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BACHER VILMOS. 

1850-1913. 

Az 1911. év nyarán, a vakáció elején, a. felejthe
tetlen meste1· Bécsben járván, taJ.álkoztam vele a lipót
városi bécsi nagytemplomban. Az évben épen ünne
pelték volt Eaeher 60-ik születésnapját és a tömjén, 
amit neki ez alkalommal szórtak, nekünk ugyan kevés, 
de őneki nyilván túlsok volt. Én is vétkeztem volt 
ellene, mert két cikkben is 1 ünnepeltem őt. Az ő 

keresetlen modorával, hirtelen omló szavaival emiatt 
megpirongatott engem : «De amit maguk tesznek, az 
már sok; ön is többet írt a kelleténél». Válaszom: 
•Tanár úr, engem felszólítottak, hogy Bacherről írjak 
és Bacherről - nem írni : lebetetlen ». 

Ebben a helyzetben és ebben a hangulatban va
gyok most is. Habár azóta, most már, sajnos, a 
halála után, kimerítően méltattam a nagy férfiút, 2 

me giB ujra is foglalkozom vele, uj ra is neki sze n te· 
lern tol1amat, eltünt alakját idézem fel magamban 

1 A Patai~féle Almanachban 1911, 234 és a Blau által szar~ 

kesztett M. Zs. Szemle ünnepi számában, 1910, 102-108. 
2 Az Odessában megjelenő ha~Silóach cín1ű héber folyó

iratban, 1914, 168, 3 4, 487 kk. 
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1negszámlálhatatlan órákon át, csendes magányban, 
malynek ihletét nem szabad hogy valami zavarja. 
Teli vele a szívem, teli az agyam. Nem tagadom, 
hogy álmomban is akárhányszor megjelenik neken1; 
milyen kedves ilyenkor a veJe való foglalko zás, míly 
fájdalmas a rákövetkező felocsudás! BizonyáTa így 
járnak mások is, akik egykor on B~cher tanítását él
vezték és akik az életben azorosabb kapcsolatban 
álltak vele. N ek em még más hely is j utott az ő kö
r.elében; érintkeztem vele hivatalos állásomból ki
folyólag, majd meg az együttdolgozás sok, sok órái
ban, de úgyis mint követőj-e a tudományos mozga.l· 
makban és nem utolsó so1·ban mint tágasabb rokOJ!· 
ságának egyik tagja. Talán szabad így beszélnem 
még akkor is, ha némi bivalkozás rejlik benne. 
Boldog az, aki minél több augarat szív magába az 
elevenítő, az áldást osztó napból ; ha kin meglátszik 
a?J így szerzett j ó lét - ki veheti tőle rossz néven ? 
Bacherről szólni akarván, minden oldalról felém 

tódul az emlékezet árja . Hogy tegyem már most, 
hogy ez áradat mégis nyugodt mederben folyjon ? 
Kétségkívül él bennem, mélységes mélyen, e nagy 
ember képe; de hogy tegyem, hogy e képet kellően 
papirra is vessem? Vajjon az, amit az emlékezet 
árjából ide szorítok, e szük mederbe, vajjon az meg
adja -e a helyes képet? épen ez adja-e meg a belyes 
képet és nem az, amit esetleg kihagyok? hátha az 
emlékezet, ha még oly b ö és . gazdag is, még mindig 
elégtelen ily nagy alak újrafelkeltésére? Előre bocsá· 
tottam ugyan, hogy Bacbel'rel való huzamos, sok 
tekintetben szoros együttléttel, sőt együttéléssel diese-
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.kedhetem; de azért állíthatom-e, hogy nagy lényé
nek minden mozzanata., minden nyilvánulása eljutott 
hozzám? 

Az itt következő méltatást sokan fogják olvasni, 
akik őhozzá szintúgy közel, sőt közelebb állottak ; 
talán az ö szemük elé nem azt a Bachert fogom 
állítani, ki mint. határozott fényalak és más eltörölhe
tetlen vonásokban él emlékezetükben, de bízom benne, 
hogy az én raj zornat is igaznak fogják elismerni. 
A Heine-képekről azt állitják, hogy egyik nem ha
sonlít a másikhoz ; miért? mert minden müvész a 
szellemből, melyet kifejezésre juttatni akart, csak 
keveset rögzített meg. Bacher gazdag szelleméhez 
kép est az én ecsetern is szegény . és gya.rló ; ha mi 
hiba van rajzomban, nem vétkes mulasztás szülte, 
hanem a tárgy nehézsége. 

Bacher elsősorban mint tanÚ?"' áll előttem. Az 
-örökké pontos, örökké komoly tanár. Komoly ? nem; 
tudott ő tanítás közben is jóizüen nevetni és nem 
egy tréfás, sőt csípős röpke szó illant el ajakáról, 
melyről ugyan nehézkesen, de mégis friss bugyogás
sal folytak a szavak. De tréfája alatt a tárgy soha 
~em ezenvedett; a helyzet sz ülte a tréfát, midön a 
n ebuló nagyon is ingatag lábon állott és félszeg 
beszédhez folyamodott. Az ö nagy és biztos tudása 
mallett bizonyára kerülgette a szánakozás mosolya. 
De sérteni nem volt természetében ; csa~ az élccel 
él t, nem a gúnnyal. A fenyegetést szintén nem tar
iotta a tanítás méltó eszközének; csak a tárgy volt 
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dön tő ; helyes az, ami megállhat ; a helytelent irgal
matlanul üldözte. Az ő keze alól nem volt kibuvó; 
vagy tudták a dolgot, vagy nem; holmi fintorítás 
vagy szédelgés és a deák eszét oly hamar átjáró csel 
nem használt. A félig-meddig való . tudás öt, aki a 
dolgok mélyére hatolt, n em elégítette ki. Innen van, 
hogy Eaehernél - hogy is mondjam? - 111uszáj 
volt tanulni. Tanult is nála mindenki és sok tanít· 
ványa közill nincs egy sem, akí az ő tárgyát, a 
bibliát, szerető gonddal nem tanulta volna. 

Eaeher főtárgya a rabbiképzön a biblict volt; ezt 
tanította úgy az alsó, mint a felső tanfolyamban, 
körülbelül egyfo1·mán, legfeljebb azzal a különbség
gel, hogy a felsőben jobban kitért a grammatikára, a 
rokon nyelvekre, a régi verziókra -és az illető hely 
felfogásának történetére. Csupán csak e szempontok 
megemlítése eléggé mutatja, mily nehéz, mily sok
oldalú. mily kiválóan tudományos munkát végez az, 
aki a hibliát modern igények ezerint adja elő . Nem 
áll módomban megítélni: hogy az általa követett 
módszerben Eaeher mennyire és mennyiben fügött 
a boroszlói régibb rabbiképzőtől, malynek szellemét 
mindenesetre követte és melynek mintáj a minden" 
esetre akár tudatosan, akár öntudatlanul nála, ki 
amaz iskola növendéke volt, iránytadó módon tovább 
hatott. Világos azonban, hogy oly elme, mint Bacheré 
\olt, nem maradhatott a kitaposott utakon, hanem 
csakhamar eljutott az önállóság fokáig, vagyis azon 
fokig, melyen egyedül érzi jól magát a kiváló tehet
ség. Ha itt azt mondanám, hogy Eaeher maga.slatán 
állott a tudományának, nagyon banális valamit mon-
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danék, mert széles e hazában, sőt világszerte jól 
tudják, hogy a Eaeher névvel egészen másnemű fo
galmakat kell összekapcsolni. Eaeher elsőrangú te, 
kintély volt a biblia terén; annak ismerték el nem 
annyjra zsiclókörökben, melyeknek, sajnos, ilynemű 
nagyság il' án t még m indi g nincsen él'zékük, hanem 

' főképen keresztény, jobban mondva német protes-
táns körökben, azon körökben t. i., malyekben a 
modern bibliatudomány igen magasfokú virágzásnak 
indult. Ezen elismerés annál csodálatosabb, mivel 
Bacher voltaképen nem csatlakozott az úgynevezett 
kritikai iskolához, legalább nincs egyetlen müve. 
sem, mely ez iskola szellemét a magáévá tenné és 
nem ismerek tőle akár szóbeli , akár irott nyilatkoza, 
tot, melynél fogva ő önönmagát ez iskolához számí
taná. Inkább az ellenkezőjét állithatjuk ; Bacher huzó· 
dozott a modern bibliakritika módszerétől, mely szá--. 
mos esetben túllő a célon, melynek félszeg és tart
hatatlan kinövései is vannak, mely tehát egészben 
véve sokkal is ingatabb talajon áll, mintsem hogy 
a pozitiv tudásnak hódoló Bacher hozzászegődhetett. 

volna. Ami t tehát a tudományos világ Bach er ben 
becsült, az nem a közremüködés az egészen divatban 
levő bibliakritikai munkálatokban, ez a nagyrabecsü .. 
lés nem a másik, a zsidótáborból jövő szivesen lá
tott vendégnek szólt, hanem becsülte benne a tény
leges és elvitathatatlan nagytudás birtokosát, szólt a 
nagyrabecsülés ama tiszteletre méltó férfiúnak, l\ i 
számos müve által a biblia tökéletes ismerőjének és. 
a tör téneti alapon álló exegézis alapos mivelöjének 
bizonyult be. 
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Az 1877. év őszén hosszas va.judás és keserve·s 
~küzdelmek után n1egnyilt budapesti rabbiképző szá
mára szerencse volt, hogy oly férfiú látta el benne 
"több mint harminc éven át a bibliai oktatást, aki 
minden desztruktiv elemtől tartózkodván, egyedül a 
pozitiv tudásnak vitte szavát és aki önmagában sze
r encsésen egyesítvén a multnak hagyományát a jelen 
v i v.mányaival, ki váló an képes volt arra, hogy zsidó
-szellemben és mégis tudományos szempontok szarint 
adja elő a zsidóság alapvetökönyvét, a bibliát. A ta
nítványok nemzedékei és rajai kivitték és tei·jesztet
t ék ez irányt szerte-széjj el az országba, sőt a kül
földre is, ily módon egészséges alapokra fektetvén 
a ?: t a tudományt, melyet többé-kevésbé minden rabbi, 
minden vallástanár és minden tanító mivel, egyúttal 
megtalálván azt a sziklatalajt, melyre vallásos hir
detéseiket épithetik. A hazai zsidóságnak ezer oka 
Yan, hogy Eaeher hánt hálás legyen, hogy emléké
nek l\egyelettel adózzon azért, hogy e providenciális 
férfiú állásfoglalás nélkül is állást foglalt a kutat6 
szellemek harcában és hogy bámulatos nyugalmával 
nyugalmat teremtett azon a tét·en, melyen a nyugar 
lom elsörangú szükség és amelyen minden he,es 
felindulás és lelketlen mozgalom nagy és megbecsül
betetlen értékeket döntene halomra. A hazai zsidó
-ság keblében duló pá1·tbal'cok hullámai megtörtek 
Baeher sziklaszilárd álláspontján és új tápot nem 
nyervén, legalább e részben lecsende.sültek. Nem tu
dom, vajjon Bacber müködésót méltatták-e már e 
szempontból is; e szempont hangoztatása ezerintem 
~rdemes dolgot jelent. Ép oly kevéssé tudom, vajjon 
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az orthodoxia tudatában van-e annak, hogy Bacher
konzerv::ttiv bibliatudománya épen neki, az ortho
doxiának, hozta a le~szebb gyümölcsöket? Ámde mi
nek is vetem fel e kérdést, miko1· inkább azt kellene
kérdeznem, vajjon a hazai zsidóság orthodox része 
e gyáltalan észrevette· e Bach ert, ismerte .. e nagy kvali
tásait, tudott- e valamit érdemeiről ? Ök, akik a sze
mináriumot ignorálták, hogy ne mondjam, megvetet
ték és elátkozták, ignorálták Bachert is, holott nem 
egy gyermekük őneki köszönheti kiképzésének leg
szentebb és legmaradandóbb részét, oly kiképzést, 
mely aztán a bitközeégi életben is éreztette áldásos. 
hatását. A nagy férfiak rendes sorsát, a lekicsinylést 
éltükben, a felmagasztalást holtukban, Eaeher sem 
k~rülhette ki; bezzeg hallottuk a fájdalmaij felszisz
szenést, midőn Eaeher örökének átvevéséről lérén 
szó, bizonyos körökben félőnek látszott, hogy immár 
a hibliát újabb, nekik nem tetsző szellemben fogják 
tanítani. 

Bachert mindamellett a biblia konzervativ kezelé· 
sében nem vezérelte sem a párttekintet, sem a poli
tikai számítás - ö fölötte állt a napikérdéseknek és 
soha a sorompóba ki nem lépett - , hanem egyes
egyedül tudományos meggylSzödése. Ritka ember ha
ladt a maga útján oly egyesen és oly következetesen, 
mint ö. A mód, ahogy a hibliát tanitotta és tudo
mányos müveiben kezelte, csak a biztos felismerés
nek lehetett eredménye. Ám nagy része lebetett 
ebben, mint mondám, a Boroszlóból hozott hagyo
mányoknak is, söt, messze hátrább nyulva, az apai 
tanításnak is, lévén Bacher Simon, meaterünk apja,. 
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igen kiváló iamerője a bibliának és költői kezelője 

a héber nyelvnek, de ennek dacára is bizonyosra 
vehető, hogy amit Bacher majdnem negyven éven 
át benn a tanszéken és künn a tudományos fóru
mon sajátosan ·vallott és képviselt, a higgadt tudo-, 
mányos elme vivmánya volt. Es mennyi tapintat 
kellett ahhoz, hogy tanítványai elöt t az igazaágokat 
úgy adja, mint igazságokat sans phrase, mint olyan 
fe1ismerést, mely egyedül állhat meg és egyedül 
méltó at·ra, hogy a fiatal nemzedék magába szívja t 
gz igazságokon n·em látszott meg a nehéz munka 
izzadtsága, melynek árán szereztettek, nem a hátrál
tató béklyók, melyek a lassan haladó kutatásra ne
hozednelt - Baoher készen és jól megsimítva nyuj
totta öket tanítványainak; És mennyi tapintat - újra 
moudom - kellett ahhoz, hogy a meater által gyüj
tött rengeteg anyagból csak az nyujtassék a tanuló
nak, ami neki való, csak annyi, amennyi nála 
elfór! . 

Alig tévedel\, midőn azt állítom, hogy Eaehernek 
valósággal viasza kellett azoritani a sz ó t, nehogy ki~ 
-ömlö tudásával elárassza a még küzködő tanulót. 
Innen magyarázom a 1nester előadásának akadozó 
,·oltát, innen nzt, hogy tördelten és darabo an foly
-k Rzó.jából n szentirást magyarázó 1nondatok. 
Baober különben setn volt a fényes szólástebetség 
embere; a csillogó sza,·akkal nem élt sem előadtisá
lJan, sem irataiba.n. 'ranársága korai éveiben alkal· 
masint a kifejezéssel is küzködött ; nam magyar 
emlő n táplálkozván ~e német iskolákat járván ós fö
kópen mivel kénytelen volt tudásának mólvitéset ide· . . 
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gen nyeh-ü könyvekből megszerezni, érthető, hogy a 
magyar szó, melyre a hibliát fordította és mellyel 
magyarázta, nem mint pattogó szikra röppent el 
ajakáról és nem a vizfolyás áradásával ömlött le 
róla. Eaehernek teremtenie kellett a szálamokat és 
fordulatokat, malyekkel a bibliafordításban élt. hlint 
jó tanár, persze amúgy is készült volna az elöadá-
sára, de így a nyelvi nehézség még arra is kényszerí
tette őt, hogy íráaba foglalja a használandó fordítást. 
Ezen írásbeli preparációjáról az ő szájából van tudo
másom és valószínünek tartom, hogy e jegyzetei mai 
napig is léteznek a hagyatékában. Most már azon ér
dekes j elenség előtt állunk, hogy a Bach er dolgozta 

IM[T bibliafordításnak vc~~n ám egy korábbi testvére, 
mintegy IMIT korszak elötti társa, melyröl feltehetó, 
hogy még valaha a filológiai összehasonlUás tárgyául 
fog szolgálni. Ám kívánnám neki, hogy Isten őrizze 
o dicsőségtől. Épúgy nem tartom kívánatosnak, hogy 
az egyik vagy másik szeminarista tíz é\en át foly
tatott j egyzési munkálatából egy szép napon úgy
szólván egy prehisztorikus Bacher-féle bibliafordítás 
jusson napfényre; Bacher oly sok érett mnnkát ha- • 
gyott reánk, hogy az éretlent, még ha része is \olna 
benne, bátran sutba dobhatjuk. 

Tanári müködésének egyik fénypontját, a magyar
ságát, im érintettem. Ritka voU ám a magyar szó 
eleinte a magyar zsidó föiskolán! A teológiai szak
tárgyakat túlnyomóan németül adták elö, nemcsak 
azért. miYel a főiskola másik két hirneves tanára, 
Rlocl~ ltfó.ze és dr. J{au{rnan11 Dtit'Üi, külföldi lél""én, 
az egyik a magyar szót egyáltalán nem, a másik 
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cs~k nehézkesen birta, hanem azért is, mivel a ha
talmasan föllendült német nyelvű teológiai tudomány 
mallett a magyar géniusz még csak alig bontogatta 
szárnyait. Eaeber volt az egyetlen, aki összes teoló
giai tárgyait, nevezetesen a hibliát és zsidók törté-
netét az alsóban, a bibliát, bevezetést a szentírásba, 
a midrást, kommentárokat stb. a felsőben, kizárólag 
magyar nyelven adta elő . E talizmánt ő egyedül 
birta; ez volt sikereinek kulcsa , nagy népszerűségé 

nek zá.Ioga. A magyar bon szülöttjei önkénytelentil 
is ahhoz a férfiúhoz símultak, aki az ő édes hazájuk 
nyelvét beszélte és akinek gondolatvilága tökéletesen 
fedte az övékét. Egyáltalán volt valami Bacher j el
lemében, ami nemcsak a tanulót, hanem mindenkit, 
aki vele érintkezésbe lépett, a legnagyobb bizalom
mal töltötte el; bizalommal, mely e tiszteletre méltó 
férfiúval szemben idővel ragaszkorlássá és szeretetté 
fejlődött. 

A tanítványnak a meaterhez való viszonyában igen 
fontos tényező a bizalom. Még a legkisebb tanuló
ban is, vagy tán a kicsiben inkább, mint a. nagyban, 
ösztönszerüleg támad az érzés, hogy az, aki vele 
szemben ül, atyai jóltevője , va~y szegődött és fize
tett ellenörzője; világos, hogy a viszonynak erkölcsi 
alapja csak az első esetben van. Hasonlatos ez álla~ 
pot az állatnál, löképen a kutyánál észlelhető jelen
séghez: amely ember jót tesz vele, abban urát ismeri 
el és híven kitart nála. Már J ezsajás próféta is ilyen 
formán beszélt (l., 3). Bacher őszintesége, egyenes 
sége, keresetlen modora megnyerte számára a lelke
ket. Nagy dolog az, mikor a tanuló a meater szavai-
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ból kiórzi, tetteiből n1oglátjn, hogy o szó őszinte , 

föltétlenül hiteles ós megbizható, hogy o tett az ö 
javán munkálkodik é.· a célnak leginkább megfelelő. 

Ezt Eaehernél nagy mártékben éreztük és láttuk. 
Hozzájárult ehhez azon jóttevő tudat, hogy a Bache1· 
nyuj tottR. tudomány a legj obb és legigazabb a maga 
nemében, hogy itt nincs ingadozás, nincs hiányos
eng, nincs gyanus féltudás. H ej, amely tanár maga 
is ingadozik, maga is küzködik, maga is hadilábon 
áll a megvita tot t tárgygyal - hogy n e árulná el 
magát, h ogy 1 arthatna igényt a meaternek j ár ó tisz
teletre! Bacherről azonban mindenki tudta és érezte, 
lwgy amit nynj t, a zsidóbölcsek szava szerint, tizen
három rostán átment búzaláng. 

Az iránta való tiszteletet fokozta azon tény, hogy 
tndtuk és hallottuk, hogy a mester igen nagy tudós 
és ·b ogy világraszóló munkákat írt. Erről persze a 
legtöbb szemináristának csak halvány sejtelme volt. 
A legtöbben megelégedtek a puszta hírrel, mert ma
gukat a Bache1·-féle müveket al ighogy látták és még 
kevésbé olvasták vagy értették. De a tisztelet foko
zására elegendő volt magának a ténynek tudása: 
Az érettebb halJgatók persze teljes itélöképességgel 
t ekintettek Bacber nagyságára és a bámulat, mely 
öket eltöltötte, annál na~yobb lett, minél jobban 
távolodtak tőle, azaz, minél jobban, az iskolát el
hagyva, maguk is önál1óak lettek és a tudományba 
belekóstol tak. J faj or r Iongin q uo reve1·entia. Az életbe 
kil épett tanítványok mindinkább fokozódó hévvel 
emlegettók Bacber nevét., mindinkább nagyobb büszke· 
séggel vallották magultat tanítványainak, mindinkább 

Az l.lff1' lf1,kÖ1lUVe 1910. 2 
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erőseuhon llivatkoztak reája, mjnt olyanra, aki egy
ma,ga biztosítja j elentőségükf;t é~ egymaga maga -i 
polera emeli azt az iskolát, molyből kikerültek. 

Sem az utób ui sr.avammal, sem korábbi állításaim
mal a világért sem akarom lekicsinyelni többi taná
raink nagy érdem ét és jelentőségét , de azér t a nek ik 
j áró kegyelet m egszegése nélkül is szabad hangoz
ta ~nom, hogy oly pár fényes Yonást hoztam fel e 
m éltatásban, mely csakis Bacherre áll és senki m ásra. 
Nevezet~sen midőn Kaufmann Dávid és idők multán 
Bloch l\iózes halálával ő, Bacber, ahogy ő maga 
mondta, «egyedül marad Látra>) ; ekkor valóban ö 
volt az intézet fénye, melyn ek súlya, p ersze, szintén 
őreá n ehezedett. Utolsó éveiben a tanári kar elnöke, 
majd pedig az egész intézet igazgatója lévén , külsö 
tekintetben és alakilag is ő volt az intézet erős 

oszlo1)a és vezérlő csHlaga. Közben ö maga is bele
öregedett a hivatahiba és nem ugyan koránál fogva 
- tnindössze csak 61· éves lett - , b. an em tanári 
müködése hosszú voltánál és irodalmi t evéken) sége 
gazdagságánál fogva úgy belföldön, mint külföldön, 
mint a zon u öregek)) egyiké1·e tekintettek föl hozzája, 
aki tiszteletet parancsol és ti szteletet kap. 

Ignzga tói müködésót már csak a távolról szemlél· 
bettem. De midőn 1 H ll. óv tavaszán a bécsi intézet 
hallgatóival hivatalos látogatáson voltam a buda
pesti testvérintézetben, ámulva láttam, mi minden 
üdvös változtie történt az ö igazgutósága alatt. A régi, 
legalább az én szememben régi intézet, mintegy 
megifjúhodott az ö keze érintése alatt, modernebb, 
nagyobb szabású lett. Ámde nem az intézet történe-
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tével foglalkozo1n itt, ltnnem Ba<.:h on·el, a tanár~al. 

l~nnélfogva csali azt jegyzem fel, hogy ö ttlatto, és 
ö ;Utaht, tt tanuló ifjúsíl g segélyezése, mely azelőtt 

n em nélkülözte o. ld Kszerűség, sőt komikum bélyegét, 
új, egészséges és gazdaságos alapokra fektettetett, 
tanujeléül annak, hogy Bacher jó szíve többet és job
bat akart az ifjúság érdekében, mint ertdigelé, amely 
törekvésben igen szép 1-ikert is ér t el. E nemes tö
rekvésben min4végig szép osztályrész jutott kedves 
nejének, kinek 0sendes, de áldásos milködését nem 
hagyhatjuk említés n élkül egyik téren sem, 1nelyen 
Barberrel találkozunlL Mondani sem kell, hogy e 
jobb állapot megteremtésében Eaeherrel karöltve jár
tak el mindazon tényezők, kik uz intézet vezetésében 
szerepeltd<; tényezők, kik a Hacher iránt való nagyra
bee;sülésüket átültették az ő törekvéseire i~:~. 

Oly intézetben, mjnő . a budapesti rabbiképző, el
kerülhetetlen szükség az js, hogy a tanulók anyagi 
helyzetéről gondoskodjanak. A tanár, aki e téren 
közeledik a tanulóho1., nemcsak hogy magában véve 
é rdemes dolgot cselekszik, hanem személyén ek és 
tanitáaánstk erkölcs i hatását is jelentékenyen növeli. 
Ilibásan ugyan, de érthető logil{ával, a tanuló sok
szo r e ténykedése ezerint értékeli a taná.rt. Minthogy 
Dacber, szíve sugallatán jndulva, e téren is sokat, 
igen sokat tett, könnyen fölfogható, mily arányokban 
n övekedett az ifjúság tisztelete e nagy férfiú üánt. 
A azivességnek és jótettnek, egyéntől-egyénhez menve, 
p ersze, igen rövid az útja és n em lehet a megfigye
]és vagy följ egyzés tárgya; e pontnÁl tehát tollamat 
meg kellene aka.aztanom. E r ész t elégnek látszhatik, 

2* 
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ha általánosságban beszrlek, vngyis az általános be
nyomást adom vissza. Do nem haJlgathatok el ogy 
Jwnkrét esetet. Még csak másod vagy harmad éves 
volta1n - az alsóban persze -- mirlőn Eaeher ál
dott kezéből ötösöket - ötforintosokat - osztottam 
ld iskolatársaim között. A taná1· úr bizalmából ma· 
gam válasr.thattam ki a segélyre rászoruló és érde
mes tanulóhat, akik mást nem tettek, minthogy a 
folyosón egyenként köszön etet mondtak a tanár úr
nak. Csak egy pillanatig nyugodott Bacbm· jóságos 
szeme a megelégedett és vidám arcokon. N agy dolog 
vol t a nem várt ötös ott, ahol a havi segélyt - két 
forintjával osztogatták, azt sem mindenféle levonás 
és exekució nélkül. 

Nem kétlem, hogy mások hasonló esetet vagy ese
teket tudnának Eaeher e mellékes müködéséből föl
jegyezni. Ha e konkrét eset fölemlítésével elt1agytam 
volna a méltatás rendes keretét, szalgáljon mentsé
gemül, hogy öntapasztalatomat mesélem el és hogy 
ny módon vélem leróni a kegyelet adóját, melyet 
leróni a megtisztelő bizalomért különös szívbeli kö 
telességnek ismertem fel. Ez eset úgyis csak részlet 
ogy nagy egészből és a részletből épül föl azon kerek 
egész, mely a közre is tartozik. E szempontból nézve 
a dolgot, nem félek, hogy az izetlenség ódiumába 
esem, midön még a uelem, történt dolgokból fölemlí
tem a következöket: Bacher engem a második osz
tálytól kezdve következetesen - jgnorál~. N em törő
dött velem. abban az értelemben, hogy sohasem hallga· 
tott ki. ~Iidőn az évzáró osztályozás előtt kértem -
a jussomat, jóságosan csak ennyit mondott: Azt csak 
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b:zza én reám. Ismét nem kétlem, hogy más - gya
nutlan - tanulókkal szintén így bánt. 

Az okát kö~nyű kitalálni: a tapasztalt tR~nár gazdál
kodott az idővel. Ebben pedig Eaeher igazán nagy 
m eater volt. A magán és ny H ván os életben épúgy, 
mint az iskolában. Mi, volt tanítványai, a nyilvános
ság, mely ". öt figyelemmel kísérte, meg ~az egész~ külső 
nagyvilág, mely müveine~ sokaságán épült és ámult, 
nem tudjuk és nem tudják fölfogni, honnan vette 
Eaeher azt a sok időt, melyre szerintünk, rövidlátóak 
szerint, szüksége volt, hogy mindazt végezze, amit 
végezett. Egy példán megmutattam, hogy cselekedett. 
Mindazok; akik tanítványai voltak, emlékezni fog
nak, mily sokat ölelt fel egy Bacher-féle <lÓra >> . Ö, 

~~.J 

a beszédében, mint_ mondám, akadozó ember, bámu-
latosan értette a módját, mint kell a targyban (( ha
ladni)). Holmi pajkosság, a tanulói világban az elő 

adás megakasztására oly előszeretettel használt kér
désfölvetés, apró fészkelődés és más egyéb az ö taní
tását nem alterálta. Nevezetesen meséLe ill ő dolgot 
végzett egy oly tárgya körül, melyet ezúttal részle
tezek először: a zsidók történetében. Az alsó tan
folyam ötödik osztályában heti egy óra volt e tárgy
nak szantelve és BacheT a rengeteg anyagot dereka· 
san el is végez te ! Még megfelelő olrasmányokat is 
nyújtott hozzá! Hát még a kihallgatása l Tíz· húsz 
embel't kikérdezni egy negyed óra alatt - Bacher 
e nüvelei et megcsinálta. I gazságosan , mint mindig ; 
igazságosabba.n, mint m ás tanár, akinek esetleg két
szer annyi ideje volt hozzá. Később aztán magunk
ban konstatáltuk, hogy a Bacher-féle egyórás penzum 
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igPn űd \·össé nílt, mert voltak?pen ez rakta meg 
zsidótörténeti tudásunk alapját. Es itt az intézet min
den növendéke maga elé idéz egy nagy ellen tétet: 
jtt Bacher száraz, de céltudatos előadását, ott Kauf
mann Dávid ragyogó nyeh·ű, magasra szárnyaló tör· 
ténelmi rapszodiáit; és a hatás? amott teljes tudás 
és befejezett munka, emitt körbenforgás egyetlen 
korszakban, roelyet túlélni senkinek sem adatott meg. 

Az én időmben Eaeher az alsóban az obJigát 
németet is tanította. Ez volt egyetlen tjsztán gimná
zjumi tantárgya, olyas valami, ami kívül esett a tőle 
oly mélyeo elsAjátított rabbinikus, vagy teológiai 
tudománykörön. És m égis mily sikerrel tanította 
e tárgya t! Német irodalomtörténetről volt sz ó és 
Bacber nem hallomásból, hanem ifj úkol'i olvasmány
ból ismerte ezt a nagy és neki bizonyára gyönyörű
séges szakot. Látszott r~jta, hogy elemében van ; 
heszóde simábban és élénkebben folyt, az egész em
ber nekimelogedett. A jelenség oka? Az, hogy Bach er 
alapjában véve l\öl tői lélek volt, aki szívesen és 
gyönyörrel karolta fel a széphodalmat. E lelkiiletét 
a azüJei ház plántálta belé, elsősorban az apa, az 
ügyesen verselő poéta. Bach erünk ·e líöltő i hajlamá .. 

' ról többet tudnának beszélni azok, kik szive dobba
náKait is hallották, azok, kik hátrahagyott jratait 
kegyelettel órzjk. A némethez kapcsolom az észre· 
vételt, mert múzsáját németül szólaltatta meg. Persze, 
még ügyesebben verAeit l!éberül ég e nemű termékei 
üdvözletek óa sírfeliratol< formáj ában, lovelekben el~ 
szórva, ládafiókba záa·va, azép azámmal létezbotnek 
de a biografua nem láthatja, a bibliografus ne~ 
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registrálbatj a öket. Bach eT egyáltalán mesteri stílus
ban írt héberül Gondozottságban és pallérozottságban 
ugyan magyar és német iratai is ki válnak, de lendü
leh·e és elegánciára inkább csak héber irataiban 
törekedett. 

Visszatérve tanári kvalitásaihoz, különösen ki kell 
emelnem a felső tanfolyamban kifejtett működését. 

Ez volt a tér, melyen nagy tudása érvényre jutha
tott. Egyik tantárgya j ellemzésére hadd ismételjem 
meg a korábban róla írt szavaimat: (( Itt, a felső tan
folyamban, Bacber <<Bevezetés a Szentírásba1) címen 
kiegészíti azon ismereteket, melyek a szöveg előadá
sánál esetleg hiányoznak. J ól átgondolt, minden 
szükségesre kiterjed ő, nagytudományú előadás ez, 
melyet ily telj ességben és ennyi haszonnal az sem 
lelhet meg, aki a német professzorok c<Vorlesungen,)
jából keletkezett szentírási bevezetéseket bujná. 
A azentírás fölfogásának összes fázisai, kezdve a 
hagyományos irodalmon, folytatva az egyházatyákon, 
a bölcsészeket, az exegétákat, a nyelvészeket mind
mind belevonva, országaikkal, nyelveikkel, koruk 
szellemével, műveik történetével együtt - ez halo· 
ván y képe annak, amit Bach er a <l Bevezetés» -ben nyujt. 
J egyzeteimet e kollégium ról mai napig őrzöm és 
bizony itt-ott bele is píllantok)). A felsőben nem egy 
tanítványa ült, aki, pennával a kezében, már maga 
is tovább tolta az irodalom szekerét. Jó magam is 
ezek közé tartoztam. A fennt vá.zolt kollégium kere
tében folyt már most le a r eá1n nézve ünnepélyes 
mozzanat, hogy a bhneveA meater ex kathadra emlí
tésre méltatta Sz en t J eromosról sz ól ó dolgozatomat 



~Jmlékszem, bog~' e peroben mily bü zke~éggvl nöztok 
kollégái ro az 11j « tekintól y» -ro. ll ogy Bnehernek em oz 
és 1111\ hasonló spl>ntán t~tte serk entől eg hatott a 
a Jiatal uenur.erlékre, kóts gtelen. IInj, a dioséret 
YtlcY"· t'listnen\s cuJut:- n.jnkról nem tévesztetto el ha-t'.' 
h\sát, yalnmint tH'll1 tt'n.,sztottt:l ol 1\ feddós 6s rosszn.· 
hl~ st.'m, 1nolyro szintén tudnék péJdüt f lhoí'.ni. 

Av. t} 1·~ tt tnnulóknt Bneher dnpla erteh·mbcn is 
igyokezott. ön~Hlost\gt·n. bírni, előszö r is azáltal, hogy 
leoke "zerz~ .: el ós mt\ modon önlábukra. állította 
öket nnyngilng, 1násodszor pedig nzzRl, hogy óbreszt.
gettt'. serkent tt o ós i tt\polttt a tndomt\nyos mnn
kt\ra j~lentkezö t ehotst'g~t~. Netn ogynek ő mntattn 
meg az útat, melyijn aztan bótrnn hnlndhatott. Hisz 
fOlösleges e reszt konk1·ét e etekat föluozni és ami 
az egyikkel 'agy másikknl töl'tént nem is oly ter· 
mészetü, hogy nekem tudomásom lehetn0 t·óla, do a 
konkrét ese~ fölbozása mégis jell emző úgy nz om
herro, n1int módjt\rn. c's ba már ho1nály födi a mások 
tört.enetö\, nnnál hizhlsnhb nz, amit mngamröl mon
tl•mdó vagyok. Egy önképzököri dolgozatont ered
m~nyeyel - még az nlsóbnn - öbozzá siettem : 
megbnllgatott, n m cáfolt, nen1 ba znúlta n fölény 
n1osolyát. c l\k a nouuru p1·ematnr in nnuum t'lvévd 
odázta el t\ dolgot, holott mo t már tudom, hogy 
ostobasl\g voU az ege ' Z, ostobaság. maly re gondolni 
sem neretek. Az elsö «irói» honoráriumhoz i ö 
juUa~U uaal, hogy részt E\uged.ett vennem a 1\os
mnnn 'Vodiau r-félo talmutlikus iratok kindti úban 
( . achlath J hosna, kt:t kötet, Bécs, tt'nOt Akkorh1jt 
divat vob Budapesten, hogy 1\Z eret\ebb hallgntók 



tudf\.suk bővítésére egy-két szemeszterre fölkeresték 
a l\ülföldi lboroszlói és berlini) r abbinikus főiakolá

kat; legjobban pedig akkor j ártak, ha Bacher aján
latát vitték kezükben . Az ő ajánlata vezetett be 
Berl inben engem is n e1ncsal\ az ottani intézetbe, 
llanenJ , ami már sokkal több, uz ottani vezetőférfiak 
lLazarus, Mu.ybaum stb.) kegyébe · is. Mikor pedig a 
fészekből kite]üntö madá r, útra kéBzen, szál'nyait 
),ezd é bontogat ni, ö volt az, aki, p. o. Párisban, szá
mttnt a tért meghódította és őt magát biztos ·t alajra 
áll itot to,. 

Lám, (<. ez osak r észlet az ö útjaibó~•> . Többet., 
sokhal többot végzett Dach er a r abbiképzöben, amit 
senlü sem jegyzett föl, senl\i sem fog följ egyezni. 
Am it t belyón volna, h ogy megl'mlékezzem a pesti 
izr . hitközség talmud-tóra-iskoii1jábnn végzett mun
k~járól, m ely szintén igen jelen tős -rolt. ~Iajdnem 

húsz évig vozette ez iskolá t mint igaz.~ntó és hogyha 
mfist neu1 tett volna, mint hogy a középbkolni ifjú
súg százuiba csepegtette u, vallásh oz é3 bibliához való 
szeretetet, akkor is eleget t~tt volna. De hogy amaz 
iskola valódi t udást is közyetített, mutatja azon kö
riUmény, h ogy késöbb nem egy növendéke. a rabbi
képzőbe yngy a tanítóképzőbe l épett út. Mindamellett 
hogy j uk ennyiben a dolgot. me rt közvetlen szemléle
tem Bneher ottan folyó munkájáról nincsen. 

ilizem hoov · zólnom kellene B(\cherröl. az f'tU l)t'r-, b. 

rfi/. De hol vannak a pozitiv tények, melyeket it.t 
érintenem lehetne? Sok dolog abból, ami az embe t t 



alkotja, nem tartozik a nyilvánossltg elé, sok számot
tovő vonás petlig el vész a mindennapi élet szürke 
kotyva.dékában. Vannak, akik azt mondják, hogy 
Bache1· Jüjján volt a nagy vonásoknak ; ·szép, har
monikus élete egyaránt távol maradt úgy a nagy 
nízkódásoktól és küzdelmektöl, mint a merész lépé
sektől és erős akcióktóL Szerenesének tartjuk, hogy 
így volt és hogy élete, egészben véve, csendes, nyu
godt mederben folyt le. Ennek a nyugodtságnak kö
szönhetjük azt a bámulatos m.unkásságot, me ly 
Eaehernek legér tékesebb hagyatéka .. Ámde e· munkás
ság, belső értékével, külső nagyságával, eredményé · _ 
vel és hatásával - e munkásság n em-e a leg
nagyobb vonás benne? Az akara tn ali mekkora 
oreje, a azorgalomnak Inekkora fol\a szükséges Hy 
ro unkássághoz? Mennyi önmegta.gadás, lemondás, fej
törés párosul ily azorgalommal! É s Bach er még sem 
volt sem 1·ideg, sem zá1·kózott, sem emberkerülő . 

l\1indenld és minden számára vqlt ideje. Idejének 
bölcs beosztása és fölhasználása - . ebben rejlett 

· helyzetének kulcsa. A sok munka öt sem m ogorvává, 
sem fá.sultt:í nem tette. Csak az, aki vele tény leg 
együtt élt, mint ember az emberrel, tndja, hogy 
Bacherünkben mennyi vo 1t az eleven ség, a frisseség, 
az élc, a hun1or. A vele hasonszőrű és egyenlő gon
dolkodású emberekkel szívesen mulatott és jó barátai 
nem birták eléggé csodálni eleven eszét, találó ítéle
tét, élces beszéiljét, jóízű humorát, dorült és nevető 
hajlnmát. Nem egy mondokáját t ovább is adták, me
lengették és kolportálták. I~púgy vidít,otta őt fel a 
mások jó ötlete. A társaság kedvéert egy játszma 
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kártyára is szívesen ráadta magát. Intim vonások ezel\, 
melyeket, mint mondám, csak azok tudha tnak, akik 
Bachert közelről ismerhették. 

Én, aki házasság útján meglisztelő rokonságba ju
tottam vele, erről a bens ő, nemes emberi vonások
kal t eli életéről is tudok egyet-mást. Első nejét nem 
ismertem, ele azért egyénisége tisztán áll előttem, 

azok után, amiket családi Iiörben róla beszélnek. 
E nő, egyetlen fiának anyja, szerezte meg Bacher 
számára az első boldog családi otthont. Egyszerű , 

n emesen érző asszony volt, aki jól heillett az akkor 
m ég a fővároaban is szükebb keretekbe azoritott 
életbe. Egyik legkorábbi emlékeim közé tartozik e 
nőnek t emetése (ha jól emlékszem, 1 8.) peszacb 
ünnepén), melyen majdnem valamennyi osztálytár
sammal együtt egész a messze fekvő temetőig én is 
részt vettem. A kegye let ezen ténye, melyről talán 
a tanár úr sohasem szerzett tudomást, persze. a sze
retve t isztelt tanárnak szólt és nem a mindnyájunk 
előtt isme1·etlen nőnek. A rákövetkező hetel\ben is, 
a Bacher-féle órák alatt, minden különös összebeszé
lés nélkül, mindenféle önmegszorítást vállaltunk ma
gunlua, hogy csak a mestert, kinek arcán még rajta 
ült a gyász kifejezése, tőlünk telhetőon kíméljük 
és respektáljuk. 

A sors különös kegye folytán Hache1· lerombolt 
családi tű zhelye maradandóbban és fényesebben épült 
fel, mint valaha. 1886-ban beköltözött házába ar. a 
nő, aki derült kedvességet és fényes szellemet magá
ban egyesítve, mintegy teremtve volt arra, hogy 
Bachert emberileg boldogítsa és hogy egy világot fel-
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ölelő tudományos törekvéseiben megértse és gyengéd 
kézzel majd vezesse, majd pedig támogassa. «l!1érfl 
so1·sa a nő 1> - e közmondás Bachere n különös6n 
bevált; bevált az ö javára és üdvére. Sorsa szebbre, 
fényesebbre fordult. Értem pedig e javulás alatt nem 
annyira anyagi helyzetét - habár ez sem meg- . 
vetendő dolog - hanem a kiváló szellemi igények
nek megfelelő otthont, ami egy Bacherre nézve sol\kal 
fontosabb. Azt a szép, harmonikus életet, melyet 
ezentúl folytatott, nagy mértékben e nőnek, e vele 
congeniális nőnek köszönhette. Eaeher nagy irodalmi 
sikereiben eszerint kiváló része van nej ének is, amit 
maga a mester is ép úgy híven, mint találóan ki
fejezésre juttatott azáltal, hogy <cAgáda >> müvének 
ötödik és befejező kötetét - az akkori állapot ezerint 
befejező kötetét - nej ének ajánlotta. Bacherné, fi nom 
tapintattal, beérte, hogy csak ennyiben szere,pel a 
meater irodalmi termelésében; valódi jussát és érde
mét e termelésben mérlegelni nem lehet. Az irodalom
ról pedig e tekintetben csak azért beszélek, mi vel 
mi, tanítványok és ka.rtársak, Eaeherben elsősorban 

n nagy tudóst tiszteljük; de igazában véve a nő még 
inkább lett törekvéseinek osztályasa olyan téren, 
amelyen a nő keze közvellenül érezhető, az ember
szerett:t ténykeuéseiben ... és a társadalmi életben. Hogy 
Bacbe1·, mint föntebb kifejtettem, üdvösen folyhatott 
be tanítványainak életkörülményeire is és hogy külö· 
nösen igazgatói állásában nagyot lendíthetett az 
ifjúság sorsán, e?.t, és más hrtsonlót csak úgy érhette 
el, hogy az erre kiválóan illetékes nő támogatásá· 
ban részesült. Ámde végtelen azon helyzetek száma, 
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midőn a nő, mint élettárs kiválóan becses a munka 
árjában elmerülő férfiú számára. A nyári vakációban 
Bacher majdnem minden évben valamely nagyobb 
külföldi útra kelt; neje ekkor is hű kisél·őj e volt ; 
az utazás nehézségeiben és az idegen környezethen 
igen becses segítség. Az európai fővárosokban és 
nyaralótelepeken, ahol Bacber ilyenkor megfordult, 
a mestert, a tudóst és barátot persze mindenütt 
ismerték és a barátság meg tisztelet számos jelével 
környezték, de világos dolog, hogy e társadalmi 
érintkezés kellemét nagyban emelte nejének jelen
léte, akinek nagy müveltsége és világlátottsága az 
idegen környezetben még csak jobban érvényesült. 
A vakáció nagyobb felét Bacher sok éven át saját 
nyaraló j ában, Hámorban (Borsod megye) szokta volt 
tölteni, és i tt megint csak a nő volt az, aki a falusi 
házat kis paradicsommá avatta. Későbben, sajnos, a 
nő mindinkább a betegápolás s~erepére szorítkozott a 
hatvan éves ember körül; odaadó, gyengéd ápolásra, 
melynek jtt Bécsben, midőn Bacher a szemeit orvosol
tatta, több izben magam is tanúja voltam. 

Otthon is, Budapesten, a Bacher-ház nagyon emel
l\edett súlyban és tekintélyben, mióta az újkor tónusát 
kövelő nő az előkelőség és szellem varázsát illtette 
belé. E házat most már nemcsak számos tollforgató 
ember kereste fel, hanem számos, a közéletben jeles
kedő fé1·fiú és nő is, mindannyian keresvén az alkal
mat, hogy a tudós házigazdával és szellemes nejével 
majd komoly, majd enyelgő )eszédet folytatbasson. 
Nem egy neme~ szó, melyből aztán tett lett, itt 
hangzott el először, nem egy akció, mely az álta-
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János jónak siwlgáH, itten kelt diadalmas útjára. 
Bachern ek magá nak ezen társadalmi, irodalmi és 
tudomn.nyos akciúkiJan nagyobb szerepe jutott, mint
sem gondolnánk. Ennek magyarázatát könnyen. 
adhatjuk; ]3acher, a nagy tudós, korántsem temette 
el magát garmadába gyűlt könyvei közé, hanem 
nyitott szemrnel járt közöttünk és a világi dolgokat, 
még a kisszerűeket és távolfekvöket is, csodálatos 
figyelemmel kísérte. A napi kél'dések, a politika és 
művészet dolgai, csakúgy ismeretesek voltak előtte, 

mint akár a zsidó-irodalom legújabb jelenségei, 
amelyekben pedig tudvalevően aTatottabb nálánál 
nem volt. Bámulatos, mi mindent olvasott ez a 
nagyon &!foglalt, nagyon munkás ember! A fri ssen 
megjelenő újságlapokat azon mohón, utcán való 
járása közben sz okta olvasni; de a azépirodalom is, 
a müvészet, sőt még a természettanba vágó jelen
ségek is, ki váló an érdekelték. A magyar és német 
nyelvészet dolgait pláne ú~y kezelte, mintha ö kép
viselné őket az egyetemi tanszéken. Ami más zsidó 
szaktudóara nézve még mindig dicséretszámba megy, 
hogy t. j , általános müveltségű, az Bacherre nézve 
csak tréfás ízü volna és a lekicsinylés jellegével birna. 
Ö valósággal mindenben és mindenüt~ tájékozott volt, 
a nyelvészet valamely aprólekos pontjában csak úgy, 
mint a filozófia valamely fogas kérd~sében vagy vala
mely müvészeti irány legújabb elméletében. Bámulatos 
tájékozottsága meglepte és elragadta mindazokat, akik 
vele érjntkeztek; ehhez járul t még, hogy nagyszerű 
memoriával és találó judiciummal volt megáldva, oly 
tulajdonságok, melyek a vele való társa]gást és beszél-
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getóst rojndig élvezetessé é:; hasznoaRá tell c!lc J.Jeg
inkábu tetszett benne a~ az egyenesség, a közvctlen
ség, a minden cikornya cis kerülgetés nélkül Yaló 
szókiroondás, mely beszédjét jellemezte. Sok nyilat
kozata egyenesen elevenjére talált és felért egy-egy 
csattanósan kihegyezett élccel; megjegyezvén, hogy 
ez nála magától termett és mjnden szándék híján volt. 

Családbeliek, akik még az ő <· régi jó időire '' emlé
keznek vissza, csodákat beszélnek a társalgás elmés
ségéről és fordula tosságáról, melyben Bach er által 
és Eaeher körül részük volt. Akkori időben három 
nagy jelesünket: Bacher Vilmost, Goldziher Ignácot, 
Kaufmann Dá,idot meg társaikat és társaik társait 
akárhányszor egyesítette ugyanazon szoba, csoporto
sította ugyanazon asztal; itt aztán kellett volna 
hallani az elmésség tüzétől sziporkázó szóhordozást. 
mely e j elesek köz t megindult! Hogy, hogy nem, a 
fent említett tl'ium virátus lassanként azéthullott és 
helyette megalakult egy másik triumvirátus. a mi 
Bacbcrünkböl, Bánóczi Józsefből és l[ezey Ferencből 
álh·án, mely maradandóbbnak bizonyult, komolyabb 
és messzehatóbb célokat szolgált és eredményekkel 
végződött. Soha szebb és lelkesebb társaságot, neme
sebb és hívebb barátságot! Bacher tanári müködésének 
és különösen igazgatói minöségben végzett munkájá 
nak sikerei nagJrészt e Laráts~crnak, e barátokkal 
való együttműködésének köszönhetők. A magyar 
zsidóság fejlődésének egyik ékes fejezete fűződik e 
férfiak együttes és céltudatos munkájához . .Ab, hogy 
a kegyetlen halál a testvéri füzérből kiragadta a 
legékesehb szálat! 1\[int mikor a csonka remekmű"et 
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Jdjavítja a müvésr.ncl\ keze, illeszi Yén a törelelt helyre 
drágakövet , gyöltgyö t., aranyat, de azért n. forrasztási 
hely öröl\re meglátszik: úgy vagyunk ez esetben is. 
Hacher örökébe, állásáLa, baráti kötelékébe t ermészet
Azorűen Blau J;ajos lépett, az a férfiú, akin már 
korábban ezeretettel nyugodot t Hacher szeme, és 
mégia, mégis a Eaeher által üresen hagyott helyet 
eltün tet n i nem lehet. 

J3or.sánat, hogy a nagy meater alakja mellett azokl'a 
is tekintek, akik jobbról-balról körülötte állottak 
volt, ilyenformán öl<et, az élől<et is, nevezni tartozván. 
Amit Hacher szűkebb köréről mondottam, okvetlenül 
boz11átartozik magának a főalaknak megismeróséhez, 
ós hiba volna, ha e férfiak neve itt hiányoznélr. 
(c Embere válogatja», - mondja a magyar; itt is 
Bachert fö1ismerhetjük arról, hogy kik voltak barátai. 
Budapesten még nemes baráti viszonyt tartott fenn 
n nagytudományú dr. l{ayserling M. t"abbival is; 
nála t ett látogatásainak és beszélgetésének sokszo!' 
magam is tanúja lebettem. De mely jelesünk a 
fővárosban vagy az országban nem áhítozott az ö 
barátsága után? Hiszen ellensége azok között, kiknek 
állásához, tudományába?:, irataihoz nómi höze, hozzá
szólás'a" vagy kapcsolata vo lt, jóformán nem akadt. 
A külföldiek között épenséggel n em. A külfölcli nagy 
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tudósok közt, keresztényt és zsidót egyaránt értve, 
egyáltalában Dachernek nagyobb volt híre és hitele, 
mint az otthon létezők közt. Ez onnan volt, hogy a 
fejlettebb külföld n z ö nagy }{val i tásait j o bban tudta 
fölfogni, becsülni és becsülését kifejezni. Mindannyinn 
t isztelték he n ne a soha nem lan l< adó búvá rt, a nagy 



tudóst, az igaz jellemet, egyenességét és őszinteségét, 

szavának föltétlen megbizbatóságát, a · mindig és 
minclenre kész segitőt, adott fölvjlágosításának hitelét. 
Sokan közülök még boroszlói idej éből iskolatár ai, 
ismerősei és jó barátai voltak, de azonkívül is igen 
sok barátot szerzett magának, kikkel vagy szem~lyesen 

vagy levelezésben tartott fenn igen értékes össze
lröttetést. A fent említett utazásai nagyban hozzá
járultak e viszonyok keletkezéséhez és föntartásához. 

Tudós férfiakkal való összeköttetését részletezill 
nem akarom, mert azt áttekinteni nem lehet. Eaeber 
hova-tovább az újkori zsidó-irodalom feje és köz· 
pontja lett ; bibliai hifejezéssel élve, nem tettek e 
téren <'se kicsit, se nagyot n az ő tanácsa, az ö 
hozzájárulása és segédkezése nélkül. Kezében nagy
számú levél gyűlt össze, malyből egykoron a letünt 
félszázad zsidó-irodalmára és annak munkásail·a igen 
érdekes és tanulságos fény fog áradni. A kisebb
nagyobb kapacitások mintegy összebeszéltek, hogy 
irodalmi ízű ügyes-bajos dolgaikat ő eléje vigyék. 
]~s azzal, hogy kiemelem, hogy meaterünk mind az 
ezzel j á ró munkára készséggel vállalkozott, nem a 

-. tudóst, hanem az embert jellemzem. Mind e meg
keresésre válaszolni, kimerítően válaszolni, pontosan 
válaszolni, nála magától értődő, mit?-tegy jellembe 
vágó dolog vol t. Kic9inek és nagynak egyaránt, 
zsidónak csak úgy,-mint kereszténynek. Tudnék esetet 
fölhozni, midőn a tudományos válasszal akkor sem 
maradt adós, midőn szeme világa már csak nebezen 

• 
funkcionált. Sokan, igen sokan bilják és kegyelettel 
őrzik az ő karakterisztikus, finom, de hüságosan 
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nrnc) betű:-; írásait. ]~~8 kezének mily J•engeteg sok 
írás~t vt'tndorolt a nyomcltiba! Minrlig csodáltam, hogy 
az ö Lotűvetósévcl mint l,ir a szeelő megbarátkozni, 

.. és mégis l<itiint, hogy ritkt1 e1nbur kön,Yvcit és irásait 
nyomják ol.v korrektül, mint Bacheréit. 

Bach er tudományos összeköttetései, mjnt mondám, 
először is a bo1·oszlói körökre nyulnak vissza. N agy
nevíi tanárai l<özül (Frank el Zaka1·iás, G1·rotz J T., 
.fo el M., Bo sin Dávid, Zuckermann B., F reuclentb al .T. ) 
o.z {'gyik vagy másik mindvégig bariiti viszonyt tartott 
fönn vele. A boroszlói iskola jelesnél·jeleae'bb férflakat 
n ·velt a zsidó lelltészi kar és a 9iSidó tudomány 
sz:'tmára; a legtöbbel közülök Bachert a személyes 
ismeretség és baráti viszony kapcsa kötötte összo. 
A róla irt héber biogt·áfiámban úgy találomra meg
neveztem közülök Dadt, Brann, Escbolbacher, Frankl 
P. li\, Gaate1·, Outtmann, Kaufmann, Balzberger·, 
Schwarz A., Simonsen és Ziemlich rabbikat, illetőleg 
tanárokat; haj , már ezok sincsenek mindnyájan az 
élöl< sorában ! De ez a lista fölötte hiányos ; azér t 
hn.dd á. ll j on i t t n1 ég egy pár név, olyan te ki n tet b en, 
n1ely ö reá vagy ón reám különöa érdekkel bir. 

Igon szép és nemes, ll'odalmi jelon~égelrben is 
gazdng barátság fűzte öt Derm1Lourg .Józsefhez 
( IRI l - l 8nG), aki p odig nálánál negyven óv vel volt 
Öl'egebb. Derenbourg émutol'szágból szakadt Páriaha, 
ahol a tudományos mozgalmakban vezető állásra tett 
szert. Bacber töbh ny(non' át az omsi szép fü1·döhon 
Hzokott vele taUtll<ozni, alwl az ((örog úr1) !törül m(•g 
töLb jeleH tudós óR rnhbi is azokott esopo1·tosulni; a 
ezúp CHOpOt·tot fényköp örökiti meg. A1nit Hacher 
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franciául írott nekrologjcíban (Pária 18DG) Derenbourg
l'Ól föl említ: <c Életének ut.olsó tjy,enöt éve mintegy 
második ifj úságfÍnak látszjk, oly tele volt buzgalommal 
ós lelkcaodóssol kntatásai és újabb tanulmányai iránt. 
Szeme világának növekvő gyengülése semmiben sem 
apasztottn. báto1·ságát és a tudomány iránti szere
tetét>> - e szavak szóról-szóra Bacherre is ráillenek. 
Ép úgy, midőn igy folytatja: <<Mincle j elességeken 
fölül Dc1·enbourg jgen nagy rendszeretetet tanusított 
ós idejének föllHtsználását a legpontosabban regulálta. 
J~jzáltal olé1·to azt, hogy megtalálta a kellő időt mások 
műveinok megismerősére meg a maga speciális tanul
mányairn., meg o.n·a, hogy 1 eljesitsa úgy t ársadalmi, 
mint hivatalos kötelességét ... '' Még az intézet hall
gatója voltam, midőn a meator közölte velem, hogy 
Derenhourg levólben megjegyzéseket tett akkor meg
jelent egyjk cikkemre; a fiatal ember me1·ész állitásai 
gondolkodóba ejtették az öreg urat; de hogy a fiatal
ság nem tekjntenó az irodalom veteránjait, ezt 
ctífolja azon tény, hogy e kis epizódra most, 25 év 
után iH emlél<szem. A hallgo,tag levélen kivül már 
csak én tudol< o~ OHetről. 

A mngyar származású .PorloH Józsofnelc (1835- . 
l R~M·), volt müncheni rabbinak, ezintén Haeher írta 
meg élet rajzát (angolul, London 18$l4). Legyen szabad 
innen is ogy pár mondatot idéznem avégből, hogy 
ULthassulí, hogy approeiáltn. Bacl1et· az embereket. 
(( A l'abbin ak és tudósnak erónyei, ro olyeket Pe1·leR 
magában cgyosi te1 t, a derék ós nemes sz i v kiváló 
tn lnjrlonsfigain alapulnak, úgy b ogy ő ogy harmonikus 
élet. ritka póld{tjtít mutatta, <'• l etét., mely mit1dig a 

:J . --
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legmagasabb ideálok felé törekedett és melynek le- .. 
bilincselő hatása volt mindazolua, kik vele érint
kezésLe jutottak, rájuk nyomván egy befej ezett és 
szimpatikus személyiség bélyegét.)) Bachern ek o kiváló 
emberrel volt egy közös vonása: a keleti nyelvekben 
való kitünő jártassága, azon fokban, hogy a szokásos 
arabs n yelvészkedésen kívül még a szírt és főképon 

a pet·zsát is űzte. Ez ismeretek nagy becsét Eaeher 
kellöképon méltányolja ez alkalommal. Itt találunk 
egy pár a maga személy.ér e szóló adatot is, ami 
Baoher hataiban oly ritka; itt továbbá egy pá r adatot 
arról is, hogy mit j elentett szá.mára a ~:~zemélyes 

barátság. 1893 tavaszán, úgymond Bach er, midön 
szomoru útról tértem vissza Párjaból (ott meghalt 
egyik fitestvé1·emnek róttam le a kegyelet ntolsó 
adóját), majdnem egy egész napot t öltöttem Porles 
családi ltörében, ahol megt aJ áltam ismerni a leg
nemesebb forrnál)an való házi éJetét egy férfiúnak, 
ald egész hivatását az övéi szerenceéjén ek megalapí
tásában lát'ta; férfiúét, aki a legnagyobb bizalommal 
tekintett a jövő felé. lgen érthető apai büszkeséggel 
beszélt ifjabb n rí.nak 1 ha]adásáról, aki, úgy látsz ik, 
örökölte tőle a nyelvek isme1·etét, elméje fi]ologiku s 
jíiratát, és akit úgy nevelt, hogy egykoron folytassa 
az ő hivatását és tudományos munl\álkodását. - Ime, 
egy eset, midőn Eaeher barátja fiára is kiterjeszti 
szimpatiáját és nagyra becsülését. Nekem, sajnos, 
mó.~ n?m adatott meg, hogy nz öreg Perlessel, akinel\ 
le:ukáhs és arobooologiai kutatásai nagy hasznomra 
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váltak, közelebbi érintke~ésbe jussak, ele mégis azzal 
oicsokedhetem, hogy egyik nagyobb dolgozatomat a 
Müncbenben megjelenő byzanci folyóiratban ő birálta 
meg kedvezően és ö helyezte el. 
· Hálásan emlitom itt fel, hogy a Bach er .közelségét 
kereső tudósok közt a.z egyHtet vagy máeikat én is 
megismerhettem, p. o. Chwolson D. hirneves pétervári 
orientalistát, akivel Budapesten Bacber kedves módon 
megismertetett. Chwolson mint kitért zsidó is a 
zsidó-ügynek és zsidó-tudománynak nevezetes azol
gálatokat tett: elegendő ok orra, hogy Bache1· barát
ságot t artson fenn vele. Hacher különben majdnem 
az egyetlen modern tudós, akivel a tudomány 
keresztény szakférfiai is szi veRe n léptek érintkezésbe ; 
elég, l.Ht e r észben Nöldeke Tivadart, Scuül'er Emilt és 
f:jtrack II. L. pt·ofesfiz ort neve?Jem. Ha jól emlékszem, 
8 tracktól már vagy h l1 sz-Luszonöt évvel ezelőtt hal
lottam, hogy Hacber az egyetlen filologus a rabbinikus 
tudósok közt, azaz, csakis az ö rotívei készülnek 
filologiai módszerrel és akribiával. E kijelentésben 
bizonyára nagy a túlzás, de alapjában véve a dolog 
velejére talál. Az itélet maga, amilyen leaujtó a 
zsidó-tudomány összegéro, olyan fölemelő Bacherre 
nézve. Egy kis ízelítő abból, hogy a keresztény tudós 
világ hogy vélekedett Bacherröl. Szigorúan tLldo
mányos alapon állva, sem ö nem támadta a keresz.tény
séget, sem a kereszté.ny tudósok nem támadttík öt. 
Eaehernek egyáltalában alig volt polemiája; nagy 
szó olyan cm bern ól, aki egy könyvtárra va] ó t irt 
össze és aki a.z irodalom új jelenségcit százával 
birálta. A szerkesztők - köztük E. Schürer is 



ki vtUóképon őL lcértól< fel a retenzáh'tH f i s ~tj ére. Bach or 
müködóae e téron Jiülönös figyelmet érdemel. Bache1· 
birálatával könyv ós szerző egyarán t j ól járt ; a könyv, 
mivel tt1JrtaJmát mcstari en ismert<· t te, ll i bá it j~ v í· 
totta, tómáját valnmivol mindig (Zyurapította; lt 

HZ~'WZÖ, mivel érdemét min(Hg c•] iAmerte t1s igazs~iggol 

ugyan, de n J egnf~gyobb j ó akarattal lu'tn t vele. 
A Bac!Jor·fólc amúgy if~ ismer i ÓH olismol't objektivitó R 
a JcönyvismeJ'tctéH terén különösen érvónyre jutott. 

Hengotog iAmorotoinól fogva ós 111ivel a zsidó· 
irodalom majdnem minden úg{tval foglalkozott, min
<lenben ilh•trkrs és Lirúlókc'•IJeR volt. IIozzájáru lt 
t•hhez nagy ny<'lvismoret(•. A zHi<ló tcologuatúl ol
vt'daszthntatlan a koleti nyel vckbon való hú vttrkoclás. 
A AZ{' n ti ráa nyol vét, a h1~ b ert, l t>gin l< á b L a~ araroma l 
éH ftrnhRADl való ÖBHzehaHonl íblf.; útj{tn azoldálc tannl
rnitnyozni, habár o ~;zo loLat manu r)Ht~g múr csal< u 
töa·téneti fojlöclés ig.u~olj tt, mert htUrat~ldntve ma 
mfir az ókiratokban lefektetett asszír nyelvet is hele 
)(ell vonni. Bo.obol't nom nnnyira toologusnak, mint 
oriontl'tlistánnk lce1l jollem uznünlL Az ö tere nem 
nnnyint n azcntirás cszmt·i tatbtlmlhlal<, hanem nyelv i 
mogé1·tóPónok l< u t~ttn,Fa voll. Az r r ro való l\ópess6got1 
ig(' ll t~lnpoR óa torjodolmrH nyclvismereto1<kel Azcn•ztc 
m~g magának. Az ö nlapo!:is•\gán:íl ós pontof:iBtígún11 1 
fo~vo. az e tóron való n1nnkó.ll<Odl\S nem is Icheteti 
más, mint szigorúan cdilologiai,•, mint már j t•leztük . 
Az aram (meg a vele maj •lnűm nzonos szír) ós a.rnbH 
nyelvokot, elo k iilönöstln (' Z utóbbit, igon mt\HAZNncnii 

~ódon hit-tn, (\s ruinthogy n liorni köz«'·pko ri zsidó
nodalomnak nyelvészeti és hölosészeti réHzo nngyjú-
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han arabs nyelven íródott, a1.ért volt Bo.cbor, az ő 

arabs nyelvismereteinél fogva, kiválóu.n képes arra, 
hogy ez irodalmat fitkutasso. helyét ós értékét meg· 
~·,napitsa, tört~neti fejlődését ldmutnssa és egyes ter· 
mékeinck szövegét nyomtatásban napvilágra hozza. 
Ha(·hur e téren igazán nagyot mive]t, mint még látni 
fogjulc. Dt• az ő roppant munknbiró képessége ós 
t udomúnyszomja nem elégedett meg n nyelvismeretek 
ckl<ora fokával, hanem - l'itka eset liatal korában 
tL fclejtuetetlon V ámhéry Ármin vil ágh írű orientális
tánkn ál a perzsa nyelvet is elsaj{ttitotta, még pedig, 
om i ő nála most már természetes, alaposan és baszna
velletö módon. Y t\.m l>éry Árm in nal , ügy tudom, mind 
annak halálÁ-ig (l 913 szept. 1 ;>), 1 ellát roajelnem a 
Ha.jnt ba lálÁig, fauntartotta n z ösM;e'köttetést.. A perzf: a 
nyelv ismc1·etében Bacber l<ülönl>en két más magya.r 
születósű tudós nyomdol\aiha lépott ; értem ezalatt 
Kohut Sándort, aki New-Yorl<han fejezte l>e élctét és 
Perles Józsefet, aldt már fentubb clnlítettem. A perzsa 
nyel v ismeretónél fogv~t Bneher oly útakon járt ÓH 

kutatott, 1nely útak mások előtt rendesen zárvrt_ 
vannak. Mindj á.rt do l< tor i értekezése 1871-ben tt perzsa 
nemzoti költ észetből volt véve (Nü';Ftmi élete é a ro ű vei), 
mnj<l pedig s~ádivnl, a kedvelt dida]{tilaú költővel , 

foglalkozik ismételten, de mindez inknbb csak l<edv· 
telés Baoher részéről, holott valócU erejét, melyei 
más téren is a zsidó-tuclomftny szolgn.latába állított, 
n. zsidó tormészetii J)er?.sa irodalomnak azcnteHe, 
melyhcu va lbAággnl útmntt\t,) 1nu oluít végzett ós soha 
nem sejtett kincseket derített fel. A pe1·~r;a-irodalom 

felderítésében Hacher toljesen egyedül állt, és egy-
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hamar nem is le lle ~ r eá számítani, hogy e téren 
követőj e akad. 

