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EGY ZSIDO UGYVED. -

A hamburgi zsidó-temetőben egy érdekes alkotáaú 
síremlék emelkedik : templomszerű, márványrelieffel 
diszített építmé:J?y; a relief nőalakot ábrázol, malynek 
feje fölött csillag lebeg és lábainál egy megölt kigyó 
fekszik. Úgylátszik, a hazugság démonján diadal
maskodó, csillagfényes igazságot kivánj& jelképezni. 

Kiváló egyéniség lehetet t az, kinek ilyformájú em
léket szanteltek és áhitatos kiváncsisággal kerüljük 
meg a ha;tlgatag hantot, 'hogy megtudjuk az alatta 
alvónak kilétét. Csakhamar meg is sz ó lal & halotti 
csönd. A talapzat hátlapján e fölirat olvasható: 
Dr. Gabriel Riesser, gebor en am 2. April 1806, 
gestorben am 22. April 1863. 

Erről a férfiúról - sorsáról és jelleméröl, nagy
szabású müködéséről, me1y által nemcsak minket 
zsidókat, hanem minden embert, kinek lelkében a 
jognak és az igazságnak egy szikrája hamvad, mély 
és forró hálára kötelez - erről a korszakalkotó alak
ról, mely erkölcsi vívmányai nyomán messze kima
gasodik felekezetünk sBiík falain , szándékozom -
hacsak halvány - képet nyujtani. 

Nem állitható épen, hogy mi zsidók nem ismerjük el 
fenkölt egyéniségeinket; mert hát előfordul néha az 
is, hogy elismerjük. De az már tagadhatatlan hibáink 
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· .k hogy vagy alig vagy egyáltalán nem ismer 
egyi e, , 'k . k . 
. .. k "ket. Az is igaz, hogy kepze en y n ep vagyun ' 
JU O " , t . , t 
élénken érdeklődünk a tudomány és a muvesze Iran 
· ·· ··mmel lelkesedéssel forgatjuk azokat a könyve-es oro , , . 
ket melyek elménket mivelik. Amde ép oly 1gaz az 
is, 'hogy saját történetünk ter~n i~egene~. v,agyunk , 
és hogy azokról a munkásokrol, kxk e tortenetben 
vezérszerepet vittek va.gy az események fejlesztésé
ben áldásosan résztvettek, csak vajmi kevés tudomá-. 

sunk van. 
E jelenség okának kutatása nem tartozik ide; csak 

a tényt állapitom meg. De zsidó közönséget gyakran 
elegendő akárcsak halkan figyelmeztetni valamely lé
tező baj1·a, hogy annak orvosiása remélhető legyen. 
Azért azt az egy megjegyzést teszem csak : ha kö.:. 
zelebbről ismernök történetünket és annak oszlopos 
hordozóit, akkor kedvező időkben higgadtak és jó
zanok volnánk, viszont kedvezőtlen időkben önérze
tesek és kitartók. Sem a lágy napsugárnak, sem a 
zord szélvésznek nem sikerülne, hogy levessük zsidó 
érzületünket ; mert annak a tudatában maradnánk 
meg, hogy napugár, szélvihar sűrűn váltakoznak 
egymással. 

Negyvenhárom év mult el mindössze Riesser Gábor 
elhalálozása óta; de csak kevesen ismerik e fényes 
alak munkálkodását. És mégis - rászolgált arra, 
hogy felejthetetlen maradjon és hogy e munkálko
dást emlékezetünkbe idézzük. Ebből a visszatekintés-
ből t f . k . .. az O&JU tanulni, hogy az események csakugyan 
korben mozognftk ho k" l" .. ·a· · a. , gy u onosen a zs1 ok sorsanak 
apály-dagály hullámzásiban nincsen semmi új a nap 
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alatt. Es azt fogjuk tanulni belőle, hogy a. zsidófalók 
fegyverei manapság sem fényesebbek, vádjaik nem 
igazab bak mint akkoriban ; hogy amazok ép oly 
Tozsdása.k, emezek ép oly hazugok mint haj danában ; 
hogy a zsjdógyülölet mindig ugyanazzal a szemmel 
lát, ugyanazzal a füllel hall, ugyanazzal a szájjal 
beszél, és ugyanazzal - az ököllel üt. De azt a ta
nulságot is fogjuk meríteni belöle - és ez a legfon
tosabbik - hogy erősí.tsük öntudatunkat és hogy ne 
veszítsük el ezeretetünket az emberiséghez, sem hi
tünket, Teményünket annak haladában. 

Riesser Gábor ügyvéd volt; mondhatnám: tárcza 
nélkül ; mert igen soká nem volt szabad neki hiva
tását gyakorolni. Hiszen zsidó volt. Ellenben élte 
végeig az elnyomott jognak és a be börtönözött sza
badságnak védője volt és e két fej edelmi kliensnek 

_ képviseletében a legnagyobb vagyonra és a legirígy-
' lésreméltóbb javadalomra tett szert: a halhatatlan-

ságra. Ha a nemzetek csakugyan míveltek lesznek 
valamikor és az igazán nagy embereknek fognak 
majd pantheont emelni - igazán nagy ember pedig 
csakis az, kinek lelke a legmagasztosabb elvek meg
valósítására töreked ve, menten tartja magát az elő

ítélet árnyékától is - akkor Riessar a dicsők e csur
nakának egyik legékesebb büszkesége lesz. Hogy 
ma -- a szent írásnak egy fordulata szerint - alig 
ismeri «egy is a városban, vagy kettő a .nemzetség
ben)), az nem határoz. József teteme is nem egy 
évszazadig ott pihent a Nilus mélységein, mintegy 
a feledés folyama fenekén és mégis - egy hálada
tos nemzedék kihalászta és az igéret földére vitte. 
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Ri esser Gábor, szüleinek - Ri esser Lázár Jakab
nak és ennek nejének Frumetnek - l egifjabb gyer~ 

meke volt , atyai részen a nagyhírű hamburgi, 
anyai részen a szintén neves öttingeni rabbi uno
kája. 1806 április 2-án született, a peszachnak, Izraél 
szabadságünnepének első estéjén, mintegy arra sze
melve ki a gondviseléstől, hogy Izraél szabadságáért 
szenvedjen, ]{üzdjön és - győzzön is. Mert egyike 
volt azoknak a boldogoknak, a kik ujjongással arat
nak, miután könnyhullatással vetettek. 

Gimnáziumi éveiben sokat tanulta a hibliát és a 
talmudot; ez utóbbinak különösen jogi r észei von
zották. De mikor az egyetemre került, időhiány 

miatt föl kellett hagynia a talmuddal, híve maradt 
azonban a szentb·ásnak; kérte is atyját levélileg, kiil
dené neki a biblia egy példányát. Amiben nem hi
szem, hogy manapság sok deák utánozza. Húsz éves 
korában doktorátust tett a heidelbergi egyetemen, a 
hol - Müncbenben való két évi tartózkodás és töké
letesedés után - mint dóczene akarja magát habili
táltatni. A miniszterium semmis ürügy alatt vissza; 
utasította. Nem akarták a zsidót. 'J.1eljes erővellázadt 
föl Riessernek mélyen erkölcsös természete e sértés 
ellen ; mert nem személyét, hanem vallását látta 
mellözve. Még egyszer folyamodott. Megp1·óbálkozott 
J en ába~ - ugyanazzal az eredménytelenséggeL Sz ü~ 
lővárosa, Hamburg, még az ügyvédség gyakorlatát is 
megtagadta tőle . Ri esser azonban azt az elvet val
lotta, hogy hitet egyes-egyedül csak meggyőződésből 
szabad változtatni. Első munkáj ába:n, melyet 24 éves 
korában írt, a következőket mondja : <c Nekünk semmi 
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meghoszúini va.lónk nincsen őseink hitén, nekünk 
minden okunk van arra, hogy azt szeressük ; mert 
a tiszta isteneszme hitében, a mennyei gondviselés
nek valamint a jó és igaz majdan diadalának le
győzhetetlen bizodaimában nevelkedünk . ... Mi abban 
a nézetben vagyunk ugyan, hogy a zsidóság közép
kori formái menthetetlenül el fognak pusztúlni, de 
nem látunk semmi mást, ami azok helyére léphetne 
a magunk számára, mint csakis a mozáismus belső 
életesíráinak szabad fejlödését, hozzáillesztve a leg
magasztosabbhoz~ a mit korunk emberisége fölfogni 
képes. Mi nem hiszszük, hogy a fennálló vallások 
bármelyike is képes lenne ehez a fejlődéshez valamely 
természetes kiindulópontot nyujtani. Lehet, hogy 
tévedilnk e fölfogásunkkal; de abban aztán semmi
esetre sem, hogy ezt a kérdést kizárólagosan a hit 
és meggyőződés döntheti el, nem pedig a külső 

előnyre való léha számítás, sem az eszeveszett erő
szak elől való gyáva meghátrálás. Mi megvetjük azt 
a jezsuita fölvilágosodottságot, mely a vallást mint 
valami ruhadarabot cseréli, mely kész imádni a Lá
mát vagy a fetist, Mohamedet vagy Krisztust és ez 
utóbbit is akár a 1·ómai kath. egyház, akár Luther, 
akár Kálvin tanai szerint, a mint azt a körülmények 
épen megkívánják. Ámbár abban a nézetben vagyunk, 
hogy nem egy törvényünk van, mely bizonyos külsö 
viszonyokból származott, de a, változatlan igazságnak 
ama fenséges tilalma: ,Ne ejtsd ki az Örökkévalónak, 
Istenednek nevét hiába', az örökre visszhangzik szi
vünk mélyes-mélyén és borzalmat kelt bennünk oly 
hitvallomás előtt, malyben a szívnek semmi része és 
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irtózatot oly törvényhozás ellen, mely ~lyenfé.le hit
vallomásra csábitga t. Igazság, ezt gondolJ uk m1, ~em 
képmutatás és hazugság lépjen a p.usztuló ~lvakult
ság helyébe ; az áldozatok . . . az Igazság es szere
tet istenének, nem a csalát·dság és önzés bálványá
nak bozassanak. Összes akaratunk, összes erőnk csakis 
egy czélra irányuljon: a tőlünk gaJádúl megtagadott 
emberi és polgári jogok kivívására, a nélkül azon
ban, hogy azokat hazugszó által megvásároljuk. Ha 
valaha volt ügy, tiszta és jó, áldozatra é~~emes és 
majdan diadalmaskodó, akkor ez az . . . Ugy tehát. 
akár győzve, akár ideig-óráig letörve - legyünk 
büszkék az ügyre, melyért küzdünk1>. 

Szent haragjának teli poharát tölti ki kora ama 
jellemtelenségére, hogy «míg az eskü szentsége -
úgymond - még mindig • . . a legvégső és legkomo
lyabb eszköz, mely az igazsá; szolgáltatásnak rendel
kezésére áll az igazság kiderítésére, addig azt az es
küt, melyet minden meggyőzödés nélkül, tisztán csak 
érdekből tesznek le az uralkodó vallásra áttérésnél, 
ezt a nyilván hamis esküt az állam még hivatallal 
és máltóságokkal is megjutalmazza,>. 

Köztudomásu, hogy a zsidók 60- 80 év előtt még 
milyen elnyomatásban éltek. Sok városban nem tür .. 
ték meg őket. Féltek versenygésüktől minden téren. 
~ k.ajá.nság, a gonoszság még a toprongyos zsidó 
lattara sem némult el. A külvilág embertelenaégei 
az~nban, akaratlanúl, nagyszerű eredménytszültek: a 
ZBldók összetartozóságának csodálatosan erős érzetét. 
• Va.nnak oly zsidó-ellenségek - így ir Ri esser -
a klk nem átallják bizonyos ingerültséggel reáutalni 
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arra, hogy szegénysorsú zsidók mily tetemes támo
gatásban részesülnek hitfeleik jótékonysága folytán. 
Irigylik először a gazdagtól vagyonát, aztán az eset
leg munkával megbízottól keresetét és végül a kol
dustól a foszlányokat, melyekkel mezítelenségét be
takarja.» 

Riesser csak egyetlen egy czélt ismer ezért : szün
telenül, szóval-tettel törekedni a polgári szabad
ságra. . . . <<Ennek a ezéinak kell ezentelni minden 
erőt, minden tudást, minden fáradalmat. Minden 
tiszteletet; níelyre nil , ifjabb n emzedék, tán szert 
tettünk, minden szeretetet, melyet kivívtunk, ennek 
a ezéinak szolgálatába kell állítanunk. Önmegtar
tóztatás a mi kötelességünk . . . a hol személyünk 
érvényesítéséről, de merni-tudás és daczos lélek ott, 
a hol hittestvéreink közös ügyéről van szó. 1> 

Ezen munkája által Riesser egyszerre a zsidóknak 
harczosa lett. Irataiban, melyek 3 kötetet tesznek ki, 
sorompóba l ép zsidóságáért és annak híveiért. Rend
kívüli hatást idézett elő irodalmi zsengéje. Az öregek 
féltek, az ifjak tapsoltak; keresztény részről is nagy 
elismeréssel adóztak neki, a sajtó - az elfpgulatlan, 
tisztességes sajtó - zászlóhajtó tisztelettel szólt róla. 
Neve egy csapásra közismert lett. De hogy ügyvéeli 
hivatását kifejthesse, annak még nem jött meg az 
ideje. << Vü·ágos mártiromság1> -nak nevezi életének e 
szakát. Elegendő jómódban volt ugyanis, mert atyja, 
vagyonos ember l étére, örömmel látta el fiát, úgy 
hogy nyugodtan élhetett ismeretei gazdagításának. 
E nyugalmából azonbau hirtelenül fölzavarják. A hei
delbergi Kircheurat Paulus méreggel telitett czáfolatot 
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bo csá t közre Ri esser értekezése ellen. Paulus t. i. 
tagadj a a zsidóknak a polgári j ogra való j ogosultsá
gát, még pedig azzal a megoldással, hogy külön nem
zetet képviselnek. Már pedig - ugymond - az ál
lampolgárság elnyerésére első föltétel : hogy nem 
lehet két nemzetet szolgálni. Lehetne tehát a zsidók
nak az <lalattvaló-védelmet'' (Untettanenf~u~) vagy leg
följebb a <1védelmi polgárságoh (Sdju~bütgetf~aft) meg
adni, állampolgárságot azonban csak abban az esetben, 
ha nemzetiségükrőllemondanának. Ami pedig az által 
történik, hogy föladják az Ábrahám szövetségét, a 
szombatot, az étkezési törvényeket, röviden: ha ki
térnek. Riesser lángpallosához nyul és mint Gábor 
arkangyal, - kinek nevét viseli - a l egendában 
Izráel ellenségeit, úgy futamítja meg ő is a vakmerő 
támadót. Valóságos lávát szór a szegény fejére. Ki
mutatja, hogy folyton ellentmondáaba keveredik és 
hogy ily komoly kérdést csak hallomásból és nem 
alapos tanulmány útján szerzett adatokkal, de még 
nem is az élő, elvitázhatatlan tényekből indulva 
merés2kedik megbeszélni. Kimutatja, hogy munkája 
c.hemzseg a hazugságtól, a szemérmetlen rágalmak
tól és nemtelenségektöl. ,, 

Messzire vezetve, ha kimerítően tárgyalnám Riesser 
elleniratát. Csak 1-2 helyet idezek. Kirchenrat 
Paulus - a mint már említettem - annak a kezes
ségére, hogy a zsidók a német nemzet tagjaivá lenni 
akarnak, a keresztséget követeli, valaminthogy csak 
ez alatt a föltétel alatt akarja nekik megadatni a 
p~litikai jogokat. ,) Megfoghatatlan - így csodálkozik 
R1esser - hogy az az ember, ki teljes világéletében 
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az egyháznak az államtól való különválasztását hir
deti, oly téves u tra került; hogy el tudta felejteni 
az ismert intelmet: <~Adj átok a császárnak, mi a 
császáré és Istennek, mi az Istené l). Micsoda ? Hát a 
kereszténységhez való áttérés n~ jelentse az ö ta
nainak, szentségének, isteni eredetének elismerését, 
hanem csak anna~ a kivánságnak a kifejezését, hogy 
valaki hasonló akar lenni a több i polgárokhoz? Va
lóban csak a vallásnak mély megvetése képes azt 
lealacsonyítani rajta kívül fekvő ezéloknak eszközévé. 
Másrészt csak az állam iránt érzett nagyfokú kicsiny
lés képes az ahoz való ta1·tozóság zálogául nem a 
kötelességek teljesítését, nem a törvények iránt való 
engedelmességet követelni, hanem oly cselekedetet, 
mely egészen más körbe tartozik, melynek egészen 
más körbe kell is tartoznia. A vallásnak hite van, 
az államnak törvénye van; a hitvallomás a valláshoz 
vezet, a törvények hánt való engedelmesség állam
polgárrá tesz. A kettőnek -összezavarása azonban 
mindkettőnek félreismerésére vezet, n könyelmüség
hez, a hazugsághoz. 

Miután Paulus dr.-nak még a czeremóniális tör
vények megmagyarázása által is alaposan beharan
gozott, hogy t . i. e törvénycsoport korántsem nem
zeti jellegü, hanem erkölcsi, sem politikai, hanem 
vallási, mely által Mózes azt akarta elérni, hogy 
az Egy isten vnJlóit távol tartsa a bálványimádók
tól, kik őket környezték, még inkább azonban azt, 
hogy egész életüket, annak vágyait és szükségleteit. 
fájdalmait és örömeit az Isten gondolatával telítse, 
miután Riessar ezzel a részlettel végzett, egy másik 
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állítása ellen fordult Paulusnak. Az ellen ~ . i., hogy 
a zsidókat már csak azért nem lehet egye~jogúsítani)l 
mert nagy tömegük <c a csőcselék", - a mint a Kü·. 
chenrat igen elegánsan fejezi ki magát - a keresz
tények iránt nem mutat szen~tetet, rokonérzést, ha
nem ellenkezőleg : gyülöletet és ellenszen vet. Ri esser 
válaszol : <c Azok közül, a kik elfogulatlauni nézik a 
zsidók tömegét, senki sem fog náluk másnemű ellen
érzést észlelhetni, mint azt a tartózkodást, mely az 
elnyomatásnak és annak az örökös tudatnak a ter
mészetes folyománya, ha valaki egy rosszakaratú, 
óriási többséggel találja magát szemben. Én azonban 
azt kérdezem tőletek : Hát talán annyi ezeretetet 
táplál·e a li csőcseléktek ?ni irántunk? Vagy, csakis 
a ti csőcseléktek az, mely irántunk gyülölet tel visel
kedik ? Ha azt hiszitek, hogy igen : baj, akkor ol vas
sátok, kérlek, olvassátok csak ezt a Paulust és néz
zétek, ho.By ömlik a gyülölet és a rosszakara t minden 
gondolatlt>ól, minden érzelmé ből. szavából ; olvassá
tok szellemi rokonainak termékeit és aztán kérdez
zétek magatoktól, ha lehet-e ott szaretetet aratni, a 
hol gyűlöletet, viszálykodást vetnek ! )) 

Paulus dr. követeli - mint a fölvilágosodás köve
ielményét - a talmudnak ettörlését is. l'{iesser azzal 
felel, hogy a támadó nem ismer, nem akar ismerni 
más zsidóságot, mint a milyet Eisenmenger födö
zött föl. Kérdezi azonban, ba vajjon a kereszténység 
oly. egészen szabad· e a türelmetlenségtől ? • Kitöröl
hetltek·e - így üti feléje mennydörgő hangon a kér-
dést - a történelem könyvébo"l a ' f" d"k t · . . ver ur o e , a 
maglyáka.t; kitörülhetitek-e ... a szöi·nytetteket, me-
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lyek mind azt bizonyítják, hogy az a tan, mely eze
rint a hitetlennek nincs joga életre, szabadságra, 
birtokra, keresz~ény tannak taníttatott? Történeti 
vizsgálódásoknak a fáklyáit gyujtj átok ti meg annak 
a kiböngészésére, ha vajjon valamikor, sötét időkben 
valamely sötét zsidó irástudó nem azt tanította-e 

' hogy a másbitü iránt kevesebb becsületességgel tar-
toznak mint a hitrokon iránt. De nem látjátok-e a 
történet éjszakáján át azt a máglyát lobogni, mely 
lángnyelven írta le a határozatot: ,az eretnekkel 
szemben nem kell szavatartónak lenni'?! Nem látiá-

" 
tok-e a császár védlevelét azéttépve a földön heverni, 
a sárba tiporva a kereszténység első urának becsü
letét, mert hát <c az eretnekkel szemben nem kell sza
vatartónak lennij>. ? Óva intlek, hallgassatok nekem a 
multakra való utalással; ne bolygaasátok meg a sí
rokat, hagyjátok ~yugodni a holtakat - azok rette
netesen tanúskodnának ellenetek ! » 

Kirchenrat dr. Paulus hatalmasat nyelt és hallga
tott. N em kerekedett kedve, hogy a zsidókérdésbe 
beleszóljon. De ily módon sikerült Riessernek meg
tompítani nem egynek a foga élét. 

M:indenütt, a hol Németországban fölvetették a 
zsidó emanczipáczió kérdését, a legéberebb és legszen
tebb buzgalommal Jriséri a tárgyalásokat és munka
munka után, egyik hatalmasabb és meggyőzőbb mint 
a másik, pattan ki vil1ámló tolla alól. Nem esik két
ségbe, sem el nem ernyed. Nem tudja, mi a csüggedés, 
a félelem. Mint valami uj Sámson, úgy bánik el a 
rókákkal és hajtja maga elé a Menzel-éket, Pfitzer
éket és Rotteck-éket. Egymásután csapja közéjük 

Az IM IT Évkllnflve 1907. 2 



FISCHER GYULA 

írásait, kifogyhatatlantil gazdag változatokban és oly 
nyelvezeten, mely zeng és zúg mint a förget~ges 

szélvész. 
Valami Freiherr v. Andlew pl. e szavakkal érvel az 

emanczipáczió ellen a badeni karok és rendek gy ü
lésén: <1A kereszténység igazságának legbeszédesebb 
bizonyitéka az a nyomorúlt állapot, melyben a zsi
dók sínlődnek; látjuk, hogy a megváltónak erre a~ 
állapotra vonatkozó szavai betü szerint betelj es ed tek. » 
Az emberiség géniusának fájdalma és szégyenérzete 
tör ki Riessarnek fölsikoltó rémületében : «Tehát 
emberek nyomora - ez a ti vallástok igazságának leg
beszédesebb bizonyítéka ! A gyülölet irtózatos müve -
az a ezeretet e vallásának legerősebb érve! Ah, a 
kereszténység legelkeseredettebb ellensége sem tudná 
azt oly borzasztó gyalázattal beszenyezni, mint azt 
ez az ő híve teszi. A pogányság legföljebb egyes 
emberáldozatokat vágott le bálványai tiszteletére és 
a halál rövid volt, gyors. Virágokkal díszítették fel 
az áldozatot, szemeit könyörületesen bekötötték, met·t 
hát mégis valamelyes ezeretet kisérte azt az oltárhoz, 
nem a gyülölet. Ilyen áldozatokkal azonban nem 
elégszik meg az az Isten, kit nekünk itt hirdetnek; 
az ő nyilai a . . . lassan ölő gyülöletnek nyilai ; ae; 
ö ... kinyilatkoztatott igazságának zálogai - a gyű
lőlettől eltiprott nemzedékek, ezreknek élethossziglan 
tartó kínjai és ártatlan kisdedek, kiket egy ősi átok 
már a bölcsőben is borzalmas életre ítél el. Az 
emberiség mindenható atyjára esküszöm ~ ti káro
moljátok őt! A csecsemők gügyögése, mely dicsőíti 
az Istent - titeket eikáthoztat l De ha igaz volna 

• 
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IS, a mivel ti vallástokat gyalázzátok, ha igaz volna 
is, hogy em berek nyomora, kiváltképen a mi nyo
morunk ,a kereszténység igazságának legbeszédesebb 
bizonyítéka' - akkor én azt mondom nektek, hogy 
ez az igazság igen rosszú l áll. Mert bizony a mi 
állapotunk nem oly siralmas és sohasem is volt oly 
siralmas, hogy ily rettentő bizonyítékot szolgáltatna. 
Él valami az ember lelkében, a mj daczol a durva 
erőszakkal, az önkény zsarnokoskodásaival, de még 
a hóhérbárddal is; ez : a meggyőződésnek amaz ereje, 
az áhítat ama lelkesedése, melyet épen az üldözés 
idején látunk emelkedni. Az elnyomatásban szenvedő 
nem mindig egyuttal ezerencsétlen is ; legkevésbbé 
az, a ki meggyőzödése, hite miatt szenved. Ha vala
mely vallásnak igazsága, szellemi ereje mellett bizo
nyítékot . akartok találni . . . akkor keressét ek azt 
abban, a mit az emberek azért a vallásért tűrni ké
pesek voltak. A hit mártirjainál keressétek a bizo
nyítást, és nem a hit hóhérjaináL A keresztényeknek 
vére, mely az első századok ban omlott, igen rosszúl 
bizonyította a pogányság igazvoltát . .. és ugyanígy 
kell it(Hnetek azokról a szenvedésekről is, melyeket 
a kereszténység századokon át a zsidókra zúdított •> 

Semmi sem kerülte ki éles, messzelátó sz emét ; 
semmiféle támadó, még a legj elentéktelenebb sem. 
Riesser megragadta vasöklével és úgy czipelte a vi
lágosság ítélőszéke elé. Nem volt esemény, melyet 
hacsak némi kapocsban állt is vallásának, hitsoreai
;nak becsületével - nem beszélt volna meg újra meg 
újra csodáJatos sokoldalúságávaL Folyóiratot is ezer· 
kesztett, melyet szántszándékosan <~ Del' Jude)) czim-

2* 
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mel látott el, hogy a minden rendű utczasuhanczok
nak, kik e nevet a gúny és becsmérlés czéltáblájává 
teszik, megmutassa, hogy ő nem szégyenli, sőt büsz
keséggel is hordja azt. Ezen folyóiratával támadott, 
védelmezett, öntudatot keltett a zsidótáborban, föl
világosította a keresztény köröket, a kellő világításba 
helyezte vallásos életünket, erkölcseinket, bizonyította 
az ellenünk nevelt elfogultságnak és elkövetett jog
talanságoknak égbe kiáltó bűnét. 

A német zsidók vezérükül ismerik őt el és annak ün
nepelik mindenfelől érkező hálafeliratokkal és drága, 
művészi kivitelű ajándékokkal is. Ily ajándékkal nála 
járó női küldöttségnek köszönetében egyebek közt ~ze 

ket mondta: «Hitsorsosaink jó ügye, melylyel büsz
kén látom nevemet egybekapcsoltnak és melynek .a 
ezeretetnek és tiszteletnek annyi, most még nemes 
hölgyek jóindulatából is megkoronázott jeiét köszö
nöm - ez a j ó ügy maga is soká egy majdnem 
teljesen elhagyott hölgyhöz hasonlított, a kiért csak 
nagyritkán lépett ki a porondra egy-egy lovag. Még 
a ki javát akarta is, félt a nyilt közdelemben szineit 
hord~ni ; a ki bátran lándzsát tört is érte, mégis azt 
hi t te, hogy el kell födni czimerét a színevesztett 
paizson és fátyollal borítani a tábori jelvényeit. 
A hölgyek ime magukévá tették a lenézett szineket 
és tábori jelvényeket, megszentelték azokat úgy, hogy 
ezentul mindenki büszke lesz reá, hogy viselheti.)) 
. ~agy ~rói , mnnkásságot is fejt ki; a legszélesebb 
JOgi tudast es nem mindennapi mélyjáratú elméjét 
bizonyítva müveiben. Bámulatot keltenek mindenfelé 
államférfiúi, nemzetgazdasági, és jogbölcsészeti eszméi 
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és az elismerés nem maradt el. Miután utazásairól, 
melyek egész Europán át vezették, a hol mindenütt 
az országokat es az embereket, a azokásakat és a 
mozgalmakat tanulmányozta - gyönyörö levelei ta
nuskodnak e1·ről - miután ezen utazásairól, malye
ken Mannheimerrel, Zunzzal, Steinheimmal és a zsidó 
tudomány egyéb kiváló képviselőj ével ismeretséget 
kötött, visszatért, szülővárosában közjegyzővé válasz· 
tották meg. Jókor jött ez az állás; mert az abból 
folyó jövedelmet arra fordította, hogy anyját és test
vérei családját, kik 1842-ben, a nagy hamburgi tűz
vészben egész vagyonukat veszítették el, elébbi jólé
tükbe visszahelyezze. E czéljának minél teljesebb 
elérésére nőtlen maradt. 

Személye és hivatala iránt férfias titoktartás, finom, 
erkölcsös tapintat, szivetmegnyerő előzékenység és 
tnindig ezéibataláló itélet által nagy tiszteletet és 
bizalmat keltett. A város igazgatásában valamint a 
zsidó hitközségben a legfontosabb állásokat vele töl
tötték be. A hires hamburgi templomvitában, mely 
akkoriban a szellemeket oly erős hullámzásba hozta, 
a haladók pártját vezeti. Érdekes ! Nagyatyja, Rafá.el 
Cohen, a volt hamburgi főrabbi, a ki annak idején aláírta 
a Mendelssohn német tórafordítása ellen kibocsátott 
egyházi anathémát ; a ki csökönyösen ellenszegült hit
községe haladó áramlatának és a támadt nézeteltérésből 
a következményeket levonva, még állását is ott
hagyta - az unoka meg határozott híve a reform
nak. Malynek jogosultságát azonban - igen he
lyesen - abban az esetben vallja, hogy vallásos 
szükségletblH ered, de elitéli, hogy ha könnyelműség-
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ből, utánzási viszketegből vagy pláne meghunyász
kodásból származik. u Semmiféle megalkuvás - így 
inti egy ízben hitsorsait - semmiféle engedmény 
vallási téren az egyenjogosítás elérése czéljából; egy 
fabatkát sem áldozni a régi zsidó szokások közül, 
egy hajszálnyira sem eltérni azoktól a külső politi
kai szabadság kivivásáért! Ellenben minden jávítást, 
mely a vallásos öntudat erősítésére szükségesnek 
mutatkozik, mely a vallásos tudatból fakad és ugyan
abba szakad, minden olyan javítást örömmel kell 
üdvözölnünk és meg is teremten ünk. )) Reformnézetei 
radikálisak voltak, de a meggyőződés tals.jából nőttek 
ki. A mit mondott, a mit tett, nemcsak egy fényes, 
kritikai szellemből buzgott föl, hanem lelkéből lel
kedzett. Bensőséges vallású, végtelen előkelő gondol
kodású és tökéletes, filozófiailag leszürődött j ell em. 
Az ujabb zsidó történetben ritkán találkozunk hasonló 
alakkal. malyben a szellem röpte és az érzés mély
sége, a szónak kristá.ly tisztasága és a cselekvésnek 
ösnemessége oly szent összhangban csendülne egybe. 

Egymásután következtek most immár az elismerés 
jelei. Különösen az 1848-iki év adott reá alkalmat. Mint 
egyszer már 1830-ban, úgy jelenleg is nagy megráz
kódtatás indúl ki Francziaországból, ezúttal mélyre
hatóbb befolyássaL Lajos Fölöp bukása megijeszti 
az európai hatalmakat es egyszerre összeomlanak a 
korlátok. Itt a szabadság és nyomban mind a vele 
kapcs?~tos követelmények: a sajtószabadság, a gyü
~ekezes}, a szólás és a lelkiismereti szabadság. Óriási 
Jzgalom uralkodik egész Németországon. A szabad
elvűek, élükön W eleker és Gagern, egy <c Yorpar la· 
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menh-nek összehívását határozzák el, melynek föl
adata legyen: fölhívni a népet a nemzeti képviselet 
létesítés-ére és ezáltal lehetövé tenni a németek egy
ségét, szabadságát és önállását. Ebbe a Vorparla
:plentbe Riessert is meghívták. Ezen ideiglenes pal·· 
lement föloszlás a után r.öpiratot adott ki «Egy szó 
Németország jövöjét·öh czimen, melyben összparla
mentet kiván, az észak-amerikai államok tanácsának 
mintájára ál.lamtanácsot) szövetséges államfőt felelős 
minisztériummal, egységes hadsereget és hajóhadat, 
általános é1·vényü törvénykönyvet, alapjogokat, t. i. 
személyes szabadságot, sajtószabadságot, vallássza
badságot, egyenlő jogot az· állami hivatalokra min
den reátermett számára, egyenlő politikai jogot min
den téren és még sok egyebet~ a mi ma már létezik. 
Legalább - a papiroson. 

A t ervezett nemzetgyűlés 1848 május 18-án meg
nyílik, még . pedig a frankfurti Paulskirche· ben. 

\' Ries.ser a lauenburgi herczegséget képviseli, a hol 
azelőtt zsidónak ~ világért sem volt szabad lakni. 
Megválasztják több bizottság elnökévé és augusztus 
29-én lép · föl első beszédjéveL Az ~ javaslat feküdt ,. 
a ház, vagy talán az Ur asztalán, hogy a politikai 
jogok élvezésé nem korlátozandó -a hitvallás által. 
Egyik képviselő a javaslat ellen szólt, közvetlen utána 
Riesser jelentkezett. «Igénybe veszem a jogot, hogy 
fölszólalj ak · önök előtt egy évezred ek óta elnyomott 
felekezet nevében, melyh~z tartozom születésemnél 
fogva, tartozom a becs~let azon elvénél fogva, mely 
megutáltatta velem hitcsere ál taJ ~szerezni meg rútul 
megtagadott jogokat. >> És e pár szónyi bevezető után 
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irgalmatlan jégverés pattog le a zsidógyülöletre. c1Ne 
higyjék - így végzi beszédét, mely által elsőrangú 
szónoknak is bizonyúl - hogy lehet kivételes tör
vényeket csinálni a nélkül, hogy a szabadság egész 
rendszerében ne üttessék veszedelmes rés, a nélkül, 
hogy abba a rendszerbe egyúttal az enyészet esirája 
ne kerülj ön bele. Indítványoztatott, hogy a nép egyik 
osztályát dobják az intoleranczia, a gyülölet prédá
jává - ezt, uraim, nem fogják önök megtenni so
hasem.~ 

Röviddel e beszédje után megválasztják őt, a zsi
dót, kit 15 évvel ezelőtt minden kérvényével min· 
denütt mereven visszautasítottak, megválasztják a 
nemzetgytHés másodelnökévé és mint ilyen tartja 
1849. márczius 21-én azt a nagy föltünést keltő be
szédet, malyben támogatja Welckernek indítványát, 
hogy ajánlják föl a porosz királynak az örökös csá
szárságot. Óráig tartó beszéd volt. A szónok magas 
alahja átszellemül mondatról mondatra, szemében a 
lelkesedés lángja lobog, hatalmas hullámokban terjed 
orgonás hangj a, malynek aranytiszta csengése bele
bizelgi magát a gyülekezet fülébe, szivébe. « Conticuere 
omnés. l> Néma csönd az óriási csarnokban; visszafoj
tott lélekzettellesi a hallgatóság szavait, mint valami 
uj kinyilatkoztatást. És midön ragyogó beszédét be
fejezi, a tetszésnek oly vihara tör ki, minőnek soha
sem volt tanuja az öreg Paulskirche. Az egykorú 

· sajtó azt örökíti meg a beszédről, hogy (cilyenhez 
foghatót még nem hallottak. ,, A hallgatók sírásra 
fakadtak és midön Rieseer lelépett a szónoki emel· 
vényröl, Gagern, a miniszterelnök, nyakába borult 
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és a hamburgi követet, ki a gyülésen a diplomatlik 
páholyában jelen volt, többi kollégái túláradó üdvöz
letekkel halmozták el, hogy <eHamburg ily szónokot 
szült1>. 

Annak a küldöttségnek, mely IV. Frigyes Vilmos 
porosz királynak hirül adandó volt német császárrá 
való megválasztatását, Riessar is tagja volt. Április , 
B-án fogadtattak. Utközben Riesser azt az aggályát 
fejezte ki, hogy : <'alighanem ápriliabe küldenek1>. 
Igaza lett. A király taga.dólag' felelt. 

E sikertelenség és más egyéb ügy mélyen leban
goita Rieseert ; visszavonult a politikai élettől. Nyu
galom és szórakozás után vágyott. Háza számos ki
tünőségnek gyűlöhelye lett, örömmel él családjának 
és nem egyszer látjuk a nagybírd férfiút testvéreinek 
kisdedeivel játszani és hanczúrozni, szórúl-szóra em· 
lékeztetve Petőfi szavaira: «Gyermek vagyok, gyer
mek lettem újra, Iovagolok füzfasipot fujva, Iovago
lok szilaj nádparipán.1> 

1856-ban tanulmányotra ment Amerikába, hol négy 
hónapot töltött. Visszajövet lemondott közJegyziSi ál
lásáról és tisztán irodalmi müködésének ezentelte 
magát. 1859-ben úgy formára mint tartalomra gyö
nyörü fölhivást intézett a zsidókhoz egy felállítandó 
Lessing-azobor érdekében és ugyancsak ez évben 
Hamburg megbízásából ö tartotta az ünnepi beszé
det Schiller születése 100. évfordulójá,n. Oly irodalmi 
termékek ezek, melyekben mint kiváló ftnomlelkü 
esztétikus jelentkezik, a ki nemcsak a kőlt<S szelle· 
mébe, hanem magának a költészetnek titokzatos mé· 
lyeibe is belehatoL 
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1860·ban a legfelsőbb törvényszék birájává nevez
ték ki, mely magas méltóságát azonban nem soká 
ékesítbette nevével. Három év mul tán m eghalt 50 
éves korában. 

N ernzetének h ü fia volt, felekezetének h ü fia volt. 
A megboldogult Kaufmann Dávid, nem emlékszem 

már, kiről mondta, de Riessen·ől m éltán mondható: 
.. «Nemcsak lángelme volt, hanem lángszív is,) és e 

k~ttőnek kisugárzása világosságot, maleget és áldást 
terjesztett. És fog terjeszteni. Mert a mit az ihlett
lelkü, nemes ember alkotott, annak ható ereje a 
iövő időkben is müködik. 

Dr. Fischer Gyula. · 1 

, , l , 

AZ EN DEDATY.AMROL. 
.. . . . 

Az itt következő regényes történetet már nem <' 1;égi 
naplókbuh szedtem. Számomra a családi szájhagyo- . 
mány tartotta ezt fönn. Elsőben anyai nagyapámtól 
hallottam nem egy izben, késöbb édes anyámtól és 
az ö testvéreitől. Idők jártával persze sok részlete 
mosódott el emlékezetemben; de ami benne annyj 
év után is megmaradt, még mindig méltó arra, hogy 
felrójjam. Az ilyen kései fölélesztésben az érdekes 
történetnek szineiből, rajzából sok vész el. Pótolhat
tam volna a magaméból, kiczifrázhattam volna , ked
vemre, hiszen senki sem él már azok közül, akik 
a történeti hűséget számon kérhetnék tölem. D~ 
vétenék hösöm emléke ellen, aki megérdemelte, 
hogy valóság ezerint beszéljem el viselt dolgait, nem 
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csupán kegyeletből, do hálából is, amelyro a.nnyun. 
rászolgált. 

Regényes történet. Az a l Csak hogy szó ezerint 
igaz is, amit a legkevesebb regényes történetről lehet 
elmondani. Persze olyan korban esett meg, mely 
a regénye·sségnek inkább kedvezett : a XVIII. század 
vége felé, midőn a tolvaj még feslett csizmában, 
foszlott nadrágban vadászott prédára, a rablógyilkos 
meg százgalléros Carbonari-köpönyeget kanyarított 
a vál~a köré, övében tőr és pisztoly, vagy, ha magyar 
volt, csótáros lovon járt s lobogott utána a bő gatya
szár a a borjuszáju ingújj. Ma bizony a tekintetes 
tolvaj és a nagyságos rabló urak a legujabb divat 
ezerint öltözködnek. Amazok, külsőre nézve legalább, 
egyenlőül a közönség közé vegyülve, gyakorolják 
müvészetté fejlődött mesterségöket, míg az ő ezébök 
mesteroi, vagy külön társadalmok mágnásai, a rabló· 
gyilkosok t . i. : a választékos külső s a legtökélete
sebb úri modor oltalma alatt szállnak a gyorsvonat 
első osztályu fülkéjébe s egy adott pillanatban meg
fojtják az ö utitársukat, kinél tudomásuk ezerint sok 
a pénz. 

Mert hogy az én históriám is rablással kezdődik. 
De csak leányrablással, igazság ezerint: szöktetéssel. 

A leányrabló az én dédapám, a megszöktetett 
leány pedig az én dédanyám volt. 

Ahol a Boszporus két partján épült roppant 
városnak utolsó viskói állanak, talán inkább dülön-
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g enek: a J edikulé, a hét torony szomszédságában 
azületett a kis Jiczbák. Apja bejárós volt a bazárba, 
ahol mint málha- és teherhordó tengette a maga 
és családja életét. Jiczhák szülei szefárdok lévén, 
csak nem rég települhettek meg Sztambulban, ahová 
a spanyolországi üldözések elől menekültek. Ott a 
bazár tömkelegében csetlett-botlott a gyerek, akit 
az egymástól távolabb eső boltosok gyorspostásni 
·használtak s üzeneteikkel ide-oda futtattak, a nyugati 
bejárótul a keleti kapuig. Hogy aztán bármiczvah 
idején a kisded község chachambasija és vénei férfiuvá 
avatták: édes apja is felszabadította s neki indította 
a, világnak. 

Elköszönve szüleitől és apró testvéreitől - épp 
· annyian voltak, mint az ő évei - leszaladt a ki
kötőbe, malynek egyik hanjában mindig állt a tobor
zás; de nem katonát verbuváltak ott, hanem hajós
legényt. Egy kurd ember, valamelyik nagyobb vitor
lásnak a gazdája, oly szépnek föstötte elejébe a hajós· 
életet, hogy a biztatására felcsapott hajós-inasnak. 

Épp akkor tért meg a vitorlás valamely hosszabb 
utról. Mi árut hozott, nem tudta meg. Hogy mivel 
rakodtak meg, azt látta : brusszai selymeket, szattyán 
börökst, ka~ánliki rózsa-olajat, szépmüvü tőröket, 
tarka papucsot s mindenféle csecsebecsét ládaszám 
emeltek a födélzetre s eresztettek le a hajó hasába. 
V égre hogy megvoltak a kátrányozással is, egy már
?ziusi nap hajnalán megeredt a hajó, neki a nagy 
~smeretlennek. Már hogy : a kormányos tudta merre 
tndul, csak az inasgyereket nem ártották bele, mert 
ugy látszott, hogy irány is, czél is gondosan rejtett, 
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mély titok. A titokzatosságot még csak növelte 
egy rút vén szerecsen, aki semmi dologhoz nem 
nyult hozzá, s egyre csak pörkölt tökmagot ropog
tatott s pörgette a sok szemü borostyánkő olvasó
ját: a tünődő muzulmánnak ezt a kedves játék
szerét. 

Midőn több heti vitorlázással, egy viharos este 
után holdvilágos éjjel partot értek - a szukumi 
kikötő volt - nagyszaktUu vén grúzok j öttek a 
hajóra, a gazdával födélzet alá vonultak s rövid 
tanácskozás után apróbb csomagokkal megrakodva 
távozának. Jiczhák vallotta a vérét : kiváncsi, élénk 
megfigyeld volt ö is. A bazárban anuyiféle nyelv
töredék ragadt rá, hogy a vrásztán, azaz örmény nyel
ven folytatott beszélgetésből egy-egy szót kikapva, 
megértette, hogy különös rakományról van szó : ctz 
ő hajójuk lányokal szállított a konstantinápolyi 
hárem ekbe. 

Mialatt, reggelre kelve, a födélzet sikálásával, kötél
végek bontogatásáva.l, bogok oldogatásáva.l s holmi 
fékek csomózásával foglalatoskodott, Jiczhák észre
vette az út porából, hogy a hegyről lefelé ökrös
szekerek bosszú sora ereszkedik alá a partnak. liát 
megérkeztek az áruczikkek. 

Áruczikkek - fiatal leányok. Bár a Koránt val
lották ők is, mégse nagyon voltak bebugyulálva. 
Fejökre a hosszan aláomló csadra (fátyol) borult rá, 
mely mögött könnyen föl lehetett ismerni az üde 
arczot s a sugárzó szemeket. A fejök tetején piros, 
kék vagy fehér bársonyból való, aranyhimes, arany
bojtos apró sipka. Mikor leszálltak, nagy-vihogva 
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szaladtak egy bán (fogadó, . vagy csárda) felé. A mel
léj ök adott du e nák - hárman voltak a . tizenhét 
lány mellett - az öre.gségtől s kövérségtől csak 
nagy-szuszogva birtak a nyomukban maradni. 

Három napig időztek ezen a tanyán. A vihongás, 
tambura-zene át-áthal1atszott a hajóra. Jiczhák a 
szüken mért szabad perczekben odakönyökölt a fö
délzet karfájára, vagy az egyik heverő vasmacska 
nagyobbik ágán himbálózott s így hallgatta-leste, 
voltaképen mi is történik oda át abban a bosszú 
pajtában - szinte akolnak nevezbette volna. De 
partra szállania nem volt szabad. Ki-bejártak ott em
berek, ass'zonyok : jövet-menet a némberek nagy vitat
kozva, a szakálas férfiak összedugva turbánj aikat, 
csöndesen besz~lgetve s közbe egyet-egyet bólogatva. 

Leszállt az éj, de álom nem jött a fiú szemére. 
Kérdésére az idősebb legénység mordulásea1 felelt. 
Az egyik tarkón is ütötte, hogy fogja be azt a csacska 
száját. A csomagokat a megbizható vén legények 
ezepelték föl a kikötő lépcsőin. Az apák t. i. részint 
pénzben, részint portékában vették árát az élő rako· 
mánynak. 

Épp, hogy az álom kö1·nyékezte, halk szóval kiad· 
ták a parancsolatot: a horgonyokat föl kell szedni, 
a czölöpök vas karikáiból a köteleket leoldani, haj
nalban indulnak. 

Holdvilág mellett szaporán folyt a munka e pity
mallatkor meg is mozdult a hajó s farral fordult a 
partnak. Az áruczikkek libasorban tipegtek a csónak 
felé 8 kezdödött a bucsúzgatás. A duenák 8 édes 
anyák elmaradtak a kikötöben s csomóba verődve 
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jajgattak s ölelgették a lányaikat, utolját·a. Jöttek le 
a partra többen is cc eladó lányok» - · a sz ó igaz 
értelmében voltak azok - és keserves énekszóval 
köszöntek el pajtásaiktól. De ezek amolyan kivető 

áruczikkek voltak: még fanyarok, fejletlenek, vagy 
olyanok, akiket a gazda szakértö szeme egyéb okok
ból utasított vissza. 

A kiszemelt lányokat ötösével-hatosával azoros ket
reezekbe terelték. A keskeny folyosóban az undok 
szeracsen eunuk gunyasztott. Ugyanaz, aki olvasó
pörgetéssei és tökmag-ropogtatással töltötte idejét. 
Hát őrnek hozták magukkal ebbe az uszó hárembe. 

Mormoló meaemondás, nyujtott énekszó napestig 
hangzott kí a födélzet alól. Vigan voltak az áru
czikkek. Föl· följártak a friss levegőre. Oly kedvezés, 

· melyben a rabokat itt is réazeltették. 
Jiozbák mindig ott forgolódott körülöttük, ba 

valjon a fátyolos álaroz mögül feléje sugárzó sze
meken kívül megláthatná-e orrát, állát, bajaszinát 
is a guggon tamburázó s dalolgató fiatal grúz 
lányoknak. De hát a azerecsen ör olyan félelmesen 
vicsorította feléje a fehér fogait, mint valami mérges 
fekete ku ty a. 

Ám azért a szemfüles gyerek osak elkapk<;>dta a 
rakomány egyik-másik dal'abjának mosolygó, sőt biz
tató pillantását. De biszen így cselekesznek a.zok a 
hárembeli virágszálak ma is. Aki valaha ott járt 
egy török vasárnapon - már mint pénteken - az 
Édes vizek ligeteiben, szintén ilyet tapasztalhatott. 
Midőn a padisah, a szultán ő felségének hölgyei 
öblös, aranyos bintai sorjáztak el előttünk frengik, 
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azaz- idegenek előtt : a ~agyúrnak piros és fehér 
rózsái (gül bejázet) pajkosan nevetkéreztek a nagy 
tükör-ablakokból a hitetlen férfiakra és csókot is 
hintettek feléjök. De a dragornán által jókor figyel
meztetett eu1·ópai uraknak volt eszében viszonozni 
ezeket a nyájasságokat! Mert a kizlá1· aga, aki a 
fogatok mellett lovagolt, akkorát húz kemény osto
l'ával a tudatlan frengi nyaka közé - legyen bárki 
fia - hogy megemlegeti ezt a pénteknapi mulat
ságot. Magam láttam ott, egy bokor alj ában heve
részve, a dán követség fiatal attachéját, egy fel
tünően szép ifjú embert, aki szószerint vette ezeket 
a hárembeli flörtöléseket . s hálásan és boldogan rö
pítette vissza az üvegen át vett meddő csókokat, 
midön egyszerre csak, mint villámcsapás a derült 
égből, a fő-eunuk olyat búzott a vállára, hogy men .. 
ten összerogyott, amin ö felségének nagyon átlátszó 
fátyoiba göngyölődött feleségei és rabszolgálói vig ne
vetésre fakadtak. Mert hogy ök - akár a csintalan 
fi.úk, kik az oltalmazó keritésen , kívül sz eretnek . 
incselltedni a kutyával - szintén büntetlenül kaczér
kodnak a legénnyel. A háremi szórakozások egyik 
legkapósabb száma ez. 

Jiczbák, noha tudatában volt ennek a keleti szo
kásnak, valami kedvező szellő legyintésének köszön· 
bette: egyszer teljes arczát pillanthatta meg az egyik 
babának, éppen annak, aki legeürübben tekintgetett 
feléje ábrándos szemeivel. Hát nagyali szép kis lány 
volt. Annyira szép, hogy megdöbbent bele. Ez volt 
pajtásai között a legda]osabb is. Nem csoda, hogy 
tizenöt éves szivét legott megejtette. 
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Úgy ám, de az a szerecsen! Aki szikrázó . fogai-
, val úgy szétmorzsolhatta volna az ö :fiatal életét, 

mint a pörkölt tökmago t. De ime : a prófétának fölibe 
kerekedett Noé apánk - igazában : Alláhnak fölibe 
kerekedett Iz1·ael Istene, aki minden szigorusága 
mallet t sem tiltja el a tiszta szerelmet és nem tiltja 
el a bort. Abban a hazunnan hozott aszalt tökcsuto
rában pedig bor kotyogott. Még pedig kiprószi édes 
bor, mámorító mint a szerelem. Erre a csutorára 
ép i tette föl a :fi ú az ö hadi tervét. 

Okkal, ok nélkül, mindig ott settenkedett a szere
csen körül, s hogy eléje fordult, mindannyiszor úgy 
tett, mintha jókorát huzna a Kórán előtt tilalmas 
italból és nagyokat csettintett utána. A fekete hárem
csősz vadul forgatva nagy dió-szemeit és vicsorgatva 
fehér lapát-fogait, haragos kézmozdulattal tiltotta el 
magától a :fiút~ Jiczhák vállat vont. Mit ő neki ez 
az undok ördög ! Neki nem parancsol. Csak azért is 
szürcsölgette a kiprószit, hogy a fekete felvigyázónak 
majd kidőlt utána a szeme. 

De végre is a kisértés fogott. Egy óvatlan pilla
natban, a Kórán valamely sátánűző szúrá.jának mor
zsolgatása közben, az eunuk kikapta Jiczhák kezéből 
az aszalttök-csutorát, nagyot rúgott a fiún, hogy ez 
majd kiesett a korláton, és aztán kiöntötte az ördögi 
folyadékot - csakhogy magába. Az egyik vitorla mögül 
jól látta ezt az ifjú. A lányok, elfogódva a játékban, 
mesében, dalolásban, ügyet sem vetettek a jelenetre. 
Csak azon vette észre magát Jiczbák, hogy a.z eunu
kot elnyomta a kegyes fölháborodás. Egy kötélszalajtó 
esigának nekitámasztva fejét, akkorákat hortyogott, 
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hogy hallatára a kis lányok mind odafutottak, közre
fogták és nagyokat nevettek az elázott gardedámon. 

Itt a cselekvés idej e ! A ezerelem volapükj én ért 
minden fiatal szív. Főképen, ha az a volapük már 
inkább esperanto, mely reménységet nyujt és bizta
tásával éleszt. Hát egy adott őrizetlen, boldog pilla
natban összevillant két szempár - a babáé meg a 
gyereké - s még egy jelentős szó is röppent a szép 
grúz lány felé. Csak egy. Ez, hogy << beldizn , ami 
grúz nyelven kikötöt jelent. Megértették. 

Aztán leszállt az est és sok csillagok j öttenek és 
valamennyi beléragyogott egy szerelmea ifjú szivének 
a kellős közepébe. Mély csönd a födélzeten, csak a 
habturó hajónak orra okozott neszt a locsogásával, 
meg a kötelek verődtek össze, midőn hullámvölgy
ből hullám tarajára lendült a két árboczos brigg. 
S minden-egy lendület közelebb vitte őt az isztam
buli nagy beldiz felé, melynek ölébe édes remény
ségének horgonyát akarja belebocsátani. 

Óvatosságból, mig a sík tengeren voltak, felé j e se 
nézett a <<rakománynak•), mely egyébként már két 
napja nem mutatkozott, nyilván a szeracsen paran· 
csára, aki maga is ama végzetes pillanat óta, hogy 
a szent kórán parancsairól megfelejtkez~tt (amit úgy 
is lehet érteni, hogy <<be felejtkezett..) ki sem moz
dult a vaczkából. 

Végre, tizednapra, fölcsillannak a Marmara ibolya· 
szin vizei, a távol ködéből kibúnak a dzsámiák 
karcsu Ininarétjei, a fölkelő napfényben pirosan 
bólingat a cziprusfa lombja és beusznak a Boszporus 
öblébe. 
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Sok idő telik el abba, mig a hajót megállítj ák, 
lebocsátják a csónako t s míg a s~árazföldröl jön elö 
a kaik, hogy partra vigyen embert, árut. Nagy ilyen
kor a kavarodás. A ladik egyik evezőse Jiczhák 
lévén, sz emmel tarthatta a kirakodás t. Az els ö szál· 
litmánnyal partra lépett az óvatos szeracsen is. 
Aztán ott is maradt a nyilvántartás végett. N agy 
sikongással egyenkint másztak le a kis grúz lányok 
az inga hágcsóról az inga ladikba. A sze1·ecsen egy 
kövér lefátyolozott néninek virágszálankint azoigái
tatta át öket, hogy aztán, ha csomóba verődve együtt 
lesznek mind, a bekeritett nagy udvarba terelj e öket, 
melynek egyik oldalán állott a bán, a hosszú pajta, 
a leány-börze, amely körül ifjabb-öregebb török urak 
álldogáltak avatott eunukjaik kiséretében, hogy az 
árnczikkek fogát megvizsgálják s testi épségök felől 

tudomást szerezzenek, mint ez az eleven rakományok 
körül szokásban van. 

Az utolsók között volt a Jiczhák ezerelme is. Oh 
ravaszság és vakmerőség, fiatal szivek nemtői, legye
tek segitségére! 

A szerecsen, mig a duena strázsálta a kis lányo
kat, még egyszer fölkapaszkodott a haj óra, ahová 
Jiczbák másodmagával kisérte el a hárem-őrt, hogy 
ez a gazdával végkép leszámoljon. Jó ideig himbá
lózott lenn a ladikban az érthető izgatottságtól re
megő ifju, mig a szerecsen ismét lekászmálódott a 
szurkos kötél-bágcsón. Ekkor - Isten a megmond
hatója hogyan esett - a szeracsen a vízbe esett. 
Közel volt a segítség : a fuldokló, kapáJ.ódzó eunukot 
Jiczhák és pajtása besegítette a csolnakba. A parton 
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felgyülemlett nézlS-közönség, különösen a rableányok 
nagy kaczagása közt lépett partra a . csuromvizes 
néger, aki mérgesen csattogtatta megint a fogát 8 

t·obant a bán födele alá szárazat váltani. A kövér 
hanum, a török guvernánt, épp hogy az lSrizetére 
bizott járezéket hessegetné befelé a bánba ennek 
is csak Isten a megmondhatója hogyan történt -
egyszerre· fölbukott, ami a lányokat még nagyobb 
derülteégre késztette. Amaz a vizen, ez a szárazon 
járta meg. ~Iert hogy. ott hempergett a vastag asszony 
az utcza porában. 

S mire föltámasztották a porból, hija volt az egyik 
j érczikén ek. 

De híj a volt az egyik hajóslegénynek is. 
Amire tisztába jöttek a helyzet iránt, hol volt 

már az l A lehetlS legoperettebb bonyolódás, melyet 
elképzelhetek. 

Ám én tudom hol járt akkor a hajós legény s hova 
tünt el a drága grúz leány. 

Ott szaladtak mind a ketten . a Héttorony felé. 
Kapóra jött nekik egy hirtelen kerekedett nyári vihar, 
mely vastag borujával és sürü záporával kedvezett 
a szerelmeseknek. Mert párosával szökni jó még . 
zivatarban is. 

Jiczhák a szülei házba akarta vezetni a leánykát, 
hogy édes anyja oltalmába adja. De hol az apa 
háza? Keresi a Jiczhák, de nem akad rája. A ház 
romokban hevert. Leégett s vele egy egész utczasor, 
ami Konstantinápolyban végre se nagy sor. Kis ház -
ha leégett, lesz más. Amilyen gyorsan pusztul, olyan 
hamar épül fel ismét. 
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De hová lettek az ő ezeretett népei? Tudakolta 
őket a környéken. Osak Mnszli, az emberséges varga 
tudott felőlük, de az ő eligazításában se volt köszö
net. Mikor a kárvallottak futvást roanekültek el oz 
ö mühelye előtt, ott látta Ábrahámot is, az apját, 
minden családostuL Hol telepedtek le ab ban a kusza, 
rengeteg városban : azt ö honnan tudhatta volna az
idétt, mikor még most is, ha levele érkezik valamely 
apának Bagdádból, az ő katona fiától: a török levél
hordó a nagy Bazár ezer boltjait végiglépve, kérdezi 
a boltosokat: ismernek-é valami Daud ben Abdalláht, · 
akinek Bagdádból érkezett levele. Talán ismerik, 
talán nem. Hány a Daud ben Abdallah az Arany· 
szaru táján! Hogy induljon neki Jiczhák a Jedi
kuléh tornyaitól Szkutarin és Bulgurlun át Kavakig, 
vagy a pérai parton az édesvizi ligetektől Therá~ 

piáig s még azon is túl, hogy szüleivel és testvérei· 
vel újból egyesülve, esküvője boldog napjának föl
derültéig, jegyesét - mert hüséges zsidó létére annak 
tekintette - az ő édes anyja gondjaiba ajálja? 
Az utczákon sokat járni-kelni se volt tanácsos. Vala· 
mikép neszét vehetnék a kettős szökéanek mégis, és 
aztán mi haszna volna annak, hogy vizbe esett a 
szeracsen s a porban felbukott a néni? 

Gyorsan határozott s aráj á val nekiszaladt Ruméliá
nak. Filippopoliszban kereste a rabbit, vagy a dá.jint, 
hogy áldaná meg a szerelmea párt. De még csak 
gyéren voltak ott zsidók. Tán hogy épp minjánra 
való tellett közülök. Szaladtak hát tová;bb, tovább, 
napnyugatnak, míg elértek egy nagy folyót. A partján 
népes város, Várna. Itt se volt kohol. Tovább, tovább, 
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te bolygó zsidópár ! Átkelnek a Dunán, bevágnak 
oláh földre, de még ott bire sincsen sehol zsidó 
községnek. Mennek mandegélnek - vagy mit is 
beszélek? - ezerelem szárnyán repültek, oly igaz 
mint élek. 

Hát egy szép városba érnek, melyet bástya övez. 
A neve Temesvár. Már itt akad néhány zsidó család, 
de községgé szervezkedni még nem birt. 

Igy kerülnek föl Pestre. Éppen négy hónapig tartott 
vándorlásuk. Szerelmea szivöknek négy nehéz esztendő. 
Hol a pap, hogy összeadná őket? Pesten sincsen 
hitközség. 

De annál nagyobb, gazdagabb és régibb van 
Ó-Budán. Még a húnok, avarok sem jártak itt, de 
zsidó község már volt : tehetős és tekintélyes. Élén 
jeles férfiak álltak, mint ez dr. Kobn Sámuel érde
mes müvében bőven és vonzóan van megírva. 

Ki volt boldogabb Jiczháknál ! V égre egyesülhet
nek az ö szent vallása törvényei szerint. Közben a 
grúz leánykát a pesti dájin - mi réven s milyen 
formában, az nincs följegyezve - fölavatja Sárának 
s befogadja a zsidóság kötelékébe. 

És fölvirrad egybekelésök verlSfényes napja. A va
dócz pogány leánykát jóakaró zsidó asszonyok a 
szárnyuk alá fogadják már előbb, megidomítják s 
Adonáj nevére megtanitják. 

• 
A Nagyhid-utcza, ma a Deák Ferencz-utcza vége 

a hajóhidra vezetett, melyen gyerekkoromban sok
szor keltem át Budára magam is. Azon háladt egy 
kis csapat a tulsó part felé. Öreg és ifjú zsidó em .. 
berek egy fiatal legényt, öreg és ifjú asszonyok egy 
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lánykét fogtak közre, kinek feje sürü, aranyhimes 
brokát fátyollal volt letakarva. A népek kiváncsian 
s részvéttel nézték : zsidó menyegzöi vonat volt. 

Még alig értek a hid közepére, midőn különösen 
élénk mozgolódás támadt egyszerre. Jött Budáról a 
<tkalapos király», József császár. Az érdeklődés a 
lakodalmi néptől átterelődött az uralkodóra, aki 
udvari hintón ment át Pestre. De aztán megoszlott 
a közönség kíváncsisága s a azokatlan felvonulás 
felé fordult ismét. 

- Mi az ott? kérdé a császár. 
- Zsidó menyekző, felség. 
- Az a lefátyozott női alak úgy-e bár a meny-

asszony? 
- Nincs különben, felség. 
- És szabad-e valjon látnom? 
- Ha felséged parancsolja .... 
- Nem ha én parancsolom, hanem ha a zsidó 

vallás törvényei nem tiltják. 
Persze, hogy nem tiltják. De a fátyol alá csak 

uralkodó pillanthat, ami némileg áldást is j elen t a 
fiatal párnak. 

A menet megállt, a császár kiszállt, a dá,jin föl
tette a háromszögletü kalapot s annak rendje ezerint 
brochét mondott az uralkodóra, mit ez tisztelettel 
hallgatott végig. Majd nyájas mosolygással közeledve 
az ara felé, engedeimet kért a fátyol föllebbentésére. 
A dájin nem csak nem tiltakozott, sőt erre a császárt 
tartozó hódolattal föl is kérte. 

Föllebbenté tehát a fátyolt II. József és meglepetve 
nézett az uj zsidó hajadon arczába. 
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_ Entzückend! mondá hadsegédéhez fordulva. 
Csakugyan : entzückend is volt. A familiában sokat 

emlegették a zia Sarah tündöklő szépségét, bájos 
alakját s szavának kellemes csöngését. Édes anyám 
csak homályosan emlékezett rá, a már akkor világ
talan öreg asszonyra. 

A császár intésére a <' Sackelmeister J) - így maradt 
fenn ez az elnevezés a családi hagyományban -
körmöozi veretü hat darab aranyat adott át a völe
génynek : «építse meg vele házát 11 . 

Ezzel · az aránylag nagy összeggel vetette meg tisztes 
jólétnek alapját az én dédatyám. Boltot nyitott keleti 
czikkekböl - amin azonban ne tessék bárembe szánt 
lányokat érteni - ott a Nagyhid-utcza egyik kapu
szinében. Régi, de már. nagyon régi pesti emberek 
még emlékeznek talán reá. Drótos födelütörök pipát, 
csibuk-szárat, bo1·ostyánkő-olvas6t, papucsot, leveles 
és hosszuez~ru vágott sárga dohányt s több effélét 
árult ott egy turbános, festői alaku szefárd spanyol 
zsidó : Be nj amin bácsi, dédapámnak elsőszülött fia, 
aki apjától vette át az üzletet s maggyarapodott 
bele, míg dédapám - már most don Jiczhák néven 
emlegették - rátérve a magyar termények értékes 
voltára, gyapjuval és kenderrel kereskedett. Gyapju
vaJ Bzilézia, kenderrel a Balkán felé. Ifjabb pestiek 
meg nyilván látták is több év előtt a Calderoni 
boltjának bejáratától balra azt a pompás tanul· 
mányfejü astronomust, aki lebegő égszin palást: 
ban mérie nagy czirkalommal az égi globus csilla
gait. Lacoatari olasz festőnek volt a jeles müve, mely 
egyszer csak eltünt a, bolt elöl. Annál kedvesebb 
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meglepetésemre szolgált, midön nem régiben világ
járó Hopp Ferencz urnak szives meghívására, hogy · 
értékes népismei gyüjteményének legujabb szerze
ményeit tekinteném meg: az Andrássy-ut egyik nya
ralójának lépcsőin fölhaladva, szembe kerülök a szép 
öreg csillagásszal, az én Benjamin nagybátyám arcz
képével. Az ő apja, az én dédapám, don Jiczbák 
volt megalapítója az elsö szefárd községnek Pesten, 
mely, mint örömmel értettem meg, még ma ' is fenn
áll, persze hijával annak a bő gyámolításnak, maly
ben dédapámtól, majd fiaitól és a mind számosabbra 
szaporodó. hivektől részesült. 

Érett fejjel sokszor elgondolkoztam azon a meg
ható ragaszkodáson a régi hazához, melynek nyelvén 
beszéltek s beszélnek tán ma is még az onnan, 
Spanyolországból, világgá üldözött zsidók. Az «Egyen
lőség'• egyik tárczaközleménye az altona,i. zsidó te
mető héber és spanyol felirásu sirköveit rajzban is 
bemutatván,. azintén bizonyságot azoigáltat a szefá.r· 
dok ragaszkodásáról az ő anyanyelvükhö~. Ó-eastiliai 
és andaluz régi dalok alá vetett kegyes zsolozsmák 
és zemirák hangzottak fel ünnepek előestéjén déd
atyám asztala körül, melyen nagy kelete vol t a 
spenóttal töltött nemzeti süteménynek. 

Az egyik dal tisztán maradt meg emlékezetemben, 
s mikor ·még hegedülgettem, megilletődött unoka
testvéreim épülésére és gyönyörüségére sokszor el
játszottam. 

Négy fia közül a legifjabbik, József volt az én 
nagyapám. Benjaminról már szóltam. Gábrielt, a 
másodikat,. alig ismertem. A negyedik világgá ment, 
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Amsz~erdámig meg sem állott, s okom V-an föltenni 
' hogy Batáviának ez idő szerint való helytartója, majd 

gyarmati minisztere, az ő unokáj a. 
Midön ért ismertem meg dédatyámat, már roskatag, 

hajlott gerinczü aggastyán volt. Mint legidősb déd
unokája, én voltam az ő kedvencze. A más köhln
tése is megzavarta, de én kalapálhattam, kerepel
hettem kedvemre : sohasem panaszkodott miatta. 
Pápú - ezt volt az ö családi czime -- az ősi pat
riarchalis értelemben: fejedelme volt a háznak. 

114 esztendős korában halt meg a király-utczai 
Schmiedunger-ház egyik földszinti lakában. Nem csu
pán a zsidó községnek különféle szertartásu tagjai, 
de a keresztyénség is seregestül lepte el a hosszú 
Király-utczát és körny,ékét. Tiyen zsidó temetéselodáig 
sem esett még Pesten. 

Temetés után pedig 80 éves nagyapám a k1iától 
megtépett ruhában a halottas azobába térve, hamut 
szórt a fejére, oda hanyatlott a zsámolyra és zokogva 
kiáltá: c1Leesett az én fejem koronája f,> 

Budapest. Ágai Adolf (Porzó). 
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KIRALYKORONA. 

Részlet Salamon ben Gabiral eredetijébőL 

Imámmal ember boldogul, 
Erényben, jóban gazdagul. 

Csudát, a. mit isten mível, 
Zengek el itt rövidséggeL 

Legszebb éneknek tekintem, 
aKoronána.kD elneveztem. 

I. 

Csudatetteid eltöltik lelkemet, 
S ámulatba ejtik az én elmémet, 

Mert a mily páratlan a Te erősséged, 
Oly kápráztató a Te fényességed 

S a mily elragadó a Te fenséged, 
Oly rajongást keltő a Te dicsőséged. 
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Tied a kormány s a mindenek feletti nagyság, 
A legnagyobb tisztelet és gazdagság, , 

Egi és földi lények 
Vallják, hogy elenyésznek, 

Mig Te örök létben 
Alkotsz földön, égben. 

Tied a hatalom, 
Hiába a buzgalom 

Melylyel elménk erőlködik, 
Lelkünk folyton vágyódik, 

Hogy titkaiba behatoljon, 
Rólad fogalmat alkosson. 

V éges eszünk Téged el nem ér 
A lét okához hozzá nem fér. 
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Rejtély a neved bölcsek el5tt, 
S az erő, mely semmiből világot szült. 

Hatalmad mindent napvilágra hoz, 
Mi kiváncsiaknak fejtörést okoz. 

Teremtményid' szaretettel gondozod 
Jutalmát a jóknak fentartod. 

Titkaidba nem tekint be emberszem 
N em fér hozzá még csak sejtelem. 

S az örök lét, min nem fog enyészet 
S a trón a magas felhők felett 

S a lakhely ott a világürben 
Fátyol fedi - soha föl nem lebben. 

Tied a lét s annak csodás vis~zfénye 
Abból eredt a földnek minden lénye. 

Mi is, kik e földön izgunk, mozgunk, 
Életet is csak ett51 kapunk. 

Két világot bölcsességgel alkottál, 
Köztük elválasztó határt szabtál, 

Az egyikben a tettre nyilik alkalom, 
A másikban az érdemre vár jutalom. 

S az a jutalom, mely jámboroknak kijár, 
Mély titokba rejtve maradjon bár, 

De el nem marad, mert hol jót találtál 
Érdem ezerint jóval mindég jutalmaztáL 

n. 
Egy vagy Te, eleje a. azámnak 

Alapja s fentartója a világnak 
Egy vagy, s kik egységed felett elmélkednek 

Minden eredmény nélkül bölcseikednek 
Egy vagy, s egységed nem fogy, sem gyarapszik 

Nem lesz hiányos és nem nagyobbodik. 
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Egy vagy, de nem olyan, mint egység, 
Mely elsajátítható szám1álható mennyiség 

Mert lényeddel össze nem fér többség. 
Sem változás, vagy különféleség, 

Jelző rá nem alkalmazható, 
Külső alakban nem gondolható, 

Egy vagy, s lényednek határt szabni 
Annyi mint elmém szárnyát szegni, 

Azért · óvatosan járok az én utamon, 
Hogy hiba ne essék az én szavamon 

Hisz' egy vagy mindennél magasabb, 
Hogy' képzelhető náladnál magasztosabb ? l 

ill. 

Létadet a fül hallása 
Nem fogja fel, sem szem látása. 

Nincs helye itt a kérdéseknek: 
Honnan? Hogyan ? s a Miértnek. 

A Te léted önczél neked 
Részt más benne sosem vehet l 

Léted idlSt megelőzött 
És semmi helyben .nem kezdődött. 

Léted titkát ki fürkészi? 
Azt nyomozni ki merészli? 

Mélyen, mélyen el van rejtve, 
Soh' sem lészen az megfejtve J 

IV. 

Élő lsten l életedben 
Nincsen határ az időben, 

Sem a kezdet nincsen tudva, 
Sem hogy meddig van kiszabva. 
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.. 
Életeil nem tűnő, múló, 

Mint haJandóé alakuló, 
Melynek' vége, bogár, féreg, 

Föld és por és hamuréteg. 
Boldog, ki Te hozzád férhet, 

Téged eszmében megérthet 
N em szorul az földi élvre, 

Képmásodra él örökre ! 

v. 
Veled szemben minden nagyság 

Eltörpül - csak is hiúság. 
Dicsekedhet-e előtted 

Előnynyel bármi fölötted ? r 
Magasztos voltodhoz elmélet 

V agy élénk képzelet nem férhet. 
Fényesebb az napszekérnél, 

Kápráztatóbb égi tüznél, 
Nagyobb vagy Te minden nagynáL 

Hatalmasabb föld uránál 
DicslSséged zsolozsmával 

Nem · jelezhetlS, sem imával. 

VI. 

HlSsnek gondol a képzelet, 
Látva csodatetteidet. 

Nincs a földön oly teremtmény 
V agy magasban szellemi lény 

Mely tetteidhez hasonlókat 
Csodamiiket létre hozhat. 

V égheteüen a hatalmad, 
Korlát nélkül az uralmad. 
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Erőd nem függ változástól, 
Események beálltától, 

S a milyen nagy a hatalmad, 
Akkora a Te irgalmad, 

Melylyel jogos harag helyett 
Mindég gyakorolsz kegyelmet 

Gyarló, vétkes embereken 
Bűn fertőjébe sülyedteken l 

Igaz hősök a szánalom, 
Megbocsátás és irgalom. 

Ezt vallja Rólad minden lény 
Égi és földi teremtmény ! 

VII. 
l 

Egi fényt sugároz lényed, 
· Csak tiszta lélek láthat Téged, 

Blinös szeme föl nem ismer, 
V akon jár a gyarló ember. 

Homály födi e világot, 
Láthatlan itt világosságod, 

S a mi rejtély a föld tekén, 
Szembe tűnik Isten hegyén. 

vm. 
Elérhetetlen magasságban 

Trónolsz, örök fény honában. 
J ám bor lélek hozzád vágyik, 

Közeledbe áhitozik. 
De hasztalan a.z igyekvés, 

Hiába fáradság, törekvés. 
Osak tetteidbeH tudunk rólad, 

Más egyébről ki is szólhat ? r 
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IX. 

Istene vagy Te mind a többi isteneknek, 
Erről teremtményeid tanúságot tesznek. 

Ez a dicső név késztet bárkit hódolatra, 
Imádá-sra és buzgó istenszolgálatra. 

Uroknak elismernek m.inden földi lények, 
Mert dicsőséged' zengik bámulatos tények. 

S ha álúton bolyongnak gyönge elméjüek, 
És mást imádnak számos korlátolt eszüek, 

Dicsöségednek fénye ezzel soh'sem csökken, 
Csak egy ozél felé törnek, bárha szárnyszegetten. 

Vaksággal megverve bár, hiszik hogy jól járnak, 
Hogy ily hamis útakon hozzád majd eljutnak. 

De majd az egyik bele esik a. verembe, 
Majd meg a. másik elvész mocsaras elembe. 

Szentül hiszik ugyan, hogy a nagy czélt elérték, 
Holott az erejöket kárba veszítették. 

Míg igaz tisztellSid nyilt szemekkel járnak. 
Erény útján a ezéihoz ezerencsésen jutnak. 

Nem térnek el jobbra, sem balra más irányban, 
Helyöket találják a király udvarában. 

Föntartasz Te mindent az isteni lényeddel, 
És mindent támogatsz Te egységességeddeL 

Nincsen különbség bármily jelzővel illessünk, 
Isteni avagy tiszta. egységed' emlitsük. 

ŐsidiSktől a léted, mindent megelőzve, 
Ugyanaz a mi léted minden lényt túlélve. 

Puszta nevek ezek, egy fogalmat rejtenek 
Más szavakkal bár, csupán egyet jelentenek. 

Nagybecskerek. Dr. Klein Mó1·. 
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EGY UJONNAN FOLFEDEZETT AFRIKAI 
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TESTVERNEPUNK. 

Azok mellé a világraszóló felfedezések mellé, me
lyeket a régi Assy1·ia és Babylonia földj én tettek és 
melyek a Bábel-biblia néven ismert tudományos moz
galmat előidéz-ték, sorakozik egy újabb felfedezés, 
melyet egy ft!Ierker nevü csapatfőnök, Német-Kelet
afrika pusztaságain tett. 

Míg az assyr-babyloniai fölfedezések a föld gyomrá
ban eltemetett ékiratos tábláknak napvilágra hoza
talában és megfejétésben valamint a bibliai hagyomá
nyok, törvények és zsoltároknak a babiloniai párhuza
mos elbeszélések, törvények és hymnusok által való meg
világításában áll, a mi kelet-afrikai kutatónk egy élő 

népet állit elénk, mely bibliai emlékeket őrzött meg 
naiv szóhagyományozás utján. 

E nép : a 1naszai nép, maga is úgy testalkati mint 
lelki tulajdonságaiban a sémi származás jeleit tün
teti fel; nyelvét is egyes újabb kutatók a sémi ághoz 
tartozónak bélyegzik. - A hagyományok, melyeket 
e nép ajkairól elleshetünk, annál becsesebbek ránk 
nézve, mivel teJjesen mentek úgy idegen befolyástól 
núnt egyéni felfogástól vagy képzelődéstőL A maszai 
nép ugyanis az irást-olvasást nem ismeri, a szomszéd 
néger néptörzsekkel faji büszkeségből nem kaveredett 
össze és jelenlegi tartózkodási helyén a hagyomány 
szarint ősrégi idök óta, kutatónk következtetése eze
rint már legalább is az egyiptomi IV. dynastia ideje 
óta, vagyis a Kr. e. 5000. év óta lakik. 

A:: ltlflT Évküny ve 1907. 4 



Íg, · hát módnnkban áll Iz1·ael népének gyel'mek
kori emlékeit egyik rég elszakadt testvérének ugyan
osak gyermekkori Elmlékeivel ellenőrizni , egyszersmind 
egyező és eltérő felfogásukból e népek ősi jellemére 
némi világot vetni, valamint egyes későbbi időben 

kialakult, de régi eredetű törvények és intézmények 
ősi j elentőségát is t1j világításba helyezni! 

A maszai nép sötétbarna bőrü, nyulánk, karcsú 
termetü, műveltségben a környező néger törzsek kö
zül messzire kimagasló három törzsnek egyesüléséből 
eredt. Származását Dél-Arábiába lehet visszavezetni, 
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a honnan a béberek t estvéreként éhinség következté-
ben volt kénytelen hosszabb időközökben csapaton· 
ként kivándorolni. Harcziasságánál fogva utat tört 
magának délfelé és itt ma rémületet kelt a sz om
széd népekben. 

A nép fölött egy fő áll, ki inkább prófétája és 
szentje mint uralkodója. Ez a máltóság apáról-fiura 
száil egy s ugyanazon nemzetségen belül. Külső jel
vénye a szakálviselés, ellentétben a nép többi fiaival, 
kik szakállukat kitépik. A nép erkölcsei is müvelt
ségével arányosan nemesebbek a többi fekete törzseké
néL A házasság intézménye ugyan nagyon alantas 
fokon áll, a többnejűség általános, a hitvestársi hűség 
és a kizárólagosság a házasfelek között nem kötelező, 
de a gyermekeket oltalmazza a közhatalom a szülői 
önkény és zsarnokság ellen. A gyermek csak házas
ságáig marad a szülők tulajdona, addig sem lehet 
sem megölni, sem eladni vagy elzálogositani. Annál 
szigorúbb a fegyelem a családon belül. Férj és feleség 
csak külön fülkében lakhatnak, a fiatalabb testvér 



nem előzheti meg az idősebbiket a nösü léahen, hacsak 
ennl::k engedélyét meg nem váltj a. A férj elhalálozástt 
után a nő minden további formaság nélkül a férj 
legidősebb fivérének tulajdonába mehet át. Bizonyos 
kiméleti i <lőn belül a férj meg nem érintheti feleségét, 
ugyanakkor el nem hagyhatja még hadbavonulás czimén 
sem. A nők iránt az ellenség leverésénél is kiméletet 
tanusítanak. Míg a férfiakat irgalmatlanul lemészárol
ják, a nőket az egyes ha1·czosok nőül veszik, adott 
esetben ezek gyermekeit is, de soha sem teszik 
rabszolgákká. Ellenben a ház körül minclen munkát 
a nő végez és ezt isteni büntetéskép tartják. 

A rokoni és felebaráti ezeretetben is magas erkölcsi 
kultura szinén állanak. A fogságba esett nemzetség
belinek mindig akad rokona, a ki minden 1Udozatot 
meghoz, hogy atyjafiát kiváltsa. Ellenben az idegent 
és ennek megfelelően az európa.it is lenézik, velük 
szemben az adott szó szentségét sem tisztelik, mert 
a maszai nép abban a tudatban él, hogy Istennek 
egyesegyedül kiválasztott népe, minden más nép ő 
neki van alá.rendelve. 

Még mélyebb megvetést éreznek a saját nemzet
ségükbeli koPáes-kaszt irányában. Ezt istentől elru
gaszkodott, tisztátlan osztálynak tartják, malynek tagjai
val összeházasodni is becstelenség és melylyel szem
ben a vendégjog gyakorlása alól is roindenki fel van 
oldva. Viszont kovácsnak vendégbarátságát senki a 
legvégső szükség esetében sem veszi igénybe. A kovács 
szó is oly borzalmas valami előttük, hogy azt esti 
órában ki nem ejtik. Ez az előitélet azon a vallási 
felfogtao n alapszik. hogy ök J sten ellenségei, mivel 

i-" 
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a vérontás isteni tilalma ellenére fegyvert kovácsolnak 
és így az öldöklés előmozdítói. Tényleg magát a fegy
vert is, noha nagyon gyak1·an élnek vele, tisztátlanak 
ta:rtj ák, úgy hogy kézhez vétele után úgy a fegyvert 
mint kezüket megmossák. 
Képzőművészetet e nép absolute nem isme1·, a 

zenei érzéknek csaknem teljes hijával van. 
Számrendszere a tizedes; de a 60-nál a tizesek sora 

végződik és kezdődik egy új sor, úgy mint nál~nk a 
100-asnál. 

Az időtamaszaik évekre, hónapokra, hetekre osztják 
be. Évszámításuk nincs, csak egyes nevezetes esemény 
mint pl. dögvész, köré csoportosítanak mindent; hó
napjuk hold-hó; újholdjuk a hó 6-ikára esik; a hét 
eredetileg egy újholddal kezdődött, de azóta attól 
függetlenül számítják. · 

A maszai nép vallása tiszta monotheism~us , Isten
nek semmiféle képben való imádását nem enge
dik meg. Istent 1Vgainak nevezik, őt végtelen, min
denható és mindentudó szellemnek tartják, a ki igaz
ságosan itél az emberek cselekedetei fölött és a kit 
imádsággal meg lehet kérlelni; akaratát angyal által 
viteti végbe. Az angyalok hím és nöneműek a ezerint 
a mint férfihoz vagy nőhöz vannak kirendelve. Angya
lok viszik fel az emberek lelkét is a mennybe és az 
elhaltak helyébe azonnal egy akkor született gyermek 
oltalmazását veszik át. A túlvilágban van paradicsom 
és sivatag. A jók a paradicsomba jutnak el és ott 
dús kertekben élik világukat, nőt azonban ott csak 
egyet vehetnek el. lsten a szivárványban adj a jel ét 
elégedett~tegének, a viharban pedig haragjának. 
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Az imádság rendes körülmények között csak nőnek 
való, férfi csak nagyobb megpróbáltatások napjaiban 
fordul imádaágban Istenhez. Az imádság alatt észak 
felé fordulnak, mert ott az őshaza irányában van a 
paradicsom. 

Már egyes, eddig ismertetett felfogások is sejtet ik 
Izraél népével való szellemi rokonságukat, de sok 
kal meglepöbb még nehány hagyományuk a világ 
teremtésére, az ember bűnbeesésére, vízözönre és a 
kinyilatkoztatáara vonatkozólag. 

Ezen hagyományok lánczolatából csak a főbbeket 
emeljük ki, melyeknek rokonsága vagy azonossága a 
bibliai őshagyományokkal félreismerhetetlen. 

Kezdetben -így szól a hitregéjük -- a föld kopár 
• 

sivatag volt és egy sárkány tanyázott rajta; egyszer 
Isten az égből leszállt és a sárkányt véres tusában 
leverte. Ennek patakzó vére megáztatta a földet 
és megtermékenyítette; a kiömlés helyén van a para
dicsom. 

Aztán egy-egy szóval megteremté Isten a napot, 
holdat, csillagokat, a növényeket és állatokat és utol
jára az emberpárt. 

Az emberpár teremtése úgy ment végbe, hogy a 
férfit a felhők birodalmaból bocsátotta le Isten, a 
nlSt pedig a föld porából alkotta. Az első találkozás a 
paradicsomban volt, a hová Isten vezérelte az embert. 

Isten minden fát az embernek bocsátott rendelke
zésére, csupán egy fára mutatott rá, hogy annak 
gyümölcsét tiltja. Az emberek egy ideig engedelmes
kedtek, hisz volt legelő barmuk, malynek tejét élvez-
ték. Ruhát, sátrat még nem ismertek. · 
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Isten naponként meglátogatta az embert, egy létrán 
szállott le, mely azonnal Isten eltünése után szintén 
láthatatlanná vált. 

Egyszer azonban hiába kereste az embereket, el· 
bujtak egy bokor mögé, mert féltek szeme elé kerülni. 
Midön aztán hívta őket, végre megjelentek és be· 
vallották, hogy restellik, de be kell vallaniok, hogy 
bűnt követtek el: ettek a tiltott fa gyümölcséből. 

A férfi az asszonyra mutatott rá mint csábítóra., ez 
pedig a háromfejű kigyóra, a ki azzal biztatta őket, 

hogy Istenhez hasonlóvá lesznek hatalomban. Erre 
Isten kiűzte az embert a paradicsomból, a kigyóra 
pedig azt a büntetést mérte, hogy azontul odukban 
fog lakni. Az ember utána futott Istennek, de ekkor , 
a hajnali csillag útját állotta. Igy a.z ember künn 
rekedt, a hol gond és küzdelem várt reá. 

Ieten azonban megszánta az embereket és az égből 
marhát, szamarat és kecskét bocsátott le, hogy ezek 
vérét csapolják, de meg ne öljék. 

Az első emberpárnak három fia volt, a kik közül 
kettő pásztor volt, a harmadik megunta ezt a mestersé
get, megszökött és egy földműves népnél telepedett meg. 

Egyik unoka a fabuzogány feltalálója, egy másik 
ember az orvosságokat találta fel. 

A hatodik nemzedékben az emberek gonoszsága 
már tűrhetetlenné vált., miért is Isten elhatározta, 
hogy vízárral elsöpri az emberi nemet. Tumbainot 
nevü jámbor, istenfélő embert jó eleve figyelmezteti, 
hogy készitsen maga, két neje és hat fia számára 
bárkát, hogy megmeneküljenek. Csakugyan beáll az 
esőzés és a bárka úszni kezd. Napok multával aztán 
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kikivánkozott az ember. Hogy kikémlelje, vajjon lát
bató-e már a szárazföld, kiküld-te a galambot a bárká
ból, de ez aléltan tért vissza, jeléül annak, hogy még 
nem talált egy talpalattnyi földet, a hol megpihenhetett 
volna. - Pár nap mulva aztán a kányát bocsátotta 
ki, még pedig úgy, hogy egy horgot kötött a far
kára, hogy ha szárazra bukkan és ott leszáll, ott 
a horog a földben megakadjon és tollát ki rántsa. 
A kánya csakugyan visszatért, tollát és a horgot pedig 
ott hagyta. Ez biztató jel volt a kikötésre. A mint a 
hajóból kiszállt, a világ négy táj án egy-egy szivárványt 
pillantott meg. 

Később egy tüzes kigyó jelent meg és kivánta az 
emberektől, hogy imádják, de az emberek nem hajol
tak csábítására és ezért Isten egy angyaltól küldé üze
netét. Ez vihar és kiáltás közepette jelent meg Isten 
hegyén és a következő napra gyűlésre hivta össze az 
öregeket. Ezek a hegy közepéig haladtak, de tovább 
nem mehettek. Ekkor egy féllábú, mankóra támasz
kodó angyal a következ·ő tíz parancso latot birdette ki. 

I. Isten egy. Ezentul Ngainak kell nevezni, nem 
úgy mint ezelőtt. 

Képet ne készítsetek róla. 
II. Az idegent csak botokkal, fahusángokkal szaba.d 

lövöldözni, kést ne használjatok, mert Isten megtil
totta az emberölést. 

III. Ne vegye el senki a másét. 
IV. Ne czivódjatok. 4 Csak öregek ihatnak mézsört, 

a fiatalok megrészegednek tőle és czivakodásra kerül 
a sor. 

V. Harezos és nőtlen a más feleségéhez ne nyuljon. 
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VI. Az elszegényedetteket támogassátok. 
VIT. Csak egy uralkodjék rajtatok; peres ügyekben 

az öregek bíráskodjanak. 
VIII. Mindenkinek csak egy neje legyen. Az új

szülöttért való áldozás elrendelése . . 
IX. N östény állatot ne ölj etek le. Csak levágott 

állat húsa szolgá.lhat eledelül. · 
X. Két ünnep elrendelése : a 9-ik hó 8-ik napjára 

és a 7-ik hónap 7-ik napjára. 
Csak késöbb rendelte el 1\fusana a 7 -ik nap, mint 

•jó nap» megün~eplését. 
A hagyomány még egy örökség körüli cselt is ismer, 

mely a Jákobének a mása. Csakbogy itt az ikrek száma 
három, a cselt a legfiatalabb követi el a két idősebb 
kárára ugyancsak kecskebőr felöltésével az éj sötét
jében, úgy hogy ö kapja az apai áldást és az örök
séget. A legidősebb testvér, a mint hazadön, kéri az 
apai áldást, a csel kiderül, de az apa már nem változ
tat végrendeletén és meghal. Erre a legidősebb testvér 
elvándorol, sereget gyűjt és rátámad öcscsére, de ez 
azzal mentegetözik, hogy apja ö érte kiáltott és ö 
nem is sejtette, hogy apja téved a személyében ; 
ajándékkal is megengeszteli és azontul békében élnek. 