Eaeher még érett férfi korában is szivesen olvasott 
görögül és l atinul; a göT_ög nyelvre a zsidó teologus~ 
nak tudvalevően sz üksége van. De Eaeher a modern . . 

európai nyelveket · is (franeiá~, angolt, olaszt) ritka 
számban és tökélyben birta, és ami különös, jó későn 
az oroszhoz js hozzáfogott. A tót j ellegű Liptó· 
Szent·Miklóson szül etvén és nevelődvén, a szláv nyelv 
ismerete nem okozott n eki különös gondot. De hogy 
az oroszt tanÚlta, en·e, ha jól tudom, egy külsö ok 
szolgáltatta az alkalmat, az, hogy egy rabbinikus 
könyv történetesen Ol'osz nyelven jelent meg. Nem 
t.udom, hogy mesterünk ez érdekes elhatározása 
valahol felemlítődött-e már; én mindenesetre szóvá 
tettem, mert jellemzi az embert, jellemzi a tudóst ; 
az embert, aki majdnem öreg ko1·ában sem riad 
vissza az új és nehéz munkától, a tudóst, aki mindent, 
egy sz ó val mindent tudni akar, ami reá t artozik és 
aminek hasznát veheti hivatalos állásában. 

Eaehernek az embernek jellemzésében ime mindig 
rátérek a tudósnak jellemzésére. Nála, úgy hiszem, 
e két oldal elválaszthatatlan egymástó~. Ha emberi 
tulajdonságait ecsetelem, meg kell emlékeznem szor
gahnáról is, mely öt a tudo1nányban oly naggyá 
tette és nem beszélhetek egyenességéröl, igazságos 
voltáról anélkül, hogy ne látnám, hogy e tulajdon
ságok szerezték neki kora számottevő emberein ek 
barátságát, hogy e tulajdonságok azok, melyeket 
például mások könyveinek bírálatában is érvényesí
tett, amivel aztán ismét elérkeztünk tudományos 
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értéküknek nyilvánításához. Azonképen a tanítványai
val szemben tanusított magatartása, mint első fej eze
tünkben kifejtettük,. épúgy j ellemzik a tudóst, mint 
az embert. Eaeberben a tudós nem diadalmaskodott 
az ember fölött, a közállás nem a benső életet élő 

egyén fölött, hanem az egyik azépen egyesült a má- . 
sikkal és megteremtődött azon egyenletes, szép bar· 
monikus élet, melyet be one szeretni és tisztelni ta
nult unk. 

Említsem-e ezek után, hogy Bacber soha sem 
szünt meg önmagának és családjának élni? Hogy 
mint környékezte a leggyengédebb szaretettel édes 
anyját, aki csak kevéssel ö előtt e mult ki az életből, 

hogy mint gondoskodott fiáról, h ogy mint szantelte 
idej ét és gondját t estvéreinek is, ·mint fogadta szívébe 
számos rokonságát_? Majd az, aki teljes biografiáját 
írja, itten is megleli a vonásokat, melyek a közt 
érdekelhetik ; én a magam részéről, épen mivel szá
mos részletbe nyertem bepillantást, im arra szorít
koztam, amit képbe és egységes keretbe foglalhat
tam össze. 

A közélelheiL Eaeher nem találta meg azt a mél
tatást, melyre egyéni és tudomány os súlyánál fogva 

l 

igényt tarthatott volna. Közéletünk egyik vezére, 
1\Iezey Ferenc, jgy ír róla hatvan éves ünneplése 
alkalmából: <1Nem mondjuk, hogy Eaeher Vilmost 
nem ismerik, biszen 9Z ö n1uukája és hatása mel
lett ez kizártnak tekintendő . Nem pauaszoljuk, hogy 
az ö müködését, melyet százakra menö, közöttük 



zamo ' btrneY~S fanitninyn, méltat, az Ö tudományát, 
melyet minden kultúrnemz t elismer, melyböl orszá
gok és egyházak bö~en m erítenek, hazánkban ne 
i mernek, hiszen ily állitfis n magyar közmüveltség 
~gyenes roegcsnfolása Tolna .. . De kérdjük, máltat
ják-e igazán érdem szerint ezt a nagy e1nber t? At
ll.lf:lnt-e a liöztudatba, hog~ ez a magyar zsidó nem
t\.ak ebben az országban, nem is zsidó szempontból 
tekintve, hanem altalában a ma élő tudósok egrik 
legnagyobbikn ? Környezik-e azzal a megkülönbözte
tett tisztelettel, mellyel ne\ét a külföld tudósai 
körülfogják ? Tudják-e szélesebb körökben, hogy ma 
már a világ Talamennyi müvelt országaiban a bibliai, 
talmudi és keleti tudományok terén nem mozdulbat 
meg tudományos Tagy irodalmi mü. melynél a ma
gyar rabbiképző meatereinek és közöttük, mint első
nek. Bacher '\ ilmosnak munkáját, támogatását, veze
tését ne kérnék. ne keresnék? Áthatott-e hazai 
-tudományos :intézeteinkbe, az erkölc i elismerések 
o~ztására hi\"atott tényezökbe az a tudat, hogy Bacher 
Yilmos neye a tudomány Tilágában mekkora dicső-
.· o et jelent a mngynr névTe? És maga a zsidósfig 
tnjjon elegendöképen értékeli-e, hogy kik szantelik 
tlctüket monliájuk legjavát eszményi feladatainak ?» 

Xem n jogos pana z okából idézem a hú barát
nak e szaTait. hanem azért, hogy a közél~tben forgó 
férfiúnak ítéletét tanuljuk megi~merni. Hazai tudo
mányo ~ intézeteink n~m ~iettek &t·hert a maguk 
körébe Touni és maga a zsitlúság nem értékelte 
eléggé e nagy embert. Vajjon miért? Merl amott a 
1sidójellegü hldomány meg miodig nem yonulhai be 

' 
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a tudománynak épült fényes palotákba; emez, mivel 
az ádáz és aprólékos pártküzdelem nem engedi, hogy 
önmagára eszmélj en. Fentebb már ki fej t,ettem, hogy 
Bacber már azzal is hálára kötelezte maga iránt a 
zsidóságot, hogy a hibliát konzervativ szellemben 
tanította és kezelte. D~ az a zsidóság, melyre nézve 
ez fontos, e körülményről tudomást sem vett. És a.z 
a zsidóság, mely öt inkább a szolgálatába fogadta, 
azzal a külső állássa!, melyet neki juttatott, mindent 
rríegtett, amit tehetett. A. zsidótudóst r égente csak 
egy rabbiszékbe ültették, ez volt minden; a tisztelet 
és hódolat, mellyel körülvették, voltaképen értéke· 
sebb volt, mint a külsö kitüntetés minden fénye. 
Még a megélhetéséről is alig gondoskodtak; La az 
illető a maga lábán állott, m estersége vagy kereske· 
dése által vagyont szerzett, annál jobb, ha nem, úgyis 
jó. Ennél többet voltaképen a zsidóság ma sem ad
hat, sem állás, sem vagyon, sem kitüntetés, sem 
befolyás dolgában nem adhat, mert nincs mit és mi
böl. E aeber még meglehetős fiatal korában bejntoit 
egy rabbinikus főiskola tanári székébe; már majd
nem öreg lett, sőt, mint a vége mutatta, már ma.jt!
nem halálán 'olt, midön a király ugyanez ink zet 
igazgatójává nevezte ki. Mit adhat a zaidóság, a ma
gyar zsidóság, ennél többet? Sokaknak izlése sze. i t 
már pusztán ezen tanári állás is elegendő jutalom, 
jutalom a régi rabbiszékhez képe~t. A tudományos 
ambiciókkal az életnek nekiinduló emt er számára, 
zsidó téren, egyelőre ninc is j obb é-; nagyohb jnt!ll
mnnk. Bachert naggyá tette ez állás; vagy mondjuk. 
hogy ő tette naggyá ez állást? Így talán több benne 



n.~ igazBá.g. Eaeher egyéniségének minden esetre m eg
felelt ez állás és ez a fődolog. H atalmas munkássá
got fejtett ki benne, amelyn ek két oldala, a r abbik 
kiképzése és irodalmi term elése, kétségkívül mara
dandó becsű és örökjellegü; sorsa ezzel beteljesedett. 
Ki tudjft

1 
hogyha külső még oly fényes hivatalokkal 

is látjuk ő b el, munkássága megma1·adt-e volna olyan· 
nak, mint aminőnek most látjuk és melyet ezer 
okunk van n agyrabecsülni. 

A kül világ, a társadalom, az persze elég módos 
és elég hatalmas, hogy egy Eaehernek külső tisztsé
geket és kézzel fogható előnyöket nyujthasson. És 
ha valahol, úgy Magyarországon lehetett volna egy 
Bacher orientális nyelvismereteit m egbecsülni. Kelet
ről jövet maga a magyar faj is érintkezett perzsával, 
törökkel; már most Bacher, a perzsa, hogy ne áras z · 
tott volna fényt a nemzeti múlt homályára is ? Az a 
pár szilánk és fo!gács, ami tudományának törzsöké
ről e részt lehullott, eléggé sejtetni engedi, mit mívelt 
volna, ha ily munkát tőle vártak és fogadtak volna. 
Egy országban, ahol a néprajzi · társaságnak keleti 
osztálya van és ahol egy turáni társaság müködik, 
jobban lehetne fölhasználni a zsidónak tudását, aki 
már születésénél fogva félig-meddig orientalista. Volt 
idő, midön a magyar és főképen a protestáns ifj ak 
a külföldi egyetemeken elsősorban héber tudást ke
restek és meg is indult - latin nyelven - - egy 
kis magyar származású héber irodalom, mely a leg
szebb reményekre nyujtott tá1)0t. Majd pedig a n em· 
zeti óbredés koráb\11 hogy törték magukat tudósaink 
a magyar-héber nyelvösszeba~onlítás kimutatására. 
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Ábrándos nézeteilrből mindenesetre · Ieszürődö t,t ("lJzon 
tény, hogy a magyar nyelvnek több rendbeli közös 
vonása van a héberrel; ilyen körülmény ek között 
arra, aki a hébert oly nagy sikerrel míveli, nem sza
bad mint idegenre tekinteni. 

A magyar közéletben tehát Eaehernek nem jutott 
szerep. Annál inkább él'tékelnünk kell azt, amit a 
zsidó közéletben tett, ha zsidó közéletről egyáltalán 
beszélhetünk. A zsidótudomány nem dicsekedhetik 
semmiféle nemzetközi ezervezettel és mégis, mint 
mnga a zsidóélet is, átnyúl országról-országrn, és 
akárhányszor is valamely nagy mü az ö,aszes számot
tevő tudósok bevonásával jön létre. Ez esetekben . 

. mutatkozott leginkább a vezérszerep, mely Bacher-
nek jutott. A modern zsidótudománynak egyik leg
nagyobb alkotása a New-Yorkban létesített Zsidó
Enciklopédia; e-munkálatban Eaeber t ö.bb szaknak 
a szer~esztője, végtelen sok cikknek ellenj egyzője és 
maga is az értékesnél értékesebb cikkek szerzőj e, 

cikkeké, melyek száma százakra megy. Minden név
szerinti tisztség nélkül minden hasonnemű vállalat
nál tanácsával és munkájával szolgál, mintegy hi· 
zalmi állást foglal ~l; melyet becsüléssei és tisztelet
tel honol'álnak. Megemlítem e tekintetben az ameri
kai, az angol és francia irodalmi és történeti tá1·su
latokat; különösen a Párisban székelő Sotiété rles 
Études Jttives-nél igen nagy a tekintélye, és az ál
tala kiadott Revue- ben igen .kedvelt és termékeny 
munkatárs és az újabb jelenségek referense. Midőn 
1900· ba.n, a világkiállítás alkalmából Pi\risban j ár
t~m~ az ottani körQ.kkel alig volt kedvesebb beszéd-
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títroyntn, mint t\ Eaeborról való m l'gcmlékozés. ~lébcr t-. 

l\ö~veUencbbii l fol: t ho Hacher a Német,orsztígbn.n 
Szl'helö társasligak dolgn.ibn: a Gcst) ll.~cllnfl ~. UJ ' b'{iJ·dt 

J'IU i fJ der H1issttJJ :\cllaf'l d ts Judcn/u 111S-nak választ
nuinyi a Jlckic:.(: Hil'dfhnim (szenderglSk ébresztője) 

t itrsulatnal\ intéző 1ngja volt; ez utóbbit, midőn egy 
cl n, rab ideig szünetelt vol t, maga is ((ébresztget te n. 

A.znz újranhl pitasán si]\ereseu fáradozott. ~1.inclltét tár
suhlt céljait nagy és nayezetes munkáival is segítette . 

. A legtöbbot azonban Bacher mégis itthon azzal 
tette, hogy az /~r. ~lauya1 · l rodaln1i Tá?'.~ulal ot. , ha 
nem is direkte alapította, do mindooesetre életre 
vnló l élekkel ellátta. Nála n élkül e társula t alnpításn 
~Iagyarorazágon el sem volt képzelhető ó~ a már 
megalapított társulatnak is az ö egyJnisége adott 
fényt és tekintélyt. Még megérte, hogy az IMlT szép 
fejlődésnek indult és elég exős arra, hogy minden 
vészszel dacoljon. E kiváló sikert Eaeher nemcsak 
azzal é1·te el, hogy a ttll'sulat társelnöke volt, hanem 
azzal is, hogy célt és utat j elölt ki számára, egyszó
val: lelliet lehelt belé és egyált alán ő volt az, aki 
úgy a szarvezeti 1nunká.latokban, mint a ténylegos 
irodalmi t evél{enységben a legeslegnagyobb munkát 
végezte. 

Eaeh ernek hároro instrumentumot játszott a sors 
a kezére, hogy új iroda.hnot és ezúttal épenséggel 
magyar irodalmat tere1ntsen. l~rtem a rabbikép zöt, 
a }.!agyar Zsidó Szemlét és nz IMIT·et. Bátrnn mond
hatni, hop:y ö előtte mn.gya1· nyelvü zsiclóirodalom 
nem létezett, tnost pedig velo C.:·s általa igenis létezik 
ily l~ n irodalom. 
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1\Lagyarországon n. zsidóság haladó és maradó 
pártja között egyúttal nyeh·i külöubsóg is áll fonn, 
~őt sok h elyütt ebben áll a.z egyet] n szen1 be zök ö 
kiilönbség közöttük; a halndók mindon i zükben magya
rosodnak; n maru.dók, nem ugyan elv ből, de megszokás
ból, jobbadán a régi német beszéd m ellett mnrart
nnk. A rabbiképzö, mint a haladó zsidóság legexpo
náltabb szerve, eo ipso a magyarosadásnak is jelen
tékany eszköze, n em feltett szándékból és kitüzött 
célból, hanem lényén é l fogv n. és a helyzetből ki
folyólag. A felső tanfoly11mban eleinte Baoher volt 
az egyetlen magyar elem, mint már jeleztem. Az ö 
tanitása révéu szólalt meg a zsidótudomány először 
magyar nyel ven, az ö tanítványai által és az ő be
folyása alatt keletkeztek lassanként n, magyar nyel ven 
ü·ott első zsidótermékek hzeknek száma u1anapság 
má1· meglehetős nn,gy. A rabbiképzőből kike1·ült 
rabbik egytől-egyik a mngyarosodás hivei és ami 
1nunl~a tőlük m egjelenik, többnyire magyar nyelvü. 
:\ fa mnr ezen üj rabbikar behálózzn. az egész o1·szá
got, hatása tehát országos j ellegíi. Ami ozen új rabbi
karon kívül a megelőző generáció útjnn vagyamo -
tan miiködök keze alól mint tudományos munkásslig 
nnpviltigot Ját, a mngynrorszá.gi zsidós1ig számához 
képest igen csekélynek lllOndható és osak rítkt\u 
magyar ny <.'l v ü. Az t1j rabbikar míndkét r é z ben 
az ell nkezöt nliveli: turmékeny és magyarul ir. 
Tudományos é1·tokezéael;;, hittani könyvek, pn~diká
oiók, egyesüJe~i orgnnumok nz 6 termékei - mind
auuyi n1ngyar nyol ven. Innen van az, hogy n. ra bb i~ 
képzőből és közvetve Bf\chcr miiködéséből indult ki 

------------~-----------------•------~ 
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1t n1n.gyar uyt\l r ü új r.sidóirodalom, ru int ily<1n igen 
itjú hnjt.\.sa n soksuízadoH zsinótnrlomány törzsének. 
A külföldnek, mcly nyel viinket n om ismeri, nem 
igen épületes o fujlödés, de n emzeti szempontból 
igen fontos. 

A Ala!Jyarr· Z:-: id ó .._ 'zc,mlc, melyet Bachel' t 884-tól 
kozdvo l3ánóozi Józseffel együtt hét éven át szer
kesztett, volt a mngyttrosodó zsidótudomány első ál
landó jellegli organuma .. Bneher maga sern született 
magyar írónak, de a r eábizott folyóírat nagyon is 
m eg ki ván ván az ő keze írását is, egymásután iro
gatta a magyar nyelvü cikkeket, többet, mint ameny-' 
nyit nevévol szignált. <t Az értékes munkát- így írja 
Bánóczi - azt, mely a folyóiratnak karaktert és 
becset adott, pe,-sze Eaeher végezte . . . Ö szerezte 
be a tudományos és irodalmi cikkeket, elolvasta, 
megbírálta ós ha kellett, javította. 1\!legtörtént, hogy 
idegan nyelvből, teszem németből és angol ból, fordí
tott is. )) Lassanként javult a helyzet, mert a fiatalabb 
nemzedékből mindinkáhb több iró ember vált ki és 
ezek ro ind magyarul írtak. N em baj , ha itt-ott éret
lent is írt. Minden esetr c a Szemle lett a fiatal irói 
nemzedék - hogy is mondják németül? - Tummel
platz-ja, magyarul: gyakorló tere. Akárhány szA.j 
e pódiumról szólt először. akárhány tehetség vagy 
tehetetlenség itt árulta el magát először és végképen. 
Jó magam is e folyóírat porondján vivtam első csa
táimat azon kellemetlen gondolatokkal, m elyek mind
addig agyaroba tolultak, ameddig papirra nem rak
tam öket. A nem épen mulatságos dolgot németül 
is folytatván, még a jó öreg Bloch Mázesnek - Isten 
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nyugasztu.ljn. - is foltiintem és egy szép órü.ban 
megkaptum tölo tL díszes - Scl.J.riftstehler jelzőt. 
Bacher uzonban másképen gondolkodo tt és midőn 

1 00· ben, a maturát követő évemben, nem is egy, 
hanem mindjárt hat füzetre való cikket boztam neki, 
szemlátomást megörült és a kis embernek nagy 
helyet szorított. Épen jókor jöttem (a VII. évfolyam
ban), mert Bacher azontúl megelégelte a sze rkesztést 
és nyugalmasabb virányokra vágyott. De rajtam még 
eleget dolgozott, simított, toldott· foldott, javított és 
korrigált. A móddal, ahogy hat fü.zeten át megjelen
tem, mai n apig meg vagyok elégedve. Csak azt saj 
nálom, hogy jó meaterem tanácsát nem fogadtam el 
6s fölöslegesnek tartottam a tőle fölkínált külön le
nyomatokat. Ö többre becsülte munkámat, mint én 
magam. Látszott rajta, hogy valamivel jutalmazni 
szeretne és fölkínálta a külön lenyomatokat Ha te
lH·tte volna, pénzzel is fizette volna, de a Szemle 
útján - mondjam-e : akkor, vagy hagyjam abszolut 
értelemben ? - nem járt se számla se zsemlye. Hogy 
mit jelent egy Bacher közremüködése, mi sem mu
tatja jobban, mint azon körülmény, hogy az ő vissza
vonulása után a Szemle sem munkatársak, sem belső 
tartalom dolgában nem maradt meg azon szi.nvonalon, 
melyre Eaeher emelte volt. Blau Lajos, aki ebben is 
átvette Bacher örökét, nem fog szavaimban jogosu
latlan luitikát látni, hanem csak j ó akaró panaszt, 
me1yet bizonyára ő maga is emel. 

Harmadsol'ban, mint mondám, Bacher irodalmat 
teremtett az Il\fiT révén. Egész kis könyvtárra rúg 
azon munkák száma, melyek vagy egyenest az I~fiT 

.\: hl/IT Jlukünyvc. 19JG. 



áll al vagy az () pn,tronú t n ~:~ n, al tt>Lt kdetk( 'Zt ok A bo
tt\"'nlottn h tndjt\.k, hogy minclannyiulott rószheJ l Bacher 
nek kö~zönlwtjük, aki vugy tt tömát, vagy az inspi
r~~ciót ho)l,záj nk megadta ós főképon iíll az, hogy az 
írók majdnem ogytől-egyig az ö tanftványai, vagy 
tan[tványainak tanitványn.i. 

Ü maga az I~IIT szolgú.latában azt A-lkotta, am i t 
a magyar zsidóság régóta várt, még pedig főképen 

őtőle vlirt: a magyar lJibliát. E mü mindeddig az 
IMIT leghatalmasabb alkotása, azon alltotás, mely 
egymaga is igazolj a o társulat létrej öt tét, sőt létezé · 
sének egyik bevallott célja volt. A magya1· bibliával 
Bachet· örök időkre beírta nevét a magyar zsidóság 
fejlődési történeténok könyvébe, neke1n pedig örök 
büszkeségem, hogy nevemet e mübon egyesíthettem 
az ő nevével meg Bánócziéval, aki harmadik volt a 
biblia << szerkesztö 1> ·bizottságban. Névleg szar kasztet
tük a bibliát, mert a fordítás nyers anyagát, külön
böző kéztől dolgozva, készen kaptuk, de tényleg 
egészen új fordítást készítettünk, olyannyira félre 
kell ett tolnunk a <1készet,> és csinálnunk az újat. 
(cTárgyi és nyelvi, külső és belső átdolgozást végez
tek a szerkesztők. Távol áll tőlünk, hogy a biblia 
magyarosításában résztvettek (fordítók, bírálók) bár
melyikének érdemét kis0bbítsük, de a szerénységgel 
szemben, mely a fordítás egyes köteteinek rövid elő
szavában megnyilatkozik és egyéb j elenségekkel szeln
ben, melyek már most a múltéi, ez a.lkalommn.l, 
m időn erről a kérdésről beszélni kénytelenek vagyun l\, 
a szerkesztée munkájt\t az igaz mártékkel kell mél'
uünk ... Hzerkeeztés helyett bátran szólhatunk át-
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<lolgozás ról úa ez ernaHo az JMl'l' ~hentírását a mai 
exegetikai tudomá.ny m agt1sl atár a, ami elsősorban 

Hacher érdeme . . . A magyar Szentírás megalkotásá
han részesAk az IMIT vezér férfiai, a fordítók, bírálók 
és szerkesztők, Ránóczi és Krausz, de Bacber nélkül 
nem létesült volna n. Így h· B lau és e szavak érde
méhez nincs mit hozzátennem, csupán csak néhány 
j elentéktelen mozzanatot emelek ld, melyek nem is 
annyira a művet magát, mint inkább Bachert kíván
nák jellemezni. 

Az «ülések l> számát Eaeher maga jegyezte be a 
hirtokában levő Próbabiblia elölsö lapjára: a statiszti
kát, nyilv~n ennek alítpj án, közölte Blau a Eaeber 
(}0-ik születésnapja t iszteletére kiadott emlékkönyv
ben , melyl>ől az imént a fenti szavakat idéztem. 
A munka eszerint 1895- 1906-ig (.l l évig) tartott, 
mely ülő alatt összesen 769 ülésünk volt és egy-egy 
ülés átlng két óráig tartott. A magyar biblia tehát 
Eaeher és az én kezem alatt összesen '1 538 órán át 
volt munl~ában, n em számítva a korrektura munká.
ját, melyet egymástól függetlenül végeztünk. Nekem -
ez még eddig sehol sincs m egírva - m ég külön időt 
is kellett töltenem, m ert a közös i.Hésre <1 készülnöm~ 

kellett, abból a célból, hogy Ba.cherrel némiképen 
l épést t udjak ts rt ani. Ebből js látszik, hogy j urar e 
in verba roagistri eszem ágában sem volt; kellett, 
hogy felfogásom és akaratom a munkán meglássék. 
Adott al kalommal aztán egy-egy helyen vagy kitéte
len nen1 ugyan órákig, de félórákon át vitatkoztunk. 
Ezt azoknak hozom tudomására, akik az IMIT bibliá· 
ját hihásnak merik állítani; tessék benne n, tárgyi 

4* 



KR.\URZ SÁMUF!J.J 

hibákat kimutatni! Ami pedig a nyelvezetét illet i, 
hát könnyí-í volna ugyan Bánóczi háta mögé bujnom, 
aki ezért egyedül felelős, de ezt nom teszem, vala
mjut Eaeher se tette, amíg élt. Mert a f~ntemlí

tett vitatkozások nemcsak a tárgyi felfogásnak szél
tak ám, hanem a kifejezésnek is és nincs a bibliánk
ban egyetlen nevezetes szó vagy mondat sem, melyet 
tízszer és százszo1· meg ne rostáltun k volna, aztán 
jött Bánóczi és továbbrostálta vagy visszarostálta, 
ahogy épen kellett, sőt, mi vel Bánóczinak is csak 
véges erej e van - hallatlan állítás, ügy· e bár, kri
tik us uraim? - olykor még ö is << felebbezte 1> a . 
kérdést és «szakértőket'> vont be. Megtörtént tehát 
minden gondoskodás és elővigyázat a legmagasabb 
fokban. Ami nyelvbeli fogyatkozás, érdesség vagy 
akár furcsaság netalán bibliánkban mégis található 
- tárgyi hibát, mint mondám, alig lehet benne ta
lálni - kizárólag magának a fordításnak technikájá
val függ össze és bizonyára n em súlyosabb t cl'mé
szetií., mint aminövel más modern bibliafordításban 
is találkozunk. Ámde nem akarom az lMIT bibliájá
nak apológiáját írni t és amit mondot' am, csak mel
lékesen vetettem oda. Csak arra kivánnék figyelmez
tetni, ami tanulság a fentiekből Ba.cber személyére 
szűrödik le : végtelen türelmet tanusitott e munká
ban, türelmet, mely csak félig fügött össze a tárgy 
minémüségével, félig azonban velem, opponenséveL 
Csakis ő, a nagy ember, tudott ennyit eltürni tőlem, 

1 A Blan omlítotte •vt·h omons támadás,> ·l'fL - prolestánf4 
rég?.ré.>l jött - feldtom mn,gában a támadó organmnbn.n (Teo16-
giai Hzuklnp, Po1.sC1uy l HO~, II., 241 - 24-7 ). 
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volt t anítványátóL Porában is hála és köszönet noki! 
lVleg is mondom, mi volt legtöbbször a vita veleje: 
Bacher, az ö rengeteg tudásával és mivel a bibliai 
szó mögül rögtön föltünt előtte anna,k egész dogma
tikai és e.x.egetikai története, valósággal kipréselni, 
egész a fenekéig kimeríteni akarta az illető szónak 
jelentését, amit aztán erőszak nélkül a magyarra át
vinni nem lehetett volna ; ez volt az, amit megaka
dályozni kívántam és sok helyütt meg is akadályoz~ 

tam. A kettő közül én voltam a rosszabb «zsidó,) ; 
én engedtem a héb erből, do nem engedtem a ma
gyarból. De 1níg megegyeztünk, hosszú volt az út ; 
fóliánsok és szótárak meg minden rangú és nyelvü 
kész fordítások idéztettek tanuságtét elre, a józan ész 
csak a háttérben kullogott, míg ·végre a rohanva 
futó idő szükségképen valahogy eldöntötte a vitát , 
j o bbra vagy balra. Lám, milyen okosak voltak a 
többi bibliafordítók, akik vagy egyedül végezték az 
egész fordítást éd akkor pláne nem volt senkinek 
sem beleszólása, vagy;, ha többen voltak, azépen föl
osztották maguk között a munkát és akkor nem 
tudta a jobbkéz, mit csinál a balkéz. Eszembe jut a 
legrégibb bibljafordításnak, a Septuagintának nevezett 
gö1·ög forditásnak a legendája: a dolgozó betven 
«véneket!> az egyptomi király külön-külön cellába 
dugta és kezükből csak a kész munkát vette; iszony
ta.tó elgondolni is, mi töl'ténik vala, ha a betven 
ccvének)) együtt dolgoznak! 

Ezek után továbbra is idé?.em Blau szavait: 
<(A bibliára szükség van, mint «taneszközre az jako
lában és mint olvasmányra a családban)), mondta 
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Bacher-Hánóczi már egy negyedszázad előtt ... és 
ténylog mindkét célt fényesen szolgálj a az I~1IT 

bibliája és ugyanezért ... a bibliafordítást n yilvánít
ják Bachel.' legnRgyobb alkotásának, ami az agádai 
irodalom, a bibliaexegézis ós a héber nyelvtudomány 
első képviselőjénél és a j elenkori zsidótudománynak 
az egész világon elismert vezérlőalakj ánál nagy sz ó». 
Ugyancsak 131au írja (u. o.), hogy Bacher a Szent
írás fordítását már is revizió alá vette volt; e mun~ 
kálat mibenlétét és 1nennyire való haladását nem 
ismorem; sajnos, a halál kiragadta közülünk azt, 
aki legjobban végezbe~te volna. Az 1 D 12-iki Évkönyv 
azorint a << bibliabizottság az ifjúsági biblia szerkesz
tésén dolgozik; a munka halad)) (aláírva: dr. Bach or 
Vilmos). Másik szép terv, moly alá pontot tett ~ 
kegyetlen halál. A m ester kezéből kihullott a toll; 
jöjjenek mások, hozzá méltók és ragadják fel. 

Sokat irtam 1nár és még mindig nem jutottam 
ol odáig, Logy Eaeber műveivel rendszeresen és 
szakezerűen foglalkozzam. Ez lesz a legnehezebb 
fojozetem, mert zavarban vagyok, hogy nyújtsak ké
pet Bacher nagyszámú és vaskos műveinek tartalmá
ról, bccséröl, érden1éről ? J\festerünk irodalmi mun
l<átiságának csupán csak külső képét adván, Blau 
1910-ben, meaterünk GO óves korában, önálló müvek 
dolgában 4G·öt, cikkek dolgában 61 J-et mutatott ki, 
utóbbiak többféle nyelven és mindenféle országban 
4H folyóiratban elszórva; do roiivok és cikkelt még 
a 60 --64 éves Bachertöl, söt halála ntáll ]s jelentek 
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meg ; már most hogy csináljam, hogy e roppant 
nagy és értékes munkásságról az olvasónak csak 
halvány képet is nyújthassak? Úgy \'élem legjobbnak, 
hogy a Bach er· féle dolgozatokat szak ok ezerint cso
portos i tom és minden szakból kiemelek egyet-mást, 
különösen fontosat, reánézve jellemzőt. Ezt már azért 
is l<ell tenni, mert Eaeher nemcsak termékeny, ha
nem sokoldalú író is volt, olyannyira sokoldalú, 
hogy alig hinné az ember, hogy az, aki teszem az 
Agádáról írt hatalmas köteteket és az, aki a perzsa 
költőket ismertette, egy és ugyanaz. Eaeher művei 
nagyjában mégis besorozhaták a következő rova
tokba: l . Szentírás. 2. Agáda. 3. Vallás bölcsészet . 
4. Keleti (perzsu,) irodalom. 5. Történet. 

J. A Bach er által a rabbiképzön meghonositott 
bibliamagyarázat módj át fentebb ismertettem, úgy
szintén oz IMIT bibliája körül szerzett nagy érdemét. 

· Most az lesz a föladatom, hogy a Szentírás terén 
mozgó nagyobb műveit néhány szóval bemutassam. 
rl 'eszem ezt aképen, hogy a t émák kronológiája. szerint 
emlí tem fel őket. 

Néhány 1gen jelentékeny müve azt igyekszik föl
tüntetni, hogy mint állt a szentír~s magyarázatának 
kérdése a hagyomány, vagyjs a talmudi tekintélyele 
korában. Tudvalev~, hogy ama régi rabbik ]gen sajátos 
módon magyarázták és alkalmazták a bibliát, nem 
annyira tisztán a magyat·ázat kedvéért, hanem azért, 
hogy ko1·uk en1bereit a szentírásból levont tanul· 
Hágokkal lássák el és a szentírá&ra támnszkodó elmés 
megjegyzésekkel tanítsák ós jótékon) .. UD befolyásolják. 
E természetű magyarázataikat és tanításaikat szak-
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szcrlien . lr;rídún<Lk szokás nevezni. Bach cr ez irányt 
vagy tíz kisebb nagyobb kötetben ismertette, de csak 
kis réezben a szentírásmagyarázat szempontj ából, 
igazaho.n véve pedig rongának az Agádának gyüjtése 
céljából. Erről alább külön beszél ünk. Itt beérj úk 
azzal a 1djelentéssel, hogy már e müvei is a szent
írás magyarázatához to.rtoznak. A talmudi rabbik 
akkor is, midőn agádai roondásokat vezetnek le a 
szentírásból, de még inkább akkor, midőn ugyancsak 
a. szentírásból a halákát, azaz a zsidó életet szabályozó 
vallásos tételeket vezetik le, bizonyos általános jel
legű kifejezésekkel élnek, és Eaeber a hagyományos 
irodalom ez exegétikus terminológiáját szótáralakban 
két kötetben földolgozta. Igen hasznos, kiválóan 
sikerült, külső kiállításánál fogva is tetszetős munka. 
A hagyományos irodalomhoz számítódik még a 
targum is, azaz a szenth·ás r égi aramreus fordítása, 
malynek többféle változata van kezünkben, és Eaeher 
már ifjúkorában ezt is ismételten kutatása tár
gyává tette. 

Eaeher előtt igen nagy volt a tájékozatlanság a 
héber nyelvészet fejlődésének egyes fázisaiban. Nagy 
nyelvészek n eveit ép csak hogy tudtuk, de műveiket, 
álláspontjukat, egymáshoz való viszonyukat nem 
ismertük. Csak azóta, hogy Bach -!l' műveiket r észben 
kiadta, részben ismertette, látunk e téren világosan. 
Ö előtte történetét e dolgoknak megírni nem lehetett 
volna. Ö megírta a következő munl\ákban: A héber 
grammatika kezeletei (lHUfi). A h ébor nyelvtudomány 
a X. azázadtól a XVI-ig (1802). A zsidó biblia
magyarázat a X. század elejétől a XV. század 

... 
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vógéig ( L8H2). E z u tóbbi kettő részét ké pezi az annak 

idej én igen kedvelt ós nópszerü \V inter-\Vünsche-fete, 
a 71Sicló irodalmat összefoglaló münek; e müvoket 
n omcsak a szaktudós baszn álha1j a haszonna l, ban em 

a müvélt közönség is; Eaeher értette a módját, mint 
kell mindkét igénynek eleget tenni. 

Atni sor most itten következik, kell hogy már 
tömegénéL fogva is imponáljon. Földolgozza a 
héber nyel vészet nappalának baj n alá n álló (<Jeczíral) 
(- ter emtés) könyvét, valamint a <tl\faszóra~~ (= hagyo
m ányozás) címen a biblia szövegét folyton kísérö 
aram nyel vü statisztikai müvet, úgyszintén a maszó
róták egyik legnagyobbikát, Ben Ásert. Az aTabs 
kultúra országaiban egyszerre nagy lendületet vesz 
a héber nyelvtudomány ; egyik legn agyobb müvelöje 
Száadja Gáon volt, akinek sok tekintetben még 
liiadatlan műveit 1892-ben , midön a Gáon születése 
óta k er ek 1000 év pergett le, az e lapokon má1· 
említett Derenbourg József kezdeményezésére kiadni 
ke2 dték; egy részét arabs nyelvü kommentárj ának, 
Hiób fordítását és magyarázatát, E aeher adta ki 
mintaszerűen (Oeuvres Completes Y. kötet), m ég 
p edig a héber r észt az ő dol gozatában Derenbourg, 
mig a francü-t fonlítást a két D., apa és fiú, készítette. 
Száadja nagy alahjával Eaeber többször is foglal
kozott, többek közt a nagy amerikai enciklopédiában, 

m elyben a szép Száadja-cikk ö tőle való. Júda b. 
Dávid Ohaj ug termi nologiá.ját Bachm· k ülön kis roliben 
ismerteti, melyet a héesi ;\kadémia. kiadványai soni

ban találunk. Nagyobb érthetőség kedvéért m eg
j egyzem , hogy Chajug volt az, aki a héber nyelv 
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gyökbeli törvényét vPgorvényesen megállapította. 
A span~ ol-arabs nyelvészeti iskola egyik legnagyob l> 
alakját, Abulwal1d )fcrwítnt, Bacher többször és be
hatóan ismertette, majd pedig kiadta arabsui írt 
Léber grammatikáját (Pária 1886), Derenbourg József 
neve alatt és a maga nevének elhallgatásával csak 
nzért, mivol az École des Hautes Étucles, melynck 
((bibl iotbóká '' -jában e mü helyet foglal , Lörvényoi 
sz igorúan tiltják, hogy valamely kiadványa címlapján 
olyan tudós neve említtessék, Aki nem tartozik amaz 
itJkola tanári testületéb ez. Megj egyzen d ő, hogy 
c.Abulwahd Merwnn Ibn Ganah (H. Jónu) élete és 
munkái és szentírásmagyarázatának forrásai» magyn.rul 
is megjelent (a rabbiképző Értesítőjében 1885). Koro
názza mind e munkálatokat AbulwaUd szótárának 
idaelása (Berlin 18U6), értvén alatta a héber fordítáa
ban lévő szótárt, melyet ,Júda ibn 'ribbon készített. 
Hacher e fordítást összehasonlította az arabs erecieti
vel, kiegészítette, forrásutalásokkal látta el, bő be
Vl'Zetést í rt hozzá és ta1·talomj egyzék et adott melléj e. 
ft Hem ek' tökéletes kiadás u; így írtam róla 1 f) l o ben. 
Abulwahdot Eaeber voltA-képen új életre l<elteíte. 
Erre azért volt S7iükség, nem mintha a nagy (IR. Jóna1) 
azemélyét a későbbi nyelvtudósok elfelejtették volna, 
hun~m azért, mivel az arabs kultúra hanyatlása után 
és az arabs kultúrán kívül eső országokban az ő arabs 
nyelvü müvcit nem olvasták. 

llyen fölélesztő processzuarn nem volt ugyan 
szükeég, midőn Ábrahám ihn E11ra müveit al{artu]{ 
1anulmányozni, hiHz Ibn J•jzra héberül írta volt 
müveit és a nagy bibliakommentátort mindig ismerték 

• 
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ZFidó körökben, de azért valódi kvalitásait és helyét 
a tudományos világban csak azóta látjuk tisztán, 
mióta Bachet egy terjedelmen monografiát írt róla 
(Ábrahám ibn Ezra mint grammatikus, Értesítő 1881 ). 
Ibn Ezra pentateuchus-kommentárjához Bacher azon
felül héber variánsokat is gyüjtöit egy cambridgei 
kéziratból (18~J4). 

Ibn Ezra, minden eredetisége mellett is, voltaképen 
c8ak azon az alapon épít tovább, melyet Abulwnlid 
vetitt meg. Ugyancsak Abulwalidot basználták fel 
J ú da ib n Bala ám és Mózes jbn Gikatilla is. Ök 
mindannyian hívei az Abulwa) íd által oly szeren
csésen m egkeznett héber-aram-arabs nyelvösszehason
lításnak ; ennek útján érték el, hogy a héber nyelv 
tö rvényeit jobban föli smerjék, a szentírás n ehezebb 
h elyeit jobban megértsék. E nyelvösszehasonlítást 
követ i lbn BarU.n is, Ibn Ezra öregebb kortársa. 
JVIi ndez auktorokat Bacber ismertette legelőször vagy 
legalább legjobban. Ami a dologban a laikust is 
megl epi, az azon tény, hogy l\örünkben élt és virágzott 
egy nyelvösszehasonlító iskola - 700 évvel - Bopp 
.Ferenc előtt. 

De Ibn Ezrával nagy fordulat állott be: a zsidók 
már most csak héberül h·jitk nydvószeti termékeiket; 
így Salamon ibn Parchon Olaszországban, a KimeLi
családbeliek Délfrancziaorazágban. Eaeher velök is 
foglalltozott; József Kimchi grammatikai művet (Széfer 
7;ikltáron címen) ő adta hi (1888-ban) mintaszerüen. 
J•j művet, valamint késöbb A bulwnJirl szótárát i., 
Dacber a J/ckitzc ni1'drímim (l. fentebb) tnrsaság 
megbízásából adta ki. Nekem boldogult mesterem 
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j óvoltából amabból az a példány van meg,, m elyet . 
móg ö látott el kéziratos pótlásokkal és javításol{kal; 
így lett e mű számomra «az emlékezet könyve 1> az 
emberi kegyelet szempontjából is. 

~Ii sem j ellemzi Eaebernek az összes korokra 
1it~rjedő munkásságát jobban, mint azon körülmény, 
hogy a nyelvészeti mozgalmakat még az újkorban is 
követi. Elia Levitáról, az újkor ki:iszöbén álló német 
származású, de Olaszhonban virágzó kitünő nyelv~ 

tudósunkról több cikket ír, köztük a nagyszerűen 

tájékoztató Lavita-cikket az Ersch· és Gruber-féle 
nagy enciklopédjában. Érdeklik őt az ]hering Rudolf 
irataiból származó exegétikus dolgok, ír a sokaktól 
túlsokra becsült, másoktól túlkevésre becsült S. D. 
Luzzatóról, kiadja volt tanárjának, Gnetznek a szent
íráshoz írott <~javítás))-ait stb., stb. 

A vallásbölcsészek szentírásmagyarázatáról két 
' nagyobb munkában értekezik, és e munkákat bizonyos 

tekintetben ide is sorolhatnók, ha nem jelöltünk , 
volna számukra külön szakaszt az alábbiakban. Ep 
úgy legalább rövidke szóval meg kell említenünk az 
<~Egy héber· perzsa .Szótárl> cím ű művét (Értesítő, J 900), 
valamint a Tanchum Jerusalmi-ról szóló igen becses 
művét (Értesítő, 1903), holott e munkák valJdi helye 
viszont <<keleti)) szakaszunkban lesz. 

2. Ha e mostani szakaszomat azon szavakkal 
kezdem, melyökkel Bacher Vilmos Agdcla-müvéről 

Büchler Adolf jeles kartársam kezdte meg a maga 
értekezését: •Bacher legterjedelmesebb és kétség
telenül legjelentékenyebb ttlkQtása hatkötetes agá.da
müve,), úgy félő, hogy hitelemet a nyájas olvasó 
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előtt elveHzítem, mert ez nem volna az első esut., 
hogy Dacher egyik vagy másik Inüvéröl szintén azt 
mondtam, hogy igen jelentékeny, igen hecses, nél
külözhetetlen, párját ritkító . És Biichlernek mégis 
igaza van, midőn nem ugyan magyar szempontból, 
melyből a hibliát látjuk elsőnek, hanem a tudomány 
általános követelményeinél fogva Bacher agádamüvé· 
nek nyujtja a pálmát. És a hatkötetes müvet azóta 
bátran mondhatjuk tízkötetesnek; két kötet a tAn
naiták aggádájáró l, 1 három kötet a palesztinai 
amó1·ák aggádájáról, egy kötet a babyloni arnórák 
aggádájáró l, 2 egy, amely a régi zsidó homilia be
veze téseit (procemiumait) tárgyalja (Lipcse 191 3), egy. 
amaly <cRabbánanl> címen tárgya szarint az anonym 
aggádával foglalkozik (Értesítő, 1014, halála után 
kiadva), és az utolsó, fájdalom végleg az utolsó, 
melynek érdemes telj es német cím ét ide iktatnom: 
Tradition und Tradenten in den Schulen Palastinas 
und Babyloniens. Studien und Niaterialien zur Ent
stehungsgescbichte des Talmuds (Lipcse 1914, voltakélJ 
csak 1915-ben nyilvánosságra hozva); hozzávéve már 
most a hagyományos exegézis terminológiájáról írott 
és fentebb említett kétkötetes müvét, a Bachel'-féle 
agádaművek számát 10- .L 1·re kell tennünk. Ren
geteg munka rejlik e kötetekben, és mindegyik n. 
Eaeber páratlan tuclásával, az ő fölülmulhatatlan 
pontosságával írva. Köztük - ritka eset a zsüló 

1 ·Ba.cher maga xrd nc1ig ngáda alaldml 61, llo ő mnga 
mutatt~t lá, hogy a sz 6 belyes alakja art!Júrl((. 

2 Első izbon m::tgyrtrnl Ül 1-11ogjotont, Í~rtosít/5 IR77- R 



tutlonui.D.) o:; világban - a tannai tákról hZóló első 

hötet roásodiJ\ kiad,'tsl,a.n, n Lahylon i arnórákról szóló 
kötet vál tozatlan új lenyomatban is m egjelent. 

Mit j elentenek e müvek a tudomá nyra általában, 
mit a zsidó tudományra különösen ? Nehéz arról 
p uszta vázolással fogalmat nyujtani. Az aggáda. a 
ta lmudnak és midrásnak virága, vagy ha úgy t etszik, 
az i ll a ta. Ami poézis az airkori kor vezető tudósaiban 
\ olt - és volt bennök több, mintsem képzelnők -
ami tanítás, intelem, vigasz, reménység, történeti 

reminiscentio, bölcsészet, a világi dolgok megitélése, 
természetrajzi észrevételek stb. ajkukról csak el
hangzott, mind-mind az Aggáda nagy birodalmában 
tárulnak elénk, letéve azon nagy foliánsokLan m eg 
nagyszámú furcsabetűs mü v ekben, mclyek a zsidó 
tudósnak oly kedves édenkertjét képezik, melyböl 
azonban valamely ördöngös ármány kituszltol minden
kit, aki benne a járást nem Í@meri és botlásaival 
csak rongál és pusztít . Nos, Eaeher előtt e kertben 
sétált.unk járatlan útakon, tüskén- bokron át, nem 
tudva, hova jutunk, n em látva, mi r ejlik a bozót 
mögött. A káoszba Hacber bozott r endet, az el
iga zo(lást ö tette l ehetövé, a r ejtett virágszálakat ö 
kötözte csokorba. 

Hachernek az anyago t először is gyüjtenie és r en
cleznie kellett, és e célból először is az egész talmudi 
és midrá.si irodalmat a legnagyobb gonddal át kellett 
kutatnia; oly munka, mely kell hogy imponáljon a 
hétpróbás talmudistá.knak is, akik éjjel -nappal a 
tslmudot bújják és a végére még sem jutnak. Az 
egésv. talmudban és miclrásba.n a legkülönbözőbb 
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tárgyak és a l e.gkülönfélébh állítások meg a mi n den 
rangú és nevű tekintélyek mondásai keresztül-kasul 
törtetnek t3gymáson, és az ádáz zűrzavarból ezer meg 
ezer bang ballatszik ki. Ember legyen a talpánt aki 
itt tárgyat tárgyhoz tapaszt, az egyik hangot meg
különbözteti a másiktól, a sze1·zőt itt nem cseréli fel 
a szerzővel amott. N os hátt Bach er talpra állott és 
megcselekedte a hihetetlent. Pedig amellett küzdenie 
kellett a szöveg nehézségeivel is, mely mindenütt 
pontatlan ée hanyag, a nyelv nehézségeiveJ, mely 
nem a mai gondolkodás módszerével él. Aztán számos 
e könyvekben a párhuzamos hely, melynél fogva a 
különböző korokból szá1·mazó források egy és ugyan
azon mondást más-más ala"kban, más más szerzőtől 

mondottnak közlik. És Eaeher a szövegek gondos 
összehasonlitása útj án, filológiai módsz·er ével, kritikai 
érzésénél fogva mégis kitalálta és megállapította, 
mi való az egyik, mi a másik szerzötöl, nlinden 
tanoaitának és arnórának oda.vindikálta a jussát, 
megmondja nekünk e tudósoknak egymáshoz való 
viszonyát, oda utalja öket az egyik vagy másik iskolá
hoz, tudja, kik a tanítóik és kik a tanítványaik, 
meghatározza vagy legalább körülírja a korukat, 
meglátja mondásaik történeti bátterét, és minderröl 
meg végtelen sok más dologról kitanít bennünket az 
ő nyugodt, tárgyilagos, minden pózt kerülő modorá
val. A nyelveze4 et földeríteni - nos, Eaeber a nagy 
nyelvtudós azzal is megküzdött. Müveinek szöv-egét, 
mely magának n.z aggád~nak tartalmát majdnem 
szószerinti német fordításban közli, apró jegyzetekkel 
kiséri, melyekben finom nyelvi és t árgyi észl'evéte-
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]t•lco t t' ·H ~. M {~r moncloit tLm, hogy a% Aggáda egyúttal 
a~ on Lí ró.Hmagyurá~a t i t-~, do móg iok{LI> IJ bű tü lcl'e az 

aidcori zaidó óletnek úgy dogmatikai, mint társadalmi 
HzernponU,ól. Virágzása a római CAász ~hság virág
zá.Rávn,l eRik ÖRRze, óa innen van, hogy az általános 
ókol' tnegi smorés6re is sokat tanulunk belőle. Gyöke
reivol az Aggáda visszanyúl a keroa~ténység keletke
~d· aének korába; innen van, hogy az Új-'J'estamentom 
ÓR az őako teszt <,\ny dolgok 1negértéaére nincs nálánál 
becseseh j, eszkö~ ünk. J( önnyen érthető már most, 
hogy mindcn kntat11 i vágyó kerosztény teológus 
lcttpva·l<ap nz n.lkalmon, hogy az Aggádát megismer
heRKC. Amoddig zűrzavar forgolódott lcö1·ülötte és a 
Hzámt,alt\n nehézség örvónyo tátongott előtte, nem 
igon mert az Aggádához közeladni ; Hacher rotíve 
tnogmonti őt minden veszélytől, sőt kellemessé teszi 
11old a feladatot. A }{ereHztény tudós világ ennél
fogvt1 joggal huj lil{ mog Hacber nagysága előtt. De 
1nög az ŐA?.l>oesavarodott konok tn.lmud isták is sokat 
t.nnulbatnalc Bachel' agádaművoihöl , bn tanu1ni egy
t\ltltlún nkn1·nnlc. A talmud irodalomtörténeti meg
iHm oréaéro e :~. ngt\oamiívok pláne igen fontosak. Má,r 
ló.Httk; l10gy utolsó nagy művót bolyoa felismeréssel 
t'1gy is nevezte, hogy <t'l'o.nulmányolc és materinl iák 
n tnlmucl lcolotlcezésének törlénetébEH~ 1> . Amint előbb 
cank n nóvlwz kötöt,t Aggádát tnrgyalta, ügy tárgyalta 
később, mint htttulc, a1: anonym aggádát is, tárgyn]ta 
n. m i<lrás s~erkezeténok egyes kórdéseit is, minde1.zel 
oly munkát vóge~vén, rnely az ill ető anyagot nem 
vaí.rt tnódon megvilágítja ós n tudományok szel'ves 
lutpmwlntáhn aUlitjn. SzerenCF~ÓF.loknek mondbatjuk 
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magunkat, hogy immár eszköz van kezünkben, me1lyel 
tudományos szükségletünket fedezhetjük. 

Bacher voltaképen fiatal éveitől kezdve mind halálig 
dolgozott az aggáda egyes kérdésein. '"-.\. ·sors úgy 
hozta magával, hogy amely témával a rabbiképzön 
való müködésének első évében (1878) az Értesítót 
diszítette, ugyanazzal szolgálta az Értesítőt utoljára 
is (1914) 37 évvel később. Több e téren mozgó 
jelentős dolgozata, mint mondva volt, már csak 
halála után látott napvilágot, így p. o. •Az Agáda 
Maimúni müveiben >> című is, mely már címével is 
mutatja, mily messzemenö módon kísérte Bacher 
mindenütt az aggáda nyomait.. N em hiába kapott 
lábra jelesünkről az a szentencia, hogy amely mezön 
Bacher aratni kezd, ott böngészni valót se hagy 
hátra ; letarolt és csupaszon hagyott ő minden tudo
mányos mezőt, melyet munkás kezével felkeresett. 
Soha ennél nagyobb dicséretet! 

3. A vallásbölcsészet tel'én Bacherrel mi csak életé· 
nek hanyatló korában talf\lkozunk és nézetem szerint 
ez oly külsőség, melyet meaterünk ebbeli munkássá
gánál nem szabad számításon kívül hagynunk. Bacher 
a vallásbölcsészettel nem rendszeresen foglalkozott. 
hanem csak gyüjtq kedvében, mivel e téren is utána 
jál't a szentírásmagyarázat jelenségeinele Főtekintet 

nála a bölcsészéink müveiben megnyilatkozó föl
fogása a szentírás egyes helyeinek ; íme, Eaeber a 
szentírásmagyarázó. A módszer tekintetében Eaeher 
a vallá"bölcsészetnek szánt két nagyobb művében 
(Maimuni szentíl'ásmagyarázata és A középkori 
zsidó vallásbölcsészek szentírásmagyarázata ~Iaimnni 

1\; l JI/l' C É olriinyV(}. ·l O /6. 
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előtt) teljesen úgy jár el, mint az aggádának ezánt 
nagy müveiben : a sz~nírást használja fonalul; esze
rint ismerteti mindazon bölcsészeti nézeteket és állí
tásokat, melyek valamely szentírási versre támasz
kodnak. 

Vallásbölcsészeinknél igen nagy teret foglal el a 
szentírás magyarázata, biszen a bölcsészeti tétel hite
lét csak emelte azon körülmény, hogy benne foglal
tatik vagy kimutatható a szentírásban is. Persze, az 
ef éle bizonyító <<versek l) igen sokszor csak erőszakos 
magyarázat mellett «bizonyítják)) azt, amit a szerző 

általuk bizonyítani kíván, de hát ilyen majdnem egész 
irodalmunk, mihelyt a szentírást hívja segítségül. 
Bátran mondhatjuk tehát, hogy az egyik vallásböl
csész meg a másik is előre megalkotta filozófiai 
rendszerét és a szentírási versek - nos, csak ékes
ségek, szép vivmányok, ha mint birtokunkra utalni 
lehet reájuk. Szarintem nem áll az, hogy vallásböl
csészeinket a szentirás ilyen meg olyan magyarázata 
képesítette vagy bírta rá rendszerök fölállítására és 
Bacher, habár alapul mindig a szentirást vette, 
ilyesmit soha sem mondott. Ennélfogva nem írom 
~zt alá, amit ugyancsak Eaeber méltatásában Vene
tianer Lajos mondott: << • •• hogyha Maimuninál érte 
el a középkorban a zsidóvallásbölcselés a tetőpont
ját, úgy ez csak azáltal vált lehetövé, mel·t Maimuni 
írásmagyarázata a. héber nyelvtan és a héber szó
kincs biztos tudásán alapult. Nem a filozófus helyezte 
Maimunit arra a magaslatra, melyen a zsidó vallás
bölcsészet történetében helyet foglal, hanem a héber 
nyelv, a. héber s~ókincs és a bibliai irásmód olyan 
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ismerete, melyet filozófus elődei még nem tudhattak». 
Nem, az igazság inkább az, hogy -:\Iaimuni nagy 
bölcsész volt a szentírás grammatikai ízű tudása nélkül 
is, de díszére és előnyére vált, hogy ezt is tudta. 
A fordítottja, hogy tudniillik a szentÍl'ás helyes föl
fogása tette őt nagy filozófussá, meröben elképzel
hetetlen. Ez épen úgy hangzanék, mintha azt álli
tanám, hogy Petőfit az tette nagy költővé, hogy elő

deinél jobban behatolt a magyar nyelv törvényeibe. 
Bacher sorra veszi Száadja és Ibn Gabirol, Bachja 

ibn Pakuda és Ábrahám bar Chijja, Mózes ibn Ezra 
és József ibn Czaddik, Jehuda ha-Léyi és Ábrahám 
ibn Daud jeles bö1csészeinket, miután ~1aimunit már 
külön munkában tárgyalta volt. Ba cber e munká.k
ban rendkívül feszítő képét adja a vallásbölcsészettel 
telitett szentírásmagyarázatnak, ami a szentírás· 
magyarázat tör ténetének mint egésznek igen érdekes 
fejezetét képezi. Magával a vallásbölcsészeti rendszer 
tartalmával és összefoglalásával Bacber nem foglal
kozik, de műveivel tárgyának ez oldalait is nagy
szerűen megviJágítja. Ami azonban még ennél is 
becsesebb, az azon körülmény, hogy Bacher, min
denütt a forrásokra és különösen a-z arabs eredetire 
menvén vissza, igen jeles javításokat eszközöl a köz
használatú héber szövegekben. Bacher ebbeli mun
kássága oly fontos, hogy ezentúl sem az, aki az 
említett vallásbölcsészele szövegét megú.Ua1)ítani, sem 
az, aki rendszerüket megérteni igyekszik, e kritikai 
javításokat nem mellőzheti. Külön ki em elendő e 
szem pontból, hogy egyik dolgozatában J ebücla ibn 
Tjbpnnál, ~ péber forrlitónál, a Száadja arabs szöte-

fi* 
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gének felfogásában igen soh hibát mutat ki. Úgy. 
szintén Eaeber volt az, aki Száadja vallásbölcsészeti 
müvének egyik igen fontos fejezetére, arra, mely a 
halottak föl élesztéséről sz ól, telj es fényt derített. 
Baebja ibn Pakuda egy fogalmáról, a sz ív <l egység é
ről,), Eaebernek nem kisebb emberrel, mint Cohen 
Hermannal volt polemiája. Látjuk tehát Bachert 
termékeny munkásságLan oly szakban, mely, amilyen 
nehéz, épúgy hivatva volt és hivatva van a zsidó 
vallást mint olyat megerősíteni és mélyíteni. 

4. A kelet-i irodalouz tekintetében voltaképen számí
tásba jön minda.z, amit Bacher a zsidó tudomány 
különbözö szakaiban alkotott és főképen az, amit a 
héber nyelvészet terén alkotott, ami, mint már lát
tuk, igen sokra rúg. Amennyiben e kutatások nagy 
része arabs nyelvi-iszövegeken alapszik, annyiban még 
külön értelemben is szálhatunk Bacherröl, mint 
orientalistáróL Amihez ő egyszer fogott, azt alapo
san tette és így az arabs nyelvet nem l{özönséges 
mértékben birta. Innen van, hogy a keze i.igyében 
levő arabs szövegeket mesterien kezelte és minden 
tekintetben az igazi, o.z eredeti szöveget állította 
helyre. Igen nevezetes próbát szolgáltatott Bach er 
arabs nyelvi jártasságáról, miclön a fent említett 
Száadja-féle traktátust a balottak felélesztéséről egy 
csonka szentpétervári kézirat alapján a hébe1· fordí
tásból az eredeti arabs nyelvre ültette vissza. l{ülön 
emlitést érdemel azon ténye is, hogy a .Jeruzsálem
böl való Tanchum azótárát nagyjában kiadta. Az ér
demes Tanchum újra való felébresztésében Bacber 
tehát osztozkodik abban a, munkában, melyet másik 
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nagy orientálistánh, Go ~ clzih or Ignác megkezdett 
(1870), meJ y munka azonban még mindig a szeren
esós befejezésle . vár. rranchum szótára voltakép 
Maimuni törvénykódexét akarta nyelvi szempontból 
magya!ázni, de munkaközben e szótár kibővült és 
az egész misnai héberségnek szólt. Úgy e misnai 
hébe1·séget, mint különösen Mairotini törvénykönyvé
nek héberségét Eaeher ·külön dolgozatokkal többször 
is megvilágította és ebbeli tevékenységét szintén oda 
kell számítanunk, ahová való, tudniilik a keleti 
nyelvészet nagy körébe. 

De midőn Bacherről, az orientálistáról szólunk, 
mégis leginkább az a tevékenysége lebeg előttünk, 

mely a perzsa irodalom1·a vonatkozik. Ezen a téren 
Eaeher teljesen egyedül állt, ami kör-q.nkben párat
lanul, és nem lehet eléggé magasztalni mindazt az 
érdemet, melyet magának e részben szerzett. Nem 
sz ól va arról, hogy tisztán perzsa nemzeti szempont
ból is fontos az, amit Nizámi és Szádi ismertetésé
vel cselekedett, csak azt emeljük ki, ami zsidó szem
pontból az ő halhatatlan érdeme, tudnüllik egy 
egész perzsa-zsidó irodalom kiadása és az enyészet
től való megóvása. Bízvást lehet mondani, hogy 
Bacher nélkül soha sem jutunk e kincsek birtokába, 
legalább is nem azon tökélyben, ahogy az ő keze 
őket szolgáltatta. Nagyokat néztünk, midőn a rabbi
képző Értesi tő j e két ízb~n (1 ~0 7 és 1908) két zsidó
pel·zsa költöt, Bábint és Imránit, vezetett meglepett 
szemünk elé. Sáhin, a sirászi zsidó költő, teljesen a 
perzsa klasszikusok nyomdokait követi ugyan, de 
gondolatvilágában hamisítatlan zsidó, olyannyha, 
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hogy 1Y1ózesröJ szóló éneke méltónak találtatott arra , 
hogy szombatonként vallásos épülés céljából olvassák 
a perzsa zsidók. Azonkívül megénekel te a bibliai 
történetet ::\Iózesig, úgyszintén Ardesirt, perzsa ki
rályt, akit, minthogy a bibliai Abasvérossal .azono
sítj a, mint a sz é ps éges Eszter férj ét dicsöiti. A me se 
fonalát továbbszövi azáltal, hogy Ardesir fiának teszi 
meg Cyrus t és· n: ost már megénekli, mint tértek 
vissza a zsidók ö alatta a babyloni fogságból. 

A bibliai történet azon t·és~ét, melyet Sáhin ki
hagyott, az első prófétákban elbeszélt eseményeket, 
Imráni dolgozza fel két századdal később. Sajnos, az 
ö müvéböl már csak a Józsuát és Sámuelt tárgyaló 
rész maradt fenn. Egy másik müvében az <«Atyák 
mondásait)) szedi versbe, itt különösen mutatván, 
mit tud a költő a száraz témából is csinálni. E zsidó 
költők viszonyát a perzsa nemzeti költökhöz jellemzi 
az, hogy külsöségekben teljesen reájuk ütnek, így 
például abban, hogy hőseiket szeretik nagy vadásza
tokra vinni és abban is, hogy nem riadnak vissza 
sem a régi pogány elemek, sem az újabb moszlim 
ízű motivumok használatától. Mind e nevezetes vo
násokat és ennél sokkal számosabbat magától 
Eaehertől tudjuk meg, aki egyszet·re európai hírűvé 
tette a már hazájuk ban is elfelejtett költőket. 

Hogy teljessé tegye a perzsa zsidó világ feltárását, 
Bacher ismertetett és 1·észben kiadott oly munkát, 
mely egy csapással megvilágítja a perzsa zsidók 
tudományos törekvéseit. <c Egy héber-perzsa sz ó tár a 
tizennegyedik századból 1> (Értesí t ö 1 900), melynek 
szerzöje a Turkesztánból való Salamon b. Sámuel, 
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oly munka, mely nemcsak azért b~cses, mivel arról 
a vidékről jóformán egyeclül áll, hanem abszolut 
értékénél fogva is, me rt m eglepően helyes nyelvi 
szempontokból indul ki és különösen a reáliákra is 
gondosan figyel. E szótár különben nemcsak a perzsa 
szókincs, hanem török és tatár beszédelemek tekin
tetében is fontos; Eaeher erről külön értekezett a 
Keleti Szemiében (I, 27-34; 87- 92, v. ö. III, 
154- 173). E szótárt az is teszi nevezetessé, hogy, 
egyetlen eset a zsidó irodalomban, megemlékezik 
Buddha kultuszáról. Még arról is, ami nincs benne, 
ráismerbetünk jelentőségére; ugyanis semmiféle uta
lás nincs benne a zsidók szorult helyzetére, amiből 
következtetni lehet, hogy Mongolországban, melyhez 
akkor Turkesztán tartozott, a zsiaók nem ezenvedtek 
különös üldözést. 

Perzsia maga azonban, minél jobban hanyatlott 
belső rendben és külső tekintetben, annál jobban 
üldözte a maga zsidóit és századokon át végtelenü! 
sanya1·ú lett a zsidók helyzete. E szomorú állapotba 
igen tanulságos bepillantást nyerünk ugyancsak 
Bacher egy müvéből, mely franciául jelent meg Páris
ban 1907-ben: <(A perzsa zsidók a 17. és 18-ik szá
zadban Babai ben J.Jutf és Babai b. Farbad költői 
krónikája alapján )). A másod helyen nevezett költö 
az elsőnek unokája és amaz krónikájának folytatója. 
«A vallásüldözés könyve)), ahogy e krónika magát 
nevezi, azt a zsidóüldözést tárgyalja, amelyet L 
Abbas sah mért a zsidókra. Még ez embertelen ül
dözés sem utáltatta meg a zsidókkal sem a perzsa 
nyel vet, sem az abban való költészetet s mily meg-
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llutó az, hogy l3abo.i ben Lutf így beszél Sirász 
városáról: « Mégcsókolom tisztelettel Háfiz sírdomb
ját és benső induln,ttal gondolok Szádira ». 

Ez önálló munkákon kívül Eaeher még számos 
kisebb-nagyobb dolgozatot írt a pe1·zsa-zsidó iroda
lomról, melyeknek puszta felemlítése is jgen nagy 
teret foglalna el. Bachert úgyszólván vonzotta az 
exotikus zsidóság és több dolgozatot szentelt neki. 
A BukLarában és J emenben élő zsidóság, maradisága 
mellett is, vagy épen annál fogva, igen sok j el ét 
adta őszsidó természetének és ami szellemi munkát 
e zsidóság produkált, é1·dekesnek és fontosnak mond
ható általános zsidószempontból is. Azóta, hogy e 
többé-kevésbé üldözött zsidók töredékei részint az 
angol Indiában, részin t a török Palesztinában és 
különösen Jeruzsálemben telepedtek le, ök maguk 
is, meg szellemi termékeik is jobban ismertekké vál
tak és senki sem fordult oly szaretettel feléjük, mint 
a mi Eacherünk. E zsidók kezében 1·észint perzsa, 
részint arabs nyelven számos közkeletü rituális 
munka létezik, melyeket manapság a nyomda is ter
jeszt. Eaeher . többszörösen is ismertette e népszerű 

irodalmat, például a délarábiai sziddurt, a j emen i 
héber-arabs énekes könyvet, egy perzsa rituális 
kompendiumot stb. Koronáz za mind e művei t egy 
terjedelmes mü: <tA jémeni zsidók h éber és arab 
költészete • (Értes i tő 191 O), mely egy telj esen új vi
lágba vezet bennünket. <•Eddig Jémen - így ír 
Bacher - úgyszólván nem is létezett a zsicló bibl i o
gráfiában és irodalomtörténetben . . . Jákob Saphir 
útleírásának megjelenése és a jémeni kéziratok föl-
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derült, hogy amaz elzárkózot.tság, mel y J ém ('n t maj a· 
nem telj esen kiszorította a zsidó diaszpóra tudat á.ból, 
csak egyoldalú volt. A jémen i zsiclók, ha nem is já
rultak hozzá semmivel ~tz általános zsidóság szel
lemi életének gyarapodásához, folytonosan tapasztal
ták és föl is dolgozták ama szellemi életuek befolyá
sait. És most e régi befolyások emlékei, amint a 
jémeni kéziratokban napfényre kerültek, a legjelent ő
sebb fölfedezésekkel gazdagították a búvárkodást. 
A j émeni zsidók irodalma épen elzártst\guk miatt 
kiváló módon konzerválólag hatott., körülbelül úgy, 
mint ahogy az éthiópiai keresztény irodalomnak a 
görögből forditott némely zsidó apokrifának fentat·· 
tását köszönjük ,>. Eredeti 1ermékeket a jémeni zsidó
ság nem igen mutat föl, onnan való gazdagodást 
csak a héber költészet nyujt nekünk és ez az, amit 
Eaeher számunkra onnan kiv ivott. Egy sereg kézü·at 
és nyomtatvány alapján Bacher szakszerüen ismer
teti az irodalmat, a költők hosszú sorát mutatja be, 
különösen Szálim Sibzit, kinek neve első helyen 
tündöklik ez új il'odalomágban. Bacher e müben, 
mint ő maga mondja, «a jémeni zsidó költemények 
leltár át1> állította össze. A világháború eseményei 
ama távoli partvidékeket sem hagyják érintetlenül 
és könnyen lehetséges, hogy a Jémen, akár mint az 
önálló Kelet egy része, al{ál' mint valamely európai 
hatalom tartománya, új, soha nem sej tett életr o 
ébred; ekkor azonban, a tapasztalat szerint, hirtelen 
vége lesz amaz elzárkózott zsidó életnek, m aly e vn.l-
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láHoa költeményel<et sz ülte ; mily szerencse, hogy 
l3acher rév(~n immár minden veszélytől menten bhjuk 
ós irodalmunkba foglalhattuk őket. 

5. Szorosan véve, az egész zsidó irodalom egy
Hzersmind a történethez is tattozik és ald megálla
pitja egyes jelenségeit, rendet hoz kuazált tömegébe, 
időt és határt szab szerzőnek és müvének, aki ezt 
teszi, egyúttal segíti megalkotni a zsidó nép tőrténe

tét is. Kivált a zsidó történetben van ez így, e törté
netben, mely már rég nem áll külső és politikai 
jo1legü eseményekből, hanem jobbára a?J írói és szel
lemi világ j elenségeiből; kivált a zsidó irodalomban 
von ez igy, mintbogy itt minden egyes munka és 
szerző egyúttal egy kort dertt föl és egy történeti 
láncolatba illeszkedil< bele. Ebben az értelemben 
Bacber, aki sokat írt, sok müvet adott ki, egész 
halmaz adatokat hordott össze, bizonyára a zsidó 
történet számára js dolgozott. Hacsak azt tette volna, 
hogy aggádamüvei áltA.l a nagy talmudi irodalom 
ernborcit kor és iskola ezerint tanította megisn1erni 
és meghatározni , akkor is századokrn m onö időbuza
root vi lágitott U>lna meg. De mi bírunk Eaehertől 

olyan dolgozatokat i ~:~ , melyek egyenesen valamely 
történeti oélt szolgAlnak. Osak nagy történeti müve
ket nem regieztrálhn.tunk tőle, banern inklibb apróbb 
kutatásokat, do ezek annál megbízhatóbbak és be
ható kutatáfü módszerüknél fogva onnál jelentö
sobbek. 

Baoher pélclául kiadta József b. Jehuda [ibn 
Aknin] ccerkölcsltönyvétn (Be1·lin 191 O), mely könyv 
voltnképen nem egyéb, mint kommentár az ctAtyák 
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mondásai )) -hoz. Ámde azzal, hogy Bach er kimutatta, 
bogy a nevezett szerző egy és ugyanaz Maimúni 
híres tanítványával és azzal, hogy rámutatott az e 
műben előforduló kortörténeti adatokra, már is azol
gálatot tett népünknek tisztán történeti tekintetben 
is. Vagy az imént említettem a J émen zsidóságára 
vonatkozó dolgozatait; hisz ez mind új adat és sz á
mos történeti név. Úgyszintén midőn kiadta a Babai 
ben Lutf és Eabai b. Farhad-féle perzsa krónikákat 
(l. fentebb), ezzel a perzsa zsidók történetének oly 
válságos szakaszát ísmerjük meg, mely azelőtt csak 
mint kósza bir talált megemlítést két keresztény 
íröná1, Basnage és Scbudt-nál, akik inkább csak 
"furcsaság'> -nak nézték a zsidók történetét, mintsem 
komoly é1·demleges tanulmánynak. És ami Eaebernek 
e müveiröl oly kézenfekvő, hogy tudniillik a zsidó 
történetet is szolgálják, az áll majdnem valamennyi 
müvére is. 

A történet szempontjából még külön is kiemeljük 
a következő dolgozatokat : Izsák Halevy-vel, aki 
több kötetes héber történeti munkáj ával lerontani 
igyekszik a Rapoport, Frankel, Graetz és követőik 
minden hitelét és a sajátjából csinál történetet, 
Bacher keményen síkra száll (Bevde des Etudes 
Juives 44. kötet), kimutatj a tévedéseit és félszegeé
gát és ezzel megmenti eddigi történeti tudásunk 
alapjait. Midőn a kairói yeniza csakúgy önti papir
rongyait, melyek az érdekesn él érdekesebb kincsek
kel szolgálnak, Eaeher beáll az elsök közé, aki a 
kincseket fölemeli. Eredmény : <1Ein neuerschlossenes 
Capital der jüdischen Geschichte. Das Gaonat in 
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Pu.Histina und u<lS J~xilarchat in Acgypten~> (.JewiaL 
CJuarterly Review X r, 7~J-fJG). 1\f~.dőn Bach e1· maga 
mondja, lJOgy jm, új fölfedezés ! O, alü úgy került 
minden dicsekedő szót. De aztán híressé is vált ám 
a Bacher-féle új fejezete a zsidó történetnek ! Hazai 
szempontból igen becsesnek mondbató, amit évröl
évre írt a M. Zs. Szemlébe : << A szentírás és a zsidó 
tudomány irodalma" cíll!en. Ugyancsak a Szemlé
ben és aztán külön ja j elent meg: (l Száza
dunk első feléből . Szófer Mózes pozsonyi rabbi
nak levelező i ,> (18H3). A már megemlített De
renbourg- és Perles József.féle biogl'áfia egyúttal egy
egy jeles történeti vázlattal is fölér. Becses a héber 
nyelvü biográfia js, melyet apj ának általa kiadott 
héber költeményeihez csatolt ( l 804). Szaretettel h
egy különben ismeretlen hazai rabbiról: <eRigócz 
Múzes és hátraha.gyott munkája» (1897) címen. És 
így még több dolgozatát említbetném meg, ha nem 
kellene félnem attól, hogy könyvek és címek lajstro
mába fog elmerülni azon mé1tatás, melyet, ha csak 
tehetném, mindvégig az ünnepélyes kegyelet hangj án 
ezerettem volna tartani. 

• 
Két oldalról igyekeztem nagy mesterünl\et bemu

tatni : emberi mivoltában és tudományos kvalitásai 
szerint. Öaszefoglalá.sul elég ez a rövidke mondat: 
Bach er ben kiváló embert és nagy tudóst birt unk volt. 
A magyarhoni haladó zsidóság büszke lehet e dicső 
fiára; a rabbiképzö, melyhez majdnem egész pálya.
futása füződik, szeren<'sésncl\ mondhatja magát, hogy 
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kezd~ttöl fogva egy Bacherre vol t bízva. A rabbi
képző sikere jórészben az ö sikere és minthogy ezt 
róla konstatálhatjuk, Bachert kiemeljük a tisztán 
teoretikus tudósok sorából és odaállítjuk\ ahol egy 
országos ügy nyer elintézést, a közélet küzdelmének 
egyik kiváló bástyá.jára. Baoher kitünöen állta meg 
a reábízott helyet. Ilyen országra szóló, kiszámítha
tatlan hatást elérnie nem adatott senkinek, aki ha
sonló minőségben működött. Még a boro zlói Frankel 
Zakhariás hatása sem mérhető az övével össze, mert 
F1·ankel és iskolája csak beilleszkedett egy má1· 
meglevő folyamatba, bolo.tt Bacher az új folyamatot 
megindította. Mondhatni, hogy országszerte az ö 
nevében döntenek a rabbik ; az ö tanításuk meg 
azoké, akik, tanítványai lévén, a hitoktatásra adták 
magukat, nyilvánvalóan új alapra fekteti a magyar
honi zsidók hitéletét. Nem utolsó helyen sorakozi k 
ide azon körülmény is, hogy már a külföldi teoló
giai főiskolákon is működik néhány ember, aki büsz
kén vallja magát Baoher tanítványának. 

Abban reménykedem, · hogy lagalább Bachert az 
embert siker i.Ht h elyes módon bemutatnom, ámbár 
jól tudom, hogy sokan, akik ismerték és vele huza
mosan együtt éltek, még több és jellemzöbb vonás
sal is szolgálhatnának. Nem reménylem azonban, 
hogy · a meste1·röl mint tudósról is szemléltetöcn 
ér tekeztem volna, mert Eaeherünk sokkal is több 
oldalú tudós volt, tudományában sol\kal is mélyebbre
ható utakon járt, mintsem hogy pár müve megemlí
tésével és v:\.zolásával az ő egész tudományos nagy· 
létét ismertett~m volp.a,. Avagy hol mft,radnak Sliá~ 
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meg száz értekezései, melyek nehéz és fontos kérdé~ 
sekben viszik a szót ? Még a szakember is csak egy 
részét tudja a m~gáévá tenni Eaeb er termékeinek, 
holott a többi elől félve vonul vissza. Elég, ha csak 
Eaeher perzsa dolgozatair a utalok. Mintba tudásá
nak nem lett volna hatát·a és mintha az ő munka
ereje legyőzött volna minden nehézséget. 

Az a nyíltság és egyenesség, ami őt a magán- és 
közéletben jellemezte, mintegy rányomja bélyegét 
t udomá.nyos munkáira is. Semmi csillogás, semmi 
megtévesztés, hanem a dolog maga száraz és mezte
len mivoltában, csűrés-csavarás nélkül. Amint meg ... 
bizható Bacher az ember, olyan m egibzható Eaeher 
a tudós is. Az ő művei nincsenek kitéve semmi féle 
cáfolatnak, mert csak azt áHítják, amit lehet és amit 
kell. Innen az egész tudományos világ hódolata 
Bacher előtt. Az ő élete egy nagy tanulság: a becsü
letes munka siker rel jár és hódítva hódít. 

Bécs. Dr. f(1"au.sz Sán~uc l. 

' l ' 

TANITVANYOR BACHER SIRJAN: 

1. Nem úgy i nyil allott», jött, 1nint lassu léptü, 
Az óráH, célhoz érő, szörnyü végzet : 
A percre lelkünket h ogy ráneveljük, 
~[ely érkelőn fájó sziviinkre lépett· 
S , ' 

zegony szivünk tanult, tanult, - Iliába ; 
~I~l·adt tanít1n.n, árvp,, hénn, ~á.h c). 
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2. A Szentirásban vájtunk, ősi k(ltnak 
Fodortalan, redőtlen, nérna titkát, 
Csendes vizét halászta bogzott hálónk : 
Szókat kerestünk, mik majd rátanitják 
Kis bölcseségünket viselni szótlan 
A perc jaját, mely jön, siet, lerobban. 

3. Tanácsba hívtunk bölcseket; a tannák, 
A jó arnórák lágy szav~Ta lestünk; 
Vigasztalót ők adjanak, megedzőt 
A sorshoz, me1y sötétlik, áll felettünk ; 
S a bölcsek bölcsesége oly hiába : 
Hiányzik ő, ki mélyekből kivájja. 

4. A fá.radt hét már szombatolni készült ; 
Magára szed te ünneplőj e selymét, 
Az égen lassu álmok ködje szállott: 
1VIi hittük, vártuk új esodák kegy~lmét ; 

J aj, megcsalattunk, nem volt Bache~ünk 
Elért a sors, ijesztve mely velünk jáTt. 

már· 
' 

5. Álljatok meg cEendben, hallgassatok szótlan: 
Valaki feljajdult megriadt sikolyban; 
Ön -lelketek volt-e, vagy a· világ lelke, 
Kutató elmétek mostan ne keresse : 
Nincsen bölcseség most : örök jaj, n1eg könnyek 
Sok száz, ezer év1·ől mina, mind visszaj önnek. 

6. Mi jövünk u tolj án ; - elől megy a Tól' a, 
Keserű sírással szive teleróva : 
«Más'itlan l>eszé<.lein, hol, aki m.egórts<)? 
Sziinotlen sirással hadd sirok én órte.-

. Hiu bölcsek toh1ta.k, nyestek század óta: 
() ~~·tett meg engem, - nüntha anyja ~zólna )): 
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7. Utcina a Zsoltár - , a }>róféták lelke 
Szó nélkül ele uklik : - mind testvére lenne. 
Nyomukbau a bölesek; Hillél után s~ázak 
Y égelátha ta tlan sorban sorba j árnak : 
u.Jjjletre ki váltj a, 1uégegyszer nevünket, 
A osak ajkon élő halálba me~·ültet ?» 

8. Nincs vége a gyásznak ; (hol, ki felsorolja.?) 
övekedik, tágul gyászolók csopor tj a : 

Ibn Ezra, Kimchi Abulvalicl, Szád j a; 
Egyik megsiratj a, másik szóval ál elj a. 
J ebúd.a H alévi, Maimuni, Gábírol 
Ujra jöttek halni ezer éves sírbol. 

9. ~Iintha gátja szakad ősi, nagy vizeknek, 
Örökös bullcímok erre törekednek ; 
~Iintha tenger n yílna, végtelenbe érő, 

l\Iinden folyam árját magába emésztő: 
l\Iind a nagyok, szentek, halhatatlan holtak 
Bache1· sírj a körül felzarándokoltak 

l O. Bölcsekkel a kettő restel sol' ba állni : 
Ifjonti szerelmek: Nizámi, meg Szádi. 
Amottan az asszony ; deres fő szerelmo : 
A magyar-Szentirás - elapadt a lelke. 
l~ufmann ós Bloch jönnek ; (hegedt seb ki ujul) 
Fogadják a testvért mennybeli társukuL 

ll: Hadd magyünk mi is már, ne hagyjatok várni ! 
Ti nagyok, ti bölcsek, engedjetek állni 
Minket is a sírnál : l>üszke, árva iussunk, 
Hogy egy könny os szóval közelé b~ jussunk ; 
Fiatok, testvértek, érettetek lángolt : 
])e nekünk, minékünk az édes a:pánk volt. 
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12. Jó a.pánk, a könnyek nem miattad hullnak. 
Jövő holnapokra száz nevek fakulnak, 
Dütdallal csengők, hangosra csiszoltak, 
Tiarroadnapra lesznek feledtek viszonta.g, 
Do n eved, emléked esztendökön áthat, 
Csak mi nézünk sírva, fáj ón teutánad. 

13. Azért most sirodtól - j ó apánk megengedd -
Nehéz életútra elvigy ük a lelked, 
A csendest, a bölcset, állha tatost, hivet, 
Ftl.jdalmon, küzdelmen amely átsegíthet. 
A Tnerö jóságot, a csak jóra várót, 
l litot, mit nagy szi ved a szivünkre r ár ótt. 

S l 

Sü1uog. Pap l zsák1 

l " 

BACHER UTOLSO NAGY MUVE. 

A talmudnak irodalmi szempontból való vizsgálata 
és mint irodalmi münek értékelése és jellemzése a 
vele foglalkozókat mindig nehéz feladat elé állította. 
1\1er t ez a nagy mü - amelynek végső megszerkesz
tése tizennégy évszázaddal ezelőttre nyulik vissza -
olyan sajátosságokkal bír, amelyek az irodalom 
minden régi és újabb müvével való összehasonlítást 
kizárnak Modern ér telemben vett törvénykódexnek 
nem nevezhető, mert vallási és magánjogi törvényeken 
kívül - amelynek kettöségét a genuin zsidó felfogás 
nem jsmeri - van benne histórja, legenda, geográfia, 
o1·vostudomány, költét~zet, ethika, szentírásfejtegetés 
és filozófia, szóval mindaz, ami a régieh felfogása 

Az /.ll 1'1' J!: t•künyue. :1910. 
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ezerint a müvelt és tudós zsidó embernek l elki életé
hez szükséges, hogy b~nne egységos világsz8mlélet 
alakuljon ki. Amolyan rendszer nélküli általános 
enciklopédiának lehetne n eveznj. 

Az a vád, hogy a talmud a bibliai zsidóságnak 
-risszafej lesztése volt, csak a talmudi szellemnek t eljes 
félreértéséből fakadt .. Ellenke11őleg, csupa modernség 
és fejlődés az az ősi felfogással szemben; a m eg
azentelt törvénytknek a történeti, politikai és tál·
sadalmi alakulatokhoz való idomítása a régi r endszert 
védelmezök ellenében. És valóban ezernégysz'áz éve 
ez a talmudi szellem nevelte a zsidóságot. Ebből 

maritettek tudást, hitet, ethikát és világfelfogást. Nem 
vizsgálták történeti szempontbóL nem hasonlították 
össze más kulturkörökkel, más felfogásokkal, csak 
e~tanulták)) és magyarázták, kivonatolták és gyakorlati 
törvénykönyvekbe ültették át. 

Az elv, hogy .. forgasd, forgasd, mert minden benne 
van •> , teljes diadalt aratott általa. 

Tudományos szempontból csak mintegy félévszá
zada képezi a talmud vizsgálódás tárgyát és geográfiá
járól, orvostudományáról, zoológiájáról és archealógiá
járól már is igen jelentős müveket bírunk. 

A benne kifejezésre jutott jogi disciplinák is 
tudományos szempontból többé-kevésbbé fel vannak 
dolgozva. 

De a talmudnak történeti vizsgálatánál a leg
nagyobb nehézségek kétségtelenül abból a tényből 
erednek, hogy a talmud nem N/ll embernek egyéni 
munkája, nem is eyy korna.k ~ · terméke, hanem a 
~sidó név legjobbjainak e~ kö~ülbelül ezer ~szte:pdöp 
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á t keletlrezett és fejlődött szellemi alkotása. Y agy 
négyszáz esztendön keresztül tanitották a palesztinai 
iskolákon, anélkül, hogy könyvbe írták volna. Hogy 
el nem veszett az emlékezetből, annak köszöni, hogy 
nemzedék nemzedéknek hagyta hayyonuinyként a 
t udomány egész nnya.gát. Csak a második évszázad 
vége felé (Kr. u.) látta jónak I. Júda patriarka az 
évszázadok alatt felgyülemlett anyagot átvizsgálni, 
rendezni, megszerkeszteni és az utókor számára 
hásban megörökíteni. Ez a mü, amely wi "'?Ut néven 
ismeretes, volt ezentúl a palesztinai és babylóniai 
iskolákon a tanulás és a tanítás anyaga. E fölött 
folytak a disputációk, ezt magyarázták, ezt hasonM 
litották össze a Júda által a misnába fel nem vett 
halácha-gyi:ijteményekkel (bn.raj ták), ezt fejlesztették 
tovább a kor követelményei szerint, ehhez füzték 
horniletikai és ethikai fejtegetéseiket. Ezen fejtege
tések is - amelyekhez még hozzájárult a szentírás
nak agádikus szempontból való magyarázása és fel· 
dolgozása (agádikus midrá ok) - sz intén csak mint 
élő tradició jártak nemzedékről· nemzedékre, míg végre 
egyrészt a palesztinai (Jeruzsálemi talmud), másrészt 
a babylóni iskolákon (Babylóni talmud) a VI. század 
elojén írásbeli megszerkesztés útján végleges beM 
fejezéshez jutottak. 

Egy pár száz szerzö jut benne szóhoz, nem mindig 
saját tételeit adva elő, hanem r égi autorok tanításait 
tradálva, és így az egyes tételek szerzö inek kora nem 
bizonyítja egyúttal oz illető tétel keletkezésének korát 
is. Ha t ehát pl. \al amely tétel egy harmadik század
ban müködö szerző nevében jelenik meg, mindig 

Q* 
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feltehető, hogy a tétel eredete sokkal - esetleg 
évszázadokkal - régebbi időkre vezethető vissza és 
csak a tétel tradálása vagy megformulázása szár; 
mazik az illető szerzőtől. 

É_pen ezen tradició mivoltának kutatása és a 
tradensek szerepének vizsgálata szolgáltatják a talmud 
keletkezéséhez és fejlődéséhez a legfontosabb adatokat. 
l\linden ilyennemű kutatásnak magának a talmud 
sz övegéből és a benne kifejezésre jutott ((hagyo
mányozás>> rendszeréből kell kiindulni, me rt csak 
így . kaphatunk világos képet a hagyomány teljes ki
fejlődéséről és csak így vagyunk képesek a talmud
nak évszázadok folyamán egymásra 1·akodó rétegei t 
megkülönböztetni. 

Ezzel a ké1·déssel foglalkozik Bachérnek a <t Gesell
schaft zur Förderung der Wissenscha.ft des Juden
tums >> kiadványai közt megjelent kerek 700 oldaha 
terj edő T?'Cbdition und TJ'adentcn in den Scht~len 

J>alüstintts und Baúylon·iens. Stttdien und Nlatc· 
'rialien zu1' Entstehunusgeschicltte des Taln~;ucls címü 
posthumus munkája. 

A műnek fölületes átlapozása is bámulatba ejt 
annak a rengeteg anyagnak láttára, amely benne fel 
van halmozva. A babylóniai és jeruzsálemi talmud· 
nak, tószifta, baláchikus és agádikus midrásoknak, 
szóval az egész htt!Jyományos irodalomnak leg
mélyebbható áttanulmányozását és a hagyomány szem
pontjából való átkutatását igénylő munka. A nagy 
meater évek hosszú során át különös ezeretettel csün
gött e munkáján és hosszú kuta.tások gazdag gyümölcse
ként csak halála után kerülhetett nyilvánosságra. 
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A münek nngyol>Lik fele egyáltalán nem olvas· 
mánynt való, hanem a legtökéletesebb kézikönyv 
örökbocs-Li szalgálatát végzi. Hangyaszorgalommal 
össze vannak benne gyi:i.jtve mindazon helyek, ahol 
tannaita hagyományoz valamely tételt egy másik 
tannaita nevében, . arnóra tannaita n evében vagy 
arnóra a másik amó1·a nevében, továbbá a tannai-

• 
ták1·a, palesztinai és babylóni arnórákra visszamenő 

hagyományláncolatok. Minden a legtökéletesebb rend
szerben és a legmegfelelőbb elrendezésben. A tradensek 
és szerzők n eveinek tökéletes kritikai megállapításál·a 
és a helyek legpontosabb össz.eállítására Eaehernek 
szinte lrözmondásossá vált tudományos lelkiismere
tessége nyujt biztosítékot. 

A mü másik fele a hagyomány keletkezésére és 
fejlődésére vonatkozó tanulmányokhól áll. A müvet 
a hagyomány megjelölésére szolgáló ternúnusolc tudo
mányos meghatározásának és töJténeti fejlődésének 
kimutatása v·ezeti be. 

A legapróbb részletekig hatoló pr::ecizitással és a 
kifejezések mélyéig ható éleslátással határozza meg a 
~C,~p ,,r,·m~~ ,J'i~,l' ~~~~~ és egyéb a hagyományozás 
kifejezésére szolgá1ó terminnsok jelentését. A hagyo
mányos irodalom terminológiájának Eaeher minden 
időknek legnagyobb kutatója és ismerője volt.'1 

A hagyomány a legrégibb időktől szakadatlan 

'l Kizárólag ennek szantelte régebbi örökbecsű mib·eit : Dio 
alteste rr erminologie cler jüd. Schriftaus1egung. Leipzig l ~m 
és Dio cxogetische 'l'en ninologio <lm· jüdischen 'rl·aditions
literattu. Leipzig 1905. 
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rneg zerkoszt6sének idejéig. Első llurdozói a p1·óféták, 
akik nemcsak tradálók, ba.nem mngnk is alkotói a 
hagyománynak. A talmud sok tételről (hogy a tetillin
nek négyszögalakúnak lwll lenni, a tizennyolcféle 
betegség, melynel\ j elenléte az állatot evésre r i tuálísan 
alkalmatlanná teszi, a r. Jism áel nevéhez füzödö 
13 exegetikai szabály stb.) mondja, hogy er edete 
visszanyúlik Mózesig a szin nji törvényadás idejébe 
('~J"C~ :"1'tt'~~ ;,~~;,) . 

A hagyományozásnak bizonyos form ul á j a ez, 
melynek értelme a talmudi metbodologusokat sokat 
foglalkoztatta. Bacher ezerint e formula célja: zent
ÍI'fisi t•e1·:scl nwg ncnz nlU{JYartizható haldchikus 
trteleknek a ré(Ji hogyomcfny jellegél kölcsönözni. 
Ahol hiányzik az exegétikai mód zer, vagy ahol az 
n em alkalmazható, ott alkalmazza r. Akiba a oh aláka 
l'móse miszináj • formulát. Hogy maga a talmud is 
igy fogja fel e tételt, bizonyítja a r. Akibáról tradált 
híres legenda (~Ienáchót 20lJ). Azt olvassuk: Mikor 
Mózes felszállt a roennyekbe, azt találta, hogy a 
•Szent dicsértessék Öl), a t óra betűi fölé díszítő 
koronácskákat függeszt. Ekkor kérdezte :niózes: Világ 
l._Tra, ki kényszerít téged erre? Pelelé: A roessze 
jövöben lesz majd egy ember, Akiba b. Jószéf, aki a 
tóra betüinek minden kampócskájából ezer meg ezer 
tételt fog levezetni. Mózes látni szeretné a11t a férfit. 
lsten megmutatja neki r. Akibát, amint tanitvt\.nyai 
körében •tanul". De Mózes mindabból, amit oH 
hallott, semmit sem érteU, úgy hogy egészen kétségbe· 
esett rajta ; mikor azonban hallotta, hogy a szent-
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írásból meg n em magyarázható tételt !Ht/tÍka, l' w r)sr 
mis~in~j formulával j elölnek meg, megny ugodott. 
E példa világosan muta tja e tétel ér telmét. 

Az a törekvés, hogy az egyes vallási törvényeket 
szináji eredetűeknek tekintsék, r. Jácbanannak 
(l\Iegilla 19b) azon tételében csúcsosodik ki, amely 
ezerint Deut. IX. 10-ben célzás foglaltatik arra, 
hogy minden későbbi időben hozandó törvényt 
vagy intézkedést Isten előre közölt Mózessel a 
Szinájon. 

A hagyománynak névvel megjelölt legrégibb köz1öi 
és szerzői az ú. n. (( öt pár )) , A misna szerint 
(Chagiga IL 2) ezek a szinbedrion vezetői voltak és 
pedig az első helyen említett az elnök (N"'tV)), a. 
második helyen álló az alelnök (J", M":l ~N)· Eaeher 
ezerint e misnai adat mögött nincs történeti tény. 
E «párok11 nem egyebek, mint a tudomány legfőbb kép
viselői és a vallástörvény leg hi vatottabb hagyományo
zó i. A farizeusok fejei ők és mint ilyenek a jeruzsálemi 
nagy iskola vezetöi. Az első pár - a Cerédabeli J ó sz é 
ben Jóezer és a jeruzsálemi Jószé ben Jócbanan -
müködése tényleg a farizeusok fellépésének idejére 
esik. Így é1·tbetö, hogy a • párok» láncolata 'am máj 
és Billéllel megszünik, mivel e két férfiú mükö
désének kapcsán, irányuk különbözösége folytán, a 
farizeus irányzat két pártra szakadt (Sammáj háza 
és Hillél háza). 

E két iskola müködése különben is fontos fejezet 
a hagyomány kialakulásának és fejlődésének tör
ténetében. 

~Iinrlkét iskolának lehettek Je1·nzsálemben külön 
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tnnti<.~skozó és elöu.dó helyei és e kót iskola k épviselői 

határozathozatal célj a ból közös tanácskozásokat is 
tartottak. Így érthetők (Menáchó t 41ú) ccSammáj 
házának vénei n és cc H ill él házának vénei n ki fej e

z és ek. 
Az I. Júda által szerkesztett misnán kívül - amely· 

nek gerincét r. Akíba és r. l\Iéir misnái képezték -
más halácha-gyöjtemények is léteztek, amelyeket 
azonban Júda misnája a használatból kiszorított és 
igy részínt fölöslegessé tétetvén, lassankint elvesztek. 
E balácba-gyüjtemények töredékeit a talmud meg
őrizte számunkra és Bacher összeállításából meg
tudjuk, hogy r. Cbija gyüjteményéből 170, H ósájáé
ból 60, Bár Kapparáéból 50 és m ás gyüjteményekből 

több ·kevesebb idézet maradt fenn. 
Érdekes megtudnunk azt is, hogy egyes tudósok 

csrtk mint tradensek szerepeinek és nem mint egyes 
tételek önálló szerzői. Így -pl. Abba Chanin és Simon 
ben J ehúda. Gyakran előfordul, hogy egy korábbi 
szerzö véleménye egy későbbi szerző véleményével 
áll szemben. Ez úgy értei.ldő, hogy a hagyományozás
ban e tételt ilyen alakban formulázták meg. 

Fölötte tanulságosak a műnek azon fej ez etei, 
amelyek a «tudósok), megjelölésére szolgáló neveknek 
kutatásával foglalkoznak. BaGher az összes lexiko
grafusokkal szemben - Buxtorf, Levy, Kobut, 
Dalmann, Jastrow - megállapítja, hogy a hagyo
mányos irodalomban legeürübben használt ((rábbánan,, 
(fl~-,) kifejezés a héber c1 rábbóténú' (,)'\t,,~-,) requi
valense, ami viszont a ((c bachamim ,, (O"~~ n ) kifeje
zéssel egyértelm ü. 
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Mindezen részletek korántsem nyujtanak fogalmat 
a mü gazdag tartalmáról. 

E téren semmj kivánni valót nem hagy hátra. 
Eaeher összes müveit általában az jellemzi, hogy 
azokat nem kell újból. megcsinálni. Amihez ö hozzá
fogott, teljesen be is fejezte, ott nem maradt «hely 
az utódoknak, hogy hírnevet szerezzen ek vele1> . 

Ez onnan van. hogy Eaeher a részleteknek kutatója 
volt, :figyelme a zsidó tudomány hatalmas épületének 
minden parányára kiterjedt, ö a tudomány egészében 
a részeket vizsgálta, neki szent minden szó, minden 
betű, amit a tudomány értékesíthet; ö volt a modern 
zsidó tudomány r. Akibája. 

A nagy műhöz összefoglaló be.vezetést tervezett, 
amely a látszólag laza összefüggésben lévő fej eze ~ 

teket egységes szempont alá fogta volna. Örök veszte~ 
sége a zsidó tudománynak, hogy e szándékának 
megvalósításában betegsége megakadályozta.. Azonban 
a mü - amelynek használatát dr. Guttmann Mibály 
rabbiképző-intézeti tanár által szerkesztett héber és 
német index könnyíti meg - így is örök időkre a 
tudományos talmudi irodalom <(standard work» -jai 
között foglal helyet. 

Budapest. )Jr. [{/cin Jlik~a. 
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Azt hisszük, hogy nom tévedünk, midőn fölt6t~

lczzí!k. hogy a tavalyi évkönyvben dr. Kiss Arnold
tó] megjelent magaR színvonalú és nemes hévről 

tanuskodó föl ol vasása a messzianizmusról annyira 
fö1keltette az olvasók figyelmát és érdeklődését ezen 
magasztos téma i ránt, hogy nem fogják fölösleges
n(!k tartani, ha rnost it;rn,ét vizsgálat tárgyává tesz
szük. Szorosan történeti alapon, ahogyan ez nekünk 
a bibliában kínálkozik. Nagy érdemet szereznek azok, 
akik a ZHidósá.got megvédik elfogult támadói ellen, 
kivált ha ~zek a tudomány jeleseiből kerülnek ki és 
teKintélyükkol nagy hitelre találnak azok sorában, 
kik a felülvizsgálatra és önálló birálatra nem képe
Hek, vagy az ezzel járó fáradságtól visszariadnak. 

Ve a legtalpraesettebb apalógiának is azon ere
clendé.> hibája van, l1ogy állításai nem mentek a 
szuhjektivitáetól és az ellenfél iránt csak kételyt és 
bizalmatlanfj.ágot keltenek, de szilárd meggyőződést 

nem eredményeznek. Ezt csak a tárgyilagos vizsgá
lata a forrásoknak hozhatja létre és ezen szempont
hól kérjük jelen értrlu~zésünket tekinteni. 

Kótségtelen, hogy a mossiási hit a zsidóság egyik 
vitális kérdését képezi és kell, hogy vallásos gondol· 
kocM.Runk köz~ppontjáo foglaljon helyet. 
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Még egy oly n1odorn zsidó is, mint u. hírneve& 
filozófus Co h en H ermann azt vallj a, hogy a zsidó 
istenfogalom legmagasabb tökéletességét a m essiási 
eszmében érte el. Eredetinek és példa nélkül álló
nak tartja, hogy a próféták nem az állam bukása 
után hirdették annak majdani visszaállítását, hanem 
jóval a bukás előtt j ósolták azt meg, mint az isteni 
igazságosság követelményét. 

A másik eredeti és még csudálatosabb vonás szerinte 
az, hogy a próféták nemcsak kizárólag a maguk állam á· 
nak a föltámadását tették hirdetéseik tárgyá~á, hanem 
épúgy azoknak a népeknek és államoknak új életre 
keltését is, melyek saját népök ellenségei voltak. 
Így teremtették meg a próféták a JJtulttal sze111ben 
a _jöuő fo[Jalmáf. 1 De talán hozzátehetjük Cohen 
szavaihoz, hogy a mult fogalmát is, amennyiben az 
isteni gond viselés t és céltudatos baladását az embe
riségnek szintén ők fedezték föl először és fölismer
t ék a kezde ltől fogva lefolyt esemén yek láncolatában. 
Nem mellőzi Cohen azt sem, hogy sokáig Izrael 
r eményei Dávid király személyéhez füződtek, mert ö 
volt a birodalom alapítója és istentiszteletének be
rendezője zsoltáraivaL 

Minthogy pedig a királyt fölkenték,2 azért a meg
váltót «másiach))-nak nevezték. De csakhamar szim
bolikus alakká változik ez át és pedig az emb~ri 

i Die Bedeutung des Jndentums für den religiös<'n F m·t
~chritt der Menschheit. HHO. 5. kiadás 1 'i. l. és ){Ö\. 

:l Csak a dinasztia alapítóját, Yngy ha Inás Lt6nkövetel6k 
iA voltak. Ld. Maimuni Királyok 97. IL 
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szenvedések szimbolumává, amely re fltvih e tő az em
beri nem helyreállításának záloga. 

Így fejlődött a messiási eszme Cohen szerin t és a 
következ őkb3n látni fogjuk, mennyiben egyezik föl
fogása a sz en t könyvekkel. Itt még csak aztjegyezzük 
meg, hogy a kereszténység, noha lényegileg egészen 
más tartalmat adott a messiási hitnek, mint a zsidó
ság, mégis szükségesnek t alálta a Christos elnevezést 
( = mosiach = fölkent) és a származást Dávid házá
ból. Az fllső kérdés, melyre . a következőkben felelni 
akarunk: hol találkozunk a bibliában l egelőször · a 
messiási r eményekkel ? 

A messiá$ jövendölése a t6rában. .., 

Már a Tóra 3. és 5. könyvében szó van Izraél 
elpártolásáról a jövőben és a büntetésekről, melyek 
erre következni fognak, valamint arról is, hogy Isten 
nem fogja örökre eltaszítani az ő n épét, hanem ismét 
vissza fogja fogadni . (3. k. 26, 14-45. 5. k. 4, 24-
31. 28, 15- 68. 30, 1- 10. 32, 18-43.) Személyes 
messiásról azonban a tórában nincs szó, de a hagyo
mányes irodalom j elezve látta Móz. I. k. 49, 10. és 
4. k. 24, 17.1 De annál világosabban sz ól már a 

1 Ld. Targum Onkelos és Rási ezen helyekhez. Az első 
helyet a Vulgata is így fordítja: (Nem fog távozni a jogar 
Judától és vezére lá.bszárából) mig eljön a ki:i.ldött és ő lesz 

a népek reménye. A Vulg. tehá~. ;,""W b. M""W·t, M;"1j'" ~· 
M!i'~-t olvasott. V. ö. Frankl, Uber den Einfluss der pala
stlDlseben Exegese auf die alexandt·inische Herman eutik 48. l. 
~8 köv· a septuágintát illetőleg. - Valósziniíleg a ·másoclik 
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tóra arról, hogy Izraél fogja az egész emberiségnek , , 

az áldást meghozni. Ime a helyek : Abrabámnak 
mondja Isten, midőn Kánaánba szólítja és kül
detésére avatja: Benned meg lesznek áldva a föld 
összes nemzetségei (M. I. 12, 3b). Ugyancsak Ábra
hámhoz másodszor: Meg lesznek áldva magzatod 
által a föld összes népei (u. o. 22, 18). És ugyan
ilyen igéreteket nyernek Izsák és Jákob is (u. o. 
~6, 4. 28, 14.). 

Ezeknek a nyomatékosan hangoztatott jóslatoknak 
értelme nem lehet más, mint hogy az ősatyák tiszta 
hite Istenről és a vele járó parancsolatok általuk és 
utódaik által fognak az egész emberiség birtokává 
válni, vagyis Iz-raél lesz az összes népek messiása, 
amint ezen gondolat, mint látni fogjuk, századok 
mulva tényleg fölmerült. (Így fogják föl az idézett 
holyeket Philippson és Hirsch is kommentárjaikban.) 
A bibliakritikusok persze ebből is azt fogják követ
keztetni, hogy a tórát csak a próféták korában szer· 
kesztették, de ezerintünk a zsidó vallás univerzaliz
musa folyománya a monotheizmusnak és kezdettől 
fogva benne rejlett. 

De még más vonatkozások is vannak a messiásra 
és korára a tórában. 

Valamennyi próféta ugyanis a messiási ko1· hirde
tésénél szeme előtt tartotta az első, egyiptomi meg
váltást, mint a végleges megváltás prototipusát. 
Hóseánál olvassuk (2! 17G) : <(Énekelni fog (a mess. 

hely messia.nikus fölfogásával függ össze, hogy a l{eleti böl
csek J é~ns csil1 a gM látták (Máté 2} 2). 
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időben) mint ifjusógánnk idej ' n és n1int nmtt napon, 
midön fölvonult Egyiptombóh. 

ÉzsaJásnál a követl\e~6 he1ye1ret találjuk: Ass1.yrü~ 
bukásáról szólva: ((És megsemmisiti nz Örökkévaló 
az egyiptomi tengel' nyelvét (az arábiai 1eng<'r öblét) 
. . . és lészen ö vényill népe mo.radványának, mcly 
megmar.1d Assút·ból, amint IzraEHnek volt a nn.pon, 
mclyen kivonnit Egyiptomból '> (ll, 15. 16.) .. 

cc Dal ]esz nektek, mint az ünnep ezentelő ój ~::~z ttlo\n 

(pészach estéjén)n (30, 2n.). 
Micba , Ézsajás kortá1·sa mondja: cc Mint n. napon, 

mikor kivonultatok Egyiptotnból, csudákat fogok mu
tatni neki n (7, 1:3.). 

li. Ézsfljás (52, 12) : Nen1sielséggel fogto], vonulni, 
nem szökve fogtole menni (mint Egyiptomból), ba
nem előttetek megy az Öröhkévaló és mögöttct ek 
Izrael Istene. 

Hogy valóban Egyiptomra gondol a próféta, kitet
szik ugyanezen fej . 4. versóblH: «Egyiptomba vonult 
népem el6ször, hogy ott tartózkodj ék és Assúr (is) 
ok nélkül nyomta el. » 

A próféták útmutatása szerint késöbb a talmud 
bölcsei is párhuzamot vontak az első és utolsó n1eg
váltás közt. Világosan mutatja ozt monds\sul{ : 
Niszánban váltattak meg és ugyancsak Niszánban 
fognak megváltatni (Hos hasóno 1 La). 

Innen van, hogy a pészach-ünn<.~pi gondolatoltban 
a. messiás reménye áll homloldérben, ami a azéder
esti ~ Elia · serleggeh> is szem l éltetve van. 

Azért olvasunk a peszach· heti s1,ombatján a föl· 
támadásról (Ezek. 37.), me l ;y a messiási remén~ ek-



h'-H~ t nrtozik, (~B o, y. n LolHó li n no p napon ~~ moHHi {~H ra 
órtolro zott ltjzHnjfta 11 . fejezotót. 

Végül meHshin i Int H utttláat laUbatu n lt móg n t 6 r n 
on1o aznvaiban ja: <( ÉH ti l gyetek nekt'm pnpolf 
bitoclaltna óa ezen t n Ól))l ~l. ll. t ~ ) , l O), molyhöl 
tnár Vhilo azt olvasta ki, hogy Izro rlnoh nmn ro cH
eiási hivatása van, hogy n n~poltet tanitan Jsten igttz 
ismeretóra éa nokik tetteivol ])éldl\t ndjon. Meg volt 
tehÁt r.dva a mcssiási eszme alapja mt\r n. tórá.bun, 
<le cenk l< ósőbbi sz(,zadok osem6nyoibon bontakozbn
tott ld toljesen n prófóté.knt\1. 

A messzianizn1us a prófétáknál. 

A n1 ossiási eszme ki fo j l esztése ós ba tn lm as t<'~ nyo

~ővó alltkitnea a zsidó nép életében, azoknak tt H?.ó

nokJó ós író prófótáknalt a m\ive, Jdk n. VIII. ev.ü.zad 
ol ső fe l étől fogva az V. század közepójg 1 o, népot 
oktatni meg n <'m ezüntek ós nzt a jövooclö l<orok 
óltctö reményeivol meg\'ól'tezték. 

Do mi ért nem látjuk semmi nyomát tt messitll·d 
eszmének a honfog1alástól egóa~en II. ,Joroh<?ó.mig 
(VII f. száz.)? 

Iliezen ezen korazakban is tudunl< na.gy prófett\k
ró1. A kirtilys{Lg ltezdetón találkozunk Sámucll('l, 
Dávid és Salamon alatt Ntttb áonal és Gad<lal ·a n 
szakndás n tán l~jliással és Elisávn l. 

·• H ogy u.:ó~ oxon időB túl l~v. rn. t'•H HfO' Súmlor k<izti 
RZÍtzttdban is V()H prMéta, ono nó~vo lel. (.'ornill, Dor i~ r. 
~'rofetism1~s 1 !JOO. 1GB, ! . 
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Nem bírunk ezeknek idejéből messiási jóslatokat, 
de a zsidóság ezen korszakban sem feledkezett meg 
róla, hogy az ő vallása az egész emberiségnek is 
sz ól és valóban mindig is voltak ·részben vagy egé
szen áttértek, kiket már a tóra mint idegeneket 
gyakran említ. Már a honfoglalás kezdetéről tudjuk, 
hogy a gibeoniták csatlakozni kívántak Izraélhez, noha 
Józsua és a vének tanácsa kételkedtek szándékuk 
őszinteségében. (Józsua 9, 3 köv.) 

A gibeonitákhoz hasonlók lehettek azok az idege
nek is - számukat a biblia 150,000-re teszi -
kiket Salamon a templomépítés alkalmával nehéz 
munkára fogott (1. Kir. 5, 29 és Krónika II. 2, 16). 
De föl is tehető, hogy Dávid és Salamon idejében, 
a zsidó állam legvirágzóbb korában számosan el
fogadták a zsidó vallást. Hiszen Salamonról olvas
suk, hogy híre elterjedt az összes népek közt körös
köl'ül .és hogy messzi földről jöttek hallgatni az ő 

bölcsességét ós bizonyára nem Sába királynője volt 
az egyedüli, akj megismerkedni kívánt a zsidó király 
csudáit eszével. (Kir. I. 5, 11. 14. 1 O, 1 köv.) 

Salamon király templomavató imája is arra vall, 
hogy a pogány népek nem . voltak közönyös szem
lélői a zsidó vallásnak, mert így fohászkodik: «Az 
idegent is, aki nem Izraél népéből való és jönni fog 
me3sze földről neved miatt; mert hallani fognak 
nagy nevedről, hatalmas kezedről és imádkoznak ezen 
házban: hallgasd meg az egekben, szentséged lakán 
és t égy fohászkodá~a szerint, hogy megtudják a föld 
összes népei a Te nevedet és féljenek Téged, úgy 
mint Izraél néped és ismerjék el, hogy neved nevez-
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tetik ezen házról, melyet építotto ro.» (U. o. 8, 
41 - 4:-L) 

Dávid és Salamon uralkodása tehát olyan volt, 
hogy nem jutott eszébe senkinek, hogy még ennél 
szebb és dicsőbb kort kívánjon. A próféták azonban 
eme korszakban még nem bírtak ama tiszta látással, 
a távoli j övendő oly fölismt1résével, melyet a későbbi 
prófétá.knál annyira csudálunk Ezt bizonyítja Achija 
példaja, aki Jerobeámot fölbiztatta a pártütésre, így 
szólván hozzá Isten nevében : uElszakítom a biro
dalmat Salamon kezében és neked adok tíz törzset 
és neki csak egy törzs ~aradjon. 1> (1 Kir. 11, 3 J -32.) 
Nem volt ezerencsésebb Elisa sem prófétái beavat
kozásával hazájának eseményeibe. 

Ö találta Jehut méltónak arra, hogy megtorolja 
Aház házának fölhalmozódott bűneit és a trónt el
foglalja, amelyben megbizatásnak derekasan meg is 
felelt, de J erobeámnál semmiben sem volt különh. 
De már egy század mul va (760 körül) Ámoszszal a 
prófétizmus új korszaka veszi kezdetét és ettől fogva 
a messiás reménye nem tűnik le a napirendrőL 

Ámosz. 

Ezen próféta már annál fogva is megragadja ér
deklődésünket, mert nagy szerénységben nem is szá
mítja magát a próféták közé, hanem mint mondja, 
ő csak marhatenyésztő és vadfüge szedegető; akit 
Isten elvett a juhok mögül, hogy prófétáljon Izraél 
népe felől. (7, 14. 15.) 

A legkeményebb itéletet hirdeti Izraél országának: 

Az /.\l iT Évkönyve 19 Ifi, 7 
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Kard által fog meghalni .Je1·obcám és Izraél szám
üzetésbe fog jutni (7. J 0); pedig a népnek még sej 
telme sincs a közelgő veszélyről. X61I1 is említi az 
ellenséges hatalmat, mely ~égrehajtani fogja lsten 
büntetését, de bizonyára Aszyriára gondol, me1y már 
akkor !eltünt Izraól látókörében, mindenütt pusztítYa 
és bódítva. (Cornill id. m. 43.J 

A váratlan baljóslatok nagy megütközést keltének 
Efrájim országában, de a próféta nem ijed meg a 
támadóitól és J ú da országának is szemére lobbantja 
bűneit, melyekért Isten tüzet fog bocsájtani Jeruzsá
lemre és díszes palotáira (2, 4 .. ).} De ugyanakkor, 
midőn Izraélt korholja, figyelme kiterjed az idegen 
népekre is és látókörébe vonja egymásután • ziliát, 
Filiszteát, Tyrust, Edomot, Ammont és Móábot, 
amelyek mindannyian Isten büntetését fogják t apasz
talni (J, 3-~' 5 l. De ezekkel röviden végez, míg 
Izraélnél hosszasabban időz és az ő büntetése még 
nagyobb lesz. mert Isten kiválasztotta a 1öbbi népek 
kö7.ül (3, 2). 

De ép ennek folytán Izraélt nem vetheti el örökre, 
hanem ha haragos tekintete van is ezen bűnös biro· 
daimon, mégscm fogja eltörölni a föld szinérőJ. Ép 
ezért szól Isten: )fegparancsolom és megrázkódta· 
tom Izráel házát az összes népek által, mint rostáYal 
és gö1öngy nem e~ik a földre. Népem bünösei mind 
kard által fogna)< meghalni (de a jámborok meg
mPnekülnek) (~t, 8-1 O). Ezzel áttér népe vigaszta
lására, mondván: c Ama napon visszaállítom DáTid 
düledező sátorát, Letörnöm réseit, föltámasztom rom
jait és fölépítem, mint az őskor napjaiban» (9, 11 ). 



ts ugyancsak ezen tn• . 1ási korról mondja még: 
• Yi~szahozom Izra(•l népem foglynit és fölépítik az 
d pusztult \ár osokat : lakni fognak és ültetnek szöl
löket, isazák borokat. készítenek kerteket és élvezik 
gyümölcseiket. E iültetem öket földjükön és nem fog
nak többé kiazakíttatni országukból, amit adtam nekik, 
iov szól az Örökkévaló, a te I sten ed • (9. l i . 15). 
c~ , 

Hogy ezen vigasztaló versek nem Arnosztól szár-
maznának és ké öbbi toldaléknak volnának tekinten
dők ez már azért nem fogadható e], mert nem léte
zett egyetlen próféta sem, ki I zraél elpnsztulásá.t 
lehetségesnek tartotta, ba bármennyire bünösnek is 
mutetkozott fgyes korokban. (L. Corn ill 48. L). 

Ez tehát a legrégibb m essiási hirdetés a próféták 
korából, mely tartalmazza Izraél majdani erkölcsi 
ujjászületését és ezzel kapcsolatban Izraél birodal
mának "'isszaallí tását Dávid házából származó kirá
lyok alatt. 

De n em szól szemé1yes messiásról és arról sem, 
hogy egykoron az összes népek az igaz J sten hitére 
fognak megtérni. 

Hósea. 

Ezen próféta fiataJabb kortársa volt Ámoszn ak és 
fö1tünően kiilönbözik tőle abban. hogy nála a sötét 
fenyegetések és a derült j óslatok egymással válta· 
ko znak. 

Az e1páriolt I zraélt ezen próféta a hűtelen asszony 
képében látja és valamint ezt férje, vépkép el nem 
taszítja, úgy Is ten haragja n épe iránt nem tat·that 
örökké. Ezen · képhez újra és újra visszatér és egyik 

7* 
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logszolJlJ j ó~; lattít, .rnel.Yben Isten igéri~ hogy a kegyo
lern kor~ban lzraél miatt azö vetségct köt a mező 

vadaival és minden háborús eszközt e] fog távoHtani 

az országból, - igy fej ezi be : 
"Elj egyezlek magamnak örökre, elj egyezlek igaz

t;ággal és joggal, eljegyezlek, hüséggel és meg fogod 
ismerni az Örökkévalót (2, 20--21). 

I{ósea példáját követve, a későbbi próféták is Isten 
aziJvetaégót Izraóllel a hitvesek frigyéhez hasonlí
tották. (T.Jd. Jerem. :3, 1 köv. Jez. 50, 1). A tan aiták 
1<oráhan pedig ezen hasonlat alapján magyarázták az 
J~nekek- énekét allegol'ikusan: a hü pásztor Istent 
jelzi, s Hzulamit Izraélt. 

Fölváltva korholja Hósea .fúdát és Efrájimot, rle 
mégis első sorban az utóbbinak veti szemére erkölcsi 
romlását, és m ég sem tartja végleg elveszettnek, ha
nem bizi~ benne, hogy a ]{özelgő megpróbáltatások 
megj avulás t fognak eredményezni , és akkor << kereani 
fogják az Örökkévalót, I stenöket és Dávid királyukat 
és romcgve fordulnak Istenhez éH jóságához későbbi 

időkben" (3, 5). 
Egy további messiási jóslat: <<lt s l észen T7íraél 

fiainalt száma, mint a tenger hornokja, amely m eg 
nem mérhető, nem számlálható. 

~s összegyülnek .Júda és Izraél fiai ós rendelnek 
maguk fölé BfJ!J fejede]met és fölvonulnak az orsz{tg
},ól (hol számüzetésben éltek)>) (2, 1. 2). 

I [ósea sem szól személyes m essiásról és m ég n em 
jósolja meg a népek megt érését, hanem csak a két 
orazt\g egyesülését egy közös király alatt Dávirl bá· 
zó.ból. A megvA.ltást maga az J sten hozza meg. 



Ézsajás és Micha. 

J•jzek követték Ámost és Hóseát, és az ő idejökben 
már az isteni büntetés részben bekövetkezett, ameny
nyiben az éjszaki királyság zsákmányul esett Szal
manahszár asszyriai királynak és lakói fogságba hur
coltattak (722- ben a k. idősz. előtt). Júda országa 
csak adót fizetett és így menekült meg, de a teljes 
meghódítás veszedelme az ő feje föl ött is lebegett, 
melynek elhárításán különösen Ézsajás fáradozott, aki 
korának eseményeil·e döntő befolyást gyakorolt és 
épannyira a beszédnek, mint a tetteknek hatalmas 
embere vol t. 

Különösen heves harcot kellett folytatnia Abázzal, 
aki a vallást nem tisztelte és a templom kincseinek 
odaajándékozásával akarta magának a veszedelmes 
Astzyriának védelmét megszerezni. Mint elődei, Ez. 
is szentöl meg volt győződve arról, hogy Izraél sorsa 
csak Istentől fü gg, de tőle csak úgy várhat segít
séget, ha megtisztul bűn~itől. Ezen megtisztulást 
pedig I sten maga fogja előidézni büntető ítéletével, 
mely az összeM népekre fog kiterjedni és olyan álta
lános lesz az utána következő megváltás is, melyről 
a következőket mondja: •És lészen az idők végén, 
szilárdan állni fog Isten házának hegye (többi) he
gyek felett és kimagaslik a dombok közül. Számos 
népek fognak felkerekedni, mondván : Gyerünk, men
jünk föl Isten hegyére, Jákób Istenének házához, 
hogy tanítson minlíet ütjaira, bartel menjünk a~ ő 
ösvényein, mert Cijonból indul ki a tan és Isten 
igóje Jeruzsálemből. És ítélkezni fog a nemzetek 
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közöLt é~ el önteni sok népnek. És kovácsolják kard
jaikat kaszákhá és dárdáika t vinc(;!llérkésekl<é és ne1n 
emel (többé) nép-nép ellen ·kardot és n em tanuln ak 
többé h áborút » (2. fej . 2 - 4). 

Majdnem azonos szavakkal olvasható ezen jóslat 
l\lichánál is (1·, 1- 3), úgy hogy nem tudhatjuk, 
ki l<ölcsönzött kettéjük között a másiktól, vagy talán 
egy harmadik prófétától kö lcsönvették azt. 

A jóslat nagy haladást jelent Ámoszszal és H óseá
val szemuen, mer t nemcsak Izraólről szól, hanem az 
egész emberiségről, annak mogtéréséről az j gaz J sten 
imádásához. Azt azonban n em következtethetjük a 
próféta szavaiból, hogy a népek mind át fognak 
térni a zsidók vallására, hanem csak az alapeszmé
ket fogják átvenni. A pogány n épek megtéréséről 

azól a próféta máshol is, ahol Asszyriát és Egyip
toroot említi, amelyekről Isten mondani fogj a : <l Ál
dott az én népem, Egyiptom és kezeim alkotása 
Assur ,, (19, 25). 
Ebből is kitetszik, hogy a próféta hirdetésében 

n em kell eseha tologiát keresnünk és n em gondolt 
évezredek utáni időre . De sokat várt a próféta már 
a közel jövőtől is, még pedig Ácbáz király fiától, 
nz utána következő Chizldjától, akiről még gyermek
koráról ezt j ósolja: (l Gyerm ek született nekünk, :fiú 
adatott nekünk, éB lőn vállán az uralom és nevezik 
ceudának, tanácsadónak, isteni hős, örökös atya, béke 
fejedelmének, az uralom nagyobbitására és vég n él
küli békére l>ávid t1·ónján (· s birodalma felett, hogy 
szílárdítsa óa támaszsza azt joggal és igazsággal mos
tantól fogva és mindörökké. Az Örökkévaló buzgó-
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sága fogja ezt meg tenni. ,, Föl kell tételeznünk, hogy 
a még gyermek Chizkijáhuban fölismerte a próféta 
azon tulajdonságokat, melyek a legszebb reményekre 
j egositották. 1 

Ugyancsak Chizkijára kell vonatkoztatnunk, mint 
már a régi klasszikus zsidó ex ege ták, ama j óslaiot 
is, melyet a 11. fejezetben oh·asunk, melyben a 
próféta a legideálisabb királyt és uralkodást festi és 
nem csudálhatjuk, ha nem csak a keresztények, de a 
hagyomány is a messiásra értette. 2 

Egy oly királyról beszél a próféta, akin (( pihenni 
fog Isten szelleme, a bölcsesség és értelem szelleme, 
a, tanács és erő szelleme, a megismerés és istenféle
lem szelleme,>. 

Ennek folytán nem szeme látása szerint fog ítélni 
és nem füle hallása szerin t fog dönteni (hanem men
ten minden tévedesből szigorú igazság szerint) és 
megveri szája vesszejével az országot és ajkai lehe
letével megöli a gonoszt. Ezen uralkodás különösen 
a szegényeknek és alázatosaknak fog javukra válni, 
akiknek igazsággal ítél és egyenességgel dönt. 

Az ideálizálás legmagasabb fokát éri el a követ
kező képekben az általános békéről: ((És lakozik a 
farkas a báránnyal és a párduc a gödölyével, borju 
oroszlánkölyök és hízóbarom együtt és egy kis fiú 
vezeti öket stb.,,. 

A jóslat betetőzése : ((Tel ve lesz az ország Isten 
ismeretével, mind a vizek takarják a tenger medrétu. 

1 Ld. Rási Ezáj. 9, 5. 6. verscihez és Szá.nhed1·i11 94a. 
2 Lá.sd Rásit és Szánhedrin 03b. 
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De a pogány népekről sem feledkezik meg a próféta, 
mondván : Jisáj gyökel'e zászlóldnt áll a n épeknek, 
hozzá fordulnak a nemzetek és az ő nyugalma di
csőség lészen (nem pedig háborúban szerzett.). Mindez 
pedig akkor válik valóvá, ha Aeszyria tjlbukik, mint 
egykoron Egyiptom, I sten keze által. 

A valóság azonban n em érte el a magas ideált, 
mert Chizkija jámbor király volt ugyan, az a rem élt 
boldog korszak vele sem köszöntött be és ilyen ta .. 
pasztalatokat szereztek a későbbi próféták is, de. 
azért az ő lángolásuk és szent optimizmusuk n em 
m~radt mély hatások n élkül. 

Mint É zsajásnál úgy Mikánál is a már említett 
közös jóslaton ldvül egy másikat is találunk, ahol 
szintén egy Dávid házából származó királyról van 
szó és ezt is zsidók és keresztények a m essiásra ér
telmezték.'1 Az 5. fejezet ugyanis így kezdődik: · <t Te 
pedig Beth Leehem Efrath, aki legcsekélyebb vagy 
Júda nemzetségeiben, tőled fog n ekem származni, aki 
uralkodó legyen Izraélben, akinek eredete ősidőből, 

·régm ult napok ból. - - - És föltámad és legeltet 
Isten ·hatalmával, Örökkévaló Istene nevének fölsé· 
gével és (biztonságban) lal\nak, mert most nagy lesz 
a föld végéig1> (5, l. 3). 

De nyomban utánna Asszyriáról van szó, amelyet 
Izraél le fog győzni, és így Mika is csak Cbizkijára 
gondolhatott, nem pedig egy távoli jövendőben meg
jelenő Messiásra. Az egész jóslatban nem érezünk 
messiási szellemet, nincs benne békéről szó, hanem 

1 Ld. Szanhodrin 88b és Htísi. Máté evang. 2, 5. 



diadalmas harcokról, malyekben Izraél l egyőzi el
lenségeit. 

Jeremiás és Cefanja. 

A jámbor Chizkijára, ki alatt Ézsajás befejezte pró
fétai pályáját, körülbelül 40 évi müködés után, kö
vetkezett fia, 1\Ianasse, aki a bálványimádást ismét 
behozta és gonoszságban hütett Aház nagyapján. 
Bkkor a prófétizmusnak el l<ellett némulnia egész 
bosszú uralkodása alatt (a Kir. IL k. 2 1, 1 szerint 
55 év). Csak az utolsó jámbor Jósija király idejében lép
nek föl Jeremiás és Cefanja a VI. század első felében. 

Jeremiás élte a leggyászosabb jdőket az összes 
próféták között és neki jutott a legnehezebb föladat, 
midőn hazájának most már biztos bukása előtt, nem
zetét elő kellett készíteni a reá várakozó nagy ezen
vedésekre és egyúttal buzdítani is a szent megadásra 
és kitartásra a.z Isten iránti hűségben. Kíméletlenül 
kell ostoroznia a bűnöket, melyek az országot a 
végromlásba sodorták, de másrészt ép annyira vi
gasztalnia is kell, nehogy népe elveszettnek higyje 
magát, és ő mindkét irányban küldetésének kellő 

magasságára emelkedett és a legnagyobb próféták egyi
kének bizonyult. 

Az ö moesiási jövendölésci ép annyira nemzetiek, 
mint az egész emberiséget átfogók. 

Rajongó szeretettel viseltetett népe iránt és nem 
Tó tta fel n eki az üldözéseket, me]yeket a vezető 

körök I'észéröl cl kellett szenvednie, de szerette az 
egész ernheri séget is és nekj js az üdvözlés ]ebl·tő

ségét hirdette. 
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Így olvctssuk nála: Té1·jetek meg mogtévedt fiúk, 
mert én vagyok uratok, veszlek bennetek egyet a 
városból és kettőt a nemzets~gből (ha csak egyet 
vagy kettőt találok idegen városban) és el viszlek 
Cijonba. És adok néktek páQztorokat, szivem szerin· 
tieket és azok legeltetnek benneteket tudással és be
látással ... Ama időben nevezni fogják Jeruzsálemet 
Isten trónjának és odagyülekeznek mind a nemzetek 
Isten nevéhez J ernzsálembe és nem fognak többé 
indulni szivük rossz indulata után (3, 14'. 15. 17). 

Meg van győződve róla, hogy I z ra él vallása 1n aj
dan meg fogja hódítani a sziveket és ezt máskor így 
fejezi ki: «Hozzád Istenem népek fognak JOnni a 
föld végéről és mondják: Csak hazugságot hagytak 
ránk őseink, hiábavalóságot, mely mit sem használ. 
Vajjon isteneket készítsen magának az ember, me
lyck biHzen nem istenek?>) (1 G, 19. 20). 

l\lég világosabban fejti ki eme hitét a következő 
szavakban: <1És lészen miután kiragadom őket (az 
idegen nemzeteket) földjükből, ismét könyörülök raj
tuk és visszavezetem őket örökségükbe, orszáoukba. 
• o 

Es ba megtanulják népem utjait, hogy esküdni fog-
nak az én nevemre: Isten életére ! amint megtaní · 
tották (előbb) népemet a Baál ra esküdni: akkor ők 
is fölépülni fognak az én népem között» (12, 15. 16). 

De legkevésbbé sincs j ogunk föltételezni Jeremiás
ról, hogy ö a vallás reformálását l\épzelte a messiási 
kor beáltá.val {ld. Conlill ~)7. 1.), me rt hisz ellen· 
kez6leg ekképpeu szól : A papoknak és levi táknn.k 
nem fog hiányozni előttem férfiú, alá égőáldozatot 
hozzon, lisztáldozatot füstölögtesseu és vágóállatokat 
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készítsen minden időben (33, 18). Nem vetette tehát 
el végképpen az áldozatokat , amint hinni lehetne 
egy másik nyilatkozat!t után (7, 2 1. 22). 

J eremiás ép úgy várta és bitte a zsidó birodalom 
visszaállítását Dávid egy utódjának uralma alatt, 
mint a többi próféták, kik megelőzték, amint ezt 
több ízben is hangozt atja (ld. 30, ü. 21. 33, 15. 17). 

De annak nem találjuk nála nyomát, hogy sze
riute a világ átalakulása egy kiválasztott személytől 

fog kiindulni. 
Uj mozzanat Jeremiásnál, hogy a számüzetés vé

gét 70 év elteltére teszi (2.), 11 - 12. 29, 1 0). Ezen 
évszám későbben nagy jelentőséget nyer Dániel köny
vének szerzőjénél, amely főképpen a m ossianikus 
kornak van sz en tel ve. 

Cefanja is Jósija király alatt müködött, de a 

babyloniai veszedelmet még nem említi, hanem szól 
a skytákról, akik idejében Ázsia nagy r észét rémü
letben tartották. 

I s ten itéletét hirdeti az összes népeknek, amelyek 
bünhödésök után m egtisztult nyelven fognak beszélni 
és valamennyien az egy Isten nevét fogják hivni, 
szolgál ván őt váll vetve (3, 0). 

Izraélről pedig megmarad egy alázatos és szegény 
rész, amely bízni fog Istenben. Izraél ezen mara
déka n em fog valótla.xrt beszélni és nem találtatik szá
j ában a z álnokság nyel ve; ök legelni fognak. lehever
nek és senkisem riasz~ja őket. T hát nem gazdagsá
got és bőséget fog n. me. siásj kor hozni, hanen1 
csendes boldogsá.got. 

David h ázáról nem esik szó. 
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Ezekiel. 

Bzekicl móg az első de portáció alkalmával (5U7) 
került Babyloniába és, mjnt maga mondja, öt évvel 
késöbb kezdte meg müködését. Ö volt az egyetlen 
próféta, ki idegen földön volt I sten szavának. tol
mácsa. A hír, hogy Jeruzsálem a babyloni hódító 
hatalmába került, lesujtó hatással volt a szánlüzöt
toJ, re és Ezekiel föladata volt, reményt árasztani a 
kéLségbeesettek lelkébe. Tanításának oly hatása volt, 
hogy méltán őt tartják a zsidóság regenerációja meg
alapítójának. 

Az általános csüggedés idején Ezekiel lelkét csak 
a Yal1ás megmentésének gondja foglalta el és ez 
em el te föl hazafiúi bánat& közepette. 

Egyik szembeötlő és az előtti prófétáktól meg
különböztető vonása Ezekielnek: a misztikus elem, 
mely először nála észlelhető és ez idővel megteremti 
az apokalyptikus irodalma t. 

~Iár az ö avatása és az isteni trónkocsi leirása 
angyalokkal és titokzatos alakokkal mutatja ezt vilá· 
gosan (1. fej.). Ézsajás avatásánál is megjelenik ugyan 
l Rten, trónján ülve és szerafoktól körülvéve (Ézsajás 
6. fej .), de ezt a víziót inkább szimbolikusan kell 
fölfogni és nem is ismétlődik többé nála. De Ezekjel 
könyvében mindvégig szerepeinek az angyalok, akik 
Isten megbizásából megismertetik a történendőkkeL 

Egy alkalommal megragadja egy ilyen égilény, 
mely derekától alább merö tűz volt, n,ttól fölfelé 
peclig mint fényn~k látszata, mint csi llogó ércnek 
szine. És kinyujtott egy kézformát és megragadta a 
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próféta fejének egy fürtj ét és vitte ég és föld között 
Jeruzsálembe (8, 2. 3). 

)[áskor meg hat emberalakú angyalt lát s mind
egyik kezében romboló ezerszám Jeruzsálem elpusz
títására. Sorukból kiválik egy lenbe öltözött író
szerszámmal a derekán, hogy megjelezze azoknak 
homlokát, kiket Isten meg fog menteni a pusztu
lástól (9, 1- 5). 

Hasonló látományról szól a 10. fejeze t is. 
Az újra fölépítendő templom méreteit is egy réz

színű emberalakú angyal mutatja neki, aki a kezé
ben tart egy lenzsinórt és mérönádat (40. fej. és 
köv.). De egyébként Ezekiel beszédei világosak akkor 
is, midőn az eljövendő aranykort ecset eli. Misem 
jogosít fel bennünket arra a föltevésre, hogy a mes
siási . időt a távol jövendőbe Helyezte volna. 

A részletesség, mellyel Izraél megváltásáról szól, 
szintén arra vall , hogy nem évszázadok utáni időre 

gondolt. 
Legmegkapóbban a 37. fej ezetben vannak a mes

siási várakozások kifejezve. 
Isten szelleme által kivitetik a próféta egy nagy 

síkságra, mely telve van emberi csontvázakkaL Isteni 
parancsra ezeknek jósolja, hogy támadjanak föl, és mi
clön ez megtörtént és a csontok újra húst, ereket é 
bőrt öltöttek és beléjük szállt ismét az élet, akkor 
Isten fölvilágosítja, hogy ezen csontvázak Izraélt 
jelképezik, mely azt mondja: Kiszáradtak ami csont
jaink és elveszett minden reményünk. 