Egy későbbi nemzedékben él egy Marumi nevü 
dadogó, jámbor isteni férfi, a kitől Isten újabb üzene
tet küldött az emberekhez. 

llyen új törvények : a vérezövetség megpecsételése 
(circumcisió} és a hitetlenek ellen viselendő véres 
háború, mely mindezideig el volt tiltva. 

l , 

Egy későbbi törvényhozó elrendeli, hogy a 7-ik bo 
Újhold napján egy .. egy kerület emberei egybegyülje· 



gG-Y u.JONNAN FÖLFEDEZETT AF&IJUI TESTV"É'RNÉPÜNK !)7 

nek, hogy a t estvériség érzelmeit ápolják, a szegénye
ken segítsenek. Ezen ünnep bekövetkeztét napokkal 
azelőtt követek adják tudtul az egyes közpon toknak, 
az egyes kerületeken belül pedig antilopszarvból ké
szült kürtökkel hirdetik az ünnepet. 

A felsorolt hagyományokon és törvényeken kivül 
még számos aprólékos, a folklo1·eba tartozó szokás 
és babona tüntet fel érintkezési pontot a zsidóság 
népszokásaival és nép hitével. 

Kezdjük a legállatiasabb cselekedetek egyikével: 
az evéssel. 

A maszai népnél is tilos húst és tejet együttesen 
enni, sőt ott ugyanazon napon sem élvezhető a kettő 
semilyen sorrendben sem. A húsos és tejes ételt 
szigoruan elkülönítik. A <c kettős könyvvitel» e törvé
nyét - mint J ellinek nevezé - a tóra. ezen szavára 
vezetjük vissza: <eNe főzd a kecskegödölyét anyja te
jében•). (Móz. II. 23. 19.) 

A tóra ezen pár szóban elrendelt törvényét, mely 
háromszor is ugyanazon szavakkal ismétlődik és min
dig egészen más jellegű , mint étkezési törvény~k 
sorának a végén, képies sza,vainál fogva különféle
képen magyarázták. A zsidó talmudi hagyomány 
e szavaka.t közmondásszerü szólásnak véve, azoknak 
sokkal tágabb értelmezést ad és pedig azt véli bennök 
kifejezve látni, hogy: ne egyél húst tejjel. Így értelmezte 
már Onkelos aram forditásában az u. n. Targumban. 

Ibn Ezra Ábrahám (XII. század) egy régi irás· 
magyarázónak azon értelmezését idézi, hogy a főzés 
szó itt a héber nyelvhasználat ezerint érlelést, késlel
tetést jelentene és e ezerint a vers értelme ez volna: 
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Ne hagyd a kecskegödölyét anyja tején, t. i. nyolcz 
napon túl, hanem ekkor válaszd el. A maga nevében 
ugyanő egész másképen magyarázza e törvényt : N e 
főzd a fiatal állatot anyjával egyszerre. Ehhez pát
huzammal is állítj a a tóra ezen törvényét : A barmot 

' juhot fiával együtt ne vágjátok le egy napon (Móz. 
ID. k. 22. fej. 28. v.) 

Luther Márton az Ibn Ezra idézte névtelen tudóssal 
ép ellenkező irányban fogja fel a törvény értelmét : 
N e főzd a kecskegödölyét addig, a mig anyja tej én él. 

A maszai népnél uralkodó törvény mégis a zsidó 
hagyományos értelmezésnek ad igazat és mutatja, 
hogy mennyire megbízhatatlan néha a szabad értel
mezés a hagyományhoz képest, me ly sok esetben 
régibb eredetű magánál a tórai törvény szövegénél. 

A vér élvezetét maga a maszai nép megengedettnek 
tartja, de tud egy Eldinet nevű törzsről, melylyel ősrégi 
időben érintkezésbe jutott és melylyel rokonsági vi
szonyban volt, a mely vért és véres húst vallási okok
ból nem evett. Ugyanezen törzsről azt mondja a 
maszai nép, hogy a csontot nem engeelte eltörni, 
hanem a húsdarabot csontostuJ, a mennyire lehetett, 
betették a fazékba s csak ha egyjk oldalán megfőtt 
a hús, fordították meg a másik végére. Nálunk ilyen 
szokás ma nincs, de a biblia a husvéti bárányról 
mondja.: csontját el ne törjétek (Móz. II. 12. 46.). 

A névadás és vi.qelés körül számos észjárásbeli 
találkozást látunk a maszai és zsidó népnél. -
A ma.szaik rendszerint egy elhalt tekintélynek nevét 
adják újszülött gyermekeiknek. - Egyéb esetekben a 
nő adja a gyermek nevét és pedig mindig a születése 
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körül felmerülő valami külsőleges körülmény meg
örökítésére épúgy mint a bibliában az ősanyák. Saját 
nevét maszai ember nem ejti ki, hanem mással 
roondatja el. Ez arra a zsidó szokásra emlékeztet, 
hogy a Semóne eszré nevű imádság végén az imád
kozó, neve beletoldása helyett, amely talán az ima el
mondóját Isten emlékezetébe volna hivatva aj9.nlani, 
egy bibliai verset mond, mely az illető imádkozó 
keresztnevének első betüjével kezdődik és utolsó betü
jével végződik. 

Az emberek szcímlálását a maszai nép ép ügy 
mint az ősi izraelita (I. krón. 21. fej. ) vészthozónak 
tartja, a maszai e féltékenységát a baromra is ki
terjeszti. 

A maszai nép gyürítt visel amulette gyanánt, melyet 
áldozati barom bőréből készit, ez a kabbalista zsidók
nál dívó azon szokásra emlékez~t, hogy járvány 
idején lttlavlevélből font gyűrűt viselnek a vész el
hárítására. 

A maszai népnél is megtaláljuk a szemrnel verés 
babonáját úgy mint .a zsidónál (ájin hará). Ismeri 
a maszai nép a négy világtáj felé lengetést is, mit 
a zsidó nép szintén vészelhárítási ezélokból a Iulav
val végez, a maszai nép ezt ugyancsak valami galy
lyal végzi, még pedig vadállatok részét·öl fenyegető 
veszély ellenében. 

A szokálkitépést az Elkiboron papi nemzetség nem 
gyakorolja a többi roaszaihoz hasonlón, mert szakálluk 
hajának varázsló erőt tulajdonítanak. A szakál ki
tépését tudvalevőleg papok számára a biblia külö
nösen t iltja. Sámson pedig, a ki szintén názir-pap 



volt, hajfürtjeinek tulaj donitatta emberfölötti erejét. 
Rokonvonás még mindkét népnél a leviJ'álus intéz
ménye. aza-z az elhalt fitestvér nejének kötelező 
nőül vétele: továbbá a feleségreua.ló gyöngéd tekintet 
háború esetén, valamint bizonyos ti.~ztasági intéz
mények egyes részletei. 

Ime tehát e nebá.ny népies szokás. melyek fel
sorolását még nehánynyal szaporítani lehetne, mutatja, 
hogy olyan aprólékos vonások is, malyeknek mi 

semmi jelentőséget nem tulajdonítunk és malyekről 

azt hinnők. hogy a népekkel való érintkezésben tapad
tak ránk, mily mélyen gyökereznek a nép lelkében. 

Egy-egy szokás két-há.rom elemből is áll és mind
egyik elem a rokon népnél külön· külön vagy pedig 
más elemekkel egyesülten fordulhat elő. Így van ez 
a mondák anyagánál és hőseinek jellemvonásainál is. 

~ 

Vegyük most a közös hagyományokat szemügyre, 
hogy a közös elemeket kiválaszszuk és az eltérések 
okát is megtaláljuk. 

A terenlfési hogyományban a maszai népnél a sár
kány is tényező. Ez a sárkány a babilóniai teremtési 
mondában is szerepet játszik, szereplésének nyoma 
azonban félreismerbetetlen a héber hagyományban is, 
melyböl pedig a hagyományozók és feljegyzők a mono
theismus szempontjából mindazt kirostálták, a mi az 
egyistenség eszméjével összeférhetetlennek látszott. 

A babilóniai teremtési mythos ezerint is a világ 
kezdetben chaos (Tiamat) volt, mely az istenek szülője 
volt ; az egyik Isten, Marduk aztán harezra kél 



'Tiamat ellen, ennek száját. felrántj a, és aztán dárdá
jával ketté ba ítja. az egyik feléből az eget alkotja, 
az alsó feléből pedig a tenger vize lesz. 

A sárkány elleni küzdelem hagyománya kisér t a 
bibliában több helyen is majd Ta.nin, m~id Leviáthán, 
majd pedig Rá,háb néven. 

A J)((l'adic~On1 a maszai felfogás szarint északon 
van, ez érthető eltér és a bibliai meghatározáatól, 
mely közelebbi meghatározás nélkül bár, de núnden 
bizonynyal keletre helyezi. A mtLszai n ép ősi tartóz
kodási helyét tartja a paradicsom tájékának. -
A babilóniai mythosban a paradicsomról nincs szó, 
csak egy gemma maradt ránk, melyen egy férfi , egy 
nő, egy kigyó és fa olyan elhelyezésben van vésve, 
mintha. a bünbeesés j el enetét akarná ábrá.zolni. 

A:. etnbe1~ tere,1ntése a maszai hagyomány szarint 
nem egyszerre megy végbt:!. A férfi és nő külön-külön 
lett megteremtve. A biblia első fej ez et e szerint tc hím
nek és nőnek teremté öket)) Isten egyszerre, de a 
második fejezet szerint rég meg volt a férfi a föld 
porából és csak aztán ennek bordájából lett a nő 
éjjeli álomban kihasitva. A nö tehát mindenesetre 
egyenrangú a férfivaL akár egyszerre, akár pedig 
később, de ennek húsából és véréből jött létre. 
A mazzai barbár felfogása ezerint a nő földi lény, 
míg a férfi az égből szállt le. 

A tiltott fát a maszai hagyomány nem jelöli meg 
közelebbről, a biblia a tudásfájának tartja. ; olyannak, 
melynek gyümölcsét élvezve az ember magára eszmél 
és hasonlóvá lesz Istenhez a jó és rossz megkülön
bözteteeében. - Hogy a maszai népnél ez a tiltott 



fa nem a tndtís fáj n, 0rthetö. hisz f' gy ily vad nép 
nem bet•süli annyira n, tndást, allonben n h 'ber előtt 

az elsö fejlőrlr i fok a gyertueltnél is, ·~ jó és rossz 
megkülönböztetése t J es. 7. fej. L 6. v). A biblia "Z ól 
ugyan még egy fúról, ~z élet ftijl\rúl i . de sem I ten 
tiltó rende~etóheu t~ . fej . 17.), sem a, kioyó ost\hító 
szavában, ~:: ru pedig a nö bi1nénél nine.s róla szó. 
osn.k ott van említve: ahol Isten kiűzi az erubel't, hogy 
az elet fájához ne nynljon. És el se1n turljuk képzelni 
az elbeszélés keretéhe hogya.n illik bele az életfája : 
mikép kéJ)Zelbette nz elbeszélő ennek batt\~sát az 
embert·e ; hisz ha evett volna belőle, örökéletiivé 
vált volna ~s akkor a tudás fájának lutt.flsát, a bf\J.ált 
megsemmisitatta volna. 

l~t eu ri t ka a maszai moudt\.btHl némi mórlosnláet 
szanved a bibliaihoz képest. lsten t\; biblia ezerint 
a férfira kimondja. hogy orczája verejtékével kell 
kenyerót ennie, átkozott a szántóföld, tüskét és boj· 
torjant ter~mjen. A maszai nép n. szántást-vetést 
a nélkül is lenézi és egyáltalában n om tart~a férfihoz 
méltón&k a munkát, tehát az átok ezen t·észe a maszai 
hagyományban egyáltalában ninos meg, lu\nem egy· 
azon átkot szórja mindket\ö fejére, hogy a, paradi
osomot el kell hagyniok. 

A ~~H I'Ud icson~ (Jrzé.~t .. )'8 a biblia sze1·int Isteu t\ 

kerubokat és a villogó pallost rendeli ki; a maszai 
mondában esek helyett a hajnali csillag szerepel. -
A kerubok a biblia \öbb helyen vannak említve, bo· 
milyos angyalszerG lények ezek. sasszt\rnyakkal, em· 
beri éa oroalla\narozoaal. E képaelt alak valószinűleg 
• babilóniai m~hoa-vilt\.Rbt\1 van véve. A ma~zai nt\p· 



nól egy 'bk nt een1 zel'<'P l. itt t 0 hát l1ely tte ttre 
találjuk n bajnttli t•sillaggnl ; a Yillogó pallo mint 
istentől oltiltott g:ilko. e~zköz zintén n m illenék 
t\ paradicsomunk i t nt61 kirendelt ör ~\1 1. 

. t : e/.~ó· t)Wh('>"p lÍ-t fia in ok sz.tma t\ mn z ni nópbag:o
mt\uyban három, n biblittban: kett ö. d 0 tt mnszaik te
rint i k tt.ö t llnJt uyésztő volt, a barm~k lzüllött 
nz apai lu\,zhH es földn1h~<' é alja odott . • \ biblia ze
rint i 1\nin földn1i·\'es volt. Mindkét hAgyomt\nyban 
az t\z ös kori é lűtfelfogn nyilván nl, hocry ~t földmi~t,lé 

alanta~ahb foglalkozt\ mint a bnromteny 'Szés. 
A n1n zni bng "Otnt\nybnn máskor i sz repe l lllhom 

fitt, n hol a bibliában k~ttö , ig~ pl. Jákób é ÉzsP.u
nak ruegfel~ l ö testvér k. 

A l e.~I~~~:J'tk dldo:.aldtól és a t~·sl t •{:rgyi//,·a..~.~<ig,.ól 

tl ma zai m.onda nem tud. - A bibliamagyaraz6k 
némelyike n 1\rt-in gyilkosst\ga · a hünh6d 'se el
beszélésében egy noma\d és földmives n 'p ös zeütközé
senek mondt\i omlékét hi~ia: ha tebtU a ma mai n~p erréJI 
nem emlékezik meg, n.kkor ezen nem k ll osodtHkozui. 
hiszen a ver ség~t n barorotenyé ztö szenvedt~. bele
h&Jl Ez lehet hizel~ö tudat egyföldmíves néprtl. miuó 
Imrael volt, de a maszai nép ezeu1pontjából meg nem tUl· 
hat mert akkor az élő u~peknek mind és így a mnszai 
népnek is egy földmi'velötöl kellene l származnia, a mi 
a nt\pmondák psyohologiája szempontjából lehetetlen. 
Egy nép sem 6rzi meg a. j át szeRYenén k tlml~két. 
. Van aaonbt\n me~ egy ' rintk~zé i pont a bibliai 
es a masaai hagyomán~·ban. (Tgy a biblia, mint a 
lll&saai hagyomány szel'int a földmiYN~ fit\ elvántlorolt, 
elaiillö" fUs apai báatól. 
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Ezen érintkezési pontot valamint az előbLi tényt, 
Merker nem veszi észre és kalanoos magyarázatha 
bocsátkozik. mely szerint a bibliai kéniták, Kain 
utódai is kovácsok voltak (vannak, akik Tuba !kajin
ban, a bibliai őskovács nevében a második szót arab 
etymologia alapján annak veszik). Merker a Kanaan 
szót is szörnyü etymologiai kalodába szorítja, hogy 
magát kovácsnak vallj a. 

Ellenben magának a kovácsmester::;ég nek lenézé-
8él'r igenis valószínű nyomokat talál Merker a bibliai 

• 
törvényben, mely ezerint az oltár építésére nem szabad 
vassal faragott követ használni, <~ mert ha vasadat 
emelted rá, megszentségtelenítetted)). Ugyancsak az a 
bibliai följegyzés, hogy Jósua kovakőkést használt egy 
szent aktus végzésére, szintén támogatja sejtelmünket. 

De felbozhatta volna még feltevésének támogatására 
szerzönk azt a tényt is, hogy a biblia ezerint Saul 
idejében: <t kovácsot egész Izráel földén nem lehetet 
találni . . . és egész Izráelnek a filiE~zteusokboz kellett 
lemenni, hogy megélesíttesse kiki a maga kapáját, 
szá.ntóva.sát, fejszéjét és sarlóját)'· (Sám. I. 13. 19-20.) 

A z özönvíz a maszai néphagyomány szerint főként az 
első gyilkosság és általában az emberi gonoszság meg· 
torlásakép szerepel. - A biblia a ué?'Onlá~ motivumát 
nem említi ugyan, hanem az özönvíz történetét 
megelőzőleg és, úgy látszik, ennek megokolásakép az 
angyalok és emberek összeházasodásának rövid, homá
lyos elbeszélését nyujtja. Felemlíti továbbá, hogy e 
házasságból származnak a « gibborim, az őskor híres 
hősei.• - De az özönviz Jeirásának végén ott találjuk 
az isteni szózatot: • Csak a húst életében. azaz vérével 
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ne egyétek. A ti véreteket pedig, életeteket, számon 
kérem, minden állattól számon ké1·em, az embertől 
számon kérem. A ki embervért ont, annak vére ember 
által ontassék ki.)) 

Az oksági kapcsolat az özönvíz és a gyilkosság 
között még ez összefüggésből is kiolvasható. 

A szivárvány ?negjelenése az özönvíz elmultával 
a biblia ezerint Isten esküjele, és későbbre esőzés 

után emlékeztetője, hogy többé özönvízzel ne borítsa 
el a földet. A babilóniai párhuzamos elbeszélésből 
azt lehet kivenni, hogy a szivárvány az az ív, mely
lyel Marduk az östengert legyőzte. Ez tehát a fegyver
letétel symboluroa gyanánt jelenik meg. A bibliában 
is ív nevet 'visel a szivárvány. A maszai hagyomány
ban egyszerre 4 ív is j elen ik meg. 

A maszai hagyomány az özönvíz története tekin
tetében is sokkal közelebb áll a bibliai elbeszéléshez 
mint a babilóniaihoz. A babilóniai elbeszélés szerint 
az özönvíz hozatalát az istenek tanácsa csupa sze~ 
szélyböl határozza el, de az egyik isten Ea, földi 
kedvenezének megmentése érdekében elárulja a titkot, 
és hogy a többi ember még se tudja meg, ámító 
fo~ásra tanítja. A maszai hagyomány ebben a tekin
tetben teljesen ingorálja a babilóniainak részleteit, 
és a monotheismus alapján áll, mely ezerint csak 
egy isten van és ez igazságszolgáltatás czéljából bün
teti az emberiséget. Ú gy a biblia mint a maezai 
tradiczió az özönvíz hősének három fiától származtatja 
le az emberiség hát-om népcsaládját. Ez a babilóniai 
mondában szintén nem fordul elő. 

A maszai nép, mely ismeri az özönvíz hősének 
Az IM.IT évlcönJitJB 1907. 5 
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három fiától való leszármazást, ezek bibliai utódait nem. 
ismeri; nem tud Nimródról, a babilóniai és assyr bi. 
rodalmak alapítójáról, nem tud a bábeli toronyról. 

Hogy sem a babilóniai. sem a maszai népnél nem. 
találjuk meg az ősatyákról szóló elbeszéléseket, mint 
csakis Izráelre tartozókat, természeteanek fogja találni 
mindenki 

Ellenben találkozunk mindkét nép hagyományában 
számos jellem\onással, melyek egyes kiváló emberek 
afuibntumaikép lebegtek a népek fantáziájában. Így 
az első szölött jogainak elesenése a végrendelkező 

a.pa. félrevezetése által. A mit a bibliai elbeszélés 
Mózesröl feljegyez, azt elemeire bonfila és a maszai 
hagyományban két törvényhozóra szétbontva találjuk. 
Így hogy Mózes dadogott. A vérezövetség megkötésének 
törvényét illetőleg helyesen jegyzi meg Merker, hogy azt 
a biblia nem fdzhette Mózeshez, mert már Ábrahámra 
vezette vissza, de viszont igenis előbukkan a.z egy ho
mályos helyen Mázessel ka.pesolatban is (Móz. ll. k. 
4. f.), ahol arról értesülünk, hogy Mózes elmulasztotta 
a. várszövetség megkötését és ezért Isten megtámadja 
és megakarja ölni, deCippóra helyrehozza a mulasztást. 

Móze.s lt.itéleléuel: és megmenekülésének megkapó 
törlénetét is ismeri a maszai nép egy mese alakj ában 
más emberre alkalmazva, a ki szintén az ártatlanul 
üldözöttek megmentájévé lesz. 

Még az ily aprólékos, de a maga korában nagy 
j~lentóségünek látszó dolog is, mint Istennek mint 
El saddajnak újólllgos elnevezése Adonájnak, szinMn 
megtalálja analogiáját a maszai népnél és pedig a 
10 par&Dcaolat kihirdetése történetében. 
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Találkozunk még a maszai hagyományban a. tüze.s 
kigyóval is, melyet a biblia szerint Mózes készített 
és melyet századokon át egész Hiszkijáhu idejéig 

imádtak. 
Sok az érintkezési pont a bibliai és a maszai 

tízparancsolat, úgyszintén a bibliai és maszai tinnepek 
között is. 

Közös törvények a tízparancsolatban : 
1. Az egyisten elismerése. 
~. Az ölés tilalma. 
3. A más vagyonára való áhítozás tilalma. 
4. A házasságtörés tilalma. 
A biblia egyéb helyein elrendelt törvényekkel pár

huzamosak a maszai tízparancsolatnak a jóte'ko,zy
ságra és az egyeduralo-m1·a vonatkozó pontjai. 

Az ünnepek közill a róshasána vagyis a. hetedik 
hó elsö napjára elrendelt bibliai ünnep találja párját 
a maszai nép ugyancsak kürtöléssel jellegzett és úgy
ilyen napjára esö iinnepében, ha t. i. tekintetbe vesz
szük, hogy ott az njhold a hó hatodik napjára esik. 

A közös hagyományok és intézmények ilyen hosszú 
sora arra a feltevésre vezetik Merkerl, hogy a ma.~;;zai 

11ép '-'ala,,zil:or egy ''Oli Izrn,Jf ,zépét:el. KöY"etkezteté
seiben kissé messzire megy, amikor egy pár rokon 
hangzásó névvel is operál és Ol ebere~ben Héberi, 
ameroi-ban az emori népet véli íelfedezbetni. 

Viszont nagyon logikus a főténynek megállapításá
ban, amidön a maszai és izr. hagyomány rokonságá
ból a következő négy lebet~séget sorra rostátja : 

1. hogy a maszai nép ép úgy mint a héber babi· 
lóniai befolyás alatt álloüak. 

5* 



:.... hogy a maszai hagyományok hitléntök tanitásá-
nak eredménye. 

3. hogy a bagyomanyok közös eredet.üek.. 
4. hogy a maszai néptől erednek. 
Az elsö felteT"ést Merker negati\ ethnographiai 

bizonyítékokkal uta...'fitja el. Sollal nyomósabban esik 
latba azon tény, hogy a maszai hagyomány soha
sem hajlik a babilóniai felé az izraelitával szemben, 
továbbá. hogy nem ismeri sem -imródot, a babi
lóniai államalapító hös vadászi, sem a bábeli tornyot. 

A második feltevést lehetetlenné teszi az a tény, 
hogy a maszai nép semmiféle hittéritökre nem emlék
szik, s hogy a bibliai hagyományokból egyet sem bir 
a Mózes utáni korból, annál kevésbé keresztény \Rgy 

mohammedán hagyományokból vagy intézményekbóL 
Marad még az az alt-ernativ feltevés, hogy a hagyo

mányok vagy közös forrásból \agy a maszai nép
tól erednek. Merker az utóbbinak ad helyt, de ép itt 
oly kalandos elméletek utvesztöjébe téved, m elyeket 
inkább a fölfedezés iránti vágy, mint az objectiv mér· 
legelés sugallt. 

Merker rendkívül érdekes fölfedezései, sajno~, még 
semmi más oldalról megerősítve nem lettek, de ha 
értesítéseinek hitelt adunk, ezek hivatva vannak új 
mederbe terelni a bábeli és bibliai hagyományok 
kutatásái. 

Budapest. D1·. Fényes l\1ór. 
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AZ ATYA KQTEf,FR EGEI ES JOGAI 
A TAk'-lUD SZERINT· 

... tz atyaság fogalt1W.. - Az atyaság fogalmának 
helyes megállapítása nem csak elméleti jelentő égii 
talmudjogi kérdések szakszerü megvilágításához sziik
séges : n em csak kulturlörténeti szempontból fontos, 
hanem felette nagy szerepet játszik a vallásos gyakor
latban is. A családi élet szent-sége egyik erös alapja a 
zsidó vallásnak; annak keretében jutnak érvényre a 
zsidóság legfőbb eszményei. A családi élet középpontj a, 
éltető és \ezet-ő lelke az &tya. Az at~a elmulaszthatat
lan kötelessége gyermekeit vallásos nevelésben része .. 
siteni; kétszer napjában hangzik el a zsidó imában az 
a szentirási -vers: «Jól tanítsd azokra gyermekeidet és 
beszélj róluk midőn ülsz házadban és midön jársz az 
uton, midön lefekszel és midön felkelsz.)) M. V. K. 6. f. 7. 
Ez eléggé mutatja, hogy a vallás tanítása, mely a zsidó
ságnak egyik elengedhetetlen alapelve, az atyára mint 
a család fejére, mint a zsidó élet fentartójára bizatott. 
Az atya mintegy felelős gyermeke vaJlásáért, a míg 
csak védő szárnya alatt van ; igen szám os késöbb 
említendő vallásos jellegű jogok és kötelességek illetik 
meg az atyát, és épen azért igen fontos az atyaság 
fogalmának helyes megállapítása, a talmud, a zsidó 
Vallás szelleme szerint. 

Az atyaság megállapításához szükséges : 
1. hogy természetes atyja, nemzöje legyen a gyer

meknek. 
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E feltétel beigazoltnak vélelmeztetik a házasságban 
született gyermek atyjánál, a mennyiben a házastár
sak együttléte legalább 7 hónappal előbb vette kezde
tét; vagy ha nem együtt vannak, legfeljebb 12 hónap 
mult el a különválás vagy a férj halálának idejétől. 
A hónapok zsidó naptár ezerint számíttatnak.1 

Ez a vélelem oly erős, hogy még a szülők ellenkező 
vallomása sem döntheti meg. 2 

A házasságon kívül született gyermekre nézve nincs 
semmi vélelem az atyaságot illetőleg ; ott bizonyítás 
szükséges, a mi nagyon nehéz, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a kritikus időpontban kimutatott együttlét egy
magában nem elegendő bizonyíték az apaság vélel
mezésére, hanem ki kell mutatni azt is, hogy az anyá
nak nem volt a megfelelő időközön át más férfiuval 
nemi viszonya. A speciális esetek közül legegyszerübb 
az az eset, a midőn a férfi gyermekének vallj a a házas
ságon kivül szülöttet, mely esetben az atyaság vélel· 
meztetik ugyan, de nem minden tekintetben. 3 

Örökbefogadás révén nem létesülhet a tyasági vi
szony, úgyszintén nem semmisíthető meg a már létező 
atyasági viszony kitagadás által.l! 

1 Jebám. II. fej. 5. misna; b. u. o. !2 a.; jerus. u. o. 
II. fej. 6. halacha. <\z iddtartaroot ill. v. ö. Jeb. 80 b. 

2 lűdd. IV. fej. 8. misna, mint általános nézet j r . J eh u da 
más nézeten van j ő hitelt ad az atya szavainak, de a b. T. 
u. o. 78. b. megá.llapitja, hogy az atya szavai csak akkor vétet
nek figyelembe, ha gyermeke kiskol'l..lságá.nak tartama alatt 
szólalt fel ; mihelyt gyermeke családot alapított, már akkor 
nincs helye ilyen felszólalásnak és nem nyer hitelt. 

8 Jeb. 69 b; Maim. Jad Hachazáká Jibbum 3. fej. 4. b. 
és lazuré Bia ló. fej. 11. és 14. bh. 

• Baba Bathra 8. fej. 5. misna; Maiw. Naoblotb 6. fej . 2. b. 
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2. Szükséges, hogy az atya és anya zsidó vallásnak 

legyenek. 6 

E feltételnél tovább kell idöznünk, hogy az igazi 
értelmét el ne hibázzuk, és az esetleges félreé1·téseket 
eleve kizárjuk. 

A mai életviszonyok közt uj mozzanatok játszanak 
szerepet az apa és fiu fogalmában, a mely mozzanatok 
a régieknél, legalább a talmudi irodalomban telj esen 
biányza.nak. A gyermek atyja vezetéknevét viseli. Ez a 
mode1·n családi és t ársadalmi életben nagy szerepet 
játszik ; az atyának czíme és rangja átmegy a fiura ; 
ezek a convantionális külsőségek erősen ki vannak 
domboradva társadalmi életünkben; az ember becsü
letébe vágó kérdések ; a gyöngédebben érző szív boldog
ságának elmaradhatatlan feltétele. A talmudban hiány
zik ez az egész fogalomkör ; egész szelleme küzd az 
ártatlan gyermek megbélyegzése ellen. A talmud nem 
ismer különbséget - a gyermekre vonatkozólag -
jobbkézről vagy balkézről kötött házasság közt. A ter
mészetes atyára, a mennyiben mint olyan vélelem 
vagy más bizonyítás utján jogilag megállapíttatott, 
egyenlöképen báramianak az atyai j o g ok és köteles
ségek akár házasságban, akár házasságon kivüli álla .. 
potban nemzette gyermekeit. Sőt még a két, vallásos 
szempontból tekintetbe veendő, törzsbeli származott
ság megkülönböztetése : kobén és lévi, szintén átmegy 
a házasságon kívül szilletett gyermekt·e egész követ
kezetességéveL Ha a természetes atya kohén vagy 

ü Jeb. ll. fej. f> . misna ; b. n. o. 22b. t~s 23a.; 1\idd. III. fej. 
12. misna; b. 1.'. u~ o. (iRb. 
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lévi, akkor a gyermek, bár házasságon kívül szüle
tett, szintén kohén, illetőleg lévi. Csak a vérfertőzés 
bünéből származó gyermekre mondj a ki a szentirás 
M. V. K. 23. f. 3. v. azt a sujtó törvényt, hogy mint 
mamzér nem léphet házasságra törzsbeli tisztaságu 
zsidóval; ezt azonban a talmud csak mint házassági 
akadályt tárgyalja; társadalmi tekintetben pedig törek
szik személyes emberi méltóságától m.inden becsmérlő 
és megbélyegző felfogást eltávolítani Erre vall azon 
mondása is. ((A tanult mamzér előbbvaló mint a 
tanulatlan főpap. 1> 5a Mindazonáltal a mamzárrel szem
ben sem szünik meg az atyaság köteléke. Nevelési, 
vagyoni és örökösödési kérdésekben époly kötelességei 
vannak az apának mamzzér fiával szemben, mint más 
gyermekével. 

A mondottak után tárgyilagosabban elemezhetjük az 
atyaság második feltételét, hogy férjnek és feleségnek 
a zsidó vallást 'kell követniök, különben nem érvényes 
az atyaság, és a gyermek anyja szerint igazodik szár
mazás és vallás tekintetében. E törvényben nincs 
egyéb kimondva mint az, hogy az atyai kötelessé
gek és jogok conglomeratuma, mely el nem választ
ható a vallástól, mely mélyen gyökerezik a zsidó 
életben és sehol más népnél, nem található ; ily 
szellemben és ily formában megszünik az apára 
nézve, ba vagy ő vagy az anya nem zsidó. A mi a 
gyermeket illeti, az mindig anyja ezerint igazodik 
minden tekintetben. Ebben van elvegység. Eltekintve 
azon számos esetektöl, midön a. kétes jellegü és inga-

üa Hor. 3. fej. 8. misna. 
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dozó alapokon nyugvó zsidó és nem zsidó ház~sfelek 
családi életében az asszony önmagára marad gyerme
keivel együtt, még figyelembe veendő, hogy a gyermek 
első benyomásait, első intenziv lelki nevelését anyjá
tól kapja. Ez elkerü]betetlen tény. Ha már most az 
apa nem azon a valláson van, meghasonlást és zavart 
idéz elő a felserdült gyermek lelkében, midőn annak 
ellenkezőjére tanítja, mint a mit édes anyjánál látott 
és hallott. Itt tehát a természetesség sorrendj ét követve, 
az anyát illeti meg az elsőbbség, mert az ő befolyása 
érvényesül először, tekintet nélkül arra, hogy fiu-e a 
gyermek vagy leány. 

Még egy kivételes törvényről kell említést tennem a 
vegyes párból származó gyermekeket illetőleg. Míg 
zsidó szülőktől való gyermekeket, ha tiltott házasság
ból származnak, a tilalom sulya és mértéke szerint 
mamzárnek (ha vérfertőző vagy házasságtörő bünből 
származik), vagy chalalnak (kohaniták sógoraágára al
kalmatlannak, ha t. i. csak egyszerü, meghatározott 
tilalmakba ütközik a szülők együttléte) minösíttetnek, 
addig a vegyes pár gyermekeinél nincs helye e meg
különböztetésnek; a gyermek vagy tisztán zsidó (ba 
anyja is zsidó) és nem hárul rája semmiféle meg
szoritás ; nem lehet tehát semmi körülmény közt 
mamzér vagy chalal ; vagy pedig nem zsidó (ba t. i. 
anyja nem zsidó), és akkor semmiféle vonatkozásban 
nem jön tekintetbe az a tény, hogy atyja zsidó, mert 
nincs ugyszólván atyaság. 

E törvényből is látjuk, hogy itt az atyaság elvitatása 
igen fontos és nagy horderejü. A vallás szempontja 
oly átható és döntő a gyermek nevelésére, sorsára 
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és egész életére, hogy az ellentétes befolyásoknak 
nem szabad kiszolgáltatni. Ez pedig csak úgy kerül
hető el, ha a szülék egyikének befolyását teljes hatá
rozottsággal kizárjuk. A talmud az atya befolyását 
mint távolabb levőt rekeszti ki, és a gyermeket tel
jesen az anyára bízza, kinek befolyása természet
szerűen, gyermekéhez való azorosabb viszonyánál fogva 
arnugy is érvényesül és meg nem akadályozhe.tó. 
A talmud tehát következetes és részrehajlatlan elv 
ezerint rendezi a vegyes házasságból származó gyer
mekek ügyét. 

Külön említést érdemel azon vegyes pár házassága, 
midőn a felek közül az egyik zsidó a másik rabszolga. 
Itt is érvényes az általános szabály, hogy a gyermek 
anyja ezerint igazodik, de az eset mégis merőben 
különbözik az előbbitől, a mennyiben rabszolgánál 
vallásról általában nem lehet szó ; nem rendelkezik 
saját cselekvései fölött; nincsen szabad akarata; vak 
engedelmességgel követi urát mindenben. Azért talál
kozunk azzal a felfogással is, hogy ha valaki házas 
viszonyban van saját rabszolganőjével és vannak tőle 
gyermekei, akkor felteszszük, hogy visszaadta a rab· 
szalganőnek szabadságát, és a rabszolganő arnugyis 
ura vallását követvén már mint megszabadított és 
minden tekintetben zsidó nő szülte gyermekeit ; azok 
tehát minden az atyaságból származó jog- és köteles
ségre nézve atyjuknak tekinthetik a rabszolganő urát. 6 

8 ·Rif Jebam. 20. pontjában összeveti az idevágó külön· 
bözlS nt\zeteket; kimagasl6 azok közül N~tronai Gaon véle· 
ménye. Vannak egyes ellen~rvek i s; Maim. Gen1sin tO. fej. 
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Ujabb kérdés merült fel a gáónok idejében a kitért 
zsidóra. nézve, hogy nem szünik-e meg nála a családi 
kötelék. Sokan azt vitatják, hogy a kitért fiuval szem
ben megszünik önként az atyaság és minden belöle 
származó vallási kötelezettség, míg mások a kitért 
zsidóban csak eltévelyedett és kötelességeiről meg
feledkezett vétkezőt látnak, ki árulása és hűtlensége 

daczára is még mindig zsidó ; azt nem moshatja le róla 
semmi, mert születésen alapszik, és így érvP-nyben 
marad vele szemben minden az atyaságon és általá
ban a rokonságon alapuló vallásos törvény és intéz
mény. Ehhez a nézethez csatlakozik Maimanides is.' 

Az eddigiekbőllátjuk tehát, hogy az atyaság kérdése 
azoros összefüggésben áll a vallás kérdésével, de lénye
gileg egészen független a házasság törvényes meg
kötésétől, amennyiben csak az atyaság vélelmezésénél 
jön tekintetbe; de látjuk továbbá azt is, hogy az atya
ság határozott természetes és vallásbeli feltételektől 

függ, de nem az atya saját akaratától, mint a rómaiak
nál, kiknél külön forma létezett, mely az atya hajlan
dóságát, hogy saját feleségétől szü1etett gyermekeit el
fogadja vagy sem, törvényesen statnálta. Ha a római 
anya gyermeket szült, azt férje lábaihoz kellett tenni, 

19. h.; u. o. Jibum t. fej. 4-. b. ; u. o. Nach1oth 4. fej. i. h . 
és u. o. Abadim 9. fej. 1. h.; Ros Jeb. IT. fej. 3. p. ; Eben 
Baezer 156, 2. Az uralkodó felfogás a nézetek r észleteinek 
eltérése daczára a gyermek el<Snyei mellett dönt. 
. ' Mordcbai b. Hillel Halachagyüjteménye összeveti az 
ldevigó nézeteket: Je b. !1-30. pp., K.idd . .f.~. p. ; Bekanati 
342. p. ; Or Zarua flOó. p. : Eben Haezer l ö 7. p. : Chosen 
llamispat !83, !. 
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és egészen tetszésétől függött, hogy felvegye-e az uj _ 
szülöttet és atyj ává legyen, vagy sem. A zsidó férfi ba 
gyermeket nemzett zsidó nőtől, annak ő feltétlenül 
atyja lett; nem volt semmi szükség kegyes leereszke
dósére, hogy gyermekét felvegye, suscipiálj a, de nem 
is használt semmi tiltakozás vagy kitagadás, hogy az 
atyaságot eltüntesse. 

A talmud nem ismeri továbbá a törvényes és tör
vénytelen gyermek fogalmát; ez a talmud szellemé
vel szemben nemcsak uj, hanem egyszersmind lehe
tetlen, értelem nélküli fogalom. A törvény és a társa
dalom előtt nem szabad különbséget tenni gyermek és 
gyermek közt; a származási minöség nem bélyegzi 
meg a gyermeket semmi tekintetben. Látszólagos ki
vételt képez a vérfertözés és házasságtörés bünéből 
származó gyermek, a kire nézve a házassági törvények 
bizonyos megszorításokat tartalmaznak. de társadalmi
lag egyenlő . Érdekes, hogy nála a természetes atyaság 
teljes érvényben marad. Azokban az esetekben, a me
lyekben a gyermek anyj a ezerint állapíttatik meg, ép 
oly tisztának veendő vallási, családi és társadalmi 
szempontból, mint más, kifogástalan házasságból szár
mazó gyermek. A szülők vétke nem becsteleníti' meg 
a gyermeket!~ Külsőleg, m.egszólításban, névben sem 
mutatkozik semmiféle különbség, mert a gyermek 
ugy sem viseli atyja családi nevét, mert ilyen általá
nosságban nincsen. A mit ez ellen esetleg fel lehetne 
ho_zni. azon körülményből, hogy a gyakorlati életben 
m1nd1g kénytelenek voltak pontosabb megkülönböz· 

" J eb. 45. b.; Maim lszurá Bia 15. fej. a. 4. pp. 
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, f 'l értések kikerülése végett az atyja nevét is 
tetés es e re , J ' k b fia · 

' l · 1 Jehuda ben Jakob = J ehuda, a o 1 haszna nl p . . . , l 
' t ' ais csak érvényesült az atyai nev: erre avva 

~ha me~ . 
l lhetünk, hogy nagyon sokszor szerepel az anya1 

fe e · hi bb · · rt bb , •8 ba pl az illetőnek anYJa rese es tsme e nev 1 , · • , . 
volt mint atyja, vagy ha az atYJa nem eit, rutni ~l. 
M. r. k. 24, 15, 24, 36, 10; 46, 10 - M. Il k. 6, i :.J ; 
Sám. I. k. 26, 6; IL k. 3, 3; 3, 4; 23, 34; Kir. l k. 
2, 39; Krón. I , 27., 16 ; stb. eléggé bizonyítják. Ilyen 
nevek a talmudban sem ritkák. V. ö. b. Gittin 37. b 
és számos más helyen Abba b. Martha; j. Gitt. 1. 2. r. 
Jákob b. Adda h. Athalia; b. Beraeh. 56, b. Ben Darna 
r. Ismael nővé·rének a fia stb. Ez ingadozásnak bizo
nyítékául azoigálhat még némileg az a szokás is, hogy 
halotti és betegért való imákban még most is az anya 
nevét említjük. 

Atya·i hatalom. - Ha az atyaság fogalmának meg
állapításában láttuk, hogy a talmud egészen független 
más népek, különösen a vele közvetlen érintkezésben 
álló rómaiak befolyásától, nem fog feltönni az az ön
állóság és eredeti ség, melylyel a talmud e fogalmat 
tovább kiépíti és az atya hivatását, hatalmát és köte
lességeit a gyakorlati és kigondolt eszményi eshetősé
gek részleteire nézve tárgyalja és megállapítja. 

Az atyai hatalom meg van szoritva és semmiben 
sem. hasonlít a római jog ezerinti atyai hatalomhoz. 
A római atya valóságos zsarnok, ki feltétlen hatalom
mal rendelkezik gyermekei életével ; a mely gyermek 
neki, akármilyen oknál fogva, nem tetszik, azt vízbe 
dobhatja vagy kiteheti. Halálra elegendiS ok például 
az is, ha a gyermek szarencsétlen napon született. 
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Az tlltyai hah\Jos itélet rendesen a leánygyet·mekeket 
sujtotta. A zsidó atya nem rendelkezik ilyfélo vn.gy 
ehhez hasonló hatnloromat A gyermek élete, mihelyt 

013ak szülotett, olyan mint a meglett emberé ; a ki e~ 
életet kioltja, halállal lakol, mint más gyilkos, még a 
saját atyja is; obben a trkintetben nincs különbség 
erős vagy gyenge. testi fogyatkozásu vagy egószséges, 
fiu vagy leánygyermek köz t. v Tosti fenyités meg van 
engedve, de csak a n1ennyiben ez mint nevelesi eszköz 
azoigál és a nevdéshez azükségesnek mutatkozik; ha 
az atya tnlmegy a ro értéken, akkor bünös 6s ugyan· 
azon büntetésben részesül, nlintha idogon egyénon 
követett volna el tosti sértést. Ha az atya nem neve· 
lési okból és javitó szAndékkal üti gyermekét, szintóu 
megbüntetendö. w 

Az atya hatásköre osak kiskoru gym·mekekre terjed. 
A gyermek kiskoruságát illotölog megjegyzendő, hogy 
n. szülöi hatáskörrel szemben három l\od különböz
tetünk meg. l. Gyámoltalan gyermekkort, mely a ü- <lik 
életév betöltésével ér véget: ~. fejlettebb ~yermekkort, 
mely a tulajdonképi nagykorust\gig terjed, (tinnál 1:~ 
évig és t'gy napig, lt'ánynál 12 évig üs egy napig); 
:l. a teljes önállóság korát, tuely fiuntU, btt n s~illöi 
házban él, a ~0-dik életévvel követkozil\ he do be követ~· 
kezik nlöbb is, ha megnöRül: letínyna\.1, tn/helyt férjhez 

9 ~lakkotla lt".: MaiHL Hot!zoach l. f~j. a. h.; 1\ln.kkotll 
II. feJ. ct. ~M 3. whmn; Maim \l (} '"l ~8J. rl 6 t> 

1() 'l, . • . . • ., ., . • 
osr.tf'ta Baba Kanmu• H. fej. H., to., 1 t. p., etl. ~nukea·· 

mancll :lM l 4-- tt R Külö t'l 1 l t\ . • ., • or. u t "' mat k6po~ " t4ordiiltob 1 

b~ toRtl megfonyitéRe; OM erktUosilete 14\tlyoMan lUOf(I'CWI\niM 

n 6s ana,hémlt von maan uthn. Mo/ld J{"tau 17 h. 



megy, vttgy ha tt sziUői bt\~btul marad, tu ihelyt 1 J t\a 
fól óves losz, m guy ri teljes öutUlóat\gttt. Az atya jogt~i 
ós kötelességei nem eg_ enlö mórtt\kben terjednek lü n. 
ldslto1·nság n1ind n, három fokoztttárn .. de t\ltnlt\.btm vévo 
leginkább ó1·vónyesülnelt tut. ls ö két fokozat bn.n. t t 

A mit a gyennek tnlt\1, n.z az atyáé. (Föltév . hogy 
gnzdátlan vngyon e nz idevt\gó szabt\lyok szarint t\ 

megtaláló tulajdont\ba menne t\,t). • ~ 

Ebböl 1nóg nem következik gys~tHSD1ind, hogy az 
atya föltótleuiU rond Utezik n gycrm kek nutgt\n va
gyonával. Htt a lolínynn.l\ '-rn.n an. ai részről örökölt 
vagyona, fLnnak, n misnt\I (Kot.. 4·, 4) intó~kcch\se szerint 
még ha\sv.onélvozete Solu illei.i tn g az at.ytit. A totusift-tl 
(u. o. 4·, l) tnnliti r. J ózsó b. l\ J oh u da n ' z tét i R, ld 
a baszonélvezetot odnit(;Ui a:t5 atyó.nt\.k. A mi a. iiugyer
mek mogt\.nvagyonlít illeti, ott móg nz is kórdós s. 
hogy títmehot-e álta1ábnu ilyen vagyon nz ntyn gyüm
eágt\bt\. V. ö. Hasdam t·osp. ll. 1·. :~OR. t~B 1·.-A·. 

A mit a lel\.ny kezo tnunlu\Jt\vnl korcs. n~ H~ at~'jt\t\ , 

A fiu keresetéről nincs sz6 a tfthnudbttn, tnert n. fiu
nak áUalábttn nint s nrrt\ nlktthun : nnnnl\ t,annlnia l· ell 

u Kothubnth (i(). h. ; Ht\B. n. n. 4·. t'l\l· t t. p. Vt~ctuu\k t'~Yt\S 
n~zetek, lw~>· flu11t'd n toljt'R uu~~· lWl'\l t-~6~ ~~. m(~~-<o k lo\IOl'inl 

a 14. 6 v bat.c:HM\'el Ali ho. lit' t· h ,J ó~ Kor .hwo P(\ l\ :ta-t.. ft'.i· 
vég6u. A ki~o~kormu\J.trt~ 'tHH\t. ko~,\ t·ó~~l ott' k t\H ~~ mnni ~-<~ t'l' · 
vek fejletlouségo oj:loMbon hot\lh~ kivtHolo~ sv.nlHil~ t \k n 1\1\K~ · 
koruRftt\1\ra tH~KVt' rontiAV.Ol't'l-'~n , 1\-1\lH\k ö~t~~o f'<)g-lnh n. Mt\im 
Ia\tsz li. t('.i· lqSl'h·kt\ut ldnwmlht\h\, hogy m mi t\~lotllln~t(tr 
eaet,hen a n~ykm·uR{,g- l'HI\k R· tO .. ik ,\lott~vyol k\:lvt' t.kt r.ik h('. 

t:A BAha Me('ilia l. fflj. r). lllltl llf\. ; h:t'tnh. 1\'. ft',j . ~ mi~nl•: 
h. T. n. o. 4H. h. 
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tórát és mesterséget, hogy nagykornaága után fentart
hassa magát és alapítandó esaládját.'13 

Az atyának jogában van leányát 12 éves és egy na
pos koráig fogadalmai alól felmenteni. A fiunál csak 
ez a joga van, hogy nazirátusi fogadalmat tétessen 
vele. 14 

A kiházasítást illetőleg eredetileg föltétlen joga volt 
az atyának, hogy leányát bárkihez nőül adja, (Ketub. 
4, 4); de már r . Jehuda közli Ráb nevében, hogy nem 
szabad a kiskoru leányt férjhez adni, hanem várni 
kell míg nagy lesz és maga nyilatkozik, hogy kihez 
akar nőül menni. b. Kidd 41 a. Ezt a megszorítást 
nem vették késöbb tekintetbe, még pedig opportunitás
ból, nem az atyára, hanem a leány jövőjére való tekin
tetböl. (Tosz. u. o.). A fiut nem házasíthatja ki önké
nyüleg; az atya csak mint a fiu megbízottja cselekszik, 
és eljárása csak annyiban bír érvénnyel, a mennyiben 
a fiu akaratát teljesíti. 16 

Az atya eladhatja leányát szolgálónak. E törvényt 
kö1elebbről kell meghatározni, mert első tekintetre 
úgy tünik fel, mintha az atya feltétlen hatalommal 
rendelkeznék leánya személyével; mintha fel volna 
jogosítva öt megfosztani szabadságatól és rabságba ej
teni, a mi a zsidó szellemmel és a talmud felfogásá
val meröben ellenkezik; és tényleg, ha az atya rab
szolgának adja el fiát vagy leányát, akkor balálbün-

13 Ket. 4. fej. 4. misna ; b. u. 46. b. 
14

• U. o.; Nedarim 10 fej. J. misna ; Nidda 5. fej. 6. misna ; 
NaZir 4-. fej. 6. misna. 

t:; V· ö. Eben Haezer 3ó, á. 
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tetéssel sujtják, ép úgy mintha más embert fosz
tana meg szabadságától és eladna rabszolgának. 
(R. Ismael b. r. J ochanan Beroka, Szanh. 11, 1; b. u. o. 
85 b és 86 a). Azért úgy kell értelmezni M. II. k. 21. 
f. 7. v. foglalt t ételt, hogy az atya csak szalgáló
nak adhatja el leánya t : csak bizonyos időn belül, 
csak bizonyos ideig tartó szolgálatra. Az atya nem ad
hatja el leányát csak olyan emberhez, a ki nőül is 
veheti, a ki tehát nem a vérrokonságból való stb., 
mert az atya legfontosabb feladatai közé tartozik a 
leánya jövőjéről való gondoskodás, a mi nem tévesz-
tendő szem elől még akkor sem) · " az atya szük-
ségböl szolgálatba adja. Csa orp adhat 
szolgálatba.16 A leány szolg' ~e~ .6 e ter-
jedhet, de kiszabadul e r ~olg~~~dő l • l S : 

1. ha közbe jön a jóbél é f~· ~ ~ss~ tja 
munkaadó urától a hátrale ö Jljő~~ ite~eltt
összeg árán, a mi mindíg as 1)tya jogá~ ~~ 
a leány időközben nagykoru 1~1 ~ és egy 
napos). 17 4. ha munkaadó ura ad neki ; 
5. ba munkaadó ura meghal. 

E szarint az atyának nemcsak hatalma szoritkozik 
gyermeke kiBkoruságának tartamára, de előbbeni intéz
kedéseinek hatálya is megszünik a nagykoruság beáll
tával. 

Az atya csak telj es elszegényedése esetében adhatja 
el leányát szolgálónak, a midön már nem bírja eltar-

:; B. Kidd. !O. a; Maim 4. fej. ll. h. 
Kidd J fe1 a. • b t 1. b ~r · Maim A ba-dini. • • J• ~. ID18D&; • ll. O. -,. • u. , 
.f.. r. 6. h. 

Aa IM/T h.'t~ltönfltJe 19(fl. 
-------~~-----------~~~--------
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taní és nem kap már kölcsön sem. Ha eladta, köteles..
sóge, mibelyt teheti, hogy visszaváltsa; erre hatóaági
lag kényszeriteni is lehet.18 

A ezolgálónak való eladásában bennfoglaltatik az a 
jog is, miszerint a munkaadó nőül veheti a azoigálat
ban levő leányt atyja küJön beleegyezése nélkül is, el
lenben szükséges a leány beleegyezése.19 

A azoigálónak való eladás intézménye csak addig 
volt érvényben, míg a jóbél intézménye meg nem 
szünt; a második templom idejében mind a kettő 
nem létezett. ~0 

Az atya felelős leánya erkölcseiért. A leány ellen el
követett ezeméremsérté.s, elcsábítás és erőszakosság 
eseteiben az atya a felperes (Ketub. 4, 1, b. u. o. 
43 a.?1 

Azon jogok, melyekkeloz atya leánya fölött rendel
kezik, nem származtathatók át senkire öröklés utján. 
(b. Ketuh. 43 a.) 

·ts U. o. L8u és 20a. 
19 U. o. H~, a, b. . 
~o Aracllin 10U, a. P6tl6la.g fel kell még emliteni azt a 

törvényt, hogy a szolgálatba el adott leány, h& valamit talál, 
u. minek ismeretlen u tulajdonosa és a megfelelő szabályok 
azorint a megtalídú birtokába megy át, akkor a talált birtok 
nem a mnnkaadó nró lesz, hanem az atyáé ; ez is csak azt 
bizonyítja, hogy a szolgálatba adott J eány nem rabszolganő, 
mint a hogy némelyek alaptalanul vélekednek, mert abb&n 
az esetben n talált birtok az uré volna és nem az atyjáé ; 
ezen szabály Rzerint: A tni a rabazo]gáé, az az uré; a rab
stolgá.nak tlincR birtoka. és nincs jogi képessége birtokszer
zésre. 

2 1 
Kcthub. IV. fej. l. rnisna; b. n. o. 42 ab. ; n. o. 3, 

mi~o~na.; b. n. o. 4-tb, -tr,a.. ' 



Az atyának jogában van vagyonával szabadon ren

delke?~ni. 
Elajándékozhatja akárkinek és nem köt-eles gyer-

mekeinek örökséget hagyni ; ethikailag nagyon hibáz
tatják ugyan ezt az eljárást, de a törvényszék nem 
gátolhatja. meg az atya szabad rendelkezési jogát. 
Ellenben nincsen joga az atyának megváltoztatni az 
örökösödés megállapított rendjét, előnyben részesíteni 
egyik vagy másik gyermekét, örökségben részesíteni 
leányát fiai rovására, az elsőszülött osztályrészét meg
rövidíteni, vagy éppenséggel valamely gyermekét az 

örökösödésből kitagadni. ~linden ilyen szóbeli vagy 
irásbeli intézkedése érvénytelen.2 2 

Az atyának jogában áll (de kötelessége is) végren
deletileg gyám ot kirendelni kiskoru gyermekei sz á
mára. Az atyától kirendelt gyám, nagyobb bizalomban 
részesül vén, kisebb ellenőrzés mellett kezeli gyámoltjai
nak vagyonát, mint a törvényszéktől kirendelt gyám.23 

Az atyának jogában van kiskoru gyermekét végren
deletileg nagykorusítani és minden gyámság alól fel
szabadítani. 24 

A végrendelet módot nyujt az atyának, hogy akarata 
halála után is érvényesüljön; de az atyának csak olyat 
szabad kivánni, ami nem ellenkezik a törvénynyeL Ha 
valaki meghagyja végrendeletileg, hogy ne temessék 
el saját költségén, nem kell e kivánságát teljesíteni, 

2', :H 
- aba Bathra VIII. fej . 5. misna; b. u. o. 1~6. b. 

28 G ·tr 1 lll 52 a. A gyámsá.gra YOnatkozó részletesebb ~za-
;ályoka~ ~s vezérelveket l. Bloch M. cA gyámság a Mózes

almudi JOg szarinh II. faiezetét 
24 u " . . o. 
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mert nincs jogában vagyonát a közvagyon rovására 
kimélni, b. Ketub. 48 a. Épugy nem mentheti fel az 
atya gyermekeit a gyász és az abból folyó r ituális 
kötelességek alól. (J ore De a 344 f. 1 O. p.) 

Az atyának jogában van lemondani mindarról, a 
mivel gyermekei neki a szülök iránt való tisztelet 
parancsából kifolyólag tartoznak. b. Kidd. 32. 

Az atya örökli gyermekét, ha nem hagy hátra egye
nes utódokat. Baba Batbra 8. 1-2 ; b . u. o. 108 ab. 2 5 

Az atya kötelességei. - Az atya egyik fő köteles
sége gyermekei teljes ellátásáról gondoskodni, (táplá
lékról, ruházatról és lakásról) ; e kötelesség némi foko
zatokat mutat. A gyermek 6 éves koráig föltétlen 
következetességgel kell e kötelességnek érvényt sze
rezni. 

A 6 éven felüli gyermek eltartására csak némi va
gyonnal rendelkező atyákat lehet kényszeríteni, a 
szegényebbre pedig csak erkölcsi eszközökkel lehet 
hatni ; ha nem akarja gyerme~eit eltartani, kihirdetik 
felőle a nyilvánosság előtt, hogy szivtelen, hogy ala
csonyabb fokon áll, mint a tisztátalan állat, mert a 
varju, mely tisztátalan ragadozó állat, maga tartja el 
fiók j ai t. 26 

Az eltartással még nincsen kimerítve a gyermekek 
iránti kötelezettség; következik a nehezebb feladat: a 
nevelés, különösen a fiu nevelése. Nyolcz napos korá
ban fel kell vennie Ábrahám frigyébe. Ha anyja ezerinti 

2 ú Az öröklésre vonatkozó szabályokat és az idevágó iőbb 
elveket l. Bloch M. •Örökösödési jog•. 

2 n Ketub. 49. l. ; van ott még az a közmondásos kijelentés 
ia: •A sakál másokra bizza fiókjai eltartá.sá.h. 



.. ' ' AZ A.TYA KOTRLESSEGF.I RS JOGA.! A TAI.iM.UD SZEHINT Sr> 

elsőszülött, akkor 30 napos korában ki kell váltania a 
Kohen-tól 5 SzelávaL Hároméves korában hibliai ver
sekre kell tanítania. Öt, ill. hat éves korában kell meg
kezdeni a. rendes tanítást. Vagy maga az atyja tanítja, 
vagy gondoskodik róla, hogy iskolába járjon.27 

Nem hagyhatom említés nélkül azokat a nagyon régi, 
még a második templom idejéből származó insti
tutiókat, melyek a tanügyre és iskolákra vonatkoznak. 
Jozsua b. Gamla nevéhez füződik az az intézmény, 
mely szarint minden községben iskolát kelllétesíteni 
hat-hét éves gyermekek számára, vagyis népiskolát. 

27 Kidd. I. fej . 7. misna ; b. u. o. 29 ab. A gyermek neve
lési módszerére vonatkozó szórványos kijelentések mély 
ethikai alapot mutatnak. ilyenek pl.: A gyermeket csak bal
kézzel szabad eltaszítani, de job~oddal vond megint magad
hoz. Szota 47a. A ki gyermekét mindig szemmal tartja és 
megfenyiti hibáiért, akkor növeli benne a gyermeki szere· 
tetet. Rabba II. t. fej. Nem szabad gyermekét husra és borra 
szoktatni. Ohullin 84a. Nem szabad az egyik gyermeknek 
előnyt adni a másik fölött. Sabb. 10a. Előbb az időseb
bik fh1nak kell családi házat építeni, azután a fiatalabbnak. 
Szóta. 34. Ne mutasson az atya. a gyermek fülére (hogy t. i. 
meg fogja ütni), hanem vagy megüti tényleg, vagy hallgat 
és nem szól neki. Szemacboth ll. fej. Felnőtt gyermekét ne 
verje meg. Moed Katan 17. b. Ne mondja az ember gyerme· 
kének : adok neked valamit, ba. nincs szándékában tényleg 
adni, mart azzal hazugságra sz oktatja.. Szukka 46. N em sza· 
bad tulszigorunak lenni, mart az s2erenosétlenséget idézbet 
eHS, hanem meg kell bocsátani. Kidd. 30. b. A leányt férj
hez kell adni fejlődésa kellő idejében. Szanh. 76. Ne öreg· 
hez adja. ; ne tekintse a pénzt, hanem természetének meg· 
feleliS fiatal férjhez adja. U. o. A ki gyermekét tanult ember· 
nek adja nő ül, mintha Istennel szövetkezne. Kethn b. l t 1. 
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b. Baba Bu.thra ~ J a · de már el ö bh kezdődik a lelki 
nevelés. t't mennyiben a három éves gyermek már ta
nul bibliai verseket és rövid imákat a szülöknél. (b. 

Sukka 4~ a). 2fi tanulóhoz kell egy hülön tanító ; 
ha 40-en vannak, akkor a tanítón kívül még egy segéd
taní tó is "'Zükséges. Iskolaidő az egész hét. délelőtt és 
délután, kivéve a péntek délutánt és az ünnepelőtti 

napok délutánját, a szomba,tok és ünnepek egész nap~ 
jait. Ned. :36. A gyermek egészségére és fejlődöttségére 
való tekintettel hál·om időpontot különböztetünk meg 
a tanulás megkezdését illetőleg. Az egészséges és jól 
kifejlődött gyermek hatodik évében, a középszerü átla
gos fejlődésü gyermek a hatodik év hetöltével, a gyenge 
gyermek pedig osak 7 év('s korában mehet az iskolába. 
(A talmudi iskolaügy idevágó részleteaebb adatait ille
tőleg v. ö. Bloch M. Institutióit III. k. 203 l. és f. f.). 
Ez intézmények meglepően hasonlitanAk a mai tanügy 
terén kivívott eredményekhez és sok tekintetben felül
mulj ák ezeket. 

Ha a szülök különválva élnek, akkor az anya. ha 
kivánja, magánál tarthatja a gyermeket hat éves koráig, 
az atya pedig az alatt is viseli a tartási költségeket. 
(Maim. Jad Haohazaka, Isusz 21. f. 16. p. a Rabed
nek más a nézete). De mihelyt a gyermek hat éves 
atmegy az atyához. (u. o.).2 s 

Az atya kötelességei közé tartozik továbbá az is, 
hogy fiát vaJami meatereégre tanítsa, hogy megélhes
sen munkája után; némelyek ezerint még úszásra is 

~ A tan{tá.s mórljára és id6tartami\Tn "onatkov.ólag v. ö. 
u sa intézményét u. o. !Si. l. at. fej. 
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kell tanítania., továbbá nőt is kell szereznio fitt zá
roára. Ki dd. 29. a. 

A leány taníttatástit illetőleg eitérők a nézetek 
{Szota 20. a.) 

Ben Az'ai ezerint köteles az atya leányát is tanít
tatni, r. Eliazar helyteleníti ezt. Ha az intenaiv tanít
tatás nincs is kötelezővé tév a leá.nyná.l, de minden
esetre meg kell ismertetni a szentirással · a nőnek 
épugy kell végig ballgatnia a szeutinis felolvasását, 
mint a férfinak. V. ö. j. Bzota '1. f. ·1·. balaoha. 

A leánynál fon tos feladat a kiházasítás. Az at. ának 
gondoskodnia kell axról, hogy leánya férjet kapjon: 
viselnie kell a kiházasítással járó l\öltségeket. Nagy 
szerepet játszik a hozomány. Ennek tt Talmudban a 
szokásostól eltérő órtelme van ; egyenértelmü a kike
lengyezéssel: P arn asz n. (ellátás) a czime; a minimumn. 
meg van állapítva 50 znzbu.n, Ennyit a szegényeégj 
alapból kiházasítand ó leán)7 is kap. (Ketub. 6 7. a.). 

Az aty n ta.uuságának h ilel(Jssége. - - ~I inthogy a régi 
időkben még nem ismerték az anya.könyvvezetés in
tézményét, ennélfogva igen bonyolódottá vált a fejlet
tebb társadalmi és áJiami életben a sok tekintetben 
vallásilag és j o gil ag fontos sz ületési adatok és ro
konsági viszonyok kérdése. Az egyes családok, leg-

.lcgyzt•l. Az atyt'tn ak n.v.oll j ogn, wel~· et. csak az R>ll)''\val 
egyetembon gyakorolhat, hogy nv. ongeo{ltlcm, tókozh.\ fiut 
feljelentse a törvényszéknok, m oly n pnllf\SZ ala.pj ,\n halálra is 
itélheti, alapjá.ban vé,·e uom más, xniut n '8züllSi jog korlá· 
tod.Ba. Soha nem jutott odáig, hogy a törvényszék halálra 
iMlt volna Mkozl6 fiut. ToRzifta 11 . f~j. 6. p. Znckru. 431. 
l. 26. sor. 
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tLh\hb u~ olök ollihhok ÓH novozotoAohboJ<, vozettek n(.(yan 
gorw~t l ogirti JnjAtromot (Hzofor JuohttAzj n), uo ijOk eaet
hon tnnulc ÓH önvn.Hotnó,aok által lohotott cank a rokon
tu'tgi roJcozrLtot nwgóJinpitani . Ht ia nz atya azemé1yo a 
lo~fontoHt~hh . Az •~tya tu.nus(~gn döntő ós nom azükaégeR 
ntt\H bizouyltók ; •~ monnyihon ő kijclonti, hogy a kér
clüAOA ouyón Rnját fit~, elfogadjuk tanuRágfit még olyan 
oAotbon iH, tt midön nom tú.mognt.ja semmi vélelom; 
mint pl. hn gyormolcot találun!< kitéve az ut montén 
óH valaki jolontkozil<, hogy ő az atyja, aldtor öt illeti 
mog n. RYOrmok. Dc ba már folvottók a gyermeket és 
mint találtat internálták, akkor már nem adnak hitelt 
n. jolontk e~() sznvánn.k, mort az a vóle1em, hogy 
nz igtLzi atya netn hagyta volnn védtolonül kitéve 
ttnnyi ideig. J{ivételt képez öHftk, ha éhinség van az 
országban, tnort abban a~ esetben valószinü az a fel
tevés, hogy Hzülei osak azórt tették ki, mert nem bir· 
ják oltartani ós várják míg mások ószre veszik és el· 
viHzik u. menodókbázba. Ki<lu. 72. b. 

Ha az atya kijelenti valamelyik gyermekéről, hogy 
nom tőle Hzármn.zik ttebát mnmzér), nem adnak hitelt 
HZt~Vttinak. tKi<ld. Ill. fej. 4-ik misna; Lcson Riáz 
u. o. Hif 675-ik pontjában). De ha azt mondja, hogy 
a gyermek az övó, csakhogy anyja, n kit nem ismerünk, 
vérrokona volt, tehát a gyermeke vérfertöző bünből 
származik és ennélfogva mamzér, akkor hitelt adunk 
szavainak, azzal a megezorítással, hogy az atya e ter· 
belő vallomást csak addig teheti, mig kizárólag gyer· 
meke érdekét érinti, de mibelyt a vallomás, időköz· 
ben l~teaUeü csal,dvis1onynál fogva, másnak az érde~ 
keire is kihat, akkor nem vétetik figyelembe ; azért 



ba fia megházasodott és vannak gyermekei, akkor már 
nem adunk hitelt az atya, ill. a nagyatya terhelő sza-

vának. (u. o.). 
Altalában véve mindazon esetekben, melyekben az 

atya tanusága terhelő jellegű gyermekeire nézve, olybá 
vétetik, mint egyes idegen embernek a tanusága, mely 
csak nagy megszoritással és bizonyos meghatározott 
feltételek mallett érdemel figyelmet, a legtöbb esetben 
pedig érvénytelen. (Kidd. 63. b; 64. a). 

Az atya vérrokonai. - Az atyára nézve vérrokonok: 
gyermekei és unokái; az atya vérrokonaival hazassá
got nem köthet. 

A köztük levő nemi közösülés a halálbüntetés 
terhe alatt van megtiltva. Az az atya, aki léányát 
mással való nemi közösülésre csábítja, büntetéssel 
járó bünt követ el. 

~ 

Ime vázlatos körvonaJozása annak a viszonynak, 
mely az atya és gyermekei közt fennáll a Talmud 
felfogása szerint. Ha a modern korban, mely ujabb 
két évezredes fejlődést hagyott maga után, módosított 
is valamit e felfogáson (igen problematikus még, hogy -
e módositások haladásnak veendök·e a társadalmi rend 
magasabb, pártatlan szempontjaiból tekintve, mely 
kérdés az~nban a jelen czikk keretén kívül esik) : 
de mindenesetre egész szelleme megegyezik a Talmud 
szellemével; sőt hozzá tehetjük, hogy a tisztán zsidó 
felfogás, mely a Talmudban tükröz()dik vissza, diadalt 
aratott a római jog ebbeli intézkedéseinek barhársága 
és kegyetlensége fölött; a zsidóság legyözte ebben a 
pontban is az ókort és az emberiség egyik legfon-
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tosabb kérdesében megváltoztatta gyökerestül az ész
jog régi alapjait. Milyen szigoru és pontos logikával 
bizonyítj a Aristoteles ezt az ókori sarkigazság ot, hogy 
az atya szabadon rendelkezik gyermeke életével; sem 
köszönet nem illeti meg, ha j ól bánik velük, sem pedig 
gáncs vagy pláne hatósági megrovás. ba kegyetlenke
dik ; a kivetés kérdése pedig teljesen magánügy, a mi
hez senkinek semmi köze és beleszólása nincsen. , 
(Arist. Eth. VI. r. több fejezeteiben). Es a mit Aris-
toteles mondott, az nem magánvélemény ; ő csak iga: 
zolni törekszik az ókor gyakorlatát, malyben a gyermekek 
pusztításában semmi bünt, semmi 1·ettenetest nem lát
tak, a mint azt eléggé bizonyítják a Molocb, a Tay
getos, a pásztorok, kik talált királyfiakkal őriztették 
nyájaikat és a római koldusok, kik a kitett gyermek
anyagból üzletet csaptak ; megcsonkították a ezeren
csétleneket ; az egyik a lábától, a másik a szemétől 
fosztatott meg, csakhogy alkalmatosakká váljanak a 
szánalom keltésére és a könyöradományok gyüj tésére. 

Ezt az uralkodó gyakorlatot megtörte a Biblia és a 
Talmud. Ma az észjog másképen hangzik, mint a zsidó 
tan kiszivárgása és érvényesülése előtt ; nem a hideg, 
kegyetlen számitás, nem az élv és batalom mozza
natai állapítják meg a szül<Si vjszonyt a gyermekek
hez, hanem a gyöngéd ezeretet és az áldozatokat nem 
kimélő csaJá.dapai kötelességtudat. 

Csongrád. D1". auttmann 'ft'lihá~Y· 
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.TEHÚDA HALÉVY LEÁNYA 
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JEHUDA HALEVY LEANYA . 
KöltlSi beszély. 

Spanyolország lakója volt a dalnok, 
A btivös lantot ott pengette ő, , 
A mely előtt kitárult mind a csarnok, 
Mig kis kezekből hullt virágeső. 

Magára vonta a király figyelmét, 
A büszke grandok ura is hevül, 
Ha a büvös lant hangja ott omol szét, 
Királyi trónnak ékességeül. 

Szólt a hatalmas úr kigyúló hévvel : 
«Királyi trónnál becsesebb a lant l 
A büszke fej edelmi székkel ér fel, 
Király ő, a ki pengeti alant. 

Király ő, ámbár sohse ülhet trónra, 
De fejdelem ő a pamasszuson ; 
A míg a dal virágit szerte szórja, 
Minden nemes lélek hozzá oson. 

Nagy dalnökom, önző ember vagyok csak, 
Igy trónomat nem adhatom neked, 
Mert udvaronczim sorra .kikaczagnak, 
De mégis mél ta tom nagy érdemed. 

Országomban te légy els<> utánam, 
Miniszte1·nek megteszlek, daJnokom f 
Sóvár lelkem fürödjön a dalárban, 
A me) y betölt.qe büszke csarnok om f • 

9'1 



Királyi zó rögtön valóra válik, 
A mint kiejti a fejdelmi ajk. 
A büszke bársonyszéken ült halálig, 
Ki olyan szépen zengte A. soha.jt. 

De a hatalom, a dicsőség mellett, 
Bánat rágódott a dalnok szivén. 
Kiben minden gyönyörüsége tellett, 
Szép lánya. csábitó, hideg szirén. 

Magához vonta számitón, kaozéran 
A könnyen hevülő ifjak szivét. 
De ki hódolt elfordult tőle némán, 
A m{g az vérző s~ívvel visszalép. 

Omolt a. köny, az égig ért a bánat, 
Mit a lány okozott ka.czérkodón. 
De részvét a. szirénbe' föl se támadt, 
Tovább tiport a. sírva. bá.nkodón. 

Haragra gyúlt e miatt dalnoka.tyja, 
Türeimét vesztve ekkép fölkiált : 
•Ki atyja óhaját igy megtagadja, 
A Jehova haragja arra szállt. 

Ki szívtelen játszik nemes szivekkel, 
Csak sujtó büntetésre érdemes l 
Dy szivtelen szivet kimélni nem kell, 
A sors irá.nt.ad ne legyen nemes r 

lm megfogadom. szent szavam, tudod má1·, 
Biszen még ebbe' te ee' kétkedel, 
A ki belép ellSezör, noha rongynál 
Nincs rajta mú, kisér a paphoz el J • 
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A sz ó kim ond va. Az elhangozott a zón 
:Már változtatui többé nem lehet. 
Halk kopogás hallatszik most az ajtón, 
Mitöl a nagy költő megdermedett. 

Gonosz sejtelmek támadtak szivében, 
A szép leánynyal a?í ajtóra néz, 
Kinyílik halkan, küszöbén sötéten 
Egy koldus állott, ki belépni kész. 

Fiatal arczáról lerí az éhség, 
Ifju testére rongyhalom borul . 
Bizony koldús a vándor, semmi kétség! 
A híres dalnok szíve elszorul. 

J ehúda borzong és leánya sápad. 
llyen a vőlegény, ilyen a vő ! 
Elfogja a költ-ö szivét a bánat, 
A míg keserve perczről perezre nő. 

Megbánta már kiejtett fogada.lmát, 
De változtatni rajta nem lehet. 
Ugy tartja már mint porkoláb a rabját 
Saját szava, mely üdvöt eltemet. 

Házába befogadta ő a koldust, 
Hogy lelke ott majd újjá születik. 
Felöltöztetie szépen, úgy miként dúst, 
Tanítgatá gyakorta reggelig. 

De haszta.lan volt a sok bölcs tanítás ; 
Ma elfeledte, mit tegnap tanult. 
A nagy daldok szivére hullt e. mély gyász, 
Ha lánya sorsa lelkén átvonult. 
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Leányát sz án ta és magát siratta. 
Könnyen kiejtett fogadalma lám 
Került ·föléje és meg is ragadta, 
Hogy összetépje üdvét is talán. 

Ha szörnyü fogadalmát be nem váltja, 
Lelkére a btin átka nehezül, 
Isten haragját zúdítná magára 
S a bűnhödés árjába elmerül. 

Ha meg beváltja, vége úgy örökre 
Az üdvnek) a mit nyujthat itt a lét. 
Leánya ifju szivét zúzza össze, 
Kinek jövője oly borús, sötét. 

Most mit tegyen ? Nem tudja azt a költő ; 
Gyászos jövője, bárhová tekint l 
Most mit tegyen? A végzete de gyötrő l 
Mindenhonnét siró lány arcza int. 

Ha ránézett a vőlegényjelöltre, 

Lelkére ráhullt a kétségbeeés. 
V eszlSdhet ezzel é-v ekig, örökre, 
Nem árad e gyámoltalanba ész. 

Történt egy ízben) hogy lei.üt a dalnok, 
Egy dalba kezdett, a legszebbe tán. 
A kit ő 1nindig közelébe' tartott, 
Leendő vője nézte öt bután. 

A költő írt, az ihlet elragadta, 
Fölsztirnyalt lelke Isten trónjaig. 
Rím ríruro csendült, bűvös gondolatja 
A szóba hinti eszme magvait. 
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Mikor közel volt a befejezéshez, 
Lantjának drága hangja elakadt. 
Csak tépelődött, de az elme véges, 
A biivös csattanóra nem akadt. 

Fölállt a dalnok és kiment boszúsan, 
Hogy a dal vége már nem sikerül. 
Sokáig járt kint kertjében borúsan, 
Ilyenkor minden embert elkerül. 

De lassan csak megnyugszik végt·e lelke, 
Tovább szövé az eszme fonalát, 
És a szobába visszaté1·t epedve, 
Hogy befejezze végre bús dalát 

Leült, de hirtelen halványult képe, 
Nehány sort álmélkodva átfutott, 
A költemény kész, mesteri a vége, 
A melynél szebbet még ő sem tudott. 

Körültekint, nincs más itt mint a dőre, 
Az együgy{i, a szomorú legény. 
«Ki volt itt ?• Kérdi fölhevülve tőle. 

,Nem volt itt senki, senki más, csak én l ' 

J eh ú da v égj g néz a félkegyehnűn, 
Szeme villámlik, ajka menydörög : 
cTe színlelsz, jfju, és a színlelés bűn, 
Oly igaz mint hogy Jehova örök! 

Te nem vagy az, kinek bús alakod vall l 
Kinek mutatkozol, az sem vagy ám l 
Ki bánni így tud tt lant szcnt húrjával, 
A földön most egy férfi él csupán ! 
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Egy férfi él, egy férfi a világon, 
l\inek a dal honán hatalma nagy. 
Te félkegyelmű, - oh, most már belátom l· _ 
A lángszivü költő, lb n Ezra vagy 1 » 

Az ifju már sugárzó arczczal állott, 
Egész alakja úgy átalakult l 
Szava miként aczél pengése szállott, 
Szeméből eszme szent sugara hullt. 

,Igen is én vagyok, felelt szerényen, 
Ibn Ez1·a áll előtted, mesterem ! 
Sors üldözöttje voltam, szomjan étlen 
Bolyongtam eddig messze téreken. 

Bármibe fogtam, mindig balszerencse 
Nyomult utánam mint a kesely\i. 
Reményemet kajánul tépte szerte, 
De végre itt tekint felém derű. 

E házban itt oly pillanatba' léptem, 
Mikor rám a szerencse nevetett. 
A csapodár hozzám pártolt serényen, 
Ki addig elkerülte léptemet. 

Hozzám pártolt, de nem csupán miattam, 
Megmente, mester, téged is kegye. 
KettBnknek üdvöt nyujt e pillanatban. 
Szived derüljön, mely ugy szenvedc !' 

J eh úda megölelte dalnoktársát: 
' E pillanat rám édes üdvöt ont, 
Szólt boldogan, de tiszta üdvöm árát 
Mért szabtad ily magasra, ifju? Mondd l 

l 
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Miért színleltél és miért gyötörtél ? 
Mért ne~ dobtad le r.pgtön fátyolod? 
Miért hogy ily ' zordan szivemre törtél, 
Mig láttad bennem a mély bánatot ?» 

'Azért tevém, mester, felelt a vendég, 
Hogy e kín árán többé ne feledd, 
Hogy a kiejtett fogadalmi szentség, 
Annak ki tette, átka is lehet l 

Ne tégy te többé ilyen fogadalmat, 
Ne tégy te többé, drága mesterem l , 
Az Ur azért nagy büntetést is adhat. 
Nincs mindig készen ám a kegyelem f' 

Halk zokogás hallatszott a küszöbről. 
A lányka sír, jó indulatja győz . 

Ő rnindent hallott és a tiszta üdvből 
Ivott e perczbe' mint a szomju őz. 

A boldogság hullott ifjú szivé1·e. 
Kedvencz költője ép Ibn. Ezra volt. 
Most üdvözült, mert a költő lesz férje, 
Kinek szivéből annyi dal omolt. 

A menyegzőn széjjel nagy pompa áradt. 
A hontalan költő hazát talált. 
A sorsnak üldözöttje szép mentsvárat. 
Az elhagyott szív örök ideált J 
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l l l 

A ZSIDOK ES HAZAJUK. 

Vlll. A toledói zsidók. 

Toledó ! Szép Spanyolországnak elhagyott, csendes 
városa, vajon emlékszel-e még ama dicső napokra, 
midőn a fényes Kasztiliának hatalmas fővárosa vol
tál és zsidó körökben úgy neveztek téged : Izrael 
koronája, Nyugatnak J eruzsaleme t 

Az útleirások azt beszélik nekünk, hogy Toledó 
ma alig 20000 lakossal biró város, malynek szük, 
piszkos utczái némák, elhagyottak; lakói nagyrésze 
katholikus pap, a többi pedig koldus szegény nap
számos, bár mesterségük ma is az, mint elő.deiké 

volt, - fegyvergyártás. 
Hej máskép volt az hét-nyolcz száz évvel ezelőtt! 

Nem husz, hanem kétszázezernél is több ember la
kott itt és az a hatalmas, nagy székesegyház, az 
Eglesia Nuestra Senora del Transito, melybe ma 
talán gyermekestül, vénestül befér egész Toledó, 
szük volt egykoron a toledói zsidók számára, mart 
hát akkor még nem katholikus templom, hanem 
Izraelnek zsinagógája volt, melyet Don Pedro király 
mindenbató zsidó minisztere építtetett hittestvérei 
számára.. 

A tündöklő, ragyogó főváros lakóinak mintegy 
negyedrésze zsidó volt. 

Fényes, élénk és virágzó volt e város már akkori
ban, mid6n még Tolejtola volt a neve és az arabs 
fejedelmek székeltek benne ; Falai között már akkor 



A ZSIDÓK "és HAZÁlUK 99 

hatalmas zsidó község honolt; hiszen már a biroda
lom megalakításakor Altárik zsidókra bízta a város 

őrizetét. 
Mintegy 400 év mulva kezdődik meg Spanyolor-

szág történetének legregényesebb korszaka, m.időn a 
kereszténység vissza kezdi hódítani az országot a 
mohammedánoktól. Ez időben, a Cid románczok 
bősi korában a zsidók még nem voltak tehetetlen 
báránykák, kik ellentállás nélkül hagyták magukat 
a vágóhidra hurczoltatni, hanem rettenthetetlen bá
torságú harczosok, kiknek fegyverét nagyrabecsülte 
a barát és rettegte az ellenség. 

A mohammedánok sorában csaknem ugyanannyi 
zsidó küzdött, mint Vl Alfonsónak és örökhírú hű 
vezérének, a Cidnek hadseregében. Zalaka mallett 
folyt le a döntő iitközet a keresztény és mohamme
dán Spanyolország között és annak megkezdése előtt 
mind a két harczoló fél megállapodott abban, hogy 
szombati napon a zsidó harczosok kedvéért egyik 
fél sem kezdi a támadást. Ezen ütközet a moham
medánok győzelmével végződött ugyan, de Toledó 
Cidnek hősi fegyverei előtt kénytelen volt meghó
dolni. 

Jaohya Alkader, Toledó utolsó arabs fejedelme 
mhidenkitöl elhagyatva menekült fővárosából és bo
lyongáea közben, mint arabs történetírók elbeszélik, 
egy zaidó alattvalója kisérte öt hiven, mindhalálig, 
az egyetlen, ki hű maradt hozzá szerencsétlenségé
nek napjaiban.* 

* Dozy: Recherches sur Espagne I. rl 16. Graetz VI. k. 8~. L 

7* 
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De a meghódított 'foledó zsidó lakóinak nem voH 
~kuk bánkódni régi uralkodójuk iránti hűségük miatt. 
A bódító Alfonso nem csupán nem bántalmazta 
őket azért, sőt inkább összes jogaikat sértetlenül 
meghagyta számukra, malynek értelmében a zsidók 
nem jobbágyoknak, hanem a n emesekkel egyenlők
nek tekintettek. 

N em csak harczosai sorában adott nekik helyet 
Alfonso, hanem legbensőbb tanácsadói és államfér
fiai sorában is több 7JSidót találunk. Itt is, ott is ki· 
tüntek hűségükkeL 

Az egyik zsidó diplomata, Ibn Schalbib oly heve
sen védte ura jogait a sevillai arabs fejedelem előtt, 

hogy az nem törődve a népjoggal, megölotte őt; de 
még bátrabb volt a másik zsidó államférfiú Cidellus, 
mert ez meg a saját királya szemébe is megmerte 
mondani az igazságot, nem törődvén azzal, h ogy így 
elj á tsz a ura kegy ét. . 

A toledói zsidók jóléte és tekintélye tehát a ke
resztény uralkodók alatt is érintetlen maradt. Igy 
azutan Toledó - mint minden város, hol a zsidók· 
kal igazságosan bántak - hatalmasan fölvirágzott. 
Az egész keresztény Európában nem volt akkor 
hozzá hasonló művelt város. A zsidó vallási kulturá
nak is itt nyiltak legüdébb virágai. Abraham ibn 
Daud, Abrabam ibn Ezra és Charizi, a zsidó Ovi· 
dius, mindanyian Toledó szülöttei voltak. irók, tudó
sok államférfiak, nagyvagyonú kereskedők és gyáro· 
sok voltak a város zsidói, de a mellett kitünően 
értettek a híres toledói kardpengének forgatásához 
is, a minek gyakran vették hasznát lovagi játékok· 
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ban, de még gyakrabban az ellenséggel való kűzde

lemben. 
A folytonos harczok idej e volt ez Spanyolország· 

ban. A mohammedánok Almanazur J aka b vezérlete 
alatt uj erőre kaptak és megkisérlették ismét vissza
nyerni a kereszténység által elbódított birtokaikat. 
Diadalmasan nyomultak előre Alarcos, Calatrava, 
Estramadura egymásután hódoltak meg a hős Al
manszurnak, de Toledó határt szabott hódításainak,ie 
óriási összegeket adtak ekkor a zsidó kereskedők 

VIII. Alfonsónak a hadjárat czéljaira, de amellett a 
fegyverrel való küzdelemben sem maradtak a többiek 
mögött, midőn Tole'dó védelmére került a sor. Ön
érzettel beszéli el a zsidó krónikaíró, Ibn Verga, 
hogy hitsorsosai mily , vitézül védték a várost és 
személyes bátorságuk mily nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a támadó szaraczénok elüttettek Toledó 
alól. 

N em es Alfonsónak nevezi a spanyol történet e 
királyt, kinek udvarában szintén sok zsidó ország
nagyot, Ibn Alfachart, Ibn Sosant és fiát Salamont, 
hadseregében pedig számos zsidó harczost találunk. 

Ki tudja megérdemelte-e ezen dísznevet? Hiszen 
alig van szuverén, ki annyi méltatlan czímet oszto
gatna, mint a világtörténelem. Kérdés az is, vajon 
a zsidók iránti ezen viselkedése valóban igazság
szeretetből eredt-e, vagy talán egy Rachel nevü zsidó 
leány iránti szerelméböl, malyről a romáczköltök is 
sokat énekelnek. 

* Miiller: Der I slam ll. 652. 
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Hát a toledói zsidók másik nagy barátja Don 
Pedro megérdemelte-e a <<kegyetlenl> melléknevet, 
melyet a spanyol történetirók adnak neki? No nem 
is volt szelid ember az bizonyos. De . vajon hány 
király uralkodott szép Spanyolorsz~gban, kire rá 
nem illenék a <<kegyetlen» melléknév. Bizonyos ke
gyetlenség nélkül - mondj a Maxima a nagy spa
nyol történetíró - lehetetlenség volt Spanyolország
ban uralkodni. 

Azt is könnyen megérthetjük, miért adták hát ak
kor épen Don Fedrónak e czímet, ha meggondoljuk, 
hogy oly krónikások írták meg élete történetét, kik 
legyőzöjének és utódjának uralkodása alatt élvén, 
annak a.kartak hízelegni. 

Az ö élete a legszorosabban összefügg a toledói 
zsidók történetével. Don Pedro emelte öket a hata
lom legmagasabb fokára és vele együtt veszett el 
Európának azon l~grégibb zsidó községe. 

Nézzük hát közelebbről a <<kegyetlen>> Don Pedro 
történeté t. 

Egész fiatalon jutott a nagytehetségü király a 
trónra._ János, a szomszéd Francziaország királya 
épen az ő ifjúságát akal'ta fölhasználni ~rra a. 
czélra, hogy Kasztiliát minél azorosabban hozzá 
kösse a franczia birodalomhoz, és így a két or
szág egyesült seregeivel hatalmas ellenségét Angol
ország9t legyőzze. -tc 

A szövetséget oly módon akarta megszilárditani,. .. 

• Prutz: Staatsgeschichte n. k. !31. l. · 
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hogy a fiatal Pedro királynak franczia herczegnőt, 
Bourbon Blankát adja feleségül. 

Ez a politikai szempontokból megkötött házasság 
idézte föl Don Pedro életének tragcediáját. 

Mert az ifju király szive akkor már nem volt 
szabad. Egy előkelő származású spanyol urileány 
bilincselte le az uralkodó szivét, Padilla Mária és 
így ama házasságról, melyet J án os király rá akart 
erőszakolni, hallani sem akart, sőt titokban a báj os 
Padilla Máriával törvényes házasságot kötött. 

A franc~ia királynak tudomása volt erről, de azért 
nagyratörő terveiről nem akart lemondani. Hasztalan 
jelentette ki Pedro, hogy ö neki Bourbon Blanka 
nem kell, őt feleségül nem veszi, J án os franczia 
királynő , diszkocsiba ülteti a menyasszonyt és fényes 
kísérettel küldi Spanyolországba. Terve számára meg
nyerte a spanyol király rokonai t, sőt annak édes 
anyját is, kin Pedro a legmagasztosabb fiui szere
tettel csüggött. 

Ezek aztán megértették az alig 20 éves ifjuval, 
hogy uralkodók házasságához a szívnek semmi köze, 
mig végre Pedro ráhagyta magát beszélni, hogy a 
franczja herczegnövel nyilvánosan egybekeljen. Vele 
is élt - két napig, de már a harmadikon ott hagyta 
és visszatért az ő Padillájá.hoz, ki szépségének és 
szellemének báj ával örökre magához csatolta őt. 

Az ország lakosságára nagyon különböző hatást 
gyakorolt a király ezen eljárása, de a pártok koránt
sem az erkölcs szempontjából, hanem tisztán saját 
politikai állásukhoz mérten ítélték azt meg. 

Azok, kik a hatalmas franczia király barátságát 



104 

veszedelmesnek tartották Spanyolo1·szág önállóságára 
nézve, természetesen helyeselték a király tettét, de 
kiket a franezia cselszövő politika már megnyert a 
maga részére, azok nem győztek elég hangos kife, 
jezést adni megbotránkozásuknak. 