<tAzért jósold és mondd nekik : Én megnyitom 
Airjaitokat és fölhozlak és elviszlek Izraél földjére>•. 
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)[aj d í~y folyt..l~ja: <tÍgy szól az Úr, az Örökké-
, 

\aló : Ime, ón veszem I zrael fiait a népek kü~ül, 

ahová mentek, és visszavisz ' ID földjükre. És teszem 
öket CfJ!I nemzetté Izrael hegyein, hogy tobbé ne 
legyenek kót nemzetté és hogy n e oszoljanak két 
királysággá . . . És az én szolgám D::l.vicl kiiály 
lesz felettük, CfJY pásztoruk lesz mindnyá.juknak; 
törvényeimet kövessék és rendeleteimet őrizzék és 
gyakorolják ll (37, 21- 24). Mondanunk sem kell, 
hogy Dá vid alatt nem lehet ideálist messiást érteni. 

A messzianikus képet kiegészíti egy borzalmas bá
ború, mclyből azonban I r.raél diadalmasan fog ki
kerülni. Az ellenség Góg lesz, ~Iágog ország királya, 
aki észak felől szám os n épek élén be fog törni 
Palesztinába, miután ott Izraél csak keYéssel előbb 

újra megtelepedett, de ezen vállalkozás kimenetele 
olyan lesz, hogy belöle mindenütt m eg fogják ismerni 
Isten mindenbatóságát és szaretetét Izraél iránt. 

Szörnyű esPmények fognak ugyanis végbemenni: 
remegni fognak a föld állatai és emberej, a ]tegyek 
összeomlanak, miközben az ellenséges :Uadak egy
másra támadnak, és Isten pusztitja öket dögvészszel, 
vérrel, szakadó esővel, jégveréssel, tűzzel és kénne1, 
hogy megazenteHessék és elismertessék az összes 
népek által. A jóslat azzal végződik, hogy Izraél 
azontúl ragaszkodni fog Istenhez és Ö soha többé 
nem fogja ~rcát olőlök elrejteni, miután kiöntötte 
rájuk az ö szellemét (38. és 30. fej .). Mágog népe 
aln.tt pedig a skytákat kell érteni, de kéeőbben misz
tikus népnek tekintették és így lierült bele a messia
nikus clogmatikába úgy a zsidóknál 1nint a keteszté-
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ny eknél (Sabbat 11 8ct, Beracb oth 7 G; J el enések 20, 
. 7. köv.). 

II. Ézsajás. 

Ezsajás könyvének 66 fejezetéből az utolsó 27-nek 
tartalma világosan mutatja, hogy egy későbbi prófé
tától származnak, akinek neve ismeretlen lévén, Ten
desen II. Ézsajásna-k mondatik. 

A babyloniai számüzetés végét jósalta m eg a nagy 
ismeretlen próféta, midőn egy új hódító lépett a 
történet színterére. 

Cyrus a perzsák alkü·álya legyőzte Astyages méd 
királyt és néhány évvel később (539) megh óditatta 
Babyloniát és benne IL Ézsajás Isten küldöttét láita, 
aki a száműzött zsidóRágnak vissza fogja adni sza
badságát. A prófétai erő ismét csudálatos lendületet 
vett és nem várt költői m agasságra emelkedett. A pró
fétizmus eme képviselőjéről m ondja korunk egy ki· 
váló bibliakutatója: «Találkoznak benne, mjnt egy 
gyujtópontban az előző prófécia nagy és fönséges 
fölfogásai és visszaadja öket a legbűvészibb sugár
törésben és a legcsudálatosb fény- és színpompában, 
mert ő a forma lángelméje, a nyelvnek olyan m ea
tere, aki a dikció felett mint kevesen uralkodik ,,. 
(Cornill 132. I.). 

De bennünket itt főkép az érdekel, hogy minő 
új vonásokkal tudja a messianikus képet gazda
gítani és min ö hatása volt a messiási bit kialaku
lására. 

Ami leginkább feltünő, hogy ezen p1·óféta a po
gány Cy1·ust ünnepli, mint Isten hősét és fölkentjét, 
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ttkire bizta Izraél megváltását és a legbüszkébb r e
mények megvalósítását. ·(41 , 2. :i. 46, 11. 48, 15.) . 

N évvel is ém líti őt, akit Isten kiválasztot t pász
tol·ának és fölruházta hatalmával, hogy urává tegye 
a legrejtettebb kincseknek. (44, 28. 45, 3.) 

De minden nagyság és dicsőség csak azé1·t jut 
Cyrus nak, hogy Isten tervei végre teste h öltsenek és 
Izraél rendeltetése az összes n·épek által elismer
tessék. 

Dávidról a próféta csak egyszer emlékezik meg 
(55, 3.), de csak azért, hogy az ő korát az eljöven
dőhöz hasonlítsa. 

Egyébként úgy látszik, hogy Cyruson kívül más 
megváltó személyre nem gondolt. És mégis ezen 
pl·óféta hozzájárult, 'hogy a személyes messiásbail. 
való hit kifojlődjék a későbbi zsidóságban. Két helyet 

l 

találunk a próféta besz~deiben, amelyre a személyes 
messiás hite támaszkodhatott. 

Az egyik így hangzik: <t ime az én szolgám, akit 
támoga tok, ki választottam, akin lelkem tetszést talál, 
szellememet adom reá) hogy az igazságot vigye a 
ne1nzetekhez. Nem kiáltoz és nem emeli föl és hal· 
latja hangját, zúzott nádat nem tör el és pislogó 
l{anócot nem olt ld , igazságra hordja szét a tör-

.. vényt ,> . (4~ , 1. köv.) 
Így ~ehát a próféta egyes személyra látszik gon

dolni. aki a rajta levő isteni szellemnél fogva min · 
d<;n hatalmi eszközök nélkül a zsidó törvényt el fogja 
terjeszteni az egész földön. 

Voltak is, kik így értelmezték a j óslatot, a mes
siásra vonatkoztatva tTargum, Redák, Abrábánel), de 
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viszont mások, mjnt már az alexandriai görö·g for
dítás '1 I zraélt értették Isten szolgája alatt, amint ez 
más helyékből is kitetszik. (4·1. 8. 9. 43, 10. 44, 1. 
45, 4.) Máté evangeliumában is idéztetik 42, t . 
Jézusra vonatkoztatva. 

H.asonlóan eltérők a nézetek a következő helyre 
vonatkozólag : 

(cÍme boldog lesz az én szolgám, fölmagasodik, 
fölemelkedik és magas lesz nagyon. Amint sokan 
rajtad eliszonyodtak, annyü-a eltorzítot t volt ábrá
zatja ~s alakja; nem olyan, mint az ember fiaié, 
akképpen sok nemzetet megdöbbent, miatta ki:tályol< 
elzárják szájukat, mert ami nem beszéltetett el ne
kik, az t látták, és amiről nem h allottak, azt ész
lelték». 

<<Ri hitt a mi hírünknek és az Örökkévaló karja 
kiben nyilvánult? Felnövekedett előtte, mint a cse
mete és mint gyökér elszikkadt földből, sem alakja, 
sem dísze; nézzük, de nincs ábrázatja, hogy meg
kedvelnök. 

Megvetett és emberektől elhagyott, fájdalmak em· 
/ 

bere és betegségek meghittje . . . De bizony a mi 
betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat ő hor· 
hordozta ... ,, (52, 13. 53, 1. kk.) 

Ezen felette homályos verseket nemcsak az újabb 
rácionális exegeták, de már Rási, Ibn Ezra és 
Kimchi meg Abrábánel js Izraélre értelmezték. Ö az 
Isten szolgája, ki szenved az emberiségért, hogy az 
Isten hitéhez Yezérelje. A népel<: csak a m essiási 

1 Idézve Philippsonnál. 

A z !~fiT Évkönyve. 191.0. 
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idlSben fogják belátni, mennyire igazságtalanok voltak, 
midőn Izraélt lenézték és kártalanítani fogják szen
vedéseiért. 

Ezen fölfogással egyezik, hogy a próféta az összes 
népek önkéntes meghódolását jósolja meg a mes
sianikus időre és }:logy vetekadni fognak Izraél 
kegyének elnyerésében. (60. fejezet.) 

Természetes, hogy a próféta előtt a teljesen meg
tért Izraél lebegett. 

A kereszténység az említett versek~t Jézusra vonat
koztatta, aki élte végén soknt ezenvedett az emberiség 
biíneiért. 1 

Hogy a zsidók köz t is voltak, kik az Isten szolgáj a 
alatt személyes messiást értettek, ennek nyoma van 
fl talmudban. (Szanhedrin 98b.) 

A zsidóságban azonban csak a győzedelmes messiás 
hite talált általános el fogadás ra. 

IL Ezsa,jás is azt hirdette, úgy mint elődei, hogy 
a jeruzsálemj templom a messiási korban föl fog 
épülni és a vallás parancsolatai érvény ben fognak 
maradni ; a népek pedig valamennyien j ö nni fognak, 
hogy minden újholdnapon és szombaion !~boruljanak 
az egy Iste~ előtt (66, 23). Egy másik helyen azt 
mondja az idegenekről: «Az idegenek fiai, akik 
csatlakozni fogna~ Istenhez, hogy öt azoigálják és 
kövessék az Istent, hogy legyenek szolgái·, akik 
óvakodnak a szombat megszegésétől és ragaszkodnak 
frigyemhez: azokat elviszem szent hegyemre és meg-

t Az ide vonatkozó idézeteket lásd a kereszt. bibliában 
Ézsajás 53. fejezetében. 
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örvendeztetem imádságom házában ; az ő áldozataik 
is kedvesek losznek oltáromon, mert az én házam 
imaháznak fog neveztetni az összes népek számára.,> 1 

(56, 6, 7.) 
A bibliakritikusok szerint is li. Ézsajásnak legalább 

a tóra 5. k~nyvét ismernie kellett, de ő a törvények 
érvénytelenítéséről a messiási időben nem szól. 

Az exilium utáni ·próféták. 

IL Ézsajás ragyogó színü jóslatai csak igen csekély 
mértékben telj esülte]{. A sokat magasztalt Cyrus meg
Angedte ugyan zsidó alattvalóinak a hazatérést és a 
templom fölépítését, de szabadok nem lettek. Haza 
is tértek 42 ezeren Zerubábel a királyi sarjadék és 
J es ua főpapi sarj adék vezeté~e alatt, de az alapkő 

letételénél a templom építésében tovább nem jutottak, 
mert a szamaritánok és más ellenségek elszakadással 
vádolták a perzsa udvarnáL Az épíiést csak 520-ban 
kezdhették meg Dá1·ius uralkodása alatt és be is 
fejezték négy év alatt. 

A templom fölépíiése Chaggaj és Zekarja próféták 
érdeme volt, akik Zerubábel t és J c suát, valamint az 
egész népet buzdították. Zerubábel volt Palesztina 
helytartója és benne látja Chaygaj a 1nessiást, mert 
ismét nagy események készültek. 

Cambyses halála után ugyanis zavat·ok támadtak 

1 Ném ely újabb bibliatudós szarint Ézs. köuyYének 56-
66. fejezetei egy ha1·m. p1·6fétát6l szánnaznak. 

* 
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az országban, malyeket Dárius csak nehezen birt 
megszüntetni. 

Ekkor mondja Isten Chaggajnak: Szólj Zerubábel-
• 

nek, Júda helytartójához ekképen: ((En megrendítem 
az eget és földet, megdöntöm a királyok trónjait ... 
ama napon így szól a seregek Ura, veszlek téged, 
Zarubibel Seáltiel fia az én azoigámat és teszlek 
pecsétgyűrű gyanánt, mert téged válaaztottalak ki, 
úgymond az Örökkévaló, a se1·egek Ura. )) (2, 21 - 23.) 

Sokkal gazdagabb Zek. próféciája, mely emlé
keztet Ezekielre, mert ő is angyaloktól értesül Isten 
akaratáról. 

Egyszer lovon ülö angyalokat lát és ezek közül 
az egyik fölszólítja, hogy hirdesse Isten haragj át a 
népek iránt, Izraélt pedig nyugtassa meg. - , , 

A szózat így hangzik: «Igy szól az Ur: Még túl-
áradnak városaim a jótól, megvigasztalja Isten 
Ciónt és Jeruzsálemen tei szése lesz. (1, 17.) 

Még hat ilyen viziója van. Egyikből az tetszik ki, 

hogy ZeJubábelt tekinti messiásnak, a Dávid házából 
származó királynak. (3, 8.) 

ITasonló célzás yan még 6, 12, 13. Zek. mes
.siánikns jóslataiban szó van a népek1·ől is. Hirdeti: 
Soknn lesznek · a n ép ek, amelyek I stenhez fognak 
csatlnl\ozni ama időben és lesznek nekem népemül 
és n1egtudod, hogy Isten küldött engem hozzád 
(Ciónboz). 

Hogy pedig ez a közeli jövó're vonatkozik, kitetszik 
a bevezetö szavakból: Ujjong és ro-ülj Ci ón leánya, 
mert en jövök és lakni fogok közted. (2, 14- 16.) 

Beszédeinek végén a következöket olvassuk: « Számos 
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népek jönnek és hatalmas nemzetek, hogy keressék 
a seregek Urát Jeruzsálemben és fohászkodjanak az 
.. ' 
Orökkévaló ~:~zíne előtt. Igy szól a seregek Ura: ama 
napokban meg fog történni, hogy megragadj a tíz 
ember a nemzetek minden nyelveiből, megragadják 
egy júdeai ember ruhájának szögletét, mondván: 
veletek akarunk menni, mert hallottuk, hogy Isten 
veletek van. '' (8, 21-23.) 

Ennyire erős volt ezen korban a prófétáknál a hi t, 
hogy a ?nessiás icleje közeleelik és a zsidó vallás 
meg fogja hódítani a népeket. 

De mi vel a sokat mondó j óslatok csak nem akartak 
megvalósulni, a nép hite egyre csökkent és kétel
kedni kezdett az isteni gond viselés ben. Ekkor lépett 
föl Maleáchi (kb. 50 évvel Zekarja után), hogy a 
vallási hanyatlásnak gátat vessen. 

A régi próféták bát orságával rójja meg Maleáchi 
a babyloniai hazatértekből újra alakult község bűneit, 
amelyek köz t most már nincs a bálványimádás, de 
nem kevésbbé súlyosak az erkölcsi kihágások és 
még a vallási cselekedetek sem tanuakodnak komoly· 
ságról, azoknak értékét is Jerontja minden buzgóság
nak hiánya. Az általános romlottságért a próféta a 
papokat teszi felelősekké és azért kifejti Lévi törzsé
nek hivatását, amely tagjainak erkölcsi tisztaságá· 
ban és a .nép fölvilágosításában és oktatásában áll. 
(2, 4,. köyv.) 

A kételkedök tömegének pedig, mely kérdezi : hol 
marad az igazság Istene, hiszen nem lakolnak a 
rosszak (2, 17), azt hirdeti: elme elküldöm köve
temet és az egyengeini fogja az útat előttem, és 
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birtelen bevonul ten1plomábu, az Úr, akit kivántok 
és a szövetség angyala, akit óhajttolr, ime eljön, így 
szól a seregek Istene. l~s ld tudja elviselni jövetelé
nek napját, ki tud m egállani, mid<Sn megjeleni!<, 
mert ö olyan, mint az olvasztónak tüze és mint a 
ruhamosók lúgja.» (3, 1- 2.) 

Világos, hogy ~{aloálá a mess iási id<Sről sz ó J, 
mellyel együtt jár a végi télet, de vajjon J<i ért .1ncl ő 
a (c követ )), az <c angyal)) és a u sz övetség angyal u,,, 
alatt ? Vannak, akik Illést értik alatta, akir<Sl beszédei 
vége felé ezt mondj a : <d me elküldöm n ektek Illés 
prófétát, mielött elkövetkezik az Örökkévaló napjai 
a nagy és rettenetes ; ós visszatériti az atyák szivét 
a gyermekekhez és a gyermekek szi vét az atyáikhoz, 
nehogy jöjjek és megverjem az országot átokkal.,, 
(3, 23, 24.) 

De miért szól a próféta osak lllósröl és nem 
említi a messiást magát ? Maimuni szarint a fejezet 
első versében magáról a messiásról van szó. (Iggereth 
Témán 6d. ed. l;ichtenberg.) 

Hogy hogyan kerül t Illés Ma.leákinál a messiási 
eszmekörbe, holott a többi próféták nem emlitik, azt 
nem tudhatni. Csak azt látjuk, hogy a kereszténység 
keletkezésének idején már illést tartotta a zsidóság 
a mesaiás elöhirnökének és azért kollett KereszteliS 
Bzent Jánoanak Jézust megelőznie. (Ld. Máté ev. 
11, 10. Márk 1, !. Lukács 1, 17.) 
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Bizonytalan korú próféták. 

Jóel könyve és Zekarja utolsó 6 fejezete felett a 
korukat illetőleg a bibliakutatók véleményei nagyon 
eitérők egymástól. 

J ó el könyve E wal d (Die Profete n des Al ten 
Bundes 1.840. I. k. 66. kövv.) és mások az újabb 
korban is a legrégibb keletűnek tartják az összes 
prófétai iratok közt. J ó el még nem sz ól az assyrok
ról és a nép sokkal egyszerűbb volt, mint Amosz 
idejében. 

Ellen ben Cornill ezerint (id. m. 163. l.) bizonyosra 
vehető, hogy Jóel Ezra és Nagy Sándor ltözötti 
időben élt, mert az ő beszédei hanyatlást mutatnak 
az előbbi prófétákhoz képest. Nála hiányzik a 
moralizálás és a súlyt csak a templomi kultuszra fek
teti. (Ez csak részben áll, mext igenis szó van nála a 
vezeklésről és megtérésről, hogy Isten elhárítsa az 
országról a sáskajárás szörnyü csapását.) A párti
kulárizmus is feltünő, amennyiben a pogányoknak 
pusztulást hirdet a próféta. 

Ezen könyvben is akadunk messiási jóslatokra, és 
pedig a . legszebbek egyike: <'És lészen azután (ha 
Isten megkönyörül az ő népén), kiöntöm szellememet 
minden testre, és jósolni fognak fiaitok és leányaitok; 
véneitek álmot látnak és ifj aitoknak látomásaik 
lesznek. 

Még a szolgákra és szolgálókra is kiöntöm szel
lememet azon napokban. Csudákat teszek égen és 
földön, vér, tűz és füstoszlopok. A nap sötétséggé 
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válik és a, hold vérré, mielött eljön az Örökkévaló 
napja, a nagy és rettenetes .. . >> (3, 1-4.) 

Majd így folytatja : <1Ama napokban és ama időb-en, 
midőn viaszahozom J eh ú da és Jeruzsálem foglyait, 
összegyüjtöm az összes népeket J ehosafat völgyébe 
és pörbe szállok ott velök népem és birtokom, I zraél 
miatt, melyet elszórtak a népek közt és országomat 
elosztották ... •> (4, 1, .2.) 

Messziánikus részlet még a következő is : «És lészen 
ama napon musttól csepegnek a hegyek és a halmok 
tej től folynak és mind J eh ú da medrei vízzel folynak 
és egy forrás jön ki az Örökkévaló házából és meg
áztatja Sittim völgyét. Egyiptom pusztulássá lesz és 
Edom sivár sivataggá . . . J eh ú da pedig örökké 
lakott lesz és Jeruzsálem nemzedékről-nemzedékre. >> 

(4, 18-20.) 
Mindezt pedig Isten maga fogja megcselekedni, 

minden közbenjáró, szetne'lyes m essiás nélkül. 
Zekarja könyvének utolsó hat fejezetében még 

nehezebb az eligazodás. 
Ewald azon nézetben van, hogy 9-11. és 13, 

7- 9. egy ismeretlentől ered, aki valamivel később 
élt, mint Hósea., míg 12, 1-13, 6. és a 14. fej. 
röviddel a templom elpusztulása előtt írattak. (Id. 
hely 308. l. és 389. kk.) 

Hölscher (Die Profeten 1914. 450. l. ~ köv.) _ négy 
kisebb részre bontja a fejezeteket, malyeket különböző 
ezerzök írtak az exilium utáni időben. 

Comill pedig (ld. h. 166. k.) mi~d a 6 fejezetet 
a Nagy Bándor halála után keletkezett harcok idején 
éU prófétának tulajdonítja és nála a pr~fétizmu~ 
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legmélyebb hanyatlását látja, mert gyönyörködni 
látszik az ellenségeken kitöltendő véres bosszún és 
azt reméli, hogy majdan a pogányok sem fognak 
untálatosat )) enni és zarándokolni fognak Jeruzsá
lembe, hogy a sátoros ünnepet megünnepeljék a 
zsidókkal együtt. (14, 16- 19.) 

Pedig ezen ismeretlen prófétánál a következő 

messiási jóslatokat is olvassuk : «Vigadj nagyon, 
Ci ón leánya, riadozzál Jeruzsálem leánya ! Ime 
királyod jön hozzád, igazságos és győztes ö, szegény 
és szamáron nyargal, vemhén, nőstény szamár fián. 

Kiírtok szekerhadat Efrájimból és lovat Jeruzsálem
böl, kiirtatik a. harcnak íjja, majd békét hirdet a 
nemzeteknek, uralma pedig tengertől-tengerig terjed 
s a folyamtól (az Eufratestől) a föld végéig. (9, 9, 10.) 
Majd meg azt olvassuk: (<És lészen az Örökkévaló 
király az egész földön , ama napon egy lesz az Isten 
és az ő neve egy. 1> (14, 9.) 

Ha valóban ezen ismeretlenben az utolsó próféta 
sz ól hozzánk, a kk or a prófétizmus nem csendülhetett 
ki szebben utoljára, mint éppen ezen jóslatokban, 
melyek a messiánizmus lényegét képezik és már , 
Ezsajás ajkain legvilágosabban kifejezésre jutottak. 

De azt hisszük, hogy az <<eljövendő királyban)> sem 
kell személyes messiásra gondolnunk, noha a hagyo
mányos irodalomban (Szanhedrin D8a) és az evan
geliumokban is (Máté 21, 5. és János 12, 15.) ilyen 
fölfogással találkozunk. 

Visazapillantva most már az összes prófétákra, 
akiknek messiási jóslatait elvonultattuk magunk előtt, 
meg kell állapítanunk, hogy mindnyájan nem egy 
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távoli beláthatatlan időre t'd?'ták a"" Istenisn~eret 
aranykorszakát, hanem ellenkezőleg kö~ez hitfék annak 
bekövetke::.ését és csak mivel ebbeli váiakozásukban 
mindig csalatkoztak, hozzászokott a zsidóság ahhoz, 
hogy megelégedjék a hittel, hogy Isten végre is be 
fogja váltani igéretét, ba bármily későn is. 

Innen pedig az eschatologikus fölfogásig már nem 
nagy volt az út és már Dániel könyvében ilybnre 
akadunk. 

Dániel könyve. 

Mint az előző korszakokban láttuk, hogy a próféták 
rendesen válságos időkben, midön a népet bátorítani 
és vigasztalni kellett, alkották meg a j övendö képét 
az isteni itélatröl és az azt követő boldog korról, 
úgy Dániel messiánikus könyve is akkor keletkezett, 
midön Antiochus Epiphanes üldözései a zsidóságot 
megsemmisüléssel feny~gették. 

Az ismeretlen szerző szerint Dániel, aki még 
Nabukádnecár uralkodása alatt az ő udvarában 
jámborságával és isteni bölcseségével feltünt és maga.,s 
polera emelkedett, megérte még a babyloni birodalom 
meghódítását Cyrus által. (Dan. 6, 29.) 

A könyvnek első felét, úgy látszik, a szer~ő azon 
célzattal írta, hogy az olvasók belőle meggyőződje
nek Dániel prófétai voltáról és elhigyjék a roes
sziánikus jóslatokat, melyek a többi fejezeteknek 
tárgyát képezik. 

Dániel isteni férfiúnak bizonyul P z zal, bögy 
Nebnkádnecárnak két álmát megfejti, Bélsácárnak 
pedig a. rej~elmes írást, melyet dözsölése közepette 
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megjelent osudás kéz irt palotájának falára, meg
fejtett~ és megjósolta, hogy megméretett és könnyli
nek taláUatott és azért birodalmát el fogja veSJteni. 

Így is történt: BélsAcár még azon éjjel meg
öletett Cyrus katonái áltQI. 
~ további bizonyíték Dániel szavahihetösége 

mellett, hogy ellenségei ármánykodás& folytán Dárius 
méd király öt oroszlánverembe záratja, de csudála
tosan semmi baja nem esik. 

Ezeknek eH>reboosátása után kövefteznek Dániel 
látomásai~ mely eket egy angyal magyaráz neki és 
megtudja a bekövetkező világeseményeket korától 
egészen .A.ntioohus Epiphanesig, aki ugyan nino 
megnevezve, de elég világosan jelezve van. 

Négy vad áJlatot látott Dániel álmában és ezek 
négy világbirodalmat jelentenek: a babyloniak, a 
médek, a perzsák és görögök birodalmát. Ezek 
egymást fölváltották és a negyedik bukása uM.n az 
uralom átszáll a. szent népre (Izraélre), amely örökké 
fönn fog m&radni. 

Az Isten eme végzését pedig a következőkép látta 
Dániel: «Láttam éjjeli látományban, hogy ime az 
ég felhőivel emberfiához hasonló jött és eljutott az 
aggastyánhoz (Istenhez). Ö eléje vitték öt. É!:l neki 
adatott uralom, dicsőség és birodalom és mind a 
népek, nemzetek és nyel v ek őt szalgálták; uralma 
örök uralom, mely soha nem mulik el és birodaJma 
olyan, hogy soha el nem pusztul.» (7, 1 3-1~·.) 

Az « emberfiához hasonló.. alatt a t almud (Szan
hedrin 98a. ), valamint a későbbi zsidó magyarázók 
nagy része is a messiást értették, anélkül hogy 
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többnok, mint embernak tartották, mert hiszon csak 
álomról van s~ó és J zraól népón ek kópviselöj é1·őJ. 

Azót·t is a tové.bbiM.ltban mindig csak lzraél, mint u. 

szelltok népe emlittetil<, úgy hogy kételkedni lehet, 
vt~jjon ogytUtalt~ban szó van·o a l<önyvben személyes 
ruossiásról, ilo Dtívid törzsóből szárma?.ottról semmi" 
oaetre sem. 

Do n szet·zö 1uég más módon törekedett bizalmat 
l<eltoni Dániel jóslatn.i iránt. 

ElmondatJa Dániellol, hogy ő eltünődött azon, 
miórt kelljen népének még mindig szenvednie, holott 
Joremiás próféta a megváltást 70 év végére jósolta 
meg; és akkor imádkozik Istenhez, miközben meg
jelenik neki Gábriel angyal és megmagyarázza neki, 
hogy Isten nem vonta végkép vissza igéretét, de 
hótszot· kell elteln ie a 70 évnek az első templom 
elpusztulást\.tól, vagyis 4VO év uh\.n fog teljesülni. 
(9. Í<'j .) 

A measitisi kornak azzal is ad Dániel könyve 
esohatologiai jellegot, hogy először hirdeti világosan 
o. huJottak föltámadását. (l 2, 2.) Noha nyomát már 
Ezájás 26, L 9· ben is taláJjuk.'1 

Dá.niel jóslatai nem valósultak meg a makkabeu
sok gyözelmeiben, de a messiási gondolatpk ébren
tartására bizonyára nagy hatással voltak és az ő 
mintájukra készültek a IV. Ezra és Énoch neve 
alatt ismert apokrypb könyvek, valamint J án os jele
nései is. A bibliának harmadik csoportj ába tartozó 

. 
1 Coruill szoriut (i. h. 165) Ézsajás 24--~7. fojozotok a pe1·zsa 

buodalom bukása idejéből szá.rmaznak. 
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könyvek közül Dánielen kívül leginkább a zsolíá?"Ok 
szerzőinél várhatnánk fölvilágosítást a messiási eszme 
felől, mert hiszen legaláb b egy t·észük az exilium 
utiini korban élt, amikor csak a remények nyujthat
tak vigasztalást, de a messiás eszméj ére sehol nem 
akadunk, ha osak a panaszokkal kapcsolatban elő

forduló, a megváltásra vonatkozó fohászokat nem 
tekintjük annak. A személyes és Dávid házából 
származó messiásra akartak ugyan régente célzást 
taltUni a Hidsorlik zsoltárban, de ezen fölfogás a 
tudományos exegezis előtt meg nem állhat. 

De ha a személj es messiási hittel nem találkozunk 
a zsoltárokban, mégis messiási szellem lengedez n agy 
részökben, különösen p edig a U6- 100-iki zsoltárok
ban, melyek valószínűleg a makkabeusi győzelmek 
idej éből származnak. 

A 06. zsoltárt már Rási is a messiási korra vonat
koztatja s valóban arra utalnak a következő versek: 
«I~nekeljetek az Örökkévalónak új dalt, énekeljetek 
az Örökkévalónak, mind az országok.» (1. v.) 

(«Hirdessétek a népek közt dicsőségét, az összes 
népek között az ő csudáit.1> (3. v.) 

«Adjatok, népek nemzetségei, adjatok R.Z Örökké
valónak dicsőséget és batalmat. 1> (7. v.) 

u~[ondjátok a népek közt: az Örökkévaló ural
kodik .. . ítéli a népeket igazságossággal. 1) (10. v.) 

A 07. zsoltár I sten végitéletéről sz ól, amidön tűz 
jár előtte és égeti l\Öröskörül az ö ellenségeit. Akkor 
elolvadnak a hegyek mint a viaszk, az egész föld 
ura előtt. Ugyanezen gondolatok ismétlödnek a 
100. zsoltál·ig. 
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De mégis elérkezik nemRokára az idő, midőn a 
s~emólyos moasiá1:1 oszmóje foglalkoztatja az embereket 
és pedig akl<or, mikor a római uralom legnyomasz
tóubá. válik és közeledik a végbukás. 

A messiási eszme a zsidó állam utolsó 
századában. 

Vártak e általánosan ezen jdőb en egy oly mesaiás
kirólyt, nl< i Dn.vid házából származni fog? 

Biztos hagyomány erre nézve ekkor alig ba még 
létezett. Sziracb (200 k. a ker. előtt) . Lllés prófétát 
magasztalv n, így sz ól róla: <l • •• Aki föl vagy j e
gyozve, hogy jövenrlö korokat büptetsz és a haragot 
(Isten haragját) csillapitod, mielőtt az ki fog törni, 
az atya azivót a fia felé forditván és Jákób törzseit 
vissza tillitván ... Ak l< or fogjuk az igaz életet élni.>> 
(4~. , 10- 11 .) Ö tehát magáról a messiásról nem szól. 

Úgyszintén a. Maklcabeusok első könyvében (14, 41) 
cettk c1az igaz prófétárób> van szó, akinek megjele
néséig megválasztották Simont vezérnek és főpapnak. 

De egy ismeretJen júdeai költő Egyiptomban 
sibyllinikus költeményében azt jósolfa a második 
triumvirátus idejében (43 után) hogy: <'Eljön egy 
szeot f'~jedeleHI, aki uralkodik n föld minden orszÁ.ga 
felett minden időkön át ... » (Sibyllinák III. 1·<>- 50. )'' 

Itt már a meAsiást kell érteni, de nem mondatik, 
hogy Dávid htízá.ból fog származni. 

A Septuaginta M. IV. k. 24, 7. és 17 -hez vilá-

1 Ld. GriUv. III'. !Or>. és 274. köv. 
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g osan sz ól messiási személyröl, t de Philo csak a 
messiási kort festi; a messiás helyett a • tűzoszlophoz • 
hasonló tüneményt említ, mely a megtért Izraélt 
haza fogja vezérelni számüzetésükböl.2 Josephus egy
általán nem tes~ említést a messiási korróJ, ami 
abból magyarázható, hogy a római császárok udvará
ban írt. 

De vajjon mint vélekedtek a növekedő szenvedések 
eme korában a nép vallási vezetöi, Hillarés Sammaj 
iskolája a messiásról? Erre nézve forrásaink nincse
nek és Gratz csak hozzávetőleg mondja, hogy a 
Hilleliták inkább békefejedelemnek képzelték a 
messiást, míg a fanatikus Sammaiták a római biro
dalom megdöntésén kívül a legszigorúbb vallásos
ságot is vá1·ták tőle. 

De megegyeztek ab ban, hogy a messiásnak Dávid 
házából kell származnia. 

Ugyancsak hozzávetőleg állítja Gratz, hogy a leg
ideálisabban festették maguknak a messiási időt az 
esszenusok, akik aszketikus életmódjukkal az Isten
országát akarták előmozdítani. 

Ök csak olyan messiást ismerhettek el, aki ment 
minden bűntől, ezen világot megtagadja és meg
szállva a szent szellemtől, a démonok felett hatalom- -
mal bir. 3 

Ezen tulajdonságokat egyesítette magában Keresz
telő J á.nos és Jézus. 4 

1 Ld. Fl·a.nkl : Ü ber den Einfluss der pol. Exegese 182. l. köv. 
2 Gratznél id. m. 276. l. 
a G1·atz id. h. 276. és köv. 
• Ld. erről bővebben Grö.tz i. h. 277. köv. 
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Hogy azonban a zsidó vallástudósoknál nem az 
volt a fő, hogy a messiás Dávid nemzetségéből szár
mazik-e, az eléggé kitetszik Bár-Kochba példájából, 
aki a római birodalommal fölvette a b arcot (132- 135.) 
és akit korának legnagyobb és legtelrintélyesebb 
tudósa : R. Akiba messiásnak elismert, anélkül, hogy 
származását kutatták volna. A zsidó források csuda
tevő hatalmáról sem szólnak, hanem csak rettentő 

testi erejét emlitik meg.'1 

De még a negyedik században is akadt oly tudós, 
aki a személyes messiásban való hitet elvetette és 
csak Istentől lJ:özvetlenül várta a megváltás bekövet
kezését.2 

De annyi kétségtelen, hogy még a templom fönn· 
állása idején a nép többsége az eljövendő messiást 
Dávid házából szá1·mazónak képzelte és idővel az 
agadisták a leglegendásabb vonásokkal ruházták föl. 

~laimuni nagy órdemeibez tartozik az is, hogy a 
messiási eszmét megszabadította az agadikus phantas 
magoriáktól és ezerinte ft messiás csak győzedelmes 
1drály lesz Dávid házából <le csudákat nem fognak 
tölo várni. 

Ép úgy nem fog sommi megváltozni a természet
ben, hanem csak az ogész emberiség fog megtérni 
az Egy-Istenhez.3 

Még a balottak föltámntlását sem említi és ezért 

t Mitlrás Throni 2, 2-h or. ós Tu.lmnrl .T6zns. T ú.nitr. 4 , 5. ed. 
Piotrkov 24n. (~~ k iiv. Griii.:mól i. h. TV .1. t rl8. kk. 

2 T J(l. Sz{w hr(lrin O ' f1. ti!~ Hflu. 
a Misno 'l\1t·n. vógóu. A jomcni loYolóben t'ttől eltér i)C'D 

nyilatkozik, dl1 (lv.t még o. M. '1\ olött irhn.tta. 



A ZSIDÓ MESSIÁSI ESZME KELETXEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE. 129 

meg is támadták, minek folytán igazoló iratot ké
szített.1 

De már századokkal Maim. előtt az imádságokat 
szerkesztő bölcsek is tartózkodtak a messiás meg
említésénél minden fantasztikus kifejezéstől. A min
dennapi 18 -as imában csak röviden meg van említve 
Dávid sarja és hasonlóan más helyeken. Különösen 
kiválik a zaróima (Olénu), melynek második 1·észében 
szó van a messiási korról és az összes népek meg
téréséről, de a messiás maga nem ford ul elő benne. 

A zsidóság tehát megőrizte ősi józan és tiszta gon
dolkodását, mely egyedül felel meg a biblia szel
lemének.2 

Hogy a századok folyamában mégis akadtak ál
messiások, akik hivekre találtak, mint a hirhedt 
Sabbatáj Cevi (X. VII. században), azt inkább a korok 
szomoru viszonyainak, mint a zsidóság könnyen
hivésének kell betudni. 

S.zékesfehérvár. D1·. Steinherz Jakab. 

l 

EGY ZSIDO PHUDSOPHUS VAGABUNDUS 
•• l 

TORTENETE. 

Egy bölcsészt akarok bemutatni, egy érdekes filo 
zófiai Jánns-arcot. De míg az egyik arca a tudo
mány babérjaival volt diszítve és a filozófia leg
magasabb régiók, egy eszményi, észfölötti világ fel é 

1 Levél a halottak föltámadásáról ed. Lichtenberg 9d. 
2 Ld. azonban Jalkut Simeoni Ézsajás 52, 13-hoz. 

Az IMJT ÉvkönfltJe. 191.6. 9 
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volt irányítva, addig a másik arca a föld felé veti 
tekinte tét, a föld sarához . tapadt. Hősünk neve Mai
mon Salamoa, a kritikai szkepticizmus filozófiai 
t·endszer megalapítója. Ha ismerjük életét és olvas
suk műveit, a csudálat érzete ébred bennünk. Hogy 
egy lengyel zsidó koldusból eredeti kritikus filozó
fus fejlődjék, a tudósok és nagy embet·ek fejlődés

történetében páratlanúl áll. Férfikoráig minden nyu
gati müveltség nélkül nőtt fel, csak talmuddal fog
lalkozott. A földhöz ragadt szegénység és a kedve
zőtlen körülmények tövise1·dején keresztül tudásvágya 
utat tört magának és felküz~ötte magát arra a szel
lemi magaslatra, hogy Kant is, valamint tanítványai 
is behódoltak lángeszének. 

Csudálatos tehetsége révén hivatva lett volna 
magának úgy a zsidóság, valamint a tudomány Pau
theonjában előkelő helyet biztósítani. De ahelyett, 
hogy tendes hivatást választott volna, inkáb b kol· 
dulva kóborolt, önmagának és baráiainak t~rhére Ez 
a rendetlen kalandos életmód mély nyomot hagyott 
jellemén. Életrajz-írói mind kivétel nélkül kiméletlen 
szigol'ral ítélik eL Legfeljebb nagy szegénységát és a 
lengyel· orosz ghettó szomorú benyomásait ~ozzák fel 
enyhitő körülméoyül. l\faimon maga megírta l• alandos 
életét oly nyiltszívűséggel és oly őszinteséggel , hogy 
gyakran Augustinus és Rousseau <c Vallomásaira l> em
lékeztet. Ebből a forrásból, melyet ő maga nyújtott 
n~künk, leginkább merítettem élete képét.1 

1. Solomon Maimons Lebensgescbichte. Herausgegeben von 
Karl Philipp Mól'itz. 1792. - Második kiadás Dr. Jakob 
Frommertöl, Münohen. 1911. - Maitnon élete egész irodalmat 
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Maimon 17 43-ban született Litvániában (Lengyel
országban). Épen akkor dühöngött a szövetségi há
ború, mely az ország legnagyobb részét sivataggá 
tette és a zsidókat is nehezen sujtotta. Lengyelország 
nagy haláltusája megkezdődött. Az ország nagyjai 
hallatlan ázsiai tékozlásban éltek. A zsidó bérlők és 
parasztok ki voltak azoigáitatva az uradalmi tisztvi
selők önkényének. Időről-időre oroszok törtek be e 
szerenceétlen tartományba. Maimon ifjúkori emlé· 
kezeteiben a kozákok rablóhadjáratainak és a lengye. 
sa trapgazdálkodásának szomorú j elenetei váltakoznaki 

Maimon atyja Mircz város közelében mint bérlő 
tengette életét. Ősrégi zsidó erények díszítették e 
szegény családot: héber tudás és jótékonyság. Meg
adással viselték az élet bajait. Atyja egyszer magára 
vonta az uradalmi tisztviselö haragját, aki elűzte őt 
úgy, hogy sokáig kóborolt családj ával kereset nélkül. 
A kis Maimon valóságos csodagyermek volt és Heiné· 
vel mondhatjuk : 

«J a, frühzeitig hat der V ater 
Ihn geleitet zu dem Talmud, 
Und da hat er ihm er schlossen 
Die Halacha, diese grosse. 
Fechterschule, wo die beaten 
Dialektischen Athleten 
Babylon's und Pumpeditha's 
Ihre Kampferspiele tri e ben. 
Lernen konnte hier der Knabe 
Alle Künste der Polemik. • 

teremtett. Különösen kiemelendő : Wolff. Ma.imoniana. Berlin. 
1813. - Zangwill Izr. Traumar des Ghetto Bd. II. Berlin 
1908. Maimon der Narr u. Nathan der Weise. - Kuno 
Fischer: Geschichte der neuen Phil. II. kiadás 1884. V. köt. 
172-194. stb. 

9* 
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Hét éves korában héber müveket olvasott, azután 
Mircz· be a chederbe küldték. Ám az ottani iskola
mester (melámed) valóságos réme és istenostora volt 
tanítványainak. Előadás alatt valami hatalmas do
ronggal burnótot tört és amellyel egyszer smind kis 
hadseregét is vezényel te. Onnét I ven ee-be került, 
ahol maga a rabbi tanította. Kilenc éves korában 
már t eljesen otthonos volt a Talmud tömke1egében 
és mint egy dialektikai athleta a · <cpilpul•, polemia, 
a vitatkozás tekervényes útjain is dicsőségesen meg
állta a helyét. 

Most életének új korszaka kezdődik. Tudvalevő 

dolog, hogy a vallásos zsidó előtt a Thora tanul
mányozása a legnagyo bb tiszteletben áll és ha ő 
maga nem tud tanulni, akkor legalább bökeziíen 
támogatja a talmudistákat. Sőt egy nemes szokás 
gondoskodott róla, hogy anyagi jólét és tudás egy
mással karöltve járjanak. A tudás nemessége és ki
váló vallásosság nagy vonzóerővel birtak: Minden 
család azon volt, hogy legaláb b egy talmudtudóssal 
dicsekedhessék és ha a fiúk között ilyen nem vo1t, 
legalább egy ilyen vöre törekedtek. A jó talmudista 
keresett házassági cikk volt és ha a kereslet ilyen 
tudós fiatalember után túJságos nagy volt, akkor 
szülei nagy előnyben voltak. Ebből a kedvező körül
ményből többszöri hasznot húztak Maimon szülei is. 

liaimon önéletrajzában két fejezetben tárgyalja 
élete regényét. Az első fej e zet címe: cc Veszekednek 
mia.ttam. Két asszonyt kapok egyszerre és végre meg 
is szöktetnek.» A következő fejezet cime még j el
legzetesebb : « NiSsülés em tizenegyedik életév~mben 
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ele ségern rabszolgájává tesz és verést sz erez nekem 
anyósomtóL l) Itten, mint egész önéletrajzában, kacér
kodik érzelmeivel. Több benne a túlzás, mint a \ a
lóság. Hideg mosolygó cinizmusával elferdíti a 
tényeket, mi által hatalmas fegyvereket adott a 
zsidógyűlölők kezébe. 

A történet röviden az. Az özvegy de előkelő rabbi
családból származó Biseia asszony, a korcsmárosné, 
a kis Maimonra pályázott, hogy feleségül vegye 
leányát. Maimon szülei hallani sem akartak erről, 
mert ugyanakkor egy szomszéd faluban lakó gazdag 
földbidokos szintén szemet vetett Maimonra leánya 
számára. Akkor az energikus asszony csellel batal
mába kerítette. Ugyanis egy esiére faluja zsidóságát 
eljegyzésre invitálta. Mindenki megjelent, csak- ami 
magától értetődik - a leendő völegény és szülei 
hiányoztak. A vendégek kérdezősködésére a furfangos 
asazony azt felelte, hogy bizony ő sem tudja távol
maradásuk okát. Hiszen megigérték, hogy eljönnek, 
csak valami szeszély lehet az tőlük. Az emberek, kik 
mulatni akartak, erőszakkal előhozták Maimont és 
atyját és nolens, volens vőlegénnyá tették. A gazdag 
földbirtokos el akarta szöktetni a kis Maimont, de 
az okos asszony megmentette őt a rabló kezéből és 
hogy ilyen további támadásoknak elejét vegye, gyorsan 
nyélbeütötte az esketést. 

Anyósa házában szomo1·úan tengette életét. N em· 
csak felesége papucsa alatt állott, hanem ami még 
rosszabb, anyósa korbácsa alatt is. V égre otthagyta a 
feleségét és nevelői állást keresett magának. Csak 
mindig főünnepkor látogatta meg családját. 
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Lelkében olthatatlan lánggal égett a vágy tudo
mányát gyarapítani. N em értett egyebet csak hé b ert 
és azt a :német-lengyel j argon t, mellyel hitsorsosai 
plég most is élnek Lengyelországban. Az éhség ösz
tönével keresett könyveket, malyekből a dolgok igazi 
lényegét tanulhatta. Szargalommal tanulmányozta a 
talmudot. Egyszet·re nagy felfedzést tett. A nagy 
ta.lmudfoliánsokban az ivszámok héber német és la
tin betükkel voltak megjelölve. Ezeket összehasonlí
totta. A héber betükből megtudja a latin étj német 
jegyek jelentését. Igy megtanulja a német és latin 
olvasást. 

Tudományos könyvek után vágyódott, tehát elsö
sorban német könyvek után. Egy lengyel rabbiról 
hallotta, hogy egynéhány német könyve van. A leg
szigo1·úabb télben, járatlan utakon gyalogolt oda, 
hogy kölcsön kérje azokat. A rabbi odaadja a 
könyveket, köztük volt egy német fizika és egynéhány 
orvosi könyv. Teli vággyal viszi ezeket a kincseket 
haza. Mintha hirtelen kinyílnának szemei. A gyors 
felfogást, a behatolást az elmélet mélyébe, elsajátí
totta a talmuddal való foglalkozása által oly mérték
ben, hogy könnyen tájékozhatta magát a neki leg
újabb szellemi tereken. ~1ost már tudja, hogy hogyan 
keletkezik az eső, a hó és stb. Az orvosi tudomány
ban is annyira vitte, hogy Isten nevében kezdett 
recepteket írni. 

Hallomásból tudja, hogy létezik egy héber vallás
filozófiai miszticizmus, az úgynevezett: kahbala, 
mellyel csak a talmudtudósok kiválasztottjai foglal
koznak. Ezt a tudományt ő is szeretué elsajátítani. 
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A nesvíci rabbi - azt tartja a fáma - a kabbalával 
foglalkozik. Maimon megfigyeli ezt a szent embert 
és látj a, hogy mindig a reggeli istentisztelet után 
ájtatosan olvas egy kis könyvből, melyet aztán 
gondosan elrejtett. Alig hogy a rabbi távozott, Mai
mon elővette a könyvet, elrejtette magát a zsinagóga 
egyik sarkában és anélkül, hogy evésre, ivásra gon
dolt volna, egész napon át olvasott belőle. E könyv 
címe «Báré Kedusah1> (a szentség kapuja) és a lélektan 
főtételeivel foglalkozik. A rabbi nagylelkűen támogatja 
törekvésében. Ott ismerkedett meg Maimonides böl
cseleti müveivel. Annyira vitte, hogy a «Tévelygők 

útmutatója)) c. főművéhez kommentárt is írt (Gibasz 
Hamore megielent 1790.) Maimonideshez való ragasz
kodása jeléül fölvette a Maimon nevet. Hogy a 
Rabballában magát tökéletesítse, a híres meserit.zi 
1·abbi Beerhez fordul, aki a tizennyolcadik század 
leghíresebb kabbalistája és az akkoriban keletkezett 
chasidenai szektának feje volt. 

V égre sok nevelősködés, válság, kóborlás és koldulás 
után huszonöt éves korában teljes erővel kitört 
lelkében a válság. Az akarat energiájával utat tört 
magának. Elhatározta, hogy Németországba megy, 
hogy valamely egyetemen megtanulja az orvosi tu
dományt. Egy kereskedő Königebergbe vitte, onnét 
Stettinbe ment. Az út öt hétig tartott és megemésztette 
utolsó fillérjét. Útközben leült egy hársfa árnyékába, 
átgondol ta szomorú helyzetét : egy szegény idegen, 
idegen országban, aki németül se beszél, és keservesen 
kezdett sírni. V égre sok viszontagság után kolduh·a 
érkezett meg Berlinbe utazásának célpontjához. 
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De szegény úgy járt mint Mózes Kánaán előtt. 

Látni láthatta az igél'et földjét, de be nem mehetett. 
Nem szabad a városba lépnie, míg a hitközség vénei 
fel nem veszik, mert mint koldúló zsidó jön. A ro
sunthali kapu elötti szegényházban be kell várnia a 
vének ítéletét. Ott ismerkedett meg egy másik kolduló 
zsidó tudóssal, kinek megmutatta a Maimonidesre 
irt kommentárját és akinek elárulta mindjárt is eret
neki hajlamait, melyek már akkor megfogamzottak 
lelkében. Ez denunciálta őt, minek következtében 
megtiltották neki a városban való letelepedését. Ez 
a váratlan csapás halomra döntötte összes reményeit. 
Szegényen, betegen, a világtól kitaszítva, kétségbeesé
sében leült, az országút közepére és keservesep. sirt. 
Vasárnap délután volt. Az emberek vidáman sétáltak, 
de senkisem törődött a szegény, síró zsidó koldus
sal. V égre alávetette magát a kérlelbetetlen sol·s
nak s bizonytalanul nekiment az ismeretlen nagy 
világnak. · 

Estefelé betért egy korcsmába. Ott ismeretséget 
kötött egy csavargóval, egy koldussal ex professo. 
Ez a csavargó kitanította öt a koldulás mü vészeté1·e. 
Különösen a szidalmazást ajánlotta figyelmébe, ha 
esetleg visszautasítanák. Evvel a csavargó koldussal 
másfél éven át csavargott széltében hosszában az 
egész országban és igy practioe tanulmányozta Német
ország földrajzát. És ez az emberi lét legalacsonyabb 
fokára sülyedt csavargó egy olyan férfiú volt, akirőlnem
sokára az akkori Németország legnagyobb szellemei a 
legnagyobb tisztelettel beszéltek. Kant azt mondta róla, 
hogy senki ellenfelei közül öt nem értette meg úgy, 
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mint Maimon ; akiről Fichte azt mondta, hogy éles
elmüségének a legnagyobb tisztelettel adózik, Schelling 
pedig őt hivatottnak tartotta Leibniz, Hume és Kant
hoz a legjobb kommentárt írni. Goethe minden
áron Weimarha akarta hozni, hogy ot t a költők és 
filozófusok köré t díszítse. V égre Kuno Fischer, 
az új kor legnevezetessebb :filozófiai történethója, azt 
mondja róla, hogy a jelentősége a filozófiára nézve 
sokkal nagyobb, mint az elismerés, mellyel neki 
adóznak. 

De térjünk vissza Maimonhoz. Koldulásai közben 
Posenbe érkezett. Az ottani főrabbi Hirsch Janov 
ismeretes «Hirsch Charif>) név alatt, a hires Riesser 
Gábriel nagybátya volt. A főrabbi éles szeme csavar
gónkban felfedezte a nagy talmudistát és mindjárt 
rabbi-állást szerzett neki. Ott egynéhány évig a 
legnagyobb tiszteletben élt. Vallomása szerint ez volt 
életének legboldogabb korszaka, a főrabbit meg isteni 
embernek mondja. · , 

Am az eddig követett rendetlen életmódja mély 
nyomokat hagyott jellemén. Jóltevőivel gyakran 
összeveszett, nem látogatta pontosan a templomot, 
eretneki eszméket szabadon közölt. Lehetetlenné tette 
magát. Beadta lemondását és megint Berlinbe ment. 
Mivel most már postakocsin jött, nem kellett a város 
kapujánál megállania. 

Majd megint egy balcsillagzat fenyegette. A hit
községnél alkalmazásban levő titkosrendőr felismerte 
benne a régi jó ismerőst és gyanus szemmal nézte: 
körülbelül úgy mint a csillagászok az üstököst, mely 
ha másodszor a föld felé közeledik, sokkal vészter-



.. 

138 SOHWEIGER LÁZÁR. 

beaebb mint azelőtt. Egy földije pártfogása alá vette 
és így maradhatott. 

Különös módon ismerkedett meg Mendelssohnnal. 
Egy szatócsüzletbe lépett. A kereskedő épen szét 
akart szakítani egy könyvet. Néhány fillérért meg
menti. Wolff tanár metaphysiká-ja az~ aki Leibniz 
filozófiai elméletét tökéletesítette és Németországban 
népszerűvé tette. hlaimon mindjárt Wolff bizonyí
tékait Isten létéről kritika ~lá veszi és az erről írt 
héber értekezését beküldte lVIendelssohnnak. Erre 
ez pártfogása· alá vette. 

Maimon aztán Locke és Spinoza rendszereivel 
ismerkedett meg és ezekről barátainak előadásokat 

tartott. Olvasni és mindjárt megérteni Maimonnál 
mindegy. Ez a talmudista virtuozitása. Ha könyvet 
olvasott, akkor mindjárt meg is értette, disputált vele 
és a szerzőt néha fölül is multa. De más tekintetben 
a disputálásra való hajlam a sophismus veszélyeit rej ti 
magában és nem igen alkalmas alapos rendszeres 
tudás elsajátítására. Ma imonnak tetszett ez a virtuo
zitás. Ö egyszerre átugrott a talmudból a filozó
fiára anélkül, hogy a ·kö~épfokokat átvette volna. Nem 
gyakorolta az iskola szigorú fegyelmét és így tanul
mányaiban is - valamint · életében - fegyelmezetlen 
marad. Ez a gyengeség megakadályozta lángeszének 
teljes kifejlődését. Fegyelmezetlensége nagyobb volt 
geniali tásánál. 

Berlinben továbbfolytatta kalandos életét. A nem
zetközi nagy város változatos ' élete káros hatás
sal volt Maimonra. Barátai anyagi támogatásával 
három évig tanulta a gyógyszerész mesterségét anél-
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kűl, hogy megtanulta volna. Heves és kíméletlen 
természete miatt összeveszett barátaival, rossz eszmé
ket terjesztett és erkölcstelen életet élt. V égre Man
delasohn magához hivatta és consilium abeundi-t adott 
neki. 

Ujra a csavargásra adta magát. Előbb Hambru·gba 
ment. Egy kolduló zsidótól megtudta a faképnél ha
gyott felesége tartózkodási helyét. Ez azt üzente neki, 
hogy vagy jöjjön haza vagy küldjön válólevelet. Az 
akkori hamburgi főrabbi, Kohen Erraim, atyjának 
ifjúkori barátja volt. Maga elé idézte. Maimon sem 
az egyiket , sem a másikat nem akarja. Minden kér
désére gúnyosan felel egykori jótevőjének. Így például 
a ra bbi sófárt mutatott neki és azt kérdezte tőleJ 

hogy vajjon tudja-e hogy ez nlicsoda? Igen, felelt 
cinikusan Maimon, egy kosnak a szaTva. 

Onnét Amsterdamba ment, hol kétségbeesésében 
öngyilkosságot akart elkövetni, mely azonban gyáva
ságán meghiúsult. Fej ével n gy an nyugat-europai 
volt, de lábai még az orosz-lengyel ghettóban állot
tak. Megint Hamburgba került. Borzasztó pénzezü
kiben volt. De Maimonnak nem igen voltak aggályai 
az eszközökre nézve, hogy pénzhez jusson. Még volt 
valamije, amit árúba bocsáthatott : a vallása. Héber
német hitvallását - akkor még nem tudott jól 
németül írni - beküldötte egy lelkésznek. Ez látván, 
hogy szándéka nem tiszta, vjsszantasította. Két évig 
tanoJt még a hamburgi gimnáziumban, de végbizonyít
vány& a l ehető legrosszabb volt. Ujra Berlinbe ment. 
Ott megint, összeveszett barátaival, mert nem ak&rták 
héberül írt műveit kiadni. Aztán Boroszlóba ment, 
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de még mielött odaérkezett volna, az Urias-level~k 

egész halmaza jött róla. Még ennek dacára is Garve, 
a híres popnlarphilosophus és Kuh Efraim, a vak 
zsidó költő bökezüen támogatták. Ott lefordította Men
delssohnnak <<Morgenstunden>> c. müvét héberre. 

Boroszlóban nagy bajba került. Cserbenhagyott 
felesége :fiával együtt utánament. Ö hn1lani sem akart 
róluk. Az asszony igérte neki, hogy dolgozni fog érte, 
csak maradjanak együtt; barátai fenyegették, hogy 
cserbenhagyj ák. 

Maimon makacs álláspontra helyezkedett. V égre az 
ügy a bíróság elé került. Az ítélet Maimonra nézve 
lesújtó volt. <tEgy csavargót és bitangot, aki sok évre 
elhagyja feleségét és gyermekét, életjelt nem ad ma
gáról és nem küld neki pénzt, ké_nyszerít( ni kell az 
el válásra.)) Ez az ítélet kijózanította és rendesebb 
pályára terelte. Visszament Berlinbe. Erélyesen hozzá
látott a komoly tanuláshoz. A << Measef» c. bébe1· 
újság munkatársa lett. A híres Dr. Herz Markus, aki 
ismerte tehetségeit, tudományát, őszintén fáradozott, 
hogy tevékenységének méltó teret juttasson és nyo
masztó sorsán segítsen. 

Akkor jelent meg Kant főműve <1A tiszta ész kri
tikája :>> Maimon elmerült az új rendszer tanulmányo
zásában és buzgón jegyezgetett. Herz ezeket a jegy
zeteket elküldte Kantnak, akinek akkoriban ugyan 
magyarázó tanítványai és ellenfelei voltak, de igazi 
megértői nem. Rövid idő mulva Kant ezt írta Herznek: 
•lvlár olvasatlanul vissza akartam küldeni, de miután 
egy tekintetet vetettem e jegyzetekre, mindjárt fel
ismei·tem kiválóságukat és hogy nemcsak hogy senki 
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ellenfeleim közül engemet és a fődolgot meg nem 
értett, hanem kevesen bírják ezt az éleselmüséget 
ilyen mély kutatásokra, mint Maimo!} úr.» Ezekből 

a jegyzetekből keletkezett későbbi főműve <<Versuch 
ein er Transcendentalphilosophie » (Berlin 1790. 444 
oldal)"1 

Nekünk nem lehet célunk e helyen Maimon egész 
rendszerét tárgyalni és az olvasót éleselméjű kutatá
sainak útvesztőjébe bevezetni. Csak röviden akarjuk az 
irányát meg jelölni. 

Kant az elméletet és a létet, a realizmust és 
idealjzmust kiengesztelni akarván, kettős könyvvitelt 
vezetett be a filozófiába. Azt állítja, _hogy a lát
szattal párhuzamosan jár a valódiság, a lét. A realiz
musnak igaza van. Ismeretünk anyaga a t apasztalás
ból származik. Egy idegen, nekünk ismeretlen ~árgytól 
a «Ding an sich~>-tól afficiáltatunk. De az idealizmus
nak is igaza van. A tapasztalás fogalmai a priori 
az értelemben vannak. N em látjuk magát a tárgya t 
úgy ahogy van, hanem úgy ahogy megjelenik az idő, 
a tér és a kategoriák szubjektiv médiuma által. 

•l A többi főm-livei: «Philosophisohes Wörterbuch» 1791. 
222 oldal. - «Streifereien im Gebiete der Philosophie• 1792. 
272 oldal. - «Über die Progressen der Philosophie. » 1793.
tc Versuch ein er N eu en L og ik ,, . 1794. - «Die Kategorian des 
Aristoteles>' 1798. -- t<Ankündigung und Aufforde1·ung .zn 
einer aligemeinen Revision der Wisseuschaften» 1797. -
oKritisch e Untersuchungen übe1· den menschlicheu Geist•. 
1797. - Aztán a már említett _ «Önéletr ajzá))-n kivűl sok 
nagyobb és kisebb ér tekezést i-rt tudományos folyóh-atokba. 
Azonkivűl még sok h6beT és német ki uem adott kézirat 
maradt utána. 
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A kül világ csak elménk képe, a valódi világ tüneménye. 
Azonban a világ, amint magában van, a <!magán
való>>, számunkra megismerhetetlen. A mindenség 
nagy óramüvéből csak a külsö számlapot látjuk, ám 
sötét és rejtélyes marad számunkra a magasztos, mü
vészi benső kerékgépezete. 

Kant, aki metafizikát kiküszöbölte a filozófiából, 
a (( magánvaló >> fogalmával megint ajtót, ablakot 
nyitott neki . Maimon éles szeme fölfedezte ezt a rést, 
melybe aztán skepticizmusának ékét beleütötte. A (cma
gánvalól>.-ról, mely Kant rendszerének tengelye, mutatja 
Maimon, hogy egyszersmind a rendszer Achilles
sarka, vagy jobban Archimedesi pontja, mellyel 
sarkából ki lehet emelni. Teljesen elveti ezt a fo
galmat. 1cDas Ding an sich ist ein Unding.» Elkép
zelhetettlen valami, mint a mathematbikában egy 
negativ mennyiség négyzetgyöke V - 1, egy lehetet
len imaginarius foga.lom. Hogy értelmünkön kívül 
is volnának tárgyak, nem lehet bebizonyítani, azért 
rendszerének neve (( kritikai skepticizmus. >> Maimon 
az öntudatban valami adottat szubstituál. Nemcsak 
a fogalmak vannak a priori az értelemben, han em 
a megismerés anyaga is. Az is ugyan irracionaJis 
valami, hasonló a mathemathikai V 2-fogalmához, 
melyet pontosan kifejezni ugyan nem lehet, de mind 
azonáltal egy pozitiv batárfogalom, melyhez mind
inkább közeledhetünk. 

Hogy Kant Maimon nyomtatott munkájáról egy 
Reinholdhoz írt levelében kedvezőtlenül nyilatkozott, 
teljesen érthotő. Hiszen Kant maga hűtlen lett saját 
rendszeréhez és a •tiszta ész kritikája» második 
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kiadásában teljesen a realizmus vizeiben evez. Fichte 
ellenben módfölött dicsérte. Hiszen ö is, mint Maimon, 
Kant előbbi idealizmusát a végletekig hajtják. Maimon 
mindjárt előtérbe jutott, mert rendszere az uralkodó 
hangulatának szolgált. 

Amint tehát látjuk, Maimon új irányokat nem 
szabott az emberi gondolkodásnak. Nem gondo
latalkotó, hanem inkább gondolatfolytató volt, d~ 

ahová ért, látható nyomokat vágott. Német író 
sohasem lett, bár sokszor meglepő fordulatokban 
játszik a nyelvvel. Eltekintve grammatikai botlásaitól, 
hiányzik neki a gondolati rendtartás, mely különösen 
a bölcsészeket jellemzi. Amilyen rendetlen az élete, 
olyanok voltak az alkotásai is. Mind a kettőben 

hiányzott a harmonia. Észbontó erejével sokszor 
csak tudományos szappanbuporékokat kergetett. 

Életének utolsó éveit Kalkreut grófnál töltötte. 
Alsó-Siegersdorfban (Sziléziában), aki páratlan el
nézéssel néhány éven át tűrte l\faimon· kiszámíthatat
Jan szeszélyeit. 1800· ban november 22·én örök 
nyugalomra zárta szemeit. A glogani izraelita teme
tőben van eltemetve. 

Foglaljuk össze Maimon jellemzését. Ö nem volt 
állócsillag a philosophia égboltozatán, mely saját 
fényében ragyog, hiszen csak Kant rendszerének 
vágányaiban mozog. Bolygóhoz sem lehet hasonlítani, 
mely ugyan más csillagtól kölcsönzi fényét, de sza
bályos pályán forog. Nem, Maimon leginkább egy 
kalandos üstököshöz hasonlít. Csavarog a gondolat 
mezején épúgy, mint életében. Iga.z, hogy az eredeti 
és szellemes gondolatok egész tárházát találni mü-
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veiben, de mint az üstökös laza anyaga tömegesen, 
de nem összefüggésben jelentkeznek. Nincsenek 
szilárd rendszerbe foglalva és olvasztva. Sok geniális 
sejtésai vannak, hasonlók a meteorokhoz - vakíta
nak, de nem világítanak. Elvont, homályos nyelveze
tében gondolat villámai sokszor elementáris erővel 

törnek elő, de valamint sok villám nem alkothat na
pot, úgy sok gondolatvillám nem alkot rendszert. 

Eger. Dr Schweiger Lázár. 

" .. ' 
HOSOK SIRJAI. 

Künn a zsidó temetőbe' 
Elkülönzött I:ét terül, 
Amely folyton·folyton nőve 
Terjed mindakét felül. 

Hosszú sorban ide jutnak, 
Kiket ha1·cba hítt a hon : 
Elesett zsidó fiúknak 
Itten készül Pantheon. 

Kikre sokszor rút gyűlölség 
Fecskendezte a .sarat, 
Akiket mint J ú da törzsét, 
Sokszor gúnyolt durva had. 

Kiknek még a honszerelmét, 
Azt se hitték igazán: 
Mind ujongva tárta mellét 
Vad tusáknak piacán. 



HŐSÖK BIRjA!. 

Folyt a vérök szerb mocsárba, 
Lengyel rónán, s hegytetőn, 
8 bátorságba', bárhol járva, 
Őrajtuk túl egy se tőn l 

Büszkén nézek sírotok1·a : 
Hősök, isten veletek, 
Örök hírnek 1·ózsabokra 
Fedje nyugvó helyetek l 

Ál elás, békeség takaJ:j on, 
Ó h ti százszor boldogok -
Nem felejti el Magyarhon, 
Hogy 1ni hívek voltatok l 

8 ha újul a régi á~ok, 
Ha szítj ák az ős gy an ú t : 
Felnéz válaszul tirátok, 
Megdicsőült vértanúk l 

145 . 

Bucletpes t. Radó An tal. 

l l , • • l 

HABORUS HEBER KOLTERZET 
l 

A BIBLIA UTAN. 

A zsidó nép nagy, nyilt háborúinak a történetét 
szinte véglegesen lezárja a biblia. Beszélhetünk-e hát 
héber csataköltészetről a biblia után is? A makkabeusi 
hőstettekről csak t.öredékes legendák maradtak reánk, 
néhány népmese, amelyet téli estéken apró lángok 
fénye mellett adott át az apa a fiának. Az apró 
lángok valamikor measzevilágító győzelmi fáklyák 

10 
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voltak, de a századok folyamán kis olajmécsesekl.; é 
vagy viaszgyertyákká törpültek és ma már inkább 
vallásos, mint heroikus szimbolumok. A későbbi zsidó 
szabadságharcok, amiket Róma csakhamar vérbe 

. foj tott, szintén csak legendákat termeltek a jövő 

számára. Szent legendákat, amelyek a históriai való
ság véres talajából sa1·jadtak. Hiszen ba olvassuk 
Josephus Flavius történeti könyveit a zsidók háborúi
ról a rómaiak ellen, ha felvonulnak előttünk a zsidó 
heroizmus ama képei, mikhez foghatót a mostani 
világháború rettenetei között is ritkán találunk, 
sokszor szinte úgy érezzük, mintha ősiegendák 

libánoni erdejében járnánk, hol valami csodás emberi 
óriások, az égből leszállt <1nefilim)) ivadékai, küz
denének félelmetes karral a mindenfelől összesereglett 
ellenség elleil, és a rettenthetetlen harcba belekondul 
t1az Úr hangja, amely cédrusokat zúz szét'''· . 