A zsidó Sámuel ha-L evy, ki már akkor magas 
állást viselt az udvarnál és vele együtt az egész 
spanyol zsidóság a franczia barátokhoz épen nem 

" tartozott. Volt rá elég okuk. Ok nemcsak spanyol 
hazájuk függetlenségát féltették a franczia befolyás· 
tól, de még inkább rettegtek attól, hogy az ott álta
lános zsidógyülölet hozzájuk is átplá.ntálódik, és a 
zsidó üldözések, melyek épen ez időtájt Franczia
országban állandóan napirenden voltak, Spanyol
országban is divatba j önnek. 

Félelmük nagyon is jogosult volt, mert a franczia 
herczegnő mindjárt megérkezésekor nyiltan hangoz
tatta, hogy a · zsidók befolyása az udvarnál és az 
országban neki egyáltan nincsen ínyére ; sőt midőn 
a grandok tisztelgésa alkalmával a spanyol etiquette
nek megfelelőleg a többi főurak sorában egy zsidó 
grand is homlokon csókolta az uj királynőt, ez elébb 
ugyan eltürte, de azután sietett forró vízzel lemosni 
a csók helyét homlokáról. 

Nem csoda hát, hogy a zsidók valamennyien 
Padilla Mária mellett foglaltak állást. 

De a franczia párt sem maradt tétlen. Mihelyt 
meggyőzödtek arról, hogy Pedrőval már semmire se 
mennek, elhatározták, hogy alatomos módon meg· 
gyilkoltatják a királyt és helyébe annak törvényte
len testvérét Traatamarai Henriket ültetik a trónra, 
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ki majd a ft·anczia n agyhatalmi politika hűséges esz
köze leend. 

Maga az anyakirálynő is be volt avatva a gyalá
zatos tervpe, ő beszélte rá fiát, hogy látogassa meg 
bátyját, Tratamarai H enriket. Gyanutlanul ment a 
király Torovárába. Henrik alázatos arczczal jött elébe, 
kezet csókolt neki és bocsánatot kért tőle mindazért, 
mit ellene vétett. Pedro ezeretettel ölelte keblére 
testvérét és biztosította, hogy az ő szivében semmi 
harag sincs ellene. 

Alig záródott be azonban a király mögött a vár
ka p u, midőn a várőrség r eá és kiséretére rohant, 
egyrészüket ott helyben leölte, a kü·ályt pedig és a 
kiséretében levő Sámuel ha-Levyt egyelőre börtönbe 
zárta. 

Tervük sikerülte fölött oly nagy volt az orgyilko
sok öröme, hogy megfeledkeztek a legfontosabbról, 
az elfogott király öl'izetéről. Mialatt a várőrség fék
telen mulatozás között ujjongott a ·fölött, hogy im
már kezükben a drága fogoly, Don Pedro és kisérője 
megszökött a városból. 

A törvénytelen testvéreknek most már az volt első 
gondjuk, hog/ egész hadierejükkel és mindenek fö
lött franczia segítséggel az ország fővárosát kerítsék 
hatalmuk ba. 

De Toledóban Don Pedro hívei laktak és közöttük 
a leghívebbek - a zsidók. Elszántan védelmezték 
ezek a várost az idegen hatalom által támogatott 
trónkövetelő ellen hosszu ideig teljes sikerrel. De 
'l'rastamarai Henriknek a városban lakó hivei titok
ban kinyitották a külsö kapukat. Az ellenség be-
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vonult Toledónak illana nevü külv~U:osába. h·tóztató 
utczai harcz keletkezett itt, malyben 12 ezer ember 

elesett. 
De a belvárosba az ostromló ellenség már nem 

tudott behatolni, ennek kapuit a zsidók elreteszelték, 
hősiesen védelmezték, sikerrel visszaverték a táma
dók legerősebb rohamait és elűzték öket a város 
alól. 

Pár nap mulva azután megérkezett Don Pedro; 
híveit, kik nagy örömujjongással fogadták, elhalmozta 
hálája jelével, az árulókon pe~g spanyol kegyetlen
séggel áJiott boszut. 

Ez időtől fogva Sámuel ha-Levy mindenbató em
bere lett Don Pedrónak, s föltétlenül bírta királya 
kegyét és bizalmát. 

De vajon megérdemelte-e ezen bizalmat? 
Az ország pénzügyeit bölcsen rendezte, királya 

számára jelentékeny kincset gyüjtött, mi eddig egyik 
elődjének sem sikerült s mi első sorban képesítette 
királyát arra, hogy annyi hatalmas ellenséggel szem
ben, teljes húsz esztendőn keresztül megőrizze trón
ját. A hatalmas miniszter saját hitsorsosainak üdvén 
is munkálkodott, így értesí t. minket a zsidó krónio~ 
kás. Ö épitette ama hatalmas templomót Toledóban, 
melyröl már megemlékeztünk. N em volt ily díszes 
zsidó tomplom akkor az egész világon. Még ma is 
mint kath. templom, Toledo egyik legszebb látvá
nyossága. Még ma is látható az a héber fölirat, mely 
Sámuelnek és királyának nevét egymás mellett örö
kiti meg. Hálát adunk neked Örökkévaló - így 
szól a hatodfélszázados fölirás - hogy kegyelmedet 
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nem vontad meg népedtől és fél"fiakat támaszto!, kik 
azt megmentik az ellenség kezéből. Ha nincs is mai 
zsidó király, de van egy férfiú, ániuel, ki Don Pedtt·o 
király szemében oly nagy kegyet talált, hogy vala· 
ro ennyi országnagyok fölé emel te őt, országa tanáca
adójává tette és csaknem királyt megillető tisztelet
ben részesíti. 

Úgy látszik azonban, hogy Sámuel az ö királya, 
hazáj a és felekezete szolgálata mallett önmagáról sem 
feledkezett meg. Amint mondják, 1·engeteg mennyi
ségű aranyat· és ezüstöt gyüjtött a saját kinostá-
rába is. · 
Midőn Don Pedro ennek nyomára jött, alkalmat 

keresett maganak a1·ra, hogy összevesszen vele. Állí
tólag nagyobb kölcsönt kért tőle s midön ez meg
tagadta azt, a khály elfogatta egykori kegyeltjét, 
kínpadra vonszoltatta, hol a szerenceétlen kilehelte 
lelkét. 

Borzalmasan kegyetlen volt Pedro ezen cseleke
dete, azt azonban ma sem tudjak megállapítani, 
vajon Sámuel teljesen ártatlan volt-e, vagy sem. 
Csak annyi bizonyos, hogy a jóviszony, mely a ki
rály és a zsidók között förinállott, Sámuel halála 
után továbbra is teljesen változatlan maradt. Ped
rőnak volt oka e jóviszonyt továbbra is ápolni, mert 
a zsidók áldozatkészségére ezentul még nagyobb 
szüksége -volt, mint eddig. Most jutott csak igazán 
válságos helyzetbe, melybe Padilla Mária iránti sze· 
relme sodorta. 

-A sevillai, országgyűl_ésen szfve urnőjét az ország· 
törvényes királyniSjének ismertette el, Bourbon Blan· 
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kát pedig megölette. Most azután a pápa átok a.l:i 
vetette, a franczia király pedig trónvesztettnek nyil
vánította és rengeteg hadierővel ~ hires <t fehér had
sereggel~> jöt t a franczia hadvezér Bertrand du Guexe
lin, e kor legnagyobb és legünnepeltebb hőse Spanyol
országba, hogy a törvénytelen testvért Trastamarai 
Henriket ültesse a trónra. 

De Pedro hivei is hatalmasan készülődtek a vé
delemre és a most következő harczokban ha nemis 
a legnagyobb harczi ügyességet, de kétségtelenül a 
legnagyobb hűséget tanusították. Briviesca, Burgos, 
Segovia Avilla és Bevilla város zsidói bá~an össze
mérték fegyvereiket a hazájukat megtámadó legenda
szerű hősökkel és kitartottak rendületlenül a tör
vényszerű uralkodó mellett. 

Pedro ügye kitünően állott és sikerei egymásután 
csalogatták pártjára a leghatalmasabb szövetségese
ket. A granadai és fezi mohammedánok jöttek segít
ségére, majd pedig a hős valesi herczeg, kit vértjé
ről fekete herczegnek neveztek. Az egyesült csapatok 
diadalt diadal után arattak és Henriknek Bertrand 
du Guexelinnel együtt futva kellett az országból 
távoznia. 

De a szerencse hirtelen megfordult. Az elűzött 
tt·ónkövetelö ujra rengeteg franczia haderővel köze
ledett, Pedro szövetségesei pedig ingadozni kezdtek. 
Legelőször a fekete herezeg pártol t el tőle és hüt
lenül cserbehagyta a veszély idején, a mohammedá
nok már kezdettiSI fogva többet törlSdtek a zsákmá
nyoláseal, mint Pedro ügyével; a spanyol városok 
pedig egymásután tárták ki kapnikat Henrik előtt. 



A :lS.IDÓK ÉS HAZÁJUK 109 

De szikla-szilárdan állott királya mellett Toledó. 
Rettenetes napok következtek a városra. A rengeteg 
számú ellenség körülzárta azt és miután ostrommal 
képtelen volt bevenni, a kiéheztetés szörnyü fegy
veréhez fo1·dult. 

Borzalmas dolgokat beszél el a zsidó krónikás ezen 
ostromróL Oly nagy volt az éhség, hogy a zsidók 
tóráikat s tefilinjeiket főzték meg és azt ették, sőt 

hallottak arról is, hogy a szülők csecsemőik busával 
enyhítették az éhség borzalmait. Mire az ellenség 
a várost bevette, a zsidók nagyobb része elpusztult 
az éhség s fegyve1· által és a hires toledói zsidó 
községnek csak egy csekély maradványa került a 
győzö kezébe. 

Ezekkel azonkan Henrik, az uj király elég nagy
lelkűen bánt, sőt oltalmába fogadta öket. 

<( Ryen alattvalók megérdemlik - (rJy szólt -
hogy a király ~ze?"esse és rnegjutalmazztt őket, mivel 
hűségüket 'n~ég legyőzött uralkodójtt,kkal szemben is 
megőrizték aunak halálaig éB nent pá1·toltak a győ
zőhöz. ))~ 

Annál kegyetlenebbül, és embertelenebből bánt el 
a legyőzött Don Pedróval. Állati vadsággal rohant 
rá és testvérét a zsidófattylit - amint nevezte -
átkozódó szavak kiséretében saját kezével szúrta le. 

A pápa, V. Urbán, midőn minderről értesült, egy
általán nem botránkozott meg azon, sőt inkább ki

.. jelentette, hogy minden igaz embernek örrendenie 
kell a. bűnös ilyen veszte fölött. 

* Graetz Vffi. t . Aboab N omológis p. 290. 
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Ugy látszik hát, hogy talán még se Pedró volt a 
legkegyetlenebb e korban. 

IX. Egy zsidó a lengyel trónon. 

Hát valóban megtörtént volna, hogy a zsidó Wahl 
Saul Lengyelország trónján ült? 

Ne próbáljunk kételkedni benne, mert majd adna 
nekünk nemcsak Breszt litvánországi város egész 
zsidósága, hanem számos más lengyel, német, angol 
és magyar zsidó család, kik valamennyien szent csa
ládi hagyományok alapj án az egy napos lengyel 
királyt vallják ősüknek. 

N eh é z dolog hát kételkedni benne, de elhinni még 
nehezebb I Lengyelországban, hol alkotmány értel
mében csak római kathólikus hitű király uralkód
hatott és a leghatalmasabb protestáns uralkodóházak 
ivadékai kénytelenek voltak a katholikus hitre térni, 
ha ezen ország trónjára vágyódtak, - ez históriai 
képtelenségnek látszik, kivált ha még meggondoljuk, 
hogy a zsidóság itt a müveltségnek alacsony fokán 
állott és ez ország, ha nem is a zsidóüldözésnek, 
hanem a zsidóság megvetésének hazája volt. 

Igaz, háromszáz évvel ezelőtt, - mert ez időtájt 

élt Wahl Saul - a zsidóság egész Európában szo
morú helyzetben élt és alig volt ország, hol a pol
gári szabadságot teljes mértékben élvezte volna; 
mégis, sajátságos módon, épen ezen korban, melyet 
a teljes elnyomatás korának nevezünk, találunk leg
több példát arra, hogy egyes zsidók a különböző 
országokban a legmagasabb állásokba jutnak. Orosz-
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orl!lzágban arról a czárról, ki IL Dimitrij néven fog
lalta el a trónt, általában azt beszélték, hogy lengyel 
zsidó volt. Hogy igaz volt-e, nem-e, nem tudom, de 
tény, hogy elhitték az emberek. 

Törökországban ugyanez időtájt Don Józsefet Naxos 
herczegének nevezte ki a szultán, sőt határozottan 
megigérte neki, hogy Cziprus-sziget királyává teszi, 
ha sikerül azt elfoglaln~a. De még nálánál is nagyobb 
befolyása volt a konstantinápolyi udvarban egy másik 
zsidó államfér:fi.únak, Askenázi Salamonnak, ki onnan 
még a többi en1·6pai országok ügyeire is hatást gya
korolt és kivel, mivel épen a lengyel trónkérdés 
ügyébe is több ízben befolyt, történetünk folyamán 
még találkozni fogunk. 

De még édes hazánkban is, mely pedig büszkén 
állíthatja, hogy itt zsidót a legmagasabb állásokba 
sohasem bocsátottak föl, ugyancsak a XVI-ik század-

• 
ban Szerenesés Imre, mint az or-szág alkincstárnoka, 
tagja volt az államtanácsnak. Igaz, hogy Szerenesés 
színleg kitért, de azért zsidónak tekintették őt min
den korban. Nemcsak a keresztények tekíntették 
annak, mert hiszen ez már más kitért zsidóval is 
megesett, de a zsidók is hitsorsosuknak tartották és 
a rabbik nyil vánosan kihirdették a zsinagógákban, 
hogy bünt követ el az, ki Szerenesést hitehagyottnak 
mondja. 

A mi pedig azt illeti, hogy Lengyelországban a 
• l 

zstdók a müveltség alacsony fokán állanak és a 
megvetésnek voltak részesei, ez igaz ma, de nem 
volt igaz három századdal ezellStt. Keresztény és 
zsidó kútflSk a leghatározottabban állítják, hogy akkor 
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ott a zsidóság körében igen magas miiveltség ural
kodott. 1 

Az ország akkori legkiválóbb rabbija, az örök 
hírü és örök érdemü R'mo (R. l aserles Mózes) 
őszinte barátja volt a világi tudományoknak; tanít· 
ványait maga buzdítá azok elsajátítására és többen 
közülők - a rabbi beleegyezésével - Kepplernek 
és Ticho da Brahénak vezetése mellett dolgoztak a 
prágai csillagvizsgáló toronyban, kutatva a csillagok 
járását és a mindenséget összetartó törvényeket. 2 

A pápai követnek értesítése ezerint a zsidók az 
országnak legműveltebbjei közzé tartoztak, nagykiter
jedésü földbirtokok tulajdonában voltak, magas tiszt
ségeket töltöttek be ; nemesi diszruhában karddal, 
buzogánynyal fölfegyverkezve jártak és a nemesektől 
sem jogban, sem megjelenésben nem különböztek. 

Ilyenek voltak a viszonyok W ahl Saul szereplésé
nek idején. De hát mi is történt, és hogyan történt 
tulajdonképpen? 

Nagyon eitérők és igen tarkák a~ elbeszélések, 
melyek a tőle származó 'családokban keringenek. 
A leghitelesebb e hagyomány kétségtelenül azon alak
jában, melyet W ahl Saul halála után mintegy s~z 
év mulva ennek egyik dédunokája, Mose anspachi 
rabbi beszél el az 6 családjának. Hangzik pedig ez 
a következőképpen : !J 

1 L. Gr~tz, IX. 67. és a.z ott megjelölt zsid 6 és keresztény 
forrásokat. 

2 Gans D. : Nechma.d v. naim czimü müve végén, 
a Rdelma.n Z. H.: ~,MW ~~,.,~ London, 1854. Saul hiteles 

tóljegyzés ezerint 1617-ben hunyt el. Mose a.nspacbi rabbi 
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A mi ősünk az ö1·ökhírü Padovai Rabbi Meir volt. 
Az ő hivatalát ezen legkiválóbb olasz hitközségben 
fia Sámuel J u da örökölte. Volt e rabbinak egy kiváló 
tehetségű fia, Saul. Miután ez ifjú szülövárosában 
nagy vallási és világi ismereteket szerzett, elhatá
rozta magában, hogy világot látni indul. És ment 
városról-városra, országról-országra, mig végre el
jutott Litvániának Breszt nevű városához. Itt meg
telepedett, feleséget vett magának és a tórával fog
lalkozva, szükesen tengette életét. 

Történt pedig ez időtájt, hogy Breszt városának 
és környékének ura, Lengyelország első miniszte1·e 
Radzivil herezeg elindult világot látni és tanúlmá
nyozni a külömbözö népek szokásait. Utközben rablók 
támadták meg, szolgáit leölték, öt magát kirabolták. 
Kimerülten, betegen érkezett Padova vá1·osába és 
leült pihenni az utczán, épen a rabbi lakásával 
szemben. A rabbinak, ki épen az utczára kitekintett, 
feltűnt a különös idegen, leküld te hát szolgá,j át és 
fölhivatta őt. Radziv il he1·czeget mélyen meghatotta 
a rabbi vendégszeretete, megismertette vele magát 
és föltárta előtte helyzetét. 

A rabbi, ki világi javakban is gazdag volt, hajlan
dónak mutatkozott bármily nagy összeget a herczeg
nek rendelkezésére bocsátani. 

- Mondd, mivel háláljam meg jóságodat, - kérdé 
a herczeg. 

1715 táján beszéli el az eseményt gyermekeinek kik közül 
Pinchasz leipniki rabbi 1734 ban irásban adja a~ja elbeszé
lését. Ezt találta meg Edelman az oxfordi könyvtárban és 
kiadta Insq. Sámue] család fölszólitására. 
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- Fenség, szólt a rabbi, - a te neved és 
kivoltod nem ismeretlen előttem. Litvániában, Breszt 
városában egy :fiam él. Miijdazt a j ó t, mit velem 
akarnál cselekedni, cselekedd ő vele. 

A herezeg azután ezerencsésen hazájába érkezett, 
s első dolga volt a padovai rabbi fiát, Sault magá
hoz hivatni. Bámulva ismerte föl annak rendkívüli 
tudását, éles eszét, bölcsességét ; állandó barátságára 
méltatta és megismertette őt a. többi lengyel főurak
kal, kik mindnyájan nagyon megkedvelték a nagy 
müveltségü es bölcsességű zsidó férfiút. 

Történt azután, hogy megbalt Polónia királya és 
új királyt kellett választani. A királyválasztásnak az 
a módja Lengyelországban, hogy az urak előzetesen 
egy napot állapitanak meg e czélra és azon napon 
föltétlenül végbe kell menni a választásnak. Ezen 
alkalommal azonban az előre megállapított napon 
nem voltak képesek azt befejezni. Egyik párt ezt, a 
másik azt akarta és addig vitatkoztak, míg késő este 
lett. Látván pedig az urak, hogy az nap a választás 
meg nem történhetik, de másrészt az ősi törvény 

l 

ellen sem akartak véteni, elhatározták, hogy ez éjjelre 
Sault válaszszák meg királynak. Fölkiáltottak hát 
mindnyájan: Éljen Saul király és átadták neki az 
uralkodás jelvényeit. Ez okból neveztetik ő Wahl
nak, mert királynak választatott. Wahl szó ugyanis 
annyit jelent német nyelven, hogy választás. 

Másnap összejöttek az urak ismét és a gyűlés

terembe lépésnél egy férfiúnak közülük valamennyien 
elsőbbséget adtak, és őt bocsátották legelőször a 
terembe. Szólt ekkor az egybegyültekhez Saul feje-
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delem: Urak, tegnap nem tudtatok megegyezni abban, 
ki a legméltóbb köztetek az uralkodásra. Im a mai 
napon egy sem akart köz ületek belépni a terembe 
ezen férfiú előtt . Mindnyájan elsőbbséget adtatok 
neki, mert beláttátok, hogy ő a legkülömb közöt
tetek. Mit késlekedtek hát, válasszátok őt, a leg
érdemesebbet, a legtiszteltebbet királynak. 

Szavai bölcsességét belátták az egybegyültek és 
valóban megválasztották azt, kit ő ajánlott. A meg
választott király pedig sohasem felejté el, hogy ő 
Saul útján jutott a trónra, azért mindig szerette őt 

ballgatott szavára és így sikerült Saulnak sok üdvöst 
alkotni az ő hittestvérei érdekében. 

Im ez Mose anspachi rabbi ékes héber nyelven 
följegyzett ét·tesítésének tartalma és most igyekezzünk 
annak valóságát vagy valótlanságát megállap;tani. 

- 1C 

Padova Itáliának egyik legnevezetesebb városa 
volt az időben és székhelye egész Európa legkiválóbb 
egyetemének. 6000 ifjú látogatta ott évenkint az elő 

adásokat, de különösen a magyar és lengyel főurak 
küldték oda előszeretettel fiaikat. Itt tanult ez idő
tájt Báthory István a későbbi lengyel király és Zá
mory 1 János, a későbbi lengyel kanczellár, Báthory 

t A nagy tudós és kanczellár magát rendcsen - főleg 
tndomá.nyos müveiben Zámorynak nevezi és így állithatjuk 
bátran, hogy e hatalmas lengyel család a hasonnevű magyar 
nemesektől származik, kik a XY-dik században •Hontmegyé
ben éltek (N agy Iván XIX. f. 308. l.). A Yilágtörténet Za
mojszky né~ en ismeri, de eze11 nevet csak később kaphatta. 

8* 
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Jegigazabb híve és késöbb sógora. A padovai egye
tem hallgatói között nagy számmal voltak zsidó 
ifjak is és ezeknek sorában kétségtelenül a legkivá
lóbbak közzé tartozott az ottani rabbinak :fia, Saul. 
De az ifjú vallásos lelke és tudományszomja, elméje 
nem elégedett meg azzal, mit neki Pad ua nyújtott; 
ö a talmudtudomány hazájába, Lengyelországba vá
gyódott, és elindúlt oda, hogy rokonának, a nagy és 
szent Remónak iskolájában foglalkozhassék minden 
tudományok tudományával, a torával. '1 

Ámde fájdalom, csak rövid ideig élvezbette Krakó
ban Izrael ezen valóban halhatatlan meaterének 
tanítását, mert a nagy rabbi pár évvel Saulnak oda
érkezése után meghalt. De meg immár annak az 
ideje is eljött, hogy családot alapítson. Breszt (Brzezc
Litevszki) városa - legelőkelöbb zsidójának, Drukker 
Dávidnak leányát vette el 2 - és maga is ezen város
ban telepedett meg. Idáig tehát a mi Saulunk tör
ténete nem igen külömbözik ezer meg ezer talmu
distétóL 

miután a bitschini győzelem emlékét·e Zamosk nevü várost 
alapitá. Én a magyar olvasó kedvéért következetesen magyar 
néven nevezem. 

1 Pontos életaajzi adataink nem igen vannak. Születési évét 
nem ismerjük. Leon de Modena 1597 -ben emliti Wahl Sault, 
mint Lengyelország legtekintélyesebb férfiát. (Midbar Jehuda. 
p. 63.) Halálának éve 1617. (Gedulat Saul, p. 18.) Ha már 
most meggondoljuk, hogy a Remo 1573-ban meghalt és Saul 
bizonyára még ennek életében érkezett Krakóba, úgy szüle· 
tési évét 1553 tájára tehetjük. 

2 L'sd Blau : Leo de Modena levelei és írásai. p. 188, 
!-dik jegyzet. 
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Most következik az a csodálatos történet Radzivil 
berezeggeL No de ezt már aligha nem a családi 
hagyomány fantáziája találta ki r 

Valóban azt hihetnők, de a szerenesés véletlen 
megőrizte számunkra azon útleirást, melyet maga 
Radzivil Miklós Kristóf jegyzett föl a saját jeruzsá
lemi zarándoklásáról és· bámulva olvassuk e munká
ban, a ((Peregrinátio Hierosolym.itana '> -ban osaknem 
szóról-szóra ugyanazon elbeszélését, melyet az anspachi 
rabbitól hallottunk. 1 Egy betegségében tett fogada!· 
mát beváltandó, 1582-ik évben Jeruzsálembe indult 
a herczeg, visszajöttében Itáliában rablók támadják 
meg é~ a midön a fáradságtól, éhségtől már majd
nem kimerül, egy olasz zsidónál talál segítséget. 2 

Hét-nyolcz esztendő múlhatott már el, mióta Saul 
megházasadván Breszt városában letelepedett, midön 
e~yszerre hírnök jön érte, hogy öt a Radzivilek ber
ozegi kastélyába vezesse. Lengyelországban ez időtájt 
igen nagy becse volt a padovai tudományosságnak, 
hiszen tudjuk, hogy odajártak a legkiválóbb főúri 

1 A Peregrinatio Hierosolymitanára már Edelmann figyel· 
meztet, bár lS akkor a müvet meg nem látta (u. o. 10 l.). 
Részletesen ismerteti Caro J. Das Interregnum Polens im 
J. 1587. czimd müvében, 132. l. 

2 Caro u. o., 133. l. A herezeg nem emliti, hogy az illeM 
rabbi volt, csak utal arra, hogy a dologról később körülmé
n~esebben fog beszélni. Nézetem ezerint az a c velenezei factor•~ 
ktröl boazél nem a rabbi volt hanem egy zsidó kereskedlS, kl 
azut&n a h~rczeget a rabbih~z vezette, tudvá.n, hogy a rabbi 
fia a herezeg városában lakik. Caro nem tudja, hogy akkor 
már Samuel Juda nem Padovában, hanem V elenezében lakott. 
V. ö. Blau u. o. 
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családok sarjadékai. Nem csoda hát, ba Radzivil 
herezeg bámulatával adózott a paduai rabbi fia latin 
és olasz ismereteinek. Ezen tudományok birása volt 
akkor a boldogulásnak legbiztosabb útja, nincs hát 
semmi föltünő abban, hogy Saul rövid idő alatt 
Radzivil útján a lengyel főurak előtt ismertté es 
kedveltté vált. 

Három évre Radzivil herezeg hazaérkezte után, 
számításom ezerint Saul akkor 35 éves lehetett, -
meghalt gyermektelenül az ország dicső királya, 
Báthory István, kiről népe azt mondta halála után: 
vagy sohase született volna, vagy ha megszületett, 
örökéletű maradt volna. Uralkodása ezen ország 
utolsó fénykora volt, mely után rohamosan követ
kezett a hanyatlás, majd a pusztulás. 

Halála után a legfőbb hatalom sógorának, Zámory 
J án osnak kezében maradt, mert e ki váló államférfiú 
az ország kanczellárja és föhadvezére volt egy sze
mélyben. Ö bizonyára örömmel látta volna ismét 
egy sógorát, Báthory Endrét a lengyel trónon. 

Eleinte úgy is látszott, hogy e terv sikerülni fog. 
Az elhunyt király felejthetetlenűl jó emléket hagyott 
maga után, a Báthory családnak sok jó híve volt 
az országban és a konstantinápolyi ud~arban a zsidó 
Askenázi Salamon, ki már Valois Henriknek, majd 
Báthory Istvánnak a lengyel trón elnyerésében segít
ségére volt, 1 szintén örömest támogatta Endre j e
löltségét. 

Ezen tervnek legnagyobb ellenségei a - habsburg-

1 Grmtz, X. k. 7. ik IJÓtléka. 
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párti magyar főurak voltak, kik nem tudták meg
bocsátani Báthory Istvánnak, hogy a magyar névnek 
Európában oly nagy dicsőséget, de sa j át családj ának 
is olyan nagy hatalmat szerzett. 

Ezek hát << hungarica praktiká1>-val, a mint a 
lengyel történetíró mondja,t oda törekedtek, hogy 
a lengyel trónra ne ma.gyar ember, hanem szintén 
habsburg herezeg jusson. Prépostváry Bálint, Andrássy 
Péter és Melith Pál keresztül is vitték összekötte
téseik útj,án, hogy egy hatalmas párt Rudolf császár 
öcscsét, Miksa herezeget jelölte. 

Zámory János igen kényelmetlen helyzetbe jutott. 
Arról hallani sem akart, hogy habsburg herezeg legyen 
Lengyelország királya, de másrészt Endre sokkal kö
zelebbi rokona volt, semhogy érdekében teljes erővel 
felléphetett volna. Endre azt belátván, önként vissza
lépett és most Miksával szemben egy J agellóivadékot, 
a svéd kh-ály fiát, Zsigmondot jelölték. 

De a mi Radzivil he1·czegünknek és a többi litván 
uraknak egyik sem kellett. Miksát nem akarták, 
mert, - úgy mondtá)r - mi haszna van belöle 
Magyarorszá.gnak, hogy a H absburgokat ültette nya
kára,2 a Svédországgal való uniót pedig veszélyesnek 
találták Litvániára, a miben -igazuk is volt. 

Sault, lladzivil főemberét Zámory J án os bizonyára 
igyekezett a saját jelöltje számára megnyerni; ők 
ketten kétségtelenül már régen ismerték egymást, 
hiszen a padovai egyetemnek egyidőben voltak kiváló 

1 Solikowszky: Oommentari'ns, p. L 73. 
2 Caro : 11. o. 52. I. 
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növendékei. Más oldalról is próbálták Sault a svéd 
herezeg számára megszerezni. Biztosra vehettük, hogy 
az okos Askenázi Salamon igyekezett összeköttetésbe 
lépni lengyelországi tekintélyes hitsorsosával, már 
pedig a török udvar Endre jelölésének elejtése után 
szintén a svéd herezeg mellett állott. De Saul új 
hazájának Litvániának sokkal öszintébb és hivebb 
polgára volt, hogy sem bárkinek kedvéért olyan je
löltért küzdj ön, kinek megválasztását hazáj ára nézve 
veszélyesnek találta. Keresztül vitte hát, hogy a lit
ván urak egy harmadikat, Fedor moszkvai czárt 
jelölték a trónra. De emlegettek még e báromon 
kívül is jelölteket, így a ferrarai herczeget, sőt egy 
két benszülött főurat is, úgy hogy Stadniczky Sza
niszló az andrzej ovi gyül é sen azt kiáltotta közbe : 
«Hiszen ha már mindenkit lehet jelölni a lengyel 
trónra, én ajánlom a kocsisomat.1 

Hat béttel már a tulaj donképeni királyválasztó 
gyülés előtt fölvonultak a pártok teljes barczi erejük 
kiséretében. Miksa pártjával 10.000 barczos jött fel, 
de csupa szedett-vetett nép, Zámorynak kevesebb 
fegyverese volt, de kipróbált harczosok, kiknek ar
czán és ruháján még meglátszott a gyász a félévvel 
előbb elhúnyt dicső király fölött, miért is táborukat 
,,czarne koló•• a fekete körnek neveztek. 

A hat hét folytonos zaj, czivódás és erőszakoskodás 
között telt el, sőt Miksa hivei, kik számra többen 
voltak, megkisérlettek kihirdetni a <'Rókosz~t-t. 

Erre a szóra rá sem ismerünk. pedig hát a ma-

1 Caro u. o. 53. Weissenbart: Polnisebe ·Studien I. p. t .U. 
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gyar nyelvből van véve. Bókosz tulajdonképen annyi, 
mint Rákos, hol a magyar királyválasztó gyülések tar
tattak. Bókoszt rendezni pedig annyit jelentett, hogy 
az egyes pártok fegyveresen törnek egymásra és 
kinek pártja a másikat elűzi a választás színhelyéről, 
annak jelöltje lesz a király. 

Hiszen talán előfordult ilyesmi a Rákosmezején 
is, de semmiesetre sem olyan gyakran mint Lengyel
országban. Ez alkalommal azonban nem sikerült Ró
koszt csinálni, mert Zámory abba nem akart be
menni, a litván urak pedig az okos Saul tanácsára 
teljesen semlegesek voltak. Végre augusztus 14-ikén 
megnyilt a gyülés, melyen mind a három trónjelölt 
küldötteinek meghallgatása után, a -rálasztást meg 
kellett ejteni. 

A gyülést a pápai követ nyitja meg végtelennek 
látszó hosszú beszéddel. Neki nyiltan egyik jelölt mel
lett sem szabadott állást foglalni, de azért világosan 
jelezte, hogy ő a pápa a Habsburgot ajánlja. A beszéd 
pedig nemcsak azért volt hosszú, mert Ö Eminentiája 
sokat ezeretett beszélni, hanem megvolt annak, mint 
látni fogjuk, a maga obstrukcziós jellege. Most állott 
csak fel Miksa herezeg követe, Pavlowszky olmützi 
érsek. 

Magasztalta hatalmas szóáradatban a Habsburgo
kat és igért Lengyelországnak minden elkE\pzelhetöt és 
még azon felül is nagyon sokat. ~éső délután volt, 
mire végzett. Mielött most a svédberezeg emberei 
szóhoz juthattak volna, az elnök a moszkvai czár 
küldötteinek adta. át a szót. Az obst1·ukczió így el
érte czélját. A hosszú augusztusi nap teljesen leál-
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dm~ott, anélkül. hogy Zámory pártja jelöltjeit hiva
talosan bejelentbette volna. 

És ekkor történt az anspachi rabbi értesítése és a 
measze elterjedt hagyomány szerint, hogy Sault ideig
lenes királynak választották. 

Lebetetlen határozottsággal megállapítani, mikép
pen ment az végbe. Eddig ismert történeti kútfőink 
nem emlékeznek meg róla, a mi épen nem feltünő, 
hiszen ez kiváló fontossággal biró, vagy nagyobb 
következményekkel járó nagyobb esemény nem volt. 
Lehetséges az is, hogy a dolognak egészen komoly 
színezete nem is volt. Mi vel azon ban az anspacbi 
rabbi értesítésének minden egyes adatát megerősítik 

történeti forrásaink és ezen adat nemcsak ellentétben 
nincs a hitelesen megállapított eseményekkel, söt 
azokba a legtökéletesebben beillik, nincs okunk, de 
nincs is jogunk azt állítani, hogy az teljesen légből 
kapott és a hagyomány által oly határozottsággal 
állított eseménynek semmi történeti alapja nincs. 1 

Ha igazán megkövetelték a lengyel törvények, hogy 
a királyválasztás egy napon befejezödjék, úgy nem 
is lebetett volna a kérdést alkalmasabban megoldani, 
mint a semleges Saulnak Ideiglenes megválasztásá
val, hiszen attól nem kellett tartani, hogy ö a király
ságot nem adja ki kezéből. De ha a törvény nem 
követelte is, még akkor is legalkalmasabb megoldás 

1 A család neve Nasszan herczegségben fekvő hasonnevii 
vá.ros után lúttzenelleuborwn volt, majd Pad1w ne~·et viseltek. 
A Wuhl néY, melyet Saull.;apott, kétségtelenül ö.ss1.efiigg a ki
rályválasztással. Közvetlen utbdai e nevet nem haazná.ltá.k, 
mert ez csak ret\ vonatkozott. 
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volt ez, mind a két pártra nézve. Miksa pártjának 
tetszhetett is a dolog, mert ez által a királyválasztás 
befejeztetett anélkül, hogy Zsigmond svéd herezeg 
csak jelöltetett volna is, de Zámorynak sem leb etett 
ellene kifogása, mert így másnap új választás kez
dödött és azon az jelöltjük követe jutott először 

szóhoz. 
Az éj folyamán Saul soká tanácskozott a, litván 

urakkal. Az ő jelöltJüknek, F edor czárnak semmi 
kilátása sem volt és így a két másik között kellett . 
nekik is választani. Ljtvániára nézve egyik sem volt 
kivánatos, de végre Ausztria mégis távolabb volt 
mint Svédország és így a veszély kisebb, mely onnan 
fenyeget. A litvánok hát Miksa me ll é állottak. U rak -
igy szólt másnap Saul - az anspachi rabbi értesí
tése, de történeti forrásainknak megfelelőleg is -- teg
nap mindnyájan Miksa követeinek engedtétek át az 
elsőséget; őt juttattuk legelőbb szóhoz és ezáltal 
elismertük, hogy ő a legkiválóbb, leghatalmasabb 
valamennyi jelölt között. Válasszuk hát őt közaka
rr.ttal királyunknak. 

A békét czélozta Saul, de azt nem érte el. ~{ind 

a két párt kitartott j elöltje mellett és mind a kettő 
királynak választá a magáét. A litvánok látván a 
polgárháboru kitörését, Saul tanácsára hazavonultak 
és az ügyek menetébe többé nem avatkoztak. 

Az ellenkirályok fegyverrel támadtak egymásra. 
A habsburgi párti magyar urak, ba bevitték Miksát a 
jelöltekbe, ki is tartottak mellette becsületesen és fegy
veres erővel jöttek segítségére, míg az erdélyrészi 
Dl&gy&t'Ok BOI"nemisszo. János "ezérlete alatt a svéd 
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herezeg táborában voltak. Igy alkalma volt Európának 
bámulbatni, hogy tudja magyar a magyart gyülölni 
még a külföldön is és milyen bősiességgel képes egy
mást lekaszabolni. 

V égre Miksa legyözetett, kénytelen volt lemondani 
és Zsigmond s~éd herezeg jutott a lengyel trónra. 
Ily módon most Saulra a politikában nagyobb sze
rep már nem várhatott. 

Különben is beleunt a mindinkább elfajuló lengyel 
politikai életbe. visszavonult hát az örök bölcsesség 
forrásához, a tóratanulmányozásához és ilyen szel
lemben nevelte föl fiait is, kikből birneves rabbik 
és buzgó hitközeégi elöljárók váltak. 

Egy későbbi monda Saul életének ezen fordulatát 
a következöképen akarja megmagyarázni : 

Volt Saul fejedelemnek, - mert ez volt a czíme 
hitsorsai körében - egy gyönyörü szép leánya, Ha
nele. Termete a makkabeus királyleányokra emlé
keztetett, egész lénye bájának és okos~ágának nem 
volt párja a négy országban. 

Föl is kerekedett Lengyelország leggazdagabb zsi
dója az ö drágálatos fiával és elment megkérni fia 
számára a szép Hanele kezét. 

A magas müveltségü és fenkölt szellemü leány 
ránézett a korlátolt tekintetü ifjúra és azt mondta 
apjának, hogy ö nem lesz ennek a felesége. No tá
madt is erre nagy felháborodás az egész lengyel zsi
dóságban. 

---.. U gy l a sz ép Hanele kikosarazt& a leggazda
gabb zsidó kéröt l - (a tapintatos hagyomány nem 
örizte meg a visszautasitottnak nevét) De hogy is ne? 
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Hiszen ő királyleá.nyt egé~en más kérőre vár. No 
várj csak berczegnö, majd szerzünk mi néked ki
rályi kérőt. 

S a büszkeségében megsártelt család, de még in
kább Saul régi irigyei a legaljasabb bosszút tervezték. 

Voltuk közöttük többen , kik bej áratosak voltak a 
királyi udvarhoz. Ezek Zsigmond előtt kezdtek csoda
dolgokat beszélni Saul leányának szépségéről. Mikor 
egyszer W ab] Saul a király színe elé került, ez meleg 
érdeklődéssei kezdett tudakozódni - a szép Hanele 
felől. 

Kővé meredten hallgata Saul uralkodójának sza
vait, és elborult lélekkel érkezett haza. 

- Leányom! nagy veszély fenyeget minket, szólt 
föltárva Hanele előtt szíve felelmét. Csak az segíthet 
rajtunk, ha rögtön férjhez mégy. Oh de hogy adja
lak téged a legelső kérőnek, ki Lengyelország leg
gazdagabb zsidó ifját visszautasította! 

- Apám - szólt a leány - ne hidd, hogy annak 
kezét azért utasítottam vissza, mert nálánál gazda
gabbra és előkelőbbre vártam. A legszegényebbhez 
kész vagyok feleségül menni, de olyanhoz, kinek 
szellemi képességei t tisztelni tudom s ki az én lel
kemnek szárnyalását megérteni képes. 

Saul nem felelt semmit, befogatott, kocsiba ült 
leányával és a szomszéd városkába hajtatott. Egy 
nagyon szerény házikó előtt álltak meg, hol a vá
roska rabbija lakott bús özvegységben. 

Szegényesen bntorozott szobájában, könyvekbe el
merülve ült a nagy tudományu férfiu s a belépés 
zajára fölemelte méla tekintetét. 
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]\IIiél't keres föl engem ily azokatlan időben 
Saul fej edelem és ki ,e nő oldala mellett? 

- E nő leányom, Rabbi és ba akarod a te meny
asszonyod. A rabbi mély bölcsességről beszélő tekin
tetét a leányra emelte, a Hanele a kérdező szemekbe 
tekintve szólt : 

- Igen Rabbi, ha parancsolod, én hűséges és 
engedelmes feleséged leszek. 

Így lett a gyönyö1·ü szép Hanele, a büszke ldrály
leány sz erény falusi papné és ö san y j a Israel sok 
híres rabbijának 

Breszt városának rabbi azékén az időtől fogya, 
mind e mai napig nem ült más, mint Saul család
jának ivadéka. Ezenkívül Németországban a Schorr 
és Lipscbitz családok, Londonban a némesitett Samuel 
család, hazánkban a Wohl és Wahl családok és még 
azon kívül sokan igen sokan vallják ösüknek öt, ki 
a legmagasabb polezra jutván, ott is hitfelekezetének 
leghűbb fia és vallásának legbuzgóbb híve volt. 

Losoucz. Dt~. V qjda Béla. 

' EGY KIS FALUBOL. 

Év év után suhan el bár felettem, 
Egy kis faluba visszaszáll a lelkem. 
Fehér kis házak, zöld al{áczsorok, 
Dolgos paraszt vigan sürög-íorog. 
Megszámlálhatnám tán az ujjamon, 
Hogy benne hány kabátos úr vagyon : 
A plébános, doktor, jegyző s az ispán -
És mond.iuk még az állatorvos js tán. 



ll:GY R lS F' AJ. U HÓL 

Lakott benn 1nég vagy húsz zsidó család, 
Ki valahogy megélhetést talált. 
Az öreg Wejsz köztük leggazdagabb, 
Mit vesz s elád: dara, liszt, só s a bab. 
Hogy miljomos, állitják róla mind ma, 
V an nék). tán - harminczezer forintja. 
A .sánta Spihz füszerkereskedő, 

Tulságos hasznot soha se szed ő. 

A vörös Fnchs gyárt szóclavizeket 
S szabad időben rosszabb vicczeket. 
A többi mind szegény az istenadta, 
Épp hogy telik nekik evőfalatra. 
Békében él a falu népe itt, 
Egymástól nem választja szét a hit. 
És délután a kaszinóba' látod 
Hogy a tarokkban iizik a pagátot 
A plébános és Spitz, a fűszeres, 
S a harmadik partner Fuchs, a ve1·es. 
Csak egy huzódott a faluba' félre, 
Mint hogy ha nem is ott közöttük élne : 
Alföldy Pál, a gazdag birtokos ; 
Neki ki sem előkelő s okos. 
Ott élt magányos kastélyába zárva, 
Sok pénzéből nem lát szegény, se árva. 
A poros utczán végig hogyha hajt. 
Bámulva csüng Zöldfalu népe rajt. 
De ő a plebset alig veszi észre, 
Ha végig száguld, a gyeplő a kézbe.' 
Megsüvegelik, bár j ó t sohse tesz, 
De úr a gazdag - régi nóta e:r. : .. 
Egyszerre csak, ki tudná, hogy miképen 
Egy szócska száguldott szét a vidéken. 
Láz ébredez, hová e szócska jut 
B el nem kerül egyetlen egy falut. 

1 ~7 
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.A merre száll, vad szenvedélyek égn ek 
S nyers szitkózodás száll a tiszta égnek. 
Az aantisemitismus» volt a szó, 
Ait sem tudták milyen táj1·ól való. 
8 ki csóvát gyujtson, mindenütt akadt, 
Fellázitván a békés falvakat. 
Alföldy Pál, ki megy·eté a népet, 
F~ladta most a gőgöt, büszkeséget, 
És a parasztkunyhók közt sorba jár : 
«Soká lakik itt a zsidója már! 
Meddig tűrjük még köztünk ezt a fajtát, 
Látjátok, másutt már pokolba hajtják. 
Kiszipolyozzák a ti véretek, 
Segit magán, a hogy' tud, a beteg.» 
A n ép kezdetben még nyugodt maradt, 
De a ki vet, előbb utóbb ar at. 
A kunyhókban ujságot oszta szét 
8 a jámbor nép azt hitte, a beszéd 
Melylyel feltüzelé Alföldy Pál, 
Igaz, - hisz az ujságban .is így áll. 
8 a földesúr, nagy ö1·vendezve látja, 
Mint terjed szét a gyülöletnek lángja. 
Ökölbe szorul a parasztmarok · --
8 a kaszinóban nincs többé tarokk. 
8 a házakban, benn ük zsidók ha laknak, 
Kőtöl találva csörömpöl az ablak. 
N em egy tetőt, ha nem nagyon magas. , 
Ejjel megszállja a piros kakas. 
S egy-egy zsidó az utczán hogyha jár, 
Rá kőzápor s vad szitkok árja vár. 
Ah, hogy mulat azon Alföldy Pál, 
Ha a. kastély tornáczára kiáll 
És ráuszítja mérges ebeit 4 

A Kohnra., aki t útja erre vitt, 
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A Kohn kántor sápadt, vékony fiára, 
Ki Pesten jár tanulni medikára. 
Ki nem ismerte a vén Kohn fiát, 
A mint a Hyrtl cAnatomiátt 
Czipelte a honalja alá csapva 
S fejébe nyomva foltos, szürke sapka. 
Vakáczión nem ismer pihenőt, 

A könyvekkel úgyszólván összenőtt. 
Beszélik, azorgalomban ninosen párja, 
Kitünteti őt mindegyik tanárja~. 
Csak oly szerény « slemih ne volna, tán 
Övé lenne a gazdag Weisz leány. 
Mily szünidő a szegény Kohn Gyulának ! 
Amerre néz, keserűség és bánat. 
Haza hányszor tér és kezén sebek, 
Ruhaját összetépték az ebek. 
De nagyobb seb, melyet visel szive, 
De azt nem tudja senki, senkise. 
Sőt hogyha vén atyjának könnye csordul, 
Szól : • MegHísd, isten fölemel a porb ul, 
S megváltozik majd minden ujra jóra, 
Csak tiirj apám, még mást is üt az óra !a 
De biz' az egysze1· rossz proféta volt, 
A tiiz terjedt s nincs senki aki olt, 
És megtörtént rövid pár hó alatt, 
Hogy Zöldfalu zsidók nélkül maradt. 
S mint aki végzé rendben tetteit, 
Alföldy többé rá se hederít 
A népre, mert e sportot már megunta -
S hiába, rossz szag a paraszti bunda. 
- --- ----

Év évre mult és a faluba' !esték, 
A sok igéret mikor válik testté, 
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Mikor hull már ölükbe a malaszt, 
A min t Alföld y Pál igérte azt. 
De biz a nép tovább szegény maradt, 
Csak dolgozik s a földesúr arat. · . 
Sorsuk naponta mind rosszabhra vált 
S nem egyszer átkozták Alföldy Pált. 
Sóhajtoztak : Bár köztünk hogyha vón 
Az öreg Weisz, a sánta Spitz s a Kohn l 

II. 
Fényes termében izgatottan jár 
Kelen Gyula, hires sebésztanár. 
Kezében sürgöny, mely hangzott eképpen : 
cAlföldy Pál családja kéri szépen, 
Keresse föl miei5bb Zöldfalut, 
Sürg5s nagyon, siessen hogyha tud. 
Mert nagy beteg szegény Alföldy Pál, 
Ha addig meg nem váltá a halál. » 
Kelen doktort kérdések ezre bántja : 
Megismeri a földesúr családja ? 
Milyen lehet roanap a kis falú, 
Hová öröm köti s tengernyi bú. 
Majd elmereng a véletlen szeszélyen, 
Hogy ép' hozzá fordulnak a veszélyben, 
Hozzá, a Kohn kántornak a fiához, 
Kit egykoron Alföldy Pál megátkoz 
8 azért, hogy ráuszítá ebeit, 
Cserébe majd gyógyítja sebeit ..... 
Másnapra már a kis faluba ére. 
Izgalmában hogy forr, perzseg a vére. 
Szemében könny, szive hevesen dobban; 
Ah mennyj emlék mindegyik sarokban l 
Im, itt e házikóba' született 
S a picziny kert, amott a hárs megett, 
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Ah mennyi édes örömnek tanyája l 
Oly szivesen emlékszik vissza rája. 
E kastélyban lakik Alföldy Pál, 
De tornáczán a gazda most nem áll ; 
Majd óvatosan hátra is tekintett, 
Nem rohan-e rá most is pár szelindek. 

· De nem. Az úrnő jő hamar elébe, 
8 könyörgve szól, kezeit összetéve : 
Édes professzor, férjem' mentse meg, 
Önben bizik egyedül a beteg. 
S másnap Kelen már ilyképen beszél: 
«Nagyságos asszony, elmult a veszély. 
Nem én nyujtáro az irt a szenvedésre, 
Hanem ·ez itt ! » És rámutat a késre. 
Még egynehányszor felkereste őt 
S öntött beléje új életerőt, 

8 három hét mulva elbucsúza már 
A gyógyult földesurtól a tanár. 
Hálálkodásra az egész· család 
Elég magasztaló szót nem talált. 
8 Kelen professor szólott nagyszerényen : 

• 

i Hogy megyógyult, az nem az én erényem. >~ 

Áll a fogat már a ~apú előtt, 
Odáig kiséré Alföldy őt 
8 midőn bucsúznak, kérdezé Kelen : 
«Gyötör egy kérdés engem szüntelen, 
Hogy e faluban mért nincsen zsidó?~ 
S Alföld y sz ól : «N em oly kemény dió, 
Voltak. Itt laktak a falusoron, 
De elkergettük őket egykoron.» 
8 kérdé Kelen: «Mi volt e kúra haszna? 
Gyarapodott· azóta itt a gazda ? 

8 ha földönfutó lett oly sok család, 
Ki az, ki abból hasznot várt s talált ?,> 
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Alföldy Pál zavtuba lehetett, 
Mert nem jött a kérdés1·e felelet. 
uS a sok zsidó hazátlan merre tó re, 
Honnan jutott szegényeknek kenyérre ?n 
Hallgatott erre is a földesúr, 
Mint a kit az önvádnak gyilka szúr. 
Szól a tanár : Egyről meaélhetek ; 
Távolban halt meg, mlnt nehéz beteg. 
Kohnnak hívták. Szerették a faluban, 
Osztozkodott másokkal bajban, búban. 
Szelid volt, hogy még a légynek se vétett 
S eHizték mint egy hitvitny, rossz cselédet. 
Szegény, mégis csak vágyott vissza, vissza, 
Síirű szakálla könnyét gyakran issza. 
A vágy emészté, sorvaaztotta öt, 
S nyomor közt sir ba d<Ht idő el<Stt. n 

Megáll Kelen és arcza ég a láztul, 
Amíg szeméből egy könycsepp aláhulL 
8 oszt' folytatá: Vaj ' emlékezik-e 
A Kohn fiára, bár jó ideje? 
A Kohn kántor sápadt, sovány fiára, 
Nem volt hús rajt tán egy garasnyi ára. 
8 mily gyámolatlan volt az istenadta ? 
De szanvedett js eleget miatta. 
Ha útja véletlenül erre vitte, 
Lánczról oldá valaki ebeit le, 
Rá uszitá és hajrá, az ebek 
Ejtettek rajt nem egy vérző sebet. 
Szegény Kohn Gyula vaj' mit tehetett, 
Futott és elveszté a könyveket, 
Miket horelott miJ1dig a hón' alatt. 
8 a kastélyban úgy rengtek a falak 
A felhang~ó nagy kaczagás miatta, 
Mig Kohn Gyula hü könyvcit siratta. 



S vég~l atyjával ő is messze, 01eseze 
Elköltözött, nem tudván, kenyér lesz-e. 
Elhagyta a kis Zöldfalut, hová 
Szivét ezernyi finom szál foná ... 
Húsz éve l 8 a sovány diák mi lett? -
Ö mondá itt e bús történetet» ... 
Alföldy Pál sáppad, s a térde reszket, 
De mielé)tt mentő beszédbe kezdhet, 
Sz ól a professor : "Isten áldj a meg l ~> 
Kocsiba száll s eltiínik völgy, berek. 

ru. 
Mért Zöldfaluban a nagy izgalom, 
Táa készülé)ben bál, lakodalom ? 
Alföldy Pál doboitatá ki ma, 
Hogy a községnek mindon férfia, 
Ha osak lehet, sürg5sen, még ma este 
Öt kastélyában bízton fölkeresse. 
Mi szállta meg a büszke nagyurat, 
Mily kedve jött, paraszttal hogy mulat ? 
8 hogy este egybegyül a falu népe, 
Finom bort kinál s szól aztán eképen : 
«Húsz éve hogy zsidó falunkba nincs, 
De biz' nem halmozódott fel a kincs. 
Még drágáb b lett a liszt, a só, kenyér. 
Ő nélkülök a falu mit sem ér. 
Csak <Sk mutatták, mi a szorgalom, 
Ö nélkülök a falu holt malom, 
Mely egyre kelepel s jár a garat, 
S csak polyva az, mi végén megmarad. 
Bevallom, hogy e bajban senki más, 
Egyedül én vagyok a nagy hibás. 
S most arra kérlek, hogy segítsetek, 
Tegyünk jóvá, amennyit még lehet. 

l •.)•) •:J•, 
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A eo1·s öket bármerre szórta széjjel. 
Ne aggódjunk, keressük nappal-éjjel 
És hozzttk öket mindet vissza sorba, 
Hogy Zöldfalun ne maradjon e csorba. 
Én téritem meg a költségeket ; 
Induljon u tra mind, kinek lehet. a 

Örvend a nép, hogy könnye is fakad, 
Mert szivükből mondá e szavakat .. . 
Másnap a község már egész' kihalva, 
Zsidót keresni indult Jobbra-balra. 
Biz nem volt tréfa megkeresni sorba, 
Bács-Bodrog, Árva, Mármaros és Torda, 
Ily sokfelé voltak szétszórva szerte ; 
De a munka végi.ü jutalmát nyerte. 
Legtöbbje szivest hajlott a hivásra, 
Hogy kedves szülőföldjét ujra lássa. 
Volt olyan is, ki biztos kenyerét 
Bizonytalannal fölcserélni félt. 
A rőfös Beer huzódozott leginkább 
S az esetet Alföldynek megírták, 
Ki néki örök nyugdiiat igért; 
No, erre Beer is szivest visszatért . . . 
És Zöldfalunak apraja és nagyja 
Munkájá.t most nem egyszer abba hagyj&. 
Nagy az öröm, elterjed a hire : 
Itt az öreg Weisz s mennek elibe. 
Az öreg Weisz biz' már nem jöhetett, 
Örökre nyugszik egy nagy völgy megett. 
De fia, Móricz, mégis visszajött 
8 cöreg Weisz» marad 6 a nép ellitt 
Pedig nem szolgált lS rá még e névre, 
Lévén a vállán negyvenhárom éve. 
És visaBajött im Fuchs is, a veres, 
Ír1 hivtü most is, bár haja deres. 
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Tovább is gyárt szódát és viczeket 
S Spitz füszeres még most is biczegett. 
Fél év után már ott valának minden 
És szól a nép: Már nem eresztjük innen. 
Mint hogyha nagy lidércznyomás alól 
Szabadult volna fel, mulat, dalol. 
Dalol, ujjong, megjött a munkakedve, 
Beczézgetik a zsidót vetekedve. 
S a kaszinóban, mint húszonegy éve, 
A kibiczek rajától kürülvéve 
Kaláhert és tarokkott játszanak 
Weisz, a veres Fuchs s a falusi pap. 
S Alföldy Pál annak az örömére, 
Hogy terve ily fényes sikert elére, 
Nagy lakzira hívá a falunépet: 
Weisz Móricz s eFuchs Manó ültek középett. 
A felköszöntök s'zóltak egyre-másra, 
De mind a visszatértek áldomása. 
Nézd a plébánost és Alföldy Pált, 
Koczint és egyre csak éljent kiált ... 
S midőn a czigány húrja sírva rezdül 
Egy árny suhan im hirtelen keresztül 
Alföldy Pál lelkén. Eszébe jut 
Valaki, aki most már mit se tud. 
Eszébe jut Kelen professor atyja, 
Kohn kántor, aki minde~t nem láthatja, 
Ki pihén messze, nem itt, hova vágyott, 
Ki távol innen talált síri ágyat. 
Eszébe jut és csendbe félre fordul 
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8 az ősz szakálira forró könnye csordul. 
Budapest. Felelt-i Sándor. 
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KÉT ZSIDÓ ZENESZERZŐ. 

A nürnbergi «Germanisches Muzeum-nak,> egyik 
ereklyéje a nürnbergi mesterdalnokok szekrénye. Ez 
már barokk motivumokkal módosított olasz renais
sance-u triptichon. A két szélsö szárnyon két-két 
tizenhatodik századbeli marsterdalnok arczképe lát
ható. A középrész felső mezejében pedig Dávid királyt 
látjuk, a mint tág köpenybe burkolva térden fohász
kodik a feszülethez, melyet az atyaisten tart szivén, 
hogy áldja meg a hárfát, mely a költőkirály háta mö
gött nyugszik. A zsidó király védnöksége alatt állottak 
a német meateriskolák mindaddig, a míg a meaterdal 
1770 körül meg nem szünt. Még 1630-ban is a frei
burgi dalnokversenyhez kiküldött megbivókon arra 
hivják fel az egyes iskolákat; 

elobet Gott mit siessem Ton 
'Vie a.uch der König David schon.• 

Ugyanezen befolyást látjuk a versenyek egy más 
intézményében, az u. n. Davidgewinner-ben is. Dávid 
király ezüst lánczon függő arczképét füzték a győző 

nyaka köré. Különös érzés fog el bennünket, ba a 
zsidó történet eme kimagasló alakját, a zsidó nép 
második választott királyát a becsületes német czéh· 
meaterek társaságában látjuk, hogy a német meaterdal 
diadalszekerét királyi oltalmába vegye. Vajjon gon· 
dolt-e a pályanyertes dalnok arra, hogy az, a kinek 
képét 6 most nehéz ezüstlánczon & mallén hordja, 
végre is csak zsidó volt, azon népnek feje, melynek 
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tagjait a ezébek a maguk köréből becstelenítő ezéizat
taJ kizárták volt? 

Tudjuk jól, hogy a keresztény theologia képviselői 

Dávidban Jézust látják megtestesítve. Ép ezért nem is 
szándékazunk vitába bocsátkozni a katholikus és pro
testáns exegesis különbözö képviselőivel. Csak egész 
mallesleg akarjuk azt a kérdést felvetni , hogy mily 
név illeti meg ezt a tevékenységet, mely a bibliai tör
ténet főbb alakjait ekként elmagyarázza, ha a mindig 
szellemes, de nem mindig igazságos Harnack a zsidók 
szentirásmagyarázatát, rabbinisebe Destillationsarbeit
na.k nevezi, holott a legvadabb «psettli• sem merné 
azt állitani, hogy Dávid tulajdonkép nem a zsoltár
költő. hanem a. kereszténység megalapítójának alakja ? 

A meateriskolák esetében nyilvánvaló, hogy Dávid 
itt nem mint a keresztény messiás elődje , hanem mint 
költő és jámbor dalnok jön tekintetbe. Csak ez eset· 
ben lehet közte és a középkor dalnokai közt némi 
összefüggést felfedezni. Máskülönben sehogy sem le
hetne felfogni, hogy miként fohászkodhatnék Dávid a 
saját utódjához, esetleg enmagához. 

Megazoktuk mi már azt egyébként, hogy a földig 
lealázott Judaea devicta ékesíti a győztes Róma büszke 
diadalmenetét, és az sem lep meg már bennünket, 
hogy a világot birtokló keresztény egyház a mi törté
netünk kimagasló alakjait akarta rabigaíja alá hajtani. 
Hisz Michel-Angelo, a Rovere családból származó 
Il. Gyula pápa megbízásából úgy tervezte, hogy a mi 
Mózesünk diszitse a pápa. óriási síremlékét ! Mózesnek 
a tervezett alkotásban körülbelül ugyanazon szerepet 
uánták, mint a két rabszolgának, melyek hasztalan 
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igyekeznek a pápai hatalom bilincsei alól megszaba
dulni. Mózes, mint a zsinagóga képviselőj e szolgálja 
a pápát, az egyház fejét. Úgy látszik azonban, hogy 
ép úgy mint maga a zsidó nép, a biblia kimagasló 
alakjai is egy láthatatlan felsőbb hatalom oltalma 
alatt állanak, a mely megóvja őket attól a lealázta
tástól, hogy oly helyre ke1·üljenek, mely történelmi 
j elentöségüknek és nagy fontosságuknak meg nem 
felel. Mert az óriási méretekben tervezett síremlék 
soha sem készült el, sőt maga a pápa alakja sem 
került ki a mester, hanem egy jelentéktelen tanuló 
vésője alól, Mózes alakja pedig, mint a minden korok 
szobrászatának egyik legkiválóbb alkotása, önálló és 
büszke művészi életet folytat. És így nem valósult 
meg a pápa eredeti tel've. Mert nem Mózes díszíti 
II. Gyula sírját, hanem a pápa siremléke képezi azt 
az alapzatot, a melyen Mózes apotheozisa az idők 

végtelenségébe emelkedik. 
Számtalan esetben a mi nagy multunk kimagasló 

alakjaihoz fordultak keresztény szobrászok és képirók 
akkor, midőn alkotásaik számára méltó tárgyat keres
tek, ámbár a tervezett művek czélja az egyház dicsőí
tése volt. A kereaztény világvallás tehát eJég gazdag 
volt arra, hogy a müalkotásokat megrendelje és a föl
marült költségeket megfizesse, de nem volt elég gaz
dag oly kiváló eseményekben és alakokban, a malyek
kel müvészi szükségleteit fedezbette volna. Ez okból 
volt kénytelen a hatalmas egyház a lealázott zsinagó
gától kölcsönt felvenni, ép úgy, a mint a középkor 
egyházi és világi fejei, ha pénz dolgában megszorul
tak, szép szerrel vagy erlSszakkal, de mindig csak a 
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zsidótól kér tek kölcsönt. A ki csak valamikor egy pil
lantást vetett az európai múzenmokban felhalmozott 
mükincsekre, az meggyőződhetett arról, hogy mennyit 
merített a keresztény képzőművészet a zsidó biblia 
gondolatvilágábóL Tegyük fel, hogy valamely borzasztó 
véletlen megsemmisítené a.zon müalkotásokat, melyek 
témájukat az ó-testamentomból vették, úgy hogy kény
telenek volnánk az akként támadt ürt más módon ki
tölteni, ki a megmondhatója, hogy hány évszázad 
telnék belé, a míg a hézagot az újkor müvészi alko
tásaival méltóan pótolhatnők? 

A képzőművészetek eme örökforrását nem fogják 
zsidónak elismerni azok, a kiknek joguk van e kér
désben itéletet mondani. A biblia birtoklásának nagy 
perében, mely immár két évezred óta folyik, a jog
élet többi kérdéseiben már rég elavult ököljog az egye
düli jogfo1·rás. Mi vagyunk a gyengebbek és azér t 
kénytelenek vagyunk nyugodtan eltűrni, hogy az erő
sebb kereszténység, csupán csak azért, mert ö az 
erősebb, tőlünk az Izrael nevet meg minden más 
egyebet, a mi ezzel összefügg, elvitatja. Bezzeg jobb 
sorsuk van azoknak, a kiknek nincs semmij ök, és a 
kiktől ennélfogva az erőszak semmit el nem rabolhat. 
Majdhogy nem igazat kell adnunk annak a mesebeli 
zsidónak, a ki a kultuszadó felemelése következtében 
akként sopánkodott: <• bár ne volna már semmim, 
hogy ne legyek kénytelen adót fizetni.~~ 

De hát nékünk még itt sincs szerencsénk. A mi 
történeti alakjainkat még akkor is eldisputálják tőlünk, 
ha ezek nem voltak oly világraszólők mint Mózes, oly 
hirnevesek mint Dávid. A mi kisebbrangu nevezetes-
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ségeiuket is elnyelte a keresztény müvészet sodró árja, 
és csakis a modern történeti kutatás fárasztó munkál
kodásának sikerült a zsidóság számára visszahódítani 
néhány oly nevet, a mely eddig a keresztény mütör
ténet nagy temetőjében aludta szép csendesen örök 
álmát. 

Nem tartozik jelen dolgozatom körébe ama okokat 
föltárni, a melyek a zsidóságot a maga egészében ép 
úgymint részeiben megakadályozta abban, hogy a 
képzőművészetek terén némi tevékenységet kifejtsen. 
Csak azt a tényt akarom konstatálni, hogy a hosszas 
megszokás következtében, a képírás és szobrászat 
ellen irányuló ellenszenv a zsidóságnak csaknem ter
mészetévé vált. Az ekként mester ségesen megtorlasz
tott alakító képességet, úgymond Leroy-Beaulieu, a 
zsidó faj a színmüvészet terén pótolta. Mi az emberi 
szenvedélyeket és érzelmeket riem élettelen hideg már
vány ban, hanem élő személyekben juttattuk kifeje
zésre. Mi saját testünkből faragtuk a történet ki
magasló alakj ait izmainkkal és idegeinkkel örökítet
tük meg az érzelmek és szenvedélyek nagy kép
viselőit és ez adja magyarázatát annak, hogy a szín
müvészet hímeves alakjai között oly aránytalanul sok 
a zsidó. 

Miután a vallás a költészet és zeneművészet terén 
nem gördített akadályt a zsidó szellem utjába, fajunk 
természetes képessége és tehetsége ezen a téxen telje
sen érvényre juthatott. Kiváló példát nyujt erre az 
olasz zsidók élete, mely ép úgy elüt a német zsidók 
komorabb sorsától és szellemétől, mint Olaszország 
derüs ege az észak felhöhontotta láthatárá.tól. Az ottani 
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zsidók sohasem - legalább az ellenreformáczió 
koráig - nélkülözték a zenét és a költészetet. 
A 14-ik század elején Immanuel b. Salomo, a Mach
beret költője élénken fájlalja, hogy a zene, mely 
azelőtt csaknem kizárólag a zsidók körében találta 
legkiválóbb képviselőit, immár a keresztények birto
kába került. Nem tudjuk, hogy mennyi ebben az állí
tásban a túlzás, és mennyi az igazság. Csak az bizo
nyos, hogy a zeneművészet iránti érdeklődés az Im
mánuel után következő korszakban nem pusztult el 
oly nyomtalanul a zsidóság köréből, a mint azt a 
költő panaszából lehetne következtetni. Mert hisz ép 
a cinquecento szinpompás korából van tudomásunk 
két zsidó zeneszerzőről, a kiket joggal soroztak koruk 
legkiválóbb müvészei közé és a kiknek zsidó voltáról 
csak az ujabbkori kutatások nyomán van tudomásunk. 

A középkori tabulaturák között a Gerdes által ezer
keaztett hangjegykönyv (1552) a legöregebbek és leg
tekintélyesebbek egyike. Ezen gyüjteményben 14 kom
pozíció Giovan Maria nevét viseli, a ki vallására nézve 
zsidó volt, (Leonis vita anonyma, Roscoe ed. Bossi XIT. 
p. 171.) és mint X. Leo udvari zeuésze élt a Medici 
családból származó műkedvelő pápa udvarán. A zsidó 
müvész Leo kedvenczei közé tartozott. Ha nem is 
maradt volna reánk a fennt említett 14 sze1·zemény, 
mely a zsidó zeneszerző képességét és tudását fennen 
hirdeti ama bánásmód, melyben a keresztény egyház 
feje a zsidó zeneszerzőt részesítette, meggyőzhetne arról, 
hogy Giovan Maria nagy tebetségü müvész volt. A pá
pai kitüntető kegynek már első megnyilvánulástt ami 
fogalmaink ezerint oly meglepő és szokatlan, hogy 



hozzá fogható példát manapság nem találunk. Egy 
magyar születésű zsidó szinészt, Sonnenthal Adolfot 
a fejedelem kegyének megnyilvánulása lovaggá emelte 
ugyan, de a grófi czímig zsidó művész mindeddjg nem 
tudott e1jutni. Pedig ilyen kjtüntetés érte Giovan Ma
riá.t, a kinek a pápa egy római gróf czimét adomá
nyozta. ~Js hogy a czímnek meg legyen a maga járan
dósága, Veroechium városát is neki ajándékozta. És 
még magasabbra is eme1kedett a zsjdó l<amarazenész 
szerencsecsil1aga akkor, a midőn a pápa határozott 
kivánságára ennek családi nevét vette fel, úgy hogy 
ezentúl Giovan Maria de Medicis név alatt ismerték 
és csodálták őt. Arról, hogy a zsidó zeneszerzőnek 

vallása miatt támadt volna valamelyes kellemetlen
sége, vagy hogy valaki hitehagyáara akarta volna őt 
birni, sehol nincs emlités. Mindeme tények gondol
kodásra késztetnek Sz in to el sem hihetjük, hogy zsidó 
embert az egyház feje ekként tisztelte legyen. És ba 
gondolataink fonalát tovább szőjjük, arra a kérdésre 
bukkanunk, hogy talán a középkor mégsem volt oly 
borzasztóan sötét, mint azt rendesen hisszük, és csak 
kételk~dö fejcsóválással gondolunk arra, hogy nem-e 
jogtalanul dicsőítik a jelent, mely a legsilányabb hi
vatal elé, melyet nem az egyház, hanem az állam 
adományoz, oda állítja azokat a hitbuzgó lélek.kufá
rokat, a kik a keresztlevelet tartj f\k az egyedüli iga
zolványnak, mely a zsidót a modern kulturába lé
pésre jogosítja, a mult rovására. 

Kölönöa istenáldott idő lehetett ez a XVI. század. 
A renaissance nagy verőfényéből csak el kóválygott egy 
eltévedt napsugár a Tibarisen ttU oda, a hol Róma 
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zsidó városnegyede volt. Ezen korból ugyanis egy 
másik zsidó művészről is van tudomásunk. Zene
szerző tevékenységének nyoma nem maradt ugya11y 
de hogy korának hegedümüvészei között rendkívül 
előkelő állást foglalt el, azt bátran állíthatjuk. A római 
Sciarra gyiijteménynek egy értékes igazgyöngye ama 
kép, melyet Ráfáel alkotott, és a mely egy fiatal he· 
gedümüvészt ábrázol. Több műtörténész e képet Apol
lónak nevezi. Hogy mily fontos ezen kép Ráfáel mií
vészi fejlődésében, a2t Morelli idevágó fejtegetéseiből 
következtethetjük, a ki a képnek egész fejezetet szen· 
tel. Ezen festménye számára a mester nem a pa.rnas· 
suson, hanem a római ghettóban keresett modellt. 
Azaz hogy nem is keresett . Mert ott találta meghitt 
barátjai társaságában Jacopo Sansecondo személyében, 

" a ki a római zsidó községnek volt tagja. Ugy vélem, 
hogy ez a tény sem szornl további magyarázatra. 
Mert ha Jacopo Sansecondo. mint művész nem· is tett 
szert oly világraszóló hirnévre mint az az arczkép, a 
melyben Ráfáel őt megörökítette, mégis mondbatjuk, 
hogy az, a kit a társaságat bár kedvelő, de modorá
ban mégis előkelő és barátai megválasztásában óvatos 
Ráfáel ily meghitt bizalomra méltatott, jelentéktelen 
ember nem lehetett. 

Immanuelnek már idézett panaszából következtet
hetjük, hogy ezen két zeneművész alakjában az olasz 
zsidók művészi tevékenységének nem tavaszát, hanem 
valószinüleg már őszét látjuk. A társas életben, mely 
valószinüleg a ghettón túli milieu befolyása alatt 
élénk szinekben tündökölt és a mely élénkebb, derű· 
sebb és hangosabb volt, mint a más országok zsidó-
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ságána.k társas élete, a zenemüvészetnek kiváló sze
rep jutott. Ezért nem látunk semmi feltünő jelen
séget abban, hogy ugyanazon korszakból két ily hir
neves zsidó művészről van tudomásunk. És ha abból 
a mi megmaradt, szabad következtetni arra, a mi 
elveszett, akkor remélhető, hogy a behatóbb törté
neti hutatásnak még sikerülni fog földeríteni azt a 
bizonynyal nem j elentéktelen szerepet, me ly a zsidó
kat az olasz zene történetében joggal megillet. 

Ráfáel 1518-ban festette Jacopo Sansecondo arcz
képét. Az arcz vonásaiból látható, hogy a híres hegedü
müvész e~ időtájt még fiatal ember volt. 37 évvel ké
sőbb szomoru fordulat állott be a római zsidók életé
ben, és nincs kizát·va, hogy az ünnepelt zsidó művész 
a dolgok új sorát még megélte. Julius 12-én tette 
köz zé IV. Pál pápa, az ellenreformáczió előbarczosa a 
cum nimis absurdum hullát, a mely egy csapással 
véget vetett a római zsidók társas életének és szép
müvé~zeti tevékenységének. Mert nemcsak hogy a z si
dók kénytelenek voltak a városból, a hová az idők 
folyamán költöztek volt, a ghettóba visszatérni, ugyan 
ezen év október 3-án a pápa megbizásából kőművesek 
is jelentek meg a zsidónegyedben, hogy azt magas 
kőfallal vegyék körül. Igy történt aztán, hogy ez idő
től kezdve Olaszo1·szág színpompás ege alatt is csak 
oly komor lett a zsidók sorsa, mint Európa többi or
szágaiban. A zsidók lélekszáma a borzasztó lakás
viszonyok között rohamosan csökken ugyan, de erköl
csi erejüket és lelkesedésüket azért a mi szép és jó, a 
pápai gyülölet megölni nem tudta. Az egymást követő, 
ellenségeR indulatú pápo,i hullák daczára a római zsi-
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d óság megőrzi az ő specifikus j ell em vonását, és még 
a XVIII. század első feléből is vannak érdekes feljegy
zéseink arra nézve, hogy az ifjuság nevelésében a 
világi tudományok is a kellő mé]tatásban részesül
tek. De a zene és költészet terén zsidó alkotásról már 
nincs tudomásunk. Az olasz zsidóság természete nem 
bizonyult oly szivósnak mint a németé, mely a tizen
kettedik század üldözései daczára a német irodalom-. 
nak oly kiváló troubadourt ajándékozott, mint aminő 
Süszkind von Trimberg, a későbbi ~sidógyülölő mea
terdalnak egyik kiváló elődj e volt. Csakhogy ezzel már 
eltértünk tulajdonképeni tárgyunktól a költészet terére. 
Már pedig az bizonyításra nem szorúl, hogy a zsidók 
ezen a téren örökbecsű műveket alkottak. Dávid király 
napjaitól zengett és csengett a ritmus a zsidó nép lel
kében. A 1·itmus gyakran harmoniává szellemült át, 
és akkor oly müvészeket teremtett, mint a minők Gio
van Maria de Medicis és J acopo Sansecondo voltak. 

Prossnitz. Dr. Goldschmied Lipót. 

TEMEBMEGYE ÉS A ZSIDÓK POLGÁRO-
' ' SIT ASA. 

A zsidók emancipatiója a müvelt Francziaországból 
indúlt ki. Ott hirdették először az emberi jogokat, 
a vallás, gondolat és lelkiismeret szabadságát. 

· Már a nagy forradalom előestéj én, midön az essem
blée national a vallásszabadságot tárgyalta, Mira.beau 
volt az, a ki hevesen kikeit a maradi érsekek és 
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viCJorutok ellen, kik R. kor eszméit megérteni nem 
akarták, a kik a forradalmat még komolyan nem 
vették. Ő volt nz, a ki menydörögve odavágta a 
nemzetgyűlés tagj ainak : «Uralkodó vallásról beszélnek 
itt. Mit értenek uralkodó vallás alatt ? Én nem értern 
ezt a szót és szeretném, ha valaki megmagyarázná. 
Olyan vallást értenek alatta, a melyik elnyomja a 
többieket:> De biszen Önök gyülölik az elnyomást. 
Önök megbélyegezték ezt a szót : elnyomás ! Vagy 
talán n király, az uralkodó va.llását értik alatta ? 
A királynak, az uralkodónak nincs ehhez való joga, 
hogy lelkiismereteken uralkodjék. Vagy a többség 
Yallását értik alatta? Akkor is tiltakozom. A vallás 
vélemény. Ez a vallás, vagy az a vallás : ennek 
vagy annak a véleménynek az eredménye. De a vé
lemény nem szavazatok összeszámlálásából áll. A gon
dolat a mienk. A gondolat független és meglánczaltatni 
nem hagyj a magát ! )• 

A forradalom évében azután, midön a zsidókérdés 
kerül napirendre, a zsidók a nemzetgyűléshez petitiót 
adnak be, a melyben jogokat kérnek a maguk részére 
is. 'Ha. megtagadják a polgárjogot a zsidóktól, tisztán 
azért, mivel zsidók. akkor azért büntetik őket, mert 
bizonyos vallás hivei. De akkor nincs vallásszabadság 
Francziaországba.n, mert különös vallásszabadság az" 
ha. ezzel a szabadsággal a polgárjog elvesztése jár. 
Egy bizonyos : a. mikor az embert fölemelték a val
lásos szabadság magaslatára. csak azzal a szándékkal 
történhetett, hogy egyuttal a polgári szabadság magas
latára is felemeljék. Félszabadság nincs, mint a hogy 
nincs fél-igazság h 
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A petiti ó eredménynyel is járt, n törvénybozó testület 
1791 szeptember 27 ~én egyhangulag ldmondta a zsidók 
emancipatióját, mely a zsidóknak, a. világ e legrégibb 
népének, e megalázott és meggyalázott nemzetnek 
megadta a polgál'jogot. 

A forradalom diadalmaskodott, Mil·abeau, Clermont
Tonnere a zsidók lelkes szószólói és védelmezői már 
nem állottak egyedül. A polgárosítás ellenzői a sötét
ség szellemei, Maury abbé és társai eltüntek ... 

lf.. 

A szabadság eszméí, melyeket a nagy franczia 
forradalom szült, győzelmesen indultak utnak, hogy 
meghódítsák az egész földet. E vivmányok, e kor
eszmék körutjokban eljutottak Magyarországba is. 
Igaz, hogy hosszú ideig - 1867-ig - tartott, míg 
a magyar haza a franczia nemzet példáját követve 
a zsidóknak a polgárjogot végleg megadta, mégis 
az első lépést a zsidók sorsának javítására, mely az 
egyenjogosítri.sra vezetett, már a.z 1790/91. ország
gyülés tette meg, a malyhez azután időközben több
ször is hozzáfogott. ie 

Az 1790-91 országgyűlés már liberális jelszavakat 
kezd hangoztatni és a zsidók ügyét tárgyalván el-

* Európa többi o1·szágaiban a következő években mondták 
ki a zsidók egyenjogositását: Hollandiában 1796-ban, Angliá
ban 1840- és 1858-ban, Dániában 1849-beu, Nérnatországban 
1869- és 1871-ben. Olaszországban 1860- f s 1870-ben, Svajcz
ban 1869- és 1874-ben, Bolgárország és Szerbié.ban 1 78- és 
1879-ben. Oroszországban azonban, a hol körülbelöl 6 m.illió 
zsidó lakik és Romániában, nemcsak hogy kivátales tőn-ények
nek vannak alávetve, hanem még most is - a oivilisatió 
szégyenére - a legnagyobb öldökléseknek vann&k ltiMTe. 

10* 
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hatátozza : Ut Judaeorum conditioni interea etiam 
prospioiatur donec Negotium ipsorum Privilegia non
nularum Liberarum & Regiarum Civitatum eosdem 
tangentia per Deputationem Regnicolarem proximis 
Comitiis Relationem facturam, in Deliberationem ad
sumantur, & de Judooorum conditione, communi 
suae Maj estatis Sacratissimae, & Statu um ac Ordinum 
voluntate ulteriora constituatur, Status & Ordines 
annuente sua Majestate Sacratiesima decreverun t: nt 
Judaei int1·a ambitum Regni Hungari oo, Part.iumque 
adnexa1·um degentes, in cunctis Liberis, ac Regiis 
Civitatibus, & aliis Locis (non intelleetie buc Regiis 
Monianis Civitatibus) in statu illo, in quo cum I Ja
nuarii 1790 prre fuerunt conserventur, & si nefors 
exturbati fuissent, ad eundem reponantur. (Acta Latina. 
Articulus 7 -tus. De Judaeis.) 

Az 1790-iki XXXVIII. tö1·vényczikkely ez, mely 
szerint addig is, míg a zsidók ügyét a legközelebbi 
országgyűlésen tárgyalás alá vennék, a Karok és 
Rendek elhatározták: hogy Magyarország és csatolt 
részeiben tartozkodó zsidók minden' sz. kir. városban 
és más helyeken (bele nem értve a kir. bányavái·o
sokat) azon állapotban, melyben 1790. évi január 
1-sö napján állottak, megtartassanak és ha azután 
kizavartatiak volna, abba visszahelyeztessenek. 

Így telepedhettek le a zsidók a sz. kir. városokban, 
a hol öket addig szabadalmi leveleik folytán megtűrni 
nem akarták. ic Azonban továbbra is mindenféle z akla-

* A mi Temesvár városát illeti, minthogy ez csak 1781-ben 
lett sz. kir. város, természetes, hogy itt már régebben le-
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tásoknak voltak kitéve, így meg volt nekik tiltva a 
róm. kath. ünnepeken és vasárnapokon dolgozni és 
csak 1824-ben rendeltetett el, hogy a zsidók a róm. 
kath. ünnepeken és vasárnapokon úgy maguk, vala
mint ugyanazon hitű cselédjeik dolgozhatnak ugyan, 
de minden zörgéssal és lármával kapcsolt munkától 
tartózkodniok kell. A helytartó továbbá leír Temea
megyének : hogy minekutána a zsidóknak ugynevezett 
<IPurjm-Fest >> ünnepjük a katolikusok böjtj ébe esne, 
szükséges rendszabályok tétessenek, hogy az ünneppel 
összekötött tánczmulatságok a böjtben ne tartassanak
(Temesvármegye J egyzökönyve 1824. év 625. szám)· 

Soká maradt ezután a zsidók ügye ebben az álla
potban, nem volt, a ki előbbre vigye, jólehet a zsidók 
mindent elkövettek, hogy sorsukon javítsanak, peti
czionáltak, de egyrészt nem volt országgyűlés, más
részt sokkal nagyobb sérelmeket kellett orvosolni. 
Csak egy félszázaddal később az 1839-40-iki ország
gyülésen, a reformkorszakban, midőn a szabadelvűség 
szele kezd lengedezni, tétetett meg a második lépés 
a zsidók helyzetének javítására, gondoltak a szabad-

telepedtek. A legrégibb sh-kő a zsidó temetőben már 1636-ró 
szól. Érdekesnek találom m egjegyezni, hogy a M-,,,:'"1 -,,C 
(Karlsruhe 1760) egy Temesvár J akab nevü rabbit emlit, 
ki a kozák üldözés idejében Chrnelnicki alatt Oroszországban 
1648-ban vé1·tanu halált szenvedett. l',,j Nt, w,n to,i'~, 
'":-t't.V -,,,W~Nto :lpl'" :'"111,~ j,Nj:'"1W "Ml.'~W "jN, ,-,::n~;, 

.M~!:l 'C:l, n"l1 M-,",~;:) ~-,r.,j, ,-,~n i'~,',c i'i'"~ , ":lN 
megJegyzem még, hogy Temesvár 'N M",W ,~W~ N":l~ n:lTrt 
különbözö nevek alatt f. e. · így Themusuar, Temisvar1 Then
esvar stb. 
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elvű rendek arra, hogy folytassák azt, a mit nekik 
az 1790-iki országgyűlés megigért. 

A zsidóknak hatalmas pártfogóik akadtak : a vár
megyék. A vármegyék, melyek mindenha a magyar 
alkotmány és szabadság védbástyái, a liberálismus 
szószólói voltak, követelték az országgyűléstől a zsidók 
türelmi bérének eltörlését, a kivételes törvények meg
szüntetését, a zsidók polgárosítását. 

A liberális megyék között pedjg Temeamegye veze
tett, mely a mellett, hogy követjeinek : V árkonyi 
Ádám és Laczkovits J án osnak utasítás ul a türedelmi 
pénz eltörlését és a zsidók polgárositását adta, egy
szersmind felszólította az összes törvénybatóságokat, 
hogy a zsidók érdekében hasonló lépéseket tegyenek. 

Az érdekes jegyzőkönyv, mely Temesvármegye ezen 
határozatáról szól és a mely jegyzőkönyvének 1839 év 
3 280 számát képezi, következőképpen hangzik : 

A Karok és Rendek, továbbá a' Magyar hazában 
minden polgári J us sok nélkül élő s mint egy külön 
Nemzetet képező Izraelita Felekezet sorsát méltó 
figyelembe véve a' költsönös igazsággal a század 
szelidebb szellemével 's igazságon alapuló azon tör
vényes elvnél, hogy a kinek kötelességei vannak, 
annak azokhoz arányzott Jogokat is kell adni, meg 
nem tudják egyeztethetni azt : hogy a minden polgári 
Jogoktól megfosztott Izraelita nemzet, mely kivált a 
Honi kereskedés 's ezt előmozdító Nemzeti ipar ter· 
jesztésében fáradhatlan azorgalommal fő szerepet ját
szik, mind a hazában mint egy csak eltüressék, 
holott törvény által adandó engedmények álta1, az 
eddig csupán kereskedéere szóritott tl>zsér nemzet a' 
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Hon hasznos 's hálaadó polgárjává átváltoztathatnák, 
minél fogvást a' zsidók polgárositását 's az emberi 
gyengédebb érzettel sem férhető türelmi bér eltörlesz
tését törvény által kivánnák elhatároztatnj, meg lesz az 
által törve azon út, mellyen az említett szorgalomteli 
Felekezet a Nemzethez közelébb érintkezésbe jöve ki
vetkezend azon előitéletekből, melyek a közelítést mind 
eddig gátolva az egymás iránti gyülöletességet táplá.· 
lák, teljes reménységgellevén a Karok és Rendek, hogy 
az ilyképpen polgárositandó Zsidó :B,elekezet má1· 
tsak ez iránti hálából is a Nemzetiséget mindenkép' 
előmozdítva a Hon többi lakossaival egyé olvadván 
az Ország, minden hasznos intézetei tettleges elő
mozdításába.n nem csekély részt veend, ezért is a 
fentebbi nézetekből kiindulva Ország Gyülési Követ 
Uraknak meghagyák, hogy azon esetre, ha ezen ér
dekes tárgy Országgyülésileg felhozattatna, a' türelem 
bérnek alkotandó törvény általi eltörlesztését 's egy
szersmind a' többször említett Zsidó Felekezet pol
gárositását, ha szinte az Izraelita ezertartások meg
maradása kivánta némi óvások mellett is, részükről 
eszközölve oda igyekezzenek, miképpen azon vallási 
~-,más akadályok, mellyek némely előítéletek folytában 
Oket mindaddig a többi polgároktól eltávolították, 
megszüntessenek, egyébiránt jelen végzés az ország 
minden törvényhatóságával pártolás végett közöltetni 
rendeltetik. 

Ezen nemes és liberalis határozat becsületére és 
diszére válik Temeamegye fölvilágosodott szellemü és 
a koreszméktől áthatott Rendjeinek, mert azáltal, 
hogy a zsidók polgárosításának pártolására és a 



S lNGJi:R ,JAKAR 

türelmi bér eltörlésére a. többi törvényhatóságokat is 
felszólította, Teroesvá1·megye kezdeményező álláspontot 
foglalt el. 

A temesvári zsidók nem is késtek, hogy ezen ember
séges és liberális határo~atért a megyei Karoknak és 
Rendeknek hálás köszönetüket kifejezzék, a mely 
reájuk már azért is kellemesen hatott, mivel a német 
Temesvár ellenszenvvel viseltetett irántuk, jól esett 
tehát nekik az elismerés a liberális megye részé1·ől. 

A magyar nyelven szerkesztett, hálálkodó levél szavai 
a következök : (Temesmegye közgyülésének iratai 
1839-3386 szám.) 

Tekintetes Karok és Rendek ! A zsidóságnak polgári 
j o go t nélkülöző sorsa annyira egybefüggönek látszott 
a születés és neveltetéssel, hogy azon másitani, ha 
édes kivánságot is, dA biztos reménységet táplálni 
nem lehetett. 

Annál kellemesebben meglepő s örömre buzdító 
volt ehhez képest az e' Szabad Királyi városban lakó 
Izraelitáknak megérteniök, hogy a Tekintetes Karok 
és Rendek ezen közgyülés alatt ebéli utasi tást kegyes
kedtek adni Országgyülésí követjüknek mi ezerint a 
zsidóság a türedelern bér fizetése alól fölszabadít
tasson 's a' hon más lakóihoz hasonló állást nyer
hessen. 

Nem Rzóllanánk ugyan a' hizelkedés nyelvén, ha 
a' gyengével is a' hatalmasbnak jár616 jót megosztani 
szándékozó ezen nemes gondolat felől azt itélnök, 
hogy az a' Tekintetes Karok és Rendek magas mivelt
ségével megegyezvén annak diszét·e Azo1gál: még is 
illendőnek találjuk ez ötletből eredő minden itélet 
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tételt el mellőzni, 's egyedül kebleink meleg érzése 
magyarázásának helyt engedve a Tekintetes Karokat 
és Rendeket nagy kegyességök támasztotta őszinte 
hálánk- s köszönetünknek elfogadására alázatosan 
megkérni és örökös tisztelettel lévén 

A Tekintetes Karok- e Rendeknek 

A külzeten : Tekintetes 
Nemes Temes vármegye 
kegyes az ín e elébe nyuj· 
tan dó 

alázatos hálálkodó 
levele a Temesvári 

zsidó községnek 

Temesvárott octóber 
31-én J 830. 

legalázatosabb szol
gái a Temesvári Zsidó 

község tagjai. 

Temeamegye különben ie a legliberálisabb megyék 
közé tartozott, melynek jelezava a haladáe volt. Igaz, 
hogy a zsidók polgároaitása ügyében tán nem volt 
oly liberális mint Pestmegye, mely a zsidó vallást 
a bevett vallások közé akarta fölvétetni, a mely 
semmiféle föltételekhez nem kötötte a polgárjog meg
adását, azonban az időben megelőzték, mert ezen 
liberális eszmék jóval hamarább hatottt1k át Temes
vármegye Rendeit, mint a liberálismusáról híres Pest
megyét. Temesvármegye már az 1833-ik évben a 
felekezetek között fennálló válaszfalakat lerombolni 
és a zsidókat a haza polgárai közé emtllni akarta. 
Már 1833-ban márcz. 26-án Temesvármegye n. követ-
kező utasítást adja követjeinek: · 

c1Követ urak az állandó egyetértésnel{ elérése céljá
ból a hazában még a jelen században is türedelmi 
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taksa alatt bajlódó zsidó népnek polgári s vallásbeli 
állások a türedelern bér eltörlésével, törvényesen 
leendő polgárosításokat ( emancipatiojukat) sz inte indít
ványkép a nemzeti gyűlés előtt, azon feltétel alatt, 
hogy írásmódjokban kirekesztőleg a magyar betüket 
s nyelvet használni s Babesseiket vasárnap tartani 
kötelesek leendenek, sikeresen sürgetni, ezen indít
ványokat pedig a naplókönyvbe igtattatni fogják. 

(Temesvá~megyei Jegyzőkönyv 1833- 704 szám, v. 
ö. Berkeszi István : Adatok a reform korszak törté
netéhez Temesmegyében, közölve a (c Történelmi és 
Régészeti Értesítőben XII év f. I füzet 27 és 28 l.) 

Ezen jóindulat és elismerés Temesvármegye részé
ről a zsidók iránt már máskor is nyilvánult. 

Tudjuk, hogy a. zsidók katonáskodását a halapos 
király, ll-ik József rendelte el 783-ban, jóllehet a 
király haláJa után e rendelet vissza lett vonva, a 
franczia háborúk alkalmával a helytartó tanács újra 
elrendelte. Midőn későbben a katonafogdosás, a 
toborzás helyett a sorshozás lett behozva, a Temes
megyebeli zsidó lakosok az 1831-iki közgyüléshez 
folyamodványt nyujtanak be, melyben előadják, hogy 
az utolsó katona ujonczoknak állítása alkalmával, 
ifjaik a sors által majd egészen elkerültetvén. a 
katonaállításhoz buzgóságok ezerint nem járulhattak, 
esedeznek tehát, hogy az utolsó országgyülés határo
zata szerint, mely által ök is a többi hazafiakat illető 
katonáskodás kötelességnek viselésére érdemesnek té
tettek, e netalán tán beállható ujonczoknak kiállítása 
alkalmával, a fegyverviseléere alkalmatos tagjai külö
nösen Ö88zerakni, a járandóság a többi lakosoknál 
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meghatározott kulcs szerint reájuk különösen ki
rovattassék és ezen alapokat követve e sorsbuzáera 
különösen bocsájtassanak. 

A me gye j o gosnak és törvényesnek tartván a zsidók 
kérelm ét, ehhez szivesen hozzáj árult és igéri, hogy 
kérelmük előforduló alkalommal teljesíttetni fog és 
hogy folyamodóknak kinyilatkoztatott hazafias buzgal
mukért az érdemlett dicséret kifejeztessék, és egyszers
mind elrendeli, hogy a főszolgabirák által az Uj ~a
don, Verseczen, Lippán és Csákován lakó izraeliták (c ör
vendeztethető tudományul )) értesíttessen ek. (T emeavár
megye Jegyzőkönyve 1831- 1029 szám, v. ö. Ber~eszi 
i. m. 57 l.) 

Hazafias cselekedetükért külöm ben meg is érdemelték 
a dicséretet a temesmegyei zsidók, mert bizony más 
megyebeli zsidók nem szivesen vállalkoztak katonai 
szolgálatra, sőt a legtöbb megye panaszkodott, hogy a 
zsidók kivonják magokat a katonai szolgálat alól. 

A követi utasításoknak és az országos közvélemény-
. nek, mely a zsidók mellett nyilatkozott meg, meg 
volt az eredménye, az 1839-40-iki országgyűlés végre 
hozzáfogott a zsidók sérelmeinek orvoslásához, hogy 
őket is a polgári szabadság áldásában részesítse. 

A Rendek szabadelvü eszméktől és igaz ember
sz~retettől áthatva melegen pártolták a zsidókat és 
a diétán felszólaltak érdekükben. Az (clzenet~,, melyet 
a KK. és RR a zsidók polgárositasa tárgyában a 
Főrendekhez átküldtek, örök dicsősége a nemesen 
gondolkodó, fenkölt lelkű KK-nak és RR-nek. 

De hadd beszéljen - kivonatban - maga az 
(clzenet,, l 
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f.A' népnek egy osztálya, melly századalron keresz
tül a rrörvényhozásban és közigazgatásban a nyomás ~ 

nak, a polgári társas életben a lealacaonításnak 
zsibbasztó jármát viseli, és mind eddig könnyebhítés
ért a józan ész, és emberiség előtt hasztalan esdeklett; 
méltán megkivánhatja, hogy a törvényhozás azon 
közállományban, mellynek addig csak súlyát érezé, 
őtet jótékonyságból is illő és igazságos mértékben 
részesítse ... A zsidóság a földmiveléstő1, a kéz mívek 
szabad gyakorlásától, ingatlan birtok szerzéstöl el
zárva, rendes adózáson túl terhelve, a kereskedésnek 
előtte egyedül nyitva álló utján, ezer lemondások 
között küzd az élet fentartásáért . . . kibékíteni a 
zsidó lakosságet azon hazával, mellyben él, az emberi
ség szava int megadni azon jogokat, malyekkel min
den polgárnak birni kell. . . a KK és RR. az ország
ban lakó és letelepedett zsidóságot idegen népnek 
nem, hanem külön vallásbeli, és éppen vallása miatt 
minden polgári jogokból kirekesztett felekezetnek 
tekintvén, hiszük azt is, hogy a felvilágosodásnak 
az újabb időkben is diadalmaskodó szelleme nagy 
részben kiegyenlíti már és lassan végkép ki fogja 
egyengetni azon mély csorbákat a társas életben is, 
mellyek a múlt ezred hosszú során a bal ítéletek 
által, a zsidó és keresztény lakosság közötti jó érze
ményeken ejtettek, de ennek alapját megvetni, a ki
békülés nagy szavát kimondani a törvényhozásnak 
kell és ez a polgárosítás.,. 

Az «lzenet» márczius 24-én és április 14-én tárgyal
tatván a javaslatot a többség elfogadta. Csak a bánya· 
városok, Horvátország és a káptalanok követei vala-



mint néhány Sí:í. kir. város követe voltak a javaa1ttt 
ellen. Az okok, melyeket nehány követ, Kar.h elman 
Selmeczbánya, V ágh y Sopron, Demerácz Szabad ka 
a polgárosítás ellen felhoztak, hogy a zsidólínak csak 
kereskedéere van hajlamuk és a kereskedőknek lelki
ismerete gyengébb, ·hogy uzsoráskodnak, hogy a hazát 
nem sze1·etik, hogy status in statu, hogy az eke szarvát 
meg nem fogják, ezek mind a zsidó gyülölet régi 
arsenáljából valók, melyeket már a franczia zsidók 
emancipatiója ellen használtak fegyverül az alskori 
antisemíták, megfeledkezvén arról, a mjnt a nemzet
gyülésen kifejezésre is jutott - hogy a zsidók a 
legparányabb földet sem vásárolhatták és hogy e 
bünök, malyekkel vádolták az elnyomás következmé
nyei, mely elnyomóik lelkén szárad. Ily szellemben 
védte azután szóval és irásban a magyar zsidókat 
Báró Eötvös J ó zs ef. 

A törvényjavaslat, melyet a Rendek elfogadtak, 
megállapította, hogy a türelmi adót, melynek törvé
nyes alapja soha sem volt, eltörlik és hogy a zsidók 
a nem nemesek minden polgári jussában részesülnek. 

Azonban ezen liberális javaslat törvényerőre nem 
emelkedett, mert a bécsi kormány már a főrendek 
által megnyirbált javaslatot is soknak találván, új 
javaslattal állott elő, mely az 1840. évi XXIX. tör
vényczikkelyt képezi. 

Határozott pedig következöképpen : 
1. §. Mindazon zsidók, kik az Országban va.gy 

kapcsolt Részekben születtek, valamint szinte azok is, 
kik az itteni lakásra törvényes uton engedeimet 
nyertek, ha ellenök erkölcsi magaviseletök tekintetéböJ 



bebizonyított alapos kifogát-i nincsen, nz egész Ország
ban és kapcsolt B~szekhez akárhol szabadon lak
hatnak - kivévén egyedül az 17U1-dik esztendei 
XXXYIII. t. cz.-ben említett bányavárosokat 's azon 
helyeket, mellyekből a bányák és bányászi intézetek 
tekintetéből törvényes régi szokás mellett jelenleg 
kizárva vannak. 

2. '. A' fenálló feltételek mellett gyárakat a ' zsidók 
is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár 
maguk kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével 
is űzhetnek s ifjaikat ezekben taníthatják és azon 
tudományokat pedig és szép mesterségeket, miknek 
gyakorlatában eddig is voltak, ezután is gyakorol
hatják. 

3. §. Egyébiránt köteleztetnek, hogy állandó vezeték 
és tulajdonnevekkel, a ' születendök pedig vallásuk pap
jai által vezetendő anyakönyvben bejegyeztessenek; 
továbbá kötelesek. 

4. §. Minden okleveleket és szerződéseket a' hazá
ban és a' kapcsolt részekben divatozó élő nyelven 
szerkeztetni. 

5. §. A' mennyiben az izraeliták polgári telkeknek 
(fundus) szabad szere:zhetése gyakorlatában lennének, 
az illy városokban ezen gyakorlat j övendőre nézve 
is megállapíttatik. 

6. §. Minden ezen törvénynyel ellenkező törvény, 
szokás, rendelet vagy határozat eltörültetik és meg
szüntetik. 

A polgárosításból tehát megint nem lett semmi. 
A zsidók ügye ezen törvényezikkety által előbbre 
került ugyan, de nem sokkal, a tolerantialis taxa 
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pedig, mely ónsulylyal nehezedett a zsidók vállaira, 
a mely Temesmegyében az l731-iki katonai évre a 
rendes évi kivetésen felül 2644 frt, 40kr, 1837 .ben 
pedig már 2839 frt 35 kr, pp hátralékat mutatott fel, 
továbbra is megmaradt. Csak 1846· ban lett végre ezen 
lealázó adó eltörölve, a mennyiben a zsidók egyszer 
s mindenk orra 1, 200, OOO frttal a türelmi adót meg
váltották. A türelmi váltsághoz Temeamegye zsidó
ságának 5,297,45 és Temesvár zsidó községének 946.48 
írttal kellett hozzájárulni. 

Temeemegye különben később is hü maradt a 
liberalismushoz. 1848·ban aug. 7·én a szabadság 
évében ugyanis Pozsony sz. kir. város értesíti Temes
vármegyét, hogy a zsidók emancipatiója. ellen, mely 
most az országházban tárgyalásra kerül ; a melyet ő 
ez idő ezerint korszerűnek és tanácsosnak nem tart, 
a Házhoz peticiót adott be, mert - úgymond - a 
Hazának mostani átalakítási időszakában, a midőn 
a régi viszonyok rögtöni változásával a néposztályok 
anyagi érdekei érzékenyebben érintetnek, az amúgy 
is tágult társasági kötelékek, ha ezen kérdés már 
most döntetnék el, még nagyobb tágulást szenvedné
nek, kéri tehát Temesmegyét, hogy az emancipatió 
ellen beadott kérvény ét támogatni s hasonló lépést 
tenni sziveskedjenek. 

Temeamegye azonban Pozsony város emancipatió 
ellenes felszólítására következőkép ha tároz : 

A felszólitó város közlött nézete, ezen megyének 
teljes ellenszenvével találkozván, a megkeresés ad 
acta tétetik. (Temesvármegyei Jegyzőkönyv 184 . 
J 550. szám). 
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Nem lesz érdektelen felemlíteni, hogyan gondolta 
Temesvá1· városa a zsidók polgárositását. Ö ugyanis 
sajátságosan csak egy eseknek, a kik erre· érdemesnek 
mutatkoztak, akarja a polgárjogot megadni, de nem 
az összességnek, miután a zsidóknak - mint az 

1847/48-iki utasítás mondja - a honbani általános 
polgá1·osítását saját egyházi tanaik és szokásaik, 
melyek öket a keresztényektől elkülönítik, telj es lehe
tetlenné tennék, másfelől az emberiség érzetével ellen
kezve, hogy egy a nemzetiséghez és a ke1·esztény 
szokásokhoz inkább simuló és különben polgári érde
mekkel is dicsekvő iz1·aelita a polgári jogok élvezéseitől 
ö1·ökre kizárattaesék: ugyanazért a zsidók polgárosi
tásában egyes ki vételek e város részéről sem akadályoz~ 
tatván, a követ uraknak e te~intetben utasításui 
adatik, hogy egyes polgárosítás eseteit azonban m.indig 
kitünő érdemekre és egyéb b polgári erényekre tekin
tettel lévén, hozzáj árulásokkal előmozdítsák.» (Bellai : 
rr emesvár sz. kir. város képviselete az országgyülésen 
88. l.) 

Az utasításnak azonban a köv~tek hasznát nem 
vették, mert a mint jelentésükben megírják: •> hogy 
az izraeliták ügyének pártolására nekik adott utasítás
nak legnagyobb sajnálatukra nem vehették hasznát, 
mert a zsidók ügye winden érdemleges tárgyalás 
nélkül Kossuth heves indítványára teljesen elejtetett.•> 

·(U. o. 92. l.) 
Az 1848-diki országgyülés 'tehá~, mely oly nagy 

reformokat hozott, mely az elnyomott jobbágyokat 
felszabadította, csak· a megalázott zsidóságnak nem 
hozott szabadságot, öket a hires országgyülés sem 
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vette be az alkotmány sánczaiba. Csak a Szegedre 
menekült o1·szággyülés tette ezt jóvá, midőn is 
1849-ben a zsidók emancipatióját kimondták, a mely 
azonban az ~semények folytán 1867 -ig törvényerőre 

nem emelkedhetett. 
De sem ez, sem pedig a zsidógyülölet, mely a 

szabadságharcz kitörése előtt az egész országban 
uralkodott, nem tántorította meg a zsidóka,t a haza 
iránti hüségben és ezeretet ben. Jogok nélkül is -
önkéntesen - kötelességeket vállaltak magukra. A meg
próbáltatások idejében ők is a kűzdők sorába léptek, 
hogy tehetségökkel, pénzükkel és vérükkel áldozzanak 
e közös anyáé1·t : a hazáért. 

A temesvári zsidók is kivet ték részüket a szabadság
harczbóL Mároz. 22· én a Jenő herezeg téren a többi 
vallásfelekezetek papjaival együtt a felállított 4 oltár 
egyikénél a rabbinus az elért nemzeti vivmányokért 
hálaadó Istentiszteletet tartott és habár a nemzet
örségbe itt sem akarták fölvenni, azon kivül már
czius 23-án különösen a gyárvárosban nagy zsidó 
zavargások voltak, mégis későbben a nemzetőrségnél 
és honvédségnél sok zsidó szolgált. Midőn pedig 
Kossuth pénzügyminister felhivást bocsájtott ki, maly
ben adakozásra szólítja fel a honfiakat és hon
leányokat, a temesvári zsidók 1130 v. frtot ado
mányoztak, a. temesvár-gyárvárosi izr. nőegylet pedig, 
mely 1846-ban alakult meg, ezen fiatal, szegény 
egylet, 400 írtnyi alaptökéjét tet te le a szoronga.ttatás
ban levő haza oltárára, lemondván a kilátásba helyezett 
kincstári szelvényekről is. (Temesv. Wochenblat.t 18~q 
No 25 éR nöegyleti jegyzőkönyv t 848.) 

.-b /Al l T É tJkÖnJive 1907. J l 



------... 

16~ SI NGER JAKAB 

Hazafias magatartá~ukért, malyben különösen & 

gyárvárosi zsidók váltak ki - a várban lakó zsidók 
ezt nyiltan nem tehették, hisz császári katonai terü
leten laktak, ic a kik pedig a nemzeti ügyhöz csatla- · 
kozni akartak, azok már az ostromállapot előtt 

elhagyták az osztrák várat - a haditanács a gyár
városi zsidókat, mert a vár erődítési munkálatokban 
részt venni nem aka.rtak, 5000 írttal megaarczalta és 
pedig ezen a czimen <c zur Förderung der wohlgelun· 
genen Kriegsoperation,>, midön a gyárvárosi község e 
miatt panaszkodik, a haditanács még 6 °/o ·al fel
emelte előre nem látott kiadások czimén. 

Igy viselkedtek az alkotmány sánczaiból kifelejtett 
zsidók 1848-49-ben. 

A magyar haza végre belátta, mivel tartozik a 
zsidóságnak, midőn a szomorú napok e]multak, midőn 
a haza új életre kelt, 1867 -ben megadta a zsidóknak 
a megérdemelt polgárosítást. 

Temesvár, Dr. Singer Jakab. 

* Ez volt az oka, hogy midőn Haynau a szabadságharcz 
leverése után az összes hazai zsidóságra • rebellis visel
kedésükérh 2,300"000 v. forint hadisarczot vetett ki, Pozsony 
és Temesvár zsidósága, mint a kik loyalisaknak (gutgesinnt) 
mutatkoztak, az alól fel voltak mentve. - A polgárokkal egye
temben a várparancsnokságnak és ezzel együtt a haditanács
nak voltak alávetve, a külvilágtól elzárva, bizony nebeliist-ek 
ezek nem lehettek. 
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Ez a Móricz gyerek nem volt valami tulságosan nev~· 
ze tes ember. Csak afféle falusi zsidónak a gyere ke volt 
bárha tanulmányosabb is volt mint a többi. Mert ez 
a Móricz minekutána kijárta az otthon való iskolát s 
kezdte rászorítani az apja-anyja; hogy a ház körül 
végezzen el egyetmás t, mérj en a boltban lisztet, de a 
szőlőben is tudja hasznositani magát, mondom, ebben 
az időben, egy napon ez a Móricz gyerek igen fontos 
dolgot mivelt. A kis kamra lakatja elromlott. De elrom
lott ám az úgy, hogy egész rendesen el volt romolva. 
No ez elég baj faluhelyen - ámbátor hogy mégse 
adjon nagyobbat az Isten - mert éjszakai időre nem
csak szokás, de tapintatos dolog is elzárni a kamrát. 
Nézik a lakatot jobbra, nézik a lakatot balra, de átjött 
az öreg Gyüszü Márton is a szomszédból, hogy azt 
mondja, majd igy ö, majd úgy ő, de bizony nem ment 
semmire. Hát akkor ez a gyerek, ez a haszontalan 
Móricz gyerek veszi kezébe a dolgot. Mit csiná.lt vele, 
mit se csinált, ki tudná azt, a Móricz nem árulta el ; 
csak szédszedte a lakatot, kalapá.lt benne, a vége az 
lett, hogy a kulcs megfordult a lakatban. 

Elbámultak erre a népek, és mivel hogy a gyerek 
amúgy is inkább furt, faragott egész nap, egyet gon· 
dolt az apja, odaadta gépészinasnak. Ök majd osak 
elvesződnek magukban tovább is, mig a másik gyerek 
utána nö. Ámbár csak úgy mondva volt hogy gépész, 
mert inkább lakatosnak lehetett nevezni. 

De hát az amúgy sem igen változtat a dolgon, s 

ll " 
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csak azért szükséges tudnunk, hogy ráiöjjünk, hogy a 
falöttébb való nagy tudományosság is ártalmára lehet 
az embernek. Ime lám, ez a Móricz gyerek! Ha ez 
nem lett volna gépész-lakatos, soha életében sem lett 
volna talán katona. Mert nem volt arra rendeltetett , 
mivel afféle kis hitvány gyönge emberecske volt. 

De igy máskép alakult a dolog. 
Ez a Móricz gyerek ugyanis kitanniván mindenféle 

csinját-binját a mesterségének, alkalmazást kapott va
lahol Triesztben egy hajó-építő gyárban. Dolgozott is 
ott nagy szorgalmatossággal, mig egy szép napon min
denféle irások jöttek arról, hogy a Móricz menjen 
sorozásra. Hát mehetett volna Móricz haza is, de sok 
volt a költség. Elvégezheti ezt ö itt Triesztben is. 
Annál is inkább, mert hisz ugyse kellenek az ilyen 
vékony emberek azok közé, kik verekedésre és ember
pusztítáara vannak rendelve. De itt ártott meg a tudo
mánya a Móricznak. Mikor a sorozó- bizottság néze
gette, hát úgy külsőleg nem igen volt vele megelé
gedve, de az irások elmondották azt is, hogy ez a 
Móricz gépész. De talán azt is elmondották, hogy ez 
a Móricz valaha vizenjáró ember is volt. Ugy ment 
át egyszer Öregszönyböl Komáromba kompon. Ennyi 
kvalifi.káczió éppen elég volt ahhoz, hogy besorozzák 
tengerésznek. 

Hát hiszen a baka is katona, nemcsak a huszár, sőt 
ha lehet hinni a szóbeszédnek, még a furvezér is az, 
pedig az csak a kocsiba a lovakat fogja be,- de olyan 
igazi katona egyik se mint a tengerész. N em csak azért, 
mert három esztendő helyett négy esztendőre veszi a 
csáe7~ár gondjai alá, hanem azért is, mert az egész 
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birodalma -egy függő ágy a hajón, azt is össze kell 
• • , • • l 

raknia nappalra. Ellenben a. haJó IS egeezen az ov~. 
A hajó sorsával van az ö sorsa is egybekötve. A buszar 
a lovával bajlódik, a tüzér az ágyujával, - de estére 
elpihen a ló, fedél alatt az ágyu, hanem a hajó éjsza
kanta is a matróz gondjaira van bizva. A nagy sós 
vizen ott libeg ég és föld között. Ott a haj ón meg
érezni mi a fegyelem, mi a katonásdi. 

Móricz nagyot nézet a tauglich szóra, de nem va
lami vidáman. És a mit nem akart megtenni a soro
zás előtt, megtette a sorozás után. Hazament elbú
csuzni a szüleitöl. Valami nagy, nehéz nyomasztó 
érzés szántotta végig a szivét, mikor az apját, anyját 
megölelte. Oda borult az anyja keblére, a ki zokogó 
szóval bucsuzott el tőle. 

- Jól megérts, fiam, a mit mondok. Te jó voltál 
mindig. Jó is leszel mindig. Ha bajod lesz, ha fájdal
mad lesz, türd el. Én malletted leszek lélekben min
dig az én ezeretetemmeL Erre gondolj ! És arra, hogy 
utolsó szavam az volt hozzád: Van Isten. 

Oh, micsoda gyötrelmes érzéssel ment el Móricz ha
zulról, oh, micsoda fájdalmas gondolatok járták át a 
szivét, mikor először rálépett a hajó ingadozó palló
j ára. Hej, hej, sok nehéz óra következett az elsők 
után, s a Móricz lelke sokszor elszorult még ! 

De hát itt a bánat nem segít; sőt árt. Móricz is 
belátta azt, és a szomoruság órá.it áthelyezte akkora 
az időre, mikor függő-ágyábRon feküdt. Egyéb időkben 
pedig tanulta azokat a tudományokat, malyeknek négy 
.éven át hasznát fogja venni. Kiokosodott róla, hogy a 
fedélzetmos•s nem jó dolog, hogy a Bacbsbüchsen-
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propf akármilyen pogány neve van, mégis fontos a 
hajón, - s hogy mikor a «Klar im Gefecht» vezény~ 
szó hangzik, akkor nincs sok gondolkodásra idő, ha
nem úgy a hogy vagy, rohanj a. fedélzetJ.·e l 

Mindez azonban csak játék volt ahhoz képest, a mi 
ezután jött. Egy napon megérkezett a parancsolat, 
hogy az egyik korvettet felezerelik ; me gy egy kis uta. 
zásra. Csak afféle kirándulásra. Elmegy egy kissé a 
földkörüli útra. Móricz megy vele f 

M ost már aztán elszorulhatott igazán a szive Mó
ricznak. Mikor behajózták őket a pólai kikötőben, 

mikor tengerész szokásképpen azt a kis maroknyi 
port magához vette, a melyre utoljára lépett a száraz
földön, nkkor aztán fájhatott már a szive. Minden 
egyes kerékfordulása a gépnek távolabb vitte őt attól 
a földtől, malyhez oly nagyou oda volt nőve a lelke. 

Valahol ott járt a hajó az indiai tengeren. Forró 
nehéz éjszaka közepette szelte át a tengert. Móricz 
ott feküdt az ágyában, de a lelke messze-messze járt. 
A honvágy bántotta. Valami leírhatatlan érzelem vett 
erőt rajta. A .szive elszorult, alig tudott lélekzeni. Itt 
ebben a nagy kietlenségben, a márhetetlen vizen, távol 
mindenkitöl, a kiket ezeret, s kik őt szeretik, kell 
eitölteni napjait. Ugy ezeretett volna sirni. Olyan 
elhagyatottnak, olyan magányosnak érezte magát ezen 
a nagy hajón. Bajtársai között magyar egy se volt. 
Da.lmát és olasz fiuk, kik megazokták gyermekkoruk 
óta a tengert s kik talán nem ragaszkodtak annyira 
a földhöz, mint iS. Forró ei)hajtása, meleg vágyakozása 
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elszáll meaaze, measze arra szép Ma.gy&rorazag e e. 
De ki felelt volna meg az őszivének keservére ? A ten
ger habjai nem, a csillagos éjszaka sem, a az elha
gyott otthon fájdalmas emléke annál sujtóbban nehe
zedett rá, minél inkább érezte azt, hogy mennyire 
egymagával áll a bánkódásávaL 

A nehéz keserves éjszakában oly fájdalmasan bang
zik a matróz sóhaja. Feltünik előtte az édes otthon a 
nádfedeles otthonhagyott kunyhó, a szülői hajlék s 
úgy, oh de úgy fájt a szive a szegény tengerésznek, 
kit ezer márföldnyire hazájától lóbálták a nagy viz 
hullámai. 

A szomszéd fülkében megmozdul a pajtás a. Az egyet-
len zsidó gyerek a hajón, rajta kivül. Délvidéki dal
mát fiu. 

- Mi baj od pa j tás ? 
- N e nevess ki pajtás, nekem a szivem fáj. Ebben 

a kietlen sivárságban minden egyes percz ólomsuly
lyal nehezedik a lelkemre. Minden egyes lépés mely
lyel tovább megyünk, úgy érzem egy-egy részit tépi 
ki szivemnek. 

A dalmát mosolygott. 
- Eridj, bohó vagy t Nem telik bele hat hónap se, 

otthon leszünk. Mit sirod vissza azt a poros száraz
földet ? Nézd a tengert, mily szép ! 

Mórioz nézte a tengert és a szive mindjobban el
sz~rult. Csak egy perezre szerette volna megölelni 
apJát, megcsókolni anyját, csak egy perezre láthatta 
volna édes szülő otthonát l 

Képzelete elkóborlott közibéjük, a lelke ott járt 
náluk. •.• 
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... Letelt a szo1gálati ideje. Most érkezik meg. Szü
lei várják öt. Oh micsoda örömmel várják ! 

Hát az a piruló hajadon, a ki szégyenkezve köszönti 
öt, oly sok gyengédséggel, annyi sz eretettel ! Az anyja 
ráborul. Öleli, csókolja s mig örömkönnyei végigfoly
nak orczáján, meghatottan mondja: Visszajöttél én 
gyermekem, visszajöttél hozzám! Ugy-e igaz volt az 
az utolsó szó a mit hozzád szóltam, úgy-e van Isten, 
van Isten ... 

. . . Egy erős hullámcsapás vágodott oda a haj ó falá
hoz, a hajó nyöszörögve, csikorogva fordult oldalra, s 
a függö-ágy odaverődött a hajó falához. Móricz tágra
nyilt szemekkel nézett a levegőbe s rászorította a kezét 
a szivére, hogy ne dobogjon olyan nagyon. 

-+c 

Reggel aztán nem tudott felkelni. A hajóorvos meg
vizsgálta a azonnal rendelkezett, hogy vigyék őt a 
kórszobába. 

Ott feküdt a szegény fiu forró lázas deliriumban. 
Lázálma maga elé varázsolta az otthon édes képét, 
érezte édes anyjának puha kezét, mely végigsimitja 
izzó homlokát, az orvos pedig, a ki mellette volt, szo· 
moman rázta a fejét s lemondólag bólintott. 

Éjszakára a láz rettentő fokra emelkedett. A beteg 
tulhevült agya káprázatos, fantasztikus képeket rajzolt 
elé~. Izzó teste pehelykönnyüdséggel emelkedett fel 
fekhelyéről s a légen átszáll va, valahol measze meg· 
piheni egy hómezlSn, honnét hüsitő szellők lengedez
nek feléje. Ob de mi ez? Mire odajutott a hómezöre, 
a hóaivataK forró, égei6 pusa~vá váJt, melynek leve· 
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gője izzó, perzselő . J égbegyek között sz eretne jár~ i; 
messzirőllátja is őket; oh, hogy rohan utánuk, s mue 
odaér, a hegy át van tüzesedve s testét még jobban 
égeti. És mindig, mindenütt egy gondolat: haza, haza! 
Miért nem indul már ez a hajó? Miért megy ily las
san ? Miért nincsen itt senki mellette? Oh vizet, egy 

. t ' csepp vtze ... . 
Reggelre nagy változás állott be. Láza megszünt, 

fájdalmai nem voltak. Megismerte pajtását a dalmá
tot, a ki ott ült mellette. 

- Hogy vagy, testvér? 
-- Ob sokkal jobban. Ugy érzem magam, miként 

ha semmi bajom sem lenne. Valami különös meg
nyugvást érzek. Nyujtsd ide a kezedet pajtás, hadd 
érezzem, hogy mallettem vagy. 

A dalmát odanyujtotta a kezét, melyet a hajóköte
lek durvává, érdessé tettek. Az orvos látta őket, - s 
a da1mátot aznapra felmentették a azoigálat alól. 
Legyen a pajtása mellett. 

Déltájban megint megfordult a beteg állapota. Ö fel
kel. Nincs semmi baja sem. Minek gyömöszölik őt be 
ebbe a szük fülkébe? 

A dalmát alig győzte őt csittítanL 
Ugy estefelé aztán szegény Móricz átölelte a dal-

mátot s odasúgta fülébe : 
- Te, ha én meghalok, hogy temetnek el engem ? 
A dalmát szomoruan nevetett. 
- Eredj, eredj t Meghalni ! Dehogy is halsz meg! 
Móricz szomorúan rázta a fejét. 
- Oh én érzem, hogy meghalok. Itt ezen a Il&gy 

kietlen vizen fogok megbalDi t Belevarrják a testem 
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ponyvába s belökik a vizbe. Nincs ~ ki egy szót mond
jon el holttestem fölött, nincs a ki imádkozzon értem 
egyet is! 

A dalmát vigasztalni igyekezett öt. 
- Ugyan ne l égy gyermek 1 Felgyógyulsz te még! 

Hisz nem is vagy beteg ! 
A beteg összekulcsolta a két kezét és olyan bána

tosan nézett a pajtására. A könnye végig csurgott az 

orczáján. 
A dalmát félre fordult. Ne lássa a beteg, hogy neki 

is fáj a szive. Aztán elővett a zsebéből egy kis imád
ságos könyvet. Olyan apró betüs kis imádságos köny
vet, mely nem sok helyet foglal el, s me1y elkísérheti 
a gazdáját még az Indiai tengerre is. 

- Nézd pajtás, hátha imádkoznál? 
Móricz mohón kapott a könyv után. 
Felütötte. És nézte a könyvet. A szeme előtt össze

folytak a betük. Halvány qrczája még jobban elsápadt. 
- Te pajtás, én meghalok, érzem. A szivem meg

szakad. Nézd, valami úgy bántja a lelkemet. Úgy eze
retném én azt tudni, hogy ha meghaltam, felöltöz· 
tetnek-e engem is szép, fehér gyolcs halottas ru
hába 'l 

- Csendesadj el pajtás, vigasztalta lSt társa. 
A beteg deliriumban tovább beszélt. 
- Úgy-e felöltöztétnek? A gyermekkori pajtásaim 

úgy-e mind idejönnek, hogy utoljára lássanak? A ko· 
porsóm födelét úgy-e még egyszer felnyitják, mielőtt 
sirba tesznek 'l A ruháját úgy-e megszaggatja én ér
~m is valaki 'l Egy utolsó szót, egy kadis imádságot 
Úl)'·e mondanak én fölöttem is? 
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A szegény dalmát félrefordult ée sirt. A betegnek 
egyre szakgatottabb lett a lélekzete. 

- Igérd meg, hogy úgy temetsz el mint zsidót. 
A testem taliszba burkoljátok, fejem alá pámául oda~ 
teszitek azt a marék földet, melyet magammal hoztam. 
Cserepet tesztek a szememre, s azt a szót, azt az utolsó 
szót a kadis im~dságot, elmondod, úgy-e elmondod ? 

A dalmát sírva intett igent. 
A beteg fogta a könyvet, nézte, nézte, az arcza 

egyre halványabb lett, aztán valami édes megnyugvás 
sugárzott az arczáról, valamit suttogott, - ki tudja 
talán az anyja nevét ejtette ki utoljára - talán a jó 
Istenhez fohászkodott még egyszer - a dalmát pedig 
sírva kiáltotta : Sema Jiszróel f Az örökkévaló Egyet
lenegy! 

. . 
Ott a sík tengeren ringott a hajó öt~hat napi járó 

földre a szárazföldtőL A halott tengerész ott feküdt 
egy hordágy on. N em lehetett sokat tünödni. El kellett 
öt temetni. 

Oh a szegény fiu álma nem teljesedett be. Nem 
öltöztették őt fel szép, fehér gyolcs halottas ruhába, 
a pajtásai nem jöttek el hozzája bucsuszóra és nem 
nyitották fel a koporsóját, - hisz nem is volt ko
porsója. 

Egy avult ponyvába varrták őt bele, fölállítottak 
egy ágyutalpat, arra helyezték, a hajózászlót félár
hóezra eresztették, s míg a vezénylő tiszt tisztelgc5t 
vezényelt, azalatt csendesen lebocsátották öt a ten
gerbe. - Egy ágyugolyó a fejénél, egy ágyugolyó a 
lábánáJ, -oh de nem szakgatta érte meg senki sem 
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a ruhájtit, és az az utolHó szó a mit elmondta,k érte 
egy német kommandó volt. A félá1·bóczra eresztet~ 
lobogót szomoruan lengette a szél, a tenger csillogó 
hullámai egyre jobban kiszélesítették gyürüiket, a sze
gény Móricz boltteste pedig szállt, szállt le a tenger 
mélységes fen ekére . . . 

A hajón levő egyetlen zsidó, a dalmát fiumikor paj
tását eltemették a bullámsirba, ott állt a többiek kö
zött a sorban, s mikor felhangzott a vezényszó : Kniet 
nieder zum Gebet, - letérdelt ő is. És mikor vége 
volt a t emetésnek, ment szolgálatba • 

. . . Csak aztán késő éjszaka, mikor a dalmát őrt 
állott az árbóczkosárban, akkor szorult össze nagyon, 
de nagyon a szive. Ugy érezte, hogy mindjárt meg 
fog r~pedni. Fölötte a csillagboltos éjszaka, alatta a , 
mélységes tenger. A tengerben az ő pajtása. Es mind-
egyre jobban elszorult a szive, s mind egyre jobban 
megtelt a szeme könynyel. És felnézett az égre, a 
hol a cherubok és a szerafok állanak őrt, s a szegény 
őr szava bizonyosan elhallatszott a magasságbeli Ha· 
talomhoz, mikor meghatottságtól remegő hangon, 
könnyel a szemében szólni kezdett: 

-- Jiszgadal vejiszkadas! 
Most már elhangzott igazán az utolsó szó a szegény 

Móricz gyerek fölött. 
Hazai Hug6. 



AZ ÁLOM A ZSIDÓ IRODALOUBAN 173 

AZ _Á.LOM A ZSIDÓ IRODALOMBAN. 

Mi az álom! Vajjon más egyéb-e mint értelem 
és összefüggés nélküli tünö alkotása a féktelen képze
letnek, ködkép, mely az ébredező öutudat első fény
sugaraira azétfoszlik - avagy vannak· e álmok, malyek
nek némi ténylegességök és jelentőségük is van? 

Az álom, a gondolkozási képességnek az al v ás 
közben folytatott eme tevékenysége, minden időben 
elmélkedésre késztette az embereket. A fizioJogusok 
ezen különös jelenséget, azt, hogy egy mozdulatlanul 
fekvő, · a külvilág minden benyomása hánt érzéketlen 
testben a lelki tevékenység gyakran oly élénken foly
tatódik, hogy a valóság az álomtól a,lig különböztet
hető meg, hogy az álomban még tudományos kérdések, 
sőt mathematikai feladatok is megoldatnak, tudomá
nyosan, vagyis természetes uton törekedtek meg
magyarázni. 

A köznapi emberek azonban, kik előtt a tudományos 
kutatás ismeretlen terület, ezen problémát az ö saját 
észjárásuk szerint oldották meg. Ök az álomban 
kivülről jövő sugallatot, felsőbb tartalommal, jó és 
rossz szellemekkel való te1·mészetfölötti közlekedést, 
utolsó sorban 'pedig isteni megnyilatkozást láttak, 
mely által a világ ura az ő akaratát tudatja velők. 

Azért aludtak a görögök isten~ük templomaiban, 
hogy álomlátomásokat nyerjenek és pedig nem csak 
jósképeket, hanem különösen Asklepios, a gyógyászat 
istenének templomában a végböl, hogy az álomban 
betegeik részére gyógyszereket találjanak. 
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A talmudi irodalomban is találkozunk e nézettel. 
<<Az alvás,» így hangzik egy helyen (Midras rabba 
M. I. k. 17. fej.)» a halál egy neme és az álom a 
prófécia egy neme ; vagyis pontosabban, számokban 
kifejezve: <<az alvás hatvanadrésze a halálnak és 
az álom hatvanadrésze a proféciának. «(Tractat Bera
chot 57.6) 

Ez utóbbi téte] bizonyára az előbbinek következ
ménye, mert ha az al v ás a halálnak egy neme, úgy az 
álom ezen, a hatvanad részben halott testben végbe
menő csodálatos lelki tevékenység nem lehet más 
mint prófétai sugallat. 

Ez által magyarázható meg a talmudnak követ
kező homályos mondása: (Tr. Berachot, 14 a) (c Aki 
hét éjjen át nem álmodik, az gonosz ember. l) Mert 
a kit az égiek egy egész héten át nem tartanak méltó· 
nak az érintkezésre, az a t alm u d szerint csak gonosz 
ember lehet.)) 

A. néppsychologusok nagy része azon nézetben van, 
hogy a vallás egyik alaptétele, még pedig a léleknek 
a halál utáni továbblétében való hit, az álomvilágból 
fejlődött, mert a lélek az élettelennek látszó testben 
tevékenységát folytatj a : gondolkozik, birái, és követ
keztetést von, úgy hogy a lélek mint a testtől függet
len alany, ha egészen elválik a testtől, a melyet annak 

* A talmud ezen mondáaát a. követke1ö szentirási verssal 

okolja meg: Irva van ~\. '-TP,~". ~~ l"~~ lt~'P1 a. jámbor bő
ségben él, · nem látogatja meg rossz. Olvass p~~, helyett 

p~~ T&há.t l"~; p=~1 a ki hét éjjelt tölt el .,i'.lf~ ~; annél
k111 hogy Isten megemlékeznék róla, az roasz. 



. J.Z ÁLOM A ZSIDÓ lRODALO~BAN 175 

elhalása után elhagy, tovább is kell hogy folytassa 
tevékenységét. 

Olyan nézettel is találkozunk az ókorban, hogy 
ba az álom más hely1·e viszi az embert, a lélek ugyan
azon helyre száll. 

Szebben és költőiebben fejezi ki ezen gondolatot 
a talmudi bőlcs, midőn azt mondja: <<Azon idő tartama 
alatt, míg az ember álmát alussza, lelke ég felé 
szárnyal és ott életet és erőt merit >> (Midras r. M. 
I. k. 16.) 

E tétel tehát, amint látjuk, azon föltevésen alap
szik, hogy a lélek mint önálló lény, az alvás ideje 
alatt a testet elhagyja. 

Hogy ezen eszme a zsidó nép köztulaj donává lőn, 

mutatja az, hogy az első fohász, melyet a zsidó anya 
kis gyermekének annak felébredése után előmond, 

a bálaima Istenhez, echogy irgalmadban visszatérni 
engedted lelkemetn és ezen eszmének logikai követ
kezménye a hitvallomás, mely szintén a reggeli imá
ban talál kifejezést : ((És Te fogod egykoron tőlem 
elvenni (a lelket) és belém visszahelyezni a jövendő 
időben.•> . 

• 
Az előre elbocsátottak után csak nagyon természetes, 

hogy az álomnak különös jelentőséget és fontosságot 
tulajdonítottak, nemkülömben hogy álomfejtök szá
mára kiterjedt és korlátlan tér kinálkozott. 

Az álomfejtés müvészetté, illetve kenyérkereseti 
iparággá nőtte ki magát. E zagyva,lékos hóbortot 
rendszerbe öntötték ; később irásba foglalták és igy ke
letkeztek az álmos könyvek, melyek ábécze sorrendben 
mindeu egyes álomnak megadták a maga magyarázaü.t. 
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E könyvek még manapság js bizonyos kör~kben 
nagy tiszteletben részesülnek, ahol az imakönyvön 
kivül a háznak egyedüli irodalmi kincsét teszik. 

Az első ilyen álmoskönyv a második századból szár
mazik Artemidoros görög írótól. De a talmudban is 
majdnem egy egész külön szakasz foglalkozik az álom. 
magyarázattal és azokatr_többé-kevésbbé sikerülten 

' még pedig hozzá tehetjük~: inkább kevésbbé mint 
többé - a szentirásból igyekszik kimagyarázni. 

Hogy a zsidók a'Z álmokra különös súlyt fektettek, 
és hogy azoknak az emberi sorsra vonatkozólag kiváló 
fontosságot tulajdonítottak - annak oka abban rejlik, 
hogy a Szentirás több álmot tár elénk, melyek mind 
megvalósultak és döntő befolyással voltak az álmodó 
életére. 

Az első álom, malyről a Szentirásban olvasunk, 
Jákob álma. 

Ez testvérének gyülölete által üldöztet.ve, az atyai 
házat elhagyni és idegen ismeretlen világba vonulni 
kényszerült. Nyilt mezőn borúlt rá az éjszaka - sehol 
egy sátor, egy hajlék, hogy fáradt fejét lehajtotta 
volna. Lefekszik, egy kódarab a párnáj a és elszen
deredett. Álmodik. És mit lát álmában? Egy létrát 
lát, mely a földtől egész az égig ér és lsten angyalai 
szállnak fel és alá rajta; tetejében pedig maga Isten 
áll és kegyelméről, védelméről bi.ztosítja őt. 

Ezen álomkép nem képe-e az álomnak általában, 
amint az említett talmudbölcs szellemében visszatükrö-. 
zödtek, hogy t. i. az álomban az ember lelke mintegy, 
égi létrán Istenhez föl, azután pedig onnan ismét 
leAzáll, miután Qtt fönn erőt éA életet merített! , , '· 
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Különös, hogy a görögök fentemlitett nézete, ml
szerint a hely hozzájárul, hogy az álomnak egy 
magasabb ·sugallat j ellegét nyujtsa, Jákob álmánál 
is előtünik, mert midőn Jákob felébredt, így kiáltott: 
<cűb, mily félelmetes azon hPly, valóban Isten van 
ezen helyen és én nem tudtam.• Úgy látszik t ehát, 
hogy ezen nézet az ókorban általában el volt terjedve. 

Azonban a talmudnak ama mondása is, miszerint 
az álomban a nap benyomásai, élményei és gondolat
köre tükröződnek vissza, mely megfigyelés és tapasz .. 
talat által is helyesnek bizonyult, szintén megvalósult 
Jákob álmában, mely nem volt más, mint álomképbe 
öltöztetett azon gondolat, mely lelke mélyében élt. 

Jákob, <ca jámbor sátoTlakóu, az isteni bitben 
nevelkedve, midőn egyedül és magányos~n vándorolt 
az uton a bizonytalan jövő felé, semmikép sem érezte 
magát elhagyottan. Atyáinak istene volt ő pajzsa és 
védelme, a sötét éjszaka rémei sem rettenték, mert 
lelkét eltöltötte a gondolat, hogy ott fönt a csillagos 
égben van egy Isten, a kinek atyai szeme letekint 
az emberekre, azoknak lépteit vezé1·li, figyeli és meg
védi. Csoda-e, hogy ezen gondolat, melylyel J á kob 
nyilt mezőn nyugodt kedélylyel lefeküdt, a pompás 
álomképpé Va.1·ázslódott, hogy létra van a földre 
állítva, melynek csúcsa az égig ér, melyen Őrangya
lok mint Isten küldöttei fel.. és alászállnak, hogy 
kapcsolat van ég és föld között ? 

De a három kettős álomban is, melyekröl Mózes 
I. könyve ·beszél, nem lehet a nap benyomásait föl 
nem ismerni. V együk például J ó zs ef kettős álmát 
testvéreinek kévéiröl, melyek az ö kévéje elött hódolat-

Az IM/T Jf:vkünyve 1Y07. 12 
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tal meghajoltak és a nap, hold és tizenegy csillagról, 
amelyek előtte leborultak. 

Hogy az összes testvérei felé emelt és külömb ruhá
zat által is kitüntetett József lelkében gyökeret vert a 
gondolat, hogy ő hivatott testvérei fölött uralkodni, 
az természetes és nem kevésbé az is, hogy ezen gon
dolat az álomban is tovább szövödött. 

Az egyiptomi főpohárnok álma a szöllöről, melynek 
nedüjét a királynak nyujtja és a fősütömesteré a 
három kosár süteményről - ezek nyilvánvalóan a 
nap befolyásai; de a király kettős álma a hét sovány 
tehénröl, melyek a hét kövéret (elfalták, és a hét 
sovány kalászról, melyek a hét kövéret elnyelték, 
szintén nem volt más, mint amiről királyok álmodni 
azoktak (természetesen ez csak az ókor királyairól 
szól) hogyan nyeli el egyik a másikat, sőt hogy gyak
ren épen a leghitványabbak azok, a kik a legnemesebbe
ket és legjobbakat felemésztik. 

Ezen álmoknál találkozunk először álommagyarázat
tat Úgy a király mint a királyi hivatalnokok szükségét 
érezték annak, hogy álmaikat megfejtsék. Csak a 
magyarázat adja meg majd az álomnak az ö lényegét 
és fontosságát. Érezzük, hogy az álomfejtés klasszikus 
talaján - az álommagyarázat bölcsőjénél, Egyiptom 
országában állunk. 

Hogyan magyarázza József az isteni sugallatra 
utalva, a tisztviselők és a király álmait, és hogyan 
valósulnak meg ezek által saját álmai, eléggé isme· 
retes. 

Még egy álmot említ a biblia és pedig Nebukod
uéczar, babiloni király álmát, aki varázslói és jel-
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magyarázóival szemben nagyon is nehéz igényekkel 
lépett fel. 

N em csak azt követelte tőlük, hogy álmát megfejtsék, 
hanem hogy azt is tudassák vele, hogy mit álmodott. 
Külömben földarabolhatja öket és bázaikat rom
balmazzá téteti. 

De még e fenyegetés sem tette a lehetetlent lehe
tövé. <<Ob, hatalmas király!>> mondották - <<nincs 
ember a világon, aki kivánságod teljesíthetné, amiért 
is még soha király ilyen kérdést nem tett föl álom
vagy jelmagyarázónak. Mondd el álmodat és :r;ni meg
adjuk megfejtését. 11 

·A király azonban~ ezen ezermeaterek tudományát 
próbára akarta tenni és követelését nem adta fel. 

A parancs ki~datott, hogy mind a <<bölcsek 11 ki
végeztessenek és Dánielt és társait, a babilóni fogság
ban élő bölcseket is halálra keTessék. 

Dániel a király elé járult és időt kért kivánsága 
teljesítésére. Ezután pedig társaival együtt buzgón 
imádkozott Istenhez, hogy világítsa meg elméjüket 
és egy égi látomásban megtudta a titkot. 

Erre Dániel a király elé lépett, ki azt kérdezte tőle : 
<t Meg tudod-e mondani az álmot és magyarázatát? 
Dániel pedig így felelt: <<A titkot, amit a király tudn~ 
kiván, sem bölcsek, sem álomfejtök vagy jelmagyarázók 
nem képesek a királynak kinyilvánítani; van azonban 
egy Isten az égben, ki a királynak tudtára adjt_t, mi 
fog történni j övendö időkben.» 

<t~~e, oh király, egy nagy, hatalmas szobrot láttál. 
E szobomak feje aranyból, melle és karjai ezüstből, 
teste és dereka rézből, czombjai vasból, lábai pedig 

1~* 
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részben vasból, részben agyagból valók. Te láttad 
hogy megindúlt egy kődarab, nem emberi kéz folytán: 
é1:1 megütötte a azobornak részben vasból, részben 
agyagból való lábait és összezúzta. Erre összerázódott 
a vas, az agyag, a réz, az ezüst és az arany és olya
nokká lettek, mint a polyva a szérün és a szél el
hordta őket. >) 

A nem emberi kéz által törött kődarab ellenben , 
mely a szobrot szétzúzza, maga pedig hegygyé nő, 
mely az egész földet befödi - ez a szellem hatalma, 
mely isteni mindenhatóságában mindent legyőz és az 
egész föld kerekségét hatalmába ejti. 

Mint királyi hatalmasságok, melyek akkor a lakott 
föld legnagyobb részét hatalmuk alá hajtották: a 
babiloni birodalom - az aranyfő; a kevésbbé nemes 
méd perzsa birodalom - a réz ; és végül a római világ
birodalom, mely az álomban mint kelet- és nyugat
római birodalom van jelképezve - az a vas, mely 
azonban törékeny agyagot is tartalmaz. 

És mind e birodalmak porba hullanak a hatalmas 
kő - a szellem birodalma, a messiás világuralma 
előtt. Ezen kö azonban nem hirtelen emberi kéz 
által töretik le, hanem Isten keze által, mely észre
vétlenül müködik évezredeken át, letörve az idők 
sziklájáról oly czélból, hogy alapul azoigáljon az egész 
emberiségnek, mely ama nagy, mesaiási időben -
mint Ezsáiás próféta mondja - "átalakítja a kardot 
sarlóvá, a lándzsát kaezává. >> 

Ezen remek, Dániel álmát részletező magyarázat· 
tal azonban Fürst. önmagával ellentétbe jött, mert 
isteni ihlet nélkül hogyan beazélbetett Dániel Babilo-
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niában Róma világuralmáról, mely csak évszázadokkal 
később küldte diadalmas légióit a világ minden tájára. 
Ez lehetetlen, ha csak Fürst Dániel könyvének szer
kesztését oly időbe nem teszi, midön a l'Ómai világ
uralom körvonalai már láthatók voltak. Ezzel termé· 
szetesen minden ellentmondás meg volna oldva, de 
egyben e könyv történelmi alapja is tönkre volna 
téve. 

A teljesség kedvéért ugyanazon király még egy 
á.Imát akarom megemlíteni, . melyet szintén Dániel 
magyarázott meg és amely meg is valósult. 

A biblia utáni korban egy álomra akadunk, mely
nek az akkori zsidóság megmenekülését köszönhette. 

A jeruzsálemi talmud (Jóma 69a) a következőt 

beszéli el: Nagy Sándor, kinek szűk lett Macedonia 
és világbirodalomra törekedett, Palesztina után is 
kinyujtotta karj ait és htttalmas seregével ellene indult. 
Midőn a rémhír Jeruzsálembe jutott, rettegés szállta 

meg a zsidó népet, m ert arra nem gondolhatott, 
• 

hogy e diadalmas hősnek, ki a leghatalmasabb biro-
dalmakat is meghódította, ellentállbasson. 

Szorultságukban Istenhez kiáltottak, böjtöt és bűn
bánó imákat rendeltek el, de mindez nem tartóztatta 
fel a macedóniai király hódító utjában és Nagy Sándor 
J eruzsáJ.em falaihoz érkezett. 

Ekkor a föpap, Simon, az igazságos- Josephus eze
rint (Régiségek XI. 8, 3-6) Jaddúa - a vá;ros véneivel 
együtt eléje lépett és midön a király a hatalmas, 
ilnponáló ősz alakot teljes főpapi diszében megpillan
totta, leszállt kocsijáról és tiszteletteljesen meghajlott 
Simon ellStt. 
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A vezérek és oxszágnagyok csodálkozva szernlélték 
a jelenetet, hogy a leghatalmasabb világhódító meg
haj olt a zsidó előtt l <l N e csodálkozzatok ! )) felelt a 
király a néma kérdő t ekintetre -, «mert ez ősz pap 
alakját látom álmomban, valahányszor csak háboruba 
vonulak és ez az alak hirdeti nekem előre a gyözelmet. n 

Nagy Sándor szövetséget kötött a zsidókkal, kik 
öt a templomba vezették, ahol Izraél istenét _magasz
talta. Midőn azonban a szövetség emlékére saját 
szobrát óhajtotta a templomban elhelyezni, a főpap 
a bibliai tilalomra hivatkozva, ezt vonakodott meg· 
tenni, de megigérte, hogy a papoknak az évben szüle
tendő összes fiugyermekeit Sándornak fogják elne
vezni, ami a királynak nagyon megtetsz ett. ilyen módon 
mind a mai napig hálás kegyelettel őrzi a zsidóság 
a jóindulato király emlékét, a.mennyiben nevét azon 
héber nevek közé sorozta, malyekkel a zsidó a tórához 
szólíttatik. 

lly csodálatos hatása volt egy álomnak a zsidók 
sorsára. 

Hogy minö fontosságot tulajdonítottak a zsidóság 
körében az álomnak, azt eléggé mutatja azon körül
mény, hogy a babiloni talmudnak majdnem egy egész 
fejezete az álmokkal és magyarázatnkkal foglalkozik. 

J ellemzö a hatalmas befolyásra, melyet a környezet 
az emberek gondolat- és érzelemvilágára gyakorol, 
hogy az álom jelentöségének hite c.~ak a babiloni 
zsidóságnál verhetett gyökeret, kik olyan országban 
laktak, malyekben a mágia, jövendőJDondás, álom· 
fejtés, a démonokban való hit, szóval a lagesztelenebb 
babona teljes virágzásban volt. 
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A mondottak legcsattanósabb bizonyítéka az a tény, 
hogy ltZ álmokról ez az egész fejezet hiányzik a 
palesztinai talmudban. A tiszta egyisteni hit klasz
szikus talaján nem tenyészhetett a balhit emez élősdi 
növénye. 

Minthogy azonban a zsidóság vallásos életét és 
szellemi irányítását kizárólag a babiloni talmud vezeti, 
nem csoda, hogyha az álom jelentősége a törvény
kodexbe éR a liturgiába is fölvétetett. 

A rossz álom káros hatásának elkerülésére a bőjtöt 
ajánlják, mely pedig a rá következő napon tartandó meg. 

A talmud (Sabb. 11 a és Táanisz 12 b) azt mondja 
ccRossz álom ellen a bőjt oly jó, mint a kanócznak 
a tűz.» Azaz: mint a kanócz a tüz által, ép úgy 
emésztetik meg a rossz álom hatása a böjt által. 

Ezen bőjtnapnak . oly kivételes helyzetet biztosítnak, 
hogy majdnem az engesztelési naphoz hasonlítják és 
úgy mint ez szombaton is megtartandó, holott min
den más szombati napra eső bőjt vagy egy megelőző 
vagy egy következő más napra tétetik át. Ehez járult 
még, hogy akinek rossz álom miatt szombaton kellett 
bőjtölni, annak engeszteléséül, hogy ·a szombatot 
megszegte, még egy más napon is böjtölnie kellett. 

Felttinő, hogy a külömben oly szabadelvű Maimuni 
Jad hachazáka czimü törvény kódexében ezen böjt
napot kötelezőnek iktatta be, minthogy azt mondja 
(Hilchot Táanit I. 12, lásd Leehem Misna u. o.) 
<cKinek rossz álma vo1t, annak a következő napon 
böjtölnie kell •>, míg a talmud ezen bőjtnapot csak 
fakultative veszi és csak jóakarólag ajá·n o·a mint 
hathatós szert. 
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De a liturgjába is utat tört az álom jelentőségében 
való hit. 

A talmud rendelkezése folytán (Berachot 55b.) a . 
papi áldás közben a következő imát mondják: 

((Világnak ura ! álmot láttam, de nem tudom, mit 
jelent. Legyen a Te akaratod, hogy mind az én 
álmaim, akár önmagamról, akár másohól álmodtam 

' vagy mások rólam álmodtak, javamra legyenek. Ha jó 
álmok, úgy engedd, hogy teljesüljenek, amint József 
álma, ba azonban gyógyulásra szorúlnak, úgy gyógyítsd 
meg, miként egykor Chizkia királyt meggyógyítottad.» 

Megjegyzésre való, hogy Maimuni teljesen ignorálja 
ez imának elrendelését. Ú gy látszik tehát, hogy ö 
épenséggel nem tartotta az ilyen imát elég alkalmas 
óvóezernek a rossz álmok hatásai ellen. 

Fölötte érdekes és gyakran észszerűen megokolt 
némely álom magyarázata a talmudban. 

Igy olvassuk például (Berach. 56, 57) «Aki álmában 
forró fazekat lát, az békét remélhet, hasonlóképen 
az is, aki álmában kutat lát. D 

E magyarázatoknak körülbelül az az értelme : Ami 
az emberek közt viszályt és veszekedést okoz, ami 
a gerjedő szenvedélyeket a szív fenekén fölkavarja, 
úgy, hogy az emberi társadalom egy zajgó, viharos 
tengerhez hasonlít, malynek hullámai a társadalom 
iszapját és salakját a felszinre hajtják - az a kenyér
kérdés, mely az összes társadalmi kérdések közt a 
legégetabbé vált és melynek megoldásán hiába fára
dozik az állam, a társadalom. 

Azért mondja. a Bzenürás (M. m. k. 36. 5.) «éS 
enni fogjátok kenyereteket bóségben és békét ezerzek 
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az országban. » Az egyik következménye a másiknak. 
Ha eltünt a szükség és a nyomor, hogy az emberek 
nem barcolnak egymással a falat kenyérért, az által 
ezerzek békét az országnak. 

És ez lesz az értelme a talmud magyarázatának 
iB: Aki álmában knt&t lát, melyböl a kereset forrásai 
bőven buzognak, vagy - amit szinte a talmud 
állít - aki álmában buzát lát, kenyéradó terményt, 
az békére számíthat a zsoltár szavai szerint: Békét 
szerez területeden, midön a buzának kövérjévellát el. 
(Zsolt. 147, 14.) 

A kenyérhiány gyakran a. házi perpatvarnak is a 
forrása. Ha a férj a ház szükségletét ellátni, az 
asszony igényeit, melyek nem mind.ig arányulnak a 
viszonyokhoz, kielégiteni képtelen, úgy az ilyen szeren
csétlen em bernek gyakran v&n aJkalma tapasztal
hatni a bölcs király mondásának keserü igazságát 
(Példabeszédek 19. 24.) •Az asszony czivódása olyan 
mint az eresz csnrgója, mely szüntelen, örökké egy
forma csepegésével köveket, sőt - agyvelöket ie át
törhet.» 

Azért rendel te el a bölcs törvényadó (M. V. k. 15. 8) 
«Adj a szegénynek az ö szükségle~nek mértéke sze
rint, a1ni neki ldány;:,ik. 1' A talmud ezerint •ami 
neki hiányzik • - az az asszony. V agyiB kötele88é
günk a szegénynek asszonyt adni, ha nincs neki. 

Én azonban azt hiszem, hogy a tapasztaU bölcs 
mondá.sának nem az az igazi értelme. Ez bizonyos 
körülmények közt nagyon is kétes egy elláas volna 
és aligha lehet kötelességünk, az 6 cmalomkövét• 
(ahogy a talmud egyszer az asszonyt nevezi) ami 
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nyakunkra venni, hogy még feleségét és esetleg 
· · lt t k gyer. meke1t IS e ar sn . 

Nézetem ezerint a talmudi bölcs azt akarj a mondani. 
Azt megadni, ami neki hiányzik, «az nem sok, ,; 
mondja a talmud - caz nem elég. Ami az asszony. 
nak hiányzik, azt add meg» az Isten szel' elméért a 
szegénynek, hogy - nyugalma, békessége legyen. 
Azért nagyon helyes a talmud magyarázata: «Aki 
álmában forró fazekat lát a tüzhelyen, ahol a házban 
nem lát szükséget, ott békére számíthat, annak házi 
békéje biztositva van. )) 

Yannak asonban a talmudban álommagyarázatok, 
melyek éppenséggel nem oly észszerüek, mint a fentielr. 

A fősúlyt a magya'rázatra helyezték, mert a talmud 
ezerint csupán az a magyarázat mértékadó, mit a 
szentirásból következtetnek. Midön ugyanis Fáraó fő· 
pohárnoka elbeszélte, hogyan magyarázta meg József 
az ö és a társa álmát, így szólt: <c Amint megmagya
rázta, úgy történt. 1, (Móz. I.) Mert csak a magyarázat 
ad az álomnak jelentőséget és fontosságot. 

A szentirás e verséhez kapcsolva a Midras (Jerem. 
Siralm. l. 1) a következő különös történetet beszéli el. 
Egy asszony jött R. Eleázárhoz és így szólt: «Álmodtam, 
hogy házam egy gerendája eltörött: <c fiút fogsz szülnü' 
felelt a rabbi, és úgy is lett. Idő multával ugyanezen 
kérdéssel jött és a rabbi ugyanazt a választ adta. 
Midón harmadszor jött, csak a tanitványokat találta 
a tanházban, de a meater nem volt otthon. És így 
ssólt a tanítványokhoz : a Talán ti is vagytok oly 
bölcaek, hogy meg tudjátok fejteni álmomat. Azok 
pedig igy száltak : « Mondd el az álmot. l) Azt híttam 
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álmomban, szólt erre az asszony - hogy házamnak 
egy gerendája eltörött. <c Eltemeted férjedet., mondták 
a tanítványok. Mikor az asszony eltávozott, keserves 
sirásra fakadt . Rabbi Eleázár ezt meghallván, meg
kérdi tanítványait : Miért jajgat az asszony? Midőn 
aztán elmondták, mi történt, Rabbi Eleázár azt 
mondta: «Ti vagytok az oka férj e halálának l Hát 
nincsen-e· megirva : «és a min t magyarázta nekünk, 
úgy is történt11? És nem mondta-e R. Jóchanan, hogy 
minden a magyarázattól függ ? 11 

Palesztinában is voltak álommagyarázó ezébek ; 
magában J eruzsálemben huszonnégyen folyt~tták az 
ipart. 

Egy Banae nevű ember elmondja, hogy ö egyszer 
álmot ·látott, melyet 24 álomfejtővel közölt, mind
egyik máskép magyarázta és - csodák csodája 
mind a 24 magyarázat megvalósult. Természetesen 
a magyarázat a honorá1·ium kisebb vagy nagyobb 
voltától is függött, a mit érte adt.ak. Így a szegény
nek nemcsak az élet volt drága, hanem az éjszaka · 
rossz álmai is ijesztették öt, mert nem volt pénze, 
hogy jó magyarázatot szerezhetett volna magának. 
A szegénynek tehát nem maradt más hátra, mint a 
rossz álmok hatását böjtölés által elhárítani és a 
hatás nem is maradt el, mert ezáltal - egy napi 
élelmet takarított meg. 

Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy a talmud 
meet,erei között nem voltak szabadgondolkozású, fel
világosodott emberek is, akik az álomban való hitet, 
ezen Babilóniából importált, nagyon is kétes értékű. 
árut meg ne vetették és kereken ki ne jelentették 
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volna: <c Álmoknak nincs jelentőségük, se nem ártan k 
se nem használnak. )) a. ' 

Élükön R. Meir említendő, kinek neve is <tvilágítót n 
jelent. 

A talmud (Gittin 52 a) azt. mondja : Egy gyám, 
ki árváknak vagyonát kezelte, azoknak ingatlanaiért 
rabszolgákat akart venni. R. Meir, ki szomszédságában , 
lakott, helytelenitette azt. <c Igy 1·osszul kezeled az 
á1·vák vagyonát>• - szólott hozzá, <c mert a rabszolga 
meg is halhat, munkaképtelen lehet, meg· is szökbetik, 
de a földbirtoknak mindig megmarad az értéke. n Álmá
ban azonban tudtára adatott, hogy helytelenül járt 
el. <cHa Isten azt akarja, hogy az árvák elveszítsék 
vagyonukat, miért akarod azt megakadályozni? Miért 
akarod a sors gördülő kerekét megakasztani ?n 

ctAz álmok nem jelentenek semmit •>, szólott R. 
Meir - «álmok nem is ingathatnak meg meggyöződé 

semben.• . 
Továbbá azt olvassuk a talmudban (Horajot 13. b) 

R. Meir és R. Náthán a patriárka (nászi) R. Simon 
Gamliel fia által háttérbe szorítva érezték magukat 
és ellene támadtak. 

A patriárkának ugyanis nem tetszett, hogy a nép 
e férfiaknak, kik közül R. Náthán a törvényszék feje, 
a másik, R. Meir pedig ftÜhacham•), a tudósok feje 
volt, a ki a patriárka oldalán ült, ugyanazon tiszteletet 
adta meg, mint neki. Belépésüknél a nép felállt és 
állva maradt, míg csak nem intettek, hogy foglaljanak 
helye l 

R. Sixnon ebben a patriárka-máltóság kisebbitését 
láüa. és .elrendelte, hogy a tit;zteletadás rang ezerint 
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történjék. Ez ellen azok tiltakoztak. Olyan nehéz 
kérdésekről kértek a patriárkától felvilágosítást, me
lyekröl tudták, hogy a patriárka nem tud megfe
lelni. 

A patriárka észrevette a szándékot és kiutasította 
őket a tanházbóL Ekkor kivülről írott kérdéseket 
küldtek be a tanházba és ha valamelyikre nem tudtak 
választ adni, úgy beküldték a választ is. 

Ekkor R. Jósze így szólt: <(Ez még sem járja, 
hogy a tóra kivűl legyen, mi pedig benn legyünk. 
Vagy mi megyünk ki hozzájuk, vagy ők jöjjenek be 
mihozzánk! )) Ekkor a patriárka bebocsátotta őket, de 
a harag nem szünt meg. 

Ekkor R. Náthán és R. Meir egy éjjelen mindketten 
álmukban azt a. fölszólítást kapták, hogy menjenek 
és kérjenek bócsánatot a főnöktőL R. Náthán enge
delmeskedett, de az erőselméjü, szabadgondolkozásu 
R. Me ir így kiáltott: <c Oh, az én álmaim nem jelentenek 
semmit; semmitmondó álmok által, a véletlen eme 
szülöttei által nem hagyom magamat zavartatni. » 

Külömben ezen elvet a talmud egy vallásos kérdés
ben is elfogadta (Szánhedrin 30 a) és Máj muni 
tőrvénykodexébe is fölvette. 

Az eset a következő volt: Egy atya meghalt, a fiának 
pedig tudomása volt, hogy pénz maradt vissza, csak 
azt nem tudta, hol van elrejtve. Sokáig hiába kereste. 
Ekkor álomban megmutatták neki a helyet, ahol a 
pénz volt ; azonban álmában tudtára adatott, hogy 
atyja e pénzt tizednek szánta, mely a vallástörvény 
szerint csak Jeruzsálemben költendő el. 

Megkérdezte a bölcseket, kik azt mondták. •Álmok· 
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nak nincs jelentőségük: a pénzzel tetszésed ezerint 
rendelkezhetsz )) . 

Hogy a két irányzat közül, malyiket fogadjuk el, _ 
hogy az álmokban istenj sugallatot, Isten akaratának 
nyilvánulá,sát, a jövő előre hirdetését vagy pedig a 
féktelen képzelődés zűrzavaros szövedékét lássuk-e 

, ' 
az mindenkinek a saját dolga. En részemről R. Meir 
nézetét fogadom el, de csak egy részét és azt mondom : 
Az álmok nem ártanak ugyan, de hogy használnak, 
azt saját tapasztalatomból tudom. 

Van egy álmom, mely évente többször i smétlődik. 

Úgy tünik álmomban, mintha az engesztelés napjának 
előestéje volna. Belépek a fényesen kivilágított tem
plomba, mely lassanként megtelik. Minden arczon a 
benső áhitat és mély meghatottság tükröződik . Már 
megkezdődik az istentisztelet azzal az ősrégi, szivreható 
dallammal, melyben a bűnös, megtört emberi léleknek 
egész szenvedése átzokog és már a szószékre kell lép
nem, hogy az év e legszentebb órájában a szivekre 
hassak, a szunnyadó lelkiismeretet fölrázzam és a lel
keket fölemeljern. Ekkor - az utolsó pillanatban azt 
veszem észre, hogy elfelejtettem a szónoklatra készülni. 

Vissza nem léphetek - a szószék elő van készítve 
a prédikáczióra - föl kell rá lépnem - segits, oh 
Istenem ! az ezernyi közönség feszült figyelemmel 
néz reám, elkezdek valamit mondani, de torkom 
összeszorúl, homlokomon izzadság gyöngyözik, szé· 
dülés fog el, elborúl a világ szemeim előtt, leszédülök 
a szóazékröl és egyre mélyebbre esem, mig végre 
fölébredek és ime - álom volt. 
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Ez az álom azonban meghozta azt a hasznot, hogy 
másnap reggel fokozott buzgósággal fogtam a mun
káboz. 

Azonban ez épenséggel nem döntheti meg R. Meir 
és - mint föltételezhető - minden gondolkozó ember 
nézetétf hogy az álmoknak nincsen jelentőségük. 

És mégis azt ta:láljuk, hogy a zsidóságnak még 
legfenköltebb szellemei és legmerészebb gondolkodói 
is elismerték az álom jelentöségét. 

Ilyen anomáliá~t találunk R. Lévi ben Gereónnál 
is, kit az irodalomban Gersonideanek vagy nevének 
kezdőbetűi ezerint (tRa/bagi> né"Ven azoktak említeni. 

Ezen kiváló férfiú (1288- 1330) alapos gondolkodó 
és sokoldalú tudós volt. Matbematika, tetmészet
tudomány, medicina, astronomia, metapbysika, exe
gesis, talmud képezték tudományos buvárlatai tá,rgyát, 
melynek eredményeivel a tudományszakek irodalmát 
gazdagította. 

Könyvet irt az astronomiáról és egy általa föl· 
talált müszerről, melynek segítségével a csillagok 
vizsgálása biztosabbá tétetett, mely könyvét VI. 
Kelemen pápa latinra fordittatta. 

Legkiválóbb könyve azonban vallásbölcsészeti müve, 
'~ M,~M"~ isteni küzde]mek, melyben minden tal·tóz
kodás nélkül a legmerészebb tételeket állítja fel. 
Alapelve az volt : az igazságot napfényre kell hozni, 
még ha az a tőrával a leghatározottabb ellentétben 
volna is, mert a tóra nem zsarnQk törvény, mely 
valótlanságot akarna valóság gyanánt reánk erő
szakolni, hanem éppen a belyes megismeré~ben akar 
vezérelni. Nem csoda tehát, hogy ezért a hithű zsidók 
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eretneknek tartották és «Isteni küzdelmek» czimü 
könyvét <clsten elleni küzdelmek ,> -nek nevezték. 

És e fenkölt fő, e szabadgondolkodó, kit még a 
biblia szentsége sem riasztott meg, említett könyvében 
az álom jelentőségéről és fontosságáról szól és álmo
kat beszél el, melyek megvalósultak, szól egy beteg
ről, kinek álmában gyógyszereket aj ánlottak, malyeket 
korábbról nem is ismert. Elmondja az orvosoknak, 
kik a gyógysz-ert ártalma tlannak iarj ák. Használta is 
és - meggyógyult. 

E különös jelenség azonban, hogy egy előitélet nél
küli kutató hódol az álommagyarázóknak, még némi
kép felfogható; csak azt bizonyítja, hogy még a leg
szabadabb gondolkodó sem szabadnihat kora befolyása 
alól. 

Hiszen Ralbag a csillagmagyarázatot is, vagyis a 
képességet, a csillagokból az embe1:ek és népek sorsát 
megmagyarázni, az astrologiát is valónak, igaznak 
tartotta. Ö is korának· gyermeke volt, bölcsója a 
xm században ringott, midőn varázslókban és boszor
kányokban hittek, a «bölcsek kövét» keresték és az 

cc aranycsinálás» titkát kutatták - a mi elvégre is 
egyre megy, mert a ki aranyat tud csinálni, annál a 
bölesek köve is megvan. 

Hogy azonban a XIX. század egy kiváló zsidó 
tudósa, egy fölvilágosodott fő, mint Lnzzatto Sámuel 
Dávid, a páduai, az e]só rendszeres rabbiképző intézet 
néhai igazgatója, egy szélestudáBú férfi, a ki még a 
bibliakritikától sem riadt vissza, ki a kabbalának 
nyiltan hadat izent - tehát minden misztikus dolog
nak ellensége volt, az álom jelent6ségét mégis mél-
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tatja és az isteni akarat nyilvánulásának jelenti ki 
ez oly rej tél y, mely talán az egyéni hajlam és fogé
konyságból magyarázható ki. 

A Blnmenfeld által, «Óczár nechmód• ezimen ki
adott évkönyv első évfolyamá.bR~n az akkori idók 
legkiválóbb tudósainak tudományos tarlalmu levelej 
és értekezései között Luzzatto két levelét is találjuk 
barátai egyikéhez, ki azon kérdéssel járult hozzá, 
hogy ·mi a véleménye az álomról. 

Luzzatto egész határozottsággal azon hitének adott 
kifejezést, hogy az álmok gyakran közlekedési eszkö
zül azoigálnak a jövő kinyilatkoztatására. 

Rámutat a bibliai álmokra, melyek megvalósult~ 
felsorolja a többé-kevésbbé autentikus álmokat, malye
ket az ókor tört-énete elbeszél, például Astyages méd 
király állítólagos álmát, mely által ez leányának, 
Mandanénak még meg sem szület'6tt fiával meg lőn 
fenyegetve. Ennek következtében az újsKiilött fiú, Cyrus, 
egy pásztornak átadatik azon utasítássalJ hogy ölje 
meg. Ez azonban könyörület-ességből életben hagyta 
és Cyrus megdönti nagyatyja trónját. 

E történetet azonban - s ezt Lazzatt-o bizonyára 
· iudta - a komoly tudomány rég a mesék országába 

utasította. 

Továbbá arra mutat rá, hogy Julius Cmsar felesége. 
Calpurnia a végzetes napot - márczius idusá' -
megelőző éjszakán álom által nyugtalanítva intette 
férjét, hogy e napon ne hagyja el házál 

Luzzatto R Lévi ben Gerzsón bölcsészre is hivat
kozik mint csalhatatlan tanúra, s végül sajái kor· 
társainak egyes álmai t beszéli el. me ly ek mind be-

. \:. /JI/T Évkinlflue 19fli. 13 
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teljesedtek, köztük a következő érdekes eset is, mít 
neki atyja beszélt el. 

Egy ember, Luzzatto Salamon,ki hosszas betegeskedés 
következtében elszegényedett, egyszer öt számot ál
modott azzal az utasítással, hogy tegye meg azokat 
a lutt·iban; a betétet, egy aranyat a város kapujában 
fogja találni. Reggel odamegy a jegyzett helyre, 
csakugyan ott találta az aranyat, mit U din e városába 
postán akart küldeni a lottógyüjtőbe , mivel azon 
hely~égben ilyen nem volt; azonban a posta már el
ment, és mivel a huzás a következő napon volt, külön 
küldönczczel küldte a pénzt U din ébe. 

A legnagyobb reménynyel várja a huzást, azonban 
minö keserű csalódás ! - az öt szám közül egyetlen 
egy sem j öt t ki. 

Még nagyobb volt szegénynek kétségbeesése, midön 
a legközelebbi huzáson mind az öt szám kijött l 
Luzzatto azt hiszi, hogy nem lett volna szabad neki 
a dolgot elsietni és várni kellett volna a legközelebbi 
huzásig. 

Mindenkép megoldatlan marad azonban a követ· 
kezö kérdés: Ha -- mint Luzzatto állítja -- az álom 
Isten üzenete lett volna a szegény emberhez, hogy 
öt a szükségböl megszabaditsa, miért nem jött ez 
az álom a kellő időben, hogy az Isten akarata meg· 
valósitható lett volna. 

Ezen álom, ha minden egyes részletében igaz, a mi~ 
ben azonban jogunk van kételkedni, mert az az ember 
és talán Luzzatto atyja is egyetmást hozzátebetett, 
mindenesetre megfoghatatlan, de · hát lehet-e rejtélyt 
megoldani azzp,l, ha más rejtélyt teszünk helyére ? 
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<~Azonban l) - azt vethetné ellenem - még sem 
lehet tagadni, hogy voltak és vannak álmok, melyek 
teljesedtek f 

Igenis ! De ezekkel úgy v~gyunk mint az előérzetek
kel, melyek az álmokkal kölcsönös összeköttetésben 
állanak. 

Az előérzetek valamely hangulat ömleményei, mely
hez valamely készülődő valaminek sötét, kósza, több
nyire kellemetlen vagy kinos képzetei fűzödnek. 

Honnan keletkeznek e komor képzetek, melyek 
az embert hirtelen meglepik, anélkül hogy ennek 
okát tudná adni? 

Rendszerint valamely álom következményei azok, 
mely az alvóban fájdalmas érzületet kelt, mely azon
ban ébredés után feledésbe megy. Az álomképzetekből 
azonban az ébrenlétben aztán mini lecsapódás egy 
bizonyos lehangoltság marad vissza, egy kinos érzés, 
melyet nem tud magának megmagyarázni, mert jelen
legi visszonyai közt erre semmi támaszpontot sem 
talál és igy ezen lelkiállapot valami j ö vendővel hoza
tik kapcsolatba. A lehangoltságból ily módon támad 
valamely fenyegető szerenceétlenség előérzete. 

Hogy ez az előérzet, mely a lelket nappal foglal
koztatja, az éjjeli álomban határozott formát ölt -
az természetes. 

Ha aztán ezer meg ezer előérzet vagy álom közül, 
melyek nem valósulnak és azután feledésbe merül
nek, mintha sohsem lettek volna, véletlenül egy be
következik, azoigálhat-e ez bizonyitékul, hogy az 
álmok Istentől erednek, ki az álmodót isteni augalatra 
méltatja és őt akaratának letéteményeRévé teszi ? 

·~· 
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Bizony igazuk van a talmudbölcseknek, kik azt 
mondják: 41Mióta a j eruzsálemi szentély romba dőlt , 
adatott a jóslás a balgáknak>) , t. i. azoknak - kik 
ily jóslatokban és álomlátásokban hisznek. (B. bathra 
12. b.) 

Annyi megfoghatlan van, amit hinni a vallás kötelez 
bennünket, hogy oly dolgokat, melyek az é1·telem 
itélőszéke előtt nem állhatnak meg, nem kell hinnünk. 

A próféta szavaival zárom hát ez igénytelen dolgo
zatot: <' Ráchalomosz sóv jedabbéru. Az álmok hamis- \ 
ságot beszélnek. )) (Zekárja X. 2) 

Komárom. D1~. Schnitzer Armin. 

-
MÓZES ANYJA. 

Legenda. 

I. 
Biboros trónján kevély mosolylyal 
A nagy Faraó kegyet osz t : 
Szolgák csapatja sürög körötte, 
Mindenütt kristály s arany ragyog. 
Villa~ó napfény megtörve reszket 
Az opál ablakok . során, 
8 közén a gránit oszlopoknak 
Malachit tetiSk gádorán 
Száz lámpa ontja sngarát. 
Hódolni jöttek fejedelmek, 
És sorra járulnak elé, 
Csöppe9tett méz a hizelgésük, 
Tömjénük száll a trón felé. . . 



V a.n olyan a ki mult csatának 
Elhozta hiibér sarczait, 
Segitse meg - könyörgi másik -
Szomszéd ellen a harczait. 
Arany köpenyben főpapok jönnek 
~s jelentik a jóslatot: 
Tűnt éjszakán növekvő hir1·ől 
Adának birt a csillagok . .. 
A fullajtárok mindenünnen 
Csak nyert csatát jelentenek, 
Babért arattak measze földön · 
Az egyiptomi fegyverek. 
A kobzos lantja is megcsendül, 
8 a halkanpengő lágy regét, 
A diadaJok énekét 
Gyönyörrel hallja az udvar népe, 
És F araónak dicsősége 
Egetverő fellegbe nő . .. 
De im F áraó egyet int, 
És elhallgat az ének, 
A Fáraó szólni kiván, 
S most mind reá figyelnek :, 
o Hozzák elém 1> - sz ól a király -
cA gyermeknek dajkáj át, 
A kit leányom mentett meg, 
És sásból font sajkáját 
- Egy éve mullott immár -
A Nilusból kivonta, 
És Mózes mellé azt a nőt 
Dajkául parancsolta. 
Hozzátok elém menten 5t 
Mert hozzá lesz beszédem, 
A gyermek Mózes dajkáját 
Szólitsátok elébem. 

-
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· Kegyelmemet fogadj lttok 
G És oszoljatok szerte .• . 
S egy perc alatt üressé lesz 
A Fáraó trón terme. 

Ott áll Jóchebed, Mózes anyj&, 
A trónszék zsámolyánál .. , 
Csak szeme tüze sötétebb 
A sötét gyászruhánál, 
Mely ráborul és termetét 
Mint fölleg beboritja, 
Tekintetének parázsá.t 
Csak még izzóbra szitja, 
8 aminőt mind a góseni 
Zsidó anyák viselnek, 
Mert szivük mélyén gyásza leng 
Borús nagy sejtelemnek .• , 
Hajh l Gósen földjén kárhozat 
Kicsiny bölcső ringása, 
Halált jelent kegyetlenül 
A csecsemők sirá.sa. 
8 a félelem az ott marad 
Az anyaszem tükrében, 
Még akkor is, ha elvonult 
A vész fellege régen. 
Ez a boru önt árnyakat 
Jóchébed szép arczára, 

, 

8 a bársony szemre éj borult -
Ah tündéréj varázsa ..• 
Hajának sürü éjjelét 
Megfakitá a bánat -
Meghajlott magas termete, 
Ompa szelid alázat. 



..:. 

Reszketve várja most a sz6t, 
Mely kél a király ajkán .. . 
Harag villáma cikkázik 
A fáráónak arczán ... 
aMegcsaltál engem Jóchébed 
- Igy riva.l rája zordul -
Kegyelmem napja 1·ád sütött, 
De tőled most elfordul . .. 
Első mágusom me gtudá 
A csillag járií.sából, 
Hogy gyermeked a csecsemő, 
Kit emlőd dajkál, ápol .. . 
A gyermek Mózes anyja vagy, 
És ott a Nilus partján, 
Mikor megláttad gyermeked 
Királyi lányom karj án -
Kigyó mosollyal hazudád : 
Hogy hozzá idegen vagy, 
Bocsánat nincsen vétkedért 
A bünöd oly igen nagy ... 
~y éve már, hogy igy csalod 
Királyodnak bizalmát, 
Most álnok asszony vedd el im 
Gonoszságod jutalmát ..• 
Measze számüzlek innen el, 
Gyermeked sohse lássad, 
És a.nyaságod, titkodat, 
Szived mélyére ássad. 
Se gyermeked, se a világ 
Soha meg ne tudhassa : 
Hogy Mózesnek, ki itt marad, 
Ki volt az édes anyja ... 
Fölnevelem a gyermeket 
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Az udvar nagy fényében, " 
J 6 sorsa lesz, üdv vár reá ... 
De hóhér kötél, szégyen, 
Ha valaha elárulnád 
A származása titkát •.. 
Ha vaJaha rálehelnéd 
Vágyó szivednek csókját ... 
Úgy távozz innen örökig, 
Hogy fiad meghalt néked, 
Ugy rejtőzzél néped közé, 
Sohse ismerjen téged ... • 
Minden szava száz tőrszurás 
Az anya lágy szivére . .. 
Ölyümarástól ugy ömlik 
A gerlioének vére, 
Mint J óchebednek szeméből 
Kicsordul égő könnye, , 
Es földre roskad, s fuldokol , 
Ugy esdekel megtörve: 
u Ó h kegyelem ... ó h el ne üzz, 
Ne fossz meg gyermekemtől, 
Óh ne 1·agadd el tőlem őt, 
N e tépd el bús szivemtől. 
Hát sohse érje csókom öt, 
Fiamnak sohse hivjam, -
Óh fáráó e szörnyü kint 
Én gyönge néS, hogy birjam? r 
Mintsem hogy igy egy életen 
Szivem a bánat tépje . .. 
Légy kegyesebb . . . s &dj engem át 
Hóhérod vad kezébe ... • 
És Jóchebed átöleli 
A trónnak rideg fáját, 
Irgalmat esd a földön ott, 
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A kövek is megszánnák. 
S a fáráónak szive im 
Hajlik a kegyelemre, 
S amit felel, kaján a szó, 
Meré> gúny vad kegyelme. 
altéletem megmásitom 
Nos jó! - Jóchebed halljad -
Légy akkoron megváltva te, 
És megszólalhat ajkad -
Ha önmagától gyermeked 
Valaha rád ismerne. 
Ha csoda módra valaha 
Megsughatná sejtelme : 
Hogy te valál, ki hordozád 
Szived alatt őt egykor : 
Feloldv~ légy majd akkoron 
Szivednek nagy titkátóL 
Ha rád ismer ő annélkül 
Hogy szólná.l gyermekedré>l, 
A végzet sulya leomlik 
Maj d akkoron lelkedről. 

Ha hozzád vinné valaha 
Titkos erő varázsa, 
Oszoljon széjjel akkoron 
Rólad a sorsod átka. 
Karod közé zárhatod őt : 
Ha kitalálja Mózes, 
Hogy hol vár rá az anyacsók ... 
Ha fiad olyan bölcs lesz, 
Hogy valaha majd igy beszél : 
cJóchebed lS l édes anyám, -» 

Ugy ráborulhatsz sirva 
És megváltva fiad szaván - " 
Csókoddal Mózes ajkát 

~01 
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Csak akkoron érin ts ed, 
De addig néma sirkén t 
Szivednek titkát rejtsed. » 
A királynak több' szava nincs 
8 kitámolyog Jóchebed -
Bucsuzni magy a bölcsőhöz, 

Hol vár r eá a gyermek . 

... 

<1 Lelkem fiam f édes -
Vedd el utóljára 
Szegény anyád csókj át, 
Nincsen olyan árva, 
Mint én, tőled távol -
Bármerre is járnék, 
Imádkozom érted -
Nyomodban bús árnyék ~ 
Örök kesergésem 
Téged keresésem. 

-+c 

Mi már reád egykor: 
Fény. dics5ség, pompa? l 
Fogsz-e engem vágyni 
Ragyogó sorodba? ! 
Em.lékszel-e majdan 
Elhagyott anyádra., 
Aki csak rád gondol 
Mindörökké áldva -
Emlékszel-e majdan 
Elhagyott anyádra ? r 

-tc .. 
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Milyen lesz a sorsod '.)! 
Csalódás-e, bánat? ! 
Falkában ha járna 
A gond· teutánad - . 
N em leszek malletted 
Bár karom kitárom, 
Ilivó szavad édes 
Mindhiába várom -
Nem leszek melletted, 
Bár karom kitárom. 

Hadd véssem be mélyen 
Arczomat szivedbe : 
Hadd öntsem át könnyem 
Pihegő kebledbe. -
Szavamnak csöngésa , 
Ugy hangozzék benned, 
Hogy a zöndülését 
El sose' feledjed -
Hangomnak csöngése , 
Ugy hangozzék benned. 

~ 

Es ha maj dan engem 
Borus sorsban látnál -
DeJi ifjuképen 
Reám ha találnál -
Bárha kopott, tépett, 
Sorstól üzött lennék ; 
Karomba sodorjon 
Csodabüvös emlék, 
B'rha kopott, tépett 
Sorstőlüzött lennék. 

_,.. 
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t;zemem tüze égjen 
Büvös igézetben -
A!IJ a láng maj d téged 
Hozzám elvezessen. 
Legyen olyan hangos 
Szived dobbanása, 
Hogy bennem anyádat 
~egsejtse, meglássa. 
Legyen olyan hangos 
Szived dobbanása. 

* 
Ajkamon a csókom 
Óh el ne hervadjon, 
Csak te reád !essen, 
Csak tereád várjon. 
Boldogon halok meg 
Ha te rám ismertél, 
Ha megérem azt, hogy 
Anyádnak neveztél -
Boldogan halok meg, 
Ha te rámiemertél. 

Isten veled l á.rvám, 
Elszakadok tlSled, 
Számomra. az árnyak 
Borus álmot szlSnek -
Rám szakad a kétség 
Sötét éjszakája -
Bár künn pirkad hajnal 
Rózsapiros lángja -
Rám szakad a kétség 
Sötát ájsza.kája. • 
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n, 
Tolong a nép, vig dáridóba 
Kaczaj cseng, s büszke diadal, 
Dicsőség virradt Egyptomra, 
És szerte viszi lan t s a d aJ, 
Hogy porba verve Hyksos népe, 
Miczrájim győzött ellenén -
S ez öröm tüze ragyog fennen 
Most ifjak és aggok szemén. 
Memphis kapuján összegyültek : 
A nép, a nők, a gyermekek, 
Hogy dicsőséggel, száz babérral 
Fogadják a hős sereget, 
Mely most tér vissza a csatából, 
Hol győztes lőn a küzdelem, 
És. zászlaját fennlobogtatta 
. A hősi, dicalS győzelem. 