A bibliai csataköltészet ismertetésénél'1 reámutattam 
arra, hogy a bibliai csataversekben Isten még nem 
valami a~sztraktummá finomodott eszme, az Igazság, 
a Jogosság ideája, hanem antropomorfisztikus kép· 
zetekkel tele Is~en, aki nemcsak okozó, hanem cse· 
lekvő is, nemcsak szemJél és irányít a magasságból, 
hanem mintegy személyesen is részt vesz népe harcai
ban. És érdekes, hogy a monotheisztikus gondolat 
kikristályosodása idejében, a misna, a tal·m,u,l, a 
tnidras kialakulásának korszakaiban is, .ci n~ásollik 
tem,plom pusztuláscí'ról keletkezett legendákat szintén 
át meg átitatják az antropomorfisztikus képzetek 

t L M. L T. Évkönyve 1915. 
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Isten beleavatkozásáról Izraél sorsába. És épen ez 
az ami ezeket a mondákat a fenségesség szférájába ' . 
emeli. ccMikor a szentély elpusztult, sírás és jaj-
veszékelés vonult át az egész míndenségen, amint 
írva van: És hirdetett az Úr Cebaóth azon a napon 
siralmat, gyászt, kesergést és zsáköltést. És szólottak 
a szolgáló angyalok: cc Világ Ura, hát előtted is 
vannak ezek a dolgok? Hiszen írva vagyon : Dicsöség 
és fenség, hatalom és öröm van az ö helyén ?t Felelt 
az Úr: cc Az én házam ~l pusztítva és gyermekim 
láncra füzve, és Én ne búsúlj ak ? )> Ez az értelme a 
versnek : <c Vele vagyok én a szenvedésben. » (J alkut 
Tehilim 20.) 

Épen liabbi Akibától, aki a B ar Kochba-féle 
szabadságharcnak egyik íőapostola volt, származik 
az a földrengést magyarázó mondás, hogy mikor az 
Úr letekint a bálványok templomaira és a népekre 
és látja., hogy bekében és boldogságban piheniiek, és 
látja a maga templomát romban heverve a pogányok 
kezében, mintegy irigység száll a szívébe és hatal
masan fölkiált ; és akkor az ég és a föld megrendül, 
amint írva vagyon: (( Az Úr Ciónból kiált és Jeru
zsálemből hallatja hangját. • (Berésith rabbi 59.) 

Amint ez a két pJlda is t;nntatja, a legendák a 
második templom és Izraél későbbi harcainak idejé
ből mind a bibliára támaszkodnak. Egy-egy bibliai 
versre, a próféták egy-egy mondatára, vagy meta
forájára sokszor a legendák egész köre keletkezett. 
Hiszen ebben az időben ~ zsidóság egész életfilo
zó:fiájának, világfelfogásának a biblia volt a centruma 
és amint a vallásgyakorlati kérdesekben igyekeztek 

10* 
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mindent a bibliából levezetni és magyarázni, a poli* 
tikai eseményeket is biblikus szemüvegen át nézték 
és amint azt akár a talmudban, akár az Újtesta
mentomban látjuk, mindenben egy-egy biblia.i mondat 
teljesülését keresték és ennek a teljesedésnek a körét 
szélesítette, bővítette, kiszínezte a fantázia. Bct1" 

Kochba fellépését is egy bibliai verssei igazolta 
Rabbi Akiba, aminthogy letünésére is bibliai versek
ben találtak vígaszt. 

Az egyetlen új, de bibliai reminiscentiákkal tele 
vers, amely ebből az időből származik, szintén egy 
legendába van beleszöve: Rabbi Jisn~ael meséli. hogy 
mikor felment az égbe, az angyalok fej ed elme az 
ölébe vette, és megmutatta neki a szenvedéseket, , 
amik Izraéhe várnak: «Es amikor leszálltam, ezt az 
éneket hallottam»: 

A szent szentélye puszta lesz 
És csarnoka lobogó láng, 
A királyi palota puszta rom, 
Szűzek és ifjak száműzött foglyok, 
Fej edelern :fiai halál fi&i, 
A tiszta oltár beszennyezve, 
J eruzsálem bús omladék 
S Izr aél országa földult föld. 

Mikor ezt az EÍneket hallottam, meaéli tovább 
R. .Jismael, megremegtem és hátrarogytam, ekko r 
jött Hadarniel angyal, lábra állitott és szólt: <l Barátom. 
mi történt veled ?l) És feleltem: <1Fénylö csillagom, 
talán nem lesz többé Izraélnek segítsége ? l) És ő 
szólt: «Jer velem és bevezetlek a segítség és vígaszok 
csarnokába.>> (Echo Rabba, 6.) . 
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A Bar Ko ch ba lázadás elnyomásával beteljesedtek 
R. Jismael versének jóslatai. Jeruzsálemnek még a 
nevét is el akarta pusztítani Hadriánus. Izraél harcai 
már csak a fantáziában éltek, és költészete hosszú 
évszázadokon át a passziv martiromság költészetévé 
lett, segítségkiáltás az Ég felé az elnyomás, az 
üldozés ellen. Ezt a hangot megtaláljuk ugyan az 
aktiv háborús költészetben is. A zsoltárokban hiába 
keressük a ((Mennydörög az ágyú, csattog a kard, 
előre ! 1> -féle ve1·seket. A legdiadalmasabb csatamezőkön 
sarjadt bibliai csataköltészet is tele van segítség
kiáltással, itt is Isten a középpont, de az isteni 
erőnek két küzdő fél közt kell döntenie; a később1 

héber költészet a latiprottak jajkiáltásai, az á1·tat· 
lan ul és harctalan ul ömlött vér szava az Ú r hoz, hogy 
«legyen már elég az áldozatokból l>. 

Talán nem épen véletlen, hogy a héber költészet 
Spanyolországhan haremezön ~ezdte megújbadását és 
az első jelentékeny középkori héber költő Sámuel 
Hanágid (993-1055) hadvezér volt. Nem Júda har
cait harcolta. ö, de mégis «Új .zsoltárai1> mintha 
Izraél győzelmét zengenék. <<A régi zsidó hárfa le· 
került a szomorúfüzekről és ismét zengett harcról, 
diadalróL A filiszteusok, amoniták és moabiták, 
akiknek a vereségéről Dávid király dalolt, eltüntek, 
nyomuk sem ma.radt, Ción lantját pedig kétezer év 
után ismét zsidó fej edelmi kéz pengette és dalolt 
szlávok, fr~nkok ~s más ellenséges seregek legyözésé
röl, dalolt harci dübörgésről, diadalmi mámorról, de 
zengett lágyan a szépséges Szulamitról is, aki az 
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Énekek Éneke óta nem mutatkozott többé Sáron 

ligetében. » 
Sá1nuel Hanágidnál találunk először a biblia le-

zárása óta igazi csataverseket, melyek dúló harcok, 
pusztító viaskodások közepette termettek. Alig volt 
35 éves, amikor a granadai király a nagyvezéri 
méltóságot ruházta reá és mint a pyreneusi félsziget 
egész belpolitikájának irányítój~ sok bonyodalomba 
és háborúba keveredett. Hanágidnak sürün kellett 
fegyverrel megvédenie a maga és hazája j ogait, 
gyakran kellett szembeszállnia ellenséges hadakkaL 
És a csatatéren a harc hevében és a diadal mámorá
ban készültek azok a héber versek, amelyek a közép
kori zsidó irodalomban a csataköltészetnek szinte 
egyedüli képviseJöj. . 

Hanágid csataversei, valamint «új zsoltárai» általá
ban sokat köszönhetnek Dávid zsoltárainak. A csáta
leírásokhoz szinte készen kapta az egész költői 

frazeológiát a zsoltárokból és részben a későbbi 

prófétákból <cA sereg hangja, mint Isten hangja, 
mint tenger hangja, hullámaival, ha felkorbácsolja a 
vihar.» Sokszor egyszerűen átvesz egy-egy zsoltár
verset apró változtatásokkal. <c Löv.eld villámaidat és 
szórd azét őket, cselekedj velük, mint Sziszerával stb.'> 
De Hanágid már az arab minta után készült új 
metrumra. irja verseit és az .új versmérték sokszor 
ha~almassá tömöríti a mondanivalóját: 

l ~~~,~ .,,~:"j CR, -,~:, QK' 
" ;,,"~il ~~ c~p~ c'pr., ~ .. ~, 

És jött az ellen, és jött a teremtő ellene l 
S hogy állhat meg a teremtmény a teremtő előtt ? 



, 
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A bibliai reminiscentiák és képek mallett találunk 
Hanágidnál talmudi képeket is, mint amikor a mt>gölt 
eUenségre alkalmazza a haláchikus törvényt, hogy 
<l az edény, amely tisztátlanságot rejt magában, csak 
azéttöréssel tisztítható meg», vagy hogy o a kirugó 
ökör, amelyet nem lehet őrizni, csak levágással 
őrizhető meg11. Hiszen Hanágid nemcsak hadvezér, 
hanem rabbinikus kapacitás is volt, elismert talmudi 
tekintély. Gyakoriak az arab túlzások is, mint pl. 
hogy az ellenség <lle'ventéinek fejei úgy hevertek a 
földön, mint a fügék, mikből ezret adnak egy géráért 1> . 
Sokszor valósággal kjérezzük a ~ersekből az élet
energiától duzzadó bosszúlihegést: «Én vidám szívvel 
dalolok, ők bús gyászdalt zengenek. 1> «Az én szemeim 
fényben ragyognak s náluk vakságtól vertek a szemek. 11 
De a bo~szú pillanataiban is lágyaágra és gyengéd
ségre fordu~ a hangj a, ha fiára Józsefre gondol. N e ki 
izeni meg először versben a diadalait: 

Küldj postagalambot, 
Kicsiny levelemmel 
Szép szárnyira kötve, 
Krókoszba fürösszed 
És mirrhavirággal 
Hintsed tele tollát. 
S ha. tiint a. magasban, 
Küldj m ást is utána, 
Sólyom ha találja 
Vagy elszedi háló, 
'Sietve siessen 
A m ásik u tán a.. 
8 Józsefhez elérve, 
Az ablakon állva, 
Turbéko~ion lágyan 
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S szálljon t enyerér e 
S ő játszva, becézvo, 
F eloldja a szárnyát 
S olvassa lovéiből: 
Tudcl mog :fiam, édes, 
Szétvorvo az ellen, 
Megátkozott serge, 
Szétszór ra h egyek közt, 
.l\Iint polyva viharban, 
Mint üldözött nyáj 
Fut pásztora nélkül ... 

Hanágid csataversei epikaiak és líraiak. Az el
beszélő poémák főleg történeti becsüek. Mert nemcsak 
Hanágid élete történetének hiteles forrásai, hanem 
igen értékes adaiékul azoigálnak a spanyolországi 
mór-nralom históriájához is. 

Az egyik vers pl. elmondja egész reszletesen, 
hosszasan Hanágidnak lbn Abbasz almeriai vezé r 
ellen viselt háborúját. Már Habusz király életében 
is sok irigykedésre és gyűlölködésre adott okot a 
zsidó nagyvezír személye. És mikor Habusz halála 
után Badisz és Balkin hercegek között a granadai 
trónért versengés támadt, néhányan fel akarták hasz
nálni a zavart, hogy Hanágid hatalmán csorbát 
ejtsenek. Ez azonban nem sikerült. Badisz lépett 
atyjának örökébe és Hanágidot, aki mindig az ő 

páriján volt, még nagyobb tiszteletben részesítette. 
lbn Abba.sz, Almaria nagyvezire, akinek külpolitikai 
tervei nem egyszer szanvedtek hajótörést a zsidó 
vezir óvatosaágán és éleslátásán, megizente a :fiatal 
fejedelemnek, Hazir almeriai király nevében, hogy a 
szomszédos mohamedán államok nem tür hetik, hogy 
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egy (( hitetlen1> uralkodjék Allah fiai fölött és ha ki 
nem azoigáltatja nekik Hanágidot, hadat izennek 
neki. Badisz király kereken megtagadta az ultimátum 
kivánságának teljesítését:Nem akarta leghűbb embet·ét 
elárulni és inkább elfogadta a hadüzenetet. Az 
10 32. év ősz én egymással szem~en állott a két 
sereg, amelynek egyikét Ibn Abbasz, másikát Sámuel 
Hanági d vezette. A csata, a költő -vezir leírása szerint, 
igen elkeseredetten folyt, míg végre Hanágid teljes 
diadalával végződött. Maga Ibn Abbasz fogságba 
ketült, az almeriai hadak pedig Tészint a csatatéren 
maradtak, részint futva menekültek, hogy elvigyék a 
szomorú gyászhírt Hazir királynak. 

«Második purimot rendezzetek ezen a. napon - írja 
Hanágid versének befejezésében - mert miként 
Hámán, Ibn Abbasz is egész Izraélt akarta elpusztí
tani, de úgy járt ő is, miként elődje. Mondjátok el 
Afrikában és Egyiptomban, tudassátok Jeruzsálemben 
és Babiloniában. Legyen ez a történet testvére Eszter 
megillájának és olvassátok fel mindenütt mind
örökké.» 

De nemcsak ez a diadal adhatott okot új purimra. 
A csaták és diadalok hosszú sora következett még 
utána. 

A ~rónkövetelö Balkin herceg pártjával együtt 
Szeviliába menekült, ahol az Abbadok egyik sarja
déka, Mohamed Algazar király uralkodott és mint 
Granada ellensége, szívesen látta az onnan mene
külőket, akik esetleg jó azoigálatot tehettek neki. 
Az idegenek izgatására csakhamar ki is tört a háború 
és a zsidó nagyvezírnek Szevilla seregei ellen kellett 
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vezetnie hadait. Az ütközetek egész Tiari hónapon 
át folytak, míg végre Sz uk kothnak, a sátoros ünnepek 
előestéjén megtörtént a döntő csata, amely Hanágid 
csapatainak teljes győzelmét ·hozta meg. c1 Míg test
véreim a sátraik ba visznek mirtuszt és pálmaágat, 
engem a diadal pálmájával védő · sátrába ültetett 
az Úr.• 

Közvetlenül a döntő ütközet előtt írta Hanágid a 
következő verses imát, amelyet fia feljegyzése szarint 
aznap a. mincha-ima helyett mondottak el: 

" OSATA ELOTT. 

Csaták ura ! tekints le rám, 
Hallgasd meg esdeklő imám. 

Légy irgal.m&s szolgád iránt, 
Kit félelem, kétség sohse bánt. 

Halkan sugja szent sejtelem : 
Enyém lesz, enyém a győzelem. 

Te Tagy bizalmam, reményem, 
Oh add. hogy szégyen ne érjen. 

V ad örvényekbe indulo~ 
.:Te nyeljenek el rú\ habok.. 

Tüzek., lángok közé megyek, 
ÓVj, hogy meg ne égessenek. 

Bocaáas meg, hogyha vétkezém, 
Jin ér a vétkem? M:ü érek én ? 

1ür dg u ellsn hivogaión, 
Iaegve eedek rövid a &.&Óm. 



HÁBORÚS HÉBER KÖLTÉSZET A BIBLIA UTÁ~. 155 

Hallgass meg, csaták vezotőjo, 

Má.r int a halál, óvj meg 1 őlo. 

S ha. nincsen érdemem elég, 
Óvj tanodért s gyermekem ért. 

Egy máaj k versében kisebbazerü harcot ír le, 
amelynek okozója Ibn Abu-Musza Ibn-Bakkana, 
~falaga minisztere volt, akinek szintén rosszul esett 
az, hogy egy << hitetlen.,. magasabbra tudott emel
kedni, mint ő. Hanágid rövid harc után őt is le
verte. 

A legnagyobb veszedelem 104·2-ben fenyegette 
Hanágidot, amikor a szomszédos frankok és szlávok 
szövetkeztek a mór államokkal a hatalma tetőpontján 
álló Granada megbuktatására. Ebben a háborúban 
rettentő túlerő lépett fel a granadai hadsereg ollen 
és Hanágid alig mert győzelemre gondolni. A csata· 
térről vtrses végrendeletet küldött egyetlen fiának 
.J ó z se .nek és érdekes megfigyelni, hogy a gyiikoR 
csata rémítő zajában milyen gyönyörű lelki harmónia 
szól a zsidó nagyvezír verséből és milyen magasztos 
oktatást ad gyermekének az élet-haJál küszöbén: 

Józsell ha szen ved ek, mind ceak toorted, 
Érted kiizdök, örömmel, boldogan. 
Ha te nem volnál, szerencsét keresve 
Bolyonganék, mint mások annyian. 
T~ küzdök vérengző csatákon, 
Teérted meb'Yek ttiz&n, lángon át. 
Csaták tüz6b61 vedd végs6 tanáewm, 
Ki tanÁCsolna jobbai. miní atyád 'l 
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Már tombol, őrjöng n halál előttünk, 
Vigyorgó, éh es száját tátja 1·ánk; 
rr líll nem köszöntjük többé már a hajnal h, 
1::~ nom lát többé édes, szép hazánlc. 
Ho. ol kell válnunk ogymá.stól örökre, 
J::s n em csókolbntnálak már soha, 
Yodd im ez hást, véssed jól szívodbo, 
V érrel van Íl'va minclonik sora. 

J árj I sten útján, bízva rondülotleu , 
J óság és hűség legyen vezetőd, 
Ifjú erőddel szorozz bölcsességet, 
Ez diszed népek, kiJ:ályok előtt. 

Szor esd anyádat, szerosd hű barátocl, 
Logdnígább kincsod legyen szeretot, 
Szoresd az I sten mindon t e1·omtményét, 
És arany h elyett szerozz jó nevet. 

J ó z sof l szaresd az ember t véghetetlen, 
Ne nézd, hogy gazdag avagy koldus-o, 
Szoresd a nyomor fiát és n o foledd ol, 
Mind ki szegény, kincseEinek részese. 
N o vesscel meg, lüt sor sa p01·ba döntött, 
Ki tudja útján hol, mi volt a gát? 
Te pedig töl'toss o1·omról-oromra, 
Légy tökéletesb, nagyobb mint atyád. 

Nagy hadvezéri lángelme lehetett Hanágid, hogy 
a többszörös túlerőt is le tudta verni. A döntő 
csata után azonnal írt fiának egy mámorittas verset, 
Istennek pedig a következő kis zsoltárdallal hálál
kodott a nagy diadalért : 

Diadal Ura l örök hatalom t 
Fogadd dalom. 

Hivtalalt, midön hivott a. halál, 
S meghallgatá.!. 

---~~--



HÁBORUS HÉBER KÖLTÉsZET A BIBLIA UTÁN. 157 

Ágág és Amálék gőgös hadát 
Szétrombolád. 

Vad tengerként hömpölygött felém, 
S szétkergetém. 

Futott az ellen és én üldöztem üzve 
Tüzből tüzbe. 

Sietek. Koszorus diadalpohár 
Ünnepre vár. 

...... 
Diadal ura l örök hatalom l 
Fogadd dalom. 

• 

Sámuel Hanágid után ami háborus költészetet a 
héber irodalom produkált, legtöbbnyire nem élmé
ny·eknek, hanem álomnak, fantáziának szülöttje, vagy 
legfölebb afféle frontmögötti semleges hadi tudósí
tások vagy elmélkedések háboruról és békéről álta
lában. J ú da Halévi (XII. század) csak álmában látott 
zsidó háborut Ismael ellen, amit gyönyörű dobper· 
géses ritmusú versben énekelt meg: 

r,~R ,,r,, J;l~,-,~,. r,~J 
? r.J~~r, ,~~ :-t~, 01~i.}:'j :-t~ 

Egy századdal késöbb Alcharizi sok harcról hallott 
kalandos utazásain, makamáiban többször próbál 
csatákat, összecsapásokat leirni, de ezek inkább csak 
platonikus harcok lehettek és amennyiben igazak 
voltak is, a minden reálitást nélkülöző fantasztikus 
leírások mindenesetre a harctér'töl távol íródtak meg, 
ami ma sem megy nagyon ujságszámba. Ismeretes 
különben Alcharizi makamája a Toll és a Kard vi
tájáról, amely eléggé mutatj a, hogy a költő nem 
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nagyon rajongott a Kardér t és szivesebben látta a 
Toll, a koltura uralmát, amelyet verseiben is fényes 
győzelemhez juttat. A verseny előbb a toll és kard 
hívei, az irók és vitézek kö-zt indul meg. 

cHajdanában - kezdé - egy király udvarában irók és 
bajnokok vitára gyülekeztek s az irók szólni kezdiek : - HiS
sei vagyunk a szabad sz ó nak, szavaink mindenfelé tudást 
szórnak. Ismeret és bölcsesség és minálunk, - mellyel 
hatalÓmmá válunk - és az ország élére állunk. - Ke
zünkben a toll, - malynél sehol- sincsen hatalmasabb.
Óriásokat földre csap - mig a balga t lSle kap - észt, ve
lőt - és erőt. - Ö maga gyenge, vézna, sovány - és 
bajnokokat h alomra hány, - hátrál előtte mindahány, ~ 
szolga, király egyaránt,- m art trónokat is p01·ba ránt. ll 

És énekelve szóltak: 

A szépnek oszlopai vagyunk, 
Tollunk az ország büszkeHége l 
Kezünkben a büvös hatalom, 
Mely sujt és emel fel az égre. 
Hc5s bajnokok szolgáink lesznek, 
H a szivükbe ér tlSrünk mérge. 

A bajnokok err e - haragra kelve - igy feleltek: 11 Mit 
fecsegtek ? - Mi t igrisek vagyunk blSsz csatákban, -
szivünkben 1·ettentlS bátorság van - kardj aink villámokat 
vetnek - és jaj azoknak az embereknek, - kiket utolér 
vad lángjuk, - a haláln ak hányjuk, - meg nem szán
juk. - Kezünkben a kard, malynek n inosen nyelve -
mégis beszél haraggal telve, - mely élesen lát, pedig 
szeme sincsen - mellyel széttekintsen -· sodor, mint a 
Kison folyam, - hatalma olyan. - És ba egy :király 
trfmra lép - lS száll fel elébb - ő adja fej ére a koronát 
és megőrzi, 1nint jóbarát, - elüzi minden baját - és azt, 
aki ellene vét, - halálosan z uzza sz ét. ,. 

És énekelve szóltak : 
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Kezeinkbe kardot véve, 
Szállunk ki a csatatórre. 
Rendithetetlen vad szivü.nkbe 
Rut gyávaság sohse férne. 
Kardunk, mint a szőllővessző, · 
Öntözi a hősök vére. 
Mint cikkázó .villám csap le 
Elleneink seregére l * 

De amint befejezték a d~lt, - előlépett a kard, a toll 
pedig melléje állt - és a vita fonalát - maguk szőtték 
így tovább : 

«Az én ha taJmam örökké tart, - szólt a kard, - ná
lam van a csodatevő - hősi erő. - Kezeim a dnak -
táplálékot sok fenevadnak, - oroszlánok, sasok - mig én 
vagyok - nem fogn ak éhen halni, - leölök nekik mindig 
annyi - bajnokot és leventét, - hogy éhségüket lever
jék, - lerészegitem embe1·vérrel - és nagy hősök velejé
veL - Hát hogy merészel - j ózan ésszel - a toll össze· 
márkőzni én velem ? - hiszen hamuvá égetem, - \'&gy 
azéttaposom mérgesen l - Pörbe velem hogyan szállna -
gyönge szálka ? - Hatalmam ellen - ne is marjen -
emelni szót - a hitvány bozót, - mely ha. érinti a kéz -
már odavész - s ha a szél rájalehel, ·- eltünik mint a. 
könnyü pehely.» 

•És te ezzel pufaszkodol? - felelt a toll, - hogy á.r
t atlanokra agyarkodol? - Igazságod Yan, - a. gyilkossá
gokban - nincsen párod, - rossz hireddel bejá.1·od - az 
egész világot. - . Tudom, kegyetlen rablógyilkos vagy -
áldozataid száma borzasztó nagy. - Miót csak létezel, -
ártatlan véne éhezel, - ehagadod szülők gyermekét, -
hogy szivüket fájdalom tépje azét, - anyaölbői a csecse· 
mőt, - hogy a halál kezére adjad őt. - Durva erőszak a 
te elemed, - míg engemet - a büvös szellem - báj és 
kellem - sarkalnak ellened. - Rogy ismerheted - ma
gadat összehasonlitani énvelem? - Én a nyugalmat éhe· 
zem - boldog otthon az én helyem, - mig te uton-ut-
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fólen óliílkodol szüntelen. -- Rej tekekbe - leselkedve,
vagy valatnoly á.r ok előtt.- t•émítgeted a járókelőt. - Vagy 
az erdő mél) ébe buj sz bele - és félelemmel t ele - kerül
uek ki az utasok. -- 'Téged gyülölni van sok ok - de 
uokem mindenki örül - s bizalommal vesznek körül. -· 
Elvetoruedott ~ gonosz a te neved, - csak a r abló és a 
tolvaj ezeret, - uem oimborázik senk i veled, - csak a 
gaz és becsteleu, - mig én a gonoszt m egvetem, - és nem 
mer r oá1n nézni sem. Én csak a jelesek - táborában ke
l'asek tisztoletet és barátságot, - csak aki ked veli az igaz
ságot, - vesz kezébe engemet - s mindj árt úgy megsze
rot, - h ogy még ha király is, n incsen titka, -- amit előttem 
m eg ne uyitna, -· és midőn én velem - taná~skozni 

kénytelen - négyszem között k edélyesen, - te nem kö
zeHthctsz fel éje sem .• 

A héber költészet spanyolországi virágzása után 
országról országra vándorolt és folytonos hanyat
hisának utján 1reveset találkozott a karddal, amelyet 
a XIV. és XV. században nem mint vívóeszközt, 
hanem csak mint a védtelenek gyilkosát ismert meg. 
Mikor pedig a XVI. század vége felé a héber köl· 
tészet a damaskusi Nadzsnrával ismét a szentföldre 
tette tit székl.telyét, nem folytak többé Izraél régi 
földj én sem szahadstígharcok, mikből háborus köl
tészet fakadhatott volna. De a miszticizmus, amely 
itt Lurjá.val és híveivel urrá lett a lelkeken, elmé
lyítette a fantáziát és a messiási idők közeledtének 
hite, a megváltás nagy harcainak r eménye sokakban 
mint valóság kezdett élni, és a poéták már-már 
Izraél felszabadulásának harcairól kezdtek dalolni. 
Nadzsara. látomásaiból valóságos há.borus költészet 
sarjadt, mintha csak Petőfi sejtelmea verseit olvasnők 
a magyar szabadságharcot megelözö idökböl : 
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V értő l piros fenséges nap doreng 
Bus lelkem nyilt szeme előtt : 
Már látom ott , amint a büszke nép 
Földjére lép, 
Követve a hü szeretőt .. . 
Reszketnek a királyok 
S te m enydörögsz reájok, 
F ej edelmek 
Megremegnek, 
És minden népet félelem fog el, 
És te visszatérsz ős szentélyedbe, 
Hol néped hálálkodva énekel. 

Biborruhában látom Éliást, 
Amint a lángból földre száll 
És átölelve Dávid hős fiát, 
Bossz ut kiált, 
A hegyre lép és t r om b i tál . . . 
És elnyomott h ü népem 
Követi öket szépen 
Minden ellen 
Összeretten 
És m eglakol kegyetlenségeért. 
Örömtől hull szem ern könnye, 
H át szivem m égselll hasztalan reruélt ! 

Egy másik versében már látja Izraél diadalmas 
csatáit sza}?adságáért: 

Kigyullad végre éltem lángja ! 
Im oszlik már a rémes éj l 
Már jön, akit oly régen várok 
S szivem zaklatja s?.envedély. 
Rettentő kareldal felövezve 
Közolg felém a bős vi.téz, 
Megsenuuisülnek elleuségim, 
Ha rájok égő szeme néz. 

. ' A~ 1.1111'. ji:ulcÖittJVe. 191(}. 
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Sas-szárnyakon viszik a nagy birt, 
Egész vi lágba szerteszét, 
H ogy gyenge karom sulyos bárd lett, 
Amely lesujtj a ellenét. 
S a megrémült népek sietnek, 
Lábamhoz borulnak legott, 
És visszahozzák gyermekimet, 
Mint szinarany ajándokot. 

Nadzeara vizióiból nem lett valóság. De ha Izraél 
megváltása a szentföldön nem is kovetkezett be, 
a zsidóság helyzete az európai államokban nem
sokára mégis csak javulni kezdett, az üldöztetés 
Birámai lassan elszenderültek. Az elnyomott zsidó
ságnak mindenütt akadtak bátor szószólói a népek 
között és megkezdődött a zsidóság asszimiliciójának 
nagy processzusa. Mikor Napoleon végigszáguldott 
a világon, diadalkocsiját már héber vers is köszön
tötte; egy francia héber poéta, Elijahu Halfen Halévi 
mint a világosság azéthordozóját üdvözli a győztes 
Napoleont: 

. .. Üldözted őket izzó sivatagban futván, 
Sakálok ösvényén és párducoknak utj án, 
Hol virág sohasem nőtt, szedtél hirvirágot, 
Dicsőség kelyh ét ittad vizetlen vad pusztán, 
Bevésted neved, hova ember sohase hágott. 

Hajóid haláltsz6ró fegyverekkel telve, 
De visznek tudást is, világosságot szerte. 
A tenger látta és frigyet kötött a széllel, . 
Parancsolt hulláminak, álljanak meg csendbe, 
Mig elvonul a vezér, kitől fut az éjjel. 

Halévi bizonyára a földnek fordítaná lantjá.t, ba 
Pl~ feltámadn~ és l~tná, hogy Fr~nkhon fi~i mP,.cedoP. 
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földön küzdenek a világosság ellen, a sötétség mallett 
és a szabad nép ivadékai a szabadságtipró orosz 
uralom megszilárdításáért ontják vérüket. 

A zsidóság emancipációja után különben szinte 
minden nép csataköltészetének mozaikjában helyet 
találnak egyes háborus versek, amelyeket az ország 
héber poétái daloltak a nemzet nagy barcainak idején. 
Az 1848-as szabadságharc a héber poétékat is meg
ihlette. A Hymnus, a Szózat, a Wacht am Rhein 
héber fordításban is elterjedt szent énekekké váltak. 
De ebben az időben és ezentúl már a zsidó költők 

majdnem inindenütt az ország nyelvén énekeltek és 
ma a világ legnagyobb és legrettentöbb háborúja 
alig termel már külön háborus héber költészetet. 
A ma élő nagy héber költők legtöbbnyire Orosz
ország üldözött fiai, akiket nem ihlethetett meg ke
gyetlen elnyomóik háboruja, azt pedig ami a szivük
ben él, ter~észetesen ki nem fejezbették. De ha a 
szótól vissza nem rettenő régi júdeai próféták él
nének is ma, talán nem is menydörögne ajkukról a 
szent ige, hanem komoran és némán elzárkóznának 
és sötét gyászban <<várnának rejtekükben, míg el
vonul a dühöngés,>. 

Budapest. Dr. Patai József. 

ll* 
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HA.BORUS )101\TDAK A BIBLIAI 
HAGY01viÁ1ITBA1T. 

Vannak-e, lehetnek-e általában a zsidóságnak 
háborús mondái ? hlesélhetett, regélhetett-e hadi 
tényekről, hódításokról, győzelmekről az olyan nép, 
melynek, mióta ősapja Ábrahám isteni szózatra el
indult hazájából egészen a jelen világfergeteg belga
orosz-galiciai népvándorlásáig, a történelemnek úgy
szólván csak passziv történése jutott osztályrészéül? 
Keletkezhattak-e eleven mondák, tüzes dalok, nemzeti 
megéléseket tükröző irodolmi termékek ott, hol a 
zsidó élet maga évszázados elzárkózottságban tengő
dött? Kedve telhetett-e a zsidónak robogó háború 
zajában, szilaj testi mérkőzésben, mikor ö kezdettől 

fogva a lelki erő fölényének volt hivatott hirdetőj e, 

mikor már az Atyák mondásaiban hősnek azt val
lotta: «ki maga fölött győzedelmeskedik$. Valóban 
nehezen tudjuk elképzelni, hogy a gettó békés kal 
mára, a tanháEak szelid búvárja, avagy az nrak ezer
meateres házizsidaja valaha is lelkesedett, rajongott 
volna a háború bármilyen fényes dicsőségéért, jeles 
erényeiért. Bizony más világ az ö világa. 

Pedig Izraél régi históriájában, a zsidóság szent 
könyveiben nagy és jelentösl;ges szerepe jut a háború
nak. Mózes utolsó beszámolójában büszke öntudattal 
emlegeti a Szichón és Óg fölött aratott győzelmeit, 
Józsua bonfoglalása végig istenes münek van fel
tüntetve, a bírák, a királyok kora nem egyéb a barcok 
és earcok véres láncolatánál, a palesztinai állam 
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későbbi története is nem egyszer valóságos hős
cpop,•ia! Sőt a középkor Aötét százaelaiban sem ritka 
az edzettkarú, bátor zsidó katona, ki a harctéren is 
megállja a helyét, valabányazor hazája tö!lényei 
megadják neki a módot és lehetöséget rá. Am a 
diaspora hagyományos •zsidósorsa • homályba borí
totta Juda ősi hősiességét épúgy, amint pl. a rabba
nikos tradició eszmei tartalmából szi n te kiveszett a 
Makkabeusok fáklyás győzelmi tora, melynek emléke 
a r j tusban mécsvilágos házi ünneppé szentséges
kedet t. Tűrni és szenvedni, Istenben bízni és jót 
cselekedni : az lett a zsidó élet jelszava, hisz a- gólusz 
úgyis csak előkészítője a j övendő boldogság mennyei 
birodalmának. Ez a világfelfogás, melyet gyakran 
torzképpé ferditett a többi n épek rosszindnlata, de 
amely a zsidóság nagy részében ma is él, meg
terembette ugyan a nélkülöző lemondás, az ön
megtagadás és erkölcsi bátorság vértanú-hőseit, de 
idegen maradt tőle a dacos, kemény harcos eszmé
nyítet t képe. 

Boldognit Bacher Yilmosnak, valamennyiünk diesö 
meaterének köszönbetem, hogy képzeletem legelőször 
megtermékenyölt zsidó hősök fegyveres alakjaival. 
Xéhány éve egy új munkáját küldötte el nekem 
- akkor megjelent kis könyvecekém gazdag csere
jutalmául - melyben két zsidó-perzsa költöt fedezett 
fel a tudományos világ számára: Sahint és Imranit.,. 

t A dolgozat elős7.ör az orsz. rabbiképző-intézet 1906 7. 
~s 1907 J • évi Értesítőiben látott nap·dlágot, majtl l-ülö n 
lenyomatban: Zwei j üd. ·persische Dichter, Schahin und 
Imrani von Dr. W. Bacber. Stra~sburg. Trübner 1!>07 .. 1008· 
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A XIV. század elején élt az első , épen 200 évvP-1 
késöbb a 1násik, mindkt3tten Siraz·t, a H afiz révén 
nálunl< is ünueretes rózsák városát vallo tták szülő
földj üknek. A F irduszival virágkorát leélt perzsa 
bős- epika hagyományának voltak késő rajongói, de 
költői öntudattal új csapásokat törtek : zsidó bonfi
tát·saik részére perzsa nyelven zsidó tárgyakat dol
go?.tak fel, héber betükkel írtak, de a perzsa éposz szel
lemében. Sabin munkája közül az egyik n. Genesis 
történetét adja 8700 distichonban, a másik Mózes 
életét és hőstetteit énekli meg 10,000 párversben; 
az Ardesir- (tjk. Achasvéros)-könyvben Eszter his
tóriáját olvasztja bele a költő egy valóságos perzsa 
király-époszba, malynek befejezése, utóhangja mintegy 
oz Ezra-könyv (500 párvers). Imrani folytatni kívánta 
Sabin élete müvét ée a töredékesen ránk maradt 
Fath-námé-ban, aza r. Győzelem könyvében J ó z sua, 
majd Saul és Dávid liorabeli harcokról szól, míg a 
másil\, tanító célzatú munkája az «Atyák mondásai» 
címü misna-traktatust dolgozza fel, szintén perzsa 
minták nyomán. 

A <<Mult és Jövő )> 101() januári számában ismer
tettem ezeket a ((Háborús bibliai époszokat)), főleg 

amennyire a Biblia hadjáratai és Mózes istenített 
föalnkja köré csoportosulnak. Noha magam is csak 
másodkézből élvezhettem a tanulmányaimtól teljesen 
félreeső, idegennyelvű költőket, a tárgy mindvégig 
nem lankadó érdeklödést váltott ki belőlem ; tán az 
olvasóimból is ! Új világ tárult föl előtte1n, újszerű 
poezis, melyben Kelet és a Biblia bagyomtínya csurlás 
módon ölelkezik. Eredeti szemszögletből nézbetjük 
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és ol vashatjuk azóta az jemerős bibliai elbeszéléseket, 
alakjaik kivetköznek a megazokott gúnyából, melyet 
egyoldalúan nevelt fantáziánk rájuk rako tt. Bacher
nek amott idézett szemléltető szavaival: «A. Mózes
könyv eme részletei bemutatják nekünk a Biblia 
tiszteletreméltó alakjait, valamint a velük szemben 
álló ellenséges hadvezéreket, amint csatabárdok mód
j ára hatalmas karral kezelik a fegyvert, fölényes 
tudással vezetik az ütközeteket, egyéni ha1·cokban 
legyőzik az ellent és a bátorság csudáit művelik, akár 
a perzsa király-éposz hősei. Ezekhez hasonlóan lóhát
ról bat·colnak, míg az ellenfelek gyakran elefántokon 
ülnek. A párviadalokat kötekedő vagy kihívó, sokszor 
terjede1mes párbeszédek előzik meg. Az Egyiptomból 
kivonult Izrael ismert vezetőin kívül szerepeinek 
olyanok is, kik a Pentateuchosban csak mallesleg 
említtetnek, v·agy amelyeknek nevét is Sabin ko holta.» 1 

Hogy mily alapelemekből tavődött össze Sabin és 
Imrani költészete, milyen eredetűek azok a sokszínű 
kövek, melyek gazdag cirádák formájában körülölelik 
az egyszerű, ősi történeteket, azt Bacher bachari 
tudáesal és lelkiismeretességgel a legparányibb rész
letekig jgyekszik bemutatni. Valóságos gyönyörüség, 
nyomon követni e fényes szellemet, amint átbat a 
legszövevényesebb anyagon, felderíti a rejtett kap
csolatokat, rávilágít a források és tápláló erek ágas
bogas ·\folyására. De bűvös lámpája sugá1·iva.l útat 
mutat nekünk a további kutatásokra is. Meglepődve 
látjuk, mennyi háborús részlet és motivum rejlik 

·1 Lásd i . m. 130. L 
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a mi tisz tán zsidó, héber hagyomá nyunk ban, mennyi 
moncla és 1cgcncla élt bizonyára az Európába vetődött 
zsid<Jság ajkán is. - .\ dúsgazdag anyagból én 
csak a közelebbi értelemben vet t Bibliára, a Mózes 
ötkönyvére vonatkozó háborús mondákat próbáltam 
a köve1 kezőkben - a rendelkezésemre álló eredeti 
míivek alapján - tudtommal először összeállítani. 

Az Agadában. 

A hazai talajon nőtt, őszs idó tradiciónak két ágát, 
úgyszólván két birodalmát azokták megkülönböztetni. 
A cchalacha >) az egyik, az élet útjain való (( h aladás>) 
tana, miképen cselekedjék, tegyen-vegyen a zsidó, 
hogy a tóra szavának és szóbelileg hagyományozott 
értelmének megfeleljen: évszázadokon át aprólékos 
casuistikávt1 l, féltő pontossággal, de szabad kritikai 
szellemben folytatott törvénymagyarázat és -alkal
mazás ; a sokoldalúság és éleselméjűség diadalmas 
csatamezeje. A másik az <• agadan , <<elbeszélési) (erede· 
tileg tanítás), a Biblia történeti anyagához fűződö 
valláserkölcsi reflexió, monda és költői lelemény : 
csodála tm~ gazdagságú, vadregényes őserdőhöz hason
latos mesebirodalom. E11 a dús rengeteg azonban koránt
sem található egytagban ; egyrészt a talmud baláchikus 
vitái közt sarj adzik fel, mint a, mesterek szórokoztató, 
képzeletüditö oázisa, m ásrészt nagy, önálló, vjrágos 
kertek alakjában köríti a bibliai könyveknek, főleg a 
Pentateuchosnak mindcn egyes mondatát, szavát. 
A zsidó körökhen való általános ismertségülret ezek 
az ú. n. midras-gyüjtcmények kiváló mártékben 



Rasinak, u. nagy népszerü .., ltön ek kö zönik ; tndoma
nyos, geneal ógiai feldolgozásuk a drozda.i \Ytinscbó·n 
kívül a mi Bacher-ünk egyik nagy érdeme. 

Természetesnek és a priori valószínűnek látszott 
hogy a palesztinai és babiloniai zsidóság eme ismere
tek tárában, melyröl ugyancsak elmondhat~uk azt, 
mit Bag· Bag fia mond a tóráról: c< Forgasd, forgasd, 
mert minden benne van », méltó helye jut majd a 
háborúnak is. Persze holmi szemléltetö, vad csata
képeket, EHettől duzzadó, háborús részleteket hiába 
várunk az AgadátóL Úgy képzelem, hogy a tanházak 
tannaltái és amoreusai - noha semmiképen sem 
szabad bennük megcsontosodott vagy a világtól idegen 
szobatudósokat látnunk - annyira jrtóztak a vértől, 
mjnden tisztátalanság kórokozójától, hogy inkább 
veazni engedtek sok színes apróságot, mintsem velük 
beteges hajlamokat megfertőzzenek Rülönben sem 
szabad elfelej tenünk, hogy az Agadában az elbeszélés 
általában n em volt öncél, nem a képzelet üres játéka, 
hanem jobbára eszköz erkölcsi elvek és igazságok 
terjesztésére, alkalmas előadásfo1·ma a prédikátorok 
számára, példálódzó tanHás. A bábo1·únak sem reali
tását kuta.tták ennélfog\'a az agaclisták, hanem cél za táJ, 
rendeltetését Izraél történetében akarfák tisztá.v.ni, 
et.jkai momentumait kidomborítani . 

Amalek ellen Mózes azért küldi épen Józsuát, hogy 
annak a Józsefnek az unokája, ki okozta azt, hogy 
a nép Egyjptomba került, legyen viszont védője a ki
vonulásának Vagy - amint a Midras Exodus XXYI 
folytatja - igy szólt Mózes Józanához: A te ösApád 
(József) nyiltan vallotta Fáraó előtt: az Istent félem 
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én, erről (Amálékröl) meg azt mondja az Írás: nem 
félt Istent ől ; jöjjön hát amannak az unokája és verje 
meg ezt az istentelent ! -- Érdekes mórlon azonosítja 
a Midras ezzel az álnok Amálékkal Árád- ot, kit a 
Biblia kánanitának nevez. Amálek t. i., az orv
támadó, egyúttal gyáva is volt, attól félt, hogy Izraél, 
ha ráismer, Isten bosszúját fogja fejére leimádkozni. 
Azért egyszerre kánaáni nyelven kezdett beszélni. 
Az izraeliták tényleg zavarba jöttek, nem tudtak el
igazodni az amálékita ruházaton és a másfajta 
beszéden. Azért általánosságban fogadkoztak: <t ha 
kezembe adod ezt a népet 1> (Móz. IV. 21, 2.). Árád 
alaposan pórul is járt, mindössze egy szo1gá1ót vitt 
el zsákmányul. 

A Szíchón elleni h adj ára t a harci készség, az Isten 
iránti engedelmesség és bizalom p1·óbaköve. «Kezdj 
el vele háborút! - így hangzott az· isteni parancs 
még ha ö vonakodnék is tőle." Mózos mégis előbb 

békét, semlegességet biztosító követeket küldött el 
Szíchónhoz, ami viszont Istennek megnyeri a tet
szését és máskor~a ezt az eljárást kötelezővé teszi. 
Emó1·i királya - úgy tudja a legenda - valóban 
kész lett volna a népet bántatlanul átengedni a 
határain, ám mit szóltak volna hozzá a szomszédos 
fejedelmek, kik épen Izraéltöl való félelmükben mind 
adófizetőivé lettek a «protektor,, Szíchónnak. Hatalmát 
emígy festi a szöveg: • Szíchón serege le~yözhetetlen 
erejű volt, még ha nyilt mezőn is mérkőzött volna 
meg, Cbesbon városa pedig bevehetetlen volt, még 
ba legyekkel is lett volna tele . ., cMinek !árasszam 
azonban népemet minden egyes vát·os ostromával 
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külön ?l> - mondá az Úr; a szövetségeseknek szíYébe 
adta, hogy együttesen vonuljanak ki Izraél elé. f gy 
egyszen·e v<.ígzott velük a hős sereg. 

A Szentírás két rejtelmesnek hangzó mondata, 
mely a most említett emorita összetűzés előtt olvas
ható 1 és az <t Örökkévaló harcainak könyvét)) vallja 
forrásául, a következő különös ízű mondának adja 
alapját. Emóri és Móáb batárában hét mérföldnyi 
völgy húzódott végig, jobbról-balról egy-egy magas 
hegy emelkedett. Mikor a népek Izraél érkezésének 
hirét vették, az egyik hegyoldalba barlangokat vágtak 
azzal a szándékkal, hogy ott elbújnak és az elvonuló 
táborra köveket, nyilakat szórnak. Ám alig jelent 
meg a győztes bad a völgy szájánál, a túloldali, a 
Szentföldön álló hegy lejtőjén kiemelkedések, dudorok 
keletkeztek, maga a hegy pedig meghajlott a nép 
előtt, <cmint a cseléd hazaérkező úrnője előtt ,,, oly
annyira, hogy az emelkedések behatoltak a túloldali 
hegy barlangjaiba és összezúzták, összemorzsolták az 
ott rej tőzőket. Erről a csudatételről maguknak az 
iz1·aelitáknak sejtelmük sem volt, ök nyugodtan tova
vonultak Arnón völgyében. Isten azonban - így 
folytatja a legenda - elégedetlenül felveti a kérdést: 
ki fogja mindezt elmesélni a fiaimnak? hisz ha a 
gyereknek kenyeret adtál, iHö, hogy megmondjad az 
anyjának! Ezért történt azután, hogy a sereg el-

1 A nagyon sokféleképen fordított és agyonmagyarázott 
két mondat az IMIT Bibliájában így hangzik: c Váhébet 
Szúfá.ban és a völgyeket, az Arnont; meg a völgyek lejtliJét, 
maly hajlik Ál.· helye felé és támaszkodik Móáb l1gtá.rá.hoz. • 
( Móz. IV. 21., 14-15.) 
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vonulása után a hegyek ismét Azétváltak, a l ejtőln-ől 

mea forrás sietett le az Arnón patakjába, véres víz-
~ 

folyás, mely emberi fe jeket, tostrészeket gördített 
magával. <tlzraél látta és bálaimákat mondott. >> 

A ~Iidjan elleni hadjárat szintén egész sor erkölcsi 
elmélkedésre és tanulságra ad alkalmat. Bosszú
hadjáratra szólította fel az Úr Mózest és a n épet: 
«mert szorongatóitok ök fondorlataikkal, malyekkel 
fondorkodtak ellenetel{.» De a nép Istenre hárítja a 
bosszú kötelezettségét : Vajjon bántottak volna- e 
bennünket, ba istentelen , vad pogányok volnánk és 
nem a Te parancsaidat teljesítenők? 1·ajtad tehát a 
sor, hogy tőlük elégtételt végy. Ez ·az oka, hogy ennél 
a hadjáratnál nPm találj uk az előzetes békefelkíná
lást és a harcviselésnek ama híméletes módját, melyet 
a tóra minden más ellenféllel szemben előír. Mózes 
maga nem vezethP-ti ezt a hadjáratot: ö gyermek
korában Midjánban nevelkedett (apósa házánál) és 
azért - micsoda gyengédség ! - <<nem Vt!thet követ 
abba. a forrásba, malyből ivott! v Ellenben siettetni 
siettethe1i a sz en t háborút és siet te ti is. Pedig ezzel 
a saját halálát is sietteti. Az Agada t. i. szószerint 
olvassa a mondatot: <c Állj bosszút a midjanitákon, 
a: ufríll betérsz majd őseidhez. » Fel is jegyzi a midras, 
hogy a vezérek és katonák, kik m ég az imént meg 
akarták Mózest kövezni, most. vonakodtak elindulni 
a harcba, nehogy pásztoruk gyorsabb halálának legye
nek akaratlan clömozclítói . Úgy kellett öket rÁ,
kényszeriteni. Fövezérül természetszerűen Pinehász 
kínálkozott, me rt • ki a parancsolat teljesítését meg
kezdte (Ö ölte meg a csábitó mi<ljanita nőt), annak 
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mundjuk : folytaed és végezd be l Különben magán
ügyben js elszámolni valója volt a midjanitákkal, kik 
egykor az ő anyai nagyapját, Józsefet, eladták 
Egyiptomba. Mielőtt elindulnak, Mózes figyelmezteti 
öket, hogy az ellenséges táborban találkozni fognak 
Bileámmal, ki a tanácsa folytán elpusztult ~4,000 

ember vérdíját követelni jár ott. Azért ((mielőtt. a 
farkas közeledik a nyájhoz, állítsatok neki ke
lepcét! n 

Tényleg Bileám ot t mulatu az öt midjanita király 
körében, majd midőn szorul a kapca, a hadviselés
nek, illetve a menekülésnek egészen újszerű, modern, 
sőt legmodernebb formáját honosítja meg: karjait 
bűvös szóval megmerevíti, maj d száTnyakat varázsol 
rájuk, azokkal felemelkE'dik a levegőbe , még király
társait is magával visz i. Egyszerre azonban eléjük 
toppan, jlletve berreg egy másik avjatikus : Pinehász 
és noha Bileám áhzenteskedő módon most Isten 
trónusa elé veti magát, a főpap szemilk elé tartja az 
arany homlokvértjét, melybe a legszentebb Név van 
bevésve és a m€rész repülők, mínt ütéstől találva 
birtelen lezuhannak a földre. Ezért szál róluk az 
Írás: <<És Midja.n királyait megölték az általuk el
ej tettekhez » (a héber : rí l szószerint a.zt jelenti: az 
elejtettekTe). Bileámot, az átkos varázslót, a szinhedrion 
elé állitják, mely a halálbüntetés mind a négy nemé
v~l kivégezteti. - Így végződött az első repülök 
harca, mely megolvasható a Midras Nnmeri 22. feje
zetében, . úgyszintén a Mattósz &zidráboz szóló 
Tanchumában és 1·öviden a jeruzsálemi ~almu<l 
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Szinbedrion traktátusa 10. fej ezetének 2. lialachá
jában.1 

L egszívesebben időzött azonban a m onda a Básán 
elleni harcoknál, illetve ó1·iás fejedelménél, a félel
metes Ógnál, ki mint az őskor ittmaradt errati 
sziklája mered bele a. bibljai kox emberi szintj ébe. 
Hisz - így színeződik a legenda - ö túlélte már 
a vízözön t, malynek hab j ai csak a bokái t ölelték 
körül és ö volt az a <c szökevény,>, ki Á.b1·ahámnak 
hírül hozta Lót fogságba jutását a napkeleti királyok 
által. Ekkor js rosszban sántikált: az ősapát t. i. a 
hatalmas óriások elleni hábol'úba akarta belevinni, 
hogy halála után elvehesse Sárát. - Mégis jutalom 
járt ki neki ezért a szalgálatért és elélt még néhány 
száz évig, noha eredetileg az ugyancsak félelmetes 
erejű Ábrahám kezétől kellett volna elesnie. Mjkor 
Ábrahám Izsák avatása örömére lakomát csapott 
t~ a föld nagyjainak~>., Óg js köztük volt; mikor Jákób 
megjelent Fáraó előtt, ő is ott ült az egyiptomi 
urak közt. ~Jindannyiszor nagyon kicsinylőleg szólt 
Ábrahám nemzetségéről, még sem kerülhette el vég
zetét. <c Má1· akkoriban adtam a kezedbe)), mondotta 
Isten Mózesnek, mikor az félt, Básán ellen vonulni, 

cc hátha még most is betudódik Ógnak az egykori 
jótett ~). A király ereje egyébként akkora volt, hogy 
egymaga 60 várost épített a zsidók ellen, a leg
kisebbnek is 60 tornya volt; étvágy át e munkának 

1 Úgy hallom, hogy a talmud cen zurált részeiben 
ugyanez a monda van elmondva Jé~'Q.aról és Józsua ben 
Perachj(n61. 
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megfelelően l OOO marhával csillapítot ta. Meaéli 
tovább a groteszk nagyítás ba átcsapó midras: midön 
Izraél Edrei vára elé érkezett, Mózes bajnalban be
ment a városba, hogy kissé köri:i.lnézzen. Úgy tünt 
neki, mintha ott éjjel új, belső várfalat építettek volna. 
De Isten felvilágosítja, hogy Óg ül a falon és lelógatj a a 
lábszárait. Az óriás csakhamar megpillantja a népet, 
mely három márföldnyi területen t9-borozik. )!inek 
küzdjek ezekkel a csapatokkal külön-külön ? - gon
dolta magában. Felment hát a Jabca begyére ~a feje 
fölé kapott egy akkora sziklát, hogy azzal az egész 
tábort eltemesse. Mit csinál ilyenkor az Úr? Han
gyákat küldött a kőre, azok kirágták a közepét, úgy 
hogy a szikla, mint valami malomkerék ránehezedett 
Óg vállára és lenyomt a. Szerette volna leemelni 
a nyakáról, csakhogy a fogai, melyek háromfelé 
szigonybegyek módjára megnyúltak, nem engedték 
és Óg mozdulatlanul volt kénytelen eltűrni Mózes 
támadását. ~Iint tö1pe Dávid áll a v-ezér szemben a 
soköles óriássaL Ám egyszerre csak megnyúlik Mózes 
alakja 10 mérföldnyire, botja is ilyen hosszú lesz, 
nagyot is szökken 10 mérföldnyit és így bokán találja 
Ógot, ki holtan eltel ül lábai előtt . 

Ime az igazi legenda talaja, melyen semmi sem 
.lehetetlen, mert bisz Illinden mérték megszűnik, 

mihelyst hitről, Izraél Istenéről van szó. És a zsidóság 
háborúi az Ö harcai! A későbbi júdeai barcokon 
kívül még egy nagy háborúról, jobban mondva csudá
latos és iszonyatos harcok sorozatáról van szó az 
Agarláhan : Góg és Mágog vHágfelforgató világ
báborúj áról, me ly a Messiás elj öveteiét tisztító fer-
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getegként meg fogja előzni. Az Igazság és Jog vég
leges dia.dala lesz az minden bünön, álnokságon. 
1\Iár a Biblia csatáiban hasonlókat ta p asztalunk; bennük 
is azért győzött Izraél, mert vele volt az igazság, me rt 
mindig ·Ég felé fordította tekintetét. «Hát Mózes kezei 
győzték le Amálékat? avagy az é1·ckígyó . látása 
gyógyította meg a népet?» - kérdi az ismeretes, 
elég racionalisztikus misna. ((N em J hanem amíg 
Iz1·aél felfelé tekint· és Istenben Teménykedik, egy 
baj vagy ellenség sem bír vele. l> Vagy egy másik 
kép példájával : ((A ~sidóság minden szarencséje és 
boldogsága, hadi sikere és egyéb diadala J ákób ama 
kövének érdeme fej ében van 1> (melyet S?iorultságában 
az Örökkévalónak felajánlott), vagyis az őseitől örökölt 
erős hitének, istenbizalmának köszöni _a nép minden 
erejét. Az Agadának ez az álláspontja nem kedvez 
a hös-kultusznak, mert a <<háború ur&>> ro ellett eltörpül 
minrlen emberi héró sz. Ám a B i b lia dicső alakj ai, 
eseményei mégis a mondának ezen verőfényes szár
nyain ke1·ülnek bele a nép köztudatába. 

J oseph us és J oszippon_. 

Még le sem záródtak a midrás könyvei, még eleven 
szálait szövögette a monda, mikor a háborús hagyo
mány már ellepi a bibliai szöveget és egyes rész
letek és személyek az Agadától bt:folyásolt harciasabb 
színben jelennek meg az irodalomban. 1\IIegfi.gyel
hetjük pedig ezt a folyamatot egy nevezetes történeti 
forrásmunkán: Josephus Jnavius c1Régiségein )) . 

lFJme1·~tes dolog, hogy ez az első nagy zsidó tör-
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ténetíró, kinek politikai és erkölcsi képe ugyan mai 
napig sem a1a.kult ki véglegesen a história világá
ban, nemcsak a (( zsidó háborút>> , azaz Jeruzsálem 
második pusztulását hta meg közvetlenül a nagy 
tragédia után, 1 hanem későbbi római (( száműzetésé 

ben >> , csáazári palotában ülve népe egész multját el
vonultatta szeme elött, kútfőket gyüjtött és 20 könyv· 
ben kiadta az << AntiqnitateSI>·eket, a.zt a hatalmas 
munkát, melyet a Josephussal épenséggel nem rokon
szenvező Gratz halhatatlan <(nemzeti emléknek mond, 
hivatott a zs idó nép tetteit és gondolatait a müvelt 
világ népeivel megi smertetni ~> . (Gratz III. 557.) A mü 
j elentőségének súlypontja természetesen az előbbi 

munkájában is tárgyalt egykorú t ö1·ténetben van, 
mindazonáltal :figyelemreméltók a korábbi fejezetek 
is, főleg azok a kisebb-nagyobb változt~tások, melyek 
a Biblia egyes részeiben esnek. Jellemzőnek találom 
pl. a hata.lmasok előtt meghunyászkodó J osephusra, 

• 
hogy mikor elbeszéli Sichem apjának lcfínykérő lá to· 
ga tá. át J ákóbnól, az ősz patriárka azonnal bele· 
egyezik a tervezett házasságba, fiai előtt pedig azzal 
mentcgeti az eljárását: <;Ilyen nagy úrnak csak nem 
volt szabad aká1·mit is megtagadnom l,, 

A nép maga mindenütt kemény, vitéz, harcos fajnak 
van feltüntet-re. Hogy is raázolbatta ,ol na másnak az a 
férfi, ki végigélte a kis Júda dicsőséges barcait a 
nagy Róma ellen! Egy helyen, midőn a zsidó nép 

'l l~;"t a görög m nnhát tnd\'alcvőlcg htc.'lczy Győzö for 
elitot ta l o latiub61 m agyann : (( A. mugam Téfo;zér ől Ynlú to
vábbi tuegjegyzé::;ek téLole és fejtegetések ho~~{uHlása n élkül» . 
lllint az Előszó elején m on dja. Budapest, 1900. 
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a kese1·ü víz miatt zúgolódik, az író ezekkel a 
szavakkal érteti meg Mózes aggályait: <cmert nem 
ellenséggel van dolga, melynek derekasan és vak
merőn ellene szegülhetett volna. ,, (III. l{önyv 1. fej.) 
Késöbb Amálék ellen ilyformán lelkesíti a vezér a 
hadakat: Iviost csak emberek ellen kell harcolnotok, 
nem éhség, tenger vagy hegy ellen ! Mindj árt az első 
összecsapás alkalmával Mózes valódi badvezér és 
stratéga módjára viselkedik, akár pl. a perzsa époszok
ban : vezéreket rendel, őrségeket szexvez, ivóvi zről 

gondoskodik, rendeleteket osztogat a harcmodort és 
tartalékokat illetőleg is. És az eredmény! Amálékot csak 
a blköszöntött éjszaka menti meg a teljes pusztulás
tól, míg Izraél soraiból nem hiányzik egy férfiú sem ! 

Szíchónnál Mózes maga kívánja a háborús mér
kőzést, nehogy a nép a tétlen vándorlásban el
puhuljon. Emori serege a zsidók láttára azonnal 
futásnak ered, hogy váraiba visszavonuljon. Azonban 
Izrael, (c mely megszokta a hadi munkát és jól bánt 
a parittyával és egyéb lövedékekkel, könnyü fegyver
zetű is volt>>, üldözőbe fogta. Nyár volt, az ellenség 
elbágyadt a hosszú harctól, azért a forrásokhoz 
sietett; ott elérték és lemészárolták. 

Legtanulságosabb azonban az ·az ú. n. étiópia.i 
epizód, Mózes egyik kalandja, melynek a Szentírás
ban nyoma sincs, de melynek csirái az Agadában 
már fellelhetők. '1 Kezdetben ez a monda, úgy látszik, 

.., Gt·atz III. 607. olvasoUJ, hogy a K. e. azú.zadoknak egyik 
hellenisztikai írója, Artapanos a zsiclók régi történeté1·ől ir ~ 
'"''n •Mc)?.est hős harc()ssá teszi, ki az étiopiaiakat legyőzte. " 
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csak annak a <1 kusita asszonynak '> az eredetét akarta 
némileg tisztázni, melyet Mózesnek szemére vetettek, 
késöbb - mint látni fogjuk - a 1'Iózes életkorában 
tátongó azt a 40 éves űrt kívánja betölteni, mely az 
Egyiptomból való ro enekülése és a J etbróhoz való 
érkezése közt kiszámítható. Beszéli tehát Josephus 
a bibliai elbeszélés folyamán : az étiópiaiak be-be azok
tak törni Egyiptom országába és mivel a védő sereg 
rendszerint csúfosan megfutott, csakhamar hatal
mukba kerítet ték az egész tartományt a tenget·partig. 
Az istenei és varázslói most azt tanácsolják Fáraó
nak, hogy a fővezérlettel bízzon meg egy idegen, 
lehetőleg héber embert. És a liil'ály az egész lakosság 
örömére el is kéri leányától, kinek itt Thermuthis a 
n eve, nevelt fiát: Mózest. Az új parancsnok nem 
azon a h elyen támad, hol mindenki az összeütközést 
várta, hanem a sivatag felől akar az ellenség hátába 
kerülni. Pedig ott majdnem lehetetlen volt a járás a 
sok kígyó miatt, melyek még repülni is tudtak és 
megsebeHítették az embert. lVlózes azért titokban 
nagy sásfonatú kosarakat készíttetett, azokban nagy
számú gólyákat vitt magával és midőn az illető 

vidékre ért, rászabadította őket a kígyókTa. Így 
váratlanul rátört a szerecsenekre, elhamvasztotta 
városaikat és végül Sába várába szorította a királyt. 
A hely bevehetetlennek látszott, mert az erős falakon 
és sáncokon kívül a Nilus is védte. Évekig nem is 
ment Mózes s~mmire. A királynak azonban volt egy 
szép leánya, Tha.rbis, a.rra rendkívül hatottak Mózes 
hadi tettei, azért titokban követeket küldött az 
ostromló vezérhez, felkínálván n eki a maga kezéi. 

1 ~* 
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Mózes bele is egyezett azon feltétel alatt, ·hogy a 
várost feladják. Ez megtörténik és Mózes női.il veszi 
az á1·uló kil-ályleányt. 

N em valószínűtlen az a feltevés, hogy már c 
mondák kialakulásában része volt idegen népek 
hagyományának is, hisz Flavius szántsz.ándékkal fel
használhatta öket, hogy az ő pogány olvasói előtt 

ismerősebbnek, hitelesebbnek tüntesse fel a Biblia 
történetét. Épen az ellenkező eljárásnak vagyunk 
tanui a későbbi századokban. Midön a kereszténység, 
majd a mohammedanizmus r évén a Szentírás eljutott 
sok nyugati és keleti országba, a népek arra töre
kedtek, hogy a saját östörténetüket összeköttetésbe 
hozzák valahogy a zsidókéval, s a maguk régi mon
dáit hitelesítették mintegy a Biblia elbeszéléseiveL Ha 
máskép ~em ment, bizonyos szincbronisztikus táblák 
·segitségével régi uralkodóikat és harcaikat egy időbe 

tették a Biblia valamelyik nevezetesebb eseményéveL 
A mondaképződésnek ebből a stádiumából is röviden 
meg akarok említeni egy . könyvet, főleg me rt a most 
tárgyalt szerzővel tart szoros, noha gynnus rokon
ságot. 

Körülbelül 900 évvel J oseph us után Olaszországban 
feltünt egy héber történeti munka, mely J oszippon 
néven szintén a második templom pusztulásáig vitte 
az események fonalát. Írójának Joseph ben Gorion 
bakóhent tartották, azt a történeti alakot., ki az utolsó 
jeruzsálemi ostrom alkalmával mint Ananias főpap 
vezértársa szerepelt és magában a l\önyvben korholó, 
buzdító, majd sirató beszédeivel erős nemzeti érzés
ről tesz tanusá~ot. Rendkívül érdekes már most, 
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hogy noha az 1510-ben megjelent editio princeps 
óta a nyomtatott példányok is 1 ezt a nevet tüntetik 
fel a címlapon, a szövegben mégis több helyt (pl 7 ·. 
és 80. fejezetben) J oseph ben Matthias, galiléai hely
tartó, azaz maga J oseph us beszél önmagáról első 

személyben. Ez a nekünk ma lehetetlennek túnö 
következetlemég világosan a kiadók müve, kik a 
könyv értékét kívánták emelni, Inidön a ne-ves 
tör ténetírónak tulajdonították e munka szerzóségét. 
Nem is felejtették el az Előszóban filológiai appa
r átussal bizonyítani , hogy c1 Joszippon )) nem egyéb, 
mint Josephusnak szerénységböl kicsinyített neve ! 
A tudományos kutatásnak máig sem sikerült a szerző 
személyének kérdését tisztázni, de kimutatta, hogy a 
J oszippon egy IX. századbel i arabs ú. n. 1\íakkabeus
könyvnek fordítása és átdolgozása, melynek íróját, a 
gáonok kortársát, J oseph ben Gorionnak hívták. 
Josephushoz csak annyi köze, hogy ez a Gorionides a 
zsidó háborúra vonatkozólag t ermészetesen sokat me rí
tett F laviusból és esetleges forrásaibóL-A Joezippon 
vagy Pseudojosephus azonban mindenesetre megfelelt 
a közízlésnek, töhb változatban közkézen forgott és 
főleg tisó-beóv bőjtjének délutánján olvasgatták, 
amikor tudvalevőleg a más szent irotakkal való 
foglalkozás - a velejáró lelki öröm miatt - tilos 
és csak a c(cborbán '> eme leírásába volt szabad el
melyedni. 

Tartalmilag, mint mondám, a könyv második fele 

'l Én egy újabb lublini kiaflást használtam 1!)03-ból. Az 
EWszó írója David ibn Jacbja. 
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nagyjában azonos J osepbuséval, első fele azonban 
tarka egyveleg, melyben szabadon váltakozik való és 
költészet, történet és sokféle eredetü rnonda. Mint 
Arany versében Szt. László lovagszobra,, úgy szökell 
végig márföldlépések ben a históriá n : érdekes csak 
néhány fejezet címét szemügyre vennünk. Az első szól 
ÁdámTól, az emberek elterj edéséről Cefó, Elifáz fiának 
idejéig; 2. fej. Cefó története, Dániel ragas1.kodása 
i stenhez és sok bölcs mondás; 3. fej. Latinus király 
némely háborúi, Dániel sorsa Dariusnál, Cyrus had
járata-i ; 4. fej. A basvéros és Ee z ter históriája; 5. fej. 
rátér Nagy Sándorra, kinek az egész II. könyv van 
szentelve. A Ill könyv vegyest makedón·római 
barcokról tárgyal, Ptolomaus esete Júda bölcseivel; 
a IV. könyv adja a Makkabeusok történetét, a hét 
fiát feláldozó hős anyáról; majd Kleopatráról szól stb. 

Ilyen beosztás mellett természetesen alig várhatunk 
sokat a mi közelebbi t árgyunk, a Biblia ~onda

költészete számára. A Pentateucb és a történeti 
könyvek úgyszólván telj esen elsikkadnak: az ősj 

genealógia felsorolása megkezdődik ugyan a Krónikák 
könyvének száraz névlajstromával, de már Jáfet :fiainál 
átcsap az akk ori Európát lakó népek bemutatáaába. 
Földrajzi csoportosításban szerepelnek itt a franciák, 
brittanok, germánok, magyarok, bolgárok, törökök stb., 
a középkor önkényes azonositásában. Az első háborús 
összetűzés a Campaniát lakó kittim, vagyis rómaiak 
és a szomszéd sabinok közt folyik le ; eredménye a 
sabin nök elrablása. És most így folytatódik az el
beszélés: «Ebben az időben szökött meg Cefó, Ézsau 
unokája Egyiptomból, kit József elfogott, mikor apja 
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temetésén Tátároadtak az Ézsauheliek, de ö diadal
Inaskodott felettük. )) Rz az egyetlen motivum a könyv 
eme bevezető fejezeteiben, mely ha nem is zsidó 
eredetre, de zsidó mondakörre vall, mint ahogy 
bővebb, bonyodalmasabb kifej tésben fogunk is vele 
találkozni dolgozatunk további folyamán. J oszippon 
azután ismét kartagénai királyokró l, Angi as barcai
ról mesél Turnus ellen, szóba kerül Hasdrubál, 
Hannibal öccse, majd a latiumi királysor végén 
Romulus, Róma alapítója. «Az ö idejében verte meg 
Dávid király Aram ot és Edom ot>>, amiért (( nagy volt 
a félelem Rómában Dávid minden napjaiban». Ime 
igy kapcsolódik a naiv elbeszélésben a világtörté
nelem - ba tö1·ik, ha szakad -- a bibliaihoz. 