Diadalivek emelkednek, 
Halomban a cserkoszoruk, 
És bibor zászlók lengedeznek, 
Bárdok hangolják kobozuk. 
Fogadni jő a fáráó is 
Erős, hatalmas seregét, 
Mely mint a szél a gyönge pelyvát, 
Ugy verte széjjel ellenét. 
A nagy tömegben szájról-szájra 
A harcznak szállnak részleti, 
Az apja ajkán csüng a gyermek, 
S a ~ege szavát ugy lesi. 
Hogy szálltak harcz ba r hogy csatáztak ! 
Hogy verték meg az ezreket ; 
Egy harczos maga vakmerően 
Tizet, százat hogy kergetett. 
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A m~mor egyre hevüllSbb lesz 
És sz6ba kerül ez meg az, 

a mit regélnek, esküdöznek : 
Hogy szina.ra..ny, hogy mind igaz . 
• Es ajkain az ezereknek 

Egy hősnek neve ugy lebeg, 
Mint tömör terhes fölleg mélyén 
A. sürünszáll6 permeteg : 
Csatában ö volt hősök hőse, 
Ö szerezé n. diadalt -
Ő járt elől a hat·cz tüzében 
Ő vezeté a viadalt, -
~!ikor csüggedtek: ő tüzelte 
A meglankadó cs~patot, 
És térdig járt a dicsőségben, 
Minden babért ő aratott : 
A vezér ö volt, az az ifju 
Kit fölneYelt a fáráó, 
Kit egykoron a Nilus vizén 
Úgy rin~atott egy sáshajó -
8 mint oroszláné, oly erősek 
Rugékony, hajló izmai, 
Olyanná serdült mint a párducz 
Aczélból vannak izmai -
8 a bátorsága, harczi kedve 
Legendába való mese, 
Felül nem multa a csatákban 
Az ifju Mózest senkiae ! 
A rege száll . . . most azt beszélik, 
Mi eidönté a harcz sorát, 
Mi megzavarta, s feloszlatta 
Az ellenségnek táborá t : 
~ hlSse volt a hykeosokuak. 
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Öles hatalmas óriás, 
Az ereje, oly földöntúli, 
Mikép mesékben, oly csodás. 
Gyalázta, szidta. Egyptomot, 
Iügúnyolá a hé>seit ... 
És félelem fogá el szörnyen 
Miczrájimnak erőseit ... 
Akkor kiállott csatasikra 
Az óriással küzdeni, 
Az ifju Mózes c üggedetlen -
És száz harsona hirdeti, 
Hogy osakhamar a porba. hullott 
A szitkosajku óriás ... 
És megdöbbent a vert sereg is, 
És megere4-t a nagy futás. 
Igy győzött hős vezérük, 
Nem hullt hiába vérük. 
Most pengeti a háda hurján 
Egy öreg lantos énekét : 
Mózesré>l mond a nagy tömegnek 
Dicsőséges, csodás regét: 

~ 

«Mint záporeső hullt a vér 
A csatamezé>n tegnap -, 
Es minden cseppből száz babér 
Szerzett diadalt annak, 
Ki eiüljárt a harczban 
A büszke viadalban. 

Mikor a Mnemnon szobra s1ólt 
Az esti szürkületben -
Mikor a nap már lehajolt 

~07 
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A sürü alkony ködben, 
A csüggedésnek éjje 
A lelkünk széjjeltépte. 

~ 

Mert egy se akadt vakmerő, 

Ki szembeszállott véle, 
Senkiben se volt oly erő, 
Hogy vele szembe nézne -
És lobogónk gyalázta 
Az óriás garázda. 

S mikor a hajnal fölhasadt, 
8 a píramisok ormán 
A ködös pára azétszakadt -
Úgy kelt mint sebes orkán 
A mi hősünk haragja 
Diadalt szerzlS karja . 

• 
A Nilus vize ringató., 
Bölcsője volt a nádas, 
Áldott a hullám, mely adá 
A termete oly szálas 
Mint jegenyák sudárja, , 
Aidott a Nilus árja. 

Ki lobogónk becsmérelé 
A porba. roskadt gyáván: 
Hintsetek hát babért elé 
Ki kiizdelembe szállván, 
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A fejünk fölemelte, 
És csatánkat megnyerte. 

ie 

Két karja mint a márvány 
Szilárd és tör hetetlen, · 
Két szeme mint szivárvány 
Úgy ragyog büszke fénynyel, 
Hősebb nincs a világon, 
Hetedhét nagy országon. 

-}( 

Boldog anya, ki szülte öt, 
Ki elöszőr csókolta, 
Magasztaljátok azt a nőt, 
Ki karjaiban hordta -
Akár a földön él még, 
Akár sirban pihen rég. 

-+c 

Minden időknek nimbusán 
O ly dicső sohsem támad, 
Mint Mózes, aki vad tusán 
Az ellenségre támad t, 
Fölszáll hire az égre, 
Örök a dicsősége. - • 

-+c 

Tolong a nép, hallgat a lant, 
Az uton felhő támad -
A győztes sereg közeleg, 
Felé a tömeg árad. 
Már itt is vannak - hős csapat, 

Az l.lliT Évkönflue 19()7. 
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öisakjuk úgy szikrázik, 
Déli verőn csótáros mén, 
Aranyboglár pompázik, 
Hogy nyihognak a paripák l 
A föld dobban alattuk, 
Mily délczeg, szálas daliák, 
Hogy sugárzik a.z arczuk ! 
És élükön a hős vezér : 
Leventék leventéje, 
Legdélczegebb mindük között, 
Büszkén hordozza méne. 
Oly délczeg ifju termete 
Szép arczán égi béke, 
Csudásvarázsú fényesség 

· Lobog büvös szemébe. 
Rajongó, szent hevület ég 
Merengő nézésében, 
Mikép ha oltárlángolás 
Ragyogna bensejében. 
Szivéhez nem fér mind a zaj, 
Mely ott zsibong körötte, 
Álom varázsa. suhan át 
Ködfátyollal fölötte, 
Tündérfényesség szikrádzik 
Szemének sugarában, 
Emberben nincs ily ragyogás, 
Csak Isten angyalában. 
Keresni látszik valamit 
Tán a jövendiSt nézi, 
Avagy a lelke rnultba száll, 
S a sors utját igézi: 
Meg llSn jósolva neki is, 
Hogy valaha majd anyját 
Kit elveszitett oly korán, 
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Fölismeri az arczát, -
Egy búsvarázsu sejtelem 
Majd elvezeti hozzá, 
Ezrek között reátalál : 
Ki szive alatt hordá .. . 
MerengéséblSl fölveri 
Fárá. ó üdvözlése, 
Fényes udvar, s a főpapok 
Már jönnek is elébe. 
Á.radva foly a dicséret, 
Mely égig magasztalja -
A tömeg ujjong, s mind csak őt, 

N ev ét kiáltja ajka. 
Az boldogabb, ki közelébb 
Tud hozzája férkőzni, 
Hogy szin:ről-szin:re lássák azt, 
Ki ugy tudott mérkőzni. 
Anyák emelnek karjukon 
Kis gyermeket magasba, 
cEz volt a hős, ki egymaga 
Győzött a viadalba l • 
Egy zsidó asszony is tolong 
Lelkendezik előre -
Bús szemeiben csupa vágy, 
Ki sem figyel e nőre -
Tetőtől-tal p ig gyászruhát 
Hordoz a magas termet, 
Gósen földjén ilyen ruhát 
A zsidó nők viselnek. 
Epekedik, előre tör, 
E nő maga a bánat, 
Azt keresi ő maga is, 
Kit százezeren várnak. 
Az aj ak át egy égő csók, 
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Izzó1·a felperzselte, 
Egy tiltott csók, mely titkan vár 
Lelkében mélyre rejtve. 
Hisz az a hős, kinek nevét 
Most fennen hangoztatják, 
Az ő gyermeke, Mózese, 
Megismeri-e anyját? l 
Odasodorta a tömeg 
Az első sor élére -
Leselkedik, reménykedik 
Szivébe gyül a vére .. . 
Mellette most a hős sereg 
Elvonul rialomban, 
Virágok közt haladnak ők, 
Babér áll nagy halomban. 
Most Mózes is hozzája ér, 
Igen l ő az, a drága -
Aranyköpenye szegélyét 
Horzsolja gyászruhája. 
Perzselő tüz lobog elő 
J óchébed bús szeméből, 
lly lángsugár szakad elé 
A napkeleti éjből : 
Ha hajnal jöttén földereng 
A napnak tüzkorongja, 
Bibor csóvákban' gyullad igy 
Reggel a hegy oronija. 
Reménykedik. . . a sejtelem 
Talán csudá.kat végez, 
8 az anyaszív varázsától 
A gyermeksziv fölérez .. . , 
Am balga vágy! nincs sejtelem, 
Hajh l csudák nem történilek, 
Szegény Jóchébed számodra 
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Tovább is bús az élet .. . 
t 

A deli hős tekintete 
Elsiklik rajta gyorsan, 
Már elvonult és termete 
Már eltünik a porban -
Mint álomkép, úgy tovaszállt 
A látomány varázsa, 
Mögötte zúg a rialom, 
Es czitera peng s hárfa. 
A kétségnek keselyüje 
Szivét már ujra marja, 
És önfeledten, könnyezön 
Csak nevét sugja ajka. -
Torkát elfojtja egy sikoly, 
Mely ott vergődik benne, 
De érezi, hogy ez a szó 
Fia halála lenne. 
Ha felzokogna hangosan 
• Az én szivemnek vére» 
cr Lássátok őt, az én fiam l» 

Átadná. hóhérkézbe. -
S elhal a szó, mely küzködik 
Beléfúl könnyözönbe, _.J 

Egy árva anya érezi, 
Hogy lelke meg van törve, 
Egyet-kettőt remegve lép, 
Jóchebed földre roskad -
Elcsöndesült az ünnepély. 
Elhalt a hárfaszózat. 

III. 

, . .. 

Ünnepnap virradt Aegyptomra : 
A szellem tudás versenye, 

213 

\ 



214 
• 

RlSS A.RNOI,.,N 

Ma döntik el tudós vitában, 
Hogy ki a bölcsek elsej e. 
Évente egyszer összegyülnek 

- Ősök azokása rendelé -
Királyi fényes palotában, 
A fáráó szine elé -
Bűvészek, bölcsek és varázslók, 
Kiknek tudása rengeteg, 
És egymással vitába szállnak : 
Az irástudók s mesterek. 
Mikép Damaszkus ércpengéje 
Ha összecsattan : szikra száll -
Úgy ont világot vak sötétbe, 
Az elme is, ha aikra száll. 
És cserkoszoru jut ki annak, 
Aki legyőzi társait -
Ki megbolyg~tja elmeéllel 
A többiek légvárait. 
N agy tömeg lesi szivszorongva 
Az utczák terén és során, 
Kit illet meg a büszke pálma, 
Kinek ragyog majd homlokán, 
A koszoru1 mit önkezével 
A király lánya font . köré, 
Virágait, mely sohse hervad, 
Maga a hirnév öntözé? ! 
A palotában már a verseny 
Meg is kezdlSdött és folyik, 
Kezdését jelzé kört-rivalgás, 
8 eltart - ha kell - estbiborig. 
Akkor kigyulnak diadalban 
A fáklyatüzek, ablakok, 
És alabd.rdos ha;rsond.sok 
Hirdetik, hogy ki aratott 

• 
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Során a kemény versengésnek 
Gyöngygyal fölérő pályabért, 
Hogy a tudósok közt ki vitte 
Magának el a nagy babért. 
Alkímia és csillagászat, 
A napkerengés, horoszkop, 
Jövendőt látás, álomfejtés 
És sok rejtett, csudás dolog, 
Vizeknek vé1·ré változása, 
Korom, melyből fekély terem, 
Sáskák hivása s varázspálcza 
A melyből vad kigyó lesz en, 
Homály, sötétség, dérteremtés, 
Rózsa, a melyben varangy nő, 
Még meg nem oldott sok titokzat 
A vita során szóba jő , 

Hevülnek, égnek belső láztól 
A meaterek és látnokok, 
Mormolnak b ü v ös csodaszókat 
A titkos üst fölpárolog -
Köröket vonnak mágus bottal 
Minó'ket senki meg nem fejt, 
Tündérrejtvényt a légbe írnak 
Minőt halandó sohse sejt. 
Egyik tudósabb, nagyobb elme, 
Mikép tá1·sa a másik, 
Maj d egyik gyűri le a mást, 
Mind diadalra vágyik. 
Csak egy van köztük, kit sohsem 
Tud egyik sem legyőzni, 
Ki mind a sulyos feladványt 
Játékszerével győzi -
A mit végeznek amazok 
Ő menten megcsinálja, 
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De kérdést ha ő ad nekik. 
A vitát egy sem állja. 
Kis gyertyaszál, ellobbanó, 
A bölcsek tudománya -
De fáklyatüz, mely óriás 
Ez egynek nagy tudása. 
Szemébe izzó tüz lobog, 
Sugallja belső · szellem, 
Titkos mosoly leng ajkain, 
A többi csal, de ez nem -
Ez tudja jól: játék csupán, 
Kuruzslás e büvészet, 
Megsejteti, hogy benne több , 
Es lángolóbb a lélek. 
Mély eszmék fénye árad el 
Halovány arczán széjjel, 
Igy fut végig az üstökös 
A csillaghímes égen. 
És bár királyi palást leng 
A karcsu termet hosszán, 
Mint angyalé, oly áhitat 
Borong azelid, szép arczán. · 
És mintha csodás ajkai • 
Megváltást hirdetnének, 
Ugy csüggenek tekintetén 
A királyi vendégek. 
Meghajolnak előtte mind 
A tudósok és bölcsek, 
E fényes nagy elmék között 
Egy sincs nálánál bölcsebb. 
A királyleány közeleg, 
Babért tüz homlokára, 
B a harsonás kürtjébe fuj, 
S kilép a vt\r ormára ... 
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Ugy hirdeti a diadalt: 
• Mózes lett ujra győztes, 

Csaták során ki hős vala, 
A nyertes ujra ő lett ! " 
Riad a nép, felujjongat, 
Nevét élteti fennen, 
Száz tündérláng libeg-lobog 
A győzedelmes estben. 
Ő pedig ott áll elmerengve, 
Távolba vész nézése ... 
S a fény , a lárma, vad zsivaj 
Mind elenyész előtte ... 
Mi vár reá? multja mi volt ? 
És hol fakadt a léte ? 
Hová vezet a sorsa majd? r 
Vaj' honnan eredt ·él te ? r 
Beválik-e a titkos jel~ 
Hogy megtalálja anyját? 
Ezer kérdés, ugy ostromol : 
Mint vad hullám kis sajká.t . . . 
És jőnek ime hosszu sorban 
V ak, béna, beteg népek, 
- Aegyptomban ez igy szoká.s -
A bölcsek elé lépnek 
A verseny végén mindazok, 
Kik mély fájdalmat rejtnek, 
Kiknek lelkében bús panasz ... 
Kik pergetik a könnyet -
Vigaszt . keresnek, gyógyulást 
Babssamot bánatukra, · 
' . 

Oh bölcsek, bölcsek adjatok 
Enyhet a fájdalmukra l 
Mózes elé is odalép 
Egy szomoru bús asszony, 
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Oly szenvedő, hogy nincsen sz1v, 
Kit könnyre ne fakaszszon. 
Tetőtől-talpig gyászruhát 
Hordoz a magas termet, 
Gósen földjén ilyen ruhát 
A zsidó nők viselnek. 
Reszketve szól és panasza 
Ha nem beszél is, ékes -
Hisz az a férfi, kihez szól 
Az ő gyermeke, édes . .. 
Az ő fia, kinek magát 
N em szabad fölfedezni, 
A ki után imedten is 
Nem szünik meg epedni . .• 
Susog . . . rebeg ... tört szavakat ... 
Mély lelki bántaloml'ól ... 
• Hogy árva ő és elhagyott, 
Hogy vigaszt vár ő attól, 
Ki szivbe lát, és látja ott 
Érzelmek rebbenését, 
Ki meglesi, megfigyeli 
Szivének vad verését ... » 
Reménykedik, lázálmot lát, 
Megváltást vár Jóchébed, 
Tán most megsejti a fia, 
Hogy anyja ez a tépett 
Búsongó nő, kit végzete 
Measze sodort fiától, 
De nem szünik szeretni őt, 
Bár messze t<Sle távol • . . . 
Ám Mózes szól .•• mint lágy. harang ' , 
Ugy csöndül biztatása: 
uHogy van va]a.ki égbe fönt, 
Ki vergőilését látja ... 
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Övé csupán a szeretet, 
Mely fölemeli lelkét, 
A tört filzivnek ő adja meg 
Sebethegesztő enyhét, J> 

És szól, és szól, de b asztalan -
A jóslat be nem válik, 
Nem teljesül, mit Jóchébed 
Ugy vár, annyira áhít. 
Magára hagyja . . . távozik . .. 
A mózesszív még ha.llgat, 
Nem hallja meg: egy anyaszív 
Hogy vérezik, hogy jajgat ... 
Bölc!=!ebb vala mint szár. tudós, 
S anyját nem ismeré fel ... 
Sürű. sötét hull ujra rá, 
Reá szakad az éjjel . . . 
Tovább bolyong egy bús anya 
Szivének bánatával, , 
Es küzködik, viaskodik 
A sorssal, búval, árnynyaL 

IV. 

Tavasz van ujra. Álmodik 
A hegy, a völgy, a róna, , 
Es álmai: harangvirág, 
A thymián s a rózsa. 
Szellök fuvalnak tengeren, 
8 az almafa sziromját 
Mint patyolatról lágy pehelyt 
A földön széjjel hordják. 
A hó megolvadt hegy fokán, 
És vizesésben om{ik, 
Mint galambraj az ölyv előtt : 
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A ködpára el9szlik 
A nap elöl, meJy fönla.sadt., 
És ontj a lángsu~nl.ri t, 
Erdő. mező, csalit, bPrek 
Dús szönyeggel pompázik. 
S immár a légben szállanak 
A vadludak s a fecskék, 
Hogy nyugaton a hűlt ereszt 
~egujra fölkeressék. 
Bibor trónján ül Fáráó, 
Arczán harag villámlik, 
Az ö szivében nines tavasz, 
A dacz benne csatázik. 
El8tte áll egy férfiu, 
Merész, rettenthetetlen, 
Ihletnek lángja, bűvölet, 

Izzik a csodás szemben. 
Lelketigéző szent erl>t, 
Sugárzik egész lénye, 
Nem földi az, mi rajt' ragyog, 
De Isten égi fénye. 
A fején nincsen korona 
Mégis királyi rajta : 
A mozdulat, amelylyel int, 
S átszellemült szép arcza ; 
És tagjait nem hermelin 
Burkolja pompás mezbe, 
Karcsu alakján hull alá 
A pásztorok kqpenyj e. 
Királyi pálcza mégis v.: 
A pá.sstorbot kezében, 
Prófétatűz, mi ott ragyog 
MerenglS nézésben ... 
• Azért jövék én Fft.rá.ó 



l'llÓZEI:) ANYJA 

Tehozzád ujra vissza, 
Hogy teljesitsek szent igét, 
Mely égbe' lett megirva. 
Bocsássad n épem szabadon 
Ezt parancsolja Isten, 
Kinél nagyobb, hatalmasabb, 
A nagy világon nincsen. , 
Az Ur nevében jövök én, 
Hogy Izraelt megváltsam, 
Annak igéjét hirdetem, 
Kit tövistűzben láttam. , 
Fellobban erre Fáráó 
Makacs, dühös haragra, 
Fakó az arcza, s halovány, 
És megvonaglik ajka : 
cHát ki az Ur, én-e vagy Ö? 

Kiről meaéket hirdetsz, 
Elég a. játék vakmerő ; 
Mi t én velem te űz esz ! 
Bűnös levél : hálátalan, 
A hóhér elől szöktél, • 
Egy emberemet megöléd, 
S most ingerelni jöttél 
Hát ki is az, kiről beszélsz, 
Az örök igaz Isten ? f 
Nevét nem hallám soha én, 
N em ismerik őt itten l, 
És Mózes szól, és válasza. 
Szilárd és meg nem ingó, 
:Majd dübörög, majd csattanik, 
Majd lágy, szeliden ringó: 
cKit én imádok: Istenem, 
N em k6ből való bé.lvá.ny, 
N em lélektelen fadorong, 
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N em sima hideg márvány. 
N em Ammon ő az aggancsos, 
Nem hódfejü Osiris, 
Nem Hatór, a macskaszemü, 
Sem öklelő, vad Isis. 
Az én Istenem benne él , 
Virágban és füszálban, 
Az ég hirdeti hirnevét, 
A világürben szárnyal. 
Sziklákat zúz, hegyeket tör, 
A mennydörej a hangja, 
Az alkotása: oroszlán, 
8 a követmászó hangya . 
... 1\.z íjja láng, a kardja tüz, 
Felhó'böl van a paizsa, 
Szavára lőn a nagy világ, 
8 múlik, ha ő akarja. 
De szent szarelme végtelen. 
Irgalma hosszan tűrő, 
Por minden itt, máról való, 
Csak ő soha nem szűnő. 
Hiába arany, csillogás, 
Hiába kincs özönje, 
Bizony hozzájut hamarább 
Egy árva koldus könnye. 
Az én Uram: a szaretet 
Az irgalom, igazság, 
Megbünteti a vétkezőt, 
8 nem menekül a gazság. 
Örökké él . . . tegnap is volt, 
És holnap ujra lészen, 
N ev éről szól a végtelen, 
S a napsugár a résen. 
Ö küldött engem Fáráó, 
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Szivedet el ne zárj ad, 
Bocsás<l szabadon népemet, 
Haragját be ne várjad ~ ! 
Fölkaczag erre Fárá6 ! 
• A te urad az Isten ? l 
Hatalmasabb mint én vagyok ? ! 
És róla regél minden ? t 
Hát lássad im, te esztelen, 
Azt mondod : él örökkön, 
Ki tudna róla valamit: 
Egy lélek sincs a földön. 
Palotám el6tt odakünn 
Les téged a te néped, 
Nos mondd el annak álmaid, 
N agy, örök bölcseséged. 
Erkélyemre lépj oda hát, 
És szóljál Izraelhez, 
Kiálts hozzájuk hangosa.n, 
A bámész sok ezerhez, 
Az ő Istenük az az Ur, 
Kir61 annyit harsogtál, 
Kiről merészen, vakmerőn 
Ell>ttem most csacsogtáL 
Beszélj nekik, s ha lészen egy 
A sok számos ezerből, 
Ki ü~meri az Istened : 
Csak egy is nagy tömegbl>l, 
Ha egy leszen, ki szózatod 
Hitével visszhangozza, 
Ugy leboru~ok én is majd 
Isten elé a porba. • .•. 
Mózes kilép a nép elé 
- Mint Fáráó kivánja -
A messrse téren Izrael 
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Szavát remegve várja. 
És fölliá.lt ... a. szava zúg 
Mint mennynek dörrenése, 
Mózes hangjában összegyiil 
Az ég csudás zengése. 
Csak egy ige az, mit kiált, 
Örök, soha nem múló, 
Ott lüktet benne az a hév, 
Mely szivbéH-szivbe hulló, 
Remény és bú, könny és öröm, 
Izrael hitvallása, 
Óh benne zúg, óh benne sir 
Egy népnek szent fohásza. 
cS' má. Jiszróél - igyen kiált 
A mi Istenünk: echod• -
Elhal a szó, és sok szivet 
Remegés, kétely elfog. 
Moraj támad, s egy pillanat 
Ugy látszik: viszhang nincsen ... 
Kihalt - ugy tetszik - pernyekép 
A nép szivéböl Isten ... 
De perezre csak . . . mert hirtelen 
A légben sikoj hallszik, 
Egy nő zokogja azt a szót, 
Mely megváltáskép hangzik -
A szava sir, borzongató, 
Majd búgó, diadalmas, 
Hol fölzokog, hol megremeg, 
Hol csöndüllS, hatalmas. 
Sa.s vijjogás és gerlicze 
Nyögése párosulva ... 
Elérohan és úgy kiált 
Mózes elé bornlva.: 
• Semá Jiszroel ... • Istenünk 
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Egyetlenegy az Isten, 
Echod . . . az égben odafönn 
'8 echod ..• a földön ittlenn• 
És mintha tüz és lobbanás 
Villám czikáznék éjjel: 
Mózes szivében szétoszol 
E hangra minden tévely. 
A nőre néz ... meglátja őt : 
Fekete gyászruhában, 
És látja magát egykoron 
Amint feküdt a sásban .. . 
Tetőtől-talpig gyászköpenyt 
Hordoz a magas termet, 
Gósen földjén ilyen ruhát 
A zsidó n5k viselnek -
E nő hajolt föléje ott, 
Virrasztva szenvedésben ... 
Fölérez lelke percz alatt 

· Bűvös csudás sejtésben .. . 
Hozzárohan . . . átöleli, 
Csókolja ég() vágyban, 
uÉn jó anyám! édes anyám f• 
Susogja. halkan lágyan. 
8 J óchébed is az ajakát 
Ajkára rátapasztja, 

.... 

Egy rég esengeht forró csók 
Fiát hozzáforrasztja ... 
Hozzáforrasztja . . . örökre . .. 

r 

Egymást ők el nem hagyják, 
Az Isten adta vissza ott 
]dózesnek édes anyjál 

A;. IN/7' f:uktJnJive I!KTI. 

Kiss A1·nold. 
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' A FEIJEBARATI SZERETET. 

A felebaráti ezeretet a bölcsészet és társadalom
tudomány .~gy- egy föszakaszát alkotja. De nem ezé
lom, hogy Onök előtt a felebaráti ezeretetet valamely 
általános erkölcsi elvből levezessem, sem az, hogy 
hasznos vagy szükséges voltát társadalompolitikai 
okokkal bizonyítsam. Az ethika és sociologia vizsgá
lódásuk körébe vonhatják a felebaráti szeretetet, de 
azt sem nem szülték, sem fenn nem tartják. Bátran 
állítom, hogy nincs Önök között senki, ki jóságát a 
bölcsészetből vagy a társadalomtudományból vette 
volna, mert a tudomány a hideg elme terméke, a 
ezeretet pedig a meleg szívé. Valamint a nyelv léte
zett a nyelvtan előtt, úgy létezett az erkölcs az er
kölcstan előtt és a kategorikus imperativus époly 
kevéssé tette az embereket jókká, mint a dogma 
vallásosakká. Autonómia és altruismus - két hang
zatos szó - gyönyörködtethetik az elmét, de nem 
irányítják az akaratot. A jelen tapasztalatai és a 
mult eseményei egyaránt azt mutatják, hogy a fele
baráti rszeretet nagy tettei nem tudományos buvár· 
kodás eredményei. . 

Nem is szándékom, hogy Önökben a felebaráti 
ezeretetről filozófiai vagy sociológiai meggyőződést 
ébreszszek, az sem, hogy Önöket a felebaráti ezeretet 
gyakorlására buzdítsam : az elsőre nem volnék képes, 
a másodikra nincs szükség, mert a felebaráti ezeretet 
érzése a zsidóságban ősidők óta él. Ezen érzés törté· 
neti vizsgálatáho~ kérem s~íves figyelmüket, hogy 
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ennek kapcsán megállapíthassuk, hogy kik azok, a 
kik az embe1·iségnek először hirdették <la ezeretet 
vallás á,> -t és kik azok, a kik a hirdetett embersze
retetet tényleg gyakorolták is? 

Minden népnek legrégibb alkotása nyelve, a mely 
oly korról is azoigál felvilágosítással, melyből sem 
írott, sem tárgyi emlékek nem maradtak fenn. De 
minden népnek nyelve nemcsak legrégibb, hanem 
egyszersmind legsajátosabb alkotása is, a mely leg
bensőbb lelkivilágát tükrözteti. Az első forrás tehát, 
melyhez kérdésünkkel fordulunk, a héber nyelv. 
A felelet, melyet ad, a zsidó népre felette jellemző, 
mert a héber nyelvben nem kevesebb, mint tiz gyök 
szolgál a ezeretet kifejezésére.1 És hogy ez a ezeretet 
mily mély volt, látjuk abból, hogy az eredeti jelentésük
ben a ezereimet jelző szavak rendre átalakulnak a fele
baráti ezeretetet jelző szavakká. A legközönségesebb 
szó, melylyel a héber nyelv a felebarátot jelöli <p,), 
nőnemű alakjában <;,.,v.,> a ezeretett leányt, a meny
asszonyt j e lenti. 

A felebaráti szet·etet megjelölésére szolgáló tiz 
gyököt egy csupán csekély terjedelemben reánk ma
radt irodalom szókincséből ismerjük, a bibliai ira
tokból. Ezen iratoknak száma 24 ugyan, de nem 
foglalnak magukban 300,000 szónál többet és nyom
tatásban csupán egy kötetet töltenek meg. Össze
vissza annyi, a mennyit egy hirlapiró szabad óráiban 
egy év alatt produkál. Tartalmuk különféle : törté-

1 .~:-ne ,,,, ~!l~n .,on ~r~n ~ptt>n ,,., .. . ~JP ,cn, 
,;,~ <p). ,;-r"p,) 

tn* 
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netek, törvények, beszédek! zsoltárok, bölcselkedő 
elmélkedések. Csupán az Enekek Éneke tartozik a 
szerelmi költészet faj ához és ez a könyvecske alig 
terjed három nyomtatott lapra. A többi könyvek, 
mint láttuk, oly tartalmuak, melyeknél ezeretetről 
szólani nem okvetlenül szükséges és mégis körül
belül 500-szor találjuk csupán az << ahaba» és «ebe
szed••, két szeratetet jelentő sz ó, különféle alakjait. 
Ez az egy statisztikai adat önmagában véve mutatja, 
hogy az emberszeretet mily eleven volt és mily 
széles tért foglalt el a bibliai irók és azon nép lel
kében, malyből származtak és melynek kebelében 
éltek. 

Megállapíthatjuk már e rövid vizsgálódásunk alap· 
ján a bibliai iratok nyelvéből és tartalmából, hegy 
a régi izraelita néplélek telitve volt a felebaráti sze
retet érzelmétőL A nyert eredmény telj esen független 
a bibliában való hittől, mert a bibHai iratokat tisztán 
mint történelmi okmányokat vettük tekintetbe és oly 
szempontból, a melyből bitelességük ellen sem a 
bölcsészet, sem a bibliakritika kifogást ~obasem emel
hetett és nem is emelt. Bárkik voltak az egyes 
bibJiai hatok szerzői és bármely korban keletkeztek 
ezen iratok, az minden kétségen felül áll, hogy a 
legfiatalabb közülük is kétezer évnél idősebb és hogy 
valamennyien együttvéve a zsidó nép szelleméne~ 
termékei és a zsidó nép lelkének megnyil vánulás~1· 

Azok a férfiak, kik az emberszeretetet először hir
dették, nem voltak sem filozófusok, sem sociológusok, 
hanem egyszem emberek, kiket a belalS tüz késztetett 
szólásra : Izraél prófétái. A ttiz, a mely egykoron az 
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isteni férfiak lelkében lobogott, évezredek mulva is 
szikrázik még a szavaikat őrzö holt betükből és 
lángra kelti az emberi szívben szunnyadozó felebaráti 
szeretetet. Mutatóul ime néhány nyilatkozat irataik
ból: <l Sz eretetet kivánok nem áldozatot (Hósea 6, 6); 
térj meg Istenedhez, ezeretetet és igazságot gya
korolj (u. o. 12, 7) ; én vagyok az Örökkévaló, ki 
szeretetet, jogot és igazságot gyakorol, ezeket kivá
nom (Jer. 9, 23); meg van mondva neked, ó ember, 
mi a jó és mit kiván tőled az Örökkévaló : cselekedj 
igázságosan, szeread a ezeretetet és járj alázatosság-
gal Ist_eneddel (Mikha 6, 8). Igy szól az Örökkévaló 
a seregek ura mondván : igazságosan i tél j etek, sze
retetet és könyörületességet gyakorolj a tok egyik a 
másikkal; özvegyet és árvát, idegent és szegényt el 
ne nyomjatok és egymás ellen rosszat ne forraljatok 
szivetekben (Zakh. 7, 9. 10). Mosakodjatok, tisztul- 1 
jatok, távolítsátok el gonosz cselekedeteiteket szemeim 
elől, ne tegyetek többé rosszat; tanuljátok meg a 
jótevést, keressétek a jogot, térítsétek jó utra az /i 
erőszakost, ezerezzetek jogot az árvának, vigyétek az • 
özvegy perét (Ézs. 1, 16, 17). A próféták eszmény
képül az Istent állítják az ember elé, <t az Örökké
való összes utjai pedig ezeretet és hűség (Zsolt. 25, 
1 O) és a föld telve van az Örökkévaló szeretetéveh 
(u. o. 89, 3). Az a számos nyilatkozat, melyekben a. 
próféták vagy ha. jobban tetszik, a bibliai irók az 
Istent mint a világ és a népek szeretö és igazságos 
alkotóját és kormányzóját dicslHtik, mind megannyi 
buzditás a ezeretet és igazság gyakorlására. 

Az adott idézetekkel festett kép a prófétál~! hir· 
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detett felebaráti szaretetről csupán a pozitiv voná. 
sokat mutatja. Hogy teljesen, hű legyen, a negativ 
vonások is hozzá festendők. ~s a kép ezen oldala a 
fontosabbik, mert a földi baj ok, az emberi nyomor 
te1·mészetszei·űen nem a sz eretet mü veinek hiányából, 
hanem az emberi rosszaságból erednek. Ha az em
berek nem bántanák egymást, jótettre alig volna 
szükség. Ebből a szempontból az a páratlan harcz, 
melyet a próféták a sociális bünök, az igazságtalan
ság számtalan alakjai ellen folytattak, a felebaráti 
szaretet történetének legszebb fej eze te. Feddő beszé
deik jórészt ebbe a körbe tartoznak, de hogy szíves 
türelmükkel vissza ne éljek, csupán egy idézetre 
szorítkozom. Ézsaiás ~700 év előtt így szólt: <<Jaj! 
házat házhoz állítanak, mezőt mezőhöz csatolnak, 
mig nincs hely és egyedül maradnak az országban. 
Fülemben eseng az Örökkévaló, a seregek urának, 
szava: bizony sok ház pusztává lészen, nagyok és 
szépek lakó nélkül. Mert tiz hold szölő csak egy 
bátot hoz és egy ohómar vetés csak egy éfát te~em 

• (5, 8- 10) ... Jaj ! a rosszat jónak és a jót rossznak 
mondják ; a sötétséget világosságnak és a világos
ságot sötétségnek teszik meg, az édeset keserünek és 
a keserüt édesnek ... Jaj ! hősök a borivásban, vitézek 
az italtöltésben; felmentik a bünöst vesztegetésért 
és elsikkasztják az igaz igazát ~> (5, ~O, 22, ~3). 

Szálljunk most le a költészet virágos kertjéből a 
törvényhozás prózai mezejére. A próféták költők 
voltak, a költők pedig minden korban és minden 
éghajlat alatt álmodozók. Reális emberek csak a 
törvényhozók, kik nem futkosnak ideálok után,. baneiD 
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a· nép lelkéből lelkedzettek és ugyanezért alkotásaik
ban a nép lelkületét hivebben tükröztetik. Forduljunk 
tehát kérdésünkkel a mózesi törvényhez, a tórához. 
A feleletet mindnyájan ismerik, Mózes harmadik 
könyve a 1 ~. fejezet 18. versében azt parancsolja: t 
<~ Sze1·esrl felebarátodat, mint tenmagadat, én vagyok 
az Örökkévaló)). Rövid, egyszerű, világos parancsolat. 
Minden ember megérti, az emlékezetet nem terheli, 
az elmét nem erőlteti. Arany szabály, amely semmi
féle bonyolult helyzetben cserben nem hagyja azt, 
ki ezerinte cselekedni akar. Az ember és ember 
kőzötti viszony végtelen területét minden vonatkozá· 
saiban, minden korra és minden országra szabatosan 
és biztosan határozza meg. Az egész erkölcstan 
gombostüfejben. Héberill ,,~~ 11.'," M~~N,· Három 
kis szóban ekkora tartalom hogy is fér meg ? 

És vannak csakugyan, a kik azt állítj ák, hogy 
parancsolatunk tartalma korlátolt, a mennyiben a 
{<réa)) hébe1· szó alatt csak a fajbeli értendő. Ha ez 
igaz volna, akkor az emberszeretet érzésének és esz
méjének klasszikus formulája egy lélekzet alatt sze
retetet és gyülöletet hirdet. Lélektani lehetetlenség, 
mert, a ki a fajbelit szereti, az a nem fajbelit sem 
gyülöli, a ki a nem fajbelit gyülöli, az a fajbelit 
sem szereti. Az emberszeretet nem fajelmélet. De 
hibás a felebaráti szaretet eme korlátozó magyará
zatának a kiinduló pontja: a héber «réa" szó fel
fogása. Ez a szó a bibliában nemcsak izraelitáról, 
hanem az egyptomiról is használtatik (Mózes ll, 11, 
~). Midön Ahasverus felesége helyett más asszonyt 
tesz meg királynévá, akkor ((a királyságot felesége 



társnöjének,, adja. Ez a << reutha1> csak nem nevez .. 
hetö a letett királyné barátnőjének, hisz sohsem látta 
és semmi eset1·e sem szerette. Egyébiránt minden 
héber szótárból, a keresztény tudósoktól szerkes~
tettekböl is, mindenki meggyöződhetik, hogy a héber 
t•éa egyaránt jelenti a barátot és az embertáraat. 
A szó alapjelentésében a szaretet fogalma benfoglal
tatik, de azért a héber nyelv nem a felebarátot nevezi 
emberlá.rsnak, hanem az embe1·társat felebarátnak. 
Az összes vitatók közül még senki sem mondta meg, 
hogy melyik más héber szót lehetne réa helyébe 
tenni, hogy a mondás minden emberre vonatkozzék. 

Hivatkoznak azonban arra is, hogy a felebaráti 
sz eretet arany bulláj át megelőzi ez a tilalom : c< N e 
légy bosszúálló és haragtartó néped fiaival szemben,,. 
Ebből az következik, hogy a felebarát is csak a faj· 
beli. De ez is félreértés, mert a parancsolat az egész 
néphez van intézve, a mely ellenségektől volt körül· 
véve, és így a visszatorlást a biblia meg nem tilt· 
hatta. Még valószinübbnek látszik, hogy a c<néped 
fiai • kitétel azért használtatik, me rt a biblia, mint 
a talmud száJnos izben helyesen konstatálja, az élet· 
ben rendesen előforduló esetekről beszél. Már pedig a 
boszú- és haragra legeürübben azok adnak alkalmat, 
kikkel együtt élünk. Különben is az erős szenvedélyek 
leigázására, mint a milyen a boszú és harag, az 
emberek nehezen hajlanak és azért helyén van a~ 
emlékeztetés: hisz néped fiai azok, kik ellen törnt 
készülsz. Abból tehát, hogy a felebaráti ezeretet 
paranasa előtt, egyébiránt talán csak a kifejezés vál· 
tonatf.aa czéljából, néped fiairól van szó, egyáltalá· 
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ban nem következik, hogy a biblia a felebaráti sze
retetet osak a fajbeliről érti. 

Maga a biblia gondoskodott róla, hogy nagy pa
rancsa félre ne értessék, mert 16 verssei később az 
idegen ezeretetét még egyszer külön megparancsolja 
és pedig ugyanazokkal a szavakkal. Az egész hely 
következőleg hangzik: «Ha idegen tartózkodik nálad 
országotokban, ne nyomjátok el Mint az őslakó 

közületek olyan legyen az idegen, ki nálatok tartóz
kodik, és szeresd őt, mint tmma.gadat, mert idegenek 
voltatok ti is Egyptom országában, én vagyok az 
Örökkévaló,, (Móz. III. 19, 33- 34). Ha tehát nem 
aka1·juk feltenni, hogy a biblia egy és ugyanazon a 
helyen önmagának ellentmond, baráti 
ezeretet parancsát korlátozott 
jük. De magyarázzák ezt a f 
az bizonyos, hogy ebben 
felebarátodat, mint tenm 
gent, mint tenmagadat ,,, m 
tatik. Ha Izraél népéhez tar 
tartozik Izraél népéhez, akkor 
szeretni kell mint önmagunkat. Talán nem véletlen, 
hogy Mózes V. könyvében, hol a para.nosolatok ismé
teltetnek, a felebaráti szeretetről nincs szó, de az 
idegen szeretete meg van paranosolva (10, 18, 19). 

Kissé hosszasabban időztünk a főpontnál, mert az 
uralkodó vallás, melynek keletkezésekor a szóban 
forgó parancs már ezer évnél idősebb volt, a fele
baráti szeletet első hirdetését magának reklamálja. 
De ez még akkor sem felelne meg a történelmi 
tényeknek, ha a bibliai ·parancsolat csak az izraelita 
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népre vonatkoznék. A talmudban (Sabb. ::Ha) ugyani 
a következőt olvassuk: Sammai iskolafőhöz jött e 

8 

pogány és azt kérte, hogy tanítsa meg az egész zsi~~ 
tanra, a míg egy lábon áll. Sammai elutasította. 
Erre elment Hillél iskolafőhöz és ugyanarra kél'te 
mire Hillél ezt mondta neki: ((A mi neked ne~ 
tetszenék, azt ne tedd másnak sem. Ez az egész 
tóra, a többi csak magyarázat, menj, tanulj.>) Miután 
ez az életszabály aram nyelven, az Előázsiában akkor 
uralkodó köznyelven, pogány embernek ajánltatott, 
nem lehet kétséges, hogy <<embertársad ( chabroch) 
alatt minden om ber értendő. Ajánlotta pedig az 
akkori zsidóság hivatalos képviselője, ki 30-ban Jézus 
születése előtt már öreg ember volt, nem mint egy 
szabályt a sok közül, hanem mint az egész zsidó 
vallás foglalatját. Hillél nem tagadott meg egyetlen
egy vallásos törvényt sem, és mégis tudatosan val
lotta, hogy a főtörvény a felebaráti szeretet. A forma,, 
melybe ezt öltöztette, szintén igen jellemző. A biblia 
pozitiv alaku parancsa : << szeread felebarátodat, mint 
tenmagadat,,, nála negativ alakot ölt: «A roi neked 
nem tetszenék, azt ne tedd másnak sem,). A biblia 
form.ulája szebb, de a Hillél formulája népiesebb. 
A szellemi és erkölcsi müveltség legalsóbb fokán álló 
emb&r talán nem tud felemelkedni a « szeres d fele
barátodat, mint tenmagadat•) erkölcsi magaslatára, 
de a «ne tedd másnak azt, a mi neked sem tetsze
nék,, manapság is a legkülönbözőbb változatokb~n 
forog minden nép, sőt a gyermekek ajkán is. És 1~ 
elérkeztünk a Billél-féle felebaráti ezeretet formula
jának legfontosabb pontjához, melyre eddig nelll 
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ü eitek. És ez az, hogy Hillél a mondást nem 
gy ·a , , · k , · 1 tt A találta fel, hanem a zst o n ep aJ a ar o ve e. sza-

bály a zsidó nép lelkéből fakadt, Hillél csak találóan 
alkal1nazta. A zsidó nép ezt a szabályt vallotta, han
goztatta, gyakorolta, ugyanezért a zsidó vallásra való 
áttérésre jelentkező pogánynak Hillél a zsidó élet
szabályt ajánlotta. Ehhez hasonló a talmud ama 
másik mondása, mely sze1·int zsidó az, ki a bálványt 
tagadja. Ha Hillél a felebaráti szaretetet pusztán 
mint dogmát akarta volna felállítani, akkor kétség
telenül a bibliai <ISZeresd felebarátodat>> idézte volna. 
A talmud nem is azt akarja elbeszélni, hogy Hillél 
a többször említett tételt felállította, hanem csak azt, 
hogy a bosszantó alaku kéréssel hozzáforduló pogányt 
nem utasította el, hanem ezzel az egy tétellel meg
ismertette az egész zsidó tan alapj ával. 

Mindezek alapján bátran állíthatjuk, hogy ez a 
tétel : <1 a mi neked nem tetszenék, azt ne tedd más
nak sem», nem a Hillél szabálya, hanem a zsjdó 
népé és már Hillél előtt élt a zsidó nép eszmekin· 
csében és érzelem világában. 

Hogy a felebaráti ezeretet népies formulája a 
Hillél nevéhez füződő formula volt, következik abból 
is, hogy a bibliának palesztinai aram fordítása, a 
mely lényegében bizonyára régibb a harmadik szá
z~dban időszámításunk előtt készített görög fordítás
nal, a biblia ezen szavait : (< Szeread felebarátodat, 
mint tenmagadat» a Hillél szavaival írja körül : 
•A mi neked nem tetszenék, azt ne tedd másnak 
sem •. Philo, az időszámításunk első évtizedeiben élt 
hires görög-zsidó bölcsész, a görög stilus rovására 
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hiven adja vissza a Hillél tételét. Ha ezt a tételt 
egy embertől vette volna. át, és ~em ~ zsidó nép 
aja.káról, akkor a Plato etilusaban uó zsidó bölcsész 
a tétel formáját nem respektálta volna. A tétel el
terjedtsége és népies volta mallett szól még az is, 
hogy előfordul azon tanok között, malyeket Tóbit 
fiának ad, mielőtt ez Médiába utazik (4, 15). Alexander 
Severus római csácsár szintén zsidótól (vagy keresz
ténytől) hallotta ezt a fundamentális erkölcsi szabályt 
és felvésette palotájára. 

Látjuk, hogy a tagadó alak volt a népszerű élet
szabály. Igy találjuk 300 évvel időszámításunk előtt 

!sokrates görög irónál is, de nem mint erkölcsi, 
hanem mint politikai tételt (Bernays, Gesammelte 
Abhandlungen I. 27 4). Az evangelisták azonhan a 
szabálynak ismét pozitiv alakot adnak és így formu· 
lázzák : (c Mindent, a mit akartok, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, azt cselekedjétek ti is ő velük, 
mert ez a Törvény és a Próféták11 (Máté 7, 12; 
Lukács 6, 31). Világos, hogy ez a formula a Hillél 
negativ tételéből eredt és kevésbé népies. Kétségtelen, 
hogy ez az alak a bibliai (c szeread felebarátodah 
utánzása czéljából választatott. Pál apostol idézi 
Mózes lll. könyvéből a c szeread felebarátodat, mint 
tenmagadat» parancsot és azt mondja, hÓgy ez a 
főtörvény (Pál, Galat. 5, 14; Rómaiak 13, 8). A synop
tikusok első helyre a Mózes ötödik könyvéből (6, 5) 
vett •szeresd az Istent» parancsolatot teszik és a 
felebaráti ezeretet parancsát hozzá hasonlónak nyilvá, 
nitják (Máté 22, 39, 40; Márk t!, 31 ; Lukács 10, 27?· 

Az Ujtestamentom irói ezekben a Hillél tételet 
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vették át, ki már jóval előbb a felebaráti ezeretetet 
jelentett~ ki az egész biblia foglalatj ának. Mintha 
érezték volna az Ujtestamen~om irói, hogy az utókor 
ebben a pontban az igazság ellen véteni fog, vilá
gosan kimondják azt, hogy a felebaráti szel' etetet a 
farizeusok, kiket egyébként mélységesen gyűlölnek, 

nyilvánították az egyik főparancsnak. Máténál olvas
suk : c' A farizeusok hallván, hogy J ézus a szadduczeu
sokat eln émította, összegyűltek és az egyik közülűk, 
egy irástudó (mai nyelven : talmudista), próbárá tette 
ezzel a kérdéssel : Mester, mi a Törvény főparancsa? 
Ő peclig mondá nekik : Szeresd az Ural. Istenedet 
egész szivcddel és egész lelkeddel és egész gondol
kozásoddal [Mózes 5. k., 6, 5 = a maig szokásoa 
mindennapi reggeli és esteli zsidó ima]. Ez az első
rendű főparancsolat. Egy második, ehhez hasonló : 
Szeresd felebar;·átodat, mint tenmagadat [Mózes 3. k. 
19, 18] . Ezen a két parancsolaton függ az egész 
Törvény és a · Próféták ') (22, 34-40). Márkus még 
hozzáteszi: <c És az irástudó azt mondá neki: helyes, 
mester, az igazságot mondtad stb.» (12, 28-;31). 
Lukács pedig ezt fűzi h ozzá : ((Az irástudó ezt mondá 
neki: helyesen feleltél ; cselekedj így és élni fogsz ,. 
(10, 25- 28). A synoptikusok tehát maguk konsta
tálják, hogy a farizeusok, más nyelven a zsidók, vol
tak azok, a kik a fele baráti ezeretetet főparancsnak 
nyilvánították és kettő ezerint Jézus külön dicséretet 
kapott azért, mert ezt ő is vallotta. Arról, hogy ez 
valami új eszme volna, szó sincsen, sőt réginek van 
feltüntetve. 

Hogy a « szeread felebarátodat, mint tenmaga-
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dat ,, a kardinális parancsolat, a talmudi iratok b 
is találjuk (Szifra ed. Weiss 89 b), de Rabbi Akiba nev~~ 
ben, ki a Hadrian császár elleni zsidó szabadság harcz 
lelke volt és 135-ben vértanuhalált halt, tehát egy 
emberöltővel később élt, mint Pál apostol. Általános 
nézet szerint Pál ebben a formai kérdésben megelőzte 
Rabbi A ki hát. Feltünő azon ban, hogy mindkettö 
ugyanazt a szót használja a felebaráti ezeretet pa
rancsolatáról, hogy t. i. ez a legnagyobb szabály, 
már pedig Rabbi Akiba, korának legnagyobb tekin
télye és nemzetének fanatikus fia, egész kétségtelenül 
keresztény iratokból n em vett át semmit. A dolog 
úgy áll, hogy Rabbi Akiba n ézete Ben Azaj -jal való 
vitában közöltetik, ki a legnagyobb szabályt Mózes 
első könyve 5. fejezetének l. versében látta, hol ez 

áll: a Ez az ember történetének könyve", tehát az 
emberiség egys~gét tartotta a biblia legfőbb törvé
nyének. Ezen új nézettel szemben Rabbi Akiba a 
régi nézethez ragaszkodott, m ely ezerint a főtörvény 
a felebaráti ezeretet De ezt a n ézetet n em ő vallotta 
elöszöt·, hanem a régiektől vette át, mint sok mást. 

Csupán egy új dolog található az Ujtestamentom
ban a bennünket foglalkoztató kérdésről és ez: az 
ellenség szeretete. Mátét olvassuk : cc Hallottátok, hogy 
mondva van : Szeread felebarátodat mint tenmagadat 
és gyülöld ellenségedet. De én azt mondom nektek: 
ezeressétek ellenségeiteket stb. • (5, 43). Mózes III. 
könyvének idézett helyén azonban nem áll, . hogy a~ 
ellenséget gyülölni kell. Ez csak a 1·éa héber 8~0 

félreértéséből keletkezhetett vagy pedig későbbi toldas 
Máté könyvéhez. A mi az eszmét, az ellenség sze-
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retetét, magát illeti, ez csakugyan új. A zsidóság 
tanítói hirdették azt, hogy az ellenséget sem szabad 
bántani, hogy a rosszat jóval kell visszafizetni (Ex. 
r. 26), és a zsidó történet arra is szolgál példákat, 
hogy a zsidók ellenségeikkel jót cselekedtek. De hogy 
az ellenséget szeressük. ezt a zsidó vallás nem köve
teli, mert szeretni kommandóra nem lehet (Chwolson, 
Passahmahl 80). Hol vannak a világtörténe~ben az 
ellenség ezeretetének példái? Hányan hirdetik a 
zsidókról, hogy a népek ellenségei? de még egy se 
akadt ezek között, ki a zsidókat szerette volna. 

A felebaráti szaretet gyakorlati nyilvánulásai, az 
·elmélettel teljes összhangban, oly sokfélék voltak, 
hogy azokról képet adni meg sem kisérlem. A sze
retet kiterjedt élő és holt1·a egyaránt és gyakorlását 
az adakozás fölé helyezték. A szeretet gyakorlása 
felér az összes parancsolatokkal, mondja a talmud, 
a mi körülbelül ugyanaz, a mit a felebru·áti sze
retetről mond. A karitás valóságos tudomány volt 
és a zsidók az ősidők ben megállapított szabályokat 
kodifikálták. Van- e még corpus iuris a világon, mely
ben <taz adakozás es szeretetgyakorlás" czimű tör
vényszakasz található ? Má1· időszámításunk előtt a 
közjótékonyság teljesen szervezve volt. Minden falu
ban volt tdl és persely, az első ételek, a másik pénz 
szárná1·a. Az adományokat kivetették akár csak nálunk 
a harmadik osztályn kereseti adót. Az egész különb· 
ség csak az, hogy szivesen fizették. Jámbor ember 
oly istentelen helységben, hol persely nem volt, nem 
lakott. A szégyeHős szegény éjjel kapta ki részét. 
S~ámos szabályt alkott11k a segélyek kiosztásá.ra. Az 
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egyik tétel így szól: Az adomány csak annvit , 
.~... er, 

a mennyi benne a szeretet. Monobazes, Adiabene 
ku·álya, midőn a zsidó hitre tért, az ősei által szer
zett kincseket elajáodékozgatta. Egy rabbigyűlés azt 
a határozatot hozta, hogy senkisem ajándékozhat 
el többet, mint vagyonának ötödrészét. A rabbigyülés 
1800 év előtt volt a szent földön. Van-e hasonló 
zsinati határozat? Van-e törvényszéki határozat, a 
mely ilyen fajta tékozlót gondnokság alá helyez? 
Egy község évszázadok előtt a rabbitól véleményt 
kér arról, hogy jogosítva volt·e a jótékonysági elől

járó a község perselyéből nem zsidónak segélyt adni. 
Intéztek-e már püspökhöz hasonló kérdést? De nem 
folytatom tovább a kérdéseket és megelégszem e pár 
vonással a zsidó szeretet és jótékonyság évszázados 
gazdag történetéből. 

Önöknek talán hosszú, de a tárgyhoz képest rövid 
előadásomban pusztán a történelmi tények megálla
pitására szorítkoztam. Konstatálhattuk, hogy a zsidó 
nép kebelében a felebaráti szeretet már az őskorban 
élt és az id ök folyamán egyre nőtt. Ez a j elenség 
annál csodálatosabb, mert a zsidó népet, mióta a 
történelem szinpadára lépett, v~d ellenségek vették 
körül. Ha van nép a világon, melynek szívét keserű· 
ség tölthetné el, úgy az érintett körülménynél fogva 
bizonyára a zsidó nép az. A zsidók, úgy összeségük
ben, mint egyenként, a szürke ókor óta kevés sze
retetet ta.pasztaltak. E mostoha sors daczára a sze· 
retet eszméjéhez rendületlenül ragaszkodtak. Hol 
van e jelenség magyarázata? Kétségtelen, hogy az 
emberszeretet a zsidónál veleszületett tulajdonság. 
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Már a talmud azt állítja, hogy a kegyetlen zsidó 
nem Ábrahám ivadéka és a hasonló nyilatkozatok 
száma légió. De ezen érzelmi momentum, bármily 
nagyjelentőségü, nem azoigáltat elegendő alapot a 
zsidóság által önmagából szült és. hirdetett és tehet
ségéhez képest minrug gyakorolt világraszóló fele
baráti szaretet megértésére. Kell, hogy ennek eszmei 
alapj a is legyen. 

És ezt az eszmei alapot nem nehéz megtalálni. 
Az első eszme, melyböl az általános emberszeretet 
fakad, az egyisten eszméje, ki a világot teremtette 
és fentartja. Ebből folyik az emberiség egysége, a 
maly egyébként is egy emberpártól származik. Ezt 
mondja a már idézett Ben-Azaj, midön a legfőbb 

tételnek azt nyilatkoztatja ki, a mely az ember egy
séges származását beszéli el. A talmudisták más 
helyen világosan kimondják, hogy az Isten azért 
teremtett csupán egy emberpárt, hogy utódaiknak 
se okuk, se joguk ne legyen az ellenségeskedésre. 
A másik eszme a prófétai messiási hit. A próféták 
ugyanis azt hirdették, hogy be fog következni az az 
idő, midőn az egész emberiség békében, szeratethen 
és tudásban fog élni. Ennek a kornak bekövetkezését 
az általános emberszeretet készíti elő. Ezt hirdették, 
ezt remélték. Ez a m1 örökségünk : Hirdessük mi is 
és reméljünk. 

Budapest. JJ,._ Blau Lajo.o;:,. 

A ~ IMJT i:ukÜrt'IJtol' 1007. l fi 
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L 

Egy jobb világról szőtte álmait 
Salamon mestm·, a « Parsanda ta». 
S a mig ölében ringatá a hit, 
Fülébe csendült az Ur szózata : 
cTiéd lesz egykor· minden üdvök üdve, 
'riéd az Éilen, m:I gyönyört kínál l» 
A szentirásba mélyen elmerülve 
Igy mélázott a hold sugárinál. 

2. 

«Uram l A végső utra kész vagyok, 
De arra kérlek, mondd meg énnekem, 
Ha menybe visznek maj d az angyalok, 
Kit méltatol, hogy szomszédom legyen ?t 
És az Ur válaszolt : «Él Kordovában 
Egy ősz jámbor. Nagdéla a neve. 
Azt ültetem melléd a fény honá.ban. 
Keresd föl és barátkozz meg vele.» 

3. 

Indult a Mester. Fóliánsait 
Nagy sebbel-lobbal összegöngyölé. 
Megemelintve lelki szárnyait 
Zarándokolt Nagy-Kordova felé. 
cMiféle ember? Ki az a Nagdéla ?• 
Gyötörte a kiváncsiság nagyon. 
• Egy uj apostol, táltos vagy proféta, 
Hogy Istennél o1y nagy kegyben vagyon ? • 
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4. 

Lerajzolá a fürge képzelet 
Müvészi gyors ecsettel vázlatát : 

. Imára kulcsolt ösztövér kezek, 
Behorpadt szem, mely a jövőbe lát. 
Emberfölötti lény, ki minden éjjel 
A talmudot böngészve fönviraszt, 
Ki sok csodát tesz uj varázsigékkel, 
S az U r tanában lel gyönyört, vigaszt. 

. 5. 

Hegy-völgyön át több mint három napig 
Rohant, röpült a széllel vágtatást. 
• A sze nt N ag d éla ugy-e itt lakik ? 
Ot keresem, a szellemóriást ! r> 

Szólott sokakhoz Kordovába érve. 
«A sze nt N agdéla? Tévedsz, jó öreg ... 
Mi nem ösmerjük. • - És tódult elébe 
Az utcza-sarkon ácsorgó tömeg. 

6. 

«LaJrik közöttünk hasonló nevü 
Dus földesur, de az vallástalan, 
Egy régi nábob, nagytekintetű, 

Kinek héttornyn palotája van. 
N em nézi ám az a kincses N a.gdéla, 
Hogy mit parancsol ősi hagyomány. 
Az Ur házába ő csak néha-néha 
Vetődik be - a Nagybőjt alkonyán. • 

W* 
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7. 

<~ De látogat vigságos bálokat, 
A dáridókon mindig megjelen. 
Eszem-iszomban ő nem válogat, 
Hisz azt se tudj a hogy mi fán terem 
A szent Kabála l» Csak fejét csóválta 
E szóbeszéd.:re a bölcs Salamon. 
<~Ez volna, ez? Az ördög czimborája? 
Ó jaj n~kem, hogy ezt kell hallanom.» 

8. 

uHát ilyen ember is megüdvözül ? 
Még ennek is jut menyei öröm ? 
Arany karszékbe énmellém ez ül ? 
Köszönöm ezt a kegyet, köszönöm. 
De hátha ... megjavul a beste-lelke? 
Még nem késő ! Beszélnem kell vele.» 
8 a dus Nagdélát nyomban fölkereste 
Az iráabuvárok nagymestere. 

9. 

Tiz alabárdos nyalka közlegény 
Kisérte végig a nagy palotán. 
Oly csillogó volt a kincs, pompa, fény, 
A drága násfa és gyöngypaszomány, 
Hogy Salamonnak elállt szeme-szája. 
«Lám, a gaznációk mily gazdagok l 
Övék e földön a menyek o:rszága. 
Szobáikban teritett asztalok . .. » 
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10. 

«De a jámbornak álla fölkopik, 
Szegénynek betevő falatja . sincs. 
Egész álló nap ájtatoskodik, · 
Ölébe mégse' hull a drága kincs.» 
Sokáig zsörtölődött még magában , 
De nyilt az ajtó. V égre ·megjelent 
A dus Nagdéla, nyájasan, vidáman 
Köszöntve a belépő idegent. 

11. 

« Mi jóba' jársz, öreg vándor-diák?» , 
«Nagyur ! En Isten küldöttje vagyok. 
A bölcsek könyvét, a N agy bibliát, 
Ugy látom, te nem igen forgatod. 
' En hát eljöttem, hogy elédbe tárjam 

8 az Ur nevében megfenyítselek 
Mert azt beszélik egész Kordovában; 
Hogy a sátán incselkedik veled.» 

12. 

«Hát - fanyalog a nábob - elhisze!, 
Akármit csácsog is a csőcselék ? l • 
És várta-várta, mikor hangzik el 
A dörgedelmes dorgáló beszéd, 
Mely praktikául im' ezt javasolta: 
•Ha blSjtölsz hétfőn és csütörtökön 
És a szent-kutnál megfürödsz naponta, 
Kifogha~sz akkor minden ördögö n. , 

245 
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13. 

cHa vallomásra nyilik ajakad, 
Most még jóvá tehetsz minden hibát 
Tilosba jártál, ugy-e? Ne tagadd l 
Kiszabom hát a penitenciát: 
V eress magadra vagy harminckilen cet, 
Mig le nem foszljk a rut bűnfekély. 
Uralkodj a vágyon, türd a fegyelmet , 
Es asszonyokkal ne sokat beszélj l, 

14. 

Mosoly fakadt a nábob ajakán , 
Es közbevágott: «Ezt már nem teszem! 
Köszönöm a tanácsot, szentatyám, 
De megbocsáss, ha más a nézetem. 
Hisz Isten nem kiván ily furcsa dolgot, 
Hogy étlen -szomjan lelki rabigát 
Viseljünk és bilincset, mint a foglyok. 
N em siralomház ez a sz ép világ ! » 

15. 
, 

•En hát magamban igy okoskodom: 
Van, hál' istennek, van aranyam is: 
Panaszra vagy bánatra nincs okom, 
Vidáman élek hát jómagam is. 
S ha olykor meg is szegek sok tilalmat, 
Mit Irikoholtak túlbuzgó papok, 
Mit bánják azt az égi nagyhatalmak J 

Hisz odafönt még melléd juthatok.» 
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16. 

De hiradással jött egy szolgahad : 
«N agysás uram I Toprongyos emberek 
Rég várakaznak a tornác alatt ... » 
S a dús Nagdéla fölkerekedett. 
cc Odadnám én most minden drágaságom, 
Szegényeim kö_zt széjjel osztanám ... 
Hisz esküvőre mégy holnap a lányom , 
A pirkadó Ujhold esth~tjnalán.» 

17. 

c Nagyuri sarjadék a vőlegény ?• 
A Meater közbeszólt kiváncsian. 
eNinos senkije. Ágról szakadt szegény. 
Magam neveltem. Ő a gyámfiam. • 
A lelke is örült Parsandatának, 
Mikor fülébe hatolt ez a szó. 
«Lám, kit az égiek kiválasztának, 
A szornszéd mégsem elvetni való h 

18. 

c Siessünk, emberek ! N e várjanak ... • 
Hangzott a nábob sürgető szava. 
Sokadmagával előrehaladt, 
Utánna pecliglen Parsanda ta. 
S a fölviradó nagy nap örömére 
Kétannyi kegyeUjat osztogatott. 
Hálafohásszal járultak elébe 
A nyomorákok és roskatagok. 

247 
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19. 

Végül távoztak valamennyien, -
Csak egy marad t a tornác szögletén. 
Egy asszony. És szólt bus-keservesen: 
• N em könyöradományért jöttem én, 
N agy jó uram r Én csak tanácsot kérek. 
Gondok közt vergl>döm nap-nap után, . 
Hisz társtalanul oly kínos az élet. 
Koldus vagyok, egy kincsem van csupán : 

20. 

Viruló azép leányom, Abigél. 
Gyermek korában, nyolc-tiz év előtt, 

Mikor még drága jó uram is élt, 
Egy szegény ifjú megszerette őt. 

Ez lesz, reméltem, atyja helyett atyja. 
Öreg koromnak ifju gyámola. 
De nem így, nem így ... Démon csalogatta, 
S elillan t a ezerelem mámora. » 

21. 

•Lidércfény, cifrn.ság, dus hozomány 
E@észen megzavarta az eszét. 
Szemébe tünt egy gazdag uri lány 
És elfeledte régi kedvesét. 
Ö hogy szivében rombadiSit az oltár, 
Pedig örökre hüséget igért. 
Gyíh·dt cseréltek, vlSlegénye volt már, 
Mégis elhagyta a azé p A big él t. • .. 
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22. 

Leroggyant az özvegy, sirva fakadt. 
«Kelj föl, jó asszony, és mondd, mit tegyek? 
Hol, hol keressem .. . ? Hangja elaltadt 
És hullt a könnye, mint a permeteg. 
a Elbujdosott tán messze-messze tájra? 
Hát nincs remény, hogy egyko1· visszajő ?• 
aNagy jó Uram r Csak egy nap van még hátra, 
Mart a lányodnak a mátkája Ő. » 

23. 

Szólásra nyilt a nábob ajaka, 
De hamarjába szólni nem tudott. 
Salamon pedig, a Parsandata, 
Föl-fölnyitotta a nagy talmudot, 
Hogy a jó szomszédnak tanácsot adjon. 
aNagdéla l Te nem tehetsz semmi mást, 
Szegénynek hogy pártába ne maradjon, 
Adj hozományul egy-két lázsiást .» 

24. 

Föleszmél a nábob. Körültekint, 
Mint aki mély álomból oosudott. 
«V aló ban ? Az Irás csak erre in t ? 
Nézd meg hát jobban azt a talmudot r» 
És nézte, nézte . . . Az idő osak mulott, 
De nem talált rá uj kádenoiát. 
• Maradj még holnapig r Majd megtanúlod, 
Hogy mást kiván, ki a szivekbe lát. » 
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25. 

Uj hold beköszönt. N agy a nászsereg, 
Sok uri dáma, sok nyoszolyó lány. 
Az udvar-alján sürr-forr, bizsereg, 
A kis kápolna szent folyosójá.n. 
Arany boglárnak se szeri, se száma. 
Négyes fogaton délceg dalia. 
(lMa. esküszik a dús nábob leánya. ! • 
Ott va.n ma. a város szine-java. 

26, 

Közelg a.zu.rkék baldachin alatt ... 
Fején tündéri mirtus-koszoru. 
Virággal himzett ösvényen halad. 
Mégis oly bánatos, oly szomoru. 
Halovány arcát eHödi a fátyol, 
Miként szirom a. gyönge liljomot. 
A vó1egény is kilép sát~ráb61, 
Párjához szökken és rámosolyog. 

~7. 

Fölha.rsa.n a nászdal. Imát rebeg 
A pap áldásra tárva két kezét. 
8 a vig sereg zsilipje megered, 
Zug-bug tömérdek üdvözlő beszéd. 
Nagdéla lép most az ifjú arához 
Kinálva. az áldás billikomát; 
Oda érinti halvány ajakához 
A félig fölemelt fátyolon át. 



... 

2 . 

Meghökken a lány és hátrahajol 
És reszket, m.iként a nyárfalevét 
Szeme kivillan a fátyol alól, 
Mit föl-föllebbent a délszaki szél. 
Ráösmer az ifju s ~fölsír esengve: 

l 

•Abigél! O boosáss meg, Abigél !• 
A nép csak néz, néz hosszan elmerengve , 
Es összesug: •Mi törl-ént ~ Mit beszél ?a 

29. 

• V &lóra vált egy sz ép tiindérmese. • 
Felel Nagdéla. cEz az árvalány 
Volt ez ifjunak régi kedvese, 
Ki mint menyasszony itt áll oldalán. • 
És gyámfiához intve szól & nábob: 
c.Arany·ezdstöm mind-mind a tiéd, 
De a szerelmet és a boldogságot 
Kincs ragyogásával föl ne cseréld !a 

30. • 

P&rsandatának könnye is kicsordul 
És áldva áldja a nábob neTét : 
•Méltó Y&gy, jó umm, hogy a siron tul, 
Fönt a me nyekben szomszédom te légy b 

Szolnok. Het-es Kornél. 
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, ; 
LUZZATTO MOZES CHAJJIM. 

1707- 1747. 

(Születésének kétszáz éves évfordul ója alkalmából.) 

A magyar nemesség kis százaléka büszkélkedhetik 
azzal, hogy neve viselőjét már a mohácsi vész elötti 
időből is mogemlitheti. Annál nagyobb csodálkozást 
fog kelteni olvasóink némelyikében, ha arról vesz 
tudomást, hogy az olaszországi zsidó Luzzatto (Luzzatt, 
Luzzatti) család en·e képes. Tudomásunk van ugyanis 
arról, hogy rabbi Lnzzatto Sámuel felesége, az 1508-ban 
született Belladonna 1596 márczius 24.-ikén halt meg. 
Továbbá tudjuk azt, hogy Luzzatto Salamonnak a fia, 
Luzzatto Sámuel (a ki valószinűleg Belladonna férjével 
azonos) kilencz nappal a mohács~ vész után, 1526 
szeptember 7.-ikén, erev-roshásonokor Náchmánidesz · 
tóramagyarázatát szerezte meg magának a könyvtára 
részére, amely kézirat még most is őriztetik a milanói 
Ambroziana könyvtárban a cod. 121.-dik szám alatt. 
Bár zsfdó családok büszkeségét nem a kard h~gyére 
aggasztott véres fej e az ellenségnek képezte, hanem 
tudományos müvek kézirata, mindazonáltal utánozták 
környezetük szokását; czimere a Luzzatto családnak 
is volt. Kettős pajzsban három csillag a növekvö 
holddal és a kakas csőreben levő búza- vagy árpa· 
kalászszal (L. BraJ;tn : Die Familie Luzzatto, Ber
lin 1900.) 

Ezen Luzzatto család egyik ágának sarja volt 
Luzzatto Sámuel Dávid, Sedál, aki az 1800.-iki év 
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első sófár körtölése órájában született elul első napján, 
augusztus 22.-ikén, reggel 7 óra körül Triesten. Az 
ősi törvény szerint a világ összes zsinagógáiban 
megszólaló harsona mintegy jelezni akarta Izrael 
jövendő nagyjának világrajöttét. És a hálás utókor 
hét évvel ezelőtt születésének százéves fordulóját 
megünnepelte sok helyütt. Ezen ünnep alkalmából 
neves tudósok közremúködésével jelentette meg a 
Verhand der Vereine fü1· Jüdische Geschichte und 
Litteratur in Deutschland Luzzatto Sámuel Dávid 
emlékének ezentelt kiadványát, amely munkában két 
magyarországi nagyhírű meste1· is segédkezett: a 
boldogult Kayseding és az országos rabbiképző tanára, 
dr. Eaeher Vilmos. A kegyelet hangja megszálalt 
Bécsben, valamint müködése helyén, Padoában is 
visszhangra talált. Az ottani rabbjno maggiore, Lolli 
E. kiadta dolgozatát: Un' eco della commemorazione 
tenuta a Berlino li 22 agosto 1900 per centanario 
della nascita di S. D. Luzzatto. Még mielött ezen 
közlernény megjelent volna a hazai zsidóság is áldozott 
már a kegyeletnek. Az Izraelita Magyar Irodalmi 
~ársulat titkárának volt gondja, hogy az 1901-iki 
Evkönyvben Luzzatto Sámuel Dávidról két dolgozat 
is megemlékezzék. Luzzatto összeköttetéseiről a ma
gyarországi zsidó tudósokkal dr. Kayseriing Mayer 
számolt be, dr. Pillitz Benő, aki orvos létére szak
szerüen foglalkozik zsidó irodalmi dolgokkal, Luzzatto
nak egy eddig kiadatlan levelét közli. Az 1860-ban 
meghalt 1Almanzi József padnai magántudós állapi
totta meg a Kerem-Chemed folyóirat ill.-ik évfolyamá
ban Luzzatto Mózes Chájjim születési évét. Ugyanis 



GOLDDF.H.GF.R I ZID OR 

egyik munkáj ának, a Leson-limudimnak bevezetése 
vége felé azt mondja, hogy 1724·-ben volt 17 éves. 
Így tehát a szerző elárulja, hogy 1707 -ben született. 
Közelebbi adat születésére nézve nincsen. Atyját Luz
zatto J akab Vitának (Chaj) hívták. Az anyja neve 
Luzzatto Diamante. A szülők valószinüleg elég közeli 
rokonok voltak egymáshoz. Mózes Chájjimon kivül 
volt más gyermekük is, egy másik fiúknak is tudjuk 
a nevét: Simon. Az akkor élő többi Luzzattokkal · 
való rokonságát meg nem állapithatiuk. Ellenben a 

most élő Luzzatto Michelangelo és Leo (az utóbbi 
rabbi VeJenczében) genealógiáját. tiz nemzedéken át 
visszavezethetjük egészen az 1580 körül Velenczében 
élt Luzzatto Izeppora (L. Brann : Die Familie Luz
zatto). Luzzatto Mózes Chájjim atyja jómódú, tekin
télyes tagja volt a padnai zsidó hitközségnek. Selyem 
és termény-kereskedés gazdagon adta meg szükség· 
letét. Az atyja észlelvén fia korán kifejlödő, nagy re~ 

ményre feljogosító tehetségét, nem riadt vissza semmi
féle áldozattól sem, hogy a kis Mózes Chájjim kitünő 
meeterek oktatásában részesüljön. Már korán meg· 
kezdte az olasz nyelven kívül még a hébert és a 
latint is tanulni. E két nyelvben igen szép elő
menetelt tanusított, különösen a héberben, a melyet 
ugy tudott kezelni,' hogy a zsidó történet nagymestere, 
Graetz (a Rabbinowitz-féle héber kritikai, bővitett 
átdolgozás van birtokomban VIII. köt. 384.) a zsidó· 
ság legnagyobb költőjével, Júda Hálévivel hasonlítja 
össze. 

· Nagyon fiatal volt még Luzzatto Mózée Cbájj~, 
midön atyja gondoskodása folytán bejutott az akkori, 
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paduai rabbi Bassan Jezsajás házába, a hol kabbalai 
tanulmányokkal előszeretettel foglalkoztak. A rabbi 
az jfjú tehetségát felismerte és méltá~yolta. A könyv
tárát, a malyben több kabbalisztikus munka volt, sza
bad rendelkezésére bocs~Hotta. Mindazonáltal eleinte 
az ifjú figyelme inkább a talmud tanulmányok és a 
héber költészet felé iránJ\llt. Az első müve megirásá
hoz 17 ~ves korában fogott és éppen hogy betöltötte a 
18.-ik évét, midőn befejezte. A czime: Leson limudim. 
Három részre oszlik. Az első rész a költészet fajait 

·tárgyalja ál talán osan, a második rész a héber költészet 
fajai t, a harmadik részben foglaltatik az első drámája: 
Sámson és Delila. Ezen munka első része 1727-ben 
Mantuában, 20 éves korában jelent meg Bassan Jezsá
jásnak, meste1·ének ajánlva, megtoldva hét zsoltár után
zattaL (Ujból kinyomtatták 1810-ben Lembergben.) 

Luzzatto számszerint is mintául vette a zsoltár
gyüjteményt, a mennyiben 150 zsoltárt irt a szent
írási zsoltároknak megfelelően nyolcz hónap alatt (1726 
sziván hó 4.-ikétől 1727 sebát :t .-ig). Ugyanaz időben 
kedveskedett <cMigdol óz,, czimü munkájával tanitója 
fiának Bassan Izráel Benjáminnak esküvője alkalmá
ból. A Migdol óznak kéziratát 1835-ben egy lengyel 
ember megvásároita Flórenczben. Luzzatto Sámuel 
Dávid abban a reményben, hogy kinyomtattatja érté
kes jegyzetekkellátta el. De ezen máskülömben isme
retlen lengyel férfiú eladta valakinek ezt a magyará
zattal együtt Magyarországon és azóta nyoma veszett. 
(L. Almanzi: Luzzatto 16 l. Lemberg 1879.) Szeren
csére azonban egy másik kézirattal is birt a volt 
tulajdonos, a mely alapján meg is jelent a munka. 
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Az első kéziratot kötelességünk lenne kutatni ha
zánkban. 

Azt hinnők, hogy az ily munkálkodás az ifj ú idejét 
és erejét teljesen igénybe vette . Azonban egész életé1·e 
nézve sokk~l tragikusabb szellemi munkakör is le
bilincselte. Akkor ugyanis Paduában volt egy egye
sület, a melynek a neve <~Mebáksé hásém» <<az Úr 
keresői l) volt. Ezen egyletben tanitott Tr ev es Izraél 
Ezékiél, Válli Mózes Dávid és Cbázák Jákob, a kik 
többé-kevésbbé mind fogla1koztak kabbalá-val. Ezeknél 
tanult Luzzatto is, azonban a tehetséges fiatal ember 
egy-kettöre egyenrangú társuk, majd végre vezérük 
lett. Késöbb aztán a négy férfiú kabbalisztikus tanul
mányait Luzzatto lakásán folytatta. (L. Almanzi 561.) 
Idővel elterjedt róla a hír, hogy boszorkányszerszá· 
mok vannak a lakásán. Különösen pedig midőn a 
felütődő vád táplálékot nyer t kabbalisztikus és kü
lönczködö viselkedése folytán. Annyira elmerült ezen 
tanulmányokban, hogy visiókat látott: Egy fensőbb 
lény, <1maggid,, titkos dolgokat közöl vele, majd Illés 
próféta jelenik meg neki, sőt talán messiásnak is 
képzelte magát a 23 éves ifju (L. u. o. 18-22 ll.) 
Ez volt az oka évtizedes üldöztetésének. 

Luzzatto kabbalisztikus munkáiról nem szólhatunk 
olvasóinknak, nem is érezzük magunkat hivatottnak 
erre. A kinek azonban a figyelme ide is irányul, 
annak Almanzi munkáját és Graetz-Rabbinovitz vm. 
köt. 382-406 11.-kat ajánljuk elolvasni. 

A kabbalával való foglalkozás tette Luzzatto életét 
tragikp.ssá. Ellenkezésbe jutott önmagával, korának 
és környezetének társadalmi felfogásával és a sympa· 
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thikus bős elbukott. Két általános Azabálya van a zsidó
ságnak a kabbala tanúlmányzóival szemben. Rabbalával 
foglalk ozni nőtlen, Palesztinán kivüllakó férfinak nem 
szabad. És a kj bemélyedett ezen titkos tanba annak, 
tilos azt egynél többnek előadni. Ezen törvényeket 
sértette meg .Luzza"tto lelke ártatlanságában. Hibáján 
kívül kerűlt a 29 éven ahíli ifjú kabbalisztikus tanul
mányozák körébe és közlékeny természete szive ön
kénytelen túláradásában közölte ta.nulmányai eredmé
nyeit társaival, Marini Izsákkal, 'rreves Izráellel és a 
1engyelországi-vilna.i származású Gordon Jekuthiéllel, 
a ki a padnai egyetemen orvostani hallgató volt (L. 
Kaufmann: Revue des Etudes Juives XXIII. 256 ll.) 

Gordon megismervén Luzzattot, hirt adott róla a. 
lengyelországi zsidóságnak két l evélben ( 1729 áb és 
elul hóban). Ezekben bámuló csodálat tal beszél Luz
zattoról és t.udatja honfiaival, hogy már 14 éves korá
ban könyv nélkül tudta Luria összes kabbaliaztikus 
műveit és hogy visiói vannak. Ezen levelek másolatai 
igen gyorsan elterjedtek, Chages Mózes is tudomást 
szerzett róluk Altonában. Chages buzgó ellenfele volt 
minden oly embernek, a kiről csak feltehető volt, 
hogy messiásnak adj a ki magá t. N agy érdemei voltak 
az álmessiás Sabbataj Cebi hivei ellen irányuló moz
galomban. Tulzott buzgalmában könnyen meggyanúsi
tott bárkit azzal, hogy a meghalt Sabbataj Cebi 
ezektájához tartozik. Ezen ket levél elég ok volt arra, 
hogy 1730 ebesván 9.-iki kelettel a velenezei rabbi
kat Luzzatto ellen való erélyes fellépésre hivja fel. 
A velenezei rabbik azonban nagy tisztelettel viseltettek 
8 nagytehetségű ifjú iránt. Chages levelét elküldték 

A: IM /T h.' ukvnyve 19(17 l í 



GOLDBl!:RGl!:R tzibOlt 

neki Páduába betekintés végett és hogy ő maga tisz. 
tázza magát Chages előtt. Luzzatto szeliden, szerényen 
és az igazi bölcs lelki nyugalmá.val válas~ol az altonai 
levélre. Ö nem híve Sabbataj Cebinek, kérdezősködjék 
felőle csak. (L. Graetz-Rabbinovitz 392. l.) 

De midőn Chages látta, hogy a velenezei és a páduai 
rabbik Luzza.ttoval enyhén bánnak és bár fiatal, nőt
len és Palesztinán kivül lakik és mégis foglalkozik 
kabbalával, sőt még többeknek előadást is tart rQla, 
erélyes leveleket intézett Ergas J ó zs ef livornói, Mor
purgo Sámson ankonai és Segre Ábrahám casalei 
rabbikhoz Luzzatto ellen, hogy idézzék őt maguk elé 
és tiltsák el neki a habbalai tanulmányokat. De ezen 
rabbik sem akartak Luzza.tto ellen fellépni. Erre Chages 
németországi rabbikhoz fordult, hogy átkot mondjanak 
mindazok ellen, a kik azt hirdetik, hogy visióik van· 
nak valamely felsőbb lény, maggid megjelenése foly· 
tán. A velenezei rabbik sok huza-vona után nagyobb 
zavaroktól tartván végre rászánták magukat arra, 
hogy Bassan J ezsájást reá birják, hogy Luzzattotól 
bizonyos engedményeket kicsikarjanak. Az öreg rabbi, 
a. ki akkor Reggioban lakott, a kényszer hatása al~tt 
felkereste tanítványát Paduában és a vele~czei rabbik 
három kiküldötte jelenlétében irásbelileg kötelezte :n~
gát arra, hogy kabbalát tanítani vagy ily müveket Ir~l, 
vagy a maggirldal való visióit valakivel közölni ad~Ig 
nem fogja, a mig ezeket Bassannak be nem mutatJ&~ 
eddigi ily nemd szerzeményeit pecsét alatt átadja nekl 
(1730 áb 3.-kán). Kabbalai munkáit aznap elzárták, 

'k t a a láda egyik kulcsa Bassannál maradt, a mást a á 
v~lenozei rabbik egyik megbízottja vette őrizet al · 
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Ezzel a hónapokig tartó herc~e-buroza befejeződött. 
Luzzatto nyugodtan járt munkája után. Családi tűz
helyet is alapított magának. Nőül vette Finzi Dávid 
mantuai rabbi leányát, Czipórát (1733-ban 25 vagy 
26 éves korában). Azonban ezen nyugodtsága csak 
látszólagos volt, mert már 1734 ijjár 9.-ikén egy ujabb 
munkát fejezett be ezen czim alatt: Általános fö. 
szabályok az igaz tudományhoz (kabbalához.) De nyil
vánosságra nem hozta addig, a mig igérete ezerint 
engedeimet nem kapott meaterétőL Az engedeimet 
megnyerte hét hét múlva, sziván hó 28.-ikán Bassan
tóL A velenezei rabhínátus értesülvén ujabb dolgai
ról, akadályokat akart ter"'ei ellen görditeni. De Luz
zatto mint paduai ember nem akarta elismerni, 
többszörös megkeresésre sem, a velenezei rabbiság 
ítélkező jogát maga felott. Erre a velenezei rabbiság 
átkot mondott 1734 ebesván 6.-ikán mindenkire, a ki 
Luzzatto Mózes Chájjim könyveit olvassa, azokat 
15 nap alat~ neki át nem adja. Ezen kimondott átok
hoz csatlakozott aztán Európa majdnem minden 
rabbisága. A padnai hitközség és összes ismerősei el
hagyták őt. Mesterét, Bassan J ezsájást kivéve senki 
sem aka1·t vflle érintkezni. Elannyira, hogy kénytelen 
volt 17 34 kiszlév 1.-én családj át elhagyni és üldözött 
vadként kóborolt városról városra. 

Ekkor Luzzatto a megpróbáitatás keserves napjait 
élte. A ki eddig környezetének büszkesége volt, most 
seholsem talált nyugalmat. Majna malletti Frakfurtba 
érkezvén az ottani rabbi, Kahan Berlin Jakab szi
gorúan bánt el vele és kényszeritette öt, hogy eskü 
alatt megigérje, miszerint többe kahbaJisztikus dol-

1 i * 
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gokba nem á1·tja magát, ilyesfélét n em ír többé és se _ 
kit ilyesfélére oktatni nem fog ezentúl (1735 jan. 1 2~. 
Egy engedeimet kért csupán magának Luzzatto, mé 
pedig azt, hogy a 40.-ik évét betöltvén Palesztinába! 
szabadjon neki majd kedvencz tanulmányával foglal
kozni. Európa sok rabbija előre átokkal sujtotta öt, 
ha esküjét megszegi. Eddig csak a munkái voltak 
átok alatt. Most már ő is könnyen átok alá juthat. 
A ki ismeri azon kor gondolkozását, megérti e fenyege
tés komolyságát . 

Ennyi megaláztatásra még a szelídlelkű Luzzatto 
is fellázadt. Nem tudott to,ább szenvedése helyén, 
Frankfurtban maradni . A bolygó zsidó útnak indult. 
Tovább ! Továb b ! Küzködve érkezett meg Amster
damba. Itt általános megbecsülésben részesült a szefárd 
hivek részéről, a kik nem tekintettek az olasz, a német 
és a lengyel rabbikra. A gazdag de Chaves Mózes 
házában szives fogadtatásban részesült, a ki a fia 
oktatását reábízta. Luzzatto függetlenségre törekvő 
nemes lelke azonban az ily kenyérkeresettel nem 
volt megelégedve. Az amsterdami hitközség örömmel 
felajánlott támogatását könyöradománynak tekintvén, 
elutasította. Saját keze munkájával akarta szegényes 
szükségletét megszerezni. Mint a zsidóság másik büsz
kesége, Spinoza Benedek, ő is az üvegcsiszolás mes
terségét sajátította el. Luzzattónál bevált a bölcs 
szava: «A ki gyűlöli az ajándékot, az boldogul.>> (Példa
beszédek 15, 27.) Rövid amszterdámi tartózkodása 
után családját, szüleit magához vette Paduából. A az·ü
Iök pedig a sok fájdalmas üldözés után ujból bol
dogan és közbecsülésben láthatták gyermeküket. De 
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nemsokára visszakívánkoztak Páduába és ott lelték 
örök nyugalmukat. 

Luzzatto Mózes Chájjim azonban Amszterdamban 
sem tudott irodalmi tevékenység nélkül meglenni. 
Fájdalmas szívvel mondott le egyelőre, 40 éves koráig, 
kedves tanulmányáról, a ka b haláról, nehogy esküszegő 
legyen. Visszatért ifjukori szerelmébez, a héber költé
szethez. 17 43· ban jelent meg az uj héber költészet 
egyik legremekebb alkotása : Dicsőség az erényesek
nek, Lajj esárim thehillá, az alkalomból, hogy tanít
ványa, de Chaves J aka b nő ül vette de Vega Enrique 
Racbel leányát. Azonkívül még számos nagybecsű 

munkát irt. Azonban közeladni érezte életének 40. -ik 
é vét, midön vágyai telj esülhetnek, ba Palesztinába 
költözik és szabadon foglalkozhat majd lelke igaz 
kivánságának tanulmányával, a kabbalával. 

Elhagyta uj életének Eldorádóját, Amszterdámot, 
a hol köztiszteletben, közbecsülésben és ezeretetben 
részesült. Ideális gondolkozása ősei hazája felé terel
ték, a hol majd aztán szabad lesz úgy tennie, a mint 
akar. Ifjúkori ábrándja teljesülni fog. A miben a 
külső erőszak két nehéz küzdelmes évtizeden át meg
akadályozta, abban leli majd gyönyörét. És most 
megint utolérte a tragikuma, a sors kímélet lenül sujtó 
keze. A teljes szabadsága napja még fel nem virradt, 
midön 40 éves kora előtt Palesztinában (Tiberiásban) 
őt és családját egy napon a.z élők sorából elragadta 
a pestis, 17 47 ijjár 26.-ikán. Nyughelyéta nagy rabbi 
Akiba állítólagos sirhelye mellett találta. 

S. A. Ujhely. Or. n oldher!Je1· Izidor. 
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A GYERTYÁK. 

Villeneuve báró altábornagynak az volt a rögesz
méje, hogy az egész hadseregben senki sem ért a 
várépítéshez, csak ő. Ennélfogva, ha valahol jóravaló, 
becsületes várat látott, azt rögtön átépítette. A komá
romi várról azt mondták neki, hogy az a monarchia 
legerősebb fészke. Ennélfogva egy napon végig járta 
a komáromi vár falait, elszítt egy tuc~at czigarettát 
s aztán kijelentette, hogy ezt a várat át kell építeni. 
Át is építtette másfél millió forint költséggel. 