A Széfer hajásár. 

Másfajta könyv, noha eredetre, nyelvre és elterje
désre nézve is rokon a J oszipponnal az a következő 
mü, mely a Biblia hábortís mondáit egyszerre gazdag 
bőségben, úgyszólván teljes összeségükben gyüjti 
össze : a Széfer hajásár. Névtelenül jutott mhánk, 
keletkezése idejét sem ismerjük, de a XIII. század 
elején már idézik, tehát legalább 700 éves. Tar
talmilag - ak ár a Sabin é po sza 1 

- min~ biblia
kommentár kíván szerepelni, jobban mondva, mint 
a tó1·a << c3udatételeinek )> kivonata Józsua és a Birák 

·1 Bache1· emlfti is a perz~a költőkl·ől szóló müvének 
III. fejezetében, mely Sabin fon·ásair6l szól, mint o] y f<ha.sonló
irányú munkát, melyet a költő használhatott ·rolna, de aligha. 
ismert» . 
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l\Oniig. 1\özcl sö volt n. bypothesis, melynek Zunz 
kifejezést n<l (Gos. Schriften JII.), hogy szerzőj e úgy 
sz rette vo1ntt míi vét feltüntetni, minthn. a ~Tózsuában 

és Sámuélben említett Széfer hajásárral volna azonos. 
niilyen munlw. -volt az az ősi irat, m elyben Józsua 
hálaéneke E1uóri pusztulása fölött bennfoglaltatott, 
nem tudjuk még a nevét is különféleképen fordítják: 
nz IMIT Bibliája n em pontosan <' Igazak könyvén ek ,> 
mondja, a Bibliatársulat n ém et fordítása szószerint 
~az Jgu.z könyvének ,> n etezi, Gratz ellenben betük 
fithelyezésével «széfer hasír »-t olvas, vagyis az <<ének 
tekerosét ,> . A mi l\önyvünk kiadó j a az Előszóban 

abból akarja a saját müve címét megmagyarázni 

hogy elöadásmódj a <<egyenes>>, vagyis zökken ések 
nélkül való, folyékony. 

Yessünk ebbe az előszóba néhány pillantást. A kor 
divatja szerint elsősorban ősrégi, érdekes multat kohol 
a könyvnek: Titusz hadvezére talált l'á Jeruzsálem
ben egy befalazott szobában, onnan elkel'ült Sevillába, 
majd a szefárd-uralom alatt álló Nápolyba, hol a 
kiadó - ki az elbeszélést megszakító egyes jegy
zeteiben Jószef ben •1ámuelnek és a <cKotbnóth J ószef» 
szerzöjének mondja magát - érde1nesnek tartotta 
arra, hogy kinyomassa, valószínüleg a XVI. század 
legelej én. Kiadványa nagy értékét azzal illusztrálja. 
hogy mikor a Septuagintát készíttető Ptolomans el
kérte a zsidóktól a tórát, azok eleinte ezt a munkát 
küldték el n eki, nehogy a, Szentírás maga idegen 
kézbe kerüljön. Majd rátér a mü jelességeinek mél· 
tatására és fiSérdeméül azt az (<egyenes egymásutánt '> 
tudja be, hogy t. i. folyton számontartja a hasonkorú 
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eseményeket és akárhányszor a legérdekesebb ol
}Jeszélést megszakítja pl. azzal a - nekünk bizony 
tudákosnak ós feleslegesnek tetsző ·- megjegyzéssel: 
Ebben az évben halt meg Zebnlun, Jákób fia. 1viás 
kiválóságait a münek 10 pontban sorolja fel a kiadó, 
köztül{ liturgia-történeti szempontból nevezetes a 
li:övetkező tényadat: Mivel a könyv sok szép rész
letet tartalmaz az egyiptomi szolgaság és kiszabadulás 
történetéből, azét·t elismerésreméltó és dicséretes az 
a szokáo, mely a szefárdoknál (spanyol-olasz-levantei 
.zsidók) általánosan el van terjedve, hogy a peszachi 
éjjeleken a Haggá.da után ezt a könyveoskét olvassuk. 
De a könyv célzatának nyitjára is rátalálunk az 
elöljáró beszédben : <IElöfot·dul itt sok történe t Aram, 
J{jttim és Afrika királyairól, kik ugyanabban a korban 
éltek, noha világosan látható, hogy azok nem tartoz
nak .a mű valódi lényegéhez. Azért van ez így, hogy 
minden olvasója tanulja meg, mi a különbség Izraél 
és a többi népek háborúi közt. Izraél győzelmei 

csudák útján történnek mindaddig, míg a nép Isten
ben bizakodik. l) 

Szerző álláspontja tehát 1isztán az Agadáé, azonban 
egyéni kedvtelése avagy kora ízlése jóval nagyobb 
tért szán a háborúnak, mint amennyi ott jutott neki. 
Nincs nagyobb élvezete, mint elmerülni a régi zsidó 
dicsöség fényes napjaiba, napvilágra hozni minden 
hadi tettet, hős eseményt, melyet a Bibliára való 
vonatkozásban bárhol feljegyezve talált. :l\! eritett a 
gazdag . midras-irodalmon kívül okvetlenül nem-zsidó, 
elsősorban moP,ammedán forrásokból, ismerte az úgy· 
látszik hazájául szolgáló Dél-Italia és szomszéd tel'Ü· 
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pl1 U fl t éH ,J oRzippon t. Ám hfu:monnyi re d(h~söl csa tál< 
Y.tl,j tlbttn, fH;t·ogelc fu l vonultntú.sábao c' li ösAr.GcHn.páFuibun, 
vttlódi Utl,özctot mögHom Uttoit tt l<l'óniltás aoha élotó
bon. Ni ncs fognlma tl HZtímarányoltró l, dobálódzi!< 
J 00,000 harooaan.l ÓH J ogyőzoti ISke t 1 GO om b err el, kik 
közt sobosiilóa Honl liil'lcíu ik. Az ő alo,'kjai vér és bús 
uüll<ül való](, avngy Góliátjai az erőn ek, gyorsaságnak 
és bangnn.l<. Hogy a vif\dalok megkezdése előtt őseik 
crónyeivol óa a ma,gttk tehetségővol dicsekesznek, 
hencegnek ós foJosolgetnek a hősök , azt a szohá.At 
a jó li omeroH meatertől ismerjük. Amellett meg
érződik az iró oldaclásán, hogy jó társaságban azokott 
forgolódni: szemólyei illedelmesen, udvariasan köszön
tik egymást, nagy urak, ldrályok házában beszédjük 
olökolöbh, választékosabb losz. Egyáltalában szereti 
n fényes íogadtatások, sze1·tartások, temetések le
írását, ollenben hiába kerossük nála a lakomák ama 
kedvvel festett képeit, m elyek a keloti 1·egek majd
nem elengedhetetlen kellékei. 

Jómódú, józan, pontos kereskedő lehetett Ő poeta
tasága civll életében: a Machpél a· barlang megvásár
lásánál részletes adás-vételi szerzödést írat és közöl 
a szerzd, úgyszintén midön Ézsau eladja elsőszülött
ségi jogát. Csekély költői érzéke tán azokból a rész
letekből is kiderül, malyeket a Biblia elbeszéléseiből 
mellöz. l\feg sem említi pl. a teremtés történetét, 
a klítjelenetet Eleazát· és Rebekka között, Jákób 
gyönyörü álmát., Mózes látományát a csipkebokornál, 
Bileám útját a szamáron, magát a kinyilatkoztatást 
egy s01·ban intézi el : cc egész Izraél ö1·ült ezen a napon 



éH lHten dicsős6go 1akotL Színáj hegyén. , Bizonyára 
a m(í jrány1,atnval függ össze, hobry elmaradt minclen 
ol(ta.tó vagy vaJ) ásos Hzinezetű rószlet ; elbeszéli pl. 
J á)!ób ójj ~ l i ban~át ttz angya1Jal, rle hiányzik belőle 

rn inden t élzáa a szökő-inra. Egyéb parancsolatok, 
áldozatok stb. szóba. sem kerülnek, ami a szerző 

céljai szempontjából fölösleges is volf.. ~fégis, ba 
anakronizmussal nem václo]nán ak, azt mondanám, 
hogy a könyv irója tán nem volt ldfej ezett~n ., gyakor
lati,) , orthodox ember .Biztos azonban, hogy mélyen hivő, 
istenfélő, jámbor lélek lakozott benne. Legmegkapóbb 
megnyilatkozásai közé tartoznak azok a könyörgő 

imák, malyeket minden egyes bős vállalkozás meg
kezdése el őtt személyein ek szájába azokott adni 1 

Mindenekfölött pedjg öntudatos, minden meghunyász
kodástól ment, felekezetére és n épére büszke zsidó 
volt, ki fajának kiválasztottségáróL testileg és szel
Jemileg másoktól való kitűnőségéről mélyen meg volt 
győződve. 

Egy kedves, a miprásban is említett j elenetet 
akarok itt bemutatni, melyben a szerzőnek Izraél 
fiairól való véleménye azimbolikusan mintegy ki
fejezésre jut. Egyiptomban vagyunk József házánál. 
A tíz meggyanuRított testvért visszavitték a szigorú 
bíró elé és a birtelen haragú, vad erej ű Simeont 
épen meg akarják kötözni József szolgái .. Ám a hős 
n agyot kiált, a csatlósok ijedtükben arc1·a esnek és 

1 Az alkalomszülte lélekállapot őszinto és egysze1·ü szív
]Jangjai természetesen a Biblia és a későbbi irodalom frazeoM· 
giájában találnak kifejezést. 
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megfutnak. Ekkor ~löáll l\I enasse, József fia, indt1la~ 
t osan felkapja a kezét, nyakon Yágj a a (neki isme
retlen) nagybátyját és elvezeti a börtönbe. Simeon 
pedig megszólal: <( Ne mondja senki, hogy ez egyiptomi 
ember vágása volt, így csak apánk házában tu dnak 
ütni. )) - Késöbb Júda töri rá Józsefre az ajtót, hogy 
testvérét megszabadítsa. I\ ezdetben Eramarbas módjára 
fenyegetőzik, hogy egymaga elpus~títja egész Egyip
tomot, oroszlánhangjával megfutamítja az egész n épet , 
de József ugyancsak keményen megfelel neki. Majd 
meggyőzni kívánja az alkirályt, hogy Jákób családjá
ban nincs, nem is lehet ha.zug vagy tolvaj, hogy ők 
a világ minden kincséért nem hagyhatnák cserbe 
fivé1·üket. Hát akkor miért adtátok el t estvérteket 
20 ezüstért? miétt hazudtatok az apátoknak is? -
lcérdi keserű iróniával József. Júdában már forrni 
kezd a vér. «Szicbem tüze ég szívemben, egy-kettöre 
elemésztem egész országtokat tüzzel >>, - mondja, de 
a fáraóhelyettes hidegen ráereszti a zuhanyt: Majd 
a menyed, a Támár, ki megölte a fiaidat, lecsillapítja 
a tüzedet! Erre Júdából kitör a düh, egyik kezével 
felkap egy 400 sekelnyi sziklát, égnek lódítja, majd 
baljával felfogja és ráül, hogy megnyugqdjék. Csak
hogy a kö porrá máll~k alatta. József most rá· 

· parancsol fiára, hogy utánozza e produk~iót és miután 
megtette, Júdából is kitör az őszinte elismerés: <( E~ 
bizony földink müve, ilyent csak családunkbéli végez
bet. • Mire József kétértelm ü en megjegyzi: vagyunk 
mi is olyan hősök ! 

A testvéreket moet már nem lehet féken tartani. 
Naftáli egy pillanat alatt végigszáguld l\1icraimon és 
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megszámlálj a, hogy 12 u tcatér van benne ; közülök 
hármat Júda vállal magára, a többi testvér egyet
egyet. És noha felvonul ellenük Egyiptom egész 
lovassága, szekerészete, sőt katonazenéje, Júda csak 
kihúzza a kardját, egyet ordít és n ekiugrik a tömeg
nek. A következő percben a dicső hadsereg meg
fordul és rendetlen összevisszaságban menekül, sokan 
kardjukba dőlnek, a föld meg1·emeg, az asszonyok 
koraszülnek, Fáraó pedig felmond J ózsefnek, minek 
is hozta ide a nyakára egy tol vaj cseléd miatt ezeket 
a hébereket? De Józsefet magát is bánat környékezi, 
midőn testvérei heves l)anasszal t·átámadnak. Azért 
meghagyja Menassénak, hogy engesztelje meg a hősö
ket : az szeliden ráteszi kezét Júda vállára és -
minden haragnak vége. <'Ez se micri legény keze, 
így csak minálunk tudnak szeretni !•> Mintha e hárma s 
kifakadással j elezni akarná a szerző, hogy nincsen 
párja Jákób házának, ezrek közt is ráismerni indu· 
latosságára, e1·ejére és szívére. 

N em lehet szándékom, nincs is módomban a Széfer 
hajásá.r minden naiv, érdekfeszítő jelenetét bemutatni, 
az egész könyvecskét kellene kiírnom. Nagyjában a 
háborús részletekre akarok szorítkozni, hisz van 
belőlük bőviben. Valóságos hadi r egénynek mond
hatjuk ezt a k~nyvecskét, regénynek annál inkább, 
mert nyelvezete olyan könnyed és világos, a Biblia 
szavaihoz alkalmazkodó mondatai oly simán, gördü
lékenyen folynak tova, hogy elejétől végig a leg-

' élvezetesebb olvasmányok közé tartozik. Olvastak js 

eleget századokon keresztül. Héber szövegét a j esiba 
tanítványa előtt még ma, js némi ni~bHs környezi. 
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a gyengebbek kedveért azonkívül lefordították németre 
és zsargonra, a nök számára pedig felvettek belőle 

sokat a közkedvelt « Ceeno u·reeno » -ba. 1 

Ami a könyv beosztását illeti, fej ezetek nem tagolják, 
az anyag csak ~ beti-szidrák szarint csoportosul. 2 

Legnagyobb kedvteléssei a pah·iá1·kák történetével 
foglalkozik a szer zö, a későbbi eseményeknek arány
talanul kevesebb tért juttat; Mózes 3., 4. és 5. könyvé- . 
vel cumulative néhány lapon végez és Józsua és a 
Birákon épen csak hogy átfut. Mintha belgö okokon 
kívül némi külsö körülmények is siettették volna a 
gyorsabb befejezést. 

Szines vonásokban gazdag mindj árt a _20 ös
nemzedék története; a jelentéktelenek köz t akadnak 
egyéniségek is, mjnt Enós, Kénon, Lernech vagy 
Chanóch, a világ nagy tanítója, ldt 800,000 ember 
láttára angyalok ragadnak fel az égbe. Az első háborús 
alak Nimród: Azért lett oly erős, mart apj a, Kus 
félretette számára azt a börkötényt, melyet Ádám 
kapott az Úrtól. Ö volt hivatva testvéreinek minden 
háborúját viselni, feladatát teljesítette is teljes sike1·rel 

# ' 

és megverte minden ellenségüket. «Igy támogasson es 
segítsen bennünket az Úr ma is•, - teszi hozzá az 
elbeszélő : az egyetlen szubjektiv megnyilatkoz.ása, 
mely szívéböl, szájából holmi «pogromos» időben 
önkéntelenül kikívánkozott. - Az első háborút Nimród 

'l Tndvttlc,·cilog ez az asszonyi t( c-hina megvan 1nagya1·ul 
il': Magyar c·eunh urcnuh, jargonból :Hdolgozta Büchler 
Z8igmonfl etlberti-it·:;ai főrabbi 1 ~O:J. 

2 Az én kiadásomról sz6lok. mely ú)al)b keletü: 7:o1kiew
ben n1oma\ott 1 ~:1!1-ben, 
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460 étiópiai (hamita) harcossal Jáfet fiai ellen vezeti, 
legyőzi őket, csakhamar azonban szövetségesei is 
alattvalóivá lesznek, kik Sincór városát építik számára. 
Kevesebb ezerencsével küzd a fe llázadt Szodóm és 
Arnóra oldalán Kedórleómor, egykori hadvezére és 
mostani versenytársa ellen, sőt álmában meg kell 
tudnia azt is, hogy a tüzes kemencébe vetett Ábrabárn
nak utódai egykor a fejére fognak nőni és meg 
fogják ölni. 

Ábrahám első fiának születése után van közbe· 
szúrva Kittim népének háborúja Tubal fiai ellen, kik 
Toskanában laknak: a szabin nők története. Jismáel
nek és főleg nemzetségének története a Bibliánál 
részletesebben és félre nem ismerhető rokonszenvvel 
van tárgyalva, amiben n em lesz nehéz a mohammedán 
források hatását észlel nünk. Vele sz~mben Ézsau 
kezdettől fogva az alattomosság} álnokság és szilaj 
verekedési v~gy képviselője, a patrinrchák utódainak 

' örökös ellenfele. Egyetlen é1·deme, hogy Ábrahám 
házának szülöttje, még sem homályosul el tökéletesen. 

Ézsau első szereplése, hogy vadászat közben orvul 
lenyilazza Nimródot és elszedi tőle a fentemlített 
börkötényt. A súlyos viadaltól fáradtan adja el a. 
teRtvérének elsőszülöttségi jogát, egyúttal a Machpélá
ban való részesedését, még pedig szabályszerűen ki
állított szerzödésben. nlidőn .Jákób később elhagyja 
szülői házát, a gonosz bátya u tána küldi fiát, Elifázt, 
hogy ölje meg orvul. A 13 éves legényke 10 embert 
visz magával, ám Jákób megl\érleli és felkínálja neki 
egész vagyonát. A ·fiú erre eláll szándékától: É zsau 
dühöng ugyan, de a pénzt elfogadja és elteszi ~ 

-
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Komolyabb veszedelem fenyegeti a patri árkát, mikor 
Lábántól való távozásakor Ézsau 400 emberével útját 
állja. Jákób nagy imát mond, mire Isten három 
nngyalt küld, kik mintegy 200,000 harcost varázsol
nak Ézsau szemei elé. Négy hatalmas csapat száguld 
el mellette akkora harci zajjal, hogy majd leszédül 
a lóról: «1li Jákóbnak, Isten szalgájának vagyunk 
szolgái, ki tudna megállni vele szemben? >> - harsogják 
tele tüdővel. És az állig felfegyverkezett hadvezér 
egyszerre megszeppen : «J ákóbéi vagytok? hiR z az 
édes testvérem. most is öt keresem, miután 20 éve 
nem láttam. '> Így aztán kölcsönös tiszteletadás között 
találko2ik a két testvér családj a; csak épen leányát, 
Dinát rejti el Jákób a buja Ézsau szemei elöl. 

Dina tragédiája lesz kiindulópontja egy külön kis 
bősi epopeiának, melyet keleti fantázia és középkori 
naivitás színezett. Középpontjában a. 1·ettenthetetlen 
hátoreágú és ellenállhatatlan erejű <<Jákób-fiak 1> állnak. 
Ök a noachida-törvények értelmében már jóeleve halált 
mondtak a rablás és paráználkodás elkövetöjére, 
nichemre és népére, mégis mikor Chamár szertaTiásos 
kérő módjára megjelenik ház nknál, hajlandók arra, hogy 
kérdést intéznek az ábrahámi törvények hagyomá
nyozójához, Izsákhoz. Közben azonban Sichem városá
ban feltámad a (t nemzeti reakció ,>. Obamár apja, az 
öreg Cbitlkóm nll az elégedetlenkedök élé1·e, kik a 
Jákób-család asszimilációjától, az egy-néppé-válástól 
saját nemzeti életük tisztaságát féltik. A készülő 
orvtámadásról Dina cselédje ért~síti Jákóbot. mire 
Simeon és l .. évi másnap rátámadnak a vál·osra, lako
sait megölik. a bósiesen vitézkedő nőket is. 5 leányt 
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magukkal visznek; a legszebbet, Bónát, Simeon elveszi 
feleségül. - Két szökevény azonban fellármázza a 
szomszéd Tapuach fejedelmét, Ji su bot, ki viszont az 
összes emőrita királyokat szólítja harcba. Jákóbot 
félelem szállja meg, de Júda megnyugtatja, hogy 
igazságos ügyért szállnak síkra : <<Te csak bízzál és 
imádkozzál!,. Előbb kémek útján megtudja az ellen
felek hadállását, majd felfegyverzi testvéreit és 
100 szolgáj át. Amazok túlról pedig hadi tanácsot 
ülnek és nagyszerű dicsőítő beszédet mondanak -
Jákóbról: mennyire áll az a család Isten különös 
oltalmában és kegyelmében! Határozatba is megy, 
hogy szép lassa.n visszavonulnak és elállnak a harctól. 

Kilenc évi Kánaánban való tartózkodás után Jákób 
ismét vjsszatér Sichembe, a saját földjére. Ezt ki
hívásnak tekintik; Ji sub ismét összeáll szövetségesei · 
vel és 7 sereget szerveznek J ákóbék 11 O harcosával 
szemben. Júda kezdi meg a viadalt hatalmas ló 
hátán, de méltó ellenfélre talál Jisub királyban. 
«Tetőtől-talpig vas és érc a fegyverzete, két kezével 
előre és hátra dobja a nyilakat és egy sem hibázza 
el a cél t. ,, 30 lépésnyi távolságra közelednek egy
máshoz a daliák; ekkor Isten megköti Jisub kezét, 
úgy hogy nyilai saját embereit találják. Júda pedig 
hatalmas követ emel és akkorát üt vele Jisub pajzsára, 
hogy az 15 rőfnyire hátrarepül a második csatasor elé. 
E kkor gyalog folytatják a küzdelmet: pajzs pajzs 
ellen csattan, már Júda fejvédő pajzsa is eltörött, 
végül mégis Jisub húzza a rövidebbet és Júda a fejét 
veszi. Ez jeladás a többi testvérnek; azok előrohan
nak és 15,000 embert vágnak le, •mint mikor a 

A$ IMJT Évleönyve. 1W.6. 13 
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dinnyefejeket kaszabolják». A hátrál'ó tömegből _csak 
maguk a királyok állnak helyt. Csakhamar azonban 
ők is elesnek a fiuk kardjától és Jákób apa nyilai
tól: a megmaradt sereg Cbászár várába szorul. Jákób 
badainak egész vesztesége három ember, de Júda 
ezeket a bü cselédeit is sajnálja és bosszúból foly
tatja a hadjáratot a megerősített kanaáni városok ellen. 

Öt napig szakadatlanul folynak ezek a várostromok, 
minden napra jut egy-egy. Pedig a várak mind 
hatalmas fallal. néha széles árokkal vannak köriil
\téve és a támadás ellenük úgyszólván puszta kézzel, 
illetve lábbal történik. Antik bősregékre emlékeztet 
a gyakori motivum, hogy a testvérek, főleg Júda, 
Dán és Naftáli keresztül ugorják a, legmagasabb vár
falat, átazökeinek az egyik falról a másikra is, maly 
beljebb elébük mered. Ha bajba jutnak, szörnyü 
bőgéssel, kiabálással adják tudtára a hollétüket a 
kívül állóknak. A fegyver, amivel párbajaikat vívják, 
a kard és pajzs; utóbbi nem egyszer el is reped a 
támadók dühétőL Egy ízben Lévi csak úgy tudja ki
védeni a fejvágást, hogy a puszta karjával fejéhez 
kap, •mert félt a kardtól; a kard pedig belevágott 
Lévi kezébe és kis híja, hogy le nem szelte». A_védők 
is nem kicsinylendő munkát végeznek: a férfiak a 
kapuknál és a falakon harcolnak, az asszoByok 
•zubogó eső módjára dobják a nyilakat és köveket» 
a fal alatt támadókra, Arbalis városában akad n ak 
parit\yázó amazonok is. Ám Jákób fiai legyözhetet
lenek. Az egyik várban három óriás levente rátámad 
ugyan Zebulonra, •ki még fiatal gyerek volt és 
alacsony testalkatú •, földhöz is vágják, de az ősz 
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apa odaszalad, az egyiket ágyékon alul kettévágja, 
míg a másik kettövel a szilaj testvérpár, Simeon és 
Lévi, végez, kiknek ütése közmondásossá vált: váJ
lastul vágták le áldozatuk fejét. Ha a kapukat nem 
tudták betörni. máglyák tüzével megolvasztották az 
ércet; - a tornyot, mely be B zárton lakói vissza
húzódtak, J ú da sámsoni erővel rájuk dönti. 

A harcoe népség általában nem számíthat ki
méletre. Góas városáról meaéli a könyv, hogy 
20,000 ember pusztult el benne; vérök patakokban 
folyt ki a kapukon. Mikor Beth-Charan lakói észre
vették a küszöbüket nyaldosó véráradatot, mindjárt 
mondtá.k: «Ez csak a héberek munkája lehet, kik 
még harcolnak Emóri városaival. » Utóbbi város
nál éjjeli harc folyt. Isten itt akkora zűrzavart. 

okoz a védőseregben, hogy egymás ellen fognak 
fegyvert és reggel «úgy feküdtek az áldozatok Betb
Chárán emelvényein, mint levágott birkák és bárá
nyok)). Hatodnap végre a testvérek abbahagyják véres 
munkáj ukat és hazatérnek Sichem be, de elővigyáza

tosságból még a városon kívül bálnak, nehogy az 
esetleg összeszedelödzö ellenség az ö város u ka.t meg
támadja. Ám akkor már 40 napi körletben össze· 
beszéltek a fejedelmek mind és Hebrón királyát 
békeajánlatokkal küldték a győzök elé. Arlófizetőivé 

lettek Jákób fiainak, minek fej ében visszakapták az 
egész .hadi zsákmányt. cEUörfogva béke volt Izraél és 
Kánaán királyai közt minda.ddig, mig el nem foglalták 
az országot.)) Itt, azaz a Genesis-könyvnek körülbelül a 
közepén, jelzi a szerző egész müve első felér.ek végét. 

A könyv második fele József történetével kezdődik, 

13* 
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egyben a Széfer hajásár legbájosabb, legköltőibb 

szakaszával, melyen egyforma kedvvel és ~zeretettel 

dolgozott a zsidó és a mohammedán monda. József 
szerelmi históriája nyomon is követi Firduszi híres 
nJuszuf és Zuleiká ,) -ját.1 Pompázó József hatalmá-

·1 Nem tagadhatom meg magamtól, - hogy ez elbeszélés 
l-2 érdekes, ba nem is idevágó, nem háborús jelenetét ne 
közöljem legalább a sor alatt. Megkapó pl. az a párbeszéd, 
mely a fia vélt halálát megbosszulni kivánó ősz J ákób és a 
gyilkosként előkerített farkas köz t lefolyik. Jákób szemre
hányásokat tesz az állatnak : miképen volt szí ved megenni 
az én drágalátos kis :fiamat és nem féltél a föld urától, ki 
ime «számon kéri tőled az üldözöttet» . Erre Isten m~gnyitja 
a farkas száját, hogy megvigasztalja vele az ősapát: I stenre 
esküszöm, ki engem is megteremtett, hogy sohasem láttam 
a fiadat, nem is téphettem szét, mert t ávol o1·szágokból érkez
tem ide most, hogy szintén a kölykömet 'keressem. E napok
bau elhagyott és én nem tudom, él-e, meghalt-e? Úgy találtak 
meg fiaid... 11edig újra esküszöm, nem ettem emberhúst 
soha életemben l - A másik, festők ecsetére méltó jelenet 
Potifárné lakosztályában játS3z6dik. A szenvedélyes asszony, 
ki Józsefet már kiprotezsálta a börtönből, a viszonzatlan 
szerelern betegje lett. Barátnői nem tudják baját megérteni, 
még ke,résbé elképzelni, hogy lehet közönséges cselédsorban 
levő ember után epekedni. Egy iz ben aztán az asszony meg
hívja a barátnőit uzsonnára, mindegyik elé kést és pirosbélü 
narancsot (eszr6g) rakat. Épen miko1· hámozui készülnek a 
gyümölcsöt, belé:p az egyik ajtón József: egyszen·e abba
marad minden társalgás, a szemek a szép szolgára mered
nek és a. l{ések mélyen belevágnak a nők ujjá.ba, hogy csak 
úgy csepeg ruhájnkra a vér. De egyikük sem veszi észre, 
mignem az elégtételt szerzett Potifárné rájuk sz ól: •L ássátok, 
ti csak egy pillanatig láttátok és megbiivölt mindnyájatokat ; 
én napról-napra. látom magam körül sürögni-forogni és ne 
haljak meg utána ? • 
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nak, díszkíséretének leírása, fol.klorisztikus szempont
ból is érdekesek Jákób rendelkezései a temetését 
illetőleg, melyen az egész egyiptomi lakosságon kívül 
a 31 kánaáni király is résztvesz. Midőn József le
teszi királyi koronáját apja arany ravatalára, ők 

is köré j e rakják az övéiket. Csak eg y ember akadékos
kodik és zavarja a temetést: a mesebeli gonosz 
testvér, Ézsau. Csupa kötekedési vágyból letagadja a 
szerződést, melyet testvérével kötött volt. József azért 
hazaszalasztja Naftálit, hogy hozza el a cserépedény
ben őrzött okiratokat. A fiú úgyszólván röpül haza 
Egyiptomba, «lába nyomán még a fűszál sem hajlik 
meg1), de amire visszaérkezik, a két kíséret közt 
már tettlegességekre került a sor. Cbusim, Dán 
siketnéma fia pedig, ki a helyszíntől távol csak 
annyit látott, hogy nagyapja eltakarítása egyre késik, 
előrobant és megtudván a késedelem okozóját, egy 
kardvágással lecsapta Ézsau fejét. A koponya oda
gurult Jákób koporsójához és az Agada szarint attól 
többé elválasztható nem volt. A most kitörö csete
patéban ismét a Jákób-fiúk győzedelmeskednek. Cefó, 
a J oszipponban említett Ézsau-unoka, 50 vitézével 
együtt hadi fogságba esik, a többieket hazaüldözik 
Széirbe, anélkül hogy bántanák őket, mert tisztelet
ben tartják Ézsau holttetemét, melyet azok magukkal 
visznek. Odahaza Széir lakói nagy szemrehányásokkal 
HLetik az ézsauitákat, mint betolakodó idegeneket, 
egyenesen ki is utasítják öket országukbóL Ez lesz 
aztán kezdete a háborúk további bonyodaJ.mainak, 
melyekben a bibliai népeken kívül egy csomó más 
országnév is szerepel, nagyrészt a Földközi tenger 
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olasz és afrikai partjairól, ami a mondák el'edetének 
kérdésénél mindenesetre figyelembe veendő. 

Ézsau népe Afrika királyához, Angiashoz fo1·dul, 
Széir ellenben Kedem (Kelet) fiaihoz és a midjani
tákhoz. Ézsanék vereséget szenvednek, mert hadaik
nak egy része már a csata harmadik napj án átpártol 
a.z ellenséghez. Később mégis meghódítják Széirt, de 
hűtlenségükön érzett belső elkeseredésükben és ön
kínzó szégyenérzetükben törvényt hoznak, hogy soha 
ezentúl honfitársat királlyá nem választanak. Azonnal 
meg is teszik Angias egyik emberét, Bélát, Beór fiát 
fejedelmükké. Az új király első dolga, hogy a még 
mindig rabságban sinylödő Cefó kiszabaditására óriás 
sereget vezet Egyiptom és a héberek ellen, de a 
csatával együtt életét is veszti. <1Ezentúl Ézsau fiai 
nem harcoltak többé Izraél ellen, de gyülölték a mai 
napig.» 

Cefó azután nemsokára József halála után meg· 
szökik Egyiptomból és ettől fogva ö lesz a szakadat
lanul folyó háborúskodások igazi actor movens-e. 
Eleinte Angiast uszitja Fáraó és az azzal szövetkezö 
kittimbeliek ellen, majd átpártol az utóbbiakhoz, kik 
hőstettei miatt bálványnak tisztelik és egy évi ünnep· 
napot ezentelnek a nevének. Idővel királyuk js lesz 
és •egész Italia,• ura. Legközelebbi alkalommal 
azonban, midőn Angias és testvére, Szárdinia királya 
a tizévesekig kiterjedő utolsó népfelkelést mozgósitják 
ellene, nagy veszélybe j ut. Akkor vezérei azt a tan á· 
csot adják neki, hogy fohászkodjék Istenhez, ctaki 
hisz a te őseidnek is istene,.. Cefó megteszi és az 
ellenséges sereget annyira megveri, hogy birmondó 
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~;em marad belőle. Csak Bileám ezökik át ő hozzá, a 
győzteshez. 

A diadalittas király vérszemet kap, most már ő 

maga vél bosszút állhatni az egyl<ori rabtartóin, az 
egyipiotniakon, különösen miután mogtudta, hogy a 
bős Jákób-fiúk mind meghaltak. Csak földij einek, az 
ézsauitáknak új királyát, Iledad-ot hívja magával. 
Ifadai háromnapjárásnyi területet lepnek el. Páraó 
300,000 harcost állit ki ellenük; a hébereket is 
haroba szólítják természetesen, de mivel nem egészen 
bíznak bennük, külön 150 főnyi tartalékcsapatot 
alkotnak belőlük. A csata megkezdődik) Bileám nem 
tud jóslatot adni. De már az első összecsapásnál 
Egyiptom seregei hátrálni kénytelenek, eszeveszetten 
futásnak erednek és lelkendezve a zsidókat hívjak 
segítségül. Azok előretörnek és vakmerő nekiroha· 
nással Kus tartomány határáig üldözik az edomi
tákat. A zsidóknak egy emberük se vész el, pedig a 
soraikban küzdő egyiptomiak ugyancsak csúfol visel
kedtek: egyenként elszállingóznak és hűtlenül ma
gára hagyták a kis csapatot. Ezért visszatértükben a 
zsidók ravasz bosszút állnak a csalfa bajtársakon; amint 
útközben találkoznak ilyen szökevénnyel1 rátámadnak, 
mintba ellenségnek néznék és <1 ü sd, üsd, jismaeli! » 

kiáltással agyonütik. 
Ilyformán a héberek nagyszerű tekintélyt ezerez

nek maguknak Egyiptomban. Csakhamar azonban 
alattomosan, rú~ becsapással megkezdődik az el
nyomatásuk. Hárman vannak Fáraó tanácsadói : 
J ó b, Reuél (a későbbi Jithró) és az ős kaján: Bileám, 
lü azóta persze újra hazát cserélt. Utóbbinak vesze-
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delmea tanácsát különös módon meghiúsítja az isteni 
csoda.1 Mikor pedig abban a híres jelenetben, malyben 
a kis Mózes, <1Bathja (Fát·aó leánya) :fia» a tüz és 
arany közt választ, Bileám rosszindulattal azt mondja, 
hogy a ((zsidó gyerek már kis korában sem cselekszik 
öntudatlanul, lévén ravasz és okos 1> , akkor véglegesen 
alul marad. A rossz tanácsadónak kereket kell oldania 
és elmenekülnie Kikonoshoz, Kus királyához; Mózee 
pedig kieszközli, hogy Fáraó szabaddá teszi ezentúl 
a zsidóknak a hetedik napot: az egyetlen hely a 
könyvben, mely némileg a vallástörvényre vonat· 
kozik. Néhány évvel rá Mázesnek is ott kell hagynia 
Egyiptomot, de a mondai Sors nem vezeti egyenesen 
1\Iidjanba, hanem mint mar Josephusnál említettük, 
szintén Kusba (Étiópiába ). 

Kikonos t. i. azépen megjárta legutóbbi vendégé
vel, BileámmaL Egy hadjárata alkalmával, mikor 
úgyszólván egész haderejét Aram ellen vezette, fő

városa őrizetét Bileámra bizta. Csakhogy a csalfa 

1 Bileám azzal érvel, hogy mivel a ti.lz (Abrahám), kard 
(Izsák) és robotmunka (Jákób) nem ártott meg az ösapák
nak és nemzetségüknek, most a vizzel kell kísérletezni. Az 
asszonyok azonban kifogtak a rendelkezésen : kimentek a 
földekre és ott szültek. I sten pedig elküldte angyalait, azok 
megmosda.tták, megfürösztötték a csecsemőket, két kőből 
tejjel-mézzel megszoptatták öket, mig hosszú hajuk nőtt, 
mellyel betakarták meztelen testüket. A j6 anyaföld pedig 
magába fogadta a kis sereget, mely a. szabadulás órájának 
közeledtére •kinőtt a földből, mint a mező füve•. Az egyip· 
tomiak ugyan ekével mentek neki a furcsa növevénynek, de 
a azánt6vas nem ártott meg nekik. Az sem, mikor a kegyetlen 
felügyelök az egyes hiányzó téglák helyébe a fiúkat falaz~ 
tattAk be az épöletekbe. 
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ember egyszerüen fellázította a lakosságat törvényes 
ura ellen és önmagát kiáltatta ki királynak. Midőn 

Kikonos visszatért, egy szinte bevehetetlen várral 
találta roagát szemben, melyet kétfelől félelmetes 
tornyok, harmadik oldalon roély vízárkok, negyedik 
oldalon pedig kígyókkal telt vermek védtek. Kilenc 
évig ostromolta a várat, minden eredmény nélkül. 
E_kkor érkezik hozzá, bolyongásai közepette Mózes. 
A király azonnal megszereti, <<mert derék és drága 
ember volt, termetre oroszlánhoz hasonlatos, arca 
t;nint a nap tündökölt és ereje is minden állatot 
fölülmúló)). Mikor Kikono 9 még ez évben meghal, a 
nép főbb emberei nála méltóbb utódot nem találván, 
<<sietye levetették 1·uháik'at, földre ·hányták és· nagy 
halmot emeltek belőle ; arra ültették 1\t!ózest, majd 
barsonákba fújtak és üdvrivalgással köszöntötték: 
Élj en a király ! Élj en a király r)) Mózes a Josephus
nál ismertetett kígyó·c~el segítségével beveszi a 
várost, melyből csak BHeám menekül ismét fiaival 
Egyiptom felé. 1 

Mózes most nőül veszi Kikonos özvegyét és 40 évig 
uralkodik Étiópia országán; győzedelmes hadjáratokat 
is vezet Kedem és Aram népei ellen. Ekkor azonban 
feltámad az asszonyban a nő és az idegen vér és 
férjét bepanaszolja Kus előljáróinál: «Minek hódoltok 
neki, ki nem vér a ti véretekből, a ti isteneiteknek 
sem áldoz; ime itt a fiam, Menafrim, tegyétek meg 

·1 A Széfer hajásár régi kiadásaiban, pl. V enezia 1551- úgy 
értesülök - Bileám ezúttal - úgy mint az Agadában, -
ismét «1·epült., légi úton hagyta el a körülzárt várost. 
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őt fejedelmetekké l,,_ Így bocsátották el_ Mózest ~nagy 
tiszteletadások közt, így kerül Jithróhoz, ahol kezdet
ben meglehetős bizalmatlansággal fogadják. Csak 
mintán a jövevény a kertben le tudta törni az Ádámtól 
származó szafirbotot, ismert rá Jethró a megj öv endölt 
csodatevőra és odaadta neki leányát, «ki egészen 
Sára, Rebeka útjain haladt•. 

Közben Egyiptomban a zsidók számlálgatták a 
megigért szabadulás éveit. Rabságuk 180. évében 
30,000 Efráimbeli vitéz elérkezettnek hitte az időt 

és fegyveresen kivonult az országból. Erejükben el
bizakodván, élelmet sem vittek magukkal; maj d szer
zünk az úton pénzen, gondolták. A pásztorok azon
ban, kikkel harmadna p találkoztak, nem vol tak 
hajlandók más vagyonával ke1·eskedni, azért az éhes 
sereg nekik támadt. Azok segélykiáltására megjelentek 
a Gáth-beliek, majd az előszólitott filiszteusok is. 
Öldöklő harc kerekedett, malyben a különben is el
gyengült efraimi sereg telj esen elpusztult, csak 1 O hír
mondó menekült vissza Egyiptomba. Efráim mély 
gyászt ölt engedetlen utódaiért, kiknek tetemei teme
tetlenül hevernek a síkon. A filiszteusok szintén 
20,000 ha.lottat veszítettek. 

Ezzel a balul sikerült vállalkozással végződik a 
Bibliához költött hadi események sora. Új moti vum
kén~ szerepelhet legfeljebb, hogy a Nádas tengernél 
az izraeliták és a szándékaik kikémlelésére utánuk 
lopódzott 700,000 egyiptomi közt ütközet fejlődik, 
melyben utóbbiak súlyos vereséget ezenvednek 
A későbbi pusztai harcok a könyv egyre sietösebb 
előadásában nem részesülnek különösebb figyelem-
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ben, a szerző száraz rövidséggel végez velük, de a 
monda varázslatos fénye itt-ott mégis felcsillan. 

Amálék, a sokat szerepelt Cefó testvére, hüvészeket 
és jövendőmondókat visz magával és egész lehetetlen 
sereget: 1080 miriád, azaz több mint tíz millió 
embert. A szerző ki is emeli a harc súlyosságát, , 
Mózes külön fel is jegyzi az esetet. Ezsauval és 
Móábbal azért nem szabad a zsidóknak harcolniok, 
mert származásra rokon népek; Szíchon király 
is főleg azért bünhödik, mert Bileám segítség~ vel tönkre
tette a rokon Móábot. Árád, kánaáni királytól annyira 
megijednek az izraeliták, hogy háromnapi járásra 
meghátrálnak és ott elsáncolják magukat. Hosszú 
idők mulva Lévi törzse fegyverrel kényszeríti test
véreit arra, hogy a még egyre várakozó ellenséggel 
felvegyék a döntő küzdelmet. - Óg királynak van 
egy még nála is hatalmasabb fia, kinek a történet
ben azonban nem jut szerepe. Midőn Óg felemeli 
a midrasban említett követ, Isten angyalt küld az 
átlyukasztására, nem a valószinütlennek látszó han
gyákat. 

A bibliai harcokat, mint stílszerű <<utóhang'' J ó z sua 
és a Birák háborúinak rövidre összefoglalt története 
fej ez i be. De még itt sem feledkezik meg a szerző 

a legfontosabb eseményről, mely <<ezekben a napok
ban történt», hogy t. i. Kittim népének új királyai, 
Avianus és Latinus véglegesen leverik és önálló
ságától megfosztják Edómot, amin a régi zsidó 
hagyomány szellemében ezentúl Rómát kell érteni. 
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Ime I zraél háborús mondái. Mint Arany J án os 
mondaná, nem volt idejük, hogy kerek, müvészi 
egységgé, naiv éposszá összeforrjanak; a most ismer
tetett naiv hadi regényt tekinthetjük legteljesebb 
foglalatjuknak. Ám az egész mondakörnek megvan 
a maga külső és belső igazsága. 

Háborúk csak akkor keletkeztek, ha a Gonoszság, 
az Álnokság principiuma szembehel~ezkedett a Jó 
eszméjének megtestesítőivel: ott áll a történelem 
elején Nimród és a végtelen sor utolsó tagja kimutat 
a j ö vő be, Róma felé .. . 

Háborúkat megnyerni pedig csak Istennel, benső 

hittel és bizalommal lehet. <1Nem hatalommal, sem 
nem erővel, hanem az én szellememmeL » (Ze karj a 
4, 6.) Ez a szellem megedzi, megacélozza a testet 
i~ : J akó b fiai, családi és népi minöségben ugyancsak 
megáJiják helyüket a rájuk hárult harcokban. 

A népek mai háborújában ismét el v ek, egészséges 
és egészségtelen világfelfogások csatáznak egymással. 
A félelmesen fenséges színjátékban ott szerepel a 
zsidóság nemcsak mint a küzdelem egyik leg
tragikusabb, hontalanná üzött-hajtott áldozata, ha
nem mint érdektelenül eszményekért küzdő epikus 
hős is, kinek lelkét a hivatás tudat ának és a köte
lesség telj esitésének kettős tüze fűti. I sten pedig 
csalbatatlan és igazságos: nem a hivalkodó erősebb 
bataillonokkal lesz, hanem a megalázkodó tisztább 
erkölcsiséggel és győzni fogunk, mert győznünk kell .. . 

Székesfehérvár. Dr. Fürst Aladár. 



VERSEK. 

VERSEK. 

CSATAMEZÖN. 

Ha sírt találsz csatamezőn, 
Idegenben, 
Nyugtát meg ne zavard, járj ott 
Halkan, csendben. 

A halottak álmát föl ne 
Verje lábod 
S el ne tipord hantjukon a 
Vadvil·ágot. 

Úgyis annak, ki a földben 
Békén pihen, 
Bús sírdombját nem gondozza 
Mál' senki sem. 

A bazáé1·t vivta harcát 
S ifjú vére 
Ide hullott, idegen föld 
Göröngy ére. 

8 halálában nem volt szemét 
Ki befogja, 
N em volt, ki a búosú.-imát 
Elzokogja. , 

Ő pihen már. Dc valahol 
Me3szi távol 
Egy anya még most is hírt vár 
A fiáról. 
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CaatA.meztSn hogyhrll akadsz 
Egy-egy sín·a, 
I.Ialkrlln j árj csak, fölöttük egy 
Könnyet sírva. 

8 ha egy rózsa vagy egy szegfű 
A kezedbe : 
Amelyik a legárvább sír, 
Arra tod d le. 

BZÉTDÚLT TEMPLOMOK. 

Ti falusi vén templomok, 
Sorsotok be szomorú. 
Fölöttetek kegyetlenül 
Szárnyal a nA~gy háború. 

Orosz hordák hoszúvágya 
Milyen sokszor keresett. 
Itt is egy rom, ott is egy rom 
S számotok mind kevesebb. 

Ágyúgolyó, tüzes csóva, 
Fosztogató kozák-had . .. 
Puszta falak elborongnak 
Őszi, bort\s ég alatt. 

llideg szélbe:p, sötét este 
Állanak a szent romok. 
Úgy érzem, hogy nem a szól sír: 
Szivük az, mi felzokog. 

N em sorsukon panaszkodnak, 
Hanem mint ,. a jó ... anya, - -



VEBBEX. 

Mind azt sírja: «Látom-e még 
Fiaimat valaha ? 

Hova lettek ? Elsodorta 
A vész őket má~hova. 

Hogy' szétzüllött, hogy' elpusztult 
Kedvesimnék tábora l 

Tán elvesztek étlen, szomj an, 
Mint üldözött, árva vad. 
Hej, közülök ki tudja hány, 
A haremezön ott maradt.» 

Keseregnek. Panasz-szavuk 
Viszi a szél szeliden, 
Ahhoz, ki még harcol, szanved 
S ahhoz, ki már lent pihen. 
, 
Előnek is, halottnak is 
Szíve fájón megTemeg, 
Mint a falevél, mikor rá 
Szitál finom permeteg. 

S amíg a bús romok között 
Az őszi szél felzokog, 
Álmaikba beleszövik 
Az elhagyott templomot. 

207 

Budapest. Feleki Sándo?'. 
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SZABOLCSI 1\fiKSA. 

J 57- 1915. 

zabolesi halála hirére újult erővel tört elő lelkünk
ből a kérdés, mely különben is erdsen foglalkoztat 
bennünket mostanában: Igaz-e, hogy a háború nél
külözbetetlen és elmaradhatatlan az emberiség tör
ténetében ? Igaz-e, hogy a nemzetek kebelében 
szunnyadó energiákat semmi sem tudja inkább föl
kelteni, mint a harc ? Igaz-e, hogy sivis pacem, para 
bellum, hogy a béke megszerzésének és biztosításá
nak legjobb eszköze a háború? 

A. harc embere volt egész életében, t ermészetesen 
nem a gyilkoló fegyverek, hanem a szellemi háború
nak , az iroda1mi csatározásnak volt elszánt katonája. 
Harminc éves írói müködése harminc éves harc volt. 
Küzdött a zsidógyűlölet, a zsidóság kettészakadása, 
a cionizmus hazafiatlannak vélt törekvései ellen ; 
barcolt a felekezetkózi békéért, a zsidóság egységéért. 
Mikor meghalt, csak annyit látott, hogy a világ
háború egyre szörnyebbon dühöng, de a győzelmes 

eredmények nem közelednek. Épen így saját harcai· 
nak eredményeit sem érhette meg, csak annyit látott, 
hogy a zsidógyülölet és a belső villongások a zsidó
ságban még sokkal hevesebbek, mint amikor ö harcba 
indul\ azok legyőzésére. 

Hnreai\ ö szilárd meggyőződéssel folytatta, tisztán 
a zsidóság szeretete vezérelte azokban; ezek a háborúk 
örölték meg idegeit, ezeknek ~üze perzselte el ideje-
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korán lelki erői t. De ő erősen meg volt győződve 

harcainak igaz és szükséges voltáról. 

A jesivában iölté gyeTmekségének és első ifjú
ságának idejét, hol napról-napra <'Istennek harcait» 
vívják, hol állandóan foly a versengés, vitatkozás, 
nem mindig a tiszta igazság kikutatásáért, nem is 
mindig az ellenfél meggyőzéséért, de mindig a tóra 
iránti ideális szeretetből, Isten igéjéért való !ajon
gásból. Itt tanulta meg azt a harcot, m elynek az a 
célja, hogy az erők el ne ernyedjenek, az Isten igéje 
iránti érdeklődés, rajongó ragaszkodás ne lanyhuljon, 
haném állandó foglalkozást találjon. 

Onnan került a rabbiképző-intézetbe már mint 
meglett ifjú. Ott látta a zsidó tudomány új ösvényeit, 
nagyszerű törekvéseit és hatalmas eredményeit Erősen 

megihlette mindez lelkét, mely az Izraél tanaiért 
igazán hevült, de érezte azt is, hogy bármennyire 
is gyönyörködteti lelki szemeit a tudomány békés 
virányainak szemléJ ete, ez még sem az ő eleme. 

- N em ez a csendes mezöség az, hol ő a zsidóságnak 
nagy szalgálatokat tehet és annak érdekében ered
ményekhez juthat el. Érezte, hogy ö a harcra született, 
azért annak térein akarta szolgálni népét, felekezetét. 

En·e épen akkor kiváló alkalom kinálkozott. Egy 
rettenetes vész támadta meg hirtelenül, orvul a 
magyar zsidóságnak szépen megszilárdulni kezdő 

társadalmi helyzetét és ez a tiszaeszlári vé1·vád \'"Olt. 

Bogdányi Mór, az Egyenló'ség akkori sze1 kesztöje, 
- fölismerte az ifjú Szabolcsi rendkívüli barcképességét 

Az l.liTT Éukönyue. J9W. l .f. 
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és őt küldte ki a h1zvonalba, a szörnyü per sz ín. 
helyén\ hol ő annyi rátermettséggel teljesítette, -
hogy szttkszer(1en fej ez ~·wm ld magam - a felderítő 

szolgálatot, hogy neve egyszerre ismertté vált az egész 
országbftn. 

A vérvád, a magyar józanság és szabadelvűség 

ellen intézett ezen orvtámadás, csúfos kudarcot 
vallott, a hirt elen támadt viharfellegek szétfoszlottak, 
a józanság diadalmaskodott és a .hazai zsidóság új1·a 
békében folytathatta munkáját az ország javáért és 
a társadalmi béke megerősítéséért. Miután látta, hogy 
vallásának becsülete többé fenyegetve nincs, arra . 
nem is gondolt többé és hitéről csaknem teljesen 
megfeled kez ett. 

A hazai zsidóság talán sohasem volt inkább hijá
val a közszellemnek, mint a tiszaeszlá.ri pert követő 
időkben. Az ország zsidói , mert hát egyetemes zsidó
ságról nem . is lehetett akkor még sz ó, fől eg a müvel
tebb körökben, semmiről sem tudtak kevesebbet, mint 
a zsidóságról. A legtöbbnek még fogal~a sem volt 
arról, hogy van zsidó tudomány és irodalom, de sőt 
a hazai felekezeti ügyekkel sem törődött és - ami 
talán a legj ellemzőbb - még · a bitközeégi élét is 
annyira apathikus volt, hogy úgynevezett előkelőbb 

zsidó a hitközségi elnökségre se igen vállalkozott. 
Hzabolcs.i lelkét félelemmel és aggodalommal töl~ 

tötte la a békés idők folytán beállott ezen tespedés és 
meggyőződése az volt, hogy e veszélyt semmi más 
módon nem lehet elhárítani, mint ha bátran ellene 
fordul. Az E!J!JP'Ylllfségben, mclynek szerkesztését most 
már ő vette át, a tunyaságba és nemtörődömségl>e 
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sülyedt bittestvéreinek azt igyekezett bebizonyítani, 
hogy még nem mult el minclen veszély fejük felől, a 
zsidógyülölet nem halt meg, ha egy kissé szendereg is 
most. Rámutatott annak minden életnyilvánulására 
és számon tartotta minden jelenségét. Hadakozni 
kezdett, ütött, hol jobbra) hol balra, egyszer a haladó 
zsidóság és a szeminárium, máskor az orthodoxia és 
a jesiva felé, és mindezt annyi hévvel, annyi lelke
sedéssel, a zsidóság iránti annyi szeretettel, hogy 
nemcsak köréje csoportosadó kis seregét ragadta 
magával, de az érdeklődés szélesebb körökben is 
ébredni kezdett és a közvélemény kezdett kialakulni. 

Azután következett a ?~ecepció kora. Szép idő volt. 
A magyar közvélemény talán soha sem állott a libQ
ralizmus olyan magaslatán, m.int akkor. Vezető poli
tikusaink a recepciót úgy állították be, mint nem a 
zsidóságnak, hanem a szabadelvűségnek ügyét. Nem 
emlékszem, hogy a magyar sajtó valaba oly . egy
értelműen foglalt volna állást valamely ügyben, mint 
akkor az egyházpolitikai javaslatok mellett. Azt hittük 
mindnyájan, hogy n, szabadelvűség és társadalmi béke 
új dicső korszakát fogják megnyitni. Szabolcsi is 
lelkesedő hévvel baroolt érettük. Diadalra is jutottak 
és vellik együtt - a reakció. 

Bezzeg nem kellett már Szabolcsinak lámpával 
keresni a zsidógyűlölet nyil vánulásait.. Ott állott 
előttünk a maga rútságában, és Szabolcsi össze
mérbette velük kardját, mely időközben sokat nyert 
élességben és harci készségben. 

1\fert Szabolcsi nemcsak hn.rcolt, hanelll tanult is. 
Nagy gondot ford itott mindig saját tudásának növe-

U* 
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lésére és mélyítésére, nagy tehetségeinek fejlesz
tésére. Nemcsak közönségét ígyekezett fölvilágosítanj, 
hanem önmagát is. Így aztán nemcsak harci ereje, 
hanem egyéniségének értéke is folyton növekedett. 

Mind világosabban és határozottabban tüzte ki a 
célokat, melyekért küzdött, badviselése mind rend
szeresebbé vált. Nemcsak ügyesen, hanem erős meg
győződéssel, rendkívüli hévvel és önfeláldozó, mindent 
kockáztató bátorsággal harcol a nyilt és leplezett 
antiszemitizmus legyőzéseért és a társadalmi béke 
megte;remtéseért, a kétfelekezetiség hiveinek letöré
séért és a zsidóság egységének kivívásáért, a hazai 
cionizmus megbénításáért és a zsidóhitű magyarság 
teljes elnemzetiesítéseért. 

Hogy nem érhetett el csak részbeli sikert, nem 
magától értetődő - e? És ki merné, ki akarná állítan i , 
hogy harminc éves munkája hatalmas eredmények 
nélkül való volt? Hol áll ma a magyar zsidóság ahhoz 
képest, mikor ö sorompóba lépett? Mennyivel na
gyobb ma a közszellem ereje, mennyivel szélesebb 
körű az érdeklődés a zsidóság ügyei irát, mint akkor. 
És hogy ez elkövetkezett, abban neki óriási érdeme 
van. Senki _ közülünk nem tudott oly széles körben 
hatást előidézni, mint ő. 

Olyan körükben, hol kihaltnak látszott a zsidó
sággal való minden együttérzés, malyekről mi mát· 
teljesen lemondottunk és miket elveszetteknek hittünk, 
ö oda is be tudta vinni a zsidósághoz való tartozás 
tudatát és így vissza tudta őket hóditani. Minden 
sor, amit leht, megkapó és érdekes volt. Kitünöen 
értett a figyelem és érdeklődés fölkeltéséhez. Tudós-
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nak nem tartotta magát, írásainak tudományos értéket 
nem tulajdonított. Bevallotta, hogy << Gyönyyszemei}) 
nem mind a talmudból valók és így természetesen 
olyan értékesek és hosszúéletüek, mint a talmud 
szavai, nem lehetnek. A napi események teremtették 
meg öket, a pillanatnyi szükség termelte, de annak 
meg is feleltek, mert fölébresztették a :figyelmet, 
melyet aztán irányítani is tudott. 

Ma már magas színvonalú folyóiratok és évkönyvek 
tanítják és nevelik a magyar Izraélt, finomítják 
ízlését és ferdeségeitől megfosztva, a belyes útra 
irányítják. De tanít-ani csak ott lehet, hol már az 
ét·deklődés és :figyelem föl van ébresztve. Ehhez peclig 
senki sem értett úgy, mint Szabolcsi. 

Ö megértette közönségét s közönsége megértette őt. , 
Igy volt képes lelkének határtalan lelkesedését és 
rajongó szaretetét a zsidóság iránt beleönteni hit
testvérei sok-sok ezreinek lelkébe. Nagy ember volt, 
mert egyéniségének bélyegét rá tudta nyomni measze 
terjed ö körökre és a hazai zsidóság utolsó harminc 
évének története a legszorosabban összefügg az ö 
személyéveL Lelke tovább ól a magyar Izraélben. 

Losoncz. D1·. Vajda B élu.. 
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ÚJRÉBER KÖLTÖKBÖL. 

I. 

ÖTVENKÉT ÉV • . . 

- Gordon J ú da. -

öt,enkét éY zállt el immár felettem: 
Öh·enkét é': ó, hogy megöregedtem! 
Csontomban motoz az öregség szúja, 
Lelkemen ül az esték mélabúja, 
Karom csüggedt, szívem lassúdva jcir .. . 
Beárnyékol szárnyá,al a Halál. 

, 
O, bús kaszás, tőled nem rettegek, 
Ha indulni kell. nyugodtan megyek. 
X em této,ázok a nagy pillanatban. 
Ha nyilat lősz rám, búgva visszapattan, 
Ha kardot rántasz, kicsorbul az éle -
Békén tűnök az éjjek éjjelébe. 

Bételt a sorsom, éltem, énekeltem, 
Versek kútjába öntöttem a, lelkem, 
Ha elborít a sil;--a por, a köd, 
:Feltámadok majd a betűk között. 
S mfg a hallgatás homokja szakad r ám. 
Élek, tovább, a könyvek sárga lapján ! 

Tapodj r ajtam, pusztulás zord pantsztja, 
Szórj szét, tipOl'j be temető- haraszt ba. 
Zúzz könnyü porrá, gőgös ellenem - · 
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1. könr veimben fölkél szellemem. 
S mint éji láng, ha feltűn me szi-tá'\"ol. 
Kigyu1 a lelkem s ör ökké \ilágol ! 

S a vándor, aki íejftimnál pihen meg. 
Tűnődve sejti titkát életemnek ; 
És árva népem ott, sírom előtt, 
liegérti végre, hogy szerettem öt. 
S míg fölöttem már új élet rohan, 
Fekszem a porban, némán, boldogan ... 

II. 

KELJ FEL A PORBÓL . 

- Gm·clou J ú da. -

Kelj fel a porból. dalom hű leánya. 
)IéTt Yesztegelni- még továbbra itt'! 
Tépd a tövist le fáJ.·adt homlokodról. 
FiiTöszd ha1·matban sebes lábaid. 
A puszta mélyén haldoklik a hangunk. 
Xincs erre forrás, pálma nem terem -
Ó, bús leánya árva énekemnek : 
i\Ienjünk innen, szomorú gyermekem. 

Te menj elől. a hófeh ér lepelben. 
L obogtassa a csendes őszi szél, 
, 

Es én mögötted hm·dozom a hárfát, 
Min egy-egy húr még peng s to\ább zen él. 
Tc könnyezve, én keserűn nevch-e : 
Így indul el e különös merlet. 
Tá"Vol \ ilágból j öttünk énekelni: 
S a szavunk senki nem értette meg. 
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H er-radó .nye h en életet daloltun k. 
Dadogó ajkknl -..záz bíiYö" lllesét, 
Blinato~-halkan z<illott ki a h angnnk 
És kacagás fogndta szerte zét. 
És követ dobtak gyenge kezeidre, 
Megl"érezték fiatal homlokod, 
Időnk betelt .. . 1nenjünk e puszta ... ágból, 
TáYol felhökben égzengés ropog . 

. . . (j tcijt keressünk űzött életemnek, 
Hol szem em minden homályt elfelej t, 
És új napot s napban s1nar agd m ezöket, 
:\Iinöket lelkem i ttasod-va sejt. 
Pihenj ünk meg kegyes egeknek alján, 
Ahol az 1\-nak kikeletje nyit -
Dalom leánya, nézz a csillagokba 
8 tárd ki suhogva fényes szárnyaid . .. 

Budapest. Szabolcsi Lajos. 

, 
, .. ALLOl\IAS. 

- Válo.~z egy T,tu·rítont infet'2JellációJára. -

E világ szörnyüséges vérözöne előtt, amikor a lélek 
még lelki vizsgálódásaink körébe esett, felvilágosodott 
hallgatóság, jóbírü, gondolkodó férfiak előtt tartottam 
egy elöanást a hivő lélek jogáról. Azt mondottam, 
hogy akik a fejlődés egyetemes törvényeire esküsziink 
és akik megadjuk a gondolkodás teljes szabadságát 
miuden kontemplációnak, ne intézzük el úgy sebti
ben, sajnálkozással a hivő lelki dispozicióit. Már 



217 

most hallgatóim egyik~, aki romboló csákányát a 
tételés vallások ellen emeli, rám üzen, hogy nem 
vagyok következetes. Olvasta - jelenti nekem- az 
Imit tava1yi évkönyvében a chanuka ünnepének 
müvészi szceneriájáról szóló előadásomat és ba ezt 
egybeveti azzal, amit a religió bölcselméről hallott 
tölem, akkor nt·m tudja, mi vagyok én : hivő vagy 
racionalista? És sürgeti, hogy színt vallj ak. 

Barátom, a v.elem el:lzmei közösségben dolgozó 
barátom, elém tárja régebbi előadásom ál1áspontjait. 
És azt ta1 tja, hogy nincs jogom meggyujtani a 
cba.nukamécses lángjait. Szigorú tilalom. Talán szabad 
ideírnom (--: már csak azért is, hogy válaszomat 
megértsék - ) mivel szolgáltam rá e tilalomra. 

Mondottam pedig egyebek közt ime, a következöket: 
<< - A hiv és magánügye az az álláspont, amit bele 

kellene vjnni minden konfesszionális kérdés tár· 
·gyalásába. De nem ez történik ma, mert az erő

viszonyok olyanok, hogy nem is történhet ez. A klérus 
minden felekezeti ügyben n maga nagy erejével vonul 
fel és ma egészen máskép csatázik, mint ahogy csatá
zott a középkorban. A Giordano Bruno, Copernicus 
és Galilei mártiromaágával ma nem találkozunk.• 
Nietzsche jut eszembe, aki nagyon azépen és nagyon 
bölcsen mondotta négy sorban: •- A vad és ádáz 
fon·adalmárok, a guillotineos ildomtalanságok és a 
nyakosigolyát pointirozó vadsá.gok ma már elmultak. 
Oh be mrgváltoz~ak az idők! ~fa már ezek a bareok 
nesztelenül lépnek, mint a galambok ! ... » f gy van 
ez, nesztelenül osonnak a csaták reánk.» 

(c- A klérus tanul, a jazsuiták legelsősorban a 
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természettudományt sajátitották ki maguknak. Nincs a 
társadalomtudománynak az a friss terméke, amelyet 
legelőször is a j azsuiták meg ne emésztenének És 
megemésztik igen bölcsen és igen okosan, úgy hogy 
ezt a maguk céljára nagyszerűen fel tudják használnj. 
(Még Prohász1ta Ottokár is, akit nem kell azoros 
nexusban említenem a jezsuitákkal, tulajdonképen a 
maga spirituális emelkedettségében is mindenkoron 
a természettudományos és a pozitiv argumentáció 
terén van, ha az intellektuálisok sorában akar nagy 
hatást elérni.) 1\Ieg kell látnunk és meg kell tanul
nunk, hogy a klerikaHzmus ben?e van a haladás 
vonalában. Nem szabad hát ma szem.közt e fejlö
déasel arra a kényelmes álláspontra helyezkedni, 
hogy ez is, az is; sötétség, reakció, meg megint csak 
sötétség és megint csak reakció. Hiába dobálódzunk 
ezekkel a sab1onokkal, ezzel semmire se megyünk. 
A klerikalizmus, bármilyen vallású is, eszközeiben, 
munkamegosztásában, differenciáltságában új idők 

új parancsolatait követi. ~Iáskép gondozza a fiatalokat, 
máskép a munká.sokat és máskép a maga értelmiségi 
matériáját. Van kongregációja, van eucharisztikája, 
van ifjúsági lapja, van munkásotthona, van szünidei 
exerciciuma és sok más erős, hatásos harci eszköze. 
Hely, kor, foglalkozás, intellektuális fokozat más és 
más irányba viszi a munkáját. '> , 

«- Komplikáltságokkal van bát dolgunk. Milyen 
si~ár, milyen üres és milyen kongó - sic rebus 
etantibus - ha a jelenségek sokféleségét a figyelő 
szem se veszi észre, de előkerül a kliséfrázis, hogy : 
reakció ! feketeség ! Disztingválnunk ·kell, ahogy ök 
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disztmgválnak. Thíeg kell látni a különbségeket, a 
hasonlóságokat, az eltérésekét, meg kell látni a 
retrogádság egyetemes birodalmát, de lcülön-,külön 
]{ell figyelni a kataszterekre és parcellákra. Es ne 
tévesezen meg bennünket a klerikalizmus iskolázott
sága. Dehogy kárhoztatjuk, hogy tanulnak. Dehogy 
akadunk meg azon, hogy a természettudomány világ
nézletét is kisajátítják. De lássuk meg, hogy a haladás 
külsőségeivel ékesítik a politikájukat. A második 
tanulság az, hogy felekezeti jelenségekkel szemközt 
állva, élesen elbatárolva és szinte szubtilis finom
sággal kell különböztetnünk konfesszionális politika 
és r eligió bölcselme között. Ezt a szempontot 
klasszikus l'Övidséggel, pár szóval, Széchenyi István 
úgy határozta meg, hogy tanuljunk Amerikától, ahol 
mindenki önlelkének legjobb világa ezerint imádja 
Ist~nét. A fejlődésnek ehhez a t isztult magaslatához 
azonban az kell, hogy világosan lássunk. Ehhez az 
kell, hogy állandóan legyünk figyelemmel arra, hogy 
a hivós - és itt nem csupán a tételes vallások 
religiójáxa gondolok, de hivésre gondolok a maga 
filozófikos értelmében - nem áll természetszerint 
ellentétben még a racionális ós pozitiv .filozófiá
val sem. 1) 

Ez hát az én prédikációm, amihez odaszögez az 
én racionalisia barátom. Megkísérlem, hogy meg
győzzem és megvédelmezzem a chanukalángokhoz 
való jussomat. 