Ebből a másfél millióból ellopták a felét a vállal
kozók. A másik felén épitettek egy hosszú és vékony 
falat, de azért egy Braun Gábor nevezetü ember is 
szerzett rajta százezer forintot. Ez a Braun Gábor 
hosszú, sovány ember volt, igen mozgékony, igen 
eszes és igen becsületes. Az első százezer forintján 
vett két gabonás hajót, azt tele rakatta minden aratás 
után csallóközi aczélos buzával s vitte föl Bécsbe. 
Ott eladta s szerzett rajta másik százezer forintot. 
Kétszáz (:)Zer forinttal ő volt a leggazdagabb ember 
a v-árosban s miután megválasztották hitközeégi elnök
nek, vett magának egy nagy házat a Dunaparton. 
A házat ezépen átépíttette azokból a téglákból, a 
melyek a várépítésből megmaradtak, aztán a szobákat 
telerakatta szép bécsi butorral, szönyeggel, képpel 
és ezüst holmival, kézen fogta a két kis gyerekét és 
a feleségét és bevitte öket az új hajlékba. 

- Ez a tied - mondta az asszonynak s nagy 
kört írt le a karjával. Ez az ebédlő - magyarázta, 
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miközben a nagy, diófából faragott pohárszék ajtaját 
föltárta. Ezeket a porezelián tányérokat Bécsben vet
tem, a poharak Csehországból való1r. Szépek? 

- Gyönyörűek - mondta Braunné elraga.dtatásaal, 
miközben megtapogatta a karcsú üvegeket és a virá
gokkal diszített tányérokat. 

- Ezek az ezüstök - magyarázta tovább Braun, 
miközben egymás mellé, sorba kirakott két karos 
ezüst gyertyatartót, késeket, villákat és kanalakat, 
egy órát, egy halas tálat és két vil·ágcserepet. 

A gyertyatartók nagyon szépek voltak. Két karcsú 
nőalak, magasra emelt kezében tartotta a gyertyáknak 
való tartályokat, miközben a testüket borító lepel 
lecsúszott a keblükrőL Ezüst és simamelJű asszonyok 
voltak, szépek és üdék és mintha büszke tartásukkal 
versenyre akartak volna kelni avval az ifjú pásztor
lánykával, aki ott állt az óra talapzatán szerelmea 
ölelkezésben egy pásztorfi.úval. 

A két gyermek szájtátva nézte a drágaságokat, az 
asszony a lábujja hegyén járt, mintba félne lármát 
csapni a sok drágaság között, Braun pedig zsebre 
tett kézzel, azétvetett lábbal, a gazdag ember öntelt
ségével nézte a feleségét. Utoljára leült egy kényelmes 
fotelbe, a két gyermeket a térdére ültette e magyarázni 
kezdett: 

- Azon a gyertyatartón ott - látod - az egy 
finom úrnő, Francziaországból való és egy grófnak 
volt a felesége. 

- Egy grófnak? kérdezte a nagyobbik kételkedő 
hangon, mintba kevés volna neki. 

Braun úgy tett, mintha csakugyan tévedett volna : 



- Grófné vagy herczegué? Nem tudom bizonyosan 
De valami nagyon nagy úrnak volt a felesége. Ugy-~ 
mama ? 

Braunné mosolyogva állt eJébÜk s intett a fejével. 
- Királyné . .. 
A kisebbik gyerek most leugrott az ·apja térdé1·öl. 
- Az nem lehetséges - mondta határozótt hangon. 

Miért ne volna? 
- Mart ennek nincs is ruhája és meg fog fázni. 
Ezen nevettek s utoljára avval nyugtatták meg a. 

gyermeket, hogy egy ezüstkirálvné nem olyan közön
séges, fázékony teremtés mint egy igazi királyné és 
hogy különben is minden királyné kivágott ruhát visel. 

Ez a nap s még azután sok hét és hónap csupa 
tüudérmesével telt el. Az új butorokban, szönyegek
ben, képekben és szobrokban ezer meg ezer meae
fonál volt, azt mind fölgombolították a képzelet 
rokkájára s a szines, meleg és gazdag ottbonban 
boldogok és megelégedettek voltak. Braun az üzlete 
után járt, irodájában fölhalmozódtak reggelenként a 
levelek és sürgönyök, oda künn a Dunán kürtöltek 
a gözösök, a talyigák nyikorogtak, lánczok csörögtek 
és derékig mezitelen munkások sürögtek-forogtak a 
napsugárban. Az egész élet egyetlen nagy munka· 
napnak látszott, melynek ormán úgy állt ez a sovány, 
de mégis izmos ember, mint egy hatalmas uralkodó, 
osz\va parancsait, éles pillantással észre véve minden 
mulasztást, minden hibát. A munkában megedződött, 
megfinomodott elméje és ízlése kezdett belelátni a 
világforgalom hatalmas mdhelyébe és a zsidó talent~ 
erejével CRakhamar irányitani is kezdte ennek a rou· 
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helynek munkáját. De a lelke mélyén megmaradt 
vidéki kis embernek, aminőt ezrével látunk, a kik 
végigjárják a világot a mégis visszavágynak abba 
a csöndes hajlékba, ahol a zsidó élet egyszerűsége, 

csöndje és békessége uralkodik, a hol a napok és éj
szakák a munka által egybe vannak forrasztva s csak 
a hét egyetlen napján szabad megpihenni. A szombat 
varázsa a legnagyobb ezeknél az embereknél s a 
királyok büszkesége él bennük, hogy hitük parancsai
nál fogva egy napon megállanak a hajók a. nagy 
folyón, a lánczok nem csörömpölnek, a talyigák nem 
csikordulnak meg a folyam kavicsos partján s a 
napbarnította emberek is meghaj o ln ak az ősi vallás 
törvényes szünete előtt. 

A péntek estét meg kellett tartani. B1·aun úr fana
tikusan ragaszkodott a pénteki est varázsához, a. 
mikor lelke visszaszállott gyermekéveibe, a szülői 

ház szegénységéhez. S abban volt valami fölemelő, 

gyerekes érzés, hogy Braun úr ilyenkor előhozatta 

a két ezüst karos gyertyatartókat s áhítattal nézte a 
szép, magas, karcsú feleségét, aki a szemére azoritotta 
hófehér kezét és meggyujtotta a gyertyákat. 

Kis leánya ilyenkor ott állt az anyj a mellett és 
figyelmesen nézte az egyszerű ezertartást s ő is rá
szorította kicsi kezét a szemére. 

Braun úr magához szorította a leánykát s boldogan 
nevetett. 

-Majd ha nagy leszel - mondotta - te is meg
gyujtod a gyertyákat. Szép világosság lesz a szobád
ban, az asztalon fehér abrosz és te is olyan leszel. 
mint a mamád. Olyan szép. 
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- Oh nem - olyan szép senki sem lehet. A mama 
gyönyö1·ií, a leggyönyö1·űbb. Olyan szép, mint a ki
rályné, mint az ezüst királyné. 

- Hát jó. De a gyertyákat meg fogod gyujtani? 
-Meg. 
És megfogadta. hogy a gyertyákat meg fogja gyuj. 

tani mindig. Egyetlen egyszer sem fogja elmulasztani. 
Braun úr most fölállt a föl alá kezdett járni a 

szobában. Hirtelen megállott s hosszan, fürkészve 
nézett a feleségére, a ki ott állott a gyertyák elött, 
mereven elmerülve a lobogó világosságba. A mióta 
a gazdaság kényelme vette körül az asszonyt, egy
szerre mintha megváltozott volna. Szépsége pompás 
ruháiban még szembetünöbbé vált és a társaság, a 
malyben most elkényeztették, mintha eitéritette volna 
azokott életmódjától. 

- V ala.mi bánt? kérdezte Brau n az asszony mellé 
lépve. 

Mintha bűnös gondolaton kapták volna, fölriadt. 
- N em. Szó sincs róla. 
- Egy id ö óta olyan hallgatag vagy. 
-Nem. 
- Bánatod van ? 
- Nincs. 
Ridegen mondta, minden elismerése nélkül annak 

a. gyöngédségnek, amelylyel kérdezték. 
Braun élesen nézett rá s csöndesen mondta. : 
- N em vagy őszinte. Már régen figyellek s tudom, 

hogy nem vagy boldog. 
Az asszony kaczéra.n nevetett. 
- Ob, te téved sz. N agyon boldog vagyok. 
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Braun egy széket tolt .. a kályha mellé. 
_ Ülj le - roondta. Ulj ide szembe velems beszélj. 
Az asszony hanyagul dobta magát a székbe, egy-

másra tette lábait. 
_ Vallatni akarsz? 
_ Nem, csak kérdezni. 
_ Hát kérdezzél. 
- Tudod-e mit beszélnek ? 
Az asszony felbiggyesztette az ajkát. 
- Az embereknek nincsen egyéb dolguk, hát 

fecsegnek. 
- Tudom. Az emberek alávalóak, rosszak és nincs 

az a tisztaság, a mit be ne mocskolnának. Még téged is. 
Az asszony bátran és büszkén ugrott föl. A tet

ten ért tolvaj vakmerőségével tért a legkeményebb 
dologra. 

- Tudom. Azt mondják, hogy megcsallak Goazto
lányivaL 

Braunt meglepte ez a biztos hang. 
• Nem éde~em - mondta megkönnyebbülve. 
Csak azt mondják, hogy kelleténél többet találkozol 
vele. -

- Nagyon kedves ember. 
- Semmi kétség, de neked gyermekeid vannak. 
- Oh f Neki pedig igen jó modora. A zsidók irigylik 

tölem. A zsidók gonoszok. A zsidók nem értik ezt. 
Braun indulatosan toppantott. 
- A zsidók ép oly gonoszok, mint a többiek . 

. -:- Nem édesem, gonoszabbak. Nem tudják túl
elnJ, hogy ez az ember, a vármegye elsö gavallérja 
foglalkozik velem és kitüniet. 
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Ki tüntet? 
- Igen, kitüntet. 
Braun büszkén nézett végig az asszonyon. 
- Kitüntet. Ha egy dologkerülő, léhütö, végig

sétál veled az utcán, az kitüntetés? Azt te kitüntetés
nek nevezed? Egy asszony, két gyermek anyja, aki
nek férje van, dolgos és szorgalmas, kitüntetésnek ne
vezi ezt? 

- Azt ti nem értitek. 
Braun indulatosan ütött a mellére . 
- Kik azok a ti ? - Kiáltotta. 
- Hát ti! Ti, zsidók. Ti azt hiszitek, hogy a 

vsgyon minden, hogy az üzlet az élet, hogy az ember 
arra való, hogy itt üljön, üljön, üljön és a gyerme
keire ügyeljen, mint egy nevelőnő. Ezt nevezitek 
anyai kötelességnek e ezt a kötelességet nem váltja 
föl semmi öröm, semmi szórakozás. Egyetlen j 6 
modorú, jó ízlésű ember nincs köztetek. V ének vagy
tok, mielött ifjak lettetek volna s nem ismertek mást 
csak önmagatokat. Ezért gyűjtitek a vagyont s minke~ 
is ezért tartotok, hogy nektek legyünk a szórakoz- · 
ta tótok. 

Ök egészen más emberek. Ök ifjak, jókedvüek, 
udvariasak, ismerik az élet vidámságát. -

- De nem ismerik a komolyságot. Az igazi munkát 
és mindent, ami azon épül : a családot. 

Az asszony nevetett. 
- A család? Mindig a család. . 
- Az. A család minden, a többi semmi. Semmi. 
Odalépett az asztalhoz, melyen a gyertyatartókban 

az ezüst királynék me1·even állottak, magasra emelt 
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kezükben tartva a családi élet égő, lobogó szimbo
luroait. Hosszasan nézett a gyertyák fényébe s aztán 
lassan, vontatva mondta: 

_ Hát jó. Gyülölj bennünket és hidd el nekik, 
hogy ők külömbek. Majd egyszer megérted, hogy az 
élet örömeit rrii értjük jobban. É n és - a két gyerek. 

Csöndesen betette az ajtót maga után s kézen ve
zetve két gyermekét elindult a ház tulsó oldalára. 

Azontul sokáig n em beszéltek egymással. 
A fé1·j külön életet élt. Lassanként beletörődött 

abba a gon dolatba, hogy tévedett. Egyszerű , közön
séges bölcsesége azt diktálta, hogy tovább kell 
élnie még akkor is, ha az ember el hi b ázta az életét. 
A rezignációra a kis emberek és nyárspolgári lelkek 
inkább hajlanak, mint a nagy szivek és szárnyaló 
intelligenciák. A lemondá's a nép és főleg a munka 
embereinek erénye. 

Az asszony pedig tovább járta a kis város társasá
gait. Jóformán kizárólag azért, hogy ne tünjön föl 
tulságosan, ha Gosztolányival találkozik. A vármegyei 
ifjúság vezéralakja eleinte csakugyan nagyon udvarias 
és kiméletes volt az asszonnyal. Utóbb széles álta
lánosságban és elméletileg kezdte fejtegetni a női 
erényről alkotott véleményét . és sokat boszankodott 
rajta, hogy ez a liba nem 6rti meg ezeket a dolgokat. 
Utoljára az elméleteket félre téve, egy napon így 
szólt az asszonyhoz: 

- Ön tudja, hogy szeretem és én is tudom, hogy 
ön ezeret. Ez az állapot azonban nem tarthat örökké 
úgy, ahogy ma. Vagy jobban ezeret engem, mint 
azt a fantomot, melyröl annyit beszél, vagy nem ... 
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Miféle fantomról beszél ? 
- Hisz tudja. 
Az asszony gondolkodott. 
- Nem. Nos? 
- N os, hát az ugynevezett tisztességet. 
- És ha jobban szeretném, mint magát? Kérdezte 

fürkészve. 
- Akkor - bocásson meg - akkor igazán nem 

tartanám okos nőnek, hogy úgy mondjam.. . nos 
igen, akkor nem tartanám igaú zsidó asszonynak. 

A Duna partját·a értek, ahol már nem állanak házak 
s ahol a fák mélyen lehajo ln ak a víz tükre felé. 

GoaztoJányi a kezét fogta az asszonynak. 
-Nos? 
- Nem értem, r::rit kiván tőlem? 
- Mindent - mondta a fiú nekihevülve és át-

ölelte az asszonyt. 
Aztán úgy álltak ott perczekig, forró csókban forrva 

egybe, miközben lábaiknál ott rohant a Duna. A Duna, 
a melyen a Braun gabonáshajói vitték a buzát. Fent 
a sánczokon, a Braun építette várfalakon csöndesen 
pipázga~tak a katonák. 

Ezen az estén mindent elrendezett Braunné. Egy
két ruhát, némi pénzt és ékszereket csomagolt táská· 
jába. Eleinte az volt a szándéka, hogy mihelyt be
esteledik, átmegy Gosztolányi lakására. 

Meg is probálta. A tükör elé állott és megnézte 
benne magát. Aztán lábujjhegyen ment az ajtóig 8 

óvatosan megnyomta a kilincset. Semmi nesz. 
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Helyes - mondta. Lemegyek a kapuig, és .. . 
A szive erősen dobogott. 
_ Ostobaság - mondta. Egy óra mulva vissza 

jövök e senki sem fogja sejteni. 
Most eszébe jutott neki a kis leánya s szégyelte 

magát. Érezte, hogy arczát mint önti el a pir. 
- Nem - mondta. - Nem teszem így. Elme

gyek és -
Itt megállt. Amit gondolt, az szörnyünek tetszett 

előtte. Elmenni és soha többé vissza nem térni? 
Soha? 

Lassan, nyujtva, fennbangon mondta ezt a szót : 
so- ba- sem és nagyon bosszúnak tünt neki ez a 
szó. Mintha valami végnélküli fekete szalagot bonto
gattak volna előtte. 

V égre is úgy határozott, hogy mégis visszatér. 
Eszébe jutott, amit Gosztolányi mondott. Hogy a 
tisztesség nevü fantornot nem szabad szeretni egy 
okos nőnek ... 

És nevetett. A bűn előérzete tüzelte és hevítette 
arczát. Megint a tükör elé állott és ruháját rendezgette. 
Szép volt és fiatal és elégedetten mosolygott arra az 
asszonyra, aki a. tükörből feléje nézett. Most arra 
gondolt, hogy ez a tükörbeli asszony jó és becsületes, 
ö pedig -

- Nem - elmegyek - mondta s többé nem 
jövök vissza. 

Most mintha mosolygott volna a tükörbeli asszony 
8 azt mondta volna : 

- Csak menj ! Isten veled ! Én maradok. 
Szinte pörölni szeretett volna evvel az asszonynyal 
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s már gyülölte benne a tisztességes nőt, a ti szteE~seg
telenek kaján irigységéveL 

- Csak maradj ! Csak marad j ! 
Lassan lábujjhegyen ment a küszöbig és óvatosan 

nyitotta ki az ajtót. Odakünn 11 folyosón sötétség 
volt már s csak az egyik ablakból sugárzott vilá
gosság. 

Megdöbbent. Neki el kell menni ott az ablak alatt, 
a gyermekszoba előtt. 

- J ó - mondta s sz inte ellágyult attól a gondolat
tól, a mely most föltámadt lelkében. Legalább még· 
egyszer látom őket. 

Kimondbatatlan gyöngédség szállta meg, amint a 
két gyermekre gondolt; ez a gyöngédség elfeledtette 
vele, hogy amit tesz, az örökre elszakítja őt ettől a 
két gyermektől. Most már óvatos sem volt . Sietett 
végig a sötét folyosón s lihegett, mikor megállt az 
ablakok alatt. 

Odabenn az asztalnál ült a két gyermek. Apjuk 
gondolatba elmerülve, simogatta a fiú fej ét. 

Az asszony némán nézte öket s mosolygott : 
- Isten veletek ! 
Odabenn csak ültek a gyermekek csöndesen. Nem 

érezték meg, hogy az anyjuk búcsuzik tőlük . 
- Isten veletek ! - mondta most az asszony sut-

togva. 
A kis lány most fölállt s kiment a szobából, aztán 

alig egy percz alatt újból v_isszatért. A két na~~ 
szép ezüstkaros gyertyatartót hozta, a vadonat UJ 

gyertyákkal, aztán letette az asztalra. 
Péntek este volt. Az asztalon a hófehér abrosz 8 
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a két ezüstkirályné most is ott állt, mereven, ma
gasra emelt karokkal, rendületlenül. 

Braun úr fölállt s aztán az asztal elé lépett. A kis 
leány meggyujtotta az első gyertyát s amint kicsi, 
hófehér kezét a szemére szorította, látszott ajka mor-

' gasa.. 
Braunné pedig csöndesen megnyomta az ajtó kilin-

csét, belépett a szobába. Aztán kezét a szemére 
szorította. s remegő ajkán látszott, hogy ö is imádkozik. 

Go ri a G-é.za. 

l ' 

A ZSIDO NEPF AJI JELLEGE. 

A népvándorlás ok árj ai magukkal sodorták a dia
spóra keserves kenyerére kárhoztatott zsidó népet, itt 
is ott is partra vetve egy-egy töredékét, martalékul az 
üldözéseknek és elnyomásnak Nincs oly rejtett zúga 
földünknek, a hová zsidók nem vetődtek volna; az ég
hajlat és a megélhetés egyéb föltételeinek különböző
sége megváltoztatta és különbözővé tette a physikumot, 
de fenmaradt rendületlenül a szétszakíthatatlan szel
lemi kapocs: a tiszta egyistenhit. A külsö megjelenés 
különbsége a zsidóknál oly nagynak tünt fel, hogy 
Inéltán felmerülhetett a kérdés, vajjon egy népfajnak 
tekintendők-e. Ehhez az a másik kérdés járul, hogy van
nak-e valósággal oly népfaji jellegeik, melyek határ
falat emelnek köztük és az öket körülvevő népek közt. 
Épen ujabb időben zsidók és nem-zsidók egyaránt, a.z 
utóbbiak talán még nagyobh mértékben, foglalkoznak 

..U /JI IT Ét~könw ve 1fl(fl. l R 
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ezekkel a kérdésekkel, amelyeknek megfejtése a le _ · , 
nehezebb problémák közé so1·olható. Annál é1·dekese:b 
és nehezebb ez a feladat, mert épp azokról a testi saját. 
~ágo,król, malyeket ~aji jellegüeknek mondanak, a leg. 
llletekesebb szaktudosok azt mutatták ki, hogy éppen. 
séggel nem semita sajátságok. 

A mult század közepéig senkisem kételkedett abban 
' hogy a zsidók egységes, minden idegen elemtől ment 

faj. Azután, hogy behatóbban kezdtek foglalkozni az 
ember testi tulajdonságaival, különösen a kraniologia 
(koponyaisme) segítségével oly különbségeket fedeztek 
föl zsidók és zsidók között, hogy szi.ikségesnek mu· 
tatkozott öket alfaj okra, fajcsoportokra osztani. A legré· 
gibb osztályozás az aslcenáz és szefárd zsidókat külön
bözteti meg. Ikow három csoportot állított fel : a kelet .. 
délit, mely majdnem egészen tiszta: a nyugateurópait, 
mely erősen kereszteződött a bennszülött lu.kossággal, · 
és az oroszt, mely rövid fejü (bracbycephal) és már 
alig mondható semitának. Lagneau, franczia tudós, 
szinte három csoportot állapított meg : az északafri
kait, a 1·ománt és a német-lengyel-oroszt. Legujabba.n 
dr. Judt J. M., varsói tudós, <1Die Juden als Hasseu 
czimű müvében alapos tanulmány tárgyává tette a 
zsidók testi aajátságaha vonatkozó adatokat ; kutatá
saina.k sok tekintetben új és meglepő eredményeit a 
következő három pontban foglalhatjuk össze: 1. Az 
európai zsidónak fizikai főelemei (a fej és koponya 
alakja, a haj és szem szine stb.) m·ős eltérést: muta~ a 
semita f'aj vélt jellegeitől. 2. Az askenázim és szefa~dlDl 
közt fizikai tekintetben nincs külön bs ég ; a zsidók 
fizikai typusa bizonyos fokig egységes. 3. A zsidók é.S 
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az egyes európai országok bennszülött lakossága közt 
nincs analógia. 
Ezekből meg azt a következtetést vonja le Judt, hogy 

a zsidók nem az Európában, hanem a legrégibb, mégrész
ben történet előtti időkben történt elegyedésnek t ermé
kei, vagyis még az őskorban idegen faj alkatrészeket vet
tek fel magukba, a melyek öket eredeti semita typnsuktól 
erősen el téri tették. Csak a nyel v rokonsága füzi öket 
a semitákhoz, kiktől fizikai tekintetben nagyon külön
böznak. Judtnak óriási apparatussal keresztülvitt ku
tatásainak végső eredménye tehát rövjden és velősen 
az, hogy a zsid6k tulajdonképen nem semiták ; hogy 
már az őskorban vesztették el a semita j ellege t, a 
malyből nem tartottak meg egyebet, mint a nyelvet. 

Nevezetes, hogy egészen más uton, más nemű kuta
tások alapján, majdnem ugyanezen eredményre jut 
egy igen jeles német ethnographus, dr. Stratz C. H. 
imént megjelent <c W as sind die Jud en?» czímü rövid 
tanulmányában. Stratz, a ki alapos ismerőj e a föld 
összes népeinek, azt a fölfedezést tette, hogy azok a testi 
tulajdonságok, malyeket zsidóknak vagy semitáknak 
mondanak (a keskeny, egyenes, erősen kifejlett orr, a 

magas, keskeny, domboruan görbült hát, a gyakran 
kidüledlS nagy és élénk szem, az erlSs arczvonások, az 
erős, fürtös hajzat) a föld valamenny1· népénél talál
hatók fel, még a japánoknál és a kaffereknél is, 
sőt akárhány római császár szobra határozott zsidó 
typust mutat. Ez az úgynevezett zsidó typus nézete 
szarint ugyanis nem faji jelleg, hanem bizonyos egyéni 
eltéréseknek erős, évszázados egymásközti házasodás 
(lnzuobt) áltaJ öröklékanynyá vált felbalmozódása, az 

l • 
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individualitásnak erősebb kiemelése az általános ra·. 
jelleggel szemben. Tételét számos fényképi fölvétell~l 
bizonyítja, a malyeken a legtisztább nem-zsidó fajok 
képviselői sokkal határozottabb zsidó typust mutatnak. 
mint a melléjük állított zsidók. 

Az egészséges ember ily módo~ nem nyújtván elég 
alapot a zsidók népfaji jellegének megállapítására, a 
beteg emberhez folyamodtak, az anthropologia itélete 
ellen a pathologiához appelláltak. És itt nevezetes 
eredményekre jutottak. A statisztika ugyanis a leg
határozottabban kimutatta, hogy a zsidók általában 
gyengébb testalkatuk mallett csekélyebb halandóságot 
és nagyobb e'letszívósságot, vagyis csekélyebb hajlan
dóságot a megbetegedésre (tudományos nyelven mor
bidítást) mutatnak. Különösen a fertőző betegségek 
ritkábban és enyhébben lépnek fel a zsidóknál, amit 
szeren csétlen ségükre már a középkorban is észreve~ek ; 
hisz ez a tapasztalat volt kiinduló pontja a zsidóüldö
zéseknek és mészárlásoknak. Másfelől, és ez az érem 
másik oldala, azt sütötték ki, hogy az idegrendszer 
betegségei, kezdve azok legenyhébb alakjától, a czukor
betegségtől egészen a tébolyig, nagyobb mértékben 
sujtják a zsidókat, mint a nem-zsidókat. 

Kérdés már most, hogy ez a kétségtelenül megle:ő 
különbség elfogadható-e olyannak, a mely elválasztja, 
megkülönbözteti a zsidókat az őket körülvevő népek· 
töl? 

A felelet nem lesz nehéz. A zsidók példabeszéd: 
azerü józansága, mértékletessége, benső és tiszta csa~ádi 
élete - oly tulajdonságok, amelyeket még az ellensegea 
táborban is kénytelenek elismerni - eléggé magyaráz-
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zák a megbetegedésekkelszemben való nagyobb ellen 
állási képességet. 

Ez a józanság és mértékletesség távol tartja külö
nösen az aJkoholizmus szomoru következményeit, a 
tiszta családi élet egy másik mételytől óv és kü lö
nösen a gyermekhalandóságot apasztja tetemesen . Ép 
oly egyszerü az idegbetegségekre való nagyobb hajlan
dóságnak magyarázata. Az évszázados, sőt évezredes 
üldöztetés, a már említett egymásközti házasodás, a 
városi élet izgalmai egyaránt rontották az idegrend
szert; ehhez já1·ult még az a körülmény, hogy a zsidók 
sokkal nagyobb mértékben vonzódnak a szellemi fog
lalkozásokhoz, mint a többi felekezetek vagy fajok. 
Elegendő erre nézve annak a felemlí tése, hogy a lefolyt 
iskolaév téli felébe~ a budapesti egyetem 6278 hall
gatója köziil 2011, azaz körülbelül 300/o volt zsidó val
lású, míg Magy,arország egész lakosságának · a zsidók 
csak 4·2o/o-át teszik. Ha tehát a zsidók ősi erényeik 
fentartása mellett az életpálya megválasztásánál meg
találják a helyes irányt, ha jobban megbarátkoznak 
az iparral és különösen a mezőgazdasággal : akkor 
idővel el fog enyészni az idegrendszer megbetegedésére 
való nagyobb hajlandóságuk. De faji j elleget abból, a 
mit a körülmények, szokások és életmód szüUek, kon
struálni nem lehet. 

A dolog tehát úgy áll, hogy a mai európai zsidóknál 
~ározott népfaji jelleget, olyant, mely kizárólag őket 
illetné, megállapítani nem lehet. Mi magyar zsidók 
különben ezzel a kérdéssel, nem törődve a tudósok 
h~rc~ával, rég tisztában vagyunk. Eszünk és szívünk 
reg azt sugallta, hogy vallásra nézve zsidók, népfaji 
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tekintetben magyarak vagyunk, még pedig lángoló 
hazaszeretet, a hazai földhöz való ragaszkodás dol
gában a javából. 

Budapest. Peisner rqnácz. 

, , 
A FARAO LANYA. 

A cM6zes• ez. verses regénybőL 

(Egy .Bernini szök6kúthoz.) 

Lányok, az esti szélben 
Rezgnek a ciprusok 
Menjünk a Nilus mellé, 
Hol a nádas susog. 
Hadd csókolja az arcunk 
A párás esti szél 
S hallgassuk, hogy a nádas 
Mit sugdos, mit beszél ... 

Valami csodás t érzek 
S az arczom tűzbe ég, 
llyet Faraó lánya 
Nem érzett sohse még. 
Titokzatos hatalmak 
V ezetik lépteim 
8 a nád a Nilus mellett 
Minthogyha intne im ! 

Susogva, búgva, zúgva 
Összehajol a nád .•. 
O Faraó leánya 
Vajon mi vár ma r4d ? 
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Talányos, szent rejtelmek, 
Csodálatos csoda 
Mind, mind azt súgják egyre : 
Ó menj, ó menj oda l 

És e r ejtelmes érzés 
Még egyre, egyre nő . . . 
De látjátok, a nád közt 
Ott, ott ... egy csecsemő! 
A karja összetéve. 
Mosoly az ajakán. 
Csitt, csitt ... a ringó vizben 
Ép álmodik talán. 

Göndör, sz6'ke fejére 
Lótuszok hajlanak. 
És most, mintha gügyögne 
A két csiga ajak. 
Éde.s, hótiszta álma 
Vajon miről lehet ? 

- Ajkán mi ·az a kérdés? 
És mi a felelet ? 

Szegény zsidó anyáé 
Lehet e csecsem(), 
Akit a rút törvény tilt, 
Hogy felneveljen l>. 
Kitett hát sirva-ríva 
Ide, kis kisdedet, 
De el6bb gyolcspólyába 
Még begönygyölgetett. 

Ó hála, szá.zsmor hála, 
Hogy utam ba akadt l 
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Budapest. 

Hajtsátok lányok félre 
Lassan, a nádakat. 
Leszek majd én az anyja, 
Ki félti félve 5t 
S akinek szive, lelke 
Saját szivéhe' nőtt t 

A nádak meghajolnak 
A lánykezek alatt 
S a gyermekarczon átfut 
Bús, felhé)s árnyalat. 
Egy űzött, hajszolt népért 
A sok bánat, a gond, 
S késő évezredeknek 
Fájdalma ott borong ... 

Balla Ignácz. 

, l •• , 

MAGYARORSZAGI ZSIDOK FOLDMIVELESI .. , , 
TOREKVESEI A XVIIT. SZAZADBAN. 

Eleink az ókorban földmívelő nép voltak, másfél 
évezreden át szinte kizárólagosan agrikulturával fog· 
lalkoztak és arra vonatkozik a mózesi törvények nagy 
része is. Csak a Palesztinát meghódító, Jeruzsálemet 
és a templomot elpusztító római legiók ütötték ki ke
zükből az ekét és a sarlót és helyükbe vándorbotot 
nyomtak kezükbe. A bolyongás és világlátás, mely sze· 
müket és eszüket az emberek anyagi szükségletei iránt 
élesítette és azoknak közvetitőivé tette, átalakította 
6ket ugyan a világ egyik első kereskedelmi népévé, 
de végképen még sem irthatta ki szivükből a szerete-



te t az anyaföld iránt, melynel\ megmive1ése annyi nzá
~a;don át éltető föelemük volt. A keserves szétszóró
dás mind a xvm. századán át egyre égett bennük a 
földmívelés iránti kegyeletnek parazsa és ba a viszo
nyok lehetetlenné tették is, hogy apáink ezen tisztes 
foglalkozását gyakorlatilag folytassák, azért a létért 
v:aló nappali küzdelmük után ott a tanházakban elmé
letben mégis folytatták az agrikulturát és az erre vo
natkozó szentirási parancsolatok fölötti eszmecsere 
közben fel-felelevenítették hajdani földmívelésük em
lékét. Az eső és harmatért való fohászainkban is fel
éled még mai napig is évenként kétszer: szukkótb
és pészáchkor őseink ezen foglalkozásá. val j ár ó fogalom
világ, sőt a mindennapi imáinkban is van még egy, 
a föld terméseire vonatkozó benedictio. Minden val
lásos zsidó a növényzet iránt bizonyos áhitattal visel
t~tik és hasznos növényt kitépni, vagy azon a leg
kisebb kárt is tenni, előtte bűnszámba megy. Vajjon 
ilyen, a természet iránt oly finom lelkülettel biró nép
ben igazán kihalt volna az ősi foglalkozás iránti érzék 
és hajlam? 

Bizony nem, a mint azt czikkünk történeti adatai 
be. is bizonyítják. 

A közép- és újkor majdnem minden századában 
akadunk Európa vagy egyik, vagy másik országában 
zsidókra, kik kedvező viszonyok között részint maguk, 
részint azoigáikkal földmívelést üztek. Hogy ezen álli
tásunkat egynehány példával igazolbassnk, csak a kö· 
vetkező tényeket említjük. 

A bécsi zsinat (1267) 3. pontja elrendeli, hogy a 
zsidók ~Zátltóföldjeikröl dézsmát szolgáltassanak. 
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Olaszországban zsidók a káptalanok földjeit vették 
bérbe és meg is mívelték- azokat. N agy Károly, sőt 
még IV. Henrik császár idejében is földmíveléssel fog
lalkoztak ős eink. ·t 

Sziléziában IV. Henrik herezeg elrendeli, hogy a 
zsidó földmivelők tizedet fizessenek.2 

Tudelai Benjamin, a hires zsidó utazó naplójából 
megtudj uk, hogy a délfrancziaországi zsidók a XIL szá
zadban szántóföldeket birtak és ugyanő, a bizanczi 
birodalomról szólva felemlíti, hogy a Parnaesus körül 
vagy 200 zsidó család földmíveléssei foglalkozik. Spa
nyolországban is földmívelést űztek, vagy ők maguk, 
vagy rabszolgáik segítségéve!. · 

Burgundiában zsidók a XIV. század ban keresett vin
czellérek voltak és Francziaországban még a XVI. szá.-· 
zadban is akadtak oly bevándorolt zsidók,-kik a Gas
cogne puszta mezeit termő földekké akarták~ átvál
toztatni. 3 

Lengyelországban a zsidók bevándorlásuktól a XVI. 
századig a falvakban elszórva lakva földmíveléBt és 
ipart üztek.4 

Noha ezen esetek szétszóródásunk történetében csak 
szórványosan fordulnak elő, arról mégiB tesznek tanú
ságot, hogy a bolyongás évezredes tartama alatt az 
öseinkben lappangó hajlam a földmívelés iránt legoU 

t Monatsschrift f. d. Wissensch. d. Judenth. 1904, 387 és 
580 L 

2 Depping, Gesch. d. Juden im Mitteialter·, 196 l. · 
3 u. o. !7! l. 
" Griiz, Gescb. d. J uden, IX, k., 67. éa 68.· l. 
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avitikus erővel a gyakorlatba átment, Inihelyt csak 
némi biztos talajt éreztek maguk alatt. 

Hazánkban is a zsidók eleinte földmíveléssei fog
lalkozbattak.1 Kálmán király decretumaiban - L könyv 
75. fejezetében - azt olvassuk: «Ha a zsidó föld
roíveléssei foglalkozik, csak pogány rabszolgával dzheti 
azt. II. Endre elrendeli, hogy a zsidók a pécsi püs
pöknek mezei terméstik után dézsmát fizessenek. 

Soproni és pozsonyi zsidók kiüzetésükig, vagy a 
XVI. század elejéig szőlökertek tulajdonosai voltak. 

A török hódoltság idejében csak egynéhány városba, 
ú. m. Buda, Székesfehérvár és Temesvárba szornló 
eleink már lakóhelyüknél fogva aem foglalkozhattak 
földmíveléssel, de a x vm. században, midön mágná
sok és köznemesek saját jól felfogott érdekükben egy
mással versenyezve a zsidók bevándorlását és kuriái
kon való letelepedését előmozdították, már oly zsidókra 
is akadunk, kik véduraik jóvoltából kiBebb vagy na
gyobb mártékben földmívelést is üztek. A főúr látván, 
hogy a birtokán letelepedett zsidó révén bő termését, 
rengeteg juhnyájainak gyapját, a levágott vagy elhul
lott marháinak bőreit jól és gyorsan értékesítheti; 
hogy e zsidó másodrendii gabonájából pá.linkát, árpá
jából sört és erdeiben rothadó fáiból értékes hamu
zsirt főz, attól sem idegenkedett, hogy zsidójának egy 
pár hold szántóföldet vagy szőlői bérbe adjon, vagy 
mint jobbágyának adományozzon. Szivesen látták, ha 
zsidójuk gudálkodni is tudott. Igy gróf Károlyi Sán
dor, a régi kuruczvezér is, ki nagykárolyi birtokára 

1 Kohn, A zsidók története MagyarországoD, M, 76 ~s 140 l. 



llllÍr n X V lll. ~zázad elején hivott ~sidókat ~8 ldJi
nek - jellemzésill hozom ezt föl Pozsonyból töb
bek között rabbit is küldött, egyik levelében azt írja 
róluk ; 11 Immár csak szaporodjanak (t. i. a zsidók), én 
nem ellenzem és hogy pedig azon két á1·endára kimenő 
zsidók házát neki adták, jó volna, csakhogy abban 
(eoonomisálni kellenék c• •1 · 

Már az J 7Hi- 1720-ban eszközölt magyal'országi 
adó-összeirásban találunk elvétve egy-egy zsidó job
bágyot, a ki rendes telken gazdálkodott, mások meg 
mind bérlők üztek földmível éRt egyes korcsmákhoz 
tartozó föld birtokon. 2 

Az országos levéltári Acta Judooorum 4. szám ú 
csomójában egy a nyitramegye i Pöstyénben lakó Jakab 
Salamon nevü zsidó 1752 körül, mint gróf Forgách 
Ignácz összes jószágának bérlője (totum bonum comitis 
lgnatii Forgách arendans) szerepel, mely után éven
ként 4000 forintot, egy az akkori viszonyok ezerint 
tagadhatatlanul rengeteg bérösszeget fizetett. 

Az 177 4. évi zsidó conscriptióban a a pozsonymegyei 
alsó külső-járásban (processus inferior extraneu a) Jakab 
Eliás mint 15 hold elsőosztályú szántóföldnek, 10 hold 
rétnek, 4 pár ökörnek birtokosa van feltüntetve. Ugyan~ 
ott találjuk, hogy a zemplénmegyei Bodrog-Keresztú
ron 26 hold szőlő zsidóké volt és hogy Önodon, Gesz· 
ten és Szerencsen egynéhányan közülök földmíveléssei 
foglalkoztak. De legtöbb zsidó földmíves Sárosmegyé-
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ben volt, a hol az 1775. évből származó összeirás 
ezerint 382 hold szántóföld, 106 hold rét és 426 darab 
ló és marha birtokukban volt. 1 

Ezen esetek azonban csak a védurak jóvoltából és 
a kormány hallgatag türése mellett fordulhattak elő. 
A földmívelés hivatalos propagálása a zsidók közt 
csak II. József trónralépése után indult meg. 

Mindnyájan tudjuk, hogy e ritka uralkodónak több
ször nyiltan vallott szándéka az volt, hogy birodal
mának nagyobb hasznára a zsidókl'ól leoldja a közép
kori béklókat, melyek őket a közgazdaság terén való 
szabadabb mozgásban és intenzivebb részvételben 
megakadályozták. Ezen nemes szándékának megvaló
sítására czélzott többek közt azon törekvése is, hogy 
zsidó alattvalóinak egy részét, kivált Magyarországon 
és· Galicziában a földmívelésre te1·elje és már 1781 
május 13-án kelt rendeletének első pontjával meg
engedte nekik, hogy földmívelést gyakorolhassana.k. 

Az 1783 márczius 31-én Magyarország részére kü
lön kiadott és a honi zsidóságra nézve korszakot al
kotó zsidópatens, a Systematica gentis judaime szintén 
megengedte, hogy a zsidók többek közt földmíveléssei 
is foglalkozhassanak, de a fenkölt gondolkodású csá
szár eme intentiójának még most se volt a kellő sikere, 
egyszerűen azon okból nem, mivel a szegény zsidók
nak nem volt földjük, a jómódnaknak pedig a keres
kedésben, valamint a sör- és szeszfőzésben és az azzal 
azoros összefüggésben levő korcsmározásban so~kal 
kö:Qnyebb és nagyobb keresetük volt. 

1 U. o. 143 Lit. 1. 
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zökséges, hogy itt tárgyunktól eitérve ezen, öseink 
közt akkor nagyon elterjedt kereseti ágra egy kicsit 
kiterjeszkedjünk, annál is inkább, mivelhogy ez épen 
tárgyunkra némi kölcsönhatással volt. 

Tagadhatatlan, hogy aszeszes italok kimérése, maly
nek révén sok korcsmáros az alkalomszerű uzsorás
korláara is vetemedett, a népre ép oly demorizáló, mint 
degeneráló hatással volt. Mi sem volt természetesebb, 
minthogy a mindig nemesen érző csász~ szivében, 
ki folyton alattvalóinak boldogítására törekedett, öseink· 
nek ezen keresete nagy visszatetszést okozott és való
színü, hogy épen ezen körülmény is birta öt arra, 
hogy a. zsidókat inkább a földmívelésre terelje. De 
látTán, hogy erre czélzó szelid nyomásának kéllö ha
tása. nem volt és miután Nyitra- és Pozsonyroagye 
részéról a zsidók korcsmározása ellen panaszok jutot
tak hozzá, egy 1785 deczember 27 -én kelt rendelettel 
eltiltotta öket a korcsmák bérlésétöl. 1 

A nélkül hogy eleink e hibáját szépitgetni akarnók, 
mégis kell, hogy rántaljunk arra, hogy ama közgazda
sági baj végső oka nem ö bennük, hanem a reg al ej og 
birtokosainak nyerészkedési vágyában rejlett, melyet 
a lengyel schJachtának italmérési joga révén szedett 
nagy jövedelmének csábitó példája a magyar földe.s
urakban keltett és mely ezeket arra ösztönözte, hogy 
ök is italmérési joguk lehetőleg legjobb kiaknázása 

t A galicziai zsidókat egy udvari rendelet már 1784 fe
bruár 9-ikén tiltotta el serf6zdék és a kameralis kol.'cemák 
Wrletét61 1787 január 1·jét61 kezdve. (Cramer, Geeetzeamm
hmg (ör die .Jndenscbaft stb., I. k., Prag. 1793.) 
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v~gett, azokat főképen zsidóknak bérbe adják, kik 
rendesen amugy is üzleti faktotumaik voltak. 

A fentemlített császári tiltó rendelet kihirdetés() 
után a zsidók ez ügyben csakhamar kérvénynyel for· 
dultak a helytartótanácshoz és a magyar-erdélyi udvari 
kanczellária egy hosszú memorandomot 1 terjesztett a 
császár elé. Igen érdekes a kanczelláriának ezen véle
ményezése, mely a magyar nemesség egyik akkori 
érdekközösségének kifolyásaként tekinthető, de amelybe 
belevettek a zsidók kérvényében a rendelet ellen fel
hozott indokolásából is egynéhány mondatot. 

Háladatlanság volna tőlünk, ha ezen emlékiratot 
olvasván, a magyar főurak nemessziviiségét tagadni 
akarnók. Hazánk történetében számos példát találunk 
arra, hogy magyar mágnások és köznemesek önzetle
nül is :védelmére keltek őseinknek, de ezen esetben 
lehetetlen fel nem ismerni, hogy a kanczellária min
denekelött szem előtt tartotta azt, hogy a zsidók vég
leges eltiltása vagy azoknak elfordulása a korcsmáro- · 
zástól anyagilag a földesurakat is sújtaná, a mit kü
lönben a memorandumban leplezetlenül ki is mon
dottak. Maga a kanczelláriában is három oly főúr ült 
mint udvari tanácsos (Pálffy, Eszterházy és Zichy), 
kik zsidókkal kötött korcsmai b(lrletszerzödések révén 
tetemes jövedelmet húztak. 

A kanczellária véleményezéséből csak a következö 
két pontot emeljük ki. Az egyik az, hogy ha a zsidók 
a regale-bérlettől eltiltatnainak, úgy az akkor már 
354.496 forintra rógó türelmi adó-hátralék behajtha-

t Magy. Zsidó Szemle 1885, 4-07 J. 



ta ti anná válnék és a kincstár így nagy kárt sze n. 
vedne; a másik az, hogy a hitelre adott italok kimé
rése a keresztény korcsmárosoknál hasonló uzsorával 
jár és e tekintetben a zsidók miben sem különböznek 
a keresztényektőL 

A császál". kinek az államtanácsban alk-alma volt a 
galiczia.i italmérési állapotokról való tanácskozások 
alatt hasonló véleményeket hallani, elfogadta 1786 
junius l5-én a magyar kanczelláriának feite1·j esztését 
és már két héttel rá, junius 29-én, vissza is vonta a 
zsidókat a korcsmai bérletektől eltiltó rendeletét, de 
ezúttal szigoruan megújította azon tilalmát, mely sza
rint senki parasztembernek 30 krajczarnál nagyobb 
értékü italt hitelbe ne adjon. 

Nem tévedhetünk, ba az itaimérést megszorító ezen 
császári rendelettel okozati összefüggésbe hozzuk azon 
fokozódott érdeklődést a földmívelés iránt, mely nem
sokára ezután honi őseink között mutatkozott, mert 
röviddel a rendelet közzététele után az ország külön· 
bözö vidékéről folyamodtak zsidók a császárhoz azon 
kéréssel. hogy telepítse öket azon földmívelő gyarma
tokra, malyeket kincstári, vallás és tanulmányi ala
pítványi jószágokon ép akkor kül- és belföldi kolo· 
nisták számára kijelöltek. 

Az első ilyen kérvényező Kain JakalJ Hannafalvá
ról (8árosm.) volt, ki harmincz más zsidó család nevé
ben a következő felségfolyamodványban 1 földeket kért 
a osászárlóL 

1 Or~z. Levélt. Depant. .JudH1or. Nro 3!. 



Eucre 1VIaJes t.iit! 

Endesuntersch1·iebener bittet fussfaliig Eucre ~1ajestat 
im Nahmen auc~ ~ieler a~derer. seines Geschlechts (?), 
um gnadige Bew1lhgun~ e1nes, n1cht nur Euerer M.ajestat, 
sondern a.uch dem Publleo und gantzen Laude m An
sehung des zu varrnehrenden Ackerbanes nützlichen Vor
schlages : es finden sioh na.h.mlich oh~e den Endesge
fertigten schon über 30 Familten von semern Geschlechte, 
die da von Hertzen gerne, so,vohl Euerer Majestat 
grösseren Nutzen befördern, als anch dem ta.ate weit 
nützlioher als . bis dato zu sein verlangen . Demzufolge 
also bittet er auoh Eure ~Iajestát allerunterthanigst ihme 
und seinem Gesohlechte ein t üok Landes zu bebauen 
und bearbeiten allergniidig t anzuweisen. eine Bitte nnter
stützten folgende Grönde : 

1. Wenn Euere Majestat seine Bitte allergnadigst ge
wöhre, wird a.uch sein Geschlecht sich an einern Ort 
standha.ft nnsiedeln und Euerer Majestö.t hohem Aerario · 
nützlic~er werden. Da überdies Endesgezeichnet.er als 
deren Ubrigen Bevollmachtigter verspricht, dass er zn 
den 30 gemeldeten Familien , die er schon zurn Acker
bau angewo1·ben hat, nicht nur rnehrere Juden, die sich 
in Ew. Majestat Lande, sondern anch auszerhalb dern
seiben befünden, bereden wolle. 

2. Besagte J uden, welebe grösztentheils bis dato ihr 
Brot mühsam genug verdienen, versprechen nicht nur 
du rob den Ackerbau einen Zuwachs Euerer Majestiit bobern 
Aerario zu versohaffen, sondern auoh um die Cultur
Fa.briok und Manufacturwesen des Landes zu befördern, 
Handwerke zu lernen und auoh da.duroh dem Staate 
niitzlioh zu sein tra.chten. 

Eperies, den 10. August J 786. 
Jacob Kai11, 

Bevollwaohti~ter deren ub ri~ n J u d E' n 
und Einwohnor in Hanuschol"e<'Z· 

Tizenkét nappal késöbb az Aszódon lakó lllot•~ l"Y 
(Ulm o) Pinkász - ki valószínűleg Ulm o Dávidnak, 
egy 1746-ban Budá.b6l a többi zsid<Skkal ~gyütt ki· 
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iizött és azután Aszódon letelepedett tekintélyes keres
kedőnek lia volt - egy hasonló, 178G auguszt. 22-én 
Pesten kelt felségfolyamodványban 1 sok más zsidó
család nevében szintén azt kérelmezi, hogy mezei 
munkával foglalkozhassanak és hogy ők mint telepesek: 

1-szöt·, mindazon kedvezményekben részesülhesse
nek, malyeket az akkori új impopulationál megadni 
szoktak.2 

2-szor, hogy öket nem mind egymás mellé egy hely
ségbe, hanem tizenként egy faluba telepítsék, hogy 
igy a mezei munkálkodást és az állattenyésztést szom
szédjaiktól jobb~n megtanulhassák. 

3-szor, hogy vallásukban ne akadályozzák. 
4-szer, hogy ne más uradalmi jószágokra, hanem 

csakis kincstári földre oszszák szét. 
Végül folyamodó biztos kilátásba helyezi, hogy száz 

zsidó család földmíveléshez fog majd, ha előterjesztett 
ezen kérelmük meghallgatásra talál. 

A császár, ki ezen ügy iránt a legnagyobb érdeklő
déssei viseltetett, csakhamar azután felszólította a 
helytartótanácsot, hogy e két kérvényről körülményes 
előnyomozás alapján véleményes jelentést tegyen. 3 

Míg Sárosmegyéböl a kivánt jelentés az első folya
modványról soká késett, addig a pesti kincstári ad
minisztrátortól lllovszky kéréséről oly véleményezés 

1 u. o. 
2 A külfö1di telepítvényesek kaptak tiz évi adómentességet? 

házat, földet, gazdasági eszközöket, vetőmagot és egy évi 
ingyen ellátást. 

a Orsz. Levélt. Depart. Judmor. Nro :l2 és Kincst. Oszt . 
1787, impopu p. Nr. 29 a. 



érkezik be, mely szerint egy-két zsidócsaláddal a kí
sérletet meg lehetne koczkáztatni, a helytartóság azon
ban nem igen ajánlja az engedélyt, rnivel ezáltal sok 
zsidó kivonná magát a türelrni adó alól, különben azt 
hiszi, hogy ha a földbirtoklást nekik mégis megenge
dik, úgy csc/Jk a !Jelf'öldi gyarrnaloRok kedvezményei
ben kellene őket részesíteni. 

Az udvari kanczeJlária, mely ezen ügyről 1786 de
czember 2-án tanácskozott, kevésbbé r ideg álláspontra 
helyezkedett és azt javasolta, hogy Tilovszky indít
ványa a legfelsőbb méltatásra és biztatáara méltó és 
hogy a kérvényezöknek a következő kedvezményeket 
lehetne adni : 

1. A helyben készpénzért meg nem szerezhető építő
anyag ingyen engedtessék nekik át. 

2. Három éven át minden adózás alól felmentendök. 
3. A kiván t sz eszfőző üstöt 1 is lehetne nekik meg

engedni, de addig míg a 2. pont ezerinti kedvezmény
ben részesülnek, nem kellene öket a türelmi adó alól 
felmenteni. 

4. Csatlakozhatnak az esetleg közelükben levő zsi
nagógához, ilyennek hiányában azonban külön zsi
nagógát is létesíthetnek maguknak. 

József császár az 1. és 3. ponthoz még a következő 
sajátkezü aláirással ellátott megjegyzéseket iratta.: 

E zsidókkal az építőanyag, adómentesség és pálinka
főzés tekintetében a többi belföldi telepítvényesekkel 
egyformán kell bánni a türelmi adót csak azoknak 

' 
1 Ezt a zsidó folyamodók nem kérték, de benne \"Olt 8 

kolonisták Rzámárs megállapitott kedvezményekben. 

w• 
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kell elengedni, a kik kizárólagosan földmíveléssei fog
lalkoznak ; azok pedig, kik a mallett még kereskedést 
is űznek, fizessék azt meg. Vallásuk gyakorlata nekik 
ép úgy megengedhetö, mint a többi magyarországi 
zsidóknak. Végül azt parancsolja, hogy arra kötele
zendők, hogy földjeiket sajátkezilleg míveljék meg. 

Ez az utolsó hivatalos irat, melyre Illovszky ter
vére vonatkozólag akadunk. Úgylátszik, hogy az akták 
erről ezentúl hallgat:Q.ak és a szép, megvalósulása ese
tében hazánk zsidóságára nézve bizonyára korszakot 
alkotó eszme - a mint késöbb látni fogjuk - saj
nos, kivitelre nem került. 

Míg ~ain J aka b hasonló tervéről a hivatalos j elen
tés még mindig késett, addig 1787 január 19-én egy 
harmadik zsidó Eisenstadter Márkusz, a zsidóság és 
a közjó körül nagy érdemeket szerzett buziási Eisen
stadter-család egyik őse, 1 ki a temesvári község zsidó 
kántora (der Judengemeinde Schulsinger) volt, szin
tén azon kéréssel fordult a királyi udvari kamarához, 
hogy neki is adassék meg valamelyik új gyarmatfalu
ban egy egész parasztsessio <(cum beneficiis colonicis )) , 
mivel ö - noha zsidó - kora ifjuságától kezdve a 
gazdasághoz vonzódik és abban jártassággal is bir. 
N em tudjuk, milyen végzést kapott folyamodó ezen 
kérelmére, de jogos azon feltevésünk, hogy a követ
kező, három héttel azután kibocsátott rendelet avval 
is némi okozati összefüggésben áll. 

l L. Emlékkönyv Bloch Mózes tiszteletére, 1 Hl l. jégyzet. 
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6375.1 

Seine Ma jestat der Kaiser. ~abe~ .. i~ der mildesten 
Rüoksicht dass der Wunsch e1n1ger JUdJschen Fatnilien 
sich dem 'Ackerb~u widmen zu dürfen, die Umschaffung 
eines bishero me1stens dem Wucher und dem herum
irrenden Leben ergebenen Volkes in nützliche Landwirthe 
zum Zwecke hatte, a~e!gnadigst zu . bewilligen geruht, 
dass alle jüdische Familien, welebe swh melden würden , 
in Kameral-Religions- und Studienfondsgütern, in welchen 
bereita christliche Gemeinden bestehen, sich ansiedeln 
und sofort dem Ackerbau sich ergeben mögen. 

Die von allerhöchst gedachte Sr. Majestat, die sioh 
zum Ackerbau verwendenden Juden eingeraumte Begünsti
gungen sind folgende : 

1-tens. Sollen diese Juden in Ansehung der Bau-Mate
rialen, Kontributions-Freiheit und Brandwein-Erzeugung 
den übrigen inlandischen Ansiediern ganzlich gleich ge
halten~ die Toleranz·Tax jedoch nur jenen nachgesehen 
werden, welche blosz von Ackerbau leben, und werden 
daher jene, welche nebstbey auch einen anderweitigen 
Handel treiben, die besagte Toleranz-Tax ohnnachsieht
lich bezahlen müssen. 

2-tens. W as die Religionsübung anbelangt, da. ist nach 
der allerhöchsten Willensmeinung, den sich dem Acker
b~u widmenden J u den das namlich e zu gestatten, wa.s 
h1erüber dermalen bey anderen Juden in Hungam fest
gesetzt ist, und kann in jenen Orten, wo mehrere von 
dem Ackerbau leben de J uden beysammen sind, erlaubt 
werden, dass sie ihr Gebet versammlater in einer Woh
nung varrichten dörfen. 

3-tens. Müssen sich die zum Ackerbau verwendende 
~~~en allerdings verhindiich machen, solchen urit eigenen 
JUdiseben Handen zu betreiben jedoch kann ihnen von 
~nfang bis sie in der Feldwirthschaft hinlanglich unter
~chtet s~d, noch gestattet werden, durch die erstereD 

.Jahre s1ch au ch christliche Knechte zur Ackerpflege 
tnit bedienen zu dörfen. 

za~?r8sz. Levélt. Kincst. Oszt. 787 Impop. Nro ~9a- és Magy. 
1 zetnie 1898, 90 l. 
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Diese alJerhöchste Entschlieszung wird ihr. Kameral
Administration mit dem Auftrage anmit bedeutet, dass 
sie in Gemassheit derselben, alle sich zum Ackerbau 
maldenden jüdischen J!amilien auf Kameral Religions und 
Studien fonds-Güter ansiedeln lassan, zugleich aber da1·ob 
wachen solle, damit die Absicht zur allerhöchsten Ent
sohliesznng erreich t werde und sic h diese neuen An_ 
siedler auf dem Ackerbau ernstlich veriegen mögen. 
Ueber den Fortgang dieser Einrichtung wird Sie aber 
von Jahr zu J abr Berich t anhero zu arstatten haben. 

Ex consilio Regio L ocumte11entiali Hunga.rico. 

Ofen, den 13. Februarii l 787. 

E rendelet sokban, kivált a kedvezményekre nézve 
ugyan nem felelt meg azon várakozásnak, melyet a 
folyamodó zsidók kérelmükhez fűztek, kik azt hitték, 
hogy ők is a sváb telepítvényeseknek megadott nagy 
kedvezményekben részesülni fognak; 1 de mindamellett 
akadtak még zsidók, kik arra törekedtek, hogy paraszt
módra földmíveléssei foglalkozhassanak. 

1787 április 8-án a györi kincstári adminisztrátor 
Szentgály József jelenti,2 hogy egynéhány zsidó nála 
földmívelés1·e j elentkezett és ugyanazon évi május 
14-én Somogymegye alispánja is felterjeszti 3 . a nagy· 
szigeti (szigetvári) szolgabirónak jelentését, mely eze
rint három, a földmívelésre igen alkalmas zsidó, neve
zetesen Samuel Izsák, Marcus Izsák és Mátyás Löbl 
mezei gazdaságra kívánkoznak. Az alispán a jelentés 
kapcsán azt javasolta a helytartótanácsnak, hogy a 

:t 0. L. Depart. Judmot·. Nro a2. 
2 U. o. 1787, Impop. 29 a. 
8 u. o. 

----------------~------------------~-------
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kérvényezök visszautasítandók, mivel ellenkező eset
ben attól kellene tartani, hogy a türelmi adó alóli 
felmentés elnyerése végett még sol~! zsidó találná plt
dájukat követni. 

A felelet, mely erre julius 17 -én a helytartótanács
tól az udvari kanczelláriától vett utasítás alapján 
leérkezett, azt mutatja, hogy most a császár távol
létében - ki időközben, április 11-én II. Katalin, 
orosz czárnéval való találkozására Krim-félszigetére 
utazott - a zsidók földmívelési telepítése körül egész 
más nézetek kezdtek ott fenn kormánykörökben lábra
kapni. A tü.!elmi pénznek veszélyeztetése szeget ütött 
az udvari kanczelláriai tanácsosok fejébe és nagy böl
csen azt eszelték ki, hogy ha már a nemes császár 
szándéka szerint zsidókat földmível4sre bocsátani és a 
<<taxa tolerantiaHs '' alól felmenteni kell, úgy legalább 
ne törté nj ék ez a kincstár kárára, hanem inkább a 
többi zsidók rovására. 

Julius 17 -én tehát azon végzés 1 ment a helytartó
tanácstól a somogymegyei törvényhatósághoz, hogy a 
három nagyszigeti folyamodó zsidónak csak a belföldi 
telepeseknek engedélyezett kedvezményeket lehet meg
adni, türelmi adójuk azonban a többi megyei zsidólua 
osztandó fel. 

Mintha evvel a zsidók földmívelési ügyének folya
matát egyszerre elvágták volna, úgy hallgatnak ezen
túl az akták annak hivatalos mozgatásáról. A császárt 
visszatérése után más gondok : a németalföldi lázadás 
és a fenyegető török háború foglalkoztatták és a zsi-

1 U. o. Iwpop. 2Ha. 
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dókban is már csak hálni j árt a zsidó agrikulturális 
telepek eszméj e. A türelmi adó körül felmerülő ag
gályok adták annak a halálos döfést. 

A ruházatról eltünt sárga <1zsidó folt '' még egyre 
ott éktelenkedett öseinken, csakhogy más alakban : a 
csengő <' türelmi taksá )) -ban, me lyn ek roskadásig nyo
masztó terhe alatt már 38 éven át sinylödtek amel
lett, hogy a többi misera contribuens plebs-szel együtt 
még minden más adózási terhet is viselniök kellett. 

Mennyi és milyen hosszadalmas, a legfelsöbb foru
mig is elhúzódó és a zsidó községek békéjét feldúló 
pereket támasztott köztük azon szégyenletes türelmi 
adó! Az országos levéltárban százszámra mennek 
azon, ott őrzött periratok, melyek a pozsonyi, stomfai, 
csallóközi, győrmegyei, nyitramegyei és sopronmegyei 
zsidó községekben a türelmi adó kivetése körül, vagy 
a zsidó incassatorok visszaélései és túlkapásai miatt 
keletkeztek. V égre felvillan előttük a nemeslelkü csá
szár földmívelési tervével a reménysugár, hogy ezen 
gyülöletes adótól legalább részben felszabadulhatnak 
és azok, kiken ezen megbélyegző adó miatti szégyen
pir kainjelként éget, sietnek is, hitfeleiktől buzdítva, 
hogy a földmivelés áldásos foglalkozásával szabadabb 
életet kezdj enek. De sa j nos, a kormány, nem akar
ván, hogy a türelmi adó révén befolyó tetemes j öve
deime e miatt csorbuljon, ezt meghiusította. A szé
gyent, a mit a földmívelés néhány zsidóról lemosott 
volna, azt rá akarták kenni a többi zsidókra. A mit 
eMoysis• a vámon nyert, azt fizesse <1Lebli'' a révén. 
Természetes, hogy ez ellen az egész magyarhoni zsidó· 
ság közérzete tiltakozott. Így foszlott ezét, mint a csá-
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bitó délibábos ködfátyolkép ama hitegető remény, 
melyet őseinkben II. József nemes intentiója keltett. 
A közeledő háború és a magyarok alkotmányos érze
tének fel-felbuzduló ellentállása a császár rendeletei 
ellen szintén hozzájárultak ahhoz, hogy ama szép 
szándéka meg nem valósulhatott, valamint az általa 
inaugurált korszerü zsidó iskolaiigy is ép akkor vissza
fejlődési állapotba kezdett jut.ni. 

llyen körülmények és ilyen hangulat mellett nem 
lehet azon sem csodálkoznunk, hogy midőn 1789-ben 
egy Pollacsek nevü zsidó - bizonyára a szepes
megyei Hunfalván lakó gazdag Pollacsek - egy felség
folyamodványban a császárt arra kérte, hogy a diós
györi, tokaji vagy ungvári állami jószágok egyikét 
neki örök áron eladassék, az államtanács ez ellen 
energikusan állást foglalt és l~gfelebb csak azt akarta 
a zsidóknak megengedni, hogy a nemesi jószágok ár
verésén résztvehessenek.·1 Főképen Eger állami taná
csos volt az, a ki minden alkalommal tagadta, hogy 
zsidók valaha dolgos földmívesek lehetnének. 

A földmívelésre való bocsáttatás azonban még egyre 
maradt a magyarhoni zsidóknak . pi um desiderinma, 
ezért harczoltak szóval és tollal, ezért peticzionáltak 
még az 1790· ik i országgyűlésnél, persze egyelőre 
hiába. Pedig mivé fejlődhetett volna a magyar zsidók 
közgazdasági szereplése és milyen átalakító hatással 
lett volna az az egész honi zsidóságra, ha az ország 
különböző részeiben zsidó földmívelési telepek kelet
keztek volna, melyek bizonyára ép úgy virultak volna, 

1 Hock, der österr. Staatsrath, 38f. l. jegyzet. 
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mint a mostani oroszországi (Chersonban), palesztinai, 
argentinai és kanadai földmívelési koloniák. 

Így a közgazdasági tevékenységnek csak két iránya : 
a kereskedelem és a7~ ipa1· maradt nyitva őseink előtt 
és noha a gyülölet és kenyéririgység itt is gyakran 
akadályokat gördített útjukba, azért szivósságuk és 
agilitásuknál . fogva mégis egyre növekedő mértékben 
fejtették ki közhasznú tevékenységüket, úgy hogy ha
zánknak elfogulatlanul írt közgazdasági történetében 
kereskedelmünket és iparunkat fejlesztő szereplésüket 
elhallgatni nem lehet. 

Budapest. Mandl Be'rnát. 

l 

EGY EMBERTYPUS A NEPDALBAN. 

A magyar nép érzésében romantikus, megfigyelésé
ben erős realista és - ami ezt a realismust enyhíti
fölséges humor1·al dolgozik. A néphumor mindent 
kikezd, a mi nem átlagos, nem megazokott vagy ilyen 
vagy olyan tekintetben a paraszttól, a köznéptől elüt; 
azért a humoros népdal kifiguráz papot, jegyzőt, kán· 
tort, zsidót; sohase haraggal, de mindig jó kedvvel. 

A magyar nép földmívelő nép; minrlen más foglal
kozást meglehetősen lenéz és azért feltünik neki, 
kómikusnak is tetszik a zsidó <' szomszéd" -nak mindig 
való jarása, kelése, folyton úton l evése; különösen, 
ba a lovas készség nem nagyon birja az útat. Elég 
egy, az úton meglátott H jól megfigyelt kómikus kis 
inczidcns s rögtön szól is, száll is a nóta. (Szabolcs· 
megyéhöl.) 



' , Vásárra ment vóna a ven Ar on, 
Tojást adott vóna el a vásáron, 
De a fakó elakadt a sáron 
Áron - n em volt a vásáron. 

Nemcsak a tárgygyal, hanem a formával, a csoport
rímek alkalmazásával is fokozza a kómikus hatást; a 
dallama is remekül akadozó, a sorvégeken synkopált : 
szóval még zenei (persze csak népies nívón) humor is 
van benne. 

Ez majd minden nótában megvan, a mely a zsidó
val foglalkozik, mert az élesen látó magyar paraszt 
szemnek a zsidó elütő, fél úri, fél szegény öltözködése, 
örökös mozgolódása, nyugtalansága, sokszor zsugori
sága különösnek, nevetségesnek tünik fel, a melyet ö 
szivesen kifiguráz, de sokszor átcsillan a rokonérzés, 
a ezeretet is; pl. ebben a két strófás nótában (két 
változatát ismerjük: az eredeti Szeged vidékéről való, 
a másik Kolozsvár környékéről) : 

Az öreg zsidónak akkor van jó kedve 
Mikor százforintos bankó van zsebébe, 
Akkor mondja: hopp l jó lesz e' borra! 
J ó lesz az én Rif.ke lányom lakodaJm{na. 

Ne haragudj Rifke, hogy én téged szeretlek, 
Hogy én t éged soha el nem felejtlek ; 
Csókold meg a szám, csókold meg a szám! 
Csókold meg a, csókold meg a két pil·os orezárn ! 

A magyar paraszt nem volna .minden nép parasztja 
között a legértelmesebb, ha nem venné észre, hogy a 
közte élő szegény zsidó is, ha emberileg nem is, de 
foglalkozás ban, társadalmilag más, mint ő; még épen 
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nem úr, de már sokszor megkapja tőle ezt a czímet 
persze a keresztnévhez fűzve, a mi enyelgő confidentia. 
Pl. a Dunántúlról : · 
Itt egy pengő, Mózes úr ! 
Legyen azért sör és bor ; 
J ól megmé1·je az itczét 

Ne busulj hát pajtásom 
H a nem termett is borom 

· Elmegyünk a zsidóhoz 
Teli annál a hordó. Ú gy érezni az ízét. 

Biharmagyéből való a következő (dallama: Ez a kis 
lány csapodár) : 

Egy zsidó vett két libát 
Egy fehéret, egy tarkát 
H ogy a fene egye el a zsidóját: 
Mér t nem vett már - egyformát ? 

A mult század hatvanas éveinek elej én jött fel az 
u. n . magyar világ, a mikor mindenki, úr és paraszt, 
zsidó és sváb magyar ruhában járt; a zsidók külö
nösen kaptak az alkalmon, hogy másodszor is (először 

a szabadságharcz véres küzdelmeiben) nagy etilben 
tüntethetnek magyarságukkaL A magyar nép ezen 
ujságot érdemesnek találta nótába szedni, mint ez a 
42 éves borsodmagy ei nóta mu tatja: 

Ez a zsidó magyar ruhát varratott, 
A szélire sürü zsinórt rakatott. 
Rakass zsidó, téged illet, nem engem 
Téged lepett meg a sok piz, nem engem. 

Vagy milyen jóizü, szinte epigrammatikus a követ-
kező: 

Kányaváron a koroemáras Salamon, 
Ösz ember már, hány esztendős, nem tudom, 
Azt sem tudom, de mégis úgy gondolom, 
H ogy én néki száz forinttal tartozom. 
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A nép - ez is érdekes - nem a gazdag, hanem 
inkább a szegény zsidót szereti ; ezt látja dolgozni, 
küszködni, azért ez szivéhez közelebb is áll. Plaszti
kusan mondja ezt el egy szintén dunántúli (göcseji) 

nóta: 
Az szegény zsidó 
Hogy gondulkozik, 
É' mullott a sábesz 
Tovább vesződik. 

V észi bngyrát 
Es az bngyorgyá,t 
Mén az úccán 
Fujja az siptyát. 

Hozzatok rongyot 
Hozzatok kóczot, 
Hozzatok sok rongyos 
Bünda darabot. 

Adok én érte sok 
Füzőt, pántlikát 
Az ékesíti 
Föl a leánt . 

Az szegény zsidó 
Igyen vesződik; 
Az gazdag zsidó 
Hogy gondolkozik : 

Ha kérünk tűle 
E' pár forintot : 
Nicc, nucc, habak nix 
Mast nem adhatok. 

Miután az emberek minden osztályban, minden 
fajtában csak emberek, azért parasztlegény és zsidó
lány között is sokszor megindul az . aranyos vetélő, a 
szerelern és az némelykor jól, de többször tragikusan 
végződik. Nézzünk végig egy né hányt : 

A Tisza mentén történt · neveket nem mondok, mert 
' a lány sz ül ei még most is élnek; volt vagy 100 hold 

földjük, házuk, szőllejük és boltjuk trafikkal, tehát 
elég módos népek voltak ; tartottak egy fiatal kocsist, 
de inkább olyan mindenes azoigalegény volt, délczeg, 
tüzes szemíi, 'bár még sor alatt se volt, alig 1 9 éves. 
A faluban régen sugtak-bugtak, hogy a legénynek 
mindig tele a zsebe szivarraJ, tratikdohánynyal, sőt 
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itt-ott ötös bankókat is láttak nála. Egyszer aztán 
csendörök vitték el a legényt a községházára és ott 
vallatták, hogy a boltnak ö a tolvaja, ő a dézsmálój a. 
A legény eleinte ártatlannak mondta magát, de mikor 
azt kérdezték tőle, hogy <1 hát adta valaki neked a hol
mit, meg a pénzt ? J) hát attól kezdve nem védekezett, 
hagyott magán száradni mindent. Azonban gazdájá
nak szép 17 éves lánya- pedig szombati nap volt
jajveszékelve futott a községházára és ott előadta 

sírva, hogy csakis ö a hibás, mindent ö adott a legény
nek, mert - tisztán ugyan, bűn nélkül -- de igen 
szeretik egymást. Nagy, szörnyü nagy szégyen volt; a 
legényt lopva kiküldték AmeTikába - és egy év mulva 
200 dollárt küldött haza a lánynak a kár megtéríté
sére, meg - hogy kiutazzék hozzá. Meg is tette, el is 
vette; akkor keletkeztek a következő nóták. 

Az én rózsám, az én 1·ózsám zsidólány 
Van is nála, van is nála jó dohány. 
Erősen ég a pipámban a dohány, 
Jobban ég a szivem érted, zsidó lány. 

Nyúlik az árnyék a mezőn 
Zsidó kislány a szeretőm. 

Alig várom már az estét 
Hogy öleljem gyenge testét. 

Zsidó leányt minek is szarettem ? 
l 

Urfélére minek vetewedtem ? 
Gyászszarelem sohse viszen jóra 
Igy jutok a fekete hajóra.* 

* Fekete hajó = a kivándorlókat vivő hajó. 
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Természetesen van aztán vidámabb is. A 80-as évek 
közepén járta ez a vidám nóta, (melyet a cc Bécsi ke
ringő)) ballett práterképébe is bevett~k) : 

Fal u végén ,·an egy ház, 
Abban egy zsidó tanyáz; 
Annak van egy leánya, 
Egész falu iruádj a : 
Rebeka, Rebeka a ne\e. 

(Dallama: Herczenbergertől.) 

Pár évvel később : 

Hej zsidó lány, zsidó lány? 
Mért vagy olyan kóczos lány ? 
Egész héten magad vagy, 
Vasárnapon, vasárnapon enyém vagy. 

Mesebeszéd vagy csak olcsó izgatási théma, mintha 
a nép gyülöln é a zsidót; soha azt, sehol azt ! Sőt 

mikor a 80-as évek elején (a vérvád idejében) a sajtó 
is izgatta· a népet, az antiszemita nóták nem a nép 
ajkán termettek, hanem a középosztályén. Pl: 

Hogyha engem Maxi zsidó elvenne; 
BeHHem tekintetes asszony lenne, 
Sok zsidóból lett már t ekintetes íu·: 
Kutya zsidó, kiYerünk az oi·szá.gból. 

a dallam Szentirmay Elemérnek erre a nótájáramegy: 
Egy kislány sétál a váczi utczán). 

Világosan látszik a nem népi származás, ép úgy, 
mint a hirhedt f(Zikczene, zakezen e» nótában, amely 
szinte akkor keletkezett ; a mozga.lom a népet magát 
csak kevéssé, úgyszólva, eröltetve érdekelte: hiszen ~z 
az osztály, a melyet meg akartak vele gyülöltetn1, 
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vele él, közte él és nagy része csakúgy küszködik a 
mindennapi kenyérért, r;nint ő maga. 

A polgári házasság idejében is nem a nép, hanem 
a· népnek dalos ajkú fia, a szegény elhalt Dankó Pista 
vette kobzára a dolgot, megírván eme pattogós nótát 
(az ú. n. Wekerle nóta) : 

Wekerle irta tö~:vénybe 
Ne essünk 1·ózsárn örvénybe 
Apáq megbékül, rabbinna nélkül (:) 
I.Jeszel a rózsám, kedvesem. 

A nótája sokkal többet ér, mint napi poezisü verse. 
Ugyancsak az Alföldről való az a néprománcz, a 

mely a szerelmea zsidó boltoslegényről szól: 
J ó estét kivánok, Mojzes l 
Van-e szappan, a ki jó Ie~:~z ? 

Van-e szappan a ki kókusz, a ki kókusz? 
Szappanozni igen j ól tud, igen j ól tud l 

A hol tos legény megkéri a lányt, a ki gyöngéden 
elutasítja, hogy neki parasztlegény, annak meg zsidó · 
lány való. ·A költemény becses, mert tisztán népi ter
mék, dallamát nagy gyüjteményében (Magyar N ép
dalok Egyetemes Gyüjteménye) Bartalus is közölte. 

Ki ne emlékeznék a (c Falu rossza)) első felvonására, 
midlSn a násznép azzal a nótával jön be a kézfogóra: 

A mi lányunk eladó 
Majd megveszi a zsidó ; 
A zsidónak nem adjuk, 
Inkább magunknak tartsuk. 

A tiszta magyar vidékeken, de a hol a szerényebb 
sorsú zsidóság eürűbben lakik, a mindennapi életben 
is jobban vegyül a magyat: néppel ; a paraszt asszony 
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tudja, hogy milyen edény husos, milyen tejes és 
xnilyen páros ; tudja, hogy a «szomszéd>>-nak mikor 
xnilyen ünnepe van ; azorobaton gyertyát, tüzet olt 
ingyen ( c1majd kapok érte husvétkor pászkáh ) és kora 
ősszel - a kit igen meg akar tisztelni - ahhoz fehér 
leakast visz ajándékba, mert «kell az ilyenkor bűn
baknak,>. (Talán sejtik, hogy mi az.) Ha nagybeteg 
van a háznál j égért, egy kis kávéért, egy kis befőttért, 
boreczetért (a parasztnál ez mind o1·vosságszámba 
megy) a jobbmódú zsidó házhoz küldenek és ezt a 
megkeresést ott is . megtiszteltetésnek veszik, a mint
hogy az is. «Nem tudjuk, megszolgáljuk e majd?,, 
«Nem baj, csak használjon ,> . A nánási gazda mikor 
őszi hajnalban szekérre ül, beszól a feleségéhez: c1 Add 
ki anyjukom a bundát, hüvös van, mert inár kürtöl
nek a zsidók ! ,, 

Ha már benne vagyunk a zsidó vonatkozásokban, 
hadd említsek meg egy kuriozumot is. A régi magyar 
költészetben, különösen Amadénál és másoknál elég 
gyakran szerepel a zsidó, holott akkoriban még se a 
közgazdaságban, se a népéletben észrevehetőleg nem 
szerepelt. Ennek pedig az volt az oka, hogy az a szó 
volt az egyetlen rím a költők által sűrűn emlegetett 
Cupidora. A vers renelesen így hangzott: 

. Kegyetlen Cupido! 
Hamis, cen.lárcl zsidó ! sat. 

Szóval, a mikor a zsidó még semmire se volt jó, 
már akkor is jó volt valamire. 

Az alföldi betyárballadák közt 
targyú, a midön a faluvégi zsidót, 

Az 1~11'1' l~ukütJYtll! 100i. 

gyakori az olyan 
korcsmárost vagy 

20 
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boltost megölik és kifosztják. És nem ismerünk ezek 
közt egyet se, a malyben a nép költészete az áldozat 
zsidó voltát, mint enyhítő körülményt tüntetné fel. 
A népies igazságérzet itt nem alkuszik, embel'élet, hát 
emberélet és a tragikus bünhödést itt is csak oly 
igazságnak találja, mint minden. más emberölési eset
ben. Más tekintetben_ is a népies költészetnek megvan 
a maga sajátságos szigora, amely mindent megbocsát 
a férfinak, de semmit se a nőnek. Itt van pl. a bűnbe
esett, még pedig zsidó legénynyel bűnbeesett lány 
balladá.j a (Kis uj szállás környékéről) még a hatvanas 
évek el ej éről : 

Kisujszállás csuhaj&, 
Nem terem ott (:) bisalma 
Édes alma terem ott : 
Ej, haj, Bokor Eszter lakik ott l 

Bokor Eszter szomorú 
A deresre ráborul 
Kettőt* vág rá a hajdu: 
J aj istenem l Bokor Eszter feljajdul. 

Hijják ide az anyját 
Sajnálja e a lányát ? 
- Nem sa.jná.lom, a r-t: 
Mért szerette, mért ölelte a zsidót. 

,. 

A másik Szaboleeból való a hetvenes évekből : 
Balog Julcsa szép lány v ó tál 
Mig a bálba nem tánczoltál : 
Libibál, la.babál 

Labálba. 

* Kettőt csak : ez annyit jelent, hogy a testi fenyiték csak 
ép formai, minimalis. 



Balog J nJ csa h ol n z eszed ? 
Zsidó ispán h\ucP:ol veled 
Libibál, la.babhl 

Lababálbn. 

:lOi 

Tragikus dolgok, vidám dolgok, mindig emberi dol
gok ; esik köztök öröm és bánat, j ó szerencse és baj is. 
A magyar nép és a közte élő zsidó hitű magyarság 
közt olyan örökös vagy csak tartós, vagy szokásos 
gyülölködésröl, a milyen1·öl egyes fővárosi tudósítások 
regélnek, soha szó se volt, szó se lesz. 

Hát ne is legyen ! 
Budapest. Dr. F1·enkel Bertalau. 

l 

HOLLANDIAI EMLEKEK. 

~ Levél Bánóczi J ózsefhez. -

Amsterdam, 1906 jul. 

Mikor legutóbbi levelemet irtam, meleg volt, tik
kasztó nyári meleg s izzadó ru:czomat a boszporusi 
árnyak sem tudták leszárítani. A hajók, azok a fürge 
török gőzösök büszkén siklottak tova a megkorbácsolt 
vizeken s én ott ültem Bujukderében, egyedül hall
gattam tenger morm olását - vártam t. i. a starobuli 
hajót. Measze a Boszporus kijáratánál felém ragyog
tak a Karadag (Fekete tenger) vakító hullámai s akkor 
sajátos gondolat támadt bennem. Imígy gondolkoztam: 

- Ez itt Dél. A kisázsiai partok kopár kősziklái, 
szinte a tengerbe csusszanó faházai fáradtan néznek 
felém. Measze Rumili Hisszar befutott romjai. Enyhe . 

~O* 
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szellő fú a tenger felől. Izzadó arczok, sápadt tekin
tetek mindenfelé. Lelkiismereti szabadság, de elavult 
önkényuralom. Izzasztó bő és jeges serbet. Vágott 
bajuszú, szöke angol és fekete örmény. Ez itt Dél. , 
Vajjon milyen lehet Eszak ?>) 

Higyjek· e szemeimnek ? Itt van előttem Észak, a 
szürke, szellős Észak. A Zuiderröl Amerika-járó óriási 
hajók füstje száll felénk. Mindenütt csatorna, faczipő, 

virág, jóllét. S a borotvált bajszú, nagyszakállú hol
landusok hogy rám tekintenek becsületes szemükkel, 
melyek állhatatos munkáról, vas-azorgalomról regél
nek, ez a sok vontató hajó, ez a sok darú, ez a sok 
kultúra megint megremegtetik lelkemet s megint csak 
azt kell kérdeznem aggódó lélekkel : Ez is olyan 
álkultura, ez is olyan zsebkultúra? S hogy eszembe 
jutnak távol Nyugatnak hazug jelszavai, szemforgató 
áradozásai, félve kérdem, nem vágyódunk-e majd e 
virágok közül is oda, hol nincsen nominalis szabad
ság, hol nem hazudnak jelszavakat, de engedik élni 
az élőt, dolgozni a munkást. S remegve kérdem, mitöl 
nyilnak e gyönyörű virágok, hazug kultúrának vagy 
igaz lelkiismereti szabadságnak. szellője lengeti-e öket? 

Fent, a Zuider partján, biztos kikötö falának építve, 
van egy valóban csodálatos város. Észak Velenczéjé· 
nek méltán nevezik. Sajátos országnak sajátos városa. 
Érdekes a története az országnak is, a városnak is. 

Volt egy félsziget, kopár, kietlen, elhagyott. Néha 
nem volt vize, néha tulsok volt. Mikor kint az Oceán· 
ban megharagudtak a tengerfenék rémei, megindult 
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a rettenetes vízár és elöntötte piszkos, iszapos hul
lámaival az egész tájat. Ez volt ama tájon amindeneket 
megsemmisítő rémes halál. Hamarosan lefolyt a volt
nincs processzusa. S a tenger vizéből kikandikáló 
templomtornyok szinte lehetetlen küzdelemre taníták 
meg a szegénységben bolygó hollandusokat. Veszedel
mes volt a tenger ? Küzdöttek ellene, valóban mint 
az oroszlánok s fölépíték parthosszat a dunákat, 
Északnak hasznos guláit. Nem volt víz? Beosztották 
az országot csatornákkal, valósággal csináltak folya
mokat. 

8 e csatornák között hihetetlenül buja földi élet 
indult meg. A gyönyörű legelők megteltek tehenekkel, 
melyek szívesen hálálták meg az emberséges bánás
módot. A virágágyakon kinyiltak a muskátli, az írisz, 
az orchidéaknak, szegfüknek számtalan fajai. S föl-

. épült a sok szélmalom, e sík tájnak eleven, forgó 
poézise. A kopogó faczipők tulajdonosai már nem 
féltek a tenger vizétiSI s nem remegtek az időjárás 
szeszélyeitől. A tenger, ezelőtt legnagyobb ellenségük, 
lett éltető elemük. 

Az a város, hol e soraimat irom, nemcsak lelke 
e boldog kis országnak, hanem tipikus városa is. Egy 
város, mely kilenczven szigeten épült, melyen 308 
híd segíti a közlekedést. A gracht-ok olyanok itt, 
mint a vérerek az emberi testben. Rudakkal taszít
gatják rajtuk keresztül a megterhelt hajókat. S e 
hidak egy pillantásra megnyilnak és becsukódnak. 

Az apró telkeken marednek égnek a házak. Hogy 
birja, el ez az iszapos föld azt a rengeteg építményt ? 
Bajátosan épülhetett ez a város ! A napokban láttam. 
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hogyan építenek Amsterdamban. Gőzgépekkel rengeteg 
fatö1·zset vernek bele az iszapba. llyen fatörzseken 
nyugszik e város. Mikor a bájos holland királyasszony 
mai palotáját építették, 14 eze1· fatörzset vertek a 
víztöl ellustult, elmállott földbe. - Érdeklődéstől 
lázas lélekkel indultam hát első amste1·dami sétámra. 

Péntek volt, juliusi, de azért hűvös, északi péntek. 
A nagy kikötő városok tat·ka utczai népsége valami 
sajátságos dörömbölő zajt ütött fülembe. Kékszemü, 
szőke bollandusok mosolygós arczczal mentek az uton 
dolguk után. A villamos vasut folytonos zakatolása 
elől riadtan menekültek apró chinaiak, kiket valami 
nagy oczeánjáró vetett ki az amstardami kikötőben. 

A sáJ."ga képű emberkék egy nagy nemzet fiainak önér
zetévelléptek tova a nekik oly új világ aszfaltjárdám 
s nyilván tetszett nekik a sok bámuló európai. (Csak 
a mi ruházkodásunkat tarthatták nagyon ízléstelen
nek - a mezitlábos mongolok !) Emide meg egy 
néger ásít unottan. Mit neki az a szédítő ember
forgatag! Látott ő már ilyen keskeny házakat, ilyen 
zúgó létvásárt, ennyi embert ... ! 

De hogy villamos kocsink befordul a W aterlooplein
nél, valami furcsa, ismerős és ismeretlen zaj üti meg 
fülünket.' E hosszúkás négyszögalakú téren furcsa keres· 
kedés folyik. Az emberek úgy nyüzsögnek egymás 
mellett, akár egy hangyaboly. Ócskavaskereskedés .. · 
mellette egy vörös ifju a világ legjobb nyakkendőit 
árulja huszonöt ce~tért, de most kivételesen - halld 
óh világ ! - árleszállítást r endezett, huszért adja. 
A szomszéd savanyú ugorkát veszteget el, csekély 
egy centért ád egy felet. A ki veszi, meg is fürösztheti 
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a Iében. Hát még a haJkereskedők! Soha olyan jó 
bal nem uszott a Zuiderben, mint ma hajnalban· 
A kia.bálót körültolongják a vevök és mindenki vesz 
egy halacskát, mert ma péntek van .. . Itt körültem 
nemsokára kigyúlnak a gyertyák az asztalfőn főkötös 

zsidó asszonyok jámbor imát susognak el és a fény 
felett összeteszik imádságos kezeiket. Mart itt vagyunk, 
az európai zsidóságnak tán legérdekesebb helyén, az 
amstardami gettó-ban. 

Szégyen vagy öröm lepi-e meg lelkünket e pilla
natban ? Milyen is az a gettó? Én ilyennek képzeltem : 

Kivül a városon, m.lnt odahaza a ozigányoknáJ., 
van egy pár piszkos putri. Szannyes gyerekek játszanak 
az út porában. Az utonjáró követ dob arra a tájra. 
A levegő rothadó anyagokkal van telve. Szenny, 
gyalázat, szenvedés, nyomor. 

És ilyennek láttam : 
Három-négyemeletes b ázakból kilométeres u tozák, 

malyeken vigan fut a villanyos keresztül. Fürge keres
kedelmi élet nyüzsg a boltokban . . . Szép, jól táplált 
gye1·mekek játszanak a mesterséges csatornák partjain. 
Kellemes, tiszta esti szellő játszik arczunkkaL Munka, 
eredmény, önérzet, boldogság, öröm ... 

Körülbelül 60,000 zsidó él Amsterdamban. Ezek 
közül kb. 55 ezer német zsidó, 5 ezer portugál. De itt 
német zsidókon nemosak a Németországból bevándo
roltakat értik. Német itten minden zsidó, ki Német-, 
Lengyel- vagy Oroszországból vándorolt be. Éppen 
így portugáloknak nevezik nemcsak a portugál, hanem a 
spanyol zsidókat is. Kilencz temp1omba jár ez a zsidó 
városrész. Nyüzsgő világában oly érdekesek az utak r 
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Ahogy este kedves sétárora indultam a gettóban 8 

befordultam a Jodenbreetstraaton, a négyes számu 
házon sajátos jelenségeket tapasztaltam. Lajtorján 
drótokat húztak fel a falak élére. Mi ez ? Péntek 
este itt még dolgoznak? Tán ez keresztény háza ? 
Az emberek megálltak a keskeny uton. Oly ismerős , 
arcok ! I v be hajlott orrok. Fekete, tüzes szemek. 
Barna arczu, csinos nők. Néznek fel erre az egyazerü 
házra. A villanyos idegesen csilingel. A ház első 

emeletéröi · bázisipkás bitsorsos néz ki önelégült mo· 
solylyal. Samuel Mogendorff antiquarius. Legalább 
ez áll a czégtábláján! Ezt ünneplik tán? 

Nem. E házat örök emlékezetüvé avatta egy zse
niális festő, a holland nemzetnek tán legnagyobb 
~zelleme. Itt, e házban élt, dolgozott tizenhat évig 
(1640-56-ig) Rembrandt Harmensz. van Rhijn. Most 
ünneplik születésének háromszázadik évfordulóját. 

Sajátos szellem volt ez a Rembrandt! Egy nagy 
festő, kinek ecsetét hol megvetették, hol drágán meg
vették, ki rengeteg összegeket keresett és nyomorultan 
halt meg. Itt lakott hát, a gettóban, a sajátos láng
ész, kit a~nyi sokféleképen ítéltek meg. Borzalmas 
reálista volt, kiről bebizonyíták, hogy égi ideálizmus 
lakozott benne. Zsugori volt és tékozló, zseniális és 
filiszter, az emberiség megrontója és nevelője, opti
mista és perszimista. De nem ezek voltak a legrettene
tesebb vádak ellene. Akadt, a ki azt a szörnyüt 
bizonyította be, hogy Rembrandt - zsidó volt. Bizo
nyitékok? Hát lakik igaz lélek a gettóban ~ 

Nagyot osak nagy tud igazán megérteni. Hogy éri
hették meg akkor, mit keresett Rembrandt a gettóban? 
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Kétségtelen, hogy a müizlés, a laikus müítélet ma 
már nagyobb. Hiszen úgy vagyunk mindnyájan azzal. 
Ha belefáradtunk a hétköznapi élet küzdelmeibe, ha 
elindulunk városokon, országokon vagy könyveken 
keresztül vándorolni s ha nyugalmas nyári délutánon, 
valami árnyékos erdő pázsítján, igen azépet áhít a 
lelkünk, kezünkbe veszszük ösapáink s unokáink köny
vét, a legszebb könyvet, a könyvek könyvét: a bibliát. 
Minden nagy festőnek életében van egy korszak, 
mikor beleszeret a bibliába. 8 mint a jó szinész, ki 
a leírt jellemeket megegyéniti s láthatóvá és hall
hatóvá teszi, a festő ama nagy szerzö eszméit, érzé
seit, képeit és gondolatait lerajzolja, megillusztrálja. 
De Rembrandt különös szaretettel az ó-testamentumot 
illusztrálta, onnan vette tollrajzainak s rézkarczainak 
témáit s e képekhez kitünl> modelleket talált az amstar
dami gettóban. Hány képén tük1·öződnek vissza gettói 
képek, gettói emlékek ... ! 

Elvakulva a tarkaságtól, folytonosan megfigyelve, 
hányszor bolyongott a nagy festő a gettó zsibvásárain 
keresztül ! Rembrandt lelkiismeretes festő volt. Zsidó 
modelljeiben nemcsak exotikus impressziókat keresett. 
A zsidókban az ótestamentum alakjainak itt felejtett 
maradékait látta. 

V an egy rajza a bécsi Albertinában. Ez a czime: 
tcJuda, Jákób és Benjámin.» Jákób patriarcha szere
tettel ringatja térdén a kis Benjamint, Juda elébe 
lep és biztosítja az apát, hogy vigyázni fog kis fiára. 
Egy pár vonás az egész ! S mennyi élet a vonalakban ! 
Látszik, hogy ez alakokat, azt a gyöngéd apát, azt 
a Judát látta Rembrandt a gettóban 
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Talán nem túlozok, ha azt állítom, hogy Rembrandt 
Perzsája is tollas kalapba öltözött zsidó. Ott van a 
«.Menekülés Egyiptomba». S van-e szebb Sámsona 
a festészetnek, mint az övé, midön apósát megfenye
geti (Berlin, Kir. Muz.). Azt az apóst, kerek sipkájával, 
azt a fiatalos erőtől duzzadó Sámsont látta Rembrandt. 
Vagy az ec Elaludt agg)), az «Olvasó férfi )) (Bécs, Alber
tina) nem gettói modellek ? 

Legszebb rézkarczainak egyike egy zsidónak nevét 
viseli. Manasseh-ben-Izrael, a híres nyelvtudás, amster
dami rabbi, ki egyuttal neves orvos is volt. Nézni 
kell először ekülönben holland ruhába öltözött zsidó 
papot. (Rembrandt szerette modelljeit fantasztikusan 
öltöztetni.) Első pillanatra szintelen, tűztelen tekintete 
megélénkül s látjuk a nagy tudóst, ki már gyermek
fővel egy hitközség élére áll. Hát a gondolkodó ifjú 
nem zsidó ? Stb. Mennyi elevenséggel meaéli el József 
álmait. Mennyi ezeretettel hallgatja a kis Benjámin. 
S az irigység a testvéri arczokon ! 

Emlékszik-e, kedves direct.or úr, a drezdai királyi 
képtárban lévő sz ép képre : • Sámson lakodalma. ? » 
De minek so1·oljam tovább zsidó alakjait? Ö volt 
festője annak a gyönyörű szentpétervári zsidó keres
kedő-arczképnek. Ugyanott látható ccÉzsau és Jákób 
kibékülése.» Londonban van egy szép rabbi-képe. 
S megrajzolta-e valaha valaki szebben Abrahám áldozá
sát ? A ki egyszer a müncheni régi Pinakothek-en 
keresztül ment, az sohasem tudja elfelejteni a kis 
Izsákot, ki kezében tartja a fanyalábot. Épen most 
vette le válláról. Gyermeki tekintettel, csodálkozva 
néz atyjára, kinek arczán valami mély meghatottság, 
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egy elfojtott fájdalom tükröződik. Allva az áldozó 
oltár előtt, szinte kérdi a gyermek: ((Hát hol van az 
áldozati bárányka? '' 

Bement Rembrandt a zsidó templomba is. Meg
figyelte az öregeket, a mint ide-oda járkálnak, beszél
getnek, szinte halljuk a csendes zsinatolásukat réz
karczáról. Lakáaától nem volt measze a zsidó templom. 
Csak végig kellett mennie a Waterlooplein-nen, egy 
kicsit jobbra bekanyaradnia s ott volt. Ma már a régi 
templom nincsen meg. Amaz időtáj t, ro ikor Rem
brandt arra járt, lerombolták, újat építettek helyébe. 
Az <<új " p ortugal zsinagóga 16 7 O-ben lett készen. 
A templom ma is megvan még, egyik remeke az 
európai zsidó templomoknak. Salamon templomának 
utánzata. A nagy, egyetlen belső üreget felül női 

karzat ko szoruzza.. Minden ülöhely alatt szekrény ke 
az imakönyveknek, mindegyiken gyertyatartó, mert 
hiszen az egész templom ilyen világítása. A szentély 
braziliai barna fából készült, három lépcsőjií, fa
oszlopokkal. A templom közepén hatalmas rézcsillár 
lóg le. N em szólok bele e tervező vagy utánzó sike
reibe, nem vádolom stílszerütlenséggel, de konstatá
lom, hogy e páros csillár direkt másat láttam a leg
régibb holland keresztény templomban, Manikendarn 
nevü helységben. A templomot félkör alakban, föld
szintes női fürdőtelep veszi körül. 

Közel e térhez, nem measze a Mnidet·straat-tól, 
a Waterlooplein 41. száma alatt, hol a legzajosabb 
zsidó kereskedelem folyik, van egy közönséges, tán 
két emeletü ház. Olyan, mint a többi holland ház 
Keskeny telepen. ferdén épült, szük, fából való, fedett 
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lajtorja a lépcsözete. Most egy jóképü portugál zsidóé, 
M. C. Delara a neve. Ez van felírva. az első és 
második emelet közt, régies betükkel : 

OPRECTE 

TAPPEYT 

HUYS 

1743 

Régi kereskedő ház tehát. S ·itt e zsina toló zsidók 
között, itt született portugál zsidó szülöktöl 1632 no
vember 24-én az emberi go!ldolkodásnak egyik leg
nagyobb titánja : Baruch Spinoza. ic Emlék nem jelzi 
e házat, se tábla, se semmi. Jól van ez így. Spinozának 
nem kell emlékj el. Emléke ugyis él, míg lesz filozófia 
az emberek tudományában ... 

Ezek a portugál zsidók sok hasznot hajtottak már 
Amsterdamnak. Ök vezették be e városnak egyik igen 
fontos iparát, a gyémántköszörülést. A zsidó gyémánt
köszörüsöknek j ó dolguk van Amsterdamban. Óra
számra fizetik őket. Pénteken délben abbanhagyják a 
munkát s vasárnap délben kezdik ujra .. Külön kaszinó
juk, külön börzéjük van. 

És ülnek naphosszat a szíjas mühelyekben s oda
tartják, összesurolják a gyémántköveket A sárga kö
vecskékből drágakő lesz, gyémántfüzér, ragyognak 
vele Nyugat szalonjaiban. Nagy orosz dámák, kezükön 
a zsidó kéztől csiszolt drágakővel, uszítják a csöcselé
ket és a rendőröket a zsidók ellen. De nem kell 

*Haagban, szobra á.ll.1880-ban állították. T. i. ott élte le 
élete utols6 éveit, ott is halt meg. 



.tlOt.LANDÍAI F.MT.ÉKEK 317 

kétségbe esni. Van, ország, a hol a kultúra nem árt 
a zsidóknak. Itt, Eszakon. Az amst.erdami gyémánt
köszörülökből fény árad szét, vakító fény: a lelki
ismereti szabadságnak, a munka általános értékének 
ragyogása. Szinte elvakulva e fénytől, szeretettel üd
vözli híve: Dr. Ruhinyi Mózes. 

l l l l 

STROFAK A MAGANYBOL. 

I. 
Óh, szent Magány l Próféták szülője! 
Már visszahívtál, ime eljövék .. . 
Ezren rohannak előre, előre , 

Babér, dicsőség mind övék, övék -
S én · visszajöttem egyetlen szavadra, 
Szilaj remények forró délszakán ... 
Öledbe dől az álmok méla rabja, 
Tied vagyok, óh tied, szent Magány! 

Bolyongtam measze ködbe, sárban éjben, 
Daloltam a szenvedők dalát; 
Kéve! dobált száz .írigy ellenségem 
És koszorút adott néhány barát. 
Babér lehullt, de a sebek még fájnak, 
A távolság majd meggyógyít talán r 
Liheg/$ vágygyaJ karjaimba zárlak, 
Tied vagyok, óh tied, szent Magány! 

-
Kerestem üdvöt igazságban, fényben, 
Találtam hazugságot, éjhomá.lyt 
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Mi álmom volt, mind elveszitérn ébren, 
Mi ábrándom volt, siralomra vált. 
Gyarló bűnversenyt fut milljónyi féreg, 
Rögön vergődik milljónyi parány. 
Kenyér r kenyér t se tűz, se' láng, .se lélek t ••. 
S te visszahívtál áldott, szent Magány l 

Vigasztalásul jöttek végtelenhűl 
Letűnt időkből feledt dalnokok. 
S ujjongtam, ha lantjuk örömre zendül, 
És zokogtam, ha rajta bú zokog. 
S ama vén ifju ! .. . Bánat sírt a kobzán, , 
Oh, mennyit sü·tam rokon bánatán l 

Eljönnek 5k, eljönnek itt is hozzám, 
S dalolunk együtt, nálad, szent Magány l 

n. 
Barlangos bérczen szunnyadott az ifju, 
- Völgyek. zsivajja hozzá nem hatott 
S álmodott szépet, álmodott nagyot. 

Körülrajongták csodás lá.tomások, 
A büszke Mult sok villog6 jele 
KápráZó képek játszottak vele. 

Szikrázó máglyák véres lo~ogá.sa 
Dohogta néki altató dalát 
Igy szunnyadott egy ifjuságon át . 

. . . Míg hang zendiilt a magas messzeségből : 
cLent átkozódnak biinös emberek, 
És Jelked ba? langokban szendereg? r • •• » 
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s az ifju ébredt . . . bús volt ébredése 
Szent fájdalommal telt meg kebele 
. . . És indult szomorúan a völgybe le . . . 

ill. 

cEresszetek, eresszetek l 
Utam nem a ti utatok. , 
En más vagyok, én más vagyok t 
V eletek én nem mehetek. 
Eresszetek, eresszetek r 

uSzivemben szent feledt dalok, 
Szent láng lobog, szent nap ragyog, 
Én más ·vagyok, én más vagyok, 
Bikátort zeng éneketek . .. 
Eresszetek, eresszetek r 

«Lelkem lángol, megittasult; 
Kábult vagyok, kábít a. Mult, 
Villámtüze szivembe hullt. 
Beléjük is üszköt vetek r 
Eresszetek, eresszetek r -

Beléjük is üszköt vetek t» 

IV. 

Vissza az álmok odujába, 
Te öreglelkű ifju árva r 

Kint zúg az élet erdeje 
Kaczajj al, sirámmal tele. 

319 



Dühöngő vérszomjas vadak 
Lesből egymásra rontanak. 

És vad a vadnak vermet ás, 
Halálhörgés és kaczagás. 

Körül orv kígyóhad sziszeg, 
És mondhatnád-e még: hiszek :J 

Vissza az álmok odujába, 
Lelked nyugalmak csendje várj a t 

v. 

Megálljatok, megálljatok, egy percz1·e ! 
Egy perezre osak, óh egyetlen egy perezre! 
Nézzétek, im az izzó fényű légben 
Aláereszkedik szent káprázattal 
Ragyogó, fehér, szűzi köntösében 
Az Ünnep ... Föld és Ég nagy Ünnepe t 

Ereszkedik im sugárhálójával, 
Reáteríti a blinös éjhomályra. 
Derengés kél, óh csodás, szent derengés l 
B az Ember, fejét felhőknek szögelve, 
Egekbe néz föl büszke méltósággal, 
8 nyitott szemekkel látja szent Urát. 

Mit görnyedtek még? - szeditek a mannát l 
Mint kígyók csúszva. csaptok étketekre. 
Gyötör az éhség ... óh hogy csak az éhség l 
B fent ontja sugarát a szomjazóknak 
A szíizi Ünnep l Ó h, köszöntsétek hát: 
.Jövel, Ara l Jövel, szent szűz Aránk l 
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Nézzétek, immár lesüt fej etekre 
8zférák tüzével a szombati Nap, 
8 a rohadt manna megférgesedik. 
8 fejetek fölött angyalok között vár 
8zférák vágyával a szombati Lélek 
8 a mindenség zeng új szombati dalt l 

VI. 

Tele van lelkem mám01·os dalokkal, 
Mint bódító itallal telt kehely, 
8 hol kicsordulnom, nincs arasznyi hely. 

Tele vagyok új lángoló dalokkal, 
Mint sugarakkal a tavaszi nap 
És nincs, ki várná ragyogásomat. 

Félnek a lángtó!, mámorok hevétől, 

8 magamba fojtom mámorlángomat, 
Míg sírom jégtábláin lelohad. 

VII. 

Zúg az erdő, hull a levél. 
Kopasz tölgyek 
Rám röhögnek : 
Ifju l hová lettek fürtjeid? 
Varju károg, kaczajja kél, 
Oh, az álnok 
Csalfa álmok r 
Oh, a balga, dl>re hit r 

Vad kikircsek föl-kibujnak, 
Ezer kehely 

A~ IJIIT Évkötlf11JC 1.00'1. 
"il 
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Márget lehel, 
Ifju l hová lettek fürtjeid? 
Tövisbokrok rámborulnak, 
Óh, mi bágyadt 
Büszke vágyad 1 
Óh a balga, dőre hit l 

Gőggel, tur a bus vakondok, 
Apró szeme 
Gúnynyal tele : 
Ifju ! hová lettek fürtjeid? 
Ó h a tú1·ás ! ... kába gondok! ... 
V ágygyötörte 
Orjás törpe, 
Kit még égi láng hevít? 

VIII. 

Eljöttél hozzám, álmom hű barátja, 
8 elhoztad gúny tőreit nekem, 
Utánam dobták, ám már el nem értek, 
Te összeszedted és a hii testvérnek 
Elhoztad - lássam, mi volt végzetem. 

Kaczagnak hát az ábránd számüzöttjén, 
Kit büszke vágya bús magányba vont; 
Ki dőre eszménynek utána futva 
Rajongón, kábultan elhagyni tudta 
Kéjben zsibongó buja Babylont. 

Kaczagtok hát ! óh balga habotátok ! 
Nem szolga, mint ti, király voltam én! 
És midőn láttam : romlott birodalmam, 
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Hogy lázongását, átkait ne halljam, 
Távoztam - s trónom másnak engedé m. 

És indultam a kéklő hegytetőre, 
Hol zengő szélvész várva énekel. 
S új dalt dalolva, vissza-visszanézve, 
M~gyek vad sziklabérczről-sziklabérczre, 

Míg eljutok a hegytetőre fel. 

S míg fen t az ormo n bíbort sz ő a nap rám, 
l 

Es dicsfény koszorúzza homlokom ; 
Fejdelmi kegygyal lenézek reátok, 
Kik len t. a völgyben kenyér után j ártok -
S dalaim gyöngyit közétek dobom! 
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Budapest. Patai József. 

APIKORESZ. 

Időszámításunk második századától kezdve talál
kozunk e kifejezéssel a zsidó vallásos irodalomban, 
de keletkezése közel félezred évvel előzte meg az 
irodalomban való megrögzíttetését s a vele kapcsola
tos fogalom eleven erővel hat még ma is a zsidóság 
fejlődésében. 

Nem igen akadhatunk zsidó körökben olyanra, a 
ki ne ismern é e sz ó t, me ly ma összes vonatkozásai· 
ban sokkal ártatlanabb mint volt régente, noha a 
legutóbbi képviselőválasztás idején mégtörtént, hogy 
Mármaros vármegye egyik kerületében a nagytekin
télyű rabbi a zsidó vallású jelölt ellen dolgozott s 
meg is buktatta, de nem ám azért, mert a jelölt 

21* 
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disszidens programmal lépett föl, hanem azért, mert 
az illető - így mondta maga a rabbi a jelöltnek _ 
nagy apiko1·esz. 

Ám ennél sokkal veszedelmesebb következmény
nyel járt 1·égente, ha valakire rásütötték az apikoresz
bélyegét. A misna (Szanbedr. XI. 1) kereken megta
gadja tőle a túlvilági üdvösséget s megkivánja (Aboth 
D. R. N. XVI), hogy bár sz en t kötelességünk minden
kit szeretni, de az apikoreszt gyülölnük kell. A tal
mud (Ros Has. 17. a) már nem állapodik meg ezen 
negativ következményeknél, hanem positív megtorlás
sal itéli az apikoreszt a pokol ö1·ök kínjaira. A Sul
ckan Arukh még tovább m egy, mert nem elégedhe
tik meg csupán túl világi r endszabály okkal, hadd 
ezenvedj en meg az apikojresz már itt e földi létben 
is s elrendeli (Or. Ohaj. 215. 2), hogy egy apikoresz 
imájára nem szabad Ament mondani, hogy (Jor. 
D. 281. 1) egy apil\oresz által írott tórát el kell 
égetni, hogy (Jor. D. 334. 42) egy vallástudóst, ki 
apikoresz-könyvet olvas, ki kell teljesen közösíteni, 
sőt hogy (J or. D. 158. 2) az apikoreszt agyonverni 
nagy miczvo. . 

Nagyon figyelemre méltó ezen szigorú kijelenté
seknél az, hogy a Sulchan Arukh, melynek ellensé
geink távolból sem tulajdonítanak nem zsidókról al
kotott nemes fogalmakat, ugyanott, a hol megtiltja 
az Amen-mondást egy apikoresz imájára s a hol 
megköveteli az apikoresz által írott tára elégeté
sét, ott megparancsolja azt is, hogy (Jor. D. 281. 1,~ 
a nemzsidó által írott tóra tisztel~tben megőrzendo 
s hogy (Or. Chaj. 215. 2) a nemzsidó imájára Ament 
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kell mondani, sőt a talmud olyan tiszteletet paran
csoló bizalommal viseltetik a nemzsidó iránt, hogy 
(Jer. Sab. XVI) üldözés esetére inkább a nemzsidó há· 
zába való menekülést ajánlja, mint.sem egy apiko
reszéba. Petsze a nemzsidók közt is található a 
maguk módja ezerint apikoresz, de a talmud (Szanh. 
38. b) sokkal erősebb fegyverzetre s nagyobb óva
tosságra int egy zsidó apikoreszszel szemben, mint 
egy nemzsidó apikoresz iránt, ha alkalom adatik a 
vitatkozásra. (Aboth II. 14.) 

De hát tulajdonképpen ki az apikoresz, ha amon
dottak ezerint nemzsidó is lehet apikoresz ? 

Legrégibb forrásaink közül először Josephus tör
ténetírónál akadunk olyan adatra, mely olyannak jel
lemzi az apikoreszt (Ant. X. 11. 7), mint a ki nem 
hisz az isteni providencziá.ban, n em hiszi, hogy Isten 
minden egyes emberrel törődnék s hogy czélirányos 
gondviseléasel ko1·mányozná a világot, hanem úgy 
tekinti az életet, mint a kormányos nélküli vitorlá· 
sokat, a miket csak a szelek véletlen iránya hajt 
ide s tova a tengeren, vagy mint ide-oda száguldó 
kocsikat, malyeknek gyeplőit senki se tartja erős 
kézben. 

Ezen jellemzés alapján világosan látjuk az api
koreszben a szabadgondolkozót s megértjük a talmudi 
irodalom egyes megjegyzéseit, melyek egy-egy ecset
vonással járulnak az apikoresz megfestéséhez. Ezen 
megjegyzések ezerint apikoresz volt már a kigyó is 
a paradicsomban, a mely elcsábította Évát s rábe
szélte, hog.Y ne hig.Y.i e el, a ro ivel Isten fenyegette 
(Br. r. XIX); apikoresz volt Korach is, a ki agya· 
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fúrt okoskodással akarta Mózesből kivenni, hogy ne 
minden talliszra kell j en cziczisz s ne minden házra 
kelljen mezuzo (Tanch. Korach. 4. Num. r. XVIII. 2); 
csupa apikoreszböl állt a pusztában vándorolt nem
zedék, mely folyvást zúgolódott ételért s italért és 
nem bizott Isten gondviselő hatalmában (Targum 
V. M. I. 12 és Sifre u. o.); az apikoreszek bontják 
(oldják fel) meg Isten törvényeit (Sifre IV. M. 15. 22-
31), azok bosszantják szüntelenül a papokat (Nedarim 
23. a), megvetőleg szólnak vallástudósokról s val
lástudományról, mert soh'se látják olyan gyakorlati 
hasznát, hogy valamely pap azt tudta volna már 
bebizonyítani, hogy a holló húsát is megszabad enni 
(Szanh. 99. b); e~ak apikoresz képes a szentiratok 
közül akár csak Eszter történetéhez is puszta kézzel 
nyúlni (u. o.), valamint hogy apikoresznek tartandó 
az is, a ki hitetlenül gúnyolódik a felett, hogy majd 
valamikor harmincz négyzetrőfnyi gyémánttömbből 
fogják kifaragni Jeruzsálem kapuját (u. o.). 

Eretnekségnek moadja a .misna (Megilla IV. 8), 
de a Sulehan Arukh (Or. eh. 53. 18) apikoresznek 
tarija azt, a ki oly magas nézőpontból tekint a temp· 
lom elöimádkozói asztalára, hogy az előimádkozótól 
megköveteli, hogy ne sarúban, mely hez hozzá tapadt 
az utcza sara, s ne tarka köntösben, hanem tiszta 
fehér ruhában végezze szent szalgálatát ; valamint 
ebbe a kategóriába tartozik az is, a ki a tefillint a 
tenyerére köti, vagy bearanyozza és kivülről a kabát
ján erösiti meg; sőt még az is e csoportba számí· 
tandó, a ki Istent csak mint irgalmas szerető atyát kép· 
zeli, kinek kegyelme még a madár! észekre is kiterjed. 
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ilyen vonásokkal festi a talmudi irodalom az api
koreszt, a maly vonások azonban csak a kép szine
zését alkotják, csak az alak plaszticzitásának kieme
lését mozdítják elő, de nem adják meg az apikoresz 
kritériumát, melyet a zsidó irodalom legkiválóbb 
szelleme, legrendszeresebb gondolkozója, Majmuni is 
többféleképen állapított meg, egyik helyen mondván 
(Hil. Erubin II. 16), hogy az apikoresz sem bál
ványt nem imád, sem a azorobatot nem szegi meg, 
de tagadja a szóbeli tan kötelező hatályát, holott más 
helyen azt a tételt állítj a fel (Hil. Tesúba Ill. 8', 
hogy apikoresz az, a ki nem hisz a prófécziában, 
vagy a ki azt tartja, hogy Istenről ember nem tud
hat semmit, vagy a ki azt vallj a, hogy Isten nem 
ösmeri az emberek cselekedeteit ; sőt egy harmadik 
helyen első kijelentésének ép az ellenkezőjét han
goztatja, mondván (Per. Ham. Chélek.), hogy apiko
resz az, a ki nem hisz a Tórában. 

Irodalmunkban feltalálható még egyéb meghatáro
zás is; . így a Jalkut ezerint (Chukkath XX. 664) a.z 
az apikojresz, a ki nem hisz a feltámadásban, holott 
Mózes Chaggis szarint (mgh. 1750), ki a 18. század 
legnagyobb zsidó szellemei közé tartozott, wár az is 
apikoresz, a ki nem hajlik meg vakon a középkori 
rabbik tekintélye előtt. (Leket Hakemach Jor. D. 
103. a.) 

N &gy on j ellernzök ezek • vonások, melyek ki dom
boritják az apikoresz alakját, olyannyira, hogy se· 
sitségükkel fölismerjük még ma is azokat a sajátos 
tulajdonságokat, melyek 6 mai apikoreszek termé· 
szetrajzát egészítik ki. Persze, ha csak ezeket a vo-
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násokat figyeljük meg, úgy megokolatlanoknak kell 
tartanunk a talmudi irodalomban megnyilatkozó rend
kívüli kh'ohanásokat, mikkel az apikoreszt akarják 
sujtani ; mert ha magunk is elítélendőnek s vissza
utasítandónak tartunk minden oly törekvést, mely a 
hit alaptételeinek: az isteni gondviselésbe, a hal
hatatlanságba, a kinyilatkoztatásba vetett hitet meg
ingatni, vagy ezertartásokat kigúnyolni igyekszik, úgy 
a mai közfelfogás -már nem igen tudna kibékülni 
azzal a felfogással, hogy a vallástól elrugaszkodottak 
csoportjába soroltassanak olyanok is, kik mélylelkü
letű vallásosságtól áthatottan az istentiszteletnek 
máltóságossá tételére törekszenek, kik műveltségük 

erejével ki tudnak bontakozni a babona hálójából s 
a kik szellemi nagyságukkal nem képesek föltétlenül 
meghajolni azon szellemi sötétség előtt, mely még a 
18. században végtelen tekintélyt tudott szerezni a 
rabbi-karnak. De ha nem csupán az egyes vonásokat 
veszszük figyelembe, nem csak azt kutatjuk, hogy 
vajjon mit képes müvelni az apikoresz, hanem ügyet 
vetünk a korszaln·a és körülményekre, melyek létre
hozzák az apikoreszt, ha vizsgá~juk a ható erőt, 

mely a bomlasztás csiráit fakasztja föl az apikoresz 
környezetében, ha átérezzük a következményeket, 
miket történetünkben mint határköveket állítottak fel 
az apikoreszek a zsidóság hát~ányára, úgy megért
jük az ősök rendszabályait s okulást fogunk meríteni 
a multak tanitásaiból. 

-+c 

Az apikoresz zsidó kulturtörténeti jelentőségének 
felismerése · czéljából vissza kell nyulnunk abba a 
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időbe, a mikor a zsidóság a gorog miivelődés és 
görög világnézlet hatása alá jutott. 

Mig Görögországban Perikles, Herodot, Aeschyloa, 
Sokrates és Hyppokrates az emberiség czivilizá
cziójának alapozási munkáit végezték, addig kortár
saik, Ezra és Nehemia a babylóniai fogságból Pa
lesztinába visszatért zsidóság körében a vallásos 
megerősödés védőfalának fölépítését készítették elő. 

Sikerült is nékik s nyomdokaikat híven követő utó
daiknak, - kikről történeti forrásaink ugyan egyálta
lán nincsenek, de a kiknek hatékony munkásságára 
az eredményekből következtethetünk, - a falakat oly 
magasra emelni, hogy azok nemcsak védelmet nyuj
tottak külső befolyásokkal szemben, de alkalmasakká 
is váltak a világtól való teljes elzárkózottsá.gra. A vég
zetes tö1·téneti rázkódtatásokban kialakult a vezetök 
czéltudatos törekvése, mely a babylóniai fogság 
megszüntétől kezdve távol akart tartani a zsidó
ságtól minden politikai szereplést s csak az Isten 
megismerésében gyöke1·ező vallásos megszilárdnlást 
tekintették a zsidóság létjogának s jövő hivatásának. 
Ne érdeklődjék többé a külvilág harczi lármája iránt, 
ne törődjék többé más népek hódító terveivel, ne 
vágyakozzék többé a földi uralom fényében való ön
tetszelgésre, ne bánja akármely külső hatalom nevezi 
magáénak Palesztina adóját, egyébb, magasztosabb, 
idők végtelenjébe nyúló czélja van a zsidóságnak : 
az Egyetlen Isten bitében úgy szabályozni az életet, 
hogy erkölcsi tökélyre emelkedjék az ember. S a ve
zetők kitartó erélylyel és ezéltudatos bölcseséggel 
hordták össze a köveket az elválasztó falakhoz, me-



V ICN lJ1TIAN1llR. T,AJOS 

lyeken belül osak az életet szabályozó vallástörvény 
volt az, a mi a közfigyelmet lekötötte s a mi eleven 
érdeklé.Sdésre számíthatott. 

Uj világ tárult fel azonban a zsidók előtt attól az 
idé.Stől fogva, a mikor N agy Sándor meghódította a 
keletet s megalapította Alexandriát, melylyel össze
kötő kaposot létesített a kelet s a nyugat között. 
A Pharosi világitó torony vakító fényének sugárkévéit 
szórta Palesztina partjai felé, az alexandriai központ
ból kiáradó felvilágosodottság be tudott hatolni még 
Jeruzsálemnek jól eltorlaszolt kapuin is. 

Nagy Sándor kora Epikur kora volt, amidőn már 
teljesen tért hódított a görög bölcseletben az igaz
ságoknak természettudományi alapon történő kutatása. 
Nem volt az ókori világnak olyan emporiuma, mely 
minden izében annyira kozmopolita jellegü.lett volna, 
mint Alexandria, mely város az egyetlen volt, a hol 
végső fejlődésében kialakulhatott a képzelhető leg
kozmopolitább bölcseleti irány, az úgynevezett újplátói 
rendszer, malynek tetszetős kerekébe törték egyformán 
a zsidó, a görög, a keresztény s a mohamedán val
lásbölcsészek az egész középkoron keresztül hitük 
igazságainak kifejtését. De ezen plátói idealisztikus 
irányzathoz csak végső fejlődési fokán jutott el az 
alexandriai múzeum tudósvilága, holott megalapítása 
idején az Arisztotelesz tapasztalati bölcseletében gyö
kerező világfias Epikur volt az életfelfogás a a világ
nézlet irányítój a. 

Nem a földi gyönyörök kiaknázása a a testi élve
zetek hajhászása képezte Epikur rendszerének csúcs
pontját, mint saját kortársai is szeretnék <St fel-



APIKORESZ 331 

tüntetni, mivel valamennyiről megvető kicsinyléssei 
beszélt (Diog. Laer. X. 4. 5), hiszen ő maga dieséri 
a józan mértékletességet (D. L. X. 27. 132) s leve
leiben kifejezést ad annak, hogy puszta kenyéren s 
vizen élve is élvez olyan boldogságot, mint akár 
Zeüsz maga (D. L. X. 6), de rendszerének tengelyét 
annak a boldogságnak, mint legfőbb jónak a hirdetése 
képezi, melyben az érzéki fáj dalrnaknak értelmünkkel 
való távoltartása altal részesülhetünk. (D. L. X. 29. 
137.) Ezen benső mag körül kristályosodik ki egész 
rendszere, melyet hirdetett barátainak s tanítványai
nak, kikkel híressé vált szép kertjében oly tiszta 
baráti együttlétben élt a legboldogabban (D. L. X. . 
2), hogy végrendeletében azzal a kikötéssel hagyta 
barátaira a kertet, hogy az nemzedék1·öl nemzedékre 
szálljon örökségképen bölcselkedő együttélés czéljá
ból, mert a legnagyobb boldogságat a tiszta barátság 
adhatja meg. (D. L. X. 10. X 29. 148.) 

Elméletei közül, melyek e helyen legközelebbről 

érdekelnek bennünket, Istenre és a halál utáni létre 
vonatkozó kij elentésai birnak nagy fontossággal. 
Cicero (De nat. Deor. I. 30. 44) azt állítja, hogy 
Epikur egyáltalán nem hitt istenekben s csak a 
nyilvános vádtól való félelem miatt nem tagadta 
létezésöket, tényleg azonban Epikur maga úgy nyilat
kozott (Dig. La er. X. 27. 123), hogy: «léteznek istenek, 
létük bizonyítható is, de azok nem olyan lények, 
a minöknek a legtöbb ember képzeli; még nem 
istentelen az, a ki elfordul a nagy tömeg hitétől, 
s<St inkább az tartható istentelennek, a ki a nagy 
tömeg hitét vallja. Az istenek változatlan és boldog 



lények, de ép az utobbiból azt kell következtetnünk , 
hogy a legkevesebbet sem törődnek az emberek dol-
gaival." A halálról pedig azt tartj ta Epikur, hogy 
• az emberi lélek legnagyobb nyugtalansága onnét 
származik, mert a lelket örökké elmúlhatatlannak 
képzelik s félnek valami örök borzalmasságtól, mintba 
még a halál után is léteznék a lélek. l> (D. L. X. 24. 
38). <c8zokjuk csak meg a gondolatot, hogy a halál 
tulajdonképen semmi; mert hiszen minden jó és 
rossz az érzékekben rejlik, a halál pedig nem egyébb, 
mint a.z érzékektől való megfosztatásunkJ a miért is 
míg élünk, addig nincs jelen a halál , a mikor pedig 
már beköszöntött, akkor meg már úgy sem létez ünk. P 

(D. L. X. 27. 124.) 
Ilyen elvek töltötték meg Alexandria levegőjét, 

midőn a Ptolomaeusok uralma alatt részint katona
sorba való beosztás folytán, részint kényszertelepítés 
miatt, részint pedig szabad vállalkozás következtében 
sok ezer zsidó hagyta el a Szentföldet s megtelepe
dett a gondolatszabadság világvároeában. Két véglet 
közt hullámzott ez idegen talajba ültetett zsidóság 
lelki világa, mely az érzelem összes szálaival a 
Szentföldhöz, a hazai vallásos gyakorlat hagyomá
nyaihoz füzödött, de egyben kénytelen volt meghajolni 
a változott helyzet által megszabott gyakorlati köve
telmények előtt. A vallásos érzület, mely a távoli 
Jeruzsálem áldozatos istentiszteletének nem hódolha
tott többé, új alkotást hívott életbe a lelki szükség
letek kielégítése végett : a zsinagógát, hol köz ös 
imádkozás keretében a Szentirás magyarázata képezte 
az istentisztelet középpontját. Ezen Irásfejtegeté,sek 
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természetszerűleg oda irányultak, hogy a hallgatóság 
vallásos megerősödése s a zsidóság tekintélyének 
emelése ez élj ából összhangza.tba hozassanak az Irás 
hirdetésai azzal a köztudattal, mely az alexandriai 
mú z eumból árad t ki a világváros lakóssága közé. 
De alig jutott 2-3 nemzedékig az alexandriai zsi
dóság fejlődése, a mikor már teljesen görög nemze
tiségűvé vedlett át, s az ottani zsidóság fennmaradá
sának létérdeke követelte meg a Szentirásnak görögre 
való lefordítását. A jeruzsálemi vallásos főhatóság 

örömmel látta a görög fordítás elterjedését s jótékony 
hatását ; ám az élet új abb követeléssei lépett föl, 
mert a fejlődő nemzedékekből lassanként egészen 
kihalt a héber nyelv ismerete E! igy a müvelt köztu
dat nem volt képes összeegyeztetni az igaz áhitatot 
olyan nyelven történő imádkozással, melyet nem 
értettek. . Tudomásunk van an~ ól, hogy még palesz ti
nai területen is, Caesarea görög koloniában kénytelen 
volt a vallásos főhatóság azt a gyakorlatot szank
czionálni, hogy görögül imádkoztak. (Jer. Sota ill 
1. VII. 1. Sota 33. a.) De Ininél jobban haladt az 
alexandriai zsidóság az ottani müvelődés szellemi 
felvilágosodottságában, minél szélesebb rétegekbe 
jutott el a vallásos gyakorlatnak bölcselkedő érte
lemmel való megitélése, annál inkább igyekezett ki
vetkőzni az életet szabályozó gyakorlati szertartások
ból, annál inkább gyökeresedett meg a köztudattá 
vált felfogás, hogy a zsidó vallás hirdeti a képzelhető 
legmagasztosabb ideált: az Egyistenséget és a tiszta 
erkölcsöt, s a ki ezen kettős idéálnak él, az teljesen 
megfelelt a zsidó vallás követelményének s eleget 
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tett általában a vallás eszmény ének. Mire ide ·utott 
az egyptomi zsidóság, akkon·a már Philo, az ale~and
riai bölcsész elkésett, ki a bölcséskedő felvilágosítás 
fegyver~vel akarta , visszaterelni a szellemi felvilágo
sodottsagban megtevelyedett zsidóságot, melyet Philo 
kozmopolita bölcselate már nem tudott visszatartani 
attól, hogy ép az ő köreiben ne találjon legalkal
masabb talajt a kereszténys~g kifejlődése. 

ic 

Más tényezök behatása következtében óriási küz
delmekhez vezetett a fejlődés magában Palesztiná
ban. Itt, a jeruzsálemi szentély falain, az eleven 
hagyomány székhelyén nem egykönnyen tudott be
fészkelödni a szellemi fel világosodottság. Jeruzsálem 
lakói s a vallásos főhatóság előtt nem voltak isme
retlenek azok a szellemi mozgalmak, melyek rohamo
san hódították meg az alexandriai zsidóságot; a 
politikai függöviszony s a számtalan rokoni kötelék 
oly sürií közlekedést létesített Alexandria és Jeru
zsálem közt, hogy már ezen a réven is fölismerhették 
a veszélyt, mely a nagy szabadgondolkozó Epikur 
hivei reszéről fenyegette a zsidóságot. De az Ale
xandriából beözönlő uj szellemi áramlatot feltartóz
tatni nem lehetett. A görög müveltség meghódította 
Egyiptomot, Phoonicziát, Syriát, Közép-Ázsiát, Italiát, 
sőt Carthagót is, magában Palesztinában Jeruzsálemet 
s környékét erös szellemi gyűrűvel fogták körül a 
görög kolóniák; a ki nem sajátította el a görög világ
nyelvet, az nem közlekedhetett a külfölddel, de ~eg 
lehetett akadva még mindennapos érintkezésében 18; 
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nem vonhatta ki magát senki a hellenizmusz kultur
hatalma alól, mely ott volt az államszervezetben, 
jogszolgáltatásban, művészetben _s tudomá?yban, . ke
reskedelemben s divatban egyarant, senk1, a ktnek 
egyébb ambicziói is voltak, mint csak a világtól el
zárkózottan vallásos szemlélődésben a mindennapos 
életet tengetni. Judaa alsóbb néprétegei közt, melyek 
mindenkor legerősebb bástyái voltak a vallásosságnak, 
tényleg soh' se tudott oly általánossá válni a görög 
nyelv, mint a magasabb körökben, hol keresték az 
érintkezést az állambatalom köreivel s a hol a köz
szeraplés vágya azon müveltség elsajátítását mozdí
totta elő, melylyel a hatalom urainak tetszését lehetett 
megnyerni. Igy vert gyökeret a müveltebb körökben 
az a szabadgondolkozás, mely hitbeli kérdésekben 
teljesen Epikur elveinek jellegát viseli, nem hisz az 
isteni részleges gondviselésben, tagadja a túlvilágot 
(a mely tételek ép a művelt szadduczeusok elveit 
képezték, kikről J oseph us tényleg azt mondja, hogy 
ők voltak az epikureusok), a vallásgyakorlat külsö 
ezertartásainak tetszetösebb, ízlésesebb formába való 
öntését kivánja, s szivesen hozza meg áldozatul a 
nemzeti elkülönödésre irányuló gyakorlati vallásszab
ványt a müvelt s hozzáférhető világpolgárság érde
kében. 

Két táborra szakadt tehát Palesztina zsidósága, 
melyben az ellentétes világnézletek összeütközése 
idézte föl azokat a végzetes harczokat, melyek a mak
kabeus fölkeléssei kezdődve a zsidó történet legdicsöbb 
korszakát alkotják, de végkifejlődésükben Jeruzsálem 
pusztulásával történetünk legszomorúbb lapjait alkot-
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ják. Azonban a nagy nemzeti katasztrófa sem tudta 
annyira lesujtani a zsidóságot, hogy teljesen magába 
szállva elzárkózott volna a kor müvelődése elöl. 
A vallásos élet intézői nem a politikai nagyságban· 
keresték a zsidóság dicsőségét, hanem az eszményi 
vallásos élet kialakításában látták történeti hivatását 
s nem találtak ellentétet vallásosság s művelődés 

között. I. J eh u da pátriárka a héber nyelven kívül 
Palesztinában csak a görög nyelvnek itéli a jogosult
ságot (Sota 49. b), II. Gamliel pátriárka gyermekeinek 
egy részét kizárólag a görög müveltségre neveli (u. o.), 
elragadtatással dicsérik a görög nyelv szépségét (Me· 
gilla 9. b), különösen kiváló alkalmas voltát az Irás 
helyes magyarázására. (Jer. Megilla I 8.) 

Ám a második században egyszerre megváltozik 
a helyzet. Nyilatkozatok hallhatók, melyek szerint az 
ifjúságot csak olyan időben szabad görög bölcseségre 
tanítani, a mikor se nappal, se éjjel nincs, vagyis 
soha (Jer. Sota 24. c), görög nyelvre is csak leányo
kat s·zabad tanítani, mert ez a nyelv előnyükre válik 
(Jer, Sota 7. d) ; majd azt látjuk, hogy a bibliának 
közkézen forgó görög fordításáról, melyet azelőtt 
dicsértek, azt mondták, hogy három napos sötétség 
bo1·ult a földre, a mikor a fordítas létrejött, a miért 
is szomorú emlékére Tebeth hó 8 ára böjtöt rendel
tek el (Meg. Taanith IL), s minthogy a közkézen forgó 
összes példányokat lehetetlenség volt megsemmisíteni, 
de a görög nyelv általános használat'át sem "lehetett 
megszüntetni, egyszerre új görög fordítás létesül, 
mely pontosabban felel meg a biblia szószerinti szö
vegének. (Jer. Megilla I. 9.) 
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Vajjon mi okozta e változást? A talmud (Jer. Sota 
I. 1) &zt mondja, hogy a besúgók miatt volt sziikség 
ezen rendszabály okra. Miféle besúgókról lehet itt szó ? 
A második századból két végzetes eseménynyel kap
csolatban panaszkodik besúgókra a talmud. Az egyik 
Trajá.n császár idejéből említi, hogy a.z megengedte 
a jeruzsálemi templom újból való felépítését, de 
csakhamar - besúgókra hallgatva - visszavonta az 
engedélyt s így meghiúsította a zsidók legszebb áJ
mának megvalósulását. (l. Graetz, IV. 407. kk. ll.) 
A másik eset Hadrián császár idejéből említi, hogy 
a császár katonáinak véres garázdálkodását az eretnek 
' Ac hér árulkodó besúgása i tették lehetövé. (J er. Chagiga 

II. 77. b.) 
Az első esetben, mint Joel M. (Blicke in dic Reli

gionsgeschichte I. 26. kk. ll.) kimutatta, csak az ifjú 
kereszténységnek s a vele kaczérkodó hellenisztikus 
zsidóságnak állhatott érdekében minden módon meg
akadályozni a templom felépítését, mint az elkülönödö 
nemzeti vallás legfőbb dokumentumát ; csak a kelet
k~zö kereszténységnek s a görög müveltségtől szatu
rtilt zsidóknak, mint a ezertartásos vallástörvény 
ellenségeinek nem tetszhetett Traján engedélye, mint
hogy a templom felépülésével leghathatósabb bizo
nyitékuktól estek volna. el vallástörvényellenes propa
gandájukban. 

Az áruló Áehérröl pedig azt beszéli el a talmud 
(Chagiga 14. b), hogy ö egyike volt ama négy tudós· 
nak, kik bementek a Pardész-be, a kertbe, a hol 
azonban ö teljesen eltévelyedett. 8 ez a kert nem 
egyébb, mint Epikur kertjérdi alkalmazott képletes 

Az IMJ7' i : ukönyve 1!}()7. 



utalás a gorog bölcselkedéste s a belöle fakadó sza
badgondolkodásra, mely a világpolgárságban csak a 
vallástörvény korlátaiból felszabaduló embert látta , 
de nem akarta észrevenni a zsidót ie. 

Csak ekkor eszméltek föl a zsidóság vezetöi, csak 
most jutottak tudatát·a annak, hogy a görög müvelt
ség meghonosodásával, melynek egyik legveszedelme
sebb hajtása, az epikureus szabadgon~olkodás sehogy 
sem tudott kibékülni az életszabályok által lenyűgöző 
vallástörvénynyel, e amelynek ellensúlyozására mind
addig nem tettek semmit, saját szemük láttára mun
kálódott meg a talaj, melyen nyugodtan terjedhetett 
a kereszténység. De most aztán bele is estek a ve
zetők abba a másik hibába, melyet a zsidóság leg
nagyobb történeti hibájának kell tartanunk. A helyett 
ugyanis, hogy kiléptek volna a porondra e összemér~ 
ték volna a szellem fegyvereit, tudomást vettek volna 
minden mozgalomról e irodalmi jelenségről és ellen
propagandát űzve a szent meggyőződés erejével ter
jesztettek volna meggyőző felvilágosítást minden iránt" 
a mi a zsidóság lekicsinylésére s gyengítésére látszott 
alkalmasnak, - a helyett visszavonultak a tudósok szö· 
háinak falai mögé, megszakítottak minden összeköt
tetést azzal, kinél sza badgondolkodást szimatoltak, 
kiközösítették az apikojreszt, szóba nem álltak vele, 
eleve pálczát törtek a felett, ki az istentisztelet mél
tóságát tartva szem előtt, tiszta fehér imaköpenyt 
követelt az előimádkozó számára, keresztényeskedés 
gyanújába fogták azt is, a ki Istent mint az irgal
masan szerető Atyát dicsőítette. Josephus óta nem 
akadt senki, ki irodalmilag a zsidóság védelmét·e 
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kelt volna ; a görög -és római irók nyugodtan röpít
hették vádjaikat a zsidók és vallásuk ellen, Palesz
tinában nem vettek azokról tudomást s még az sem 
keltett körükben visszhangot, hogy Josephust a zsi
dóság hátrányára megha.misították. 

Csoda-e, hogy ily körülmények közt már a harma
dik századig t eljes erejére fej lödbetett ki a keresz
ténység? 

A kifejtett történeti alapon telj es világosságban 
tárul fel előttünk a zsidóság mai állapota, igaz va
lójukban látjuk a sokszor felpanaszolt jelenségek 
okait, de egyszersmind észrevehetjük azt az útirányt 
is, melyet a történeti tanulság jelöl meg egy jobb 
jövő elérhetése czéljából. 

A 18. század derengő felvilágosodottsága beszűrődött 
a zsidónegyedekbe s a mint lehullottak a ghettó falai, 
a sötétséghez azokott szemeket sehol sem vakitotta 
el a szellemi világosság, mint ép a zsidók köreiben. 
A zsidóság hivatalos és hivatásos intézői tisztán lát
ták, hogy a mü velődés szabadgondolkozáshoz, a 
szabadgondolkodó apikoreszség hitehagyáshoz vezet . 
8 mit tettek? Visszavonultak a középkori gondolko
·dás bagolyváraiba, átkot szórtak az apikoreszra s 
önmaguk üzték ki a zsidóságból, a helyett, hogy a 
megingottakat magukhoz vonzva, a szellemi felvilá
gosítás erejével támogatták volna. Csupán csak töp
rengéssei s kiközösítéssei nem fogjuk a hitehagyottak 
számát csökkenteni. A természettudomány emlöin 
nevelkedett modem zsidóság apikoresz; telítve van 
Epikur tanaival; nem hisz ; iskola és élet karöltve 
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támogatja hitetlenségében. Alexandriában Philo el
késve nyitotta meg lelkesült meggyőződéssel szelleme 
fegyvertárát, hogy visszahóditsa a megtántorodottakat; 
Palresztina tudósai elzárkóztak s meg sem kisérelték 
az ellensúlyozó hatást. Fejleaztő s bomlasztó erőke.t 

fakasztott a modern kor apikoresze a mai zsidóság
ban. is, ne engedjük a talajt elveszni művelt hit
rokonaink lábai alatt; a tudomány által megingatott 
gondolkodásuk számára szilárd tudományos állás
pontot kell nékik nyujtanunk. 

Ne érjen bennünket a vád, hogy a, tudomány méde
gén könnyüknek találtatnak vallásunk igazságai; ne 
érjen bennünket a jövő kor szemrehányása, hogy nem 
ismertük fel az idők intő j elé t s mi is bele estünk 
a történeti hibába. 

Ujpest. Dr. Venelianer Lajos. 

A NŐI ÉS A ZSIDÓ EGYÉNISÉG. 

Keblünkön melengetjük a kigyót, szivünkbe zártuk 
legádázabb ellenségünkel A minek érintésétől irtózva 
kellene visszarettennünk még gondolatban is, annak 
elérésére törekszünk mondhatatlan sóvárgással, le
küzdhetetlen vágyódással, csillapítbatatlan hévséggel. , . 
Megborzadunk az enyészet gondolatától és megls 
szomju gyönyörrel öleljük magunkhoz a létezés nélkü~ 
valót. Fölmagosulásra van teremtve lelkünk s IXll 
boldogságtól ittasultan rohanunk a kárbozatba. És 
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ez a kárhozat, ez a léttelenség, ez a kigyó, ez az 
ellenségünk - - a nő. 

Férfi sorsa a nő - de még más értelemben is, mint 
a hogy a magyar igazmondás tartja. A nő nemcsak 
végzete, de eredendő büne is a férfinak. A nő akarrja. 
mindig a bünt s mivel a férfi nem tud neki ellen
állni, mindig újra bünbe esik. És mivel a bün ön
magát folyton szaporítani törekszik, azért látjuk a 
nöt mindig abban mesterkedni, hogy magához vonja 
a férfit. A nő ekképpen folyton megujuló sérelmet 
ejt az emberi méltóságon és ebben czinkasul sze
gődik hozzá a férfi, mikor eszközül használja fel a 
nöt egy közömbös czél elérésére. Azért erkölcstelen
ség és bün a szerelem, de azonfelül balgaság és 
hazugság is. Mert nem a nőt szereti a férfi a nőben, 
hanem a nőbe eszményítve átvitt saját énjét.' 

Világos mindebből, hogy a nőnek nincs egyéni
sége, nincs jelleme, nincs erkölcsi valója, nincs hite, 
röviden : a nő lélek és magasabb létezés nélkül való 
teremtés. 

De hát mi az Isten ezerelméért akkor a nő ? 

Avagy embemek tekintbetjük-e még egyáltalán ezek 
után? 

Hát a mennyiben ember úgyszólván - a zsidó is, 

t Milyen egy hangzásn ezzel, de mennyire más tenorja 
van annak, a mit Ádám mond Évának .. Vaddch-nál : 

cMi volnák én, ha mint visszhang s virágban, 
Benned szebb Mtre nem feseine Mtem, 
Malyben saját magam szerethetem ?t 

, (Az .ember kagédf6ja IL szin.) 
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nem tagadhatjuk meg e minösitést ar nőtől sem. 
Mert illendő ám tudni, hogy . az ideális zsidó -· ~g 

pedig nemcsak a szebbik fele, az asszonya, hanem 
a férfia is - nemcsak feltünöen sokban egyezik az 
abszolut növel, hanem még nálánál is alacsonyabb 
rend ü terem t és. A zsidónak ugyanis még kevésbbé 
van egyénisége mint a nőnek és még inkább rossz 
szelleme az emberiségnek, mint a nő .. A zsidonak 
egyáltalán nincs jelleme és mindenekfelett nincS. hite~ 
nemcsak mint a nőnek önmagához, de máshoz sem, 
se Istenhez, se emberhez, se eszméhez, se semmi 
egyébhez való hite. De ép azért válhatik belőle 

minden, még egy Krisztns is: sőt ez a legnagyobb 
ember, a kit valaha hátán hordott a föld, nem is 
támadhatott másutt, mint a zsidóság kebeléből, vala-. 
mint a legmélyebb völgy öléből emelkedik a leg
magasabb hegy. Krisztus zsidó volt, de csak azért, 
hogy zsidó voltát a legteljesebben tagadja meg és a 
legnagyobb ember volt azért, mert a legnagyobb el
lenséggel, a zsidósággaJ., mérközött meg. 

Ennél meglepöbb támadás alig érte egyhamar a 
zsidóságot. Hiszen támadás elég sokszor érte és éri 
különösen feltünö módon újabban a tudományosság 
örve alatt. Csakhogy többnyire már messziröl meg
érezzük az illatáról. hogy elmult azazadok zsidó
gyülöletének sokszor felmelegített főztje az, a . mit 
az e fajta modern tudomány boszorkánykonyhájában 
összekotyvasztva elénk tálalnak. Jellemző példa erre 
a •tudós dilettáns» és tagadhatatlanul nagytehetségü, 
de léha és alacsony lelkü compilator Houston Stewart 
Chaml)erlai11 müve (Grundlagen des XIX. J abr-
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hunde-rts, München 1899, 2 kötet), mely még egyszer, 
s · ki tudja hányadszor, eloquens bőbeszédüséggel 

állítja össze a zsidóság ellen faji, keresztény-dogma
tikai és szocziális szempontból emelt vádakat. A né
mely katholikus- részről eredő otromba, bár olykor 
kenetes mázzaJ bevont ráfogásokról (a minökre klasz
szikus példa j\..Jommert, Menschenopfer bei den alten 
Rebraern és Der Ritualmord bei den Ta.lmud-Juden, 
míndkettö Leipzig 1905) nem is szólok. De még az 
igazán tövig tudós protestáns theolognsok is, mint 
pl. Bousset és a t~liberális• Harnack (ennek aszónak 
beh más értelme van ma, mint volt egy félszázaddal 
ezelőtt, egy D. F. Strauss, egy Feue'rbach korában !l 
voltaképen már régóta a levegőben röpködő 11 igaz
ságokat» sürítenek össze és applikálnak a zsidóságra. 
a zsidóság ellen. Hanem azért mégis el kell ismer
nünk, hogy egyesek jobb ügyhöz méltó buzgósággal 
és - szerenceével törekedtek eredetiségre ezen a téren 
is. lly töretlen csapáson járva jutott el pl. Delitzsch 
a maga «felfedezéséhez ~, melylyel a monotheizmus
nak eleddig senkitől kétségbe nem vont eredetis~gét 
akarta elvitatni Izraeltől. 

Nem ilyen értelemben eredeti a zsidóság ellen 
intézett támadás Otto Reininger Geschlecht und 
Charakter czimü müvében (Bécs 1903, 2. kiadás 1904), 
abban a könyvben, melynek a. nökre és zsidókra oly 
lesujtó eredményeit bevezetőleg összefoglalni igye
keztem. "\\' einingernek még a támadó módszere sem 
új a zsidósággal szemben : ö sem tesz voltaképen 
egyebet, mint hogy kigondol minden kigondolható 
roasa emberi-f söt emberen aluli tulajdonságot, ezek-. 



bé)) idetilia kaptát módol össze s erre kaptatja rá, 
törik-szakad, n ZAidót. Hogy e müvelet közben meg
ropog a 11sitlónak minden caontja, az sok olvasó fülé
nek minden bizonynyal kellemes muzsika. 

Franom erecleti és meglepő az az á.Uáspont, a 
honnan kiindulva támadja W. a zsidóságot: mint a 
nöi eszmény megölője jut el ahhoz a megismeréshez, 
mily alacsony rendü lény a zsidó. Igaz ugyan, hogy 
a nőknek nagyazabásu elvi ellenfelei közül, xnint 
ismeretes, már Schopenhaum· is elszánt ellensége 
volt a zsidóságnak, de tudtommal még senki sem 
hozta oly szot·os logikai összefüggésbe egymással a 
kettőt, senki sem vitte oly messzire a párhuzamot a 
női ós a zsidó egyéniség között, mint épen Weinin
ger. És mivel ez az ifju ember, a ki nyilván 
saját nihilisztikus filozófi.ájának, saját ethikája tul
követeléseinek áldozata gyanánt önnön kezétől halt 
meg már ~ l éves korában, imponáló tudományos 
felszereléssel dolgozott és, fájdalom, valóban fényes 
irói tulajdonságokkal rendelkezett, a malyeknél fogva 
könyve széles körökben terjed t el : felette szükséges 
volna szembeszá.Uni veszedelmes tanaival nemcsak a 
nlSk. de a zsidóság szetnpontjából is. Azonban én még
sem W einingert czáfolni szándékozam ; más vállalko
záara hajt a lelkem. 

A kérdés, mely engem érdekel, a következő: ba 
nem véletlen, hogy W. és már előtte Schopenbauer 
egyszerre és egyként fordul a nök és a zsidók 
ellen, mennyiben és miben van igazi egyezés e két 
kategória, a nőiség és a zsidóság kategóriája között? 
A válaa1, a mit e kérdésre adhatunk, úgy reméleDl, 
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erős czáfolata lesz egyuttal a nő- és zsidógyülölök 
némely érvelésének is. 

Nem lesz érdektelen, noha nem épen döntő fon
tosságu, megfigyelni mindenekelőtt, hogy a nőnek és 
a zsidóságnak már legkorábbi története manetében 
bizonyos párhuzamosság mutatkozik. Legalább a mi 
szentirásunk úgy adja elő a nőnek létrehivását, hogy 
az a férfinál tökéletesebb teremtmény, mert nem, 
mint a férfit, a föld porából, hanem a férfi bordájá
ból, a rég~ek felfogása ezerint tehát legnemesebb 
részé ből, nem «készíti» vagy «alkot j a 11 , hanem ((építi 11 , , 
az lsten. E~ért a teremtés remeke a nő. Es az Eden-, 
ben, úgy látjuk, továbbad is Eva a főszemély: vele 
tárgyal a }dgyó s az ö példáján indulva és felbáto
rodva eszik csak a tiltott gyümölcsből Ádám. Mikor 
pedig legelőször fakad bimbó a rózsatőn, mikor első 
gyermekét öleli keblére az első földi anya: ő, nem 
az apa, adja neki a jelentős Kain .nevet, a melylyel 
azt mondja az anyai máltóságára büszke nő: <<terem
tettem valakit! 11 De haj, ha eddig férje volt csupán, 
ezentul már ura van: a gyermek. Többé nem ön
magáé a nő egyedülJ hanem a másé is, sőt első 

sorban a másé: a gyermeké. Nem csupán önmagáért 
él ezentul a nő, hanem másért is, de ép azért osak 
ezentul él igazán erkölcsös életet. 

lzraél is «építménye),, mert ((fia• az Istennek: 
ott építette meg szavával Isten a Szinaj hegy köd
borulatá~an, dörgés és villámlás, az elemek felzudu
láea, ég és föld ámuló megrendülése közben. Melyik 
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nép lépett az élet sz in ére megragadóbb jelenéssei? .. ·. 
És 'l>zután ő lesz Kanaánnak vezető nemzete : válta
kozó ezerencsével viaskodik n épekkel és eszmékkel 

' de végre is győztes marad, mert fenmarad. Majd 
világra hozza lelkéből lelkedzett mag~atát, a . szent
irást ; de ezzel vége is <<hős,> korának, ((szolgan ö 
ezentul, Istennek és eszméinek szolgája, a ki nem 
magáért él csupán, hanem másokért is, .azért, h-ogy 
a legeszményibb, legerkölcsibb hivatást töltse be: 
hogy <t népek világossága)) legyen. _ 

Ime az első és talán legfontosabb egyezés a nő 

és a zsidóság között: mindkettö hivatásaul tekinti 
és érzi, hogy másokért, ne magáért éljen ; mindkettő 
erkölcsi életének mozgató elve az elméleti és gyakor
lati altruizmus. És veszít-e vajjon ezzel bármelJi:k 
is egyénisége értékéből? Korá~tsem. Hiszen hogy 
gyermekek anyja, ez fölmagasulása és megdicsőülése 
a nőnek ; és hogy az <l irások népe l> Izraél, ez az ő 
büszkeségének és lételének örök jogczime. · 

Ez a felfogás az élethivatásról azorosan összefügg 
az emberiség egységének és így közvetve_ Isten egy
ségének eszméj ével. Egy az Isten, egy az emberiség! 
Ikercsillagzat az eszmevilágnak égboltján ez a gon
dolatpár, melynek fénye széles sávokban esik rá az 
élet könyvének lapjaira ... Hogyan, gőgös géniusz- te, 
hogyan gondolod, hogy egymagadban is megállhatsz 
geniaUtásod büszke, magas várfokán ? Hisz sz en ved és 
a te részed odafönn, 'abban a néma nagy magány
ban ! Avagy merö szenvedésre volnál-e teremtvé erre 
a világra, épen te, a lángelme? Vagy mi mindnyájan 
ana. vagyunk-e -kárhomtatva, hogy ez emberekkel 
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népes világban élve mégis zordon egyedüllétben, 
megborzasztó elhagyottságban őrölj ük le napjainkat? 
Akkor igaza volna Buddhának, a ki azt tanította, 
hogy mivel az _élet merő szenvedésnek sziilöje, tipor
junk el erővel magunkban minden életkeltő és ép 
ezért fáj dalomszülő vágyat: akkor majd boldogan 
térünk még a nirvánába. 

Buddha redivivus ! Ez valóban csatakiáltásává lön 
korunk némely torzftlozófusának. A merev indivi
duálizmus követőinek, a rideg egoizmusnak és az 
elméleti askézisnek a prófétája Buddha. Azért hát: 
le az asszonyokkal_, kik az életet s vele a szen,edési 
mindig újra világra hozzák! És: le a zsidókkal, kik 
a fájdalmat nem engedik kimulni, kiveszni a világból 
(a szó azoros értelmében), mert mindig enyhiteni s 
gyógyítani igyekeznek azt ! 

Csakugyan. épen a -zsidóság az, mely a legnyoma
tékosabban hangsulyozza egyfelől az egyéniség érté
két és méltósagát, de másfelől az egyénnek hozzá
tartozását az összességhez is. Az összesség élete az 
igazi erkölcsi élet és annál magasabb foku, minél 
tökéletesebbek az egyének. De az egyén is csak a 
társadalomban valósíthatja meg az erkölcsi élet czél
ját: ime az individualizmus és nni versalizmus össze
párosodásából előálló legnemesebb erkölcs, a szo
eziális erkölcs. Buddhától Nietzscbeig - pedig minö 
óriási ellentét e kettő ! - sehol sem tudták ezt a 
gondolatot oly világosan megkonstruálni s tökéletesen 
megvalósítani, mint a zsidóságban, se a görögöknél, 
se a kereszténységben. A ker~2tény ideál is voltakép 
szerzetes-ideál, csupán egyéni erköl0808el és -:. ter .. · 
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mászetesen a nő kirekesztésével az erkölcsi élet 
köré ből. «Az asszony a pokolnak kapuja», mondja 
Tertullianus egyházatya. 

cA nő, ez eszmény, e megtestesült 
Költészet, hogy ha. sülyedt, torzalak lesz, 
Mely borza.dályt szül.» 

(Madách, Az ember tragédiája. XIV. szin.) 

Ezt a sülyedt, torzalakká lett nőt, a ki mindig 
csak kivétel, állitják előtérbe, állitják oda tipusnak, 
hogy visszaborzadjunk a nőtől, az eszmény.tőL Sza,. 
kasztott úgy, mint a hogy a zsidóval tesznek. Elö
ránczigálják a. kazárt, a zugbankárt, a kerítönöt a 
ráütik a bélyeget: ime a zsidó ! Magukra nézvést 
szigoruan individualisták, de a zsidók tekintetében 
a jelszó: mindnyája egyért! Sőt ha a << rendszer '' 
úgy kivánja, kontárfilozófusnak teszik meg Spinozát 
is s mögéje ~,helyezik pl. Schleiermachernek. - Ez 
is analógia a nő és a. zsidóság között. 

A szocziális erkölcs legégetöbb kérdése a. férfi és 
nő viszonya egymáshoz. A gondolkodók sokat vitat· 
ták, mi jelentősége és czélja van a férfi és női nem 
közötti ellentétnek? A ki erre a kérdésre végleges 
választ tudna adni, megfejtette volna a házasság 
czélszerüsége iránti dönt<> fontosságu kérdést is. 
Mert oly azoros életközösségben, a minö a házas
ság, nyilvánul meg legvilágosabban a férfi és nő 
külön-külön rendeUetése és egymáshoz való kölcsö· 