Igaz, tisztelt barátom, én részt vettem a poziti
visták tornáján és - valóban igy tö rtént - téli 
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időre fordulva, meggyúj tottam otthon a chanuka
lángokat. Megértem önt, amikor összecsapja a kezét; 
megértem, amikor teljes őszinteséggel csodálkozik és 
úgy érzi, hogy itt a természettudományos világ
nézietet valamely Lá.ntódás érte. Hát hűtlenségen é1·t 
engem ? ! És most felém löveli az ultimaturnot : tessék 
színt vallani, tessék választani! Progresszió vagy 
religi ó? - ez a kérdés. Mit kérdés? Nem is kérdés, 
de húsba- és vé rbemenő dilemma. Itt ütközik a 
fejlődés csatája; itt dől el a nagy, az egyetlen meg
oldás: mely úton já1junk, hol keressük és hol találjuk 
meg az élet telj essé gé t? 

Hát, n1élyen t isztelt elvtársam, a pozitivista és 
racionalista világlátás birodalmában : engedje meg, 
hogy a ké1·dést ne tartsam olyan nagyon fogasnak. 
Való igaz, mi sen1 könnyebb, mint ezt a problémát 
a legsúlyosabb dilemma maskarájába öltöztetni. Tűz 
és víz a progresszió és religi ó eszmekö1·e? Aligha. 
Bölcseimi badállásokban szubjektivitások csatáznak, 
ne ütődj ék meg hát azon, ha a magam példáját is 
argumentumként sorakoztatom fel. Igenis, a meg:. 
győződés rendíthetetlensége köt engem is a pro· 
gresszió munkájáho,z, bisze1n és látom a természettuclo· 
mányos világnézlet döntbetetlen törvényeit, magam 
is ennek a rendnek a konjunkturáival számolok -
és mégis oda-oda jár a lelkem a religió virágos 
mezejére, ott l{ercsek és ott találok sokszor lendü
letet, zaklatottságomban néha megnyugvást, szkepti
cizmusomban gyakran reménységet. Dehogy áltatom 
magam azzal, hogy ez a szubjektiv j elenség döntő 
argume~tum. Megyek hát a másik pártra. Ismerek 



hivő lelkeket, akiknek szívét a religió tüze hevíti; 
vallásos törvények, hagyományok éR szoHások in
tranzigens követői ök, akik aztán szövetséget kötnek 
velem is, önnel is, a t ermészet inappellábilis rendjé· 
nek megértésében. Bizony, ha levizsgáztatja öket, ők 
is a progresszió eszmei és tárgyi alapján állanak. 
Azonban hisznek is. A hit - - ez az ő filozófiájuk -
az élet poézise. Mások viszont úgy gondolják, hogy 
nemcsak poézise az életnek a re1igi6, de nemes 
eszménye, világító csillagzata, fénye és melege. 

Más dolog meggyőzni a hitetlent és más világos
ságot teremteni ebben a látszólagos bonyodalom ban. 
A hi vés - ú gyebár ön is így tudj a ? - magán
ügy : a lélek diszkrét élete. És nem kell, hogy a 
religió erkölcsi és esztétikai erejét megbolygassá a 
merőben fölösleges vegyelemzés. A hívésnek politikai 
t endenciáktól mentes, tiszta lelki absztrakciója úgye
bár nem áll ellentétben a tételes vallások eszmei tartal
mával? Ismeri ezidőez erinti ellenségünknek, a belga 
Maeterlincknek << A méhek életérőb írott szép munká
ját? Hát látja, itt Maeterlinck a legpozitivebb, a leg
exaktabb és legempirikusabb tudással szemlélteti a 
méhek életét, bevonva látását és figyelését ragyogó 
poézissal, de azét·t winelenképen természettudományos 
állásponton vizsgálva és ítélve a dolgokat. És ugyanez 
a Maeterlinck, aki A méhek életében pozitivista, 
racionalista, empirikus, természettudományos, másutt, 
t eszem <tA szegények kincse» cím ü bölcselmei során 
a tiszta, intenziv, sőt szuggesztiv erejű hivésnek leg
sokszínöbb szceneriáját tárja elénk. Okkultista is 
benne, spiritiszta is benne, a miszteriumok és babonák 
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sejtetője és megérzőj e is. Kétségkívül differenciált~ 

sággal állunk szen1közt. De bizonyos, hogy ön is 
megadja ennek a komplikáltságnak a művészi, az 
e ztétikai és filozófiaj szabadság nevében a fölmentést. 
Helyes. Hiszen önök a hivésben, légyen az bárminő 
fajtájú is, csupán csak filozófiát, csak kontemplációt, 
egyesegyedül lelki életet látnak. Mellékes: honnét 
táplálkozik a lrivés, vagy a hitetlenség, ami egyébként 
ugyancsak hivés, de a hivésnek más és más dimen~ 
ziója. Most aztán szerény leszek. Mindössze e:::;t a 
szabadságot, amelyet a legszélső racionalizmus is 
engedélyez az önveszélytelen és közveszélytelen 
filozófiának, még a babonának is, reklamálom a 
religió számára is. 

Nincs köztünk tátongó űr, nincs köztünk áthidal
hatatlan ellentét. Kapcsolat viszont van ezer meg 
ezer, látható és láthatatlan. Az ön exaktságokra építeU 
viláJnézlete, (- külön fejezetbe tartozó volna annak 
a megállapítása: mennyi sok mindennel számol ez, 
ami csak látszólag exakt s mennyivel, ami még 
látszatra sem az -) mihelyt kilép a gyakorlati 
cselekvés térségére, majd mint szociális irányzat} 
maj d mint emberbal á ti munka, maj d mint nép j ól éti 
politika, vagy mint kultúrális misszió jelentkezik. 
Csupa olyan terület, ahol konfesszionális szervezetek, 
de különösképen a zsidóság méreteiben, minöségé
ben és mennyiségében egyaránt nagyszerű munkát 
vége2. Jönnek aztán a mérleg és zárszámadás adatai; 
jönnek az eredmények, az alkotások, a küzdelmek, 
az akadályok, a sikerek, jön a viszonyok és heJy
zetek j avulásn: az ismeretek és a kultúra átformáló-
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dása, szóval jön az erők és ene1·giák nagy e1·edője: 
a fejlődés, és kinek jut most eszébe különböztctni : 
ozt a racionalizmus, ezt a bit, ezt a progresszió, ezt 
a religió épitette? Kinek van erre érkezése, amikor 
még be sincs fejezve az egyik feladat, mária sürgeti 
az élet a mási k kérdés megoldását? Ki válogathat 
intenciók között, amikor két kézzel kell megmarkoini 
1ninden készséget ? Bizony a proximus ard~t U calego n 
nem hagy időt bölcselkedésre. Az éhező kenyeret 
akar, a sebesült orvosságot, a hajléktalan menedéket, 
de még ráadásul sem kéri egyik sem, hogy tisztáz
taesék: mely szándékkal szolgálja egyikünk vagy 
másikunk a magasabb, az egyetemes érdek parancsát? 
.J ó, mondhatja ön, nekik, az éhezőknek, a vérözön 
hajótörötteinek, a szenvedőknek, a nyomorgóknak 
fiziologiai adottságok diktálnak, nekik nem problema 
a probléma, de azért nekünk meg kell végre hozni 
a legfelsőbb itéletet. Meg kell hozni? De tudunk-e 
dönteni? Értsük meg, hogy csatázni tudunk e kérdés 
körül, de megegyezést itt nem tudunk teremteni. 
Vajjon érdemes-e az0nban csatázni szubjektivitások, 
derék intenciójú meggyőződések körül, amikor egy
szándékkal követjük a programm ot, an1it a haladó id ö 
haladásának ellenállhatatlan ereje reánk diktál?
ezt a kérdést valóban eldönti az a tárgyi valóság, 
hogy sok a jaj, sok a baj, sok a nyomorék és sok 
az analfabéta, rengeteg a háború áldozata és vér
tanúja. És a patikában nekem . gyorsan készftsék a 
receptet és a segéd urak ne függesszék fel mun
kájukat, amíg megegyeznek a fa rn1acia, a vegyészet 
vagy a gyógyászat vitáiban. 
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Eb, mli ris túlsokat filozofáltunk. Ahhoz minden
esetre nagyon sokat, hogy a ch~nuka büszke kis 
lángjait megvédelmezzom. Az én fiam tudjn., hogy n 
föld forog a nap körül, rnegtanulja majd, hogy mit 
csinált Edison, mit Semmelweis, megtanulja., kicsoda 
Hindenburg, Zeppelin és kicsoda Magelhaes Lima, 
megérti majd a sejteloszlás világosságát, a logarithmus 
és Amundsen exaktságait, a valósággal kell már most 
kis gondolatvilágában számolnia ; de, higyje el, nem 
terelem el szunnyadó meggyőződéseinek és ismeretei- · 
nek dispozicióját a progresszió és a kultúra fényes
ségeinek tájékáról, ha lelke megfürdik a.bban a. nemes, 
szép poézisben is, amit a zsidó vallás hite és kultusza, 
erkölcsi erej e, emberszeretete, hagyománya, melege 
és szépsége bőséges pazarsággal kínál. Egy lélegzetre 
hosszú mond~t ez, de bocsássa meg, igen-igen szimpla 
kis igazságot takar. Aminthogy igen egyszerű ez a 
dilemma a maga látszólogos komplikáltságában. Csak 
egy kicsit hallgassunk lelkünk titkolt és titkos 
szózatára, csak egy pillanatra gondoljunk két sír
halomra, az apánkéra, meg az anyánkéra, akkor 
ráeszmélünk, hogy - zsidók vagyunk És akkor meg
látjuk, hogy nekünk nem problemo. a haladás, a 
fejlődés, a hivés meg a bit mellett való fölmele~edés 
egy szívben, egy gondolatban és egy akarásban való 
egyesülése. 

A hivő, aki azzal kezdi min.dennap a maga napj át, 
hogy áldja a teremtőt, aki bölcs gondoskodással 
alkotta meg az embert a nagy természet egyetemes 
feladatainak végzésére, ez a hivő valóban racionalista; 
ez, ha nem is tudja, csodás spontáneággal él, dol-
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gozik, sőt imádkozik iB a prograssziv világrendben. 
És ez a hivő, ne feledjük, zsidó. Úgyebár megadja 
most már fölmentését a vád alól, hogy' hűtlenséget kö
vettem el természettudományos meggyőződésem ellen ? 
Ha nem, kérem konstruálja meg az új embertípust : a 
1·eligio-racionalistát, vagy ha jobban tetszik, a religio
progresszivistát. Ez ugyan furcsa valami így, ha a 
nevét olvassa, de nem furcsa, ha a szívébe néz. 
Olyan kevés a jó ember, hogy érdemes néha a jó
ozívek birodalmába is bepillantani ... Rengeteg energia 
lakik itt. És főbenjáró bűnt követ el, aki hasznos és 
hasznosítható energiákba romboló csákánnyal akar 
belevágni. Ne tegye ezt. Jobb, ha együtt építünk. 
Meglássa, megértjük egymást. 

Budapest. Dt. Haj'du Miklós. 

' lVIINT A HOLLOK .. . 

Bo1·ús égen borús á1·nyak, 
Sötétszárnyú hollók szállnak, 
Szállnak, szállnak fönn a légben, 
S eltünnek a messzeségben. 

Szívem fölött így lebegnek 
H angtalanul bús sejtelmek, 
Nern tudom én, hogyan támad, 
Honnan cred ::tnuyi btinat? 

A sh'J,sra okom nincsen, 
S könnyet h01·dok a Rzívemhcu. 

Az IMI'l' J~'vkü11y ue. ·/916. 13 



KieS ARNOLD • 

Tudj& Isten, hogy a könnyem 
Mért terem. benn olyan könnyQn ? 

Néha csöndes 1ne1·engésben 
Elgondolom egész éltem, 
L ebo-rulok két karomra, 
S úgy hull könuyem az a.rcomra. 

Fölzokogok titkon, halkan, 
8 jő az emlék hosszú rajban, 
Mint a hollók fönn a légben -
S eltiinik a messzeségben . . . 

Budapest. Kiss Arnold. 

~IMON JÓZSEF. 

(1845- 1915.) 

Szü1·ke név, malynek viselője a hivatalos körökön 
túl már életében is jóformán ismeretlen volt. És 
mégis kitörüJhetetlenül beleírta magát a magyar 
,zsidóság történetébe. De írása palimpsest, amelyet 
még csak ezután kell majd a reárakódott különféle 
rétegek alól napvilágra hozni és a jövőbe fénylő 

vonásait mindenek számára olvashatóvá tenni. 

Nem a kortársak irigy féltékenysége térítette Simon 
József nevére az ismeretlenség leplét. Konok követ· 



kezetesfJéggel ő maga gon dosJ<odo~t l'óla, hogy óletóben 
szárnyára ne vegye nevét a hir . Valami arieztokratikuH 
vonás nyilatkozott mog abban, ah ogy kcn·ülni igyo~ 

kezett a nagy nyil vánoat;ágot. i'artözkodása lehet 
talán régi nagyjaink példájának öntudatlan hatása, 
akik egés~wn müvük mögé, annak árnyékába állottak, 
hogy észrevétlen maradjanak. Néha történ elmi fon · 
toeságú munkálatait, malyekben a magyar zsidóság
nak életb~ vágó ügyeit tárta föl a kormány és köz
vélemény előtt, ba olykor közzé is tette, a hivatalos 
záradékot a végéről el nem hagyta., de a, nevét mindig 
elhagyta. És r itka birlapi eikkeit is, malyekben 
többnyire az ő kezdeménye folytán létrejött kormány
intézkedéseket vagy a helyzetet kommentálta, nevével 
sohasem j egyezte. Modern embernél egészen azokatlan 
tünete a hor.ror pubtici-nek. 

Büszke, zárkózott, rideg embernek tartották. Magam 
nem ilyennek ismer tem. Fiatal koromban mások jó
indulata megnyerte számomra az ő érdeklődését is 
s mikor nagy-néha fölkerestem hivataJában vagy 
egyszer-másszor nyári utazás közben véletlenül talál
koztunk, jól emlékszem, milyen melegség ömlött el 
eRyébként szigorú vonásain, mennyi nyugodt jóság 
sugárzott különben idegesen nézelődő nagy barna 
szeméből. Azt nem tudom határozottan megállapí· 
tan i : az ifjú~ág általában volt-e kedves neki, vagy 
a rabbiképző növendéke, annak az intézetnek ne'Veltje, 
mely a legközelebb állott szívébez. 

Beszélgetésünk tárgya mjndig a zsidó közügy~k 

voltak. Érdekes és élvezetes volt megfigyelnem, amint 
máskor reltedtes hangja ilyenkor Hzinü:l csengövé 

Já• 
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tisztult, vaskos zömök termete megnyulni s meg
finomnini látszott , széles bajlású tagiejtései mintha 
formásabb, lágyabb vonalakba mentek volna át. Meg
ihlette őt a tárgy, melyröl szólott, Inert határtalanul 
szerette, mert szívéhez volt . nőve. Ami minden ered
ményes munka alapföltétele: azonosította magát a 
magyar zsidóság ügyével, amelyért dolgozott. 

Ama ritka em berek köz ül való volt, akik a díszt 
és tekjntélyt, amelyet poziciójuk juttat n.ekik, nem 
a magu·k személyének foglalják le, hanem sokszor 
rosan tetézve visszajuttatják az állásnak, melyet be
töltenek. 

Milyen meglepő ezek után tudnunk, hogy a poli
tikusnak és a diplomatának milyen sok, szinte minden 
szükséges jó tulajdonságával rendelkezett ! A magyar 
zsidóságnak született nagykövete volt az egymás után 
következő magyar kormányoknáL A régi stadlan 
modern alakban. Kitünöen értett a felsöbb és alsóbb
fokú hatóságokkal való érintkezéshez. Máltósággal 
reprezentálta a magyar zsidóságot. Fölfelé nem 
szolga, lefelé nem kényúr. Az ügyek érdemében 
hajthatatlan, a nem lényeges dolgokban engedékeny. 
Hangja határozott, de mindig előkelő, soha sem 
nyers és durva, még legnagyobb eHenfelével , az 
orthodox zsidóval szem ben sem. 

Céljaiban következe tes, de n em rögzött. Nagy 
erénye, hogy tudott várni. Hogy el tudta találni és 
ki tudta várni a cselekvésre alkalmas pillanatot. 
Sokszor persze nem tudta kivárni az időt, mart 
annak teljessége egyáltalán nem következett be. 
Ilyenkor a kívül állóknak úgy tetszett, hogy tétlen. 
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Pedjg mindig dolgozott. l\:Iert a legapróbb ügyekkel 
is szívesen foglalkozott. Szolgálatkészsége mintaszerü, 
megbizhatósága tökéletes. 

Egész sora a fényes szellemi és erkölcsi tulajdon
ságoknak képesítette őt nehéz állása betöltésére. 
Átha1ó okosság, gyakorlati észjárás, alapos ember
ismeret, széles látókör, sokoldalú tudás egyesült 
benne meleg ügyszeretettel, szigorú lelkiismeretes
séggel, odaadó szorgalommal, kifogyhatatlan segitő

készséggel. Egész ember volt a maga helyén, a maga 
idejében, olyan, amilyenre szüksége volt akkor a 
magyar zsidóságnak. Nem rajta mult, hogy csak 
részsikereket tudott elérni, hogy minden erőfeszítése 

mellett sem tudta kivívni a várt és megérdemelt 
teljes eredményt Ebben találjuk döntő tárgyi okát 
annak, hogy neve nem vált népszerűvé. De batásaib~n 
az ő markáns egyénisége maigian eleven tényezője 

a hazai zsidóság egész egyházi és kultúrpolitikájánalL 

~ 

Simon József pályájának kezdef.e összeesik a magyar 
szabadelvűség és a zsidó ügyek kifejlődésének tavasz
idejével. Hosszú tespedés után csupa mozgalmasság 
a közéletben s eszmeharcok minden vonalon. A leg
újabb Ma~yarország most van kialakulóban, a nemzet
testbe imént fölvett magyar zsidóság jövendő élete 
is fordulóponthoz ért. A döntés feladata az egyetemes 
gyűlésre hárul, amelynek Simon József is tagja és 
egyik jegyzője. Szerencsétlenségre a gyűlés nem tud 
egyöntetű elhatározásra jutni, összefogás helyett azét
húzás, építés helyett rombolás a szomorú eredmény. 



.. 

A történelmi pillanat elmuH, a magyar zsidóság 
nem tudott élni az idők kedvezéséveL Az erős vár, 
amelyet saját autonomiája számára föl kellett volna 
építenie, összeomlott, m ég mielőtt elkészült volna; 
az omladékokból csak durván b evenyészett két őr

torony maredezik föl, a két Iroda. 
Az egyik toronyba Simon J ózsef került őrnek. 

Példás hűséggel hut onnan szorgos vigyázat0t, jo 
és rossz időben egyar ánt helyén van . Sötét felhők 

tornyosulnak, .a vérvád réme üti föl fejét. Simon 
József lázas buzgalommal szervezi a védelem nehéz 
mdvét. Megnyeri védőnek Eötvös Károly t, előteremti 

a szükséges költséget és ezzel elhárítja a vesze
delmet, diadalra segíti az igazságot. Akkor kifejtett 
tevékonysége egymaga is örök hálára kötelezi ü·ányá
ban a zsidóságot. 

13on1. után derii. Az egyházpolitikai refol'!Ilok kora 
újra föh·eti a recepció eszméjét. Egy új zsidó nem
zedék fiatalos hévvel veti bele magát a küzdelembe. 
Simon J ózsef sz oros fegyverbarátságra lep a küzdö · 
tábotral s egész erejével, bő tapasztalaton érett 
bölcseségével és minden összeköttetésével t ámogatja .. 

A recepcióról szóló 1 95 : XLII t.-c. n emcsak a 
magyar zsidóság kor. zakos vívmányát jelenti, hanem 
a helyes zsidó köztudat amaz álláspontjának kiilön 
döntő gyözelmét is, amely szerint mint m indenütt a 
világon, Magyarországon is csak egy zsidó vallás, 
egy zsidó f~lekeze~ van. Ami a kongresszus előtt s 
még a kongresszus tartama alatt is senkinek eszébe 
se ju\oü, a zsidó felekezeti dualizmus torz gon
dolatá\ az önálló fennmaradását féltő orthodox Iroda 

• 
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röpítette világgá s az ennek járó szalagján vezetett 
orthodox rabbik conolavéi (mindig zárt ajtók mögött 
tanácskoztak) szentesHették. Ez az áldogma szeretett 
volna mindenáron bejutni a ma.gya1· törvénykönyv 
szentélyébe, aminek utolsó alkalma a recepciós törvény 
volt. Ezentúl azt józan magyar ·törvényhozás soha 
többé nem kodifikálhatja. 

Simon József ezt a képtelen gondolatot első föl· 
bukkanásától fogva kérlelhetetlenül üldözte. Akár· 
hányszo1· s akárhol újra fölmerül, szembeszáll vele, 
rámutat a nyomában járó veszedelmekre s minden 
úton-módon ellensúlyozni jgyekszik mételyező hatá
sát. Egész politikájának természetes alapgondolata a 
zsidóság egysége. Ezért minden gondja és munkája 
a kongresszusi párt Irodája élén is az egész magyar 
zsidóságot illeti. Ennek számára ki ván országos szer
vezetet teremteni. 

Az egységes zsidó autonómia végcélja politikájá
nak. És egy forma erővel hangsúlyozza az egységet 
és az autonómiát. A közigazgatási hatóságok bele
avatkozása zsidó felekezeti, sőt rituális ügyekbe kez
dettől fogva fájdalommal tölti el és energikus hangú 
fölszólalásra. készteti. Addig· addig folytatja ezt a 
kérdést, mignem munkásságának egyik Jegfontosabb 
eredményeül megszületik a zsidó anyakönyvek ren
dezéséről szóló 1885. évi 1924. eln. számú kultusz
miniszteri rendelet. Ennek jelentőségát és hasznát, 
ismét az egész magyar zsidóságon, alig lehet igaz 
értékén fölül becsülni. Ez teremtett szilárd alapot a 
hitközségak fennállásának, ez hozot\ létre azorosabb 
kapcsolatot az egyes bitközeégek lazán összefüggö 
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ellentétes elemei között, ez hozott némi rendet a 
hitközeégi adminisztráció terén uralkodó zűrzavarba 

_ és végül ez volt hosszú idő mulva ismét első lépés a 
félbemaradt országos ezervezet kiépítésének irányában. 

De ez az irány már nem volt az, melyet a ko n. 
gresszusi többségtől elfogadott szabályzat jelölt ki. 
Egy lényeges pontban tért el emettől. A kongresszuson 
az volt az ütköző pont, hogy milyen szerepe legyen 
a hitközeégi ezervezetben a rabbinak. Orihodox részről 
majdnem egész terjedelmében fenntartani kivánták 
hagyományos befolyását, az étlenpárt viszont egészen 
kirekesztette őt a hitközeégi vezetésből s még a 
tisztán rituális kérdésekben is a laikusokból álló 
elöljáróságnak tartotta fönn a döntést. 

A többségi párt vezetőit joggal illeti ebben a 
pontban a rövidlátó szűkkeblüség vádja. Ök csak a 
korukbeli rabbik nagy részének valóban megdöbbentő 
elmaradottságát és ebből folyó túlkapásait látták s 
legfelebb még egy két modern műveltségű papnak 
szellemi fölényességát s ezzel kapcsolatos önérzetes 
fellépését vették észre. De nem gondoltak a jövőre, 

amelyben hisz ök maguk óhajtották a rabbiképzést 
előbbre vinni s oly fokra emelni, amelyen állva a 
rabbik tudni fognak az öket megillető jogokkal a 
művelt embert jellemző mé1·séklettel élni. 

Simon József maga tett nyil t vallomást a ko n
gresszuson elkövetett végzetes hibákról. Föhibául azt 
rótta föl, hogy nem adtak időt az ellentétes állás
pontok ösazeegyeztetésére. Meggyőződése volt, hogy 
ha ez megtörténik, a szakadás nem következett volna 
bo. Az ~llentétet nem tartotta áthidalhatatlannak. 
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.Ami pedig a rabbiállás alárendelt j elentőségát a 
hitközeégi életben illeti, bizonyos, hogy az 1885-iki 
rendeletben, amely egészen az ö müve, az ellenkező 
felfogás tükröződik. Ennek a rendeletnek 2. §-a az 
anyakönyvek vezetését, amely addig az előljáróság 

hatáskörébe tartozott, a rabbira bízza s ezzel őt a 
hitközeégi igazgatás egyik legfontosabb ágának önálló 
vezetése jogával ruházza föl E hhez fogható jog-

. kiterjesztésben azontúl sem részesültek Magyar· 
orszá.gon a rabbik. S minthogy ugyanez a rendelet 
az anyakönyvvezetői tisztre való megválasztást élet
hossziglan tartó hatállyal látja~ el, a rabbik állása 
ezzel oly rendíthetetlen alapot nyert, amelyért a 
parneszi önkény egykor sokat s~envedett áldozatai a 
maguk részéről még külön is örök hálával tartoznak 
azon rendelet értelm1 szerzőj ének, Simon Józsefnek. 

Nemcsak e rendelet szellemében jelentkezik Simon 
Józsefnek az a fölfogása, hanem kifejezett sz ó val is 
vallotta, hogy a pártok kibékítése, az egység helyre
állítása és az autonómiai ezervezet létesítése érdeké
ben ott, ahol szükséges, ((a létezőt le kell rontaniok, 
hogy helyébe úja t építhessünk,,. Mai zsidó egyház
politikánknak lehet- e ennél egészségesebb vezető 

gondolata? Az egység érdekében kész volt a leg
nagyobb áldozatokat is meghozni. ~fég Pozsonyba is 
elment a békét fölajánlani. Nem kétséges, hogy ha 
szükségesnek vagy csak kivánatosnak is mutatkozik, 
engedte volna azt az amúgy is csonka tornyot le
dönteni, amelyből há1·om evtizedig ő kémlelte a 
zsidó egyházpolitika követendő irányát. 

* 
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Csak egyet nem áldozott volna föl soha senki 
fiának, semmi áron: az országos rabbiképző-intézetet. 
Zsidó kultúrpolitikájá.nak kiemelkedő csúcspontját 
látta ebben az intézetben megvalósulva, egyúttal 
minden magyar zsidó egyházpolitikának egyik leg
fontosabb etappe-ját is. Több évtizedes törekvés célja 
volt már a rab-bik müveltségi fokának emelése. Hogy 
a zsidóság lelki életének gondozói necsak jámbor 
életű zsidó tudósok, hanem müvelt magyar férfiak is 
legyenek, akikben messzi re észrevehetően láthatóvá 
válj ék a magyar zsidóságnak magasab b egységbe 

f 

ol vad t zsidó vallásos és magyar nemzeti kultúr-
törekvése. És hogy ezt a kul túreszményt a magyar 
zsidóság egészen a n;taga erkölcsi és anyagi erej ének 
telj ességéből, zsidó multja hagyományaiból és magyar 
jövendője szükségleteivel táplálja és megvalósítsa, 
a vallásos hit hiánytalan folytonosságának és a 
törvényes állami elismertetésnek kettős hitelesítő 

pecsétjével igazolva és s.zentesítve. Ez a tö1·téneti 
jelentőségű rendeltetése a rabbiképzö-intézetnek. 

Az intézet tanulmányi és egyéb ezervezetének meg
állapításánál csa-k egy kérdés lehetett fontosabb : az 
első tanárok megválasztása. • Ezt a nehéz kérdést 
ezerencsésebb kézzel megoldani, mint ahogy a ezer
vezöknek sikerült, alig lebetett volna. Tartózkodás 
nélkül állapíthatjuk meg azt a tényt, hisz a zsidó 
tudomány és a magyar irodalom ama j ele sei, akik az 
intézet első tanárai voltak, legnagyobbrészt, fájdalom, 
nincsenek már az élök sorában. A szerenesés meg
oldásban pedig nagy része volt Simon József gazdftlg 
emberismeretének és finom tapintatának. 
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Ha mégis történtek hibák az intézet &zcrvezésekor, 
a legkiáltóbb mindenesetre az volt, hogy nem történt 
gondoskodás az előrelátllatóan szegény vagy legalább 
sz~rény sorból kikerülö intézeti I}Övendékek anyagi 
szükségleteinek kellő ellátásáról. Talán teljességgel 
nem lehetett elkerülni ezt a ~bát, de bizonyos, hogy 
Simon József éles szeme hamar észrevette és erős . 
keze mindiárt kijavította, amennyire lehetet t. Föl-
vetette ~s megvalósította a rabbiképzői segélyegyl~t 

eszméjét. Ez a mindmáiglan csodálatosképen minden 
propaganda nélkül működő intézmény sok szegény 
fiút mentett meg legalább a mindennapi kenyér 
gondjától. 

A tanítóképzésnek a rabbiképzéssel vetélkedő 

j elentőségil kérdése sem kerülte el Simon József 
figyelmét. A tisztes multú régi tanítóképző-intézet, 

mely egyedüli igazán közös kultúrális intézménye a 
magyar zsidóságnak pártárnyalati különbség nélkül 
s mint - ilyen is külön megbecsülendő érték, az ő 

közreműködésével nyert modern új ezervezetet s 
frissült föl új tanszemélyzetteL 

A deakos pályák1·a nagy számban tóduló s nagyobb
részt megindító szegény*séggel küzdő zsidó ifjúság 
fontos ezerepét a hazai zsidóság ~ultúrtörekvésében 

Simon József szintén fölismerte s az ő támogatásá
val jött létre az országos izr. ösztöndíj-egylet, amely 
ma már jelentékenyJ?ek mondbató teljesítménnyel 
szerepel a hazai zsidó kultúrális segédintézménye1r 
között. 

Még tágabb körü kultúrális szempontokat szo]gál 
az országos izr. közalap, mely a magya1· zsidóság 
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hálás elismel'ésének állnncló és núndig megújuló 
áldást terjesztő kifej ozéseül volt '-"Kontemplálva a 
r ecepció törvénybe iktatásáért. Simon J ó zs ef gyakorlott 
keze benne volt ebben az alkotásban is, valamint 
Izr. Magyar Irodalmi Társulatunk megteremtését is 
meleg érdeklődésével kísérte. 

És végül Simon József nagyszabású kultúrpoli
tikájának keretébe tat·tozott már eleve, hogy a rabbi
képző-intézet tanárkara azorosan vett tanári munkás
ságán kívül a zsidó tudománynak magya1· nyelven 
megszólaltatásával, valamint a zsidó és az egyetemes 
magyar közéletben fölmerülő s a felekezet érdekejt 
érintő jelenségek magas színvonalú megbeszélésével 
is szolgálj a a felekezetet. Így jött létre hazai nyelven 
első ma.gasabb igényií. folyóiratunk, a lVIagyar·Zsidó 
Szemle, amelynek ismeretterjesztő) erkölcsépítő, hit
védő, írókat nevelő s egyébként kifejtett hatása 
különösen az első években volt szembetünően nagy· 
méretű . 

Csak a beavatottak tudhatnák pontosan m egálla
pítani annak a résznek mértékét, mely a hazai 
zsidóság közmi1 velődési intézményeinek megalapítása, 
vezetése és fenntartása munkájából Simon Józsefet 
illeti. Mi csak annyit tudunk, hogy vagy az eszmél
tetés, vagy a végrebajtás terén, de legtöbbször mind
két természetű közremüködéssel kivette részét a 
felekezet minden érdekét, jogállását és erkölcsi 
elöbbrevitelét, kultúrális és társadalmi haladását 
szolgáló ama nagyméretű munkából, mely a több
nyire mostoba körülmény ek ellenére . is csakugyan 
előbbre vitte Magyarországon a zsidóságot és szebb 
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s boldogabb jövendő útjait egyengette számára. Ez a 
tudomásunk pedig elegendő nekünk arra, hogy a 
jövőnk útját tervező meaterek és építő munkások 
sorában a legérdemesebbek között emlE:gessük min
denkor Simon J ó zs ef nevét. 

Kolozsvár. Dr. Eisle't Mcítyás. 

l ' l , 

''ALLA~ REGISEGEK A l\IAGYAR-ZSIDO 
l 

lVIUZEUl\IBAN. 

<t Zsidó múzeumnak a gondolata csakis egyetlenegy 
pillanatra támadt bennem, az eszmét életképesnek · 
nem tartottam )) . Hat évvel ezelőtt mondtam ezt és 
ma előttem van az IMIT 1915-iki Évkönyve és benne 
a már meglevő Magyar-Zsidó Múzeum katalógusának 
egy része: A vallásrégiségek. 

Ha végignézünk a katalóguson, különösen a temp
lomi berendezési és ezertartási ezereken és eszközö
kön, azt tapasztaljuk, hogy múzeumunk ma még 
zsidó, de nem magyar, ahogy én szeretném. Sok a 
külföldi tárgy, de a helyzet javul részint a múzeumi 
őr fáradozása, részint p edig az Egyenlőség szives 
készsége miatt, amely az adományokat nyugtázza; 
azt hiszem, katalógusunk is elősegíti majd a gyüjtést, 
mert pártolóink megtudják, hogy ajándékaikkal nagy
ban hozzájárulnak a zsidó népélet és bensőségének 
megismerésébez. 
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Aki pedig megism er bennünket ünnepi készségeink
röl, látja a menórát, a tóraköpenyt, a tó1·adíszt, a 
szombati lámpát, az többé nem veti majd szemünkre 
a ridegséget, a nyers 1·ealizmust. Kiárad legalább is 
annyi ezeretet a tórának ékes és költséges felrub ázá
sából, mint mikor május havában virágokkal díszíti 
a Mária-szabrokat a hivő katholikus. Nem sajnálom 
én a zsidóság modernizá1ását, nem azt, hogy néhány 
antiszociális formán átlendíti a zsidó életet a ma, 
de sokat vesztett a családi meghittség azáltal, hogy 
a szombati lámpa, a füsze1·tartó, a s~éder-~sti tál, a 
serleg stb . .a múzeumba keri:il. 

De amint nem vagyok barátj a a zsidó történet 
memor-fejezeteinek, amint nem sírom vissza a multat, 
csak azért, mert elmult, most nem rekriminálok. Jó 
helyen vannak e tárgyak és kíván om, hogy különö
sen rohamosan modernizáló ga:1eda.g zsidóink ezen 
rájuk nézve értéktelen tárgyakat mutassák be a magyar
zsidó arcbreológia és etbnographia oltárán. 

I. Templomi berendezési és szartartási szerak és 
eszközök. 'l 

Míg azelőtt a szokás az volt, hogy a zsinagóga a 
város akropolisán (,'\V ''L' :'1:ll~:l) épüljön, az egyház 
nem engedte meg a monumentális zsinagógákat; 
igénytelen külsejű volt a templom; igénytelen volt 
a belseje is; legfölebb egyes imádságok ta1·kították 
a sima fala]{a.t, mint pl. a régi liptószentmiklósi zsi-

t E zon értekezésbon csakis a m,agyw· tárgyakkal kirl1,uol~ 
foglalkozni. 
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nagógáét, amelyre én gyermekkoromból még emlék
~:~zem. De volt a .templomnak egy helye, amelyre nem 
vonatkozhatott semmiféle egyházi és zsinati rendelet: 
e hely a tó1·aszektény a zsinagóga, keleti falában. 
A korabeH ízlés adta meg arcbitekton1kus díszét; 
ahol ennek hely nem jutott, ott kisegítette a díszítés 
muvészetét az iparmüvészet és selyem, bársony, bro
kát, atlasz alapon azorgos női kezek hímezik a szebb
nél szebb függönyöket és kárpitokat (v. ö. Ilb. 40, 42). 

A függöny rendesen feliratos ; a felirat tudatja 
velünk az adományozó nevét, az alkalmat vagy ünne
pet, amelynek emlékére készült a hímzett függöny 
és többnyire az évazárnot is ; ezek mind egyéni dol
gok, az illető hitközség népesedési mozgalmait érin
tik. Fontosabb ennél a jelképes írás; e~ többet mond, 
mert szól a zsidó ragaszkodásáról a tórához, szól 
megrendíthetetlen m es si ás-hi térő l. 

Egyéni jelvényeken kívül, aminő pl. a kohén áldó 
kezének vagy a levitát jellemző mosdó-tál és korsó 
ábrázolása és a megazokott stilizált oroszlánokon 1 

kivül ott van a függönyön a n"~ vagy M'-',M -,M~ kör
iratú korona: a tóra az uralkodó Izraélben, külön 
koronája is van és a legtöbb függönyön ott van 
a hexagramm is, az ú. n. roagen dO.vid (Dávid 
paizsa), a Afegvá1tás szimboluma, amikor Ahrimánt, 
akinek szimboluma a csúcsával lefelé hajló három
szög, l egyőzi Ormuzd, az emelkedő háromszög és 

'1 Az oroszlánt minb d]szitő elemet MTa is szokú.s vissza
\'ezetni, h ogy az oroszlán Júda törzsének és igy a zsidóság 
(J uurea) szimbolnma. (V. ö. M6z. I. 4!-l, D és Guttmann Mihály, 
I zraél háborúi. 1MIT. Évkönyv 1915. 359. 1.) 
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egy és oszthatatlan lesz isten, <• aki alkotja a világos
ságot és teremti a sötétséget, megalkÓtj a a békét, de 
megteremti a bajt is ... l> (Ezsajás 45, 1.) 

A függönyhöz tartozik a ltárpit is (pl. !Ib, 44). 
Többnyire síma, de olykor hímzett, mint az 1751·ből 
osztrák szárma2 ás ú példány. 

Még nagyobb volt a pompa maga a tóra-teke?~cs 
körül. A tórát perszonifikálta a zsidóság, biszen még 
temetést is rendezett a hibás tóra· tekercsnek és pl. 
a berlini bitközség bizony sírkővel jelölte, két neves 
rabbijának sírja között, az ilyen már nem használ
ható tóra helyét a Schönha usener Alleeben fekvő 

temetőjében (1896· ban láttam). 
Hiába ! A monotheisztikus vallás is megkívánta a 

szemléltetést. Nincsen a zsidóságnak bambinója, nin
csen madonnája, nincsen szentje emberi alakban; de 

• 
legszentebbje a tóra: ezt pólyázza, öltözteti; ennek 
van hétköznapi, ünnepi és van gyászruháj a ; erre 
aggat ezüstből készült, dús aranyozású, ékköves (gyak
ran ál-ékköves) vértet és a tekercstartó rudak fejét 
koronákban végződő h engerek (ezüst) vagy koronák 
díszítik. (V. ö. II. 3., 7., 1 O. és az 1791/ 92. rend-
kívül díszes cseh munkát. 6. sz.) . 

S a tóra-tekercs annyira egybeforrt a zsidósággal, 
hogy pl. a berlini reformhitközség~ amely a tóra leg
több parancsát már abrogálta, a zsinagógai haszná
latban mégis ragaszkodik a felöltöztetett, koronával 
díszes pergamen-te kercshez. 

Múzeumunkban igen kevés a magyar tóra-d-ísz.J 
mert ezeket a tárgyakat iparilag szállította nekünk 
Ausztria, különösen Prága, amit legjobban bizonyít 
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az a jelenség, hogy a legtöbb stili:tált oroszlán két
fal·kú. ~lást·észt, ha van is hazai készítmény, közsé .. 
geink nem igen válhatnak mt g e kogyes -alapítvány
szerű kultusztárgyaktól. -t 

A tóra felszereléséhez tartozik még a pólycín, a 
köpenyeg (ing)-en, a vé1nten és koronán kívül a 1ntt
tr~tó (jad), így lia, 12. és 13. 

Minthogy a tóra-tek~rcs szövege még nincsen voka
lizálva és írásjelek sem választják el az egyes mon
datokat, a felolvasó könnyen tévedhetne ; ezért áll 
a felolvasó asztalnál a templomgondnok is és mutató
val irányítj a az ol vas ó t (báal kóré). A mutató 1·ende
sen csontból készült, kézben végződő esztergályozott 
pálca, de olykor ezüst úgy a kéz, mint a fogój a is, 
mint pl. a mi 1764-böl való mutatónk, amelyet va
lamely áldozatkész hívő a beköszontő új év tiszteletére 
névtelenül felajánlott. A 13. sz. mutatót egy apa 

· adományozta, aki az isten tiszteletére felajánlott érték 
fejében mint viszonzást gyermekeinek a boldogulását 
várta. 

Mily fölénnyel tekint gyakran a zsidó, ha különö
sen déli bajor (pl. Berchtesgaden) vagy tiroli templo
mokban lát viaszk, arany és ezüst fogadalmi aján
dékokat! 

<~ Die Mutter nahm ein Wachslicht, 
Urid bildete daraus cin H erz. 
Bring das der 1\l utter Gottes, 
Dann beilt sie deineu Schmerz )) , 

(H eine, Die "\Va.llfahrt nach Kevlaa.r.) 

'1 Megtet ték ozt 1848/49-beu, amikor a magyar érzelmii köz
ségekre kirótt hadisarc megszerzésc arra kényszeritette a k öz: 

Az JMIT É ukön yue. 1910. 16 
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((Si l'on observo nttentivcmont ot si l 'on compare, 
co1nme nous allons le fn,ire, les el iverses 1·eligions, 
on csf l'i uemnzt fJ·applr dc l cur conco1·dan ce sur un e 
fo ul e de po ints, sans qu'il ait p u y av o ir so u ven t 
aucuna imitationn/ mondja Raoul de la Grasserie, 
De la psycbologie des 1·eligions c. művében (Paris, 
1800. f5 . l.) és a 13. sz. tóra-mutató csavarmenetének 
héber felirata: << Ajándékozta Dávid Ábrahám ben 
Jákób gyerme1rei érdekében, hogy őket életben tartsa 
isten, hogy tanulhassanak, családot alapíthassanak 
és jót tehessenek . .. >) 

A templorpi felszereléshez tartoznak a kü1önböző 
oltári és fali gyerfyala1"lók és függö lámpák. De ez 
nem speciáJisan zsidó ; tis~dán zsidó a cbanukkai 
gyertyatartó, a 1nenÓJ'a (lia. 15, ez azonban nem 
hazai, hanem galiciai gyártmány), a halotti m écses
tartó (lia. 22, 23, 24). 

Míg a katholikus templom felszereléséhez a minden
napi mise szolgáltatásáboz tartozik a rnosdótál és 
korsó, addig a zsidó ezertartásban a mosdótál zsin a
gógákban az előcsarnok felszereléséhez tartozik. Kor
aóra és tálra csak akkor van szükség, ba a kőben 

ség vezetősógét, hogy -tól·a-diszeit eladja ; így cselekedett pl. 
::t liptószentmiklósi hitközség is, mikor Scblick generú.lis nagy 
hadisarcot vetett ki 1·ája. l\tlostat1i nagy hábot·únkl>nn is Yolt 
eset, hogy az A1·rmyat va~ért-mozgalom egyes közRégek ily
ncmü á.ldozatkészségét keltette. 

1 •Ha alaposan megfigyeljük és ha összehasonlítjuk a kü
lönfélo vallásokat, amint mi szán<lékor.unk megtemli, 1neglop 
bennünket ogyezésilk sz{unos p011tbnn n.nélkiil hoay yalmni 

, 1;). 

ut{mzá~r61 Rr.ólhntnánk ~ 
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elmondj a. a nagy áldást (ma má1· csak) a három za
rándokló ünnepen (sálós regálim) és az engeaztelő 
napon. B tálak és korsók rendesen rézLől készülnek 
(ilyen tál a IIa . 25.), de van ezüst korsó és tál is ; 
e szolgálat a Lévi törzsbelieket illeti és csakugyan 
a levitaság szimboluma (gyakran sú·köveken is) e 

készlet. 
A zsidó templomban fontos a templom homlokza

tának az iránya.1 Ma Európában néhány r itka esetet 
kivéve, amikor a telek kihasználása azt lehetetlenné 
teszi, az oltár lePlet felé, a.zaz J eruzsálem felé tekint. 
Míg a házi ájtatosság rávitte a hívőket, hogy a keleti 
falat megjelöljék az ú. n. ?n·iz1·a ch-táblával, ezt a 
templom hagyományos építkezése n élkülözhetövé 
teszi. De azért akad különösen pót-imaház, bétb
hammidrás és <tRlaus>>, amelyben az előimádkozó
asztal (snlchan) dísze az ilyen, a keleti tájat j elző 

tábla (l. IIc. 1.). Sok helyen ilyen tábla helyett van 
az ú. n. sivvithi· tábla, amely az előimádko1.ót arra 
intj, hogy isten színe előtt áll (l. u . o. 2. és 3. sz.). 

Minthogy a zsidóság hármas alapja a tóra (tan), 
az istentisztelet (abódáh) és a kegyesség (caritas : 
gemiluth chaszc\dim) és ez utóbbi a modern kor 
szükségleteihez képest sokoldalú és így a r égi jóté
kony intézményekhez újak füzödnek, a község irá
nyítást ád az adakozónak és e célból az almernori 
felolva.só-aszta1ra illeszt egy a község jótékony intéz
ményejt (oly hor egyetemes zsidó jntézményeket is pl. 

'l v. ö. l !'\mnr El bogrn, n())' .i iiclische GnttcRdienst in S<'ÜH' l' 

En Lwickhmg, l Jcip:dg 10 t:t :. 4!1. Rnm\l·t der BethiitbC'r 
1)ng. 4fi0. 

16* 
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a palesztinai szegények támogatására) feltüntető táb
lázatot (l. u. o. 4. sz.). 

Amint látjuk, a zsinagógába belépő hivöt magn az 
almamor (oltárszerü emolvény) figyelmezteti hármas 
kötelességére istennel szem ben, maga hánt (mií.velő · 
dés : tóra) és felebarátaival szemben. S ba múzeumunk
ban e tárgyak nem is mind régiségek korukra nézve, 
rendeltetésük és eredetük alapján bizony vallásrégiség ek. 

II. Szartartási és felszerelési tárgyak és eszközök 
a családi életben lefolyó egyházi ünnepeken. 

Az újév és engesztelő nap istentiszteletétől elte
kintve, a többi templomi szertartás csak bevezetője, 

előjátéka az illető ünnepnek. A jeruzsálemi templom 
pusztulása óta nem szónoki frázis az, hogy a hitéhez 
hű zsidó háza <<mikdas m'at1) kisebb méretű templom, 
hanem tény leg az. 

Csakis az otthon avatja az ünnepet -valódi öröm· 
nappá. Szép még ma is a péntek esti istentisztelet ; 
el sem képzelhetjük már azt az időt, amikor az arát 
hivogató refraines dal : lechő dödi ... nem hangzott 
fel t emplomainkban. De ez mind formális ahhoz a 
bensőséghez képest, amikor még qtven évvel ezelőtt 
a házigazda fiaival hazajött a templomból, elén ekelte 
az aészonyt dicsőítő himnuszt (Példabeszédek 31, 10-s1 ) , 

üdvözölte a külön a védelmére kirendelt angyalokat 
és közeledett a fényesen kivilágított asztalfőhöz. 
A hitves még délután rendezgette volt a függö sárga
rézlámpa (l. Illa. 1., 2., 3. sz.) méceaseit ; csak úgy 
csillogott mind; az asztalon van a hétkarú gyertya-
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tartó vagy a négykarú mécses (u. o. 4. sz.), amely 
fölött a sötétség beálltával áldást mondott volt az 
ünneplőbe öltözött, ezüst főkötös hitves. 

~íiután gyermekeit megáldotta volt az apa, fel
emelte a rendesen talpas, vert ezüst serleget (l. u. o. 
8., 9., 10., 11. sz.), avval avatván a szombatot. Öröm, 
gondtalanság Arad el szerte.szét a családban azoroba
tok és ünnepek előestéjén. 8 ba elmult az ünnep 
és a templom alig megvilágított csarnokából hazajött 
a családfő, búcsú-poharát itta az örömnapnak a fo
natos gyertya lángja mellett és előkerült a fűs:er
tctdó (gazdagabb zsidóknál: ezüst szelence vagy torony
alakú füszertartó). 

A múzeumunkban meglevő fűszer (beszámim)-tartók 
többnyire toronyalakúak (l. u. o. Illa . 13., 18., 19., 
~O., 21., 22., 23., 24. sz.). 

Toronyalakú! Még a XX. században is megboly
gatja zsidó hitközségeknek az egységét, ha a ghettó
ból kiszabadult zsidó, akinek nem írja elő többé a 
katholikus egyház rendelete (l. Ism. Elbogen i. m. 
459. 1.) zsinagógájának a magasságát, toronydíszt al
kalmaz és íme - ne feledjük, hogy a zsidó konzer
vatJv - egyik rendkívül fontos szertartásának, a hab
dálának kelléke torony, gyakran haranglábbal és 
haranggal (a ~O. és különösen a 24. sz.). 

Mennyire türelmetlenkedik a közönség pészach ket 
' előestéj én a zsinagógában! Még a kiddus ia elmarad, 

mert hiszen az ünnep felavatása n em a zsinagógai 
szertartás, nem a «bo re bú 1> , hanem az ünnepi asztal 
a szédertállal (Ill b. 4., 5., 6., 9., 1 O., 11., l 2o, ú, 
13., 14.) ; nem kell a szegényt félteni, hogy nem 
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hallja a borral való köszöntését az ünnepnek; ven
dégül fogadja őt a zsidó báz, kijut n eki is a négy 
pohár borból, mihelyt a többnyire feliratos serleggel 
ráköszönti a házigazda az ünnepet., ruint az Egyiptom
ból való szabadulás emlékét. 

A serlegek többnyil·e ezüstből valók, de van külön 
e célra metszett üvegpohár is (pl. u. o. l. sz.). A leg
nagyobb serleg egy félreértésből eredt megható néphit 
szimboluma : az ú. n. Illés 1n·ó(éta se,J'lege (kósz Hel 
elija) ; ·• ilyen gyüjteményünkben egy topázsárga üveg· 
pohár (37. sz.). 

Különösen a gyermekek örömünnepe, miként kifej
tette Hajdu ~liklós annyi zsidó érzéssel (IMIT. Év
könyv 1915. 44. és köv.) a chanukka-ünnep. Homlok
térben áll a nyolckarú gyertyatartó vagy a nyolc-aajkás 

. 
1 Valah ányszor a talmud tanítói egy kérdesben döntcui nom 

tudtak yagy skrupulozitásb61 11em aka1•tak, elbalasztották a 
maguk ad Kalenelas Grmc~ts-áig, a messiás előhhnökének, 

Illés próféta megérkezMig. :Már m ost a szentírásban I zraél 
fcl szabaclitására négy synonym kifejezés van; mindegyiknok 
nwgfelE>l a széder r endjében egy-egy J:)Ohár bor; de íme, ana 
utaH az ogyik tanító, hogy öt Irifejezés van. A szokás má1· a 
nógy pohár é!Yezetét szeutasítette volt; az ötödik volt a vitás, 
amelynek cldönMsét Illés próféta clj öveteléjg elhalasztották 
A kosz sol elija tehát a v-itás serleg, nem Illés pohara. A hivő 

tl.hítattal várja, Jwgy besurran Elijáhú próféta ós fölkel'eS oz 
éjjelen minden r.sidó h ázat, s bizony vártuk mi gyermekek 
kipirult arccal és ragyogó szemruci a m egváltás ezen főszel·ep
löjét és leati\k magyarázatát nagybáty1b1l\nak (apa rég olha l t 
már), amikor a szóder befejeztővel egy pftr cseppet ivott Illés 
serlegéböl, amely ott a~ aszta.lfűu kót gyertyatartó között 
6rintetlonül állott. 
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olajmécses, a m enÓ?'a (IIIu. 20., 21., 22., 23., 24., 
25._. 28. , 29., 30., 31., 32., 33.). 

A gyermek szórakozására szolgál a béber-betűs pör
gettyű (j argonúl: << l1·enclerl» , magyarosan: trenderli); 
a n égy betű 'iV ,;, ,~ ,~ amelyet héberül is azoktak ér
telmezni (nesz gódol háj a som: nagy csoda történt 
ott), bizony csak a kockajáték esélyeinek német j elzése : 
nichts, ganz, halb, stell ein.'1 E pörgettyűket többnyire 
ólomból öntik vagy fából faragják (l. u. o. 34·. sz.). 

A templomba visz vissza az engesztelő-nap egyik 
j ellemző azokása: a halotli 1 uha fölvétele. A halotti 
ruha vászonból készül, minden díszítés nélkül; csak 
az öuön - de csak jomkippurkor - azokott leoni 
egy ezüst csat, amüyen kettő is van gyüj teményünk
ben : IIIb. 15. és 16. 

III. Szimbolumok és amulettek. 

Az ajtófélfa feliratos pergamenjét (mezuza) olykor 
ezüst tokba teszik (l. IV. 1. sz.), rendesen pléh· vagy 
fatokba, hogy megvédjék az idő viszontagságai és a 
por ellen; újabban üvegcsőbe zárják. 

Ugyan tokba teszik a « tefillin ~> -t ; rendesen kemény 
papiros vagy pléh-kockába ; jobbmódú férfi ezüst tokot 
készíttet ; ilyen a IV. 2. szám ú. 

Babonásnak elég babonás a zsidó köznép is, de az 
amulett igen ritka. Még a l<abbalá hivei is csak a leg
ri tkább esetben írnak egy ú. n. ((kaméát» betegségek 
elhárítására. Érzik ők is, ll ogy a zsidó vallás ellen
kezik a.z idegen szellem bajtásávaL 

l Semmi, egész, fél, pótlás. 
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De azért készülnek különösen a kabbala hatása 
alatt perga-men -lapok mallett ezüst-lemezek is, ame
lyeken többnyire csak a :1 betű (abbreviaturája isten 
nevének, pl. IV. 4. és 6.), olyko1· a nagy áldás is 
van (pl. az 5. számú és a szefárd eredetű 3. sz.). 

Ha kevés is vallásrégiségeink száma, képviselve 
van a zsidó vallási élet legtöbb kultusztárgya; biszen 
akad gyüjteményünkben még oly gyíi1·íi is, amelyet 
a gyertyát gyujtó hitves csakis ilyen alkalommal hor
dott (Ilia, 2 .) és van oly külön ón-tál, amelyen 
púrim napján a szokásos apró süteményt és déli gyü
mölcsöt küldözgetik (n l islóach ?nónolh Illu. 36.). 

Múzeumunk ma még kicsiny, mel't nincs elegendő 

pénzünk, hogy fellendítsük, hogy gyarapítsuk. Talán 
meghozza nekünl{ az anyagiakat a győzedelmes, bol
dogító béke és kezdem hinni azt, amit Goldschmied 
Lipót az IMIT 1909 dec. 21-iki felolvasó estéjén 
mondott: <l Lassú, szorgalmas munkában, követ kőre 
illesztve, idők folyamán oly impozán s épületet fogunk 
emelhetni, amely méltó otthona lesz felekezetünk 
emléktárgyainak és maradandó becsű alkotásainak». 

l\tfinthogy azonban n em zsidó néprajzi, hanem 
magya'r -zsidó múzeum, óbajtom, hogy magyar pár
tolóink magyar vallásrégiségekkel gyarapítsák az I z
raelita Magyar I1·odalmi Társulat ezen legfiatalabb 
alkotását. 

Budapest. Dr. J(ohlbach B e?'talan. 
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J. L. PEREZ VERSEIBÖJ.J. 

E rlcétyeden. 

Erkélyeelen bolyongnak szemeim; 
S nem lE\,tnak tégecl ! 
Yü·ágok hervaeloznak ott, az ajtók zfÍrva 
S az ablakok sötótek. 

Mint beteg madár, szállong fel a lelkom 
És vergőclik ablakrácsaid alatt. 
H alkan sir é. az üvegen kopogtat, 
De tc nem mutatod magad ... 

Aztán visszaTepül, ernyedten és ij edten, 
Fáradt borúval ; -
S a beteg szi v ben felcsendül lágyan 
Egy szomorú dal. 

Vü·cígoJ-o k özött. 

Hidegen n ézek rátok, 
Piros mákvirágok; 
Lagymatag' hajladozva, 
Yad lángokkal elontva, 
Hivogatnak szirmaik. 

Csudállom, mint szökell 
Ég felé a rózsa ; 
Kelyhe elomolva · 
Hemeg és lövell 
Kegyes és illatos vágyakat, 

24 D 
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SttJ> pad a lilioJn 
lVIonyasszony-ruht~bau ; 
J\.1jnt friss J1ó, finom, 

l 

1•~gi tü.;ztaságban. 
~U!g scm ő fogfn meg szi vcJnct. 

llalkau Ichell rnoző füvóbcn 
Bg y kis virág, 
Finom virág, 
Halvány, t őr6keny 

S magához kapcsol v:tshorgokku,L 

Az ülö. 

Az örök id c') : - n~j {Ln vakon halu.c1, 
Num ünner som napot, sem hetet, som hc-tvu.t, 
Hzüntclen' taposott ösvónyén h alad 
t) nem tudja, mi uközel» s mi amcsszeség». 

N om használ so zokszó, so harag, HO könny, 
So zabla, r;e sarkantyú, so ima-özön, 
Atrohan vakon tariott sirkövön 

l 

~s örök utját tapodja. 

Dörög a Vezuv, a tájfún huhog, 
Folyam kiönt, Niagara zuhog. 
Róla ez, m.int gáncs vagy hjmnusz, Jesuhog -
l~~s örök utj{tt tapodja. 

Ha leromlunk, pusr.hllunk s veszünk sereggel, 
~a aranyos fényekkel ék·es a reggel, -
Előket nem köszönt, holto,t tuég nom könnyezett cl -
Csak örök ut'át ta1)odja._~----
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Az {·n múzsám n em tarka viráglomb, 
Moly zöld mezőn halkan bóJogn.t, 
Sem pillangó, am ely vjgan ropilesve 
Körülcsókolja a virágokat.. 

Nom is fülemilo a múzsám 
Bs nem tr illáz lágyan, ol va<lón, 
Szcg6ny, örog zsidó asszony ö 
]~s jár kopottan és f.akón. 

Ozvcgy asszony kócos á rvákkal, 
Elszórva zorelul négy 6gtáj felett. 
8 nehéz, homályos, kopár nyomorában 
Osak panaszkodik és kesereg . . . 

Budapest. Afolwí?' /~1·nr1. 

l , l 

l{ARlVIAN l\IOR. 

1843- 1 !115. 

A magyar nemzeti közmüvelődés kjalakulás(Lt ku
tató nagy l\ultúrhistóri ai munkájában Kármán hon
fiúi büszkeséggel magasztalja azt a lángelmékkel, 
lánglelkekkel megáldott Isten kegyelte kort, amely
ben Vörösmarty, Petőfi és Arany, val amint Széchenyi, 
Kossuth , Deák és Eötvös gyarapították a nemzeti 
azellemjséget, a nemzet i erkölcsöt. (Ungarisches Bil
dungswesen 109-111). Ennek a nagy kornak azüÍöttje, 
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neveltj e, méltó fia Kármán Mór ; ö ismerte föl, ö 
vállalta és ö végezte azt a föladatot, hogy eme leg
nagyobbjainknak eszméit és értékeit a magyar köz
oktatás, a nemzet.i nevelés szolgálatába szegődtette. 
!{ármán gond viselésszerű fejlődé se kivált két törté
n elmi erötényezönek eredöje : az egyik tényező ép 
ez a hatalmas nemzeti föllendülés, a másik a zsidók 
egyenjogosítása, amelynél fogva a nemzet fiainak 
hivatásában, munkájában osztoztak. Ez a két rend
kivilli történelmi ok a magyar zsidóság legfényesebb 
nemzedékét, úgy a nemzet mint a felekezet részére 
legértékesebb magyar zsidókat nevelte. Ekkor küzdött 
és alkotott Löw Lipót, a nagy magyar rabbi, ekkor 
nevelkedett Kármán Mór, a magy.ar nemzet tanító· 
mestere, a nemzeti középiskola megalkotója, ekkor 
nevelkedett Bacher Vilmos, a zsidó tudomány egé· 
azének egyesítője, megtestesítője, ekkor nevelkedett 
a magyar tudományosság Európa tisztelte képd
selője - vajha még soká képyiselné - Goldziher 
Ignácz. 

Hazánkban itt oly jelenség tárul elénk mint ami
lyennel Németország egy-két emberöltővel megelőzött. 
Ott a XYIII. zázad termelte a legnagyobb elméket 
s egyúttal megindította. a zsidók fölszabadítását. 
Ekkor támadtak a legnagyobb német zsidók: Me~
delssohn, majd Zunz, Geiger, akik mollett becsületes 
epigónnemzedék nevelkedett hasonlóan mint Löw 
Lipót, Kármán Mór, Baeher Vilmos és Goldziher 
Ignác mallett a mi rabbijainl~. predagógusaink, tudó
saiDk, orientalistallnk. 

A XIX. század 60-as és 70-es évoi módfölött ked-
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veztek a magyar zsidóság fejlődésének. A zsidó, az 
Irás népe, mindenkor tanulni vágyott. Évszázadokon 
nt csak a Szentírásnhoz é. annak régi magyarázói
hoz fért. hlost megnyílt előtte a nemzeti müveltség
nek és az európai tudománynak a tárháza. Századok 
növelte mohósággal csillapitotta kulturaábitó éhségét. 
Szabadjon itt azt a 1·égebben is nyilvánított gondo
latomat ujra fölhoznom, hogy a rabbinikus nevelés 
mennyire ébreszti és fejleszti az értelmi erőt. Budapesti 
egyetemünk bölcsészeti ka.rának eddig öt rendes tanára 
volt ( eimzeteset is beleszámítva). Ezek közül Kármán 
Mór, Alexander Bernát rabbinak indult, lrarczaJi Hen
J'ik rabbinak a fia, Mahler Ede és legkivált Goldziher 
Ignác egyenest a zsidó tudomány talajából nőttek 

ki. Németországban ott \an Laz ar us és Stainthal (aki
h ez l{ármánnak legtöbb a hasonlósága) rabbik ne
\elői Frendenthal, Cohen Hermann, mint kész vagy 
majdnem kész rabbik Geiger Ludwig. Philippsan Martin 
rabbi atyáik neveltjei, nem szólva Jellinek hitehagyott 
fiáról, a heidelbergi jogászról. A francia tudományos
ság legkitünőbb zsidóhitű munkásai ugyancsak föl
tünő arányban a zsidó tudományon nevelkedett 
nagyra: Munk Salamon, a philosophus Frank, a két 
Darmsteter, kivált Arsene (akiröl Gaston Paris ki
emelte, hogy az értékes elzászi zsidó-tőből hajtott 
ki), a két Derenbourg, kivált József, O ppe rt, a 
Beinach-család tudós tagjai köztiik a mostani háború 
folyamán elesett egyptologus Adolphe. de kivált 
Théodor és Salamon, akik tekintélyes közéleti ál
hisnkban egyre szolgálj ák azokat a kutatásokat, 
amelyek a zsidóság multját valamint jelentőségát 
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megvilágítják Szinte megvalósul boldogult I( uufmann 
Dávül szava az öröklött kegyrőL 

Kármán Mór élete. 1 

ICármán nevelkedésében összhangzóan közrebat az 
a három legfőbb erő, amely az ö sajátos egyénisé
gét megalkotta: a magyar nemzeti mi:íveltség. a zsidó 
vallásosság, az európai tudomány. Szegeden szüle
tett. Atyja a hagyományos vallásasságra nem kény
szerítette, de szoktatta. A gimnáziumot a szegedi 
piaristáknál végezte, a IV. és V. osztályt a pesti 
piaristáknál. Szerzetes tanárairól mindenkor hálás 
tisztelettel emlékezett meg. De bármelyik tanáránál 
mélyebben hatott Kármáfira Lőw Lipót: «leghí
vebb tisztelője és követője lehettem)), vallja Kár
mán abban az ünnepi beszédben, amelyet a Lő w Lipót 
születését követő századik évben Szegeden mondott. 
Főiskolai, igen széles körű . pbilosophiai, predagogiai 
és pbilologiai tanulmányait a bécsi egyetemen vé ... 
gezte (1862-1865). Hazatérve a budapesti bölc~észeti 
fakultáson a magisteri és doktori fokozatot nyerte 
el (1866), majd tovább képezte magát Löw Li
pót oldalán. Bensőséges viszony kapcsolta együvé 
a komoly ifjút a kiváló rabbival. Életének legszebb 
emlékei közé számítja, hogy egyedül őt vitte magá
val Löw czeglédi útjára (1869), amikor Isten sza
bad ege alatt Czegléd összegyűlt népe előtt ünne-

1 Főforrás, a Volf-Waldapfel sze1·kesztette Emlékkönyv 
(Bnda.pe~t, 1897), kivált Geréb cikke. 
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p elte a magyar zsidóság egyen j ogosít,'tsát. A ezeglódi 
nép úgy nézte E.ármánt mint Lőw kis papját, káp
lá.nj át. Lőw valóban rabbivá akarta Kármánt ne
nevelni. Kármán soká küzdött magával, de végre 
is nem tudta magát a papi pályára 1·ászánni. Leg
főbb indító okáról Kármán maga nyilt va.llomást 
tesz : amikor látta, hogy Lőw Lipót az ősi zsidó 
l<özségi autonomiáért az idegenből átvett egyházi 
ezervezet ellen küzdve, elhagyottan, magára marad
tan állja az elkeseredett támadásokat, ekkor elhatá
rozta, hogy semmikép sem áll a felekezeti intézmé
nyek szolgálatába, hanem hogy telj es ragaszkodással 
zsidó hitéhez, egész valóját a nemzeti közügynek 
szenteli, ott képviselvén egyúttal a zsidóvallás tör· 
téneti hivatását. 

!{ármán azelőtt mint tanító közvetlenül a feleke
zetet kivánta szolgálni. Löw Lipót lelkes magaszta
lással Kármán jelleme és képessége iránt ajánlotta 
őt az izraelita tanítóképzőhöz, valamint a pesti 
izr. hitközséghez vallástanárnak. A vallástanári ál1ást 
el is foglalta (1868). Ennek a munkálkodásnak ered· 
ményeire kiváltkép büszke volt. Neki a hitoktatás 
istentisztelet számba ment, ö az addig becsmérelt 
tárgy iránt tiszteletet, áhitatot keltett ; szülök, kik a 
házi tanítás különböző módját-útját kisérelték meg. 
hogy fiaikat a hébe1Te ·kapassák, hálásan bámulták, 
hogy az új hitoktató a héber prófétákat és zsol
tárokat megérteti és könyvnélkül megtanultatja 
gyermekeikkel. A bitoldató hivatásban Kármán egye
sítette a tanügy szelgálatát a, felekezetével. 

De a válóuton nem állott meg sokn.ig. A fő-
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városi tanárság tanácskozásain, vitáin va.ló rész
vétele nemcsak a kartársak ngyelmét fordította reá, 
hanem Eötvös J ó zs ef báró vallás· és közokta tás~ 
ügyi miniszter hathatós érdeklődését is. Kármán 
Mór az alko tmányos lVIagyarország valamennyi eddigi 
közoktatásügyi miniszterével személyes kapcsolatban, 
némikép munkatársi viszonyban állott. A legmélyebb 
hála, a leglelkesebb nagyrabecsülés Eötvöshl3z fl1zte. 
Amikor a magyar közművelődés múltját vil ágítj a 
meg Kármán, senki ragyogóbb szín ben nem áll 
előttünk, mint Eötvös. Bámulatos, mily prófétai 
szemmel ismerte föl Eötvös azt a két ifjut, akik 
majdan a magyar zsidóság legjobbjaivá nőttek: Kár
mán Mórt és Goldziher · Ignácot. c• Goldziherben a 
szemita nyelvek jeles tanárját váThatjuk», írja állam
titkárjának, <<benne kitünő képességet s komoly tu
dományos irányt >> ismert meg, állami ösz1 öndijjal 
külföldi tanulmányútra küldi. 1 Kármánt ugyancsak 
Eötvös bizza meg, ugyanqsak személyes megismer
kedés alapján, hogy a német tanítóképzést tanul
mányozza. 

Így került Kármán Lipcsére. A lipcsei esztendők 
(1869-1871) merőben mások mint a bécsiek. Bécs
ben Kármán mélységes és egyetemes tudományos 
érdeklődését elégítette ki, Lipcsében világos cél
tudással hivatására készült, a nemzeti oktatásügy 
szervezésére. Ziller Tuiskon, akkoriban a lipcsei, 
sőt a német poodagogia vezéré, fölismerte Kármán 
kiválóságát. Bizonyítványában, amellyel Kármán 

1 IMIT Évkönyv 1913, p. 30, 31. l 
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egész egyéniségét mélt~tja, kivált önálló gondolko
dását dicséri. Ziller Kármánt meg akarta nye1 n i 
Németországnak. De Kármánban rendületlenül élt az 
eltökélés, hogy nomzetének ezenteli tudását, munká· 
ját, magát. 

Még mielőtt Kármán befejezhette a német tanító· 
képzés tanulmányozását, megbizója, Eötvös József, 
meghalt. De utódja, Pauler Tivadar sem zárkózha
tott el Kármán hi vatottaágának elismerése elől ; 
módot adott neki, hogy megszarvezze nagyhatású 
alkotását, a gyakorló gymnáziumot. Kármán meg
alkotta ezt a.z intézményt s egy negyedszázadon át 
vezette. Amellett mint egyetemi magántanár elő

adja a neveléstan t, erkölcstant és lélektant. Tagja s egy 
évtizedig (1873- 1883) jegyzője az Országos Közok
tatási Tanácsnak. Megfeszített munkássága 1897 -ben 
ledöntötte, de a Gondviselés kegye fölegyenesítette, 
megifjította s \ isszaadta öt a nemzeti közművelő

désnek. Megindult Kármán Mór tevékenységének 
újabb virágzása. Életének első szaka (!'897-ig) a föl
rázás, serkentés, vjtatkozás, kezdeményezés, a véde
kezés, igen gyakran a ·támadás ko1a; a második 
szaka viszont a nagy áttekintés, összefoglalás, a le
zárás ideje, amikor irodalmi gyüjteményekbe is föl
dolgozza, egyesíti azt, ami a sürgetés, küzdelem, 
szervezés lázában alkalmilag keletkezett. Gyakorló 
gimnáziumi tanszékére többé vissza nem tért, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszteriumba osztottáJ\ 
be. «Életem sorsa úgy esett - ekliép jellemzi ő pá
lyájának fordulatát - - hogy miután teljes negyed
századon át közvetlenül az ifjúság tanításában szol-

t\ z ZM IT l~vkönyue. 1916. 17 



gáltam nemzeti nevelésünk ügyét, mof:l t az oktatás
ügyi közigazgatás kérdéF;civel kell foglalkoznom, 
mintba magamnak egy személyben ltellene közöt
tünk tanúságot tenni róla, mennyjben válhatik böl
cseletileg tájékozódott poodagogiai elmélkedés jó sege
delmére a munkásságnak a köznevelés minrlen ágá
ban. 1> Miniezteriumi szervező munkássága már nem 
a középiskolára szorítkozott, hanem inkább a nép
oktatás ra és az egész nemzeti közmüvelődésre irá
nyult. Egyúttal az egyetemen meg nem fogyatkozó 
buzgalommal tanította, inondhatjuk hirdette az er· 
kölcstant. 

Szóljak-e a külső elismerésről, hogy a királyi 
tanácsosi címet, a magyar nemességet, majd a ne
mesi elönevet, végül a ny. r. egyetemi tanár cÍ1nét 
kapta? Keserűség nélkül nem tehetném. Emléke
zetes előttem az a benső báziünnep, melyet a ne
mes érzéeü Volf György rendezett, hogy l{ármánt . 
kir. tanácsoanak köszöntse. Kármánnak az egész 
ünnepségből csak a benne résztvevők ragaszkodása 
esett jól, a kitüntetést úgy fogadta, mint a sorsnak 
minden intézését, amelyet ~l kell viselni; igazj ju-
1almat egyet ismert el : a hatáskört, azt pedig meg
n.dta neki nemzete. 

Kármán Mór munkássága. 

l{ármánt sokratikus természetnek szeretik föltün· 
tetni: amilyen pazarúl osztotta gondolatjait barátai
nak, munkatársainak, tanítványainak, no meg ellen
feleinek, oly fuka1·ul tArtózkodott a maga irodalmi 
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megnyilatkozásaival. Ezt a tartózkodást Kármán 
azonban csak pályája első szakában gyakorolta, 
amikor lázasan kellett alkotni, rontani, ép iteni. De 
életének kivált utólsó évtizede bámulatosan gazdag 
irodalmi megnyilatkozásaiban is. (P oodagógiai dolgo
zatai I , II; Közoktatásügyi Tanulmányok J, II; Un
garisches Bildungswesen). 

De tudományról és irodalomróJ Kármán hasonló 
ol v eket vallott mint Kölcsey Ferenc: a tudomány· 
nak tettekben kell megnyilatkoznia vagy legalább 
tettekre se1·kentenie, szolgálnia, hatnia kell. Kármán 
képes volt fölhábot·odni, sőt - pedig ez nála szokat
l ttn - gúnyolódni azon az elbizakodottságon, hogy né
mely tudós magával eltelten azt hiszi, hogy má1· puszta 
létezésével lerótta tartozását az emberiség iránt. 
<1Nekem a tudomány a tudatos, az eszméletea ronn
hásságnak az eszköze. Olyasmi, hogy: a tudományt 
a tudományért magáért kellene becsülni, előttem még 
gyermekkoromban sem volt értelmes beszéd. » Szintúgy 
az irodalom is Kármán szemében eszköz az alkotás
hoz; írt akkor, ha közszükségle~, kötelesség, lelki
i am eret írásra késztette. 

Kármán a közélet nyilvánosságában töltötte be 
hivatását, nem ·íróaszlala mellett: tanított, vitatkozott, 
hirdetett, küzdött. Államférfiaink közűl is kevésnek 
volt oly küzdelmes pályája mint Kármánnak, a pre
dagógusnak, a :filozofusnak, a tudósnak. 

Ö tervezte a gyakorló főgimnáziumot, ö valósította 
meg, nem mint a befejezett legjobb középiskolát, 
hanem mint műbelyét egy folyvást jobb középisko
lának, a, magyar középiskola tökéletesbítésének Ilye.n 

17* 
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kör.ópiskolája csu.k Magyarorav.ágnak volt, a Európa
ar.e rtu n tnn iigyt köxvólemóoy eliBmorósét v í vta ki. 

Arnollett 1\(~rmán az OrAzágo,.; J(özoktatási '.ri.Lná.cs
nak legtovókonyebb tt~gja r; j ogyzője , óp abban a 
korban, amely az uj magyar középiakelát megala
pozta. EnneJ< a nemzeti l<özépir;kolának tervét az 
1879. évi a iunuí ziu?n i lantC?'IJf>l és a Nlódsze}'('S 
flt m;í/.ri.~olcu l hozzá ja varészt l{árm~tn készítette. 
Hr.ervos renclszerességo bámulatot kelt : az egyes tár
gyaknak föl építésével, a tárgyköröknek kapcsolatával. 
De egysége nomcsak módszerességében nyilatkozik 
meg. hanem er]{ölcsi czéltüzésében, n emzeti gondol
kodásában. A nemzeti müvelődés minden él'tékes 
alkotó ol emét fordítja a magyar középiskola j avá1·a : 
a hagyományt, a mondát, legendát, népköl tésze tet, a 
legrégibb és az egykorú irodalmat, saj tit nagy korá
na~ költői müveit, államférfiúi beszédeit . A Tanterv 
német kiadója, Dr. 0. Frick, azt is méltatja benne, 
hogy a magyar nép nagy nemzeti költői értékekkol 
l>üszkélkedhetik, amelyek legfőbb nevelő tartalommal 
<'•s becsükkel is kh7álnak s így a tanterv számára 
órtékesithetök. 

Kármán a magyar középiskolának n emcsak ter
vczöje volt, hanem egy negyed századon át példaau ó 
munkása, a gyakorló gimnázium odaadó tantíra, 
magának az ifjuságnak oktatója. Amellett mint a 
tanárok· tanára, nem kötötte tanítását sem órához 
sem föltételhez: ideje, könyvtára, elméje, lelke min
clenkor mindenki szám{ua hozzáférhető volt. 

Oly szerves egységbe, mint amilyet ő a gimnázium 
tantervébe vitt bele, Kármán az egész magyar köz-



JCÁR}tÁ N MÓI~. .ZOl 

ol<t at:íst, az egyetemes n emzeti közmüvelődét;t sze
r ette volna foglalnj. Megértő figyelme kiterjedt az 
egósz iskolaügyre. A külföldi egyetemeket intézmé- . 
nyeikkel együtt hatalmas tanulmányban mutatta be 
okulásul a mi fő iskoláinknak. A taní1 óképzés ujj á
alakitásában tevékeny réa.zt vett. Életének utólsó év
tizedében az iskolai közigazgatásban és a népiskolai 
törvény előkészítésében működött közre. A közneve, 
lést egyúttal a polit ikai jogok gyakorlatára. való elő 

]{észítésül is tervezte. Az utolsó években a közoktatás 
egészének a szervezését sürgette s nagy · nevelés
történelmi tanulmányaiban büszke fájdalommal mu
tatja ki , hogy a XVIII. század második és a XIX. 
század el ső felében megvolt erre a nemzeti nagy 
koncepció, de a mi ko1·unk elvesztette. 

Kármán Mór elméletének fővonásai. 

Évkönyvünknek nem lehet föladata, hogy Kármán 
neveléstani és erkölcstani rendszerét teljességében 
kifejtse. De elméleteinek vezérlő eszméi reáazoigál
nak a művelt magyarság érdeklődésére, figyelmére, 
megszivlelésére. 

I~ármán abból indul ki, hogy az ember nemcsak 
társadalmi, hanem történelmi lény. Az embernek, 
az emberiségnek hivatását az egyén, de még egy 
egész nemzedék sem bírja megvalósítani, ahhoz az 
egymásra kö,·etkező koroknak folytatólagos, együtt· 
ható munkássága múlbatatlanul szükséges. Ebből 
mármost ny ü vánvaló a nevelés föladata : a felnövő. 

nemzedéket, a növendéket bele kell áHítania a mos-
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· tanáig el végzett és a mostan folyó történelmi mun
kába, hogy azt átvehesse, tovább vigye s hogy gya
rapítva átadja az ő t fölváltó kornak. A poodagógiai 
elméletének tehát erkölcsi alapvetése, hogy a nevelés 
kapcsolatot teremt a mult és a jelen közt a jövő 
érdekében. Az emberi munkásságnak pedig, amely 
korról-korra száll, három kör e van : az ember a ter
mészetet fölhasználja, átalakítja az emberiség cél
jaha (technikai kör), az ember társas közösségeket, 
történelmi intézményeket, családot, társadalmat, ál
lamot alkot (történelmi kör), ezekben a közösségak
ben eszmék, eszmények fejlödnek: közérzés, közgon
dolkodás, közmüvelödés (irodalmi kör). Ime megint 
neveléselméleti gondolat, amely az egész oktatás 

. tagazatát szabja meg s másrészt erkölcstani fölfogás, 
mely az emberiség föladatairól fölvilágosít. 

Kármán az ethikát történel~ileg, a történelmet 
pedig ethikailag fogja föl. A történelemhez erkölcsi 
fölvilágosításért fordul. Sokat vizsgálta a multat, <1 de 
mindig jelen nagy feladatok szolgálatában )) . Ö nem 
«a multnak embere l> . A hagyomány uralkodik az 
emberen, de az embernek kell a hagyományon ural· 
kodnia. «Csaj{ ha megküzdünk vele, mélyen, erősen 
a szemébe nézünk, átlátjuk igaz, jó vonásait, akkor 
mintegy fölszentel bennünket arra, hogy rá érdemes 
munkásai, folytatói legyünk. )) Kármán erkölcstana az 
erkölcs történetének tanulságait összefoglalva alkotja 
a teendők és erények rendsze1·ét. Az emberiség előbb 

atyafisági vagy törzsi társadalmat, majd rendi tár
sadalmat alkotott s most eljutott a nemzeti közösség 
fokára. Az atyafisági, valamint a rendi társadalom 
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régi eszményéből, a nemzeti társadalom új követelé· 
seiből építi föl }{ármán az erkölcsi vonások rend
szerét. 

E1·kölcsös oly cselekvés, amely az emberiség ja
vait, szellemiség ét gyarapítja vagy terjeszti. Pl. az 
anya, aki gyermekeit t isztesség1·e szoktatja, evvel az 
emberiség szellemiségét terjeszti s nagy jelentőségű 
erkölcsi munkát végez. Az erkölcs munkát követel, erő
kifejtést, energiát (energismus), nem lehet célja a 
gyönyörűség, a jólét, a boldogság megszerzése (hedo
nizmus). 

Kinek javára fejtsük ki ezt az erkölcsi tevékeny
séget? Ká!_mán szembeszáll a régi pogány és a mo
dern újkori hirdetésse}, hogy legfőbb cél az egyéni
ség kifejlesztése; szembeszáll épúgy az askesis-sel, 
amely az egyéniség megtagadását követeli. Kármán 
lelkének egoizmus és altruizmus alacsony jelszavak, 
mindkettő az egyéniséget, a magáét, vagy a másét 
tekinti. Az erkölcsös cselekvésnek a nemzeti és em
beri javaknak gyarapítására, az egyetemes kö'Zösségre 
kell irányulnia .. (Uni versalism us.) 

A cselekvésre indító ok akkor erkölcsös, ha saját 
belátásunk merítet.te a magunk lelkiismeretéből (auto
nomia, intuitionalizmus). De azért Kármán igazság· 
talanul s~igorúnak ítéli Kant fölfogását, hogy 
az állami vagy vallási törvény iránti - tiszteletből 

eredő cselekvés még nem erkölcsös, mert a cselek
vés szabályát más szabja meg mint a cselekvő; 

egyén.i, t ehát erkölcsös elhatározás - tanítj a Kár
mán - hogy a törvénynek, hogy a vallásnak köve· 
teléseit kötele24őkül elfogadom, 
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Az emberiség javai közé Kármán a munkát (Ines
terséggé és müvészetté való fokozásával), az élve
iíetet, a vagyont számítja a technikai kö!ben, más
részt a tudást, a költészetet és kettejük összefogla
lásának kiegészítőjét: a vallást. 

Az erkölcsi teendőket I{ármán a családra, a tár
sadalomra és az államra vonatkoztatja. 

A közös~ég iránti kötdesség teljesít és ére az egyes
nek három rrkölcsi fővonása kell : szabadság, igaz
ság, emberbecsülés. Szabadságra van flzükségünk, 
hogy a valóságot az emberiség. javára szabadon át
alakítsul{; jgazság szükséges, hogy egymást meg
ismerhessük, megérthessük s igy közgondolkodást 
teremtsünk ; az emberi közösség pedig úgy tartható 
Jenn, ba az embereket megbecsüljük, hogy oly er
kölcsi törvényt alkalmazunk rájuk, amilyent ma· 
gunkra alkalmaztatui akarunk. • 

Kármán gondolatvilágának zsidó elemej. 

Kármán erkölcsi meggyőződése a Szentírás talajá· 
ból nőtt. Nem lesz nehéz ethikai és predagógiai 
alapelveit a bibliából kimutatnunk. 

Kifejtettük alapgondolatát: az ember történelmi 
tény, a nevelés ezért a történelmi munkásságra ké
pesít. Kármán nem hagy kétségben ennek az esz
mének eredetéről. cc Egy kis történetfilozófia ,> c. el
mélkedésének szinte a küszöbén, a nevelés elméle
tének erröl a kiinduló elvéről elmélkedvén, ily val
lomást tesz: «Ez irányadó szempont ugyanis az a 
meggyőződésem volt, amelyet némikép úgy tekintek, 



KÁRMÁN MÓR. 

mint vallásom hagyományának is legbecsesebb ele
mét, hogy az emberi nem történeti munkásságban 
fáradozik." Egyetemi tanszékéről is u talt a zsidó 
bölcsre, aki a hálának tartozásáról szól, amelybe 
beleszületik az ember (Ben Zóma, Berakót 588

) : 

mennyit vesszödött az első ember, amíg kenyerét 
ohette; szántania, vetnieJ aratnia, kévébe kötnie, 
csépelnie, polyvától tisztítania, gyúrnia, sütnie kel
lett, csak mindezek után ebetett; mi pedig fölke
l ünk s mindezt készen találj uk. 

Láttuk, hogy Kármán erkölcstana a cselekvést 
követeli (energetikus), nem a gyönyörűséget vagy 
boldogságot. Utalhatunk arra a m egkülönböztetésre, 
amelyet Heine tesz zsidó és hellén szellem közt : 
((alle Menscben sind entweder Juden oder Hellenen, 
Menscben mit asketiscben, bildfeindlichen, vergeisti
gungssüchtigen Trieben, oder Manschen von lebens
heiterem, entfaltungsstolzem uud realistisebem W c
sen. 1> Heine maga is niár meglebetösen megszori
totta ezt az általános tételt. Ha a görög lélek leg
magasabb megnyilatkozásaiban messzire fölülemel
kedett a gyönyörbirdető (hedonjsztikus) fölfogáson, de 
a zsjdóságról mindenesetre áll, hogy benne a hedo
nis1ikus gondolkodás gyökeret verni nem bírt. 

!{ármán máskép kiilönbözteti meg a zsidóság és 
a hellénség mivoltát. A görög nép yya?~apíiotta a 
szellemiséget, a nemzeti életen beliil is az egyesek 
életét mjnél gazdagabbá kívánta tenni. De gazdag
sága., nemessége mellett is · uz egyediség (individua
lizmus) fokán maradt. Az egyetemesség második 
vonását viszo~t egyoldalúan meg\"a]ósította a biblia 
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népe és annak erkölcsi hirdetői. Meglepő vonása a 
bibliai hirdetésnek, hogy az erkölcsi tanítás az egyed
nek szól, de a szófogadás vagy engedelmetlenség 
következményeit a közösségre vonatkoztatja, az egyén 
felelős érte, ha a nép nem bo~dogul, a nép azért, 
ha az egyén rossz útra téved. Es ez az egyetemes
ség nem csak a zsidó népet öleli fel, hanem az em
beriség egyesítését látja végső celjáuL A görög nép 
betöltötte a hivatását, az erkölcs és tudomány kap
csolatát. Miért veszett mégis oda? Azért, mert ön
maga ellen fordította bírá1atát, saját kritikájától föl
bomlott. Ellenben <t a zsidóság, me ly a maga örö
két - erkölcs és vallás elvszerü kapcsolatát -
szent iratainak tanulmányában megőrizte, ebben 
rendkívüli, majdnem csodás fennmaradásának lelte 
biztosíiéká t. • 

Az erkölcsi akarat és elhatározás kútfejéül Kármán 
a lelkiismeretet fogadj a el. A lelkiismeret a vallásos 
fölfogásban - nagy jelentőségű probléma. Az isz
lámnak fölhányták, hogy nincs is külön szava a 
cc lelkiismeretl) jelölésére. Goldziher professzor meg
gyözően kimutatta, hogy csak a szó hiányzik az 
iszlám nyelveiben, a lelkiismeret eszméje él és hat 
az iszlámban.1 Goldziher professzor fölveti azután 
a kérdést (a gondolatnak magánbeszélgetésbeli foly
tatásában), van-e a bibliának szava a lelkiismeret 
elnevezésére. Nincs. De lebet-e a lelkiisme1·et éber 
tevékenységét hatásosabban szemléltetni, mint a Pél-

1 Goldúhor, Előallások a~ iszlá.nuól. (BuurtpC'st 1912.) l ., 
19. l. 
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dabeszédek mondása teszi: az ember le1ke Isten 
lámpája bennünk, á t és átkutatja bensőnk minden 
kamráját. (Prov. XX, 27.) Kármán viszont a lelkiis
meret klasszikus meghatározását a Deuteronomium 
ef7ysze1·ü szavaiban találta: az isteni parancs nem 
kíván olyat, amire képtelenek vagyunk, ami elér
hetlenül távol van tőlünk . . . nincsen az égben ... 
njncsen tengeren túl . . . hanem közel va.n hozzád 
nagyon, a szádban, a szívedben, csak meg kell cse· 
lekedned. (Deuter. XXX, 11 - 14.) 

A kötelességek három köre (család, társadalom, 
állam) közül kivált a családot hozta Kármán erkölcstani 
előadása többszörös kapcsolatba a Szentírással. A pat
riarkák társadalma családilag van szel·vezve, bele
vonva a cselédséget is, de ugyanakkor körülölte már 
állami alakulatokat, királyságokat tüntet föl a bibHa. 
Míg Aristoteles - így tanított~ !{ármán - csak a 
házastársaknak, a szülőknek meg gyermekeknek, és 
a cselédségnek viszonyát állapítj a meg, a s~entírás

ban már a testvéri ezeretet is megnyilatkozik (p. 
Józsefnél testvérei iránt). 

A szabadság, igazság és emberbecsülés eszméit a 
Szentírásban kimutatni épen nem nehéz. A Löw 
Lipót emlékének szantelt elmélkedésében ezt a három 
követelést Löw pályája irányeszméiként fejtegeti . 
. <tKivált Mikha prófeta (VI, 6-8) örökérvényű taní
tása ,) azt hirdeti, hogy az államfenntartó jogosság 
alapja az emberszeretetnek, jog és embersÚ~retet 
alapj a a bit alázatosságának Kármán ethikai köve
telése: cselekedjél oly erkölcsi törvény sze1·int fele
barátoddal, mint amily törvényt magadra kívánsz 
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alkalmaztatui nem egyéb mint filozófiai fogal 
m az ása Sze n tírásunk parancsának : Szeread felebará· 
to dat min t tenmag~da t. 

Kárn1án a vallásról. 

Egyetemi előadásaiban az erkölcstanról Kármán 
módját ej tette, hogy a vallás eredetérő1, alapjáról, 
fejlődéséről és céljáról kifejtse a maga tudományos 
felfogását. Szembehelyezkedett Ma.x Müller és Schleier
maeher elméleté~el : M. Mülle1· ezerint a vallást az 
értelem teremtette, mely a véges mögött a végtelent 
keresi; Schleie1·macher ezerint az érzelem : gyarló, 
függő voltunkat érezve, tisztelettel telünk el az iránt, 
akitől függünk. Kármán úgy tanította, hogy az ér
telem szükségleteit a tudomány elégíten é ki, az ér
zelmieket pedig a költészet. A vallás egyesíti, ki
egészíti ket.tejüket s túlmegy rajtuk. A tudomány, 
illetőleg, alantosabb fokán, az ismeret vagy a tapasz· 
talat szükséges annak fölismeréséhez, mit valósítsunk 
meg. A költészet, képzelet szükséges, hogy elgon
doljuk, mikép valósítsuk meg. De az em be rt eltölti 
az a vágy, hogy cselekvényót biztosítva, eredményeit 
fönntartsa. Ki biztosítja az embert, hogy alkotása 
meg~arad s úgy hat, amint ő célozza? Vajjon, ba 
ő, a cselekvő ember, nincs, nem vész-e kárba min ... 
den fáradozása, nem omlik-e össze minden alkotása? 
liogy munkáját biztosítan., segítséget keres az I sten 
eszméjében. Nem csak hálálkodjk Istene iránt, nem 
csak remeg tőle, banern mélyebb erkölcsi azükségből 
elvárja tőle, hogy ott segit, ahol az ember tehetetlen. 
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Már most mire nézve kéri az Is len segítségét? 
Ez adj 11 mog a vallátJ fejlődésének foko~atait. Az else) 
fokon, akár természeti jelenségnel<, akár embersze rű 

lénynek t,okinti Istenét az ember, azt kéri tőle, való
sitsa meg, amit az ember nem bir; nem tesz különb
séget lehető és lehetetlen közt, az isteni hatalmat 
ép abban látja, hogy az a lebetetlent lehetövé teszi : 
r:.so<laleu/J Istent imád s valabányazor olyat lát, 
amit lehetetlennek vélt, csodát hisz. Egyébként tö
kéletesebb fokon is a gondolkodó ember, ha áttekinti 
életét, arra eszmél, hogy az egyes fordniatok nem 
voltak kiszámíthatók. Ha nem hisszük is, hogy a 
természet törV'ényes rendj e át van törve, mégis a 
tények csodálatos kapcsolata gyakran va llásos {th i
tattal ihlet (GoE'the, fiermann u. Dorothea II. 50 - 0~) : 

Der Glücklicho glaubt nicht, 
D ass noch W n n der ger;chehn; <lenn nn1· i.m Elenel erl,ennt lllfill 
GottoR lianel und Finger, der gute Mensohen znm GntPn 
J Jei tet. 

Rrröl az első fokról fölemelkedik az ember, amil<ol' 
tervszerű en összeköti a cselekedeteit s a célszerűség 
kötE\lezi, hogy törvényekhez alkalmazkodjék. A töt·
vényekhez tö·J·vényhozót gondol és imád. 

A harmadik fokon a lelkii smeret szól az emberh<'z 
tedd ltötelcsségedet ; aki lelkiismeretesen cselekszik 
annak fönnmarad élte munkája. Az ember fölemel
kedik az -erkölcsösségnek Istenéhez, a lellciismr·l'el 
l'lf(lő Istennek hitéhez. 

A vallásosságnak ezt a három fejlődési fol{ozatát 
Kármán 1gy j elölte: 1. Hit (Mythos), 2. Vallás (Religio ), 
3. ~[eggyőzödés (Confessio). · 



2 í 0 n ELtER BERNAT 

A mythos hisz csodatevő Istenben, alánek föladata 
' hogy mindazt végezze, ami az ember képességét fö-

liilhaladj a ; ezen a fokon áll a fetisimádás, de áll 
rajta a keleti népek és a görögök, rómaiak gazdag 
mytbosa is. 

A religio törvényhozó Istent bisz. Annyira össze
kapcsolja az Isten fogalmát a törvényével, hogy 
minden törvényt Istentől származtat. Numa Pompi
lius a római törvényehet Egeria nymphát.ól kapja. 
Sőt mielőtt. az em ber döntő cselekvésbe fog, meg
kérdezi, vajjon amit tenni készül, nem ütközik-e az 
istenség törvényeibe. Erre külön intézmény alakúl: 
görögöknél az oraculum, rómaiaknál az augurium, 
hébereknél az urim és tummim. 

A confessi o, az erkölcsi meggyőződés. fokán <l a hit
közösségnek is többé n em az ősök istenének vé
delme nyujt biztosságot, sem egy törvényes szövet
ség mennyei batalma oltalmat, hanem a tökéletes 
jóság és szent bölcseség kútfeje felé irányul minden 
buzgósága, az örök egy élő isten felé, akinek egy
házában bőséges térség van minden igaz lélek és 
tiszta szív számára>'. Ezen a fokon állanak a próféták, 
akiknek legmagasztoBabb hirdetéseit azért r észben 
csak a mi korunk fejlet,t erkölcsieége értette meg 
teljesen. 

' 
Kármán Mór a. zsidóságról. 

A zsidóság is átment ugyan a vallásos fej1ődésnek 
mindbárom fokozatán, de Szentírásunk a.z alsóbhrendií 
fejlemények emlékét· az ellenük való küzde]mével 
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őrizte meg.'1 Külső szervezésében a patriarchák tör
ténete még a törzsi szervezetet tünteti föl, Ábrahám 
és Sára házassága még az endogamiát, de már a 
patriarchák is a törvényhozó Istent imádják. 

A zsidó vallásosságnak a kútfője a Szentírás, <<lsten 
népének önéletírása•>. A zsidó nép <<el vesztve fen 4 

maradásának, nemzeti. létének minden biztosítékát, 
annak a tudatára ébred, hogy mindaz, ami vele tör
tént, életének egész folyamata mind csak. eszköz volt 
vallásosságának, azaz erkölcsi tisztaságának és isteni 
hitének tökéletes kifejtésére 11. A biblia <c népünk ne
velésének okiratos gyüjteménye, mely semmi más 
által nem. pótolható képét adja. a vallásos gondolat 
és érzület minden változatának, számot ad az er
kölcsi küzdés minden bonyodalmáról és a hívő lélek 
minden győzedelméröl, amennyiben egy nemzeti lét 
kifejlésében megnyilvánulhat >> . 

A finomérzékű erkölcsiségnek, a tiszta kötelesség
tudásnak eszményét <<az Isten szolgája•> képében 
látja, amelyet a babyloni számkivetés nagy névtelen 
prófétája rajzolt s amely <lmintegy igazoló útlevele 
a zsidó népnek jövendő viszontagságainak hosszu 
útján>>. . 

A Szentírás mellett Ká1·mán kiváló tisztelettel 

'1 N em véletlen, hogy Goldzihe1· professzornak ép az a könyve, 
mely a p1·ófétai hit küzdelmét a mithosz ellen tünteti föl 
(Der Myth os bei den H eb1·aern), Kármánnak van ajánlva a 
baráti hála bensőséges szavaival. Goldziher prof. tanusÁ-got 
tesz 1·óla, hogy őt a Szeutirás tudományos megértésébe Kár
mán vezette be s h ogy Kármán a bibliai problémák irodal
mának ura volt. 



v.iseltetett reg1 jmakönyvünk in'tnt , amely << mélységes 
hatékonysággal, bár n épies fogalmazásban )) szólal
tatja meg a zaidóság eszméit: 

Azontúl, hogy a szent iratok sorozata lezáróelott 
' a zsidóság szellemi életének sajátossága, - úgy véli 

Kármán - teljesen az írásmagyarázat munkájában 
nyilatkozik. Philó, Maimúni, .Spinoza, Mendelssohu 
saját koruk telj es tudományos és erkölcsi belátását 
fo1·dították a Szentírás értelmezésére. 

A zsidóság lényegéről Kármán folyvást elmélkedett . 
Ennek az elmélkedésének legérettebb gyümölcse, úgy 
látszik, egyúttal utolsó irodalmi megnyilatkozása Kár
mán ama dolgozata, amellyel a Múlt és Jövő sze
gedi számát (1914 január) ékesítette : A zsidóság 
hi'\"atása és a rabbiság feladata. 

Kármán itt elhatá1·olja a zsidóságot az úgynevezett 
világvallásoktól, kereszté:aységtől, iszlámtól, buddhjz
mustól. Ezek mindegyike arra törekszik, hogy a maga 
hitét terjessze, hogy a világot kereszténnyé, musz
limmá; vagy buddhistává tegye. Ellenben <<a zsidó 
a maga vallásának ápolásával meggyőződésének ere
jével és erkölcsösségének példájával segíteni kívánj a. 
mindenik népet, ahova végzete, Isten 1·endelkezéso 
sze1int vitte. >> További lényeges különbség : «Ama 
misszionárius vallásoknak mindegyiknek van vallás
alapitója, akinek nevéhez, működéséhez, történeti . 
időszakos életéhez fűződik tanának minden ágazata, 
életrendjének minden szabálya. A zsidók vallásának 
ily alapítója nincs; ami hitünk, Izrael hite, egy 
hosszú nemzeti életnek nagy eredménye.>> 

Ezek az úgynevezett világvallások az állam, a 
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nemzet fölé emelkedő ezervezetet akarnak alkotni, 
míg a zsidóság igazi szarvezete a zsidó hitközség. 
(Kármán Mór , úgy min t annak idején Lőw Lipót, 
az országos autonomiáért megindított Ínozgalmakban 
idegen szervezkedés szarencsétlen utánzását látta.) 

· Iszlám, buddhizmus el végre távolabb állnak tőlünk. 
De a kereszténységtől való elbatárolás kötelessége 
elől ki nem térhetünk. Kármán Mór minden vallá
sosság iránt igaz tisztelettel viseltetett. A vallásos 
érzést minden tanítványában - felekezeti különbség 
néll{ül - igyekezett megszilárdítani; a gimnáziumi 
tanítást Eötvös Gondolatainak és Goethe Gott und 
die Welt ciklusának legáhítatosabb részleteivel te
tőzte be, hozzávéve Arany egy költeményét (Honnan 
s hová?), mely mint a költő himnusza és az elmél
kedő apologiája hird01i a lélek megmaradását. Sőt 
Kármán azt is bátran elmondhatta magáról: <,számos, 
legkülönbözőbb felekezetű .em béreket vissza vezettem 
felekezetük tiszteletére, miután már attól eltávoztak.» 
Kármán a kereszténység részét az európai népek 
nevelésében méltányló becsüléssel, lelldismeretes gon
dossággal tanulmányozta, ismerte is mjnt kevés em
ber Európában. De telj esen tisztában volt avval, ami 
őt a kereszténységtől elválasztotta. <(Egészökben az üj 
szövet.ségi iratok igen rövid, határolt időszak vallásos 
mozgalmairól tesznek tanuságot az ó testamentum 
irodalmán ak egy telj es nemzeti életet falkaroló értesí
t éséhez képest ; tová b há nyilvánvaló, hogy még koruk 
tárRtul nlmána.k sem magasabb, emelkedettebb szín
von nJon álló köreinoh lelki bonyoda]mnit ós küzdel· 
meit tükrözik vissza, hanem többnyire ltisszerü vi ~ 

18 
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szonyok közt élő és egyszerű lelkek hitbeli remény
Régét és e1·kölcsi szükségleteit. Egyébként is kivétel 
nélkül zsidó szerzöktől származván, minden részök
ben szent könyveink bizonyságára támaszkodnak, 
lépten-nyomon rájok hivatkoznak ; így egé~z szer
kezetöknél és irodalmi célj aiknál fogva hozzá tar
toznak ugyancsak az írásmagyarázat fejlődésének 

ama folytonosságához, amélynek igaz értéke azent 
irataink helyes megértésétől függ. A ke1·esztyén világ 
további alakulása. pedig nyilván mutatta, hogy az 
erkölcsök tisztultabb és az isteni hit nemesebb ki
fejlése tényleg ka1·öltve járt az ószövetség tanítá
sának mélyebb, megfelelöbb fölfogásávaL S nem 
csekély része van benne annak körülménynek, hogy 
a keresztyén felekezetek ve1·sengö táborán kívül a 
zsidóság a gondviselés kegyelméből élő tanuságot 
tehetett ősei hagyományának meg nem szűnö áldá
sá-ról, mely kegyetlen üldözés meg csábító térítgetés 
minden eszközei ellenében fenntartotta. )) (Löw Lipót 
emlékezete, 13. l.) 

Ekkép határolta el Kármán a zsidóságot más val
lásoktól. Még további pozitiv vonásokat fejt ki. Hi
szünk Istenben, Isten egységéb~n, evvel <1kapusolatos 
szükségképen nemcsak a teremtett világ, hanem 
benne az emberiség egységének is fenséges hite)). -
A zsidóság ethikus ro onotheizmus: vallása az erköl
csösséget szentesíti, (t kötelességeink összességét úgy 
kell tekintenünk, mint a világ teremtőjének paran
csolo.tait.,. - Istennek erkölcsi céljai vannak a vi
lággal, s vannak a zsidósággal. A zsidóság Isten 
rendelte hivatása, hogy az ö erlíölcsi tisztaságának. 
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és vallásos hűségének példáján okulva, <<a föld min
den zugában lássák Izrael Istenének üdvösségét. l) 
<<Az egész világ ura, teremtője és gondviselője intézte 
úgy, hogy az egész világon, minden szigetein és 
népei közt elterjedjen ismerete és tisztelete. Izrael 
népének azért tiszte és kötelessége az egységes egy 
Isten szent erkölcsű szolgálatában az igaz vallást 
kivinni a világ összes népei közé ». 

Amiko1· a rendek, felekezetek és társadalmi osz
tályok külön-külön közösséget alkottak s mindegyikük 
a maga köréből . k~zárta a zsidóságot, a zsidóság 
kényszerüségből arra szorítkozott, hogy az emberisPg 
örökségeül kapott vallásos meggyőződését a maga 
részére megőrizze. Ko1·unkban azonban a nemzet 
magába fogadta a zsidókat mint polgárait, a zsidó· 
ságot mint vallást. <<Vallásos életünk többé nem 

· magános ügyünk csupán, hanyatlása vagy kifejlése 
nemzeti közérdek ... Vallásos eszméink arra hivs.tvák, 
hogy ne csupán házi, családi életünket, templomi 
gyülekezeteinket szentesítsék, hanem hogy közmun
kásságunkna'k is ihletet adjanak, nemzeti törekvé
seinkben 1s vezérelhessenek )) . 

Kármán Mór a zsidóságért. 

Mint az erkölcséhez, úgy ragaszkodott Kármán 
et·kölcse alapj ához, a zsidóság hoz. «I\:észültségemet és 
lelkesedésemet tisztán nemzeti közügynek szente
lem, de teljes hűséggel ragaszkodom ősi hitünkhöz, 
amint azt sz en t irataink velem megértették.)) A fole
kezethez való hií.sé.get általában ethikai kötelességn('\k 
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tekintette. }Iallottuk, különbözö felekezetü embert 
visszavezetett felekezete tiszteletébez. Egyetemi elő
adásaiban a következőt tanította. Az atyának nem 
szabad elzárnia a saját meggyözödését a :fia elől. 

Ha pl vallás dolgában az atya fölfogása eltér a ha
gyománytól, nem szabad fiától követelnie, hogy ezt 
a hagyományt kövesse. Ha az atya egy elnyomott 
felekezet meggyőződéses tagja, nem szabad gyer
mekét ennek állítólagos boldogulása végett, a hatal
mon levő felekezet részére nevelnie. Ha valaki ki
csinyesnek találja családja hitét, nem szabad hozzá
tartozóitól felsőbbaéges tudattal elfordulnia. Még ha 
tévesnek ismerem is föl a felekezetem hitét, amelyben 
születtem, nincs rá jogom, hogy megtagadjam fele
kezetemeL Azt a magasabb, megnyugtató~b meggyő
ződést, amelyet kiküzdöttem, legelébb ott, azoknál 
kell érvényesítene-ro, akik hozzám közel állnak. 

Ez a gondolkodás eltöltötte Kármán valóját. Ennek 
irodalmi nyoma is maradt a Löw Lipót emlékének 
szentelt beszédjében, ahol minclen önmegtartóztatás 
mellett is megérzik a megbotránkozás Ballagi Mór 
eljárása fölött, aki <<hitebagyottan nem átallotta előbbi 
hitfeleinek közösségát példáj ának követésére fölhívni ». 
Az ily j elenségeket Kármán fölháborodással vagy 
fájdalommal nézte, annál bántóbb fájdalommal, minél 
közelebb látta. 

Közéleti tevékenységében is mindenkor nyilt val
lomást tett zsidó voltáról. A zsidóságon belül és 
kívül egész lélekkel hirdette, hogy az ő erkölcse a 
próféták hirdetéséne], kútfejéböl fakad. Egyetemj 
tapárságanak negyven éves ~u bileumán (U) 1 ~ február 
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26-án) nz ünneplésót·o ogyhegyült (lgyetcmi hallgo.tó
ság, főiskolai tanRrság óa közé• lotün1t clől<oH)aógoi 

előtt átmeuotiil ft görög etl1jkához u. p róféták erkölcsi 
fölfogását fejtegetto. 

A zsidó közössóg és a zsidó intézmények mun· 
kájából is kivette a részét, kivált az oktatás és az 
irodalom körében. 

Egy tanéven át (1868 9), láttuk, a pesti izr. hit
községnek vallástanára. Már mint az országoa neve
lésügyi mozgalmak vezéregyénisége előadásokat tart 
a fővárosi hitoktatóknak, ily címen: A korszerü 
hitoktatás elvei. (A három előadás közül csak aE 

első jelent meg, J\1:agyar Zsidó Szemle 1884, p. 276. 
és P redagógiai Dolgozatok I, 137 .) 

Nagy odadással, idejének, munkájának, tudásának 
kital'tó áldozásával szolgálta a zsidó középiskola 
ügyét. Már 188G-ban mozgalmat indi t, <t hogy feleke
zetünk is a többi felekezetekkel versenyezve közép
iskolák állításával szolgálatába álljon nemzeti köz
müvelődésünknek ,, . Ettől fogva egészen haláláig a 
zsidó középiskola Kármán gondoskodásának tárgya 
maradt. De ebbeli fáradozása, szervezése, tervezése 
még nem ért meg a történelmi méltatásra. 

Jelentős része volt Kármánnak az Izraelita. Magyar 
Irodalmi Társulat alapításában és munkásságában. 
A Társulat megteremtésére hetedmagával fölhivást 
intézett a hazai zsidósághoz. Ez a fölhívás kiválik 
tartalmasságával, előkelőségével, céltüzésével. Nem 
tudom, mily részük van benne az egyes alá.iróknak, 
ámde némely gondolatja, fordulata egyenest Kármán 
lelkéből tetszik sarjadtnak: Az izraelita magyar 



278 nELI ... ER nEl!. N.~ '1' 

imn1ár nemcsak a polgári élet sorompói közt tekint
heti majd magát a haza gyermekének, hanem meg
győződése és él'zülete telj es t.arta.lmával A. nemzet 
tagja lesz .. . Kötelességünk, hogy ami nemest és 
általános é1·deküt hitünk és erkölcsi világfelfogásunk 
magában rejt, mindazt értékesítsük a nemzeti köz
tudat szolgálatában, a magyar közmüvelödés sokoldalú 
gyarapodására ... A szent iratok hií fo1·dítása által, 
örök tanaiknak és történeti hatásuknak felderítésével 
és fejtegetésével hatni kívánunk hitsorsosaink erkölcsi 
önérzetének, va.llásos lelkiismeretének tisztulásá1·a és 
evvel együtt hozzájárulni ahhoz, hogy magyar népünk 
nagy feladatában, egyéniségének kifejtésében bennünk 
új, erős segedeimet nyerje n.)) 1 

Ugyancsak Kármánra vall az alakuló I. M. I. T. 
következő célkitűzése : Szentírá:s és zsidóság tö-rté
netére s irodalmára vonatkozó előadások szervezé
s~nek elősegítése hazai egyetemeink bölcsészeti karán, 
külföldi egyetemek módjára. Amikor mozgalom indult 
meg a talmudnak magyarra való fordítása dolgában 
(1913), Kármán szembeszáll vele, avval a megoko
lással, hogy a talmud csak a bibliamagyarázat régi 
foka s új ra azt követelte, hogy a zsidóság gondos
kodjék a bibliának egyetemünkön való tudom~nyoA 
tátgyalásáról. 

A megalakult I. M. I. T. Kármánt beleválasztotta 

1 Föltevésemet utólag Évkönyvünk igen t isztelt szerkeszM~ 
jének, az IMIT keletkezése koronatanujának szives é1·tesitése 
igazolja: Kármán válialta a Társulat megteremtéso végett a 
hazai zsidósághoz inté:~,onuő fö1bi\·ást, ő Irta meg szór6l-sz61·n. 
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az igazga16ságál>a, irodalmi bi zotisá.gába s a biblia
forditÁ.s átvizsgáláRára hivatott bjzottságbn. A 'rál'sn
latnak két fölolvasó ülését Kármán előadása ünneppé 
avatta. 1896 m árcius J 8-tÍn <cA próféták etbikájár ól » 
tartott szabad előadást, amely nyomtatásban , fáj
dalom, nincs m eg. Az I. M. I. T. millenniumj disz
ülésén az ünnepi előadást Kármán tartotta, e címen: 
Nemzeti és felekezeti élet (I. M. I. T. É vkönyve, 
1897, 29-4 l. l.; Löw Lipót Emlékezete 18- 24). 

Itt említhetjük, hogy a clíszközgyülésen, amelyet 
Löw Lipót szület ését követő 100. évben a szegedi 
izr. h it község rendezett (1911 június 4-én) Kármán 
mondta az emlekbeszédet. (Evvel az alkalommal 
az Orsz. Izr. 'ranítóegyesület kiadásában együttesen 
m egjelent Kármán hár om munkálata : 1. Löw Lipót 
Emlékezete. 2. Nemzeti és felek ezeti élet.. 3. Az I sten i 
Hi t E reje. Zsinagógai beszéd a szegedi izr. t emp
lomban, a Sátorok Ünnepe szombatján 1869.) 

De Kármán n emcsak dolgozott a zsidóságért, 
h an em síkra is szállt erette. Az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesület 1906 július 2-jki közgyűlésén báró 
Barkóczy Sándor dr. miniszterj tanácsos, Apponyi 
Albe1·t gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter kép
viselöjeképen a n evelés alapjául kijelölte «az igaz 
és helyesen ertelmeze~t kereszténységet ~) (ér tsd a 
katholicizmust) ; ennek «tanai, el vei, törvényei ~) aJkal
mazandók. Ekkor Kármán Mór a közgyűlés emléke-
7-etébe hívta a vallásos és etkölosös nevelés tárgyában 
a magyar nemzet n emes hagyományát, amint az az 
1791 . és 1827. törvényjavaslatokban m egnyilatkozott : 

«Amennyiben minden köznevelés feladata abbeli 
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gondoskodás, ami az ifjúság lelke, él'telme és teste 
idomitására vonatkozik, a lélek pedig kettős móclon 
alakul: a vallástan -- doctrina religionis - által 
tudniillik és az e1·kölcstan - ph ilosophia morum _ 
által : azért a közoktatásnak főfeladata legyen a 
vallástan, mely· 'bármely vallás hívein-ek vallásuk 
t iszta forrásaiból és kü lön adandó elő, de azon 
módon, hogy a vallástanítás tartózkodjék tőle, hogy 
a kora ifjúságban a különböző vallások ü·ánt gyü~ 

!öletet n e keltsen, hanem inkább kölcsönös szeretetet 
és barátságos érzületet oltsan ifj ú korukban mélyen 
a polgártársak lelkébe ; az erkölcstan azonban, mivel
hogy ennek mindenkire nézve, a vallások különbsége 
nem akadályozván, ugyanannak kell lennie, mind
nyájuknak azonos módon adandó elő. )) 

«Ez a magyar hagyományos fölfogás - fej e zte be 
Kármán a felszólalását - nincs semmi okunk, hogy 
tőle eltérjünk _ és iránta hűtlenek legyünk. Dixi et 
salvavi animam meam. 1> A n emzeti nagy küzdelmek 
lehelete áramlott a közgyűlési termen át. Az a perc, 
amidőn a közgyűlés java Kármán nagysúlyú kijelen
téseit áhítattal helyeselte, az igazság diadalának em
lékezetes perce volt. 

Ezt az 1827-ben megismételt 1791. törvényjavas
latot - amelyre tudományos . dolgozataiban gyakran 
tér vissza - Kármán a fölháborodás erej ével vetette 
Mázy Engelbert, kassai főigazgat6 ellen, amikor az a 
Katholikus Tanáregyesületben így nyilatkozott volt : 
•Lám, mi milyen türelmesek vagyunk. Eltürjük, 
hogy keresztény és keresztyén -~· pénzből fenntartott 
középiskolánkl>an más vallásúak is járjanak, oly 
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számban, mintha kilenc-tíz millióra rúgna számuk 

0 baz ában. Legyenek tc hát t1irelroesek és szerényck. ,, 
Kárm~n a közoktatási l{özigazgatás főtisztviselőjét 
hatásosan kiok tatta a magyar törvény intézkedéséről, 
maly szarint «a bevett vallásfelekezetek iskoláiba 
járatás valláskülönbség nélkül miridenkinek kölcsö
nösen megengedtetik ,> . «Az európai közösségben -
nem 'tudom hozzátartozik-e szerjnte ez az ország -

, ' 
csak Muszka· országban van az, hogy percentekben 
állapítják meg, hány zsidó járjon az iskolába. Csak 
elgondolni is, hogy itt Budapesten vagy akárhol 
máshol, percentualiter állapítani meg ilyet és ily 
módon állani útját a nemzet kialakulásának, ez 
olyan valami, hogy ba ezt valaki a szájára, az aj
kára veszi, a világ elé tudja vinni, leírni, el is 
mondani, ki is nyomatni, ez olyan eljárás, amivel 
szemben nem i Em erek kíméletet. l> Kármán a maga 
tekintélyével, a maga erkölcsi bátorságával kimond
hatta, hogy az akkm i középiskolai kormányzat lábbal 
tiporja a magyar törvényeket. E llenfelének arra a 
követelésére, hogy a zsidók legyenek szerények és 
türelmesek, Kármán hivatkozott Míkha próféta tanítá
sára : ö cs~k Isten iránt alázatos, ember iránt igaz
ságot és szaretetet gyakorol. 

Kármán Mór pályájának tanulságai. 

A filozófiai társaság emlékülésén Alexander Bel'nát 
úgy mutatta be l{ármánt, mint aki a magyar tra
gikum teljességét átszenvedte. Valóban, anélkül 
hogy Kármán ravatalából vádlottak padját ácsolnók 
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ellenfelei rószére, el lehet több mindenfélén tünödni. 
Kármán, ki négy évtizeden át, nagy óraszámban, lán
goló buzgalómmal adto, elő az ethikát és a nevelés
tant a segédtudományaival, akit a.z itéletre hivatottak 
váltig Magyaro1·szág első oktató meaterének (Proocepto1· 
Hungarim dísznevével jelöltek, aki szinte az egyetem. 
padsoraiból az egyetemi kathadrára s viszont a ka
tbedráról egyenest a sírba szállt, még sem lett több 
címzetes tanárnáL - Vagy más téren : Összegyüj
tött tanulmányait a Magyar Tudományos Akadémia
amelynek eredetét és múltját, nemzeti hivatását és 
érdemét Közoktatási Tanulmányaiban Kármán a kul
turhistória fényével bevilágít ia - a Marczibányi juta
lommal tünteti ki; elmélkedései nemcsak nemes len
dületükkel, de filozófiai mélységükkel is Eötvös Jó
zsefre emlékeztetnek. Kármán nem tagja az Akadé
miának. - Egy harmadik kör : A zsidóság méltó 
büszkeséggel látja, hogy az ö fia tet·emti a magyar 
középiskolát, irányítja a nemzeti iskolaügyet s még
sem él evvel a márhetetlen p redagógiai belátással, 
hogy saját iskolaügyét fejlessze, tanítóképzését, pap
nevelését tökéletesbítse. 

Kármán maga mély erkölcsű optimizmussal, val· 
lásos megadással viselte el a sérelmeket, valamint a 
méltatlanok fölülkerekedését. Keserüség, fölháborodás 
csak akkor tör ki bell:He, amikor a nemzeti közmű
velödés javait látja kockán. I tt-ott halk panasz hang
zik' ki szavaiból, hogy egyes tudományszakok ma.gya.r 
képviselöinek csekély száma miatt nem fejlődik 
eszmevá.ltás, nem alakul ki tudományos közmeggyő · 

ződés. De panaszába ilyenkor is megnyugvás elegye-
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clik: ctcsak tanítványaimmal, a kik hálásabbak vol
tak talán, mint abogy megé1·demeltem, érintkez
hettem. !> Hálás volt a Gondviselés iránt, hogy neki 
munakört engedett, amelyből nemzetére hatni birt. 
Amikor 70. éve betelte alkalmából üdvözölték_, a 
sa j át életét a.nnak bizonyságául hozta föl, hogy a 
bazában a becsületes igyekezet teret talál az érvé
nyesülésre. Bizonyára küzdelmek árán érlelődött, 

tisztult meg ez a fölfogása. Önmagáról szóló vallo
mást érzek ki következő gondolatából: aMíg az áll- . 
batatos ember lelkiállapota majdnem folytonos küz
delem, a jellemes véget vetett egyszersmjndenkorra 
a barcnak és egész élete határozott irányban való 
nyugalmas fejlődés képét adja. l> 

Ne érjük be azzal a kényelmes magyarázattal, 
hogy Kármán nem érvényesült, mert zsidó volt. Há
nyan vannak nála jelentéktelenebbek - vajjon nála 
jelentékenyebb van-e általában? - hitének osztá
lyosai közül, akik előbbre jutottak, mint ö! }{ármán
nak ép a nagysága állotta az útját. <tDer grosse Mann 
braucht überali viel Boden. 1> Azután más is voU 
mint a többiek ; oly értelemben, mint Kölcseyről, 
róla is ál1, hogy nem volt közénk való. Sokszor 
idézték Goethenek Schillerről mondott szavait, de alig 
valaha nagyobb joggal mint Kármánról: 

Uad hinte1· ihm in wesenlosem Soheine 
Lag, was uns alle bandigt, das Gemein e. 

Messzi állott től e minden, ami alantas. Önmaga iránti 
erkölcsi szigo1·úságában volt valami félelmetes, nyug
t.alanitó, lelkiisme1·etháborgat6, saját kicsinységünkre 
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emlékeztető. Amely körbo belépett, elhomályosította 
a hivatatlanokat, elnémította a. m óltatlanokat. A kö
zépszerliségnok is kényelmetlen volt Kármán nagy
sága. 

De most már nem nyugtalanít senkit, nem nyűgöz 
sen kit. Most már bízvást tanulhat tőle mindenki. 
Amúgy sem fogjuk eltanulni ezt a kényelmetlen 
nagyságot. <tKözoktatásunk tudományos lelkiisme
rete~> volt. Ily törekvésre csak az övéhez hasonló 
munkásság jogosít és képesít. ' 

De igenis a mi szükebb máreteinkre is szabhat
juk Kármán ü.tmutatását: «A történet tanusága szól 
mellette, hogy egyedül oly férfiak, kik szilát·d fele
kezeti alapon állva, szalgálják a tudomány és kul
tura ügyét, adhatnak a gondolkodásnak és életnek 
oly kifejezést, melyben a vallásos érzelem szükség
letei és az értelem követelményei egyaránt megnyug
vást lelhetnek. ,, Kármán maga ily alapon állva lett. 
Ürményi Józsefnek, Bezerédi Istvánnak, Eötvös Jó
zsef bárónak méltó utódja, a nemzeti közmiívelődés 

vezérmunkása. 
A magyar zsidóság hívatását Kármán mindig akkép 

hir~._l ette, hogy a zsidóság egész erkölcsi gazdagságával 
gyarapítsa a magyar nemzeti müvelődést .. Ezt a hir
detést az ö nemes élete, az ő áldásos pályája, az ő 
foganatos oktatása a legfényesebben váltotta valóra. 

Adózzunk neki megértö kegyelettel, büszke hálá
val s merítsünk magasztos példaadásából a mi szeré
nyebb céljainkra okulást, biztatást, lendületet és esz
ményt! 

Dtulapest. J felle l' Be?· nál. 
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FELJÖTT AZ ÖLDÖI(LÖ BABILONBA. 

I. 

Az este meleg volt és fülledt: a nyár tikkadt 
szagait bozták a szelek. A hold égett Babilon felett, 
mint egy rézserpenyő, me1yben parázslik a szén. 
A folyó se árasztott hüvösséget s az ércoroszlánok 
a roppant kőhíd előtt mintba kissé megeresztették 
volna szakállas fejüket. 

A hídon három férfiú ballagott. Sálthiel, a herceg, 
Esdrás pap és Dániel. A herceg csöndesen beszél
getett EsdrássaL Dániel hal1gatag, magába gubbasz
kodva lépegetett mellettük .. 

- Azt mondják a káldeusok, - szólt Sáltbiell -
~arduk csillaga és Ne1·gál csillaga a harag színei
ben mutatkozik éjszakánkint. Ez a veszedelem. A nagy 
bajhozó rőt, mint a vér, a kis bajhozó zöld, mint 
az epe. A káldeusok vért és epét jósolnak Babi]on
nak. Halált és keserű gyászt. 

Esdrás pap eltünödött. 
- A fnl magas, - mondotta,, - s az ostrom 

még évekig eltarthat. Babilon el van látva élelemmel 
gazdagon. Bora, gabnája, olaja, barma teméntelen. 
A király, aki a sereggel oda van, még hazatérhet. 
Ha megérkezik, az ellenségnek el kell kotródnia a 
falak o,lu1. 

A herceg közelebb bajolt Esdrnsboz és súgva mondta: 
- A királ~r már hazat ért. Futva érkezett és titokban. 
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Ámde sereg nélkül. A sereg, ó főpapok felkent sarja, 
elmaradt tőle és sohasem tér meg Babilonba. Odaát 
Bo1·szippában, ott bujdokol Nabunit, a káldok á,tok
vert királya. Nézd Borszippát: csend és setétség. 
Hang nem emelkedik, fáklya nem rebben az utcáin. 
A templomait is megülte a némaság. A szégyen 
gunnyaszt ott és a vereség. 

- Lehetséges-e? :i\Iegverték? Az erős királyt? 
. - Babilon még nem tudj a. Babilon a részegek 
éjszakájában botorkál. Imé, a palotában Belsasszár 
dőzsöl és az ő ezer nagyjai. Halljátok- e, hogy zenge
nek a zenélő edények ? Dániel, Esdrás, hallj átok-e a 
vigasság lármáját? 

Dániel fölriadt egy pillanatra. lVlélyen fekvő szemát 
ráemelte Bálthieire és bólintott. A királyi palota felé 
tekintett s lassan-lassan lecsukódott a szemebéja. 
Nem nézte az útat, merre megy, de még sem maradt 
el a társaitól. Teste tartását az alvajárók s a vajudó 
próféták álmatagsága lengte körül. Kék- bibor köntöse 
szinte úszott a holdfényben. 

Esdrás pap szólott. 
- Tízezer fáklya lobog a palotában. Tízezer leány 

énekel és táncol. Zsidó hajadonok táncolnak a tán
colők közt, lévita-nők fújják a flótát és ríkatják a 
rívó hegedűt. Belsasszár királynak véli magát s a 
termekben gyöngyözik a bor meg a vigalom. 

- Y é ge lesz ennek, Esdrás, - mondotta a herceg 
biztatón. - Vége lesz a vigalomnak. Az égi bolyongók 
már jelentik a hajt: l\Iarduk és Nergál már fenyeget. 
A káldeusok mondják a a káldeusok megértik a 
csillagok beszédét. 
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- Még nem lesz vége, Sál thi el. 
- De vége lesz. Látod a holdat, Esdrás? Vörös . 

az arca: mintha a lakomáról jönne. Mámoros: 
mintha nézte volna a leányok meztelen térdét. 
Tántorog: mintha itta volna a bort a királyi serleg
ből. Le aka1· bukni. Minden pillanatban lezuhanhat. 
Babilonnak holdja ez. 

- lY! ég nem, ó Jeruzsálem hercege. Az id ö még 
nem érkezett el. Még jónahány év hiányzik a hetven
hez, amikor végre leomlanak az erős kőfalak s a 
nép hazatér a számkivetésből. 

J eruzsálem hercege a holdra emelte homlokát. 
Nemes halántékcin ezüstláncként fénylett az őszülö 

hajtincs. Mély meggyőződés bangján mondta: 
- A nép szabadulásának még nem érkezett el az 

ideje, de Babilon bukásának jgen. A káldeusok 
ismerik a csillagokat. S a madarak nyel vét is tudJák 
a káldeusok. Figyelted ·e mostanában a galambokat 
Bél templomának piacán? Borzasak és nyugtalanok, 
mintba a fölperzselt dúcokat repdesnék körül. S a 
sirályok meg a vizi fecskék : hetek óta várják a 
vihart. Az ö1·mény hegyek közt már leesett a hó s 
a vándormadarak még se jöttek ide északi hazájuk
ból. Messzi elkerülték Káldeát. Vagy ha erre jöttek, 
baljós betűket rajzoltak az égre és odébb vonultak. 
A fecskék, a vadlibák, a darvak ékjeit már kibetűzték 
a bölcs természettudók: romlást és bajt jelentett 
min<lalJ án y. 

A kötöltésen j árto.k, a folyó balpartj án. A város 
hosszú utcái és széles egyenes útai idáig futottak s 
fl, s~élqő bá~so1·ok Jelsö emeletej nézték magukat n 
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vízben. Sokáig szótalanul haladtak egymás mellett. 
Végre is Sálthiel herceg szélalt meg. 

- Olyan ez az este, ro int amikor J e kónia atyám 
haldokolt. Fülledt és borzongós. Valami megáll ott: 
az id ő, u,z égbolt, vagy a földnek szívverése. Amikor 
érte jött a halál, ilyen volt az este. <<Fi am, mon
d otta nekem, te itt születtél a l~abságban, te még 
eléred a szabadulás napját. A hetven esztendöböl 
elmulott ö t ven: még húsz s te vezetheted vissza a 
népet és be ülhetsz atyáid királyi székébe. >> A halál 
szagait érzem s én szeretném, ba itt volna, a fiam , 
Zerubábel herceg, hogy átadbassam neki a meg
bízatást, amit J ekónia atyámtól kaptam. 

- Nem kell, hogy átadjad a megbízatást, Sáltbiel. 
Zerubábel még fiatal, szinte gyermek. Te erős férfiú 
vagy, aki elbirod a súlyos kardot és a súlyos itélkezö 
vesszőt. 

Elhallgatott és megállott Esdrás. A herceg is meg
állott. Dánielre néztek, aki egyszerre csak kimaga
sedott kettejük mellöl s pár lépést tett előTe . Bal
kezefejét bomlokára nyomta, jobbkarj át a messzi 
városra emelte. Északnak, a fényben lobogó ~irályi 
kastély fölé. És lassú szóval szélott: 

- Egy férfiú áll a paloták felett, egy óriás emel
kedett a roppant garádicsok fölé. Térde a csillagnéző 
tornyokat veri, rettenetes árnyélia égre fut és elsötétíti 
a holdnak tányérát. Öltözéke véres bibor és fej ér 
gyolcs, vállán kézíve, mint a szivárvány íve. Veres 
szakálla lángol, mint az olvasztott arany s a szemei 
égnel<, mikép a ldrály ]{amrf}.j ál>nn n parázsló rubino)\. 
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Irósze1·szám lóg az oldalán s a jobbkezében kinyujtott 
szablyája az ég egyik sarkától a másikig. 

- Esdrás, te l átod ? - kérdezte Sálthiel suttogva. 
- Nem látom. 
- Én se látom. De tudom, hogy ott áll az iszonyú 

fé1·fiú, amerre Dán i el keze mutat. 
Dániel folytatta : 
- Mint egy hatalmas folyó az égen, fénylik az ö 

megrontó acélja. Mint a Kéba1· vize, malynek partjain 
anyák sírnak és szűzek. l\1int a Nilus, mely az isme
retlenből hozza vérszínű iszapját. Szája félelmesebb, 
mint az elefántcsontkapu, melyben ezer kemény 
vitézek őrködnek, s ami az ő fejére tétetett, erősebb 
a toronynál, melyet Merodach házára építettek. 
A saru j a vasból van és haragos ércből az ö négy 
szárnya. Rettenetes ö, 1·émületes ö, reszkessenek meg 
a magas kőfalak, me1·t ö hozza a pusztulást, ó hozza 
az üszköt és a hallgatást. Ö az Öldöklő. A Seregek 
Ura küldte öt ide: a mezöről a városra küldte őt a 
Küldö. Jobbjában a kinyujtott karel, baljában az 
itéletíró ezerszám. Fölemeli üószerszámját és meg
jegyezi a királyi házat, megjegyezi a régi tornyokat, 
megjegyezi a felhökbe néző magas -tetöket. Omoljatok 
purba, ti káldok palotái, mert ö ma itt az úr, a 
parancsoló, a kegyetlen, a király, a halál. 

_..._ Hallod-e, Esdrás, - szólt Sálthiel herceg s n. 
hangj a remegett. - Az öldöklő ! A halál ! 

8 mintha fol akarta Yolna ébreszteni egész nagy 
Babilont, amely már nyugovóra tért, a paloták felé 
fordult és háromszor e lorditotta: 

- Az öldöklő angyal feljött Ba bilonra! 

A z IM/T Évkü11yue. 1916. 19 
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Belsasszár leánya, Beltisz, á függökerteir terrásza.in 
köszöntötte Tammúz teliholdját. 

- Szín isten éjszakája, - suttogta dajkájának 
álmodón. - Az érlelő Ramman s az foldott ölü 
Zarpanit éjszakája. Az isteni ifjak s a Sí:omjas isten
asszonyok éje ez az éj. 

Nézte a négy rabherceget, kik ifjú vállukon ingatták 
gyaloghintaját; a testőröket, kik ágaskodó lándzsával 
baljukon lépdeltek ~lőtte. A szakállas arcúak méltó~ 

ságosak voltak, a borotváltak kövér, festékes-fülöu
függös ábrázatáról néma gőg sugárzott. 

- Az ezüstoltárhoz akarok menni, -- mondotta. -
Áldozni akarok Iszt~ár istennönek. 

Az alsó kert kanyargós utcáit rótták dús pálmák 
és hajlongó ciprusok között. Beltisz sza vára letértek 
az útra, amely a felső terraszokra vezetett. La.ssan 
kapaszkodtak feljebb-feljebb az emberkézemelte hegyre. 
Isztár ezüstoltára fönn állott a tetőn a cédrusfák s 
a j egenyák garádicsán. 

- Témua, - sugta Beltisz, - tartsd elém a 
legyezöt. Ég az arcom : valaki ~néz. Valaki az ifjak 
közül rámemelte szemát s nem akarja levenni rólam. 

Az öreg cseléd arca elé tolta a hosszúnyelő 

legyezöt. A bo'dros structollak mögül Belsasszár lánya 
jobbra leselkedett és balra., mint a tornyok réseinél 
a figyelők. Az idegen hercegék arcát kémlelte. 

- ~ Tyrus herc'ege, - szólította meg a négy ifj ú 
egyikét, - emeld rám a tekintetedet. Látom, a 
messzit bámulod, kalmárkirályok sarja: mondd, hol 
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csatangol a szived ezen az éjszakán ? Ravaszság bujkál 
a száj ad szögletében s a sür ü szcmöldököd alatt. 
Szemed a sólyom él~s szeme : meglátj a a tá"v<;>lból a 
prédát s a préda nem látj a, amikor figyeled. A kezed 
erős, mint a tengerj áróké, akik cserfaból készült 
lapáttal tusáznak a rakoncátlan habokkaL Hol jár a 
szived ezen az estén, Tyrus hercege? 

- A szívem, - felelte csöndben a tyrusi herceg, -
fel vonta vitorlái t és ott repül a szabad tengeren. 
Tyrus mérheteUen vizein vitorlázik. Gyöngyöt visz 
Indiából, ékköveket Ofirból, aranyat Társusból, selymet 
Sin földjéről. Bisszust és bíbort, ébenfát és elefánt
tetemet. És minden portékák felett t éged visz a hajóm, 
legszebb hercegkisasszony. 

Beltisz nevetett. 
Azután a széles legyező mögé rejtette arcát s a 

médiai herceget figyelte. 
- Büszke vagy és zordon, médiai herceg. Félek 

tőled. A szemed sötét, mint a fekete tűz, a gon
dolataid is feketék. A poklok tornácán döng a te 
lábad, a gonoszság kövein lépdelsz. A homlokodon 
1·áncok ékírása: haragszol. A nyakR d erős, a vállad 

· konok: ha rajtad állna , azétzúznád ezt a széket, 
melyben parancsolódnak és legyőzödnek leánya 
himbálja magát. 

- Ne hidd, királyleány. Én csak az atyád királyi 
székét szeretném azétzúzni : nem ezt a tiedet. Az 
atyádét, aki csak zsarnokom, de legyőzöm nem is 
volt soha. Az atyái győzedelmeskedtek kemény viadal
ban az én atyáim felett. Azót,a élünk itt rabságban : 
megalázott fejedelmek. A te atyád, a babiloni király. 

H1* 



sohase volt győzö. De legyőzött még lehet. És lesz j s . 

A vitéz médek már döngetik a falat. 
- N