nöHégi viszonya. Ellentét tagadhatatlanal van a 



A NŐJ ~R A. ZSIDÓ F.GY&NISJtG 34!1 

két nem között, a fiziológiain felül pszicbologiai is. 
De ez n.z utóbbi nebezen határozható meg, mel't 
csupa finom árnyéklati eltérésben jelentkezik. Idézem 
Stei1t lhal kedves, szellemes exegézisét ahhoz a bibliai 
helyhez, a hol a nőt először megpillantó Ádám meg
lepetve és mégis csodálatosan megfontoltan igy kiált 
fel: <(Ez már csont az én csontjaimból, bus az én 
busomból! a. • • • de mégsem azl én csontom, az én 
husom: ő nem egészen én. (Steinthrtl, Ethik 302. l.) 

N em bizony ; és· a gondolkodó nők maguk is. 
készséggel vagy kelletlenül, elismerik, hogy a női 

egyéniségben, szemben a férfiéval, vannak sajátlagos 
fogyatkozáeok. Nem sorolom fel őket, - kiméletből 

(nem hogy az olvasónőket, hanem hogy idejöket 
kiméljem). De meggyőződésem, hogy a mennyiben 
kirivóak, nem genuin hibák, hanem csak a nők 

viszontagságos so1·sa nyomán fejlettek ki. S ime egy 
újabb analógia a zsidósággal: speoziális zsidó hibák 
is kétségtelenül vannak, de világosan csak nyomoru
Bágos sorsuk következményeképen. Ugyanaz az ok 
egyformán adott körülmények között ugyanazt az 
okozatot szüli. 

De ha igazságosak akarunk lenni, nem szabad 
csak akkor észrevennünk a márleg megbillenését, 
mikor a nő találtatik könnyünek. Mert van ám ugyis, 
hogy mélyen leszáll az a serpenyő, melybe a női 
egyéniséget helyeztük, szemben a férfiéval A női 
lélek~ek vannak mélységei, a hova a férfi a képzelet 
szárnyán is alig tud elhatolni. ilyen mélység az 
anyai sziv tengerfenéke a maga inkább sejtett, mint 
tudott, egészen soha ki nem meríthetö elbájoló, el-



ragadó gazdagságával. Ki akarná, ki tudná az anyai 
szivet méltón jellemezni? Azt hiszem, a szerelmfls 
nőt híven megrajzolni könnyebb, mint a szerető 
anyát. Mert a ezerelem hova-tovább kitör és eget 
kér, az anya szeretete ellenben belefurja magát a 
szivbe és - nem kér semmit. A szerelern nem lehet 
oly egyenletesen mély, mint az anyai szeretet, mert 
nem autochton érzés, mint emez. A szerelmet adott 
tárgya kelti fel és tárgya vesztén elfogy maga is: 
az anyai sziv a priori létező és utolsó dobbanatig 
él és hat. Azért a ezereimet nem pótolhatja semmi 
egyéb, még a különben is ritka igaz, eszményi barát
ság sem ; de egy gyermektelen nőrő] e]mondhatja 
a költ() : 

«Egynek nem adatván - anyja levél soknak, 
Kik hűlt poraidban is áldani fognak ; 
Senki vigasz nélkül nem f01·ga körülted, 
A hol egy könny csillant, t e azt letörülted.• 

(A·rony I, 447. 

Az anyaság nem állapít meg lényeges különbséget 
a nők között ; de mennyire más-mássá teszi öket 
a ezerelem! 

Nincsen is párja az anyai szivnek, talán csak egy: 
a zsidó sziv. Miért beszélünk zsidó szivró'l és kereszp 
tény sze'tetetró1 ? Hogy ezt megérthessük, lássuk a 
különbséget sziv és ezeretet között (a szivet tenné
szetesen nem anatómiai értelemben véve). A sze· 
retet a jónak törvénye ; de e törvénynek nincs ható 
ereje, mert nem egyéb az, mint az örök forma, a 
malyben a jó megjelenik. A minek ható ereje van, 
az maga a jónak cselekedetekben megvalósuló eszp 
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méje, és ez az, a mit szivnek nevezünk. A ezeretet 
nem autonom fogalom, mert jelentősége csak annyi, 
hogy a mennyiben a j ó megvalósul, ezeretetben nyil
vánul. A ezeretet tehát oly törvény, a melyet lehet 
megparancsolni, de nem végrehajtani mindaddig, míg 
nem szantesitette a sziv, a jó eszmei ~birodalmának 

szuverénje. Innen van, hogy a keresztény ezeretet 
szüntelen hangoztatása közben megeshetik egy Kise
nev, egy Odessza; a zsidó szivet pédig magyarázzák 
az oda küldött milliók. 

(< Szivet kiván tőlünk Isten )) , így hangzik a talmud
nak egy mondása. 

A talmud mondása ez is: «Inkább mint a férfi 
házasodni, kiván a nő férjhez menni. 11 E szavak 
gunyos, kárörvendő helyeslésre számíthatnak sokak 
részéról ma is. Pedig ki tudja, vajjon a nőnek 

a sexuális kiegészülésre való erélyesebb törekvését 
jelentik-e csupán? Hogyan, ha csak materiális jel
képe volna e törekvés annak a tudatnak, mely jobban 
hatja át a nőt · mint a férfit, hogy ök azorosan egy
máshoz tartoznak az intelligibilitás világában is ? 
Mert hogy a házasságnak ilyen jelentősége is van, 
kitünik oly jelkép gyanánt való gyakori használatá
ból, mely a próféták ajkán Istennek és Izraelnek 
egymáshoz való azoros és páratlan bensőségü viszo
nyát fejezi ki. Isten és Izrael bizonyára nem egy
nemü fogalmak. És mégis legalább a próféták nem 
találnak más képet az emberi életben, mely hivebben, 
mint a há~asság, tükrözné azt a gondolatot, hogy 
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mije egymásnak Isten és Izrael. ily jelkép gyanánt 
pedjg a házasság csak intelligibilis (a mi még több 
mint morális) és nem érzéki értelemben véve szol· 
gálhat. Ez a . felismerés is elősegíti tehát a házasság 
fogalmának és igazi jelentőségének megértéset. 

Férfi és nő ellentéte egymásnak, az igaz; de ép 
azért csak együtt tesznek egy teljes egészet, külön 
mindegyik pedig csak egy hiányos részt, a férfi nem 
kevésbbé mint a nő. ((A nőtlen férfi nem egész 
ember•>, mondja ismét a talmud. Millió ember köze
pette is egyedül érzi magát a férfi csak úgy, mint 
a · nő, ha nincsen párja. És hogy mit tesz egyedül 
lenni, még az Istenre nézve is, azt elmagyarázza, 
a kinél világosabban magyarázni, mert mélyebben 
érezni senki sem tud, a lángelméjü költő : 

Cain. Be thou happy, then , alone. 
Adah. Alone I could not, 

Nor would be happy. 
Luci{el·. And thou couldst not 

Alone, thon sayst, be happy ? 
Aclah. Alone l Oh, my God l 

Who could be happy and alone, or good ? 
To me my solitude seems sin . 

Lucije1·. Y et thy God is alone; and is He happy, 
Lonely, and good? 

Adah. He ie not eo ; He bath 
The an g els and the mortals to make happy, 
And thus becomes so in diffusing joy. 
Wath else can joy be, but the spreading joy 'l 

(Byron, Cain I, i.) 

A kereszténység másban vélte feltalálni az igaz 
boldogságot. A madonna ezerelmére utal~ a férfit; 

• 
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a madonnát állitotta oda mintaképül a nő számára. 
Hogy minő sikerrel, azt ama gunyos szavak mutatják, 
a malyekkel Madách-nál a férfi maga elindulását 
a nő nélkül, egyedül Péterre támaszkodva, kiséri 
Luczifer: 

«Ah, a leh etlen lelkesít fel, Ádám ~ 
A férfiuhoz méltó ez s dicső ám. 
I stennek tet szik, mart az ég felé hajt, 
S ördögnek kedves, mer t kétségbe ejt maj d. » 1 

(Az ember tngédiája VL sz1n.) 

A madonna és a valóságos nő - - ez az ellentét, 
ugy tetszik nekem, j elképeül szolgálbatna a zsidóság 
és kereszténység egymáshoz való viszonyának is. 
Mint a madonna a nőnek, úgy a kereszténység is 
valójában nem egyéb, mint müvészileg stilizált esz
ményi képe a zsidóságnak. De van-e benne valóság? 
ez a kérdés. Csak ha elfogadjuk, hogy a Sziíz Anya 
valóban tökéletesen le tudta magában küzdeni Máriát, 
a nőt, akkor hihetjük, hogy a kereszténység egészen 
más és több, elbeszélhetetlenill több mint a zsidóság. 
De elhihetjük ezt vajjon? . .. Ime, ezért kell a zsidót 
hitetlennek bélyegezni: mivel nem hiszi, hogy akár 
önmagából, akár másból, a kit anya szült, Isten 
válhasson, a kiben hinni kell. És ezért állitják, hogy 
a zsidó a született vallástalan ember, a ki nem hisz 
lstenben sem. 

Szerencsétlenségre el nem tagadható történeti tény, 

1 Ezen a gondolaton épül fel vagy inkább ebben csucso
sodik ki Gerbart Hauptmann Einsame Manseben czimü drá
m(lja ie. 

Az 1.\1/T l~ t•kimyve /9o7 . !3 
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hogy Jézus is zsidó volt s az ö tanítását megelőzte 
már a prófétáknak az övével mégis csak egynemü 
tórája. Azonban tudvalevő, hogy nincs oly nagy rossz, 
a miből valami jó ne származnék Egyfelől azt a 
sajnálatos tényt, hogy Jézus zsidó eredetü volt, talán 
még kiigazítani is lehet: Chamberlain pl. úgy okos
kodik, b ogy Jézus nem lehetett faji eredetre zsidó, 
mert a hol ő született, Galileában alig laktak faj
zsidók (Grundlagen des XIX. Jahrh. I, 210. kk. lap). 
Másfelől kétségtelen, hogy morális és intellektuális 
szálak erősen füzték öt a zsidósághoz ; de épen 
ebben jelentkezik Jézus emberfölötti nagysága, hogy 
ő még ezeket a mindenki másra nézve azéttéphetetlen 
szálakat is el tudta metszeni. Igy váltott nemzeti
Béget, faji jelleget és szellemi habitust Jézus, szüle
tése után 1900 évvel 

Ez pedig nagy nyereséget jelentett. Ha eddig 
kimélni kellett legalább a régi Izraelt annak ked
véért, a ki belőle lesz származandó, és magasan érté
kelni az Ó-Szövetséget, a melynek betetőzéseül sze
repelt eddig az Új -Testamentum: ezentul ily kimé
letre, ily becsülésre nem volt többé semmi ok. És 
csakugyan, Delitzsch már neki ront a prófétáknak 
is, vérszomjas barbároknak festve őket, és Giese 
s mások az Ó-Testamentumot egészen ki akarják 
küszöbölni a keresztény vallástanításból. Zsidómen
tessé kell tenni a kereszténységet minden áron. 

Ha tehát eddig csak fokozatbeli volt a különbség 
zsidóság és kereszténység között, ezentul nembelivé 
kellett az ellentétet mélyiteni. Bizonyára ellenmon· 
danak ily meeteraéges történelem-konstrukoziónak 
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a b i teles tények és a · fejlődésnek természetes folya
mata; csapongó fantáziával mégis úgy állitották egy
mással szembe a zsidóságot és kereszténységet, mint 
két végletet, akár a pozitivum és negatívum. Még 
pedig azért tüntetik fel a zsidóságot minél alacso
nyabb rendü lelkiállapotnak, hogy annál tökélete
sebbnek lássék a kereszténység; azért kell minden 
izében azétszedni a zsidóságot, hogy minden birá
laton felül álljon a kereszténység. 

És azért kell a nőt is minél inkább lealacsonyí
tani, hogy annál magasabban álljon előttünk a 
madonna. Mert - talán szabad ezt az állítást meg
koczkáztatni - a madonna voltaképen nem egyéb, 
mint a kereszténység fogalmának hypostasisa. Ámde 
ily mythologikus képzet egyrészt szükségtelen, más
részt még káros is lehet. Szükségtelen, mivel az 
embernek kétegy alkata úgyis kitörülhetetlen írással 
van tudatunkba vésve. Káros lehet pedig azért, mert 
a reális és ideális valóságok becsének igaztalan, 
részrehajló értékeléséhez vezet. 

Szövevényes és kényes kérdésünknek inkább csak 
aforisztikus tárgyalása is oda vezetett., hogy több 
rendbeli egyezést vagy legalább párhuzamot véltünk 
találni a nő és a zsidó egyéniségében. Innen értjük 
aztán az elszánt gyűlöletet, mely olykor parazsat 
szór egyszerre mindkettő fej ére. De talán még abban 
is egyezik végezetül a zsidóság a nővel, hogy abban 
az alakban, a melyben érzékelhetően jelenik meg, 
mindkettő jelkép csupán, amely természeténél fogva 
mulandó, eszközeiben fogyatékos, ható eróre nézve 
nem eléggé valószerü. Ám symbolikus természete mel-
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lett mindkettő egy-egy gondolatot is jelent, a malynél 
fogva elévülhetetlen és örqk, egy fenséges gondolatot, 
mely a tények ·ellenállhatatlan erej ével ragad ma
gával előre és fölfelé. Ha jól értjük, a nőre nézve 
ezt fejezik ki utolérhetetlen lapidaritással Goethe 
eme szavai : 

lf Alles Verganglieb e 
Ist nu1· ein Gleiohniss ; 
Das UnzuHi.ng1iche, 
Hi er wir d' s Ereigni ss ; 

Kolozsvár. 

Das Unbeschr eibliche, 
Hier ist es gethan ; 
Das Ewig-Weibliche 
Zieht una hinan.)) 

(Fattsi ll, 5.) 

Dr. Eisler 1\IIályás. · 

( 
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TÁRSULATI KÖZLEMÉNYEK. 





I. 

Bánó c zi József titkári jelentés~ 

Előadatott az 1906 deczember 18-iki választmányi iilé-en. 

Tisztelt választmány r 

A lefolyt évben, melyről beszámolni készülök} odaadás

sal folytattuk a felvilágosítás és művelés nemes mnnkáját, 
mely arra van hivatva, hogy felekezetünk jelenét erő

sebbé, jövőjét tartalmasabbá tegye. Minden szem maggal. 
melyet elhintiink, minden szem gyümölcscsel, melyet 
mérlegelünk, termékenyebbé teszszük a hazai zsidóság 
életét s mert ez csak a. magyar talajban keres ezélt és 
megmaradást, gazdagabbá válik általa nemzeti létünk is. 
Abban a meggyőződésben dolgozunk, hogy ily szellemben 
haladván, hűek maradunk a magyar zsidóság ősi hagyo
mányához, mely a felekezet és a haza érdekeit mindig 
egységesnek tudta és vallotta. 

Ezt az egységet hirdeti az a nagy mnnka is, welyet 
több mint tiz évi munka után az idén fejeztünk be -
a Bzentírás magyar fordítása. Pár hét mulva tagjaink 
kézhez veszik negyedik és utolsó kötetét s ezzel az Izr. 
Magyar Irodalmi Társulat a magyar zsidóságnak, mond
hatni, egy becsületbeli föladatát teljesítette. Tisztán iro
dalmi szempontból nézve is a dolgot, jogos lehet azon 
való örömünk, hogy e munkával a mi társulatunk gazda-



HüO TÁRSULATI KÖZL EMÉNYE K 

gította a magyar literaturát. De nekünk zsidókul a Szent
írás nemcsak irodalmi mü s hogy az most, egységes 
rendszer és elvek szerint dolgozva egész terjedelmében 
készen van: oly vivmány, melyre önérzettel fogunk min
dig hivatkozhatni, valahányszor a kicsinylés vagy a tájé
kozatlanság az Izr. Magyar Irodalmi Társulat meglétének 
jogczimét tudakolná. Érdemes lett volna csak erre az 
egy czélra megalalrolnia. E mű végbevitele több mint 
ötven év óta legjobbjaink kivánsága és óhajtása volt; 
izgattak mellette szakkörök és a nagy közönség körében ; 
hirdették fontosságát, szükségét, nélkülözhetetlenségét. De 
nem tudott valóra válni. Mindig valami vá1·atlan, valami 
nem sejtett akadály csüggesztette a kishitű kezdőt, és 
lohasztotta a buzgó haladó t. V égre a mi társulatunkkal 
elérkezett az idők teljessége. 

Nem én, a munkatá.rs, vagyok hivatva e munka mél
tatására. De valamanyiünk nevében hadd hajtsam meg 
zászlómat Bachet· Vilmos előtt. Ő szerezte meg nekünk 
ezt a dic-sőséget-

E . kötet kiadását nagylelkű adományok segítik elő. 

Örömmel és hálával jegyzem ide, hogy a költségek fede
zésére adtak: Beck Dénes 100 koronát, a pestí izr. hit
község két tételben 1200 koronát, a ~fagy lz?'. Közalap 
3000 koronát. A többit úgy akarjuk beszerezni, hogy 
mind a négy kötetre mársékelt áron előfizetést nyitunk, 
melynél a nagy közönségre, valamint a hitközségekre 
számítunk, a melyek iskoláik számára nagyobb megren
delést tennének. Kérem a jelenlévőket, kérem összes tag
jainkat, segítsék e vállalkozásunkat népszerűvé és sike
ressé tenni. 

Hogy budapesti felolvasásaink ép oly látogatottak és 
tarlalmasak, mint eddigelé, az Ágai Adolf, Lenkei 
Henrik és a felolvasók érdeme, valamint kétségtelen, hogy 
e fölolvasásoknak Agai Adolf elnöklése állandó díszt ad. 
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Vidéken a lefolyt évben Balassa-Gya?·Jnaton tartottunk 
felolvasást. Más városokkal ez ügyben folytatott tárgya
lásaink, a vett nyilatkozatok szerint, az országos viszo
nyok, majd a választások izgalmai miatt nem vezettek 
sikerre, a mi bizonyára érdekesen jellemző adat an-a, 
hogy felekezetünknek és minden közintézményének élete 
kizárólag a hazai földben gyökerezik, malynek minden 
dobbanását visszhangozza. Alapos abbeli reményünk, hogy 
a Közalap nemes adakozásából fenntartott e vállalkozá
sunk a jövő évben régi ~ikereihez ujabbakat fog csatol
hatni. 

Örömmel jelentem, hogy anyagi erőnkben pár év óta 
észlelt veszteglés tünedezni kezd. Hatvany-Dentsch József 
1000 koronával belépett alapító tagnak, Lindenbaum 
Afó1· és Weisz Manó J. urak egyenként 200 koronával 
pártolóknak. A taggyűjtés körül pedig Steiner József úr 
propagandája meghaladja mindazt, a mit fennállásunk 
óta társulatunk érdekében egyesek buzgalmának köszö
nünk. Kétszázon felül gyüjtött tagok a f()városban és a 
vidékens az ő kezdeményezésére hatodfélezernél több felhi
vás ment szét az országban, hogy irántunk az érdeklödést 
felkeltse. Lelkesedéssel támogatták e propagandát Gold
schmidt Lipót, dr. Dezső San~u és d?·. Ileller Benlát 
urak is. Az igazgatóság nagy hálával fogadta az ily vá
ratlanul és hatásosan megnyilatkozott jóakaratot s utolsó 
ülésébőf Steiner József urhoz köszönő levelet intézett. 

Fájdalom, vesztességekről is kell beszámolnom. K ?•a1fSZ 

Sámuel dr., a bécsi rabbiképzőhöz hivatván meg tanárul, 
vála.sztmányi és biblia-bizottsági tagságáról lemondott. Dr. 
Krausz sokoldalu és ki tartó részvételének nagy köszönet
tel tartozunk; különösen a Szentírás forditása körül tel
jesített tudós és lelküsmeretes munkásságáva.l örök érde 
meket szerzett magának. Hálánk és jókivánságaink kisérik 
őt uj munkakörébe. 
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A halál sem kimélte meg társula.tunkat. 1905 deczem
ber 31-én elhunyt S chweiger Márton, társulatunk alapító 
tagja, ki igazgatóságunk munkájában is buzgó részt vett. 
1906 junius 23-án meghalt Körösy József, választmányunk 
nagynevű tagja. És bizonyára fájdalmasan érintett vala
menyiünket tegnap történt elmulása Acsády Ign ácznak, 
ki mint választmányi és bizottsági tag, mint iró és fel
olvasó társulatunkat sokszorosan lekötelezte ; de azzal 

' hogy Székely Fe'rencz eszméjét és javaslatát egy Magyar 
Zsidó Oklevéltár megindítására vonatkozólag nagy tudá
sával és kiváló szervező képességével megvalósította, 
magának körünkben elmúlhatatlan emléket állított. Mint 
nemzetének történetirója fajáról sem feledkezett meg, 
egyforma szeretettel és hűséggel ragaszkodván mind
kettőhöz. 

Mind e nagy veszteségeket azon ban felülmúlja a leg
nagyobb, mely bennünket dr. Weinmann Fülöp lemon
dásával ért. Hat év óta állott társülatunk élén s ez idő 
alatt lelkiismeretességével, odaadásával kivívta mindnyá· 
junk elismerését és háláját. Megszilárdította társulatunkat 
és erlSs kézzel vezette előre a fejlődés biztos utján. 

Folyó hó 4· én tartott igazgatósági ülésünk jegyző
könyve társulatunk történetének e momentuosus esemé
nyéről a következőkép emlékszik meg : ee Elnök úr előadja, 
hogy a hitközségnél elfoglalt elnöki állása annyi munká
val jár, hogy a társulatnál 1900 óta viselt elnöki állásá
ról kénytelen lemondani. N eh ezen határozta el magát e 
lépésre, mert a társulat ügyei iránt mindig kiváló érdek
lődéasel és sz€retettel viseltetett s csak a kényszer·Hség
nek enged, midőn az általa is oly fontosnak és feleke
zetünkre nézve kiválóan hasznosnak ismert munkakörtől 
megválik. Kéri az igazgatóságot, hogy új elnök választá
sáról a legközelebbi választm.ányi ülés tárgysora rendjén 
intézkedjék. - Székely Ferenoz az igazgatóság nevében 
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mély sajnálatának ad kifejezést elnök úr ö máltóságának 
távozása fölött, Az előadott nyomós okok előtt lehetetlen 
meg nem hajolnunk, de örök hálával van az igazgatóság 
m.indenik tagja eltelve az elnök úr bokros érdemei 
iránt, melyeket a társulat anyagi és erkölcsi érdekei kö
rül kiváló buzgóságával és ritka lelküsmeretességével 
szerzett. Az ő vezetése, hálával valljuk valamennyien, 
megerősítette és előbbre vitte társulatunkat, mely az ő 
elnöksége idejéről mindig meleg tisztelettel s elisme
réssel fog megemlékezni. Azt ajánlja: fejezze ki az 
igazgatóság mély sajnálatát elnök úr lemondása fölött s 
iránta érzett őszinte hálájának a társulat nevében a vá
lasztmány elé terjesztendő szokott évi jelentésében a tit
kár külön is adjon kifejezést. - Az igazgatóság Székely 
Ferencz indítványát egyhangulag elfogadja és elnök úr 
ő máltóságának a társulat körlU szerzett számos érdemeit 
hálás érzéssel s örök emlékül a mai ülés jegyzőkönyvébe 
iktatja.» 

Ezek után, tisztelt választmány, az igazgatóság nevé-
ben azt vagyok báto:r ajánlani : · 

határozza el a választmány, hogy dr. W einmann Fülöp 
" elnök úr lemondását mély sajnálkozással tudomásul veszi, 

maradandó érdemeit hálás érzéssel mai ülésének jegyzö
könyvébe iktatja s erről őméltóságát, ü-ánta érzett meleg 
tis~teletének és ragaszkodásának kifejezésével, irásban is 
értesíti. 

II. 

Függöben levő pályakérdés. 
Kunewalder-díj. 

(Másodszor. ) 
l 

Kivántatik elbeszélés akár prózában, akár versben, 
maly a történetből vagy a társadalmi életbeH meríti tár-
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gyát s úgy van megírva, hogy a fiatalabb mindkét nemü 
izraelitáknak olvasmárnyúl szolgálhasson s alkalmas legyen 
arra, hogy a zsidóérzést ébt·essze s hatványozza. 

Terjedelme legfölebb 10 ív lehet. 
HatáridiS 1907 május 1. 
A pályadij a Kunewalder-alapítványból ötven darab 

arany s a végrendelkező akaratához képest csak zsidó 
szerzőnek adatik ki. A nyertes mű a szerző tulajdona, 
de ha egy éven belül ki nem adja, akkor a tulajdonjog 
a társulatra száll, mely a munkát közzéteszi. Ebben az 
esetben miivéből a szerző 100 példányt, illetőleg külön
nyom a tot kap. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályarod 
a társulat elnökéhez, V. Nádor-u. 3. sz. küldendő. 

III. 

Jelentés a Kunewalder pályadijról. 

A legelalS Kunewalder-pályázat nem járt sikerrel. Föl
tünlS, hogy mindössze 3 munkát küldtek be; még fel
tűnőbb, hogy ezek közt sinc~ csak olyan is, melyről fel
tétlen dicsérettel szólhatnánk. A felekezetünkbeli sok 
jeles szépfró vagy nem tudott pályakét·désünkről vagy ke
veselte a díjat, tán a sikert, vagy éppen mind a kettőt. 
Pedig a zsidó szépirodalomnak van nálunk multja is, 
még pedig dicsőséges. Nem kisebb ember mint Ágai 
Adolf merített pár pompás rajzához a zsidó életből ihletet 
és anyagot. Azután megszakadt a fonál, míg ujabban 
megint próbálgatják tovább szövögetni s nem érdem és 
eredmény híján. A Kunewalder-p'ályázat azonban, hiába, 
meddlS ma.ra.at. 

Az 1. számú, az Ötödik parancsolat - jeligéje : Isten 
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adta, Isten vette - kezdőnek gyakorlatlan próbája, mely 
birálartra nem tarthat számot. 

A 2. számú, .A hajókirály - Omnia cum Deo - ügye
sen és szines stilussal van megírva, de tartalmilag érdek
telen, jellemzésre, alakításra nem törekszik. 

A 3. számú, A so1·s útja - jeligéje: Ha jó a czél stb. -
tá,rsainál sokkal jobb, de sajnos, nem jó. Tartalma az, 
hogy egy gazdag ügyvéd fia, gyermeklétére beleszeret a 
rabbi lányába s orvos korában, miután a lány szerelme 
a zsidóságnak visszahódította, nőűl veszi. A szereplők 

zsidó volta itt szervesen függ össze a cselekvénynyel, 
de e cselekvény szegényes s még azonfelül a Topoly 
áradásának erőszakosan beleszőtt leírásával mintegy vfzbe 
fúl. A lelki élet festésében, a jellemek rajzában - bár 
tulságosan a fölszinen mozog - sok megfigyelőképesség 
nyilvánul. Elismerést érdemel az elbeszélés egyenletes 
hangja és magyar levegője is. Szerzőben határozott tehet
ség rejlik, melyet érdemes volna kiművelnie. 

Ezek után a bíráló bizottság azt ajánlja, hogy a Rune
walder-féle pályázat ügyrendjének 4. pontja értelmében 
a pályakérdés 1907 május 1-i határidővel ujra kitüzessék. 

IV. 

Bizottsági jelentések. 

l. 

Igen tisztelt bizottság r 

Az 1905/6-iki felolvasási évad termése egyike volt a 
leggazdagabbaknak Alig egy ülésünk volt, mely vaJamely 
értékes tudományos vagy szépirodalmi művel meg ne ra
gadta volna híiséges közönségünket. Az egyik, újítá.sképen, 
zenei előadással örvendeztette meg a. hallgatókat, melynek 
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sikere arról győzött meg, hogy hébe-hóba excursióka.t is 
engedhetünk meg magunknak ügyrendünk rendes kerék
vágásábóL Sajnos, a vidéki felolvasások még ez évben sem 
~oltak oly számban megtarthatók, mint az ügy érdeke 

· kivánná, (felolvastak dr. Venetianer, Lenkei H. és Nagy 
Endre). Csupán egyet r endezhettünk Balassa-Gyarmaton, 
melynek minden tekintetben magas szfnvonala némi kár
pótlásul szolgált az elmaradtakért. Ezeket is inkább a még 
mindig zavaros politikai viszonyoknak vélem betudhatók
nak7 semmint vidéki közönségünk lanyhaságának, a miről 

remélem, hogy jövő beszámo16m alkalmával bővebb bizo
nyitékokkal fogok szolgálhatni. 

A részletes tárgysorozat következő vol t : 

Nov. 7. 1) Dr. Krausz Sámuel: Régi város-képek Palesz
tinából; 2) Sebestyén Károly: Kisértés (vers); 3) Tamás 
Szaniszló: Igazság (novella). 

Nov. 21. 1) Lenkei Henrik : költemények; 2) Major 
I. Gy.: Szomba.tos énekek. 

Decz. 5. 1) Dr. Vajda Béla: Egy zsidó a lengyel trónon; , 
2) Agai Adolf : Régi naplóból. 

Decz. 19. 1) Ruhinyi Mózes : Török emlékek ; 2) Fehér 
J en lS : Abidán (vers) ; 3) Szabolcsi Miksa : C halil Allah. 

J an. 2. 1) Dr. Lőwy Ferencz : Érdekes találkozások ; 
2) Dr. Kiss Arnold: Mózes anyja {költ.). 

Január 16. 1) Dr. Fischer Gyula : Egy zsidó ügyvéd ; 
2) Heves Kornél: Rege a jó szomszédról (vers). 

Febr. 6. 1) Dr. Frisch Á. : Zsidó ethikosok ; 2) Feleki 
Sándor: Versek; 3) Goda Géza: Gyertyák (novella). 

Febr. 20. 1) Dr. Frenkel Bertalan : A zsidó a népdal 
ban; 2) Viola Miksa: Nagyvárosi asszonyok. 

Budapest, 1906 okt. 30. 
Lenkei Henrik1 

előadó. 
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2. 

A propaganda bizottság eddigi jelentései bízva-csüg
gedve szólnak kisérletekről , töredék eredményről. Eznttal 
nevezetes, meglepő sikerről számolhatunk be. Steiner 
József gyakorlati, fürge kézzel, sokfelé és measze tekintő 

szemmel, szerivedélyes munkakedvvel és lelkességgel meg
találta az útat, melyen a magyar zsidóság tágabb körei 
Társulatunkhoz elvezethetők. Kezdeményezésére 5000-nél 
több fölszólítás indult országgá-világgá. r egyedfélszáz 
rendes, 1 pártfogó, 2 pártoló, 2 alapító tagot sikerült 
megnyernünk Segítői voltak a munká.ban Goldschmidt 
Lipót, Hegyei László, id. dr. Glass I zor, dr. Frisch Ármin. 
A tagszerzés egyre folyik. Steiner József vállalkozása rá
szolgál a Társulat háláj ára és bizalm ára. 

Budapesteri 1906 deczember havában. 
HeUe1· Be1·nát. 

v. 

Költségvetés. 

Zá.rszámadás 1905 november 1·US1 1906 október 81-ig. 

Kiadás. 

1. Titkári fizetés _ __ _ _ _ _ K 

2. Kezelés és postaköltség _ _ -- - - « 
3. !rói dija.kra _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 

4. Buda.pasti felolvasásokra _ - - - - « 
5. Vidéki felolva.sá.sokra_ _ _ _ -- • 
6. Magyar-Zsidó Szemle és kolozsvári felolvasó 

1000.-
1246•41 
920.-

1100.-
300.-

egylet subventi6ja. _ _ _ _ _ _ _ • 600.-
7. Kunewa.lder-&la.pítvány kamatai _ _ _ • 320.-
8. Nyomdai kiadás és expediczió ~ _ - - • 4500.-
9. Pénztár-készlet mint egyenleg_ _ __ _ 1 6686.98 

K 16673.39 



; 

l. Pt~n v.tt\r l ászlot t\thoV!t\t l UO~) novombol' l ·ÓJ\ l{ 

.t Hon do~; tn.gdíjn khM bo fo lyt M -· .. 11 

~. IIhtn\lókos tt\gdijnl hól hol'olyt _ -· ·- . l( 

4. Alo.piM trtgdiju.kból bofolyt ~ _ _ _ ,, 
n . . Pártoló ttlgdijakból bofolyt - - - _ « 
U. 'l 't\nmln.t i kinth únyol<ból _ _ _ _ _. '' 
7. Zh Ioglovolok kt\uu~tnibM « 

. Post.i iz1·. hitközs~gW I budtllposti fo l ol vnt-~ó.soltrlb « 

H. Orsz. ruugy. iv.r. köv.ttlnpMl n. viclóki fololvn.· 
~:o~t\sokt·o. . - - - - « 

10. l•'o ly<~~v.t'uuln kMnntokból _ - .... .... « 
ll. Adomá.nyokból « 
l ~ . g indatott K 3800. •P lt 11o ·OA Belvá•·osi 'Pnk1t· 

rókp t\nztá.r záloglovéli !' _ .... .... - - « 

297~. l4· 
5 l 68.75 
l075.9t) 
1~00.-

400.
:1 H.LO 
62ö.-
)OO.-

ti00.
~6.96 

GO.-

S;iö5.49 
K l 6fi73.3U 

Kimutatl\s a belvl\rosi takar~kp~nztl\rnl\1 6rzött értékekről, 
1905 november i·én. 

1. 4 1/t 0o J3olvíl.rosi 11n.kn.rékpóuztá.ri záloglovűl J( uoou.-
~ . 108~ 1. sz. t. betétk. (Kunowalder a.la.p.itv.) • Hi00. -
3 . .. · .. VIII, 13667. sz. t. betétk. B pesti taknl·ék-

pónzt&r és Ol' SZ . zálogk. r. t.. (Tetwer dij ) « ~f>00.-
4. 41f' ~o ·os Betvíuosi 'fakarékpéuztári z6.loglové l 

(n1egyeri Kra.usz l .Jnjos-alapitváuy) • ~WOO.-
I'l. 18703. ez. takarékkönyv (ndomány ft s~ontirá.s 

IV. kötetének kiadí1.efl.ra) _ _ _ _ • 600.-

Mogvizsg&ltanl é~ r ondben találtam. 

Uuda1>est, 1906 novombor 8-án. 

Bcclc D•'ue.q s. k. 

Székt•ly Fe,·t•'uc.z s. k. 
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Költségvetés 1906 november 1-töl 1907 október 81 -ig. 

:Feclczr~l. 

l. 1)6nzM.rl<és~lot 190(} ~1ovembor 31-án ... _ 1\ üü H.9 
2. Hond os tn.~ok jó.rn16kn.i_. -· _ . . .... -· •• 4500.-
3. llá.trnlékos tagok járulékai -· -· _ . .. _ •c fi00.-
4. Kamatbav6tol . ·- ·- ·-· . . " ü00.-
5. 'l1ó.rsuln.ti kiadvtínyok oladásáb61 . ·- -· ., 500.-
6. Pesti izr. hitközsógtől fololvasásokra _ " 400.-
7. Orsz. mngy. izr. kör,alaptót vidéki íelolvasú.sokra « 600.-
8. ] JŐWy M61· 'hagyatéka ellSirányozva . . ·- -· 1c ~WOO.

K 1 ~) :') !UP 

Szt"ikséylet. 

t. 'l'itká.Ti nzotés . h. • - .... - - • K J000.-
2. Kezelósi és postaköltség __ _ -· .. . _ « 1~00.-

3. Nyomdai ldadt\s 6s oxpeditio ~ ..... -· -. - « 4500.-
4. !rói dijnk _ _ _ __ -· -· « 2i O.
ö. 13ndaposti felol vn.sá.Rn l ra . __ _ _ _ ..... tt 1200.-
6. Vidéki fololvast1sokra _ _ _ . . _ _ « l 000.-
7. Magya1·-Zsin6 Szem l o snbventiója .... _ « 400.-
8. Kolozsvári Fololv. Egylot subventiójn. « 100.-
9. Kuuowalder·a.lapítvfl.ny kamata.i _ ~ « l:J20. -

10. A befolyt alal>ítódijnak az alaptlSJ<éhez csn· 
tolása_ -~ . ~ ... _ _ _ -· _ « L~OO. 

J l. l~gyonleg mint felesleg _ - - - -- « 
K- J 5- 'Ú. 9 :~ 

Budapos t, t H06 októbe1· 31-ón. 

Székely Fercncz s. k, 
pénztáros. 
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VI. 

Az utolsó év jegyzőkönyveibőL 
, 

7. Uj alapító tagúl belépett Hatvany-Deutsch József úr 
ezer koronával, pártoló tagul Lindenbaum Mór úr két
száz és W eis z Manó J. úr kétszáz koronával. - Örvendetes 
tudomásul szolgál. (Decz. 4.) 

9. Olvastatik Dr. Krausz Sámuel tanár levele, ki a bécsi 
rabbiszeminárium tanárául választatván, a társulatnál viselt 
választmányi és bizottsági tagságáról lemond s egyuttal 
kijetenti, hogy a · most elkészült bibliafordítás szövegére 
vonatkozó mindennemű további munkálatban résztvenni 
kiván.- Az igazgatóság hálás köszönetet mond Dr. Krausz 
Sámuel úrnak a társulat czéljai érdekében kifejtett tartós 
és buzgó munkásságáért s a biblia fordítására vonatkozó 
óhajának mindenkor készséggel eleget fog tenni. (Decz. 4.) 

10. Néhai Megyeri Krausz Lajos neve a társulat javára 
tett nemeslelkű hagyomány fejében az alapítók állandó 
névsorába iktatta tik. (Decz. 4.) 

11. Titkár előadja a Bánóczi Jóssef és Lenkei Henrik 
bírálóbizottsági tagok szerkesztette jelentését a Kunewalder
pályakérdésről, mely szerint a pályadíj ezuttal ki nem 
adható. - Az igazgátóság ehhez hozzájárul s ily érte
lemben fog a választmánynak javaslatot ten~i . A be
érkezett kéziratokra nézve az igazgatóság azt határozza, 
hogy azok kellő igazolás mellett négy héten belül a titkár~, 

nál vissza vehetők. (Decz. 4.) 
17. A bibliabizottságra nézve az igazgatóság azt hatá

rozza - hogy Dr. Krausz Sámuel helyébe Dr. Blau Lajos 
választassék meg. (Decz. 4.) 

18. Az oklevél-bizottság 1907 -ben is szünetelni fog. -
Tudomásul van. (Decz. 4.) 



AZ UTOLSÓ ÉV JEGYZŐKÖNYVEIBŐL 371 

19. A folkora bizottaágra nézve, mely a lefolyt három 
évben meg sem alakult, az igazgatóság azt határozza, 
hogy az megszüntetendő. (Decz. 4.) 

22. Elnök úr jelenti, hogy a hitközség 1907~re is 
hatszáz korona subventiót ad a társulatnak. - Az igaz~ 
gatóság ezt báláH köszönettel fogadja s elhatározza, hogy 
ez az összeg a Szentírás utolsó kötete költségeinek fede~ 
:zéBére fordíttassék. (Decz. 4.) 

23. Titkár bemutatja az Orsz. Magy. Izr. Közalapnak 
1906. márczius 7 -én az igazgatósághoz intézett levelét, 
mely szarint a társulatnak a Szentírás IV. kötetének 

. forditása, illetve kiadásaczéljaira 3000, háromezer koronát 
11llapitott meg. uA tisztikar ez alkalommal a l!!gnagyobb 
-elismeréssel és hálával nyilatkozott az Izr. Magy. Irod. 
Társulat által a Szentírás magyar nyelven való lefordítása 
és kiadása körül kifejtett buzgalmáról, mely fordítás eddigi 
részeiből következtetve amellett, hogy a tudomány és 
magya.rság szempontjából magas szinen álló munka, a 
hazai zsidóságnak hasznára és dicsőségére válik. D -

Az igazgatóság mély hálával vesz tudomást a Magyar Izr. 
Közalap határozatáról s a nemeslelkűen felajánlott jelen
tékeny adományért meleg köszönetet mond. (Decz. 4.) 

24. 'fitkár előterjesztést tesz a Szentírás utolsó kötetének 
kiadásáról és költségeirőL E szarint az egész összeg hozzá~ 
vetőleg 7700 koronát fog tenni. Fedezetűl szolgál eddig
€lé = 1. Beck Dénes igazgatósági tag által 1905. nov. 30-án 
felajánlott 100 kor. 2. A Közalapnak 1906. mározius 10-én 
bejelentett adománya 3000 kor. 3. A Pesti izr. hitköz
ségnek 1906. május 20-án kifizetett segélye 600 kor. 
4. A Pesti izr. hitközségnek 1907-re elnök úr által ma 
bejelentett adománya : 600 kor, összesen 4300 kor. E szerint 
marad fedezetlen körülbill 3400 kor. - Az igazgatóság 
Székely Ferencz indítványára elhatározza, hogy a hiányzó 
csszeg beszerzésére a társulat előfizetést hirdessen a 

24* 
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Szentírás négy kötetére, kötött példányonkint összesen 
L2 korona előfizetési áron, a bolti ár 15 kor.-ban álapít
tassék meg. Előfizetésre szólíttassék fel a nagyközönsé& 

o~ 

különösen a hitközségek. E felhivás eredménye szerint 
fog azután az igazgatóság a sziikséghez képest eljárni. 
de azt most elhatározza már , hogy az frói tisztelettdíjak a 
kötet megjelenésekor azonnal kiutalványoztassanak. (De
czember. 4.) 

25. Titkár előadja. hogy Steiner József úr kiilönös 
buzgóságot fejt ki a társulat propagandája érdekében s 
hogy sikerült neki az általa megindított s nagy lelemé
nyességgel és mozgékonysággal vezetett mozgalom ré,én 
másokat is gyüjtésre ösztönözvén. a fővárosban és vidéken, 
már eddig is közel háromszáz tagot szereznie. - A.z 
igazgatóság őszinte hálával fogadja az értesítést Steiner 
József úr kiváló buzgóságáról s eredményes fáradozásáért 
neki a mai ülés jegyzőkönyvében meleg köszönetet sza-ra~ 
s ezt külön levélben juttatja tudomására. (Decz. 4.) 

39. A.z elnöki állásra dr. Ágai Adolf lelkes sza,akkal 
ajánlja Hatvany-Deutsch József urat, a kit előkelő ne\ep 
fényes társadalmi állása s a köz- és felekezeti ügyek 
terén való kiváló müködése erre az állásra mintegy prre
destinálnak. - A választmány közfelkiáltással egyhan
gulag és lelkesedéssel választja meg Hatvany-Deutsch 
Józsefet a társulat elnökének. A választásról küldöttség 
fogja értesíteni, melyet dr. Ágai Adolf vezet. (Decz. 1 .) 

VIT. 

A Társulat alapszabályaibóL 

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat czéljai : 
a) a szentirás magyar fordításának eszközlése, kiadása és 

terjesztése ; 
b) a szentirásnak és későbbkori vallásos irodalomnak, és 
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általában az izraelita \allás- é erkölc tannak ismerte
tésére és megn.IágítAsára szolgáló mÜ\ek kiadása é~ ter
jesztése ; 

c) a szentirás és a zsidó~ág történetéres irodaimám vo
natkozó előadások szervezésének elös~Qité~e h~&i e~ete· 

~ o. 
meink bölcsészeti karán külföldi egyetemek módjánl : 

d) ugyancsak e körbe tart-ozó nllamint em-általö.n az 
maelita hitközségi életre \OnatkozÓ nyilváno feloh~sások 
rendezése a főTárosban~ Talamint a tidéken ~ 

e) a felekezeti élet ismertetésére és nemesitésére szol
gá1ó népszerű müvek és a hitközség feln,da bin\1 s az általuk 
nyujtandó hitoktatással összefüggö jele ebb munkák kiadása 
~s terjesztése; 

f) a kijelölt tudomtínyos és közhasznú irodalmi czélok 
tekintetében pályakérdések kitü.zése és jutalmazása. 

3. §. A társulat tagjai lehetnek: 
a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magán. osok. 

A tagok lehetnek : 1. alapitók kik egyszer s mindenkarra 
legalább 1 OOO koronát adnak. mely összeget hitközségak és 
~gyéb testületek öt egymásután következő évi 200 koronás 
részletekben törleszthetik · 2. pártfogók. kik egyszer s min· 
denkorra legalább 400 koronát adnak : 3. pát•tolók, kik egy
szer s mindenkorralegaJ.ább 200 koronát n dnak; 4. ,,endesek, 
kik hat éven keresztüllegalább c korona fizetésére kötelezik 
magukat. 

20. §. A tagok, feltéve hogy évi járnlékaikkal há~lékban 
nincsenek, a cselekvő és szenvedö választási jogaik élvezetén 
kívül tagilletményben részesülnek, még pedig as alapitó 
tagok a Társulat összes kiadványaiban, a többi tagok az 
igazgatóság á.lta.l meghatározott mértékben: Az utóbbiak 
azonfelül a többi kiadványokat kedvezményes áron nyer· 
hetik. 

Az alapitó ta.gok a 15. §. értelmében a választmánynak 
tagjai. 
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VIII. 

A Társulat képviselete. 

- Az évszám a megválasztás évét jelöli . -

1. IGAZGATÓSÁG. 

Tisztviselök : 
Elnök: HATVANY-DEuTSCH JózsEF, nagybirtokos. l 906. 
Társelnök: Dr. BAOHER VrL~tos, rabbiképzé>i tanár. 1903. 
Titkár: Dr. BÁNóczr JózSEF, tanítóképzé>i igazg. 1906. 
Pénztáros : SzÉKELY FERENoz, bankigazgató. 1906. 
Ellenőr : BEOK DÉNEs, bankigazgató, 1906. 
Úgyész: Dr. HALÁsz FRIGYES, ügyvéd. 1906. 

Az igazg. többi tag.fai : 
Dr. ÁGAI ADoLF, író. 1906. 
Dr. MEZEY FERENCZ, ügyvéd. 1906. 
Dr. RtTHY MóB, műegyetemi tanár. 1906. 
ScHILL SALAMON, rabbiképzéS tanár. 1906. 
Dr. SurJON JózSEF, kir. tanácsos, ügyvéd. 1906. 
Dr. STILLEB MóR, ügyvéd. 1906 . 

. ~. VÁLASZTMÁNY. 

A) Füvú1•oFri tuaolt : 

Dr. ÁG Al AnoLJo', író. 1 H06. 
Dr. ALEXANDER B~BNÁ'J', egyet. tanár. 1906. 
Dr. BALABBA JózsEF, gymn. tanár. 1906. 
Dr. BALLAI L.uos, min. tanácsos. 1906. 

fJ. Dr. BiNóczr JózsEI<', tanítóképzöi igazgató. lOOG. 
Dr. B.íRON JóNÁs, egyet. m. tanár. 1906. 
BEcK DÉNES, bankigazgató. 190H. 
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Dr. BLAU LAJOS, rabbiképzöi tanár. 1906. 
Dr. FARKAS E MIL, ügyvéd. 1906. 

1 O. Dr. Frscwnn G YULA, rabbi. 1906. 
Dr. HALÁSZ FtuGYEB, ügyvéd. 1903. 
Dr. H ELLER BERNÁT, tanár. 1906. 
Dr. H:mvEsr SrMoN, rabbi. J 906. 
Dr. Kiss ABNOLD, rabbi 1 ü06. 

J 5. Dr. KoRNER AnoLF, földbirtokos. 1906. 
KonNll'ELD GYULA, az izr. t•tnítóegyl. elnöke. J 90{). 
LENKEI HENRur, roális.koltl>i tanál'. 1903. 
Dr. MAROZALI H ENRIK, ogyeb. tanár. 1903. 
Dr. M:mz:my FERlllNOZ, ügyvód. 190::3. 

20. Dr. M:mz:mr Món, ügyvéd. 1 B03. 
Dr. MuNKÁOSI BEnNÁT, hitk tanfelügyell>. l 903. 
Dr. RADÓ ANTAL, író. 1903. 
RADó VILMos, tnnítóképzl>i igazgató. J 906. 
Dr. RJ.Í.lTBY Món, mífogyot. tanár. t~O:l. 

25. Dr. ScuXcnTER MrKsA, egyot. m. tn.nnr. 1906. 
ScmLt, 8Alu\MON, rabbiké])zl)i tan4r. Hl03. 
Dr. Sonn.unt ZA!GMOND, ezorkosztl>. 1903. 
Soa:öN D!vro, hittanár. l 006. 
Dr. SIMON ,J 6zetw, kir. tanácsos, ügyvótl. 1 906. 

ao. S•rERN ÁnRAUÁM, hitk. iskolaigazgató. l 903. 
Dr. Sl·n.r.JtH4 DlllHTAr~AN, ogyot. tanár. J oo;i. 
Dr. STlLL~n Móu, ügyvód. i 903. 
SzAuor~ost M meA, ezorkoazt(}. 1 !)QH. 
Dr. WArjDAPll'JJli, ,JÁNOS, gymn. tnnár. 190ű. 

35. W1~rsz l3JllnTHot.n, udv. ttulltoaoa. J UOH. 
Dr. WJ~lSZJJUnG (.hurJA, hitk. titk•tr. 1003. 
Osopeli Wl!lt87. MAN11'1U~D, gyttros. l uon. 

B) VitiNd tartok : 
Dr. BAKONYI f:;AMU, ügyvótl , Dobrocr.on. i non. 
Dr. DERNR'rEIN BtLA, rabbi, Sr.on1ha.tholy. 190fi. 
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l r. BücHLER St\NDOR, rabbi, Kesztbely. 1903. 
B ücHLER P., r nbbi, Moór. 1906. 

5 . D r . E.rsLER M ÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár . 1903. 
J áno i ENG EL J ózsEF, földbirtokos, P écs. 190G. 
D1·. FISCHER MmÁLY, rabbi, Zombor. 1906. 
Dr. F LESCH ÁRMIN, rabbi, Mobács. 1906. 
F IUEDL1NDER GYULA, Deés. 1903. 

10. Dr . KEosKF.MÉTI LIPóT, rabbi, Nagyvárad. 1903. 
Dr. KELEMEN ADoLF, r abbi, Fogaras. 1903. 
KLAUBER FRIGYES, tanár, Munkács. 1906. 
Dr. KLEIN J ózsEF, rabbi, Kassa. 1903. 
Dr. K.LErn Mó&, rabbj, Nagybecskerek. 1903. 

15. Dr. KoRITSCBONEB LIPóT, ügyvéd, Pápa. 1903. 
L EOPOLD SL-woR, Szekszárd. 1906. 

l 

LIPPE VILMOS, kir. táblai biró, Szolnok. 1906. 
Dr. Ló"\\'Y FERE~cz, rabbi, Marosvásárbely. 1906. 
Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 1903. 

20. Dr. LöwY 11ón, rabbi, Temesvár. 1903. 
Dr. NEUMANS EnE, rabbi, Nagykanizsa. 1903. 
Dr. PERLs ÁRMIN, rabbi, Pécs. 1903. 
Dr. PlLLITZ BENö, orvos, Veszprém. 1903. 
Dr. PoLLÁK MIKsA, rabbi, Sopron. 1906. 

25. R ~ , · tokos, Kalocsa. 1906. 
~l( !WJJ(, k. elnök, Debreczen. 1906. 

r . RósA lRó,...\1 Szeged. 1906. 
, Roi§N~~:.$ÁliDO ·. rabbi, Arad. 1906. 
~~ na~z, (~ ) Bécs. 1903. 

30. c w Üz !A~ rabtt, sáktornya. 1903 . 
• ~Bw Ílz 'fi ~~8 i, Győr. 1906. 

SE ~~' i, HódmezéSvásárhely. 1903. 
Dr. T, rabbi, Szabadka.. 1906. 
Dr. SoNNENFELD BERNÁT, ügyvéd, Vágujhely. 1903. 

35. STERNTRAL SALAMON, földbirtokos, Temesvár. 1906. 
Dr. VAJDA BtLA, rabbi, Losoncz. 1903. 
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Dr. VENETIANER LAJos, rabbi, Ujpest. 1906. 
WEcRSLER ADOLF', hitk. elnök, Nagyvárad. 1903. 
Dr. WELLESZ GYULA, rabbi, Nagybittse. L903. 

40. WERTHÉIM ÁRMIN, Székesfehérvár. 1906. 

C) Tagok alapító tagsági jogon: 

Báró GuTTMANN VILMOS, Nagykanizsa. 
KoRNER ZsiGMOND, udv. tanácsos, Budapest. 
Svil lUROLY, főrendiházi tag, Budapest. 
Néhai SvÁB SiNDOR alapítvány képviselője. 

377 

5. N éh ai HATVANI DEuTSCH BERNÁT alapítvány képviselője: 
fuTVANY-DEUTSCH JÓZSEF. 

fuTVANY-DEUTSCH J ózsEF, gyáros, Budapest. 
NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
NAGYVÁRADI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
PESTI IZR. HITKözsÉG képviselője: ADLEB LAJOS, előlj. tag. 

tO. PEsTr CHEVRA-KADISA képviselője: BoscHÁN JAKAB, elnök. 
SzABADKAI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
SzÉKELY FERENcz, bankigazgató, Budapest. 

3. SZÁMVIZSGÁLÓK. 

AnLER LAJos, nagykereskedő. 1906. 
BREITNER ZsiGMOND L., nagykereskedő. 1906. 
DEuTSCH S.úfuEL, háztulajdonos. 1906. 
E'LErsomu.NN EnE, nagykereskedő. 1906. 

5 . WOLFNER JÓZSEF, gyáros. 1906. 
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IX. 

Állandó bizottságok. 

l. Biblia-bizottság: 

Elnök: Dr. Bacher Vilmos. Előadó: Dr. B lau Lajos. 
Tag: Dr. Bánóczi József. 

2 . Oklevél-bizottság: 
(szünetel) 

Tagok: 
Dr. Bacher Vilmos. 
Dr. Bárány József, Kecske

mét. 
Dr. Bernstein Béla, Szom

bathely. 
Dr. Bloch Henrik. 

6 Dr. Büchler 8., Keszthely. , 
Dr. Frisch Armin. 

Mandl Bernát. 
Dr. Mar ez ali Henrik. 
Dr. Máinai Mihály. 

10 Dr. Pollák M., Sopron. 
l 

Stern Abrahám. 
Dr. Vajda Béla, Losoncz. 
Dr.Venetianer Lajos, Ujpest. 
Dr. Weisz Mó1·. 

3. Felolvasó-bizottság: 

Elnök: 
Dr. Ágai Adolf. 

Előadó: 

Lenkei Henrik. 
Tagok: 

Dr. Balassa József. 
Dr. Blau Lajos. 

a Dr. Feleki Sándor. 
Gábor Ignácz. 
Geri> Ödön. 
Dr. Kiss Arnold. 
Kóbor Tamás. 

1o Dr. Kobner Adolf. 

Dr. Márkus Dezső. 
Dr. Mezey Ferencz. 
Palágyi Lajos. 
Radó Vilmos. 

u Roboz Andor. 
Ruttkay Miksa. 
Dr. Sebestyén Károly. 
Steiner József. 
Szabolcsi Miksa. 

2o Székely Ferenoz. 
Timár Szaniszló. 
Dr. Vészi József. 
Dr. Waldapfel János. 
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4. Propaganda-bizottság : 

Tagok : 
Áldor Frigyes. 
A u er Ró b ert. 
Barber I. Zsigmond. 
Dr. Barna Károly. 

6 Dr. Bauer Mór. 
Dr. Bernstein Béla, Szom-

bathely. 
Dr. Dezső Sámuel. 
Dr. Frisch Ármin. 
FriedHi.nder Gyula, Deés. 

t o id. Dr. Glass Izor. 
Dr. Glückathai Samu. 

Dr. Klauber, Frigyes, Mnn
kács. 

Dr. Kobner Adolf. 
25 Kreu tzer J ené>. 

Kun Lajos, Baja. 
László Adolf, Miskolcz. 
Löwy Mór, Igló. 
N ag el Ignácz. 

so Piok Ignácz. 
l 

Beiohmann Armin, Debro-
czen. 

Dr. Réthy Mór. 
Dr. Schwartz Vilmos. 

Goldmann Emil. Schweiger Imre. 
Dr. Goldschmied Mór. a5 Steiner J ózsef. 
Goldschmidt Lipót. Dr. Szabolcsi Izidor. 

u Gyulai Noé Hugó. Szabolcsi ~1iksa. 
Dr. Grauer Vilmos. Dr. Vajdn, Béla, Losoncz. 
Hegyi László. Wechslor Adolf, N.-vá.rod. 
Dr. Heller Bernát. .1.o Dr. Weiszburg Gyula. 
Dr. Heller Zs., Márama1·os- Dr. Wellesz Gyula, Nngy-

sziget. b i t ts e. 
2u Hartmann Bertalan. Wollisch Lá13zló. 

Dr. Heves Kornél, Szolnok. Widdor Mór. 

x. 

A társulat kiadványai. 

1. Évkönyv. Szerkesztik dr. n .\ OHJllR Vu~M()~ ÓH dr. Mll'.Y.Jo:\ 
}i,BRBNOZ. 1 895. 
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~. Évkönyv. Szerkesztik dr. BAoHER VILMOS és dr. MEZEY 

hRE.NCZ. 1 96. 
3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanitások. Héberből 

fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta dr. Kru.usz 
8.ÁMUEL. Í 96. 

4. Ale~andriai Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségrlH. Leg&tio ad Ca.jum. Görögből forditotta SoHILL 

SALAMON. 1 96. 
5. Évk önyv. Szerkesztik B A.OHER VILMOS és BiNóczr JózsEF 

1 97. 
6. A zsidók tör té-n ete Sopronban a legrégibb időktől a 

mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Táráulat által jutalmazott 
pályamiL Irta: dr. PoL.LÁK MrsKA soproni rabbi. Huszonöt 
.kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BA.OBER VILMOS és BiNóczrJ ózsEF 
1898. 

8. Szentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. 

9. Évkönyv. Szerkesztik BACHER VILMOS és BiNóozr J ózsEF 
1899. 

10. h 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
lrta dr. BEBNSTEI.N BÉLA szombathelyi r abbi. J óKAI MóR elő
szavával. 1899. 

11. Évkönyv. Szerkeszti Bi.Nócm J ózsBF 1900. 
12. Szentírás. Második kötet. - Az első próféták. 1900. , 
13. Evkönyv. Szerkeszti BÁ.Nóczr JózSEF 1901. 
14. A zsidók története Budapesten. A legrégibb idök

töl 1867-ig. Az Izr. Magy. Irod. Társ. által a Tencer-díjjal 
jutalmazott pályamü. Irta dr. BüCBLER SÁNDOR. 1901. 

15. Évkönyv. Saerkeszti BiNóozr JózsEF. 1902. 
16. A zsidóság szarvezete az európai áll~okban. Az 

Izr. Magyar Irod. Társ. által jutalmazott páJyamü. Irt.a 
dr. VJINBTIA..NER la.JOS 1902. 

17. Évkönyv. Szerkeszti BA.Nóczx JózsBP 1903. 
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18. Szentirás. Harmadik kötet.- Az utólsó próféták 1903. 
19. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr J ÓZBEF 1904. 
20. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczi JózsEF 1905. 
21. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóozr J ózsEF 1906. 
22. Rasi élete és miíködése. Irta dr. WELLEsz GYOJ .. A 1906. 
23. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózAEF 1907. 
24. Szentírás. N egyedik kötet. - A sze nt iratok. 1907. 

XI. 

A társulat tagjai. 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

néh. özv. hatvani Deutsch 
Bernátné, Budapest. 

báró Guttmann Vilmos, 
.N a.gykanizsa. 

Hatvany-Deutsch József, 
Budapest. 

Kohner Zsigmond, Bpest. 
r néhai mégyeri Kra.usz 

Lajos. 
néhai Machlup Adolf. 
Nagykanizsai izr. hitközs. 

Nagyváradi izr. hitközség. 
Pesti Chevra-Kadisa. 

10 Pesti izr. hitközség. 
néhai Schweiger Márton, 

Budapest. 
Sváb Károly, Budapest. 
özv. Sváb Sándomé,Buda

pest. 
Szabadkai izr. ~itközség. 

15 Székely. Ferencz. 
néhai Taub Salamon. 

~. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

néhai Bródy Zsigmond. néhai Steinfeld Mihály, 
Dr. Chorin Ferencz,Bpest. ' Debreczen. 
néhai Löwy Mór, Bpest. néhai Sternthal.Adolf,Bp. 
néhai báró Schossberger Sternthal Salam., Temes-

Henrik, Budapest. vár. 
6 Sehreiber Ignácz, Bécs. 10 Dr. Stiller Bertalan, Hu-
néhai Steinfeld Antal, dapest. 

Debreczen. Weisz Berthold, Bpest. 
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3. P ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos, Budapest. 
Aradi izraelita hitközség. 
Baoher Emil, Budapest. 
Beck Dénes, Budapest. 

t~ B ra un W. Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm. L ., Buda-

pest. 
B u d ai hitközség. 
Deutsch Sámuel, Bpest. 
Ebenspanger Lipót, Nagy-

kanizsa. 
to néhai Ehrlich Mózes, 

Budapest. 
néhai Frank Antal, B pest. 
tószegi Freund F., Bpest. 
tószegi Freund Salamon, 

Budapest. 
néhai Garai Károly, B pest. 

t & Hartenstein Zsig., Bpest. 
Kecskeméti izr. hitközség. , 
Kobner Agost, Bpest. 
Komfeld Zsigm., Bpest. 
megyeri Dr. Krausz Izidor, 

Budapest. 
~Leopold Bánd., Szekszárd. 

Lindenbaum Mór, Bpest. 
Linzer Béla, Budapest. 
Losonczi izr. hitközség. 
Marcza.Ii izr. hitközség. 

'& néhai Markbreit Adolf, 
B pest. 

Dr. Misner Ignácz, Bpest. 

Nemesvidi izr. fiók-hit
. község. 

Ifj. N eumann Adolf, Arad. 
Ókanizsai izr. hitközség. 

so Pécsi izr. hitközség. 
Dr. Pillitz Benő, Vesz-

prém. 
Popper I stván, Budapest. 
Reich Márton, Kalocsa. 
Dr. Rosenberg Gyula, 

Budapest. 
ss Dr. Ság Manó, Bpest. 

Dr. Simon J ózsef, Bpest. 
Dr. Schuschny ~L, B pest. 
néhai Schweiger Adolf, 

Budapest. 
néhai Stern Ignácz, 

Budapest. 
40 Dr. Stiller Mór, Budapest. 

Szekszárdi izr. hitközség. 
Temesvár-belvárosi izrael. 

hitközség. [ség. 
Tolnatamási izr. hitköz· 
néhai lovag W echseimann 

Ignácz, Budapest. 
u Dr.Weinmann Fül.,Buda

pest. 
W eis z Manfréd, Buda-

pest. 
Weisz Manó J. Budapest. 
W ellisch Sándor és Gyula., 

Budapest. 
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4. RENDES TAGOK. 

Abeisberg Lajos, Bpest. 
Dr. Abonyi József, B pest. 
Acsády J en ő, B pest. 
Adler Ernő, Budapest. 

5 Adler Gyula, Budapest. 
Adler Ignácz, Szolnok. 
Dr. Adler lllés, Budapest. 
Dr. Adler Mihály, Bpest. 
Ádler Samu, H.-Szoboszló. 

to Adler Sándor, B pest. 
l 

Dr. Agai Adolf, Budapest. 
Ágai Ignácz, Deés. 
Agulár Ede, Bpest. 
Dr. Alap y Eenrik, B pest. 

•s Áldor Frigyes, Bpest. 
Dr. Alexander B., Bpest. 
Alexander Vilmos, Sátor

aljaujhely. 
Alsólendvai izr. hitközs. 
Aniszfeld Sándor, Hód
mezővásárhely. 

2 .., _\.ronsohn Bertalan 
Marosvásárhel y. 

Auer J ón ás Gyula, Bpest. 
Auer Róbert, Bpest. 
Anfricht Alajos, Debre-

czen. 
AllSpitz Adolf, N.-várad. 

'2s Dr. Bacher Vilmos, Bpest. 
Bach Mór, Pancsova. 
Badar Samu, Villány. 

Bajai izr. hitközség. 
Baj ai Ch e vra Kadisa. 

so Bajai izr. nőegylet. 
Dr. Balázs Bertalan, Deb

reczen. 
Dr. Bakonyi Samu, Deb

r eczen. 
Dr. Bakos Ödön, Nagylak. 
Dr. Balázs Emil, Temesv. 

as Balog Soma, Budapest. 
Bálint Gyula, Bpest. 
Dr. Balassa Józs., Bpest. 
Izr. orth. bitk., Balassa-

gyarmat. 
Dr. Balkányi Miklós, Deb

reczen. 
f() Dr. Balkányi Miksa,Bpest. 

Dr. Balla y Lajos, Bpest. 
Balogh Ármin, Bpest. 
Bálint Gyula, Bpes. 
Dr. Banóczi ,József, Bpest. 

u Dr. Baracs Marcel, B pest. 
Dr. Bá,rány J., Kecskemét. 
Bárdos Lipót, Budapest. 
Barber J. Zsigmond, 

Budapest. 
Dr. Bárdos Imre, Nagy-

várad. 
150Dr. Báron J ónás, Bpest. 

Báron Gyula, Bpest. 
Dr. Barta.Dezső,N.-várad. 
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Barneh Gyula, Miskolcz. 
Basch Adolf, Sz.-fehérvár. 

&6 Ba tó J. Li p ó t, B pest. 
Dr. Bátori Dániel, Bpest. 
Dl'. Bauer Mór, Bpest. 
Bauel' Fel'encz, Bpest. 
Dr. Baumgarten Izidor, 

Budapest. 
eo Dr. Baumgarten Samu, 

Budapest. 
Baumhorn Lipót, Bpest. , 
Dr. Becher Aron, :Nagy-

szalonta. 
Beck Sándor, Keszthely. 
Beck Oszkár, Bpeet. 

e6 Beimel Jakab, Bpest. 
Beimel Sándor Bpest. 
Benjamin Jenő, Dombok. 
Béla Miklós, Szolnok. 
Dr. Béla Pál, Budapest. 

111 Dr. Berezeller Imre,Bpest. 
Beregi Lajos, Hódmező

vásárhely. 
Dr. Berényi Bánd., Bpest. 
Dr. Berkes Móricz, Szi

getvár. 
Berger Antal, Maros

vásárhely. 
ta Berger Jakab, Uáczkeve. 

Dr. Berger Miksa, Bpest. 
Dr . .Herkovits Ferenc, N.

várad. 
Dr. Bemstein Béla, Sz om

hathel y. 

Bernstein Samu, Sz.-Fe
hérvál'. 

ao Beszterezebányai izr. hi tk. 
Bihari Endre, Nagyvárad. 
Bing Gyula, Bpest. 
Biró Károly, Bpest. 
Birnbaum Imre, Bpest. 

116 Blau Adolf, Budapest. 
Dr. Blau L ajos, Budapest. 
Blau Pál, Nyíregyháza. 
Blau Rezső, Mohács. 
Bleier Jónás, Budapest. 

9o Dr. Bleuer Samu, Bpest. 
Biró Henrik, Bpest. 
Dr. Bloch Henrik, Bpest. 
Dr. Blumgrund Naftali, 

Nagyabony. 
Bognár Sándor, Nagy

várad. 
G6 Böhm Emil, B pest. 

Boschan Arthur, Bpest. 
Boscbán Péter, Budapest. 
Boskovitz Sándor, Bpest. 
Brachfeld Lajos, Bpest. 

too Dr.Brachfeld Lajos,Bpest. 
Brachfeld O., Kecskemét. 
Brasch Simon, Buziás. 
Braun Ignáez, Bpest. 
Braun J aka b, Ecsk~t. 

N6 B ra un József, Eger. 
Breuer Armin, Bpest. 
Breuer Mór, B pest. 
Bricht Emil, Pucbó. 
Brichta Emil. Pucho. 
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11 0 Brill Lipót, Bpest. 
Brill Lajos, Bpest. 
Bródy Gyula, Miskolcz. 
Bruck Ármin, Zombor. 
Dr. Bruck Samu, Baja. 

w í Bruck Miksa, Pozsony. 
Dr. Bruck Miksa, Bpest. 
Brost Dávid, Budapest. 
Buk Herman, Csongrád. 
Budai Chevra Kadisa. 

120 Bugler J sk ab, Nagyvárad. 
Burger Lajos, Bpest. 
Buttyini izr. hitközség. 
Dr. Büchler Adolf, Bécs. 
Büchler Nándor, Aszód. 

tta Dr. Büchler Sánd., Keszt 
hely. 

Büchler P., Moór. 
Bürger Albert, Maros

vásárhely. 
Cohn Dávid, Bpest. 
Czeglédi izr. hitközség. 

t&•• Dr. Czigler Ármin, B pest. 
Czinkotai izr. hitközség. 
Cséri Hermann, V aran n ó. 
Csillag József, Budapest. 
Csongrádi izr. hitközség. 

186 Csurgói izr. hi tk. 
Dr. Dalnoky Béla, Bpest. 
Danneherg Miksa, Bpest. 
Debreczen1 izr. hitközség. 
Debreczeni izr. nőegylet. 

~~ Deési Rudolf, Püspök·· 
ladány. 

As l iliT Évköny t•e 1!Kil. 

Dr. Dennenfeld József 
' Munkács. 

Dr. Dénes Sándor. 
Detsinyi Károly, Bpest. 
Dr. Deutsch Ad., Szolnok. 

us Deutsch Antal, Budapest. 
Deutsch Béla, Mnnkács. 
Deutsch Dávid, Bpest. 
Dr. Deutsch Ernő, Bpest. 
Deutsch Ign., Debreczen. 

16o Ifj. Deutsch Ignác, Lugos. 
Deutsúh Jakab, Budapest. 
Deutsch Jenő, P.-Gyala. 
Deutsch József, Rábahíd-

vég. 
Deutsch Ödön, Bpest. 

u~Hj. Deutsch Samu, Szom
bathely. 

Deutsch Sámuel, Debre
czen. 

Deutsch Th· adar, Sz om
bathely. 

Dr. Dékány Géza, Bpest. 
Déri Izidor, Budapest. 

1so Déri József, Győr. 
Dr. Dezső János,N.-kőrös. 

Diamant Samu, Nagy
szombat. 

Dr. Dohos Józs., Miskolcz. 
Domonkos Lajos, Bpest. 

1e1 Dr. Dózsa Sámuel, Makó. 
Dr. Dőri Fer., N.-"ára.d. 
Dukász Jakab, Budapest. 
Duneitz Vilmos, Bpest. 

!5 
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Dr. Edeistcin Be1-t~tlan, 

Budapest. 
n !.l Egressi Testvérek. B pest. 

Rhrlich Emil, Budapest. 
Ehrlich Samu, Bpest. 
Engel Mihály, Bpest. 
Dr. Engel Mór, Szeged. 

176 bnziási Eisensttidter Rik
hárd, Temesvár. 

Dr. Eisler Mátyás, Kolozs-
vár. 

Eisler Samn. Budapest. 
Blek Mibály, Szolnok. 
Elfer JJá.niel, Budapest. 

1s1' Í~ liá.s Mór, Bpest. 
Engel Ernő, Budapest. 
Dr. Engcl Jakab, Tokaj. 
Eperjesi izr. hitközség. 
l~pcrjcsi Chcvra-Kadisa. 

tlla Dr. Eu len berg Salamon, 
Budapest. 

Dr. Ernyei Mór, Bpest. 
Farkas Aln.dár, Maros

vásárhely. 
1 >r. J.i'u.rkaM Emi l, B pest. 
Farkas Ilermann, Maros

váHárhely. 
·~·' 1•'arko.s I zidor, N.-vára.d. 

Dr. Fn.rku.s J., Bpest. 
11'ábián For, Nyiregyháza. 
]',ínnu.i Oyula, Bpoat. 
J>r. l•'áy Hamu, B.-csabu .. 

ur, l•'n inor Mór, llódmoző
vás{uholy. 

Fr. Fehé1· Erné>, S7.olnok. 
Fehér József, Szolnok. 
Dr. Fejér Fer., Deln·oczon. 
F eh ér Lipót, Szolnok. 

2oo Fejér M :irto n, Budn.peHt. 
Fekete Bernát, Maros

vásárhely. 
Fekete Izsák, Maros

vását'h oly. 
F ekete .l Jaj os, Csougrád. 
FeldmA.nn Lajos, Bpost. 

!1ob Feldmayor Ignácz, Kecs-
kem ót. 

Dr. Feleki Béla, Bpest. 
Dr. Feloki Saí.ndor, Bpest. 
Dr. Feny<S Sándor, Nagy-

várad. 
Fenyvesi Kálmán, Király

'hélmecz. 
110 Főnyes Dezső, Budapest. 

Dr. :B'ónyeH ,J ó z sof, Lugos. 
Dr. Főnyes Mór, Bpest. 
Fjsch Jenő, Munl{fLcs. 
Fischer Dezső, Kób{tnyn. 

u6Dr. Fischor Gyuln,, BI)OHt. 
Dr. l~'ü1cher ,J ó zs., J JOsoncz. 
}j'iach or J. J ÓZSOf, ()neCHO. 

'Fischer ,János K!íroly, 
D post. 

Dr. Fischer Mihály, Zom
bor. 

tvo]'iechmann Li!J., Hzolnok 
Fisohpó.n Mór, Kcosko

mét. 
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Fiumei C he vra-Kadisa. 
Dr. Flegmann Jenő, Nyí

regyházA. 
Fleisohmann Ede, Bpest. 

~2G Fleisohl Sándor, B p est. 
Dr. ]'leisohmann Hugó, 

Budapest. 
Dr. Fleischmann Illés, 

Budapest. 
Fleisohmann Manó, Baja. 
Dr. Fleisohmann Mór, 

Dob1·eczen. 
'2so Dr. Fl eisohmann S1í.ndor, 

Bp est. , 
Dr. Flesch Arm. , ~1:ohács . 

Fluss József, Budavest. 
Dr. :blodor Ármin, B pest. 
Fodo1· Zsigmond, Bpest. 

~a& Fogarasi izr. né>egylot. 
Folkman :b.,erenoz, Écska. 
Foroheim Zsig1n., Uj pest. 
Földesi J o akim, Bp ost. 
Dr. ~l:runkel Sándor, 

Buda. post. 
~•o ~,rei berger Béla, B pest. 

Freiwirth Sándor, Bpost. 
Dr. Frank J Ó 7. sof, Ji1 ilune. 
Dr· Freund Ede, Ujvidék. 
Dr. Freund J., Dobroczon. 

~n Freund József, Óbecse. 
Frey Gusztáv, Ujpest. 
~,riod Béla, Monor. 
Fried Góza., Munká.os. 
F,ried lgntíoz, M unkttcs. 

2r;oD1·. Fried Soma, J)fonká.cs. 
Dr. Fried Samu, Sátor

aljaujhely. 
Dr. Frjed Samu, Bpest. 
Dr. Frieder Mór, :Maros

ludas. 
Dr. Fried Vilmos, Bpest. 

9&r; Friedler Lajos, Nagy-
bittse. 

Dr. Frjedler Mór, Bpest. 
Friedlander Lajos, Bpest. 
Friedlande1· Gyula, Deés. 
Dr. Friedmann Bernát, 

Budapest. 
980 Friedma.nn J akab, Nyi

regyháza. 
D1·. Friedmo.nn Gyula, 

s~entes. 

Friedmanu Lajos, Rákos. 
Friedma.nn L. Lajos, Bp. 
~'riedmnnn ~I., Temesvár. 

ll&& Fricdmnnn Sándor, Buda
pest. 

Friedmn,nn ándor, Nagy-
ktl.roly. 

Dr. Frisch Armin, Bpest. 
Fris oh D1\ vid, Kassa. 
Frisoh Dávid, Tizsite. 

u o Fuohs H., Budapest. 
] uchs Lajos, l3udnpest. 
Dr. }i'uohs S•\muol, Lu

xemburg. 
FuohsZsigwontl,'l'ttpoloza. 
Füchsl Arnold, 1)éos. 
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!l75Dr.FürediLipót, Vágujh. 
Gallia Vilmos, Budapest . 
Gálőcsi Samu, Deés. 
Gansl Ignácz, Liptószent-

miklós. 
Garamszentkereszti izrae

lita, hitközség. 
2so Geist J en ő, Szombathely. 

Dr. Gerber Béla, Bpest. 
Gerlóczi ~1. Adolf, Fiume. 
Gerstl Géza, Temesvár. 
Glanz Izidor, Szolnok. 

2ss Glasz Adolf, Fehértem pl. 
Dr. Gíass !zor, id., Bpest. 
Glasner Gyula, Bpest. . 
Dr. Gold Simon, B pest. 
Goldberger Zsigmond, Bp. 

2oo budai Goldberger Berta-
lan, Budapest. ' 

Dr. Goldberger Izraél, 
Sá.toraljaujhely. 

GoldbergerGusztá v,Bpest. 
Dr. Goldberger Ign., Pécs. 
budai Goldberger Sámuel, 

B pest. 
2&5 Goldberger J. Mór, Szak-

szárd. 
Goldberg Simon, Bpest. 
Goldmann Emil, Bpest. 
Goldmann József, Bpest. 
Goldschmied Zsigmond, 

Baja. 
sooGoldschmied Bernát, Bu

dapest. 

Goldsohmied Ödön,Bpest. 
Goldschmied József, Sár

vár. 
Goldschmidt .Lipót, B pest. 
Goldsmied Manó, Bpest. 

so6 Dr. Goldsohmied Lipót, 
Prossnitz 

l 

Dr. Goldstein Jakab, Szi-
rák. 

Goldziaher Géza, Bpest. 
Dr. Goldziaher Vilmos, 

Budapest. 
Gosztonyi Ármin, Bpest. 

st o Gömöri Béla, Budapest. 
Gömöri József, Szolnok. 
Görög Gábor, Bpest. 
Dr. Grauer V., Bpest. 
Greiner Arnold, Eger. 

a16 Greiner J aka b, Bpest. 
Dr. Grósz Gyula, Bpest. 
Dr. Grósz Lipót, Bpest. 
Gross Simon, Kecskemét. 
Groszmann Fábián, Pa. 

Sóskáshát. 
s11o G1·oszmann Leó, B pest. 

Dr. Grossmann Rezső, 
Marosvásár hely. 

Grtinbaum Miksa, Bpest. 
Dr. Grünbaum P., Óbecse. 
Grünma.nn Arnold. Gö-

mörba.rka.. 
auDr. Grünwald Zsigmond,. 

M.-sziget. 
Grünfeld J., Sz.-fehérvár. 
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Dr. Grünhut Lázár, 
Jeruzsálem. 

Grünwald Samu, Bpest. 
Guth Antal, Pozsony. 

380 Gutfreund Ernő,Munkács. 
Dr. Gutfreund Sámuel, 

Debreczen. 
Guttmann Emánuel, 
Nagyszőllős. 

Outtman J aka b né és fiai, 
Budapest. 

Dr. Guttmann Mihály, · 
Csongrád. 

as& Guttmann Zsigm., B pest. 
l 

Dr. Günsz Aron, Temesv. 
Gyárfás Béla, Szolnok. 
Gyömrői M. Manó, Bpest. 
Gyöngyösi keresk. csarn. 

~"o Gy lS r szabad kir. város. 
Győri Cherra, Kad isa. 
GylSri és győrszigeti izr. 

hitközség. 
Gyulai izr. hitközség. 
Dr. Gyulay Noé, Bpest. 

~t. Haas Zsigmond, Budapest. 
Haas ,József, Tokaj. 
Dr. Haaz Sim., Szucsány. 
Dr. Hajdú Frigyes, Te-

mesvár. 
Hajnal Sám., Debreczen. 

at.o Halasi Mór, Kisvárda. 
Dr. Balász Béla, Szolnok. 
Dr· Halász Frigyes, B pest. 
Halász József, Maros-

vásárhely. 
Halász Mór, Bpest. 

SISIS Halász N á tán, Budapest. 
Dr. Halmos Sándor,Bpest. 
Han dl er Jónás, B pest. 
Dr. Haimann Miksa, 

Szombathely. 
Havas Lipót Szolnok. 

seo Ha y Róza, Szolnok. 
Dr. Havas 8., Marosludas. 
Dr. Hevesi Sim., Bpest. 
Hartenstein Vil., Gyoma. 
Hartmann József, Fi um e. 

soó Dr. Hasznos József, Szol
nok. 

Hatvany-Deutsch Béla, 
Sárvár. 

Hatvany-Deutsch Sándor, 
B pest. 

Hauer Miksa, Pozsony. 
H ansbrunner Vilmos, 

Budapest. 
a1o Hanslich Vilmos, Körös-

mező. 

Ray Károly, Abony. 
Ha.y Gyula, Budapest. 
Dr. Hecht Ernő, Bpest. 
Dr. Hecht József, Bpest. 

a1s Hegyei László, B pest. 
Dr. Hegyi Dezső, Király

helmecz. 
Beifermann Szanye, Kó-

r5smező. 
Heinrich 1.-f., Csáktornys. 
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Heller Ármin, Bpest. 
sso Dr. Heller Bernát, B pest. 

Dr. Heller Zs., Mármaros-
sziget. 

Herbaesek Bert. , Kispest. 
Hermann Antal, Bpest. 
Dr. Hernádi Mór, Bpest. 

sssDr. Herzog M., Kaposvár. 
Dr. Herczog Ede, Bpest. 
Her·zfeld Frigyes, Bpest. 
Herzfeld Norbert, B pest. 
Herzfeld Mór, V águjhely. 

nauHerzmann Bert., Bpest. 
Dr. Herzmann Manó, Mo-

hács. 
Hesszer Gyula, Baja. 
Dr. Heumann J., Moór. 
Dr. Heimann Miksa, 

Szombathely. 
sos Dr. Heves Kornél, Szol-

nok. 
Hirsch Nándor, Bpest. 
Dr. Hirsch Vilm., Pápa. 
Birschi Manó, Ujverbász. 
Hirsehfeld Ármin, Deb-

reezen. 
•oo Dr. Hirsch l er H., B pest. 
Hódmezővásárhelyi izr. 

hitközség. 
Dr. Hoffer l., Veszprém. 
Hoffer Béla, Budapest. 
Hoffmann Ármin, Bpest. 

.t06Hoffma.nn Jakab, 
Miskolcz. 

Hofmann Eisig, Nagy
bocskó. 

Dr. Hoffmann László, Ta
polcza. 

Hoffmann Sándor, Debre
czen. 

Hoffmann Soma, Keszt
hely. 

41o Hoffmann és Kronovicz, 
Debreczen. 

Holzer Vilmos, Szolnok. 
id. Dr. Holzmann Lajos, 

Nagybittse. 
ifj. Dr. Holzmann Lajos, 

Nagybittse. 
Honig Dávid, Csúz. 

415 Horváth Emil, Mohol. 
Horvát Zsigmond, Bpest~ 

Dr. Hreiner Artui, Bpest. 
Hunwald L., Kolozsvár. 
Dr. Ruppert J ak. , Monor. 

'to Dr. Hültl Hümér, Bpest. 
Dr. Hüvös József, Bpest. 
Iglói izr. nöegylet. 
Iglói izr. iskolaszék. 
Ipolysági ÍZI'. hitközség. 

tt6Jászberényi Chevra Ka
disa.. 

Dr. Iric~ Adolf, Bpest. 
Jeremiás és Rosenberg .. 

Deés. 
J ón ás Bertalan, B pest . 
J ón ás Izsó, B pest . 

.aoJustus Dezső, Budapest. 
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Justus Gyula, Budapest. 
Dr. Juszth Á., Nagy

Szombat. 
Kada Sámuel, Bpest. 
Kajser Márton, Szolnok. 

496 Kalmár Miksa, Szolnok. 
Kállai Adolf, Maros

vásárhely. 
· Káldor Marcel, Bpest. 

Kaposvári izr. hitközség. 
Dr. Kanitz Iz., Szolnok. 

.uuDr. Kanitzer Sándor, 
Hódmezővásárhely. 

Kann Lajos Budapest. 
Karász Aladár, Bpest. 
Kardos Samu, Debreczen. 
Dr. Karczag Sándor, Szol-

nok. 
~Kántor Oszkár. 

Karsai Samu, Bpest. 
Karsai Vilmos, Bpest. 
Kassai Chevra--Kadisa. 
Dr. Kass Sánd., M unkács. 

t60Dr. Kacser Zsigmond, 
Nagykikinda. 

Kattler Bernát, Bpest. 
Dr.Katz Sándor,Munkács. 
Dr. Kecskeméti Á., Makó. 
Dr. Kecskerodti Lajos, 

Kecskemét. 
~nr. Kecskeméti Lipót, 

Nagyvárad. 
Dr. Kelemen A., Fogaras. 
Kell Hugó, Bpest. 

Keller Arnold,Csikgyimes. 
Dr. Keller Samu, Szilágy

somlyó. 
~6o Kemény Dávid, B pest. 

Dr. Kemény Fülöp, Perlak. 
Dr. Kemény Gyula, Te

mesvár. 
Dr. Kende Ádám, P ápa. 
Rendi Antal, Bpest. 

•es Ke p ich H enrik, Temesvár . 
Kereskedelmi kör, Kis

várda . 
Dr. Kerényi Samu, Szol

nok. 
Keszt Sándor , Szarvas. 
Keszthelyi izr. hitközség. 

41o Kis B ertalan, Hódmező-

vásárhely. 
Dr. Kiss Lipót, Munkács. 
Kisbéri izr. hitközség. 
ilispestsz en tlőrinczi 

Chevra-Kadisa. 
Dr. Kiss Arnold, Bpest. 

,,sKJauber Frigyes,Munkács. 
Klár Guszt., Nyiregyhaza. 
Dr. Klein Artur, M.-sziget. 
Klein J. D., Budapest. 
KJejn József, Bpest. 

480 Dr. Klein Dezső, Sikló!:>. 
.Klein Géza, Szabadka. 
Klein Géza, Bpest. 
Dr. Klein Ignácz Szepes-

ujfalu. 
Dr. Klein József, Kassa. 
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486Klein Mór, Szolnok. 
Dr. Klein Mór: Nagy

becskerek. 
Klein Simon, Bpest. 
Klein Zsigmond, Már

marossziget. 
Dr. Klein Samu, Bpest. 

4 90 Klein Vilmos, Szatmár. 
Dr. Kl ug Lipót, Kolozsv. 
Kohn Arnold, Budapest. 
Kohn Izidor, Ecska. 
Kohn Jakab és fiai, Bpest. 

49& Kohn József, B pest. 
Dr.Kohn Károly, Ujvidék. 
Dr. Kohn Lajos, Csurgó. 
Kohn Lipót, Debreczen. 
Dr. Kohn Rezső, Csákova. 

&ooKohn Vilmos, Pozsony. 
Dr. Kohn Sámuel, Bpest. 
Dr. Kobner Adolf, Bpest. 
Kolozsvári izr. nőegylet. 
Komáromi izr. hitközség. 

&oa Komáromi Ch e vra-Kadisa. 
Konn Lajos, Bpest. 
Kónyi Manó, Bpest. 
Dr. Konrád Árpád, 

J ász be ré ny. 
Kopstein Lipót, Bpest. 

&to Dr. Koritschoner L., Pápa. 
Korányi Adolf, Bpest. 
Kornfeld Gyula, Bpest. 
Dr. Kovács Gyula, Te-

mesvár. 
Kovács Béla., Szolnok. 

6t ó Kőbányai polgári sörfőző 
Kőbányai izr. hitközség. 
Körmendi izr. hitközség. 
Dr. Kövér Soma, Bpest. 
Dr. Kr::emer Lipót, Nagy-

szőllős. 

IS!lo Krakauer Samu, B pest. 
Kramer József; B pest. 
Kramer Malakiás Bpest. 
Kramer Mór, Szolnok. 
Kramer Rezső, Bpest. 

62& Krausz Adolf, B pest. 
Krausz Dávid, Bpest. 
Dr. Krausz Ede, Bpest. 
Krausz Manó, Győr. 
Krausz Péter, Szolnok. 

&soDr. Krausz Sámuel,Bécs. 
Krausz Vilmos,Debreczen. 
Krémer József, B pest. 
Kreutzer J en ő, B pest. 
K.riegler Miksa, Bpest. 

&sóDr. Kriszhaber Adolf, B.
pest. 

Dr. Krieshaber B., Erzsé-
betfalva. 

Kubics Gusztáv, Szolnok. 
Kun Lajos, Baja. 
Kunecz Jakab, Szabadka.. 

r,.o Dr. Kunos Ign., Budapest. 
Dr. Kurloonder Ede, N.

Várad. 
Dr. Kürti József, Bpest. 
Dr. Kux Adolf, Liptószent

miklós. 
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Dr. Kux Bernát, Liptó
szentmiklós. 

&~Lakatos I. J ózs., N .-várad. 
Dr. Ladá.nyi Gy., Bpest. 
Lrendler Fer., N.-várad. 
Laendler J ózs., Kissebes. 
Landsberger Izidor,Bpest. 

Sbo Langer Simon, Bpest. 
Ledermann Mór, Bpest. 
Lendvai Aladár, M unkács. 
Lasz Lázár, Kolozsvár. 
Dr. Las z Sam u, Budapest. 

66:. László Adolf, Miskolcz. 
Lázár József, Budapest. 
Lazams Adolf, Bpest. 
Lederer Gábor Ign.,Bpest. 
Lebovics J., B.-mágocs. 

a&oifj. Leitersdorfer Lipót, 
Budapest. 

Leitersdorfer Béla, Bpest. 
Dr: Leitner Adolf, Bpest. 
Lendva.y Alad., Munkács. 
Leitner Árm., Jászberény. 

ae& Dr. Lenke Manó, Lugos. 
Lenkei Henrik, Bpest. 
Dr. Leopold Kornél, Szek-

.. szárd. 
Leopold L., Szilfamajor. 
Lévai izr. hitközség. 

610 Lichtma.nn Dezs(), Nyir
egyháza. 

Lichter Sándor, Szolnok. 
Liedennann Henrik, Deb

reczen .. 

Dr. Linksz Ármin, Bpest. 
Lippe Vilmos, Szolnok. 

676 Dr. Loránd Leó, Bpest. 
Löbl Salamon, Sza.badka. 
Dr. Löbl Vilmos, Bpest. 
Dr. Loewy Lipót, Pécs. 
Dr. Lőte Lajos, Nyárád

szereda. 
r;so Löte Lázár, Kaál. 

Löw Arnold, Bpest 
Dr. Löw Immánuel, Sze

ged. 
Löwenstein A.rn., Bpest. 
Dr. Löwinger A., Szeged. 

686 L öwinger Béla, M unkács. 
Dr. L öwinger Salamon. 

Nagyatád. 
Dr. Löwinger Sámuel, 

Adony. 
Lőwy Adolf és fiai, Lo

soncz. 
Dr. L öwy Fer., Maros

vásárhely. 
r;&O Dr. Löwy Jakab, Mohács. 

Dr. Lőwy Mór, Temesvár. 
Löwy M. L., Szabadka.. 
Lőwy Sámuel, Bpest. 
Lőwy Mór, Igló. 

r;eaLukács József, Budapest. 
Makói izr. hitközség. 
Makói Chevra.-Kadisa.. 
Dr. Máinai Mihály, Bpest. 
Dr. Mandel Dániel, Buda

pest. 
----~----
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suo }~lan dl Miksa, B pest . 
Mandl Mór, Budapest. 
Mandl Pál, Keszthely. 
Marer S., Pudapest. 
Dr. Mangold Ármin, Bu

dapest. 
ao~ Dr. Marozali Henr., B pest. 

Margalit Alfréd, Toldi
puszta. 

l\1ármaros I zrael, Körös-
" mezo. 

Márkus Ödön, Budapest. 
Marosvásárhelyi betegs. és 

temetk. egylet. 
sto Dr. Márkus Sámuel, Pol-

gárdi. 
May Dávid, Budapest. 
May Sándor, N.-vá1·ad. 
Dr. Máyer Ármin, Liptó-

szentmiklós. 
Mayer Lajos,Szombathely. 

su:; Dr. Medvei Béla, Bpest. 
Meisels Samu, Munkács. 
Dr. Meisels Vil., Munkáos. 
Meringer Lipót, Bpest. 
Dr. Meller Simon, Bpest. 

no Mendl Manó, Budapest. 
Mestitz Mór, Maros

vásárhely. 
Mestitz Henrik, Mai·os

vásárhely. 
Messinger J án os, B pest~ 
Dr. Messinger Ká1·oly, 

Eoska. 

s25 Dr. :J\ilohr 1\IIihály, Bpest. 
Moller Arnold, Szolnok. 
Molnár J ó zs ef, Kisvárda. 
Monori ker . hitelbank 
Mo1·genstern Dezső, Nyí-

regyháza. 
sso Morgenstern Emil , Bpest. 

Dr. Mosonyi A., Anna-
völgy. 

Mosoni izr. hitközség. 
Mózes Bern., Csáktornya. 
Dr. Munkácsi Bernát, 

Budapest. 
sa6 Dr. Mülle1· Ferencz, Szek-

szárd. 
Müller Mór, Budapest. 
Müller Vilmos, Budapest. 
Dr. Nádas József, Minda. 
Nádor Henrik, Szlatina. 

o,uNágel Ignácz, Bpest. 
N agy Andor, Budapest. 
Nagy Ödön, Budapest. 
Messinger Lipót, Bpest. 
Dr. Massinger L., B pest. 

s~~o6Dr. Mezei Mór, Bpest. 
Dr. Mezei Mór, Sajószent-

péter. 
Dr. Mezey Fer., Bpest. 
Mezőberényi izr. hitk. 
Dr. Mihelfy Lajos., Nagy-

várad. 
eso Milch Géza, Budapest. 

Miskolczi izr. hitközség. 
Miskolczi Chevra-Kadisa 
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Nagybecskereki izr. hitk. 
Nagybittsei izr. hitközség. 

656 N agyazen tmikl ó si izr. 
hitközség. 

Nagyszalontai i zr . hitközs. 
Nay Rezső, Budapest. 
N em es Gyula Maros-

vásárhely. 
Neu Gyula, Nagykőrös. 

600 NeubauerVilm.,Temesvár. 
Neuhausz Ernő, Temesvár. 
Dr. N eumann Arm., B pest. 
N eumann Béla, Bp est. 
végvári N eumann Dániel, 

Arad. 
ssbDr. Neumann Ede, Nagy

kanizsa. 
Neumann J akab,Szucsány. 
Dr. Neumann Jákó, Kis

bér. 
N eumann József, Hód
mezővásárhely. 

Dr. Neumann Mór, Ga
lanta. 

sTo N eumann és Vidor, B pest. 
Neumann Sándor, Bpest. 
Ne umark Ign., Keszthely. 

. N euwirth Rezső, B pest. 
Dr. Német Antal. Bpest. 

•1aNyári József, Budapest. 
Óbecsei izr. hitk. 
Obiatt Béla, Óbecse. , 
9budai izr. hitközség. 
Obudai Chovra-Kadisa. 

ee(l Ofner Dezső, Budapest. 
Oppenheim Adolf, Uj

kécske. 
Dr. Oppenheimer Ármin, 

Versecz. 
Orsz. rabbiképzö, Bpest. 
Orsz. izr. tanítóképző int. , 

Budapest. 
68() Orsz. izr. tanítóegyesüle t, 

Budapest. 
Dr. Osztern Salamon. 

Czegléd. 
ÖsztreicherLipót,Szolnok. 
Ösztreicher S., M.-sziget. 
ráczalmási Dr. Pajzs G~·., 

Rácz almás. 
sgo Pancsovai izr. hitközség. 

Dr. Pap lllés, Kassa. 
Dr. Pártos Henrjk, Erzsé

betfalva. 
Pártos Izsó, Makó. 
D1._ Pataki Ármin Szék es

fehérvár. 
eMPauker Gyula, Szolnok. 

Pauncz Sándor, Bpest. 
Perényi Adolf, Budapest. 
Perlesz József, Budapest . 
Pesti izr. hitk. fiárva.háza. 

100 Dr. Perl Miksa, Székes-
fehérvár. 

Petényi József, Jiudapest. 
Pető Vilmos, lieszthel~·· 
Poonix irod. r. t. Bpest. 
Pick Ignácz, Bpest. 
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7o.-. Dr. Pillitz Sámuel, Nagy-
kanizsa. 

Pintshof J. Mór, Bpest. 
Pintér Gyula, Abony. 
P.irnitzer J ózsef és fiai, 

Szekszárd. 
Platsebek Vilmos, Bpest. 

71o Polgár Simon, Szolnok. 
Dr. Politzer Armin, Nagy

bittse. 
Politzer :Miksa, Bpest. 
Pollákné Frisch Adél, 

Tapolcza. 
Pollák Béla, Tapolcza. 

7: 5 Pollák lllés, Baja. 
Pollák József, B pest. 
Pollák Lajos, Baja. 
Dr. Pollák Miksa, Sopron. 
Pollá.k Sándor, Hódmező-

vásárhely. 
12oPollák és Schiff, Bpest. 

Polgár Gusztáv, Szolnok. 
Dr. Pór Dezső, Temesvár. 
Póor J aka b, Bpest. 
Poor Rezsi$, Budapest. 

12:-.Popper J. D., Mohács. 
Popper Gusztávné, Bpest. 
Popper Károly, Budapest. 
Dr. Popper Mór, 

Debreczen. 
Dr. Porosz Mór, Bpest. 

1a1.Dr. Porgesz Samu, Besz
terczebánya. 

l'reiser Miklós, Budapest. 

Quitner Ignácz, Bpest. 
Dr. Radó Antal, Bpest. 
Dr. Radó I., Nagyvárad. 

7asRad6 Viktor, Budapest. 
Radó Vilmos, Bpest. 
Dr. Rakonitz Mór, Bpest. 
Dr. BappaportBéla, Bpest. 
Dr. Beiner Alb., Berettyó-

ujfalu. 
74oDr. Beiner Miksa, Alhó. 

Reich Salamon, Baja. 
Rechnitzer Soma, Székes

fehérvár. 
Reich J e nő, Budapest. 
Rechnitz Ödön, Bpest. 

745Dr. Reich Miklós, Bpest. 
id. Reich Vilmos, Baja. 
Reichard Ármin, 8.-A.

Ujbely. , 
Beiohmann Armin, Deb-

reczen. 
Dr. Reismann Henrik, 

Ungvár. 
7:;oReismann Mór, N .-várad. 

Reiter Károly, Szaba.dka. 
Reismann Samu, Kis

várda. 
Dr. Renner Adolf, Bpest. 
Dr. Réthy Mór, Budapest. 

75rsRévai Miksa, Budapest. 
Révész Béla, Ma.rosvásár

hely. 
Dr. Révész Simon, Na.gy

körös. 
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Dr. Révész Béla, V ácz. 
Richter Béla, Nagyabony. 

760 Rigócz Zsigmond, Bpest. 
Riemer J ón ás, Maros-

vásárhely. 
Roder Jakab, Csantavér. 
Róna József, B pest. 
várhelyi dr. Rósa Izsó, 

Szeged. 
76& Rosenberg Emil, Bács

almás. 
Rosenberg Márton, Va-

rannó. 
Dr. Rosenberg Samu,Baja. 
Dr. Rosenberg S., Arad. 
Rosenfeld Alfréd, Buda-

pest. 
noRosenfeld Arn., Munkács. 

bicskei Rosenfeld Henrik, 
Budapest. 

Dr. Rosenfeld Nát~n, Sop
ron. 

ifj. Rosenthal Dávid 
' Körösmez(). 

~osenthal Ferencz, Nyí
regyháza. 

naDr. Rosanthal Fülöp, 
Sárvár. 

Dr. Rosanthal Gyula, 
I.Jugos. 

Rosanthal Cháim, Körös
mez(). 

Roeenthal J ón ás, Körös
Dlez6. 

Dr. Rosenthal M., Nagy
várad. 

1soRosenthal Vilmos, Igló. 
Rosenzweig Mór, Bpest. 
Rosner Adolf, Nagy

szőllős. 

Rosner Jenő, Eger. 
Dr. Roth Izidor, 1\funkács. 

1aö Rothauser Mózes, Bp est. 
Roth Sándor, Sztrabicsó

Gorond. 
Dr. Rothbart J., Bpest. 
Rotbaum Sándor, Nagy

Körös. 
Rothmann Imre, Sza

badka. 
79o Dr. Rothmann Jakab, N.-

Várad. 
Dr. Rott Jakab, Bpest. 
Dr. Rottenberg M., Iglór 
Rubel Eisig, Körösmt z ő. 

Dr. Rubinstein 1tfátyás, 
Szekszái-d. 

1es Dr. Budali Izraél, GM
szécs. 

Dr. Rudolfer A.ntal, .Alsó-
lendva. 

Ruttkai Mór. Szolnok. 
Sacher Gusztáv, LÖsoncz. 
Sa ph i er Albert, ~[unktícs. 

eoo Salamon Árm., Szegzaird. 
Dr. SaJgó József, Bpest. 
Dr. Sámuel Lázár, Brest. 
Sándor Mór, Lippa. 
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úndor Pál, Budapest. 
e05 .,aphir Albert, Munkáos. 

chiichter Henrik, Nagy
bittse. 

D1·. Sohachter Miksa, 
B pest. 

Schall'er Adolf, Szabad.ka. 
Schatz Henr., Jászberény. 

etoDr. SchiffErnő, N.-várad. 
Schill Salamon, Bpest. 
D1·. Schiller Zsigm., Buda

post. 
Schlanger Adolf, B pest. 
Schlesinger Herman, 

Nagyszombat. 
et6Dr. Seblesinger Emil, 

Zsolna. 
Sohlesinger Zsigmond .. 

Szolnok. 
Schlieszer Miksa, Baja. 
Schmidl Albert, Bpest. 
Sebnabel Dávid, Kőrös-

mező. 

$to Schnitz József, Márama-
rossziget. 

Schöfier Bódog, Bpest. 
Schön Dávid, Budapest. 
Schönfeld Lajos, N agy-

várad. 
Sch ön stein Gyula, Maros· 

vásárhely. 
e26Dr. Schönwa.ld Károly, 

Tapolcza. 
Sehoeberger B., Munká.os. 

Dr. Sohreiber Ign. , Kecs
kemét. 

Dr. Schreyer Jak., Bpest. 
ifj. Sohulz József, Bpest. 

sso Schulz Lajos, ·szucsány. 
Schulz Vilmos, Bpest. 
Schwartz Izidor, Bpest. 
Sch war z I. , Csáktornya. 
Dr. Schwo,rcz József, 

Szászrégen. 
es6D1·. Schwarcz Mór, Győr. 

Schwartz M., Budapest. 
Schveiezer József, Deb

reczen. 
Sohweid Arnold, Körös

mezl:S. 
Schweiger Imre, Bpest. 

s4.o Dr. Schweiger L., Eger. 
Dr. Sebestyén K., Bpest. 
Sebők Nándor, Szolnok. 
Beltmann Lajos, Hód-
mezővásárhely. 

Sichermann A., Szolnok. 
s•a Seidler Vilmos, Bp est. 

Dr. Siobermann Bernát, 
Kassa. 

Dr. Bidlauer Ármin, Mis
kolcz. 

Dr. Silberfeld J aka b, 
N yiregyházl· 

Silberstein Miklós, Nyí-
regyháza. 

e&oSimon Jakn.b, Bpest. 
Simon M1ksn, Bpest. 
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Simouíi Jakttb, Üllő. 
Izr. hitk., Simonytornya. 

~ Dr. Singer Alfréd, Igló. 

86& Dr. Singer Brn., Szttbadka. 
Dr. Singer· Jakab, Bpest. 
Dr. Singer József, Liptó

szan tmikló . 
Singer· Miksa, Orosháza. 
Singer Sándor, Budapest. 

~&o Somló Gyula, Budapest. 
Somlyói Ign., N. -szőllős. 

ommcr Ignácz, Csapi. 
Somogyi Alber t, Bpest. 
Somogyi E mil, Baja. 

~6G Sanneufeld Adolf, N agy
várad. 

Dr. Sonnenfeld Bernát, 
Vágujhely. 

D1·. Bonneuschein Simon, 
Eperjes. 

Som1enfeld Gyula, Nagy
bittse. 

Soproni izr. hitközség. 
*70 l:)pitz Márk, J3pest. 

8pitzer D. H. ~ Rpest. 
Spitzer Péter, Szolnok. 
Spitze1· Sal., Temesvár. 
Dr. Springer Géza, Nyí

regyháza. 
e76Stadle1· Izidor, Szombat

hely. 
Dr. Stamberger F., Bpest. 
Sta.mpfer Kálmán, Buda· 

pest. 

Stark Ármin, L iptószent
miklós. 

Dr. Stauber Hugó, 
Bnranyamúgocs. 

aeo Stein József, ~farosvásár
hely. 

Stein Miksn, a.gy
szombat. 

Steinberger Hermann, 
Kalocsa. 

Steiner Albert, Sopron. 
Steiner Ármin, Budapest. 

ss& Dr. Steiner J ákó, Székes-
fehérvár. 

Dr. Steiner János, Lippa. 
Steiner J ózsef, Budapest. 
Steiner L . József, Hód-
mezővásárhely. 

Steiner ~fór, Bpest. 
eoo Steinherz Bernát, Bp c~ t. 

Dr. Steinherz Jakab, Sz.-
fehérvár. 

Dr. tein Miklós, Bpest. 
Stern Áb1·11llám: Bpest. 
Stern Adolf, Ujszentanna. 

so& Stern .Ármin, Budapest. 
Stern Henrik, Bupa.pest. 
Dr. Stern tTózsef, Bpest. 
Dr. Stern Samu. Bpest. 
Sternlicht Salamon, Lo· 

so n ez. 
eoo Stiffson Emil, B pest. 

Strasser Af. Jakab, 
}fárrua.ro~sziget. 
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Strauss Mór, Budapest. 
Stra.usz Lajos, Munkács. 
Struker Mór, Budapest. 

,,.,11 Sugár Ignáez, Miskolcz. 
Surányi Béla, Budapest. 
8 urányi József, B pest. 
Dr. Szabolcsi Iz., Bpest. 
Szabolcsi Miksa., Bpest. 

ut•J Szala.i Ödön, Budapest. 
Szántó Bertalan, Kolozs

\ár. 
Szántó Gyula, N agykörös. 
Dr. Szántó Lajos, Ka

locsa. 
Dr. Szántó Sámuel Deb

reczen. 
ot6 Szász Béla, B pest. 

Szegedi izr. hitközség. 
Szende Lajos, Budapest. 
Szenea Adolf, Szolnok. 
Szantesi izr. hitk. 

*Szegő Adolf, Szolnok. 
Szegő Benő, Szombathely. 
Dr. Székely Albert, Sátor

aljaujhely. 
Székely Ferencz, Bpest. 
ifj. Székely Igná.cz, Bpest. 

~Dr. Székely Ign., Óbecse. 
Székely Manó, Maros

vásárhely. 
Dr. Székely Miksa, Bpest. 
Székesfehérvári vall. köz

ség. 
Székesfehérvári Chevra. 

, 

9so Szél Mihály, Kisvárd.a. 
Dr. Szemző Gy., Szarvas. 
Dr. Szenes Zsigm., Bpest. 
Szantesi izr. hitközség. 
Dr. Sz idon Adolf, V ersecz. 

gsr. Dr. Szidon Miksa, Te
mesvár. 

Szigetvári izr. hitközség. 
Dr. Szilárd Li p ó t, Tót

keresztúr. 
Dr. Szili Adolf, Budapest. 
Szirmai Oszkár. Bpest. 

&4o Szolnoki izr. hitközség. 
Szolnoki Chevra-Kadisa. 
Szombathelyi izr. iskola. 
Dr. Szücs A., Tapolcza. 
Tapolczai izr. hitközség. 

9~ooDr. Tanber Jakab, Bpest. 
Tauszig Hugó, Budapest. 
Tauszk J aka b, Nagybittse. 
Tafler J aka. b, Orosháza. 
Tedeseo Bemát, Bpest. 

el'Jo Temesvá.r-gyárvárosi izr. 
hitközség. 

Dr. Temesváry Rezső, Bu
dapest. 

Dr. Telegdi Zsigmond, 
Balatonboglár. 

Temmer Sándor, Nagy
becskerek. 

Dr. TischlerGyula, Maros
vásárhely. 

966 Dr. Tischler Márt., Maros
vásárhely. 
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Toch Samu, Bpest. 
Tolnai Imre, Bpest. 
Tolnai Sándor, Szolnok. 
Tuschár J e nő, Budapest. 

9ao Trencséni héber képző 
egyesület. 

Trencséni izr. leányegye-
sület. 

Tulipán József, Munkács. 
Turóczi Sándor , Bpest. 
U n ger József, Besztercze· 

, bánya. 
!)6& Uj-Kécskei izr. hitközség. 

Ujpesti izr. hitközség. 
Ujvidéki izr. hitközség. 
Erényi Ulimann Gy., 

Budapest. 
Dr. Ungar Bernát, Buda· 

pest . 
.,o Dr. U r bach Henrik,Dolna-

Tuzla. 
Dr. Ungar S., Eszék. 
Vadas Rezső, Bpest. 
Dr. Vadász Lipót, Kis-

várda. 
Dr. Vajda Béla, Losoncz. 

e1t> Dr. Vajda Károly, Buda-
pest. 

Varga Béla, Munká-cs. 
V áczi izr. hi tk. 
V áczi C he vra. kadisa. . 
V águjhelyi izr. alreálisk. 

eso V águjhelyi izr. hitközség. 
Dr. V ámos Géza, Szolnok. 

A~ IM/T Tf:vlcönyve 19UT. 

Váradi Dávid, Czegléd. 
Dr.Vécsei Jenő, Szabadka. 
Dr. Vaisz Sándor, Bpest. 

osr; Dr. Venetianer Jakab, 
Miskolcz. 

Dr. Venetianer Lajos, 
Uj pest. 

Verő Adolf, Temesvár. 
Dr. Vermes Lajos, Bpest· 
Verseczi izr. hitközség. 

99o V ertheirner J aka b, Pécs. 
V értes La j os, Lugos. 
Veszprémi izr. hitk. 
Dr. Viola. Ödön, Szomba.t

hely. 
W assermann Lipót,Bpest. 

99& Dr.Walda.pfel Ján., Bpest. 
Waldner ~Iór, Bpest. 
Wald H erm., Kőrösmező. 
W allerstein Bernát, 

Marosvásárhel y. 
W echsler Adolf, N.-várad. 

tooo Weidinger Dezső, Baja. 
Weidinger Herm., Baj~ 

W ein berger Zsig., Eger. 
ifj. Weiner M., Bzombath. 
Weinatein Jakab, Debre· 

ezen. 
t~ W einstein Márto n, Belé-

nyes. 
Weisz Adolf, B pest. 
\Veisz .Á.rmin, Kolozsvtir. 
Dr. Weisz Arnold, Nagy-

bittse. 
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Dr. Weiss Béla, Kassa. 
1010 W eis z Fer., N y i r egy háza. 

Weisz Gábor N.-várad. 
Dr. Weisz István, Jász

berény. 
Dr. Weisz J ózsef, Kolozs

vár. 
Dr. Weisz Jakab, ~_pest. 

toa6Dr. Weisz Lipót, Deés. 
Weisz Mór, Kolozsvár. 
Dr. Weisz Mór, Budapest. 
Weisz Sándor, Debreczen. 
Weisz Tivad., Nagy-

kanizsa. 
1020 Weisz Tivadar, B pest. 

Weisz Ödön, Baranya
Mágócs. 

W ei sz Vilm., Petőszinnye. 

Weiszberger Antónia, 
Budapest. 

Dr. Weiszburg Gy., Buda
pest. 

ll~tGDr. Weiszkopf Artur, 
Rozsnyó. 

Dr. Wellesz Gy., Nagy
bittse. 

Wellisch Lev. László, 
Budapest. 

W ertheim J aka b, Pécs. 
W ertheim J aka b, Pécs. 

1Mo Wertheirner Árm., Székes· 
fe-hérvár. 

Dr. Wcttenstein Noé, 
lJ c és. 

Widder Gyula, Bátoralja
ujhely. 

Dr. Widder· Márk, Nagy
mihály. 

Widder Mór, Budapest. 
toss Dr. Wilheim Arnold, 

Hódmezővásárhely. 

Dr. Willheim Adolf, Sza-
badka. 

Wilheim Artur, Bpest. 
Wimmer Fülöp, Szeged. 
vVimmer Mór, Bpest. 

t o•o Dr. Winkler Adolf, Sop-
ron. 

Winkler Mihály, Bpest. 
W o dianer Arthur, B pest, 
Mucsinyi Dr. Wohl Adolf, 

Losoncz. 
Wolf Albert, B pest. 

to45id. Wolf Lipót, Kis
marton. 

Wolf Sándor, Kis-
marton. 

Dr. WolfVilmos, Bpest. 
Wolf Zsigmond, Mohács. 
Wolfner Gyula, Budapest. 

1o5o Wolfner József, Budapest. 
Wolfner József, Budapest. 
Wolfner Lajos, Budapest. 
Wolfner Tivadar, Bpest. 
W ollák R., Csáktornya. 

toM W ollák Sam n, B pest. 
Dr. Ziegler ,J ., Karlsbacl. 
Zion egylet, Bpest. 
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Dr. Zipser Jakab, Szak
szárd. 

Zinsenheim Zsigmond, 
Budapest. 

t o6o Zu ck er Imre, Szolnok. 
Dr. Zuckermann Miksa, 

Temesvár. 

Zuckermann Bernát, Kis
várda. 

Zwack Miksa, Bpest. 
Zsarnóczai izr. iskola. 

t o66 Z sengeri Miklós, Passau. 
Dr. Zsenge ri Samu, Bud a

pest. 

Uj tagok Bánóezi József társulati titká1·nál (lakik, 
VII., Kir ály-utcza. 99), vagy Székely Fererwz belv. takarék
pénztári igazga.tónál, a társulat pénztárosánál (IV., Kigyó
tér 1.) jelentkezhetnek. A tagsági dijak az utóbbihoz kül
dendők. 

26* 



' IZRAE LITA NAPTAR 

AZ 1907. POLGÁRI ÉV SZÁMÁRA. 

Januá1·. 
1 5667 Tébéth 15. 
5 Sz. Semóth 

12 Sz. Váérá 
16 Sebát újboldja 
19 Sz. Bó 
26 Sz. Basaliáeh 
30 Sebát 15. 

Február. 
2 Sz. Jithró 
9 Sz. 1\llispátim. Sekálim. 

14 Adár újboldja 
15 Újhold 2. napja 
16 Sz. Terúma 
23 Sz. Teczavvé. Zákhór 
27 Esztér bőjtje 
28 Púrim. 

Má1·czius. 
1 Súsán Púrim 
2 Sz. Ki-thisszá 
9 Sz. Vajjakhél-Pekúdé. 

Pára 
16. Sz. Vajjikrá. Hachódes 

Niszán újboldja 
23 Sz. Czáv. Babbáth Hag

gádól 

29 Pészach előestéje 
30 Sz. Pészach 1. napja 
31 P észach 2. napja 

Aprilis. 
5 Pészaeh 7. napja 
6. Sz. P észach 8. napja 

13 Sz. Seminf. 
14 ljjár újlloldja 
15 Újhold 2. napja 
20 Sz. Tazria-Meczórá. 
27 Sz. Ácharé-Kedósim 

Nlájus. 
2 Ómer 33. napja 

·4 Sz. Emór 
11 Sz. Behár-Beehukkóthái 
14 Sziván újboldja 
18 Sz. Bemidbár. Sábúóth 

előestéje 

19 Sábúóth 1. napja 
20 Sábúóth 2. napj a 
25 Sz. Nász6 

!unius. 
1 Sz. Behá.alóthekbá 
8 Sz. Seiáeh-lekhá 

12 Tammúz újboldja 
13 Újhold 2. napja 
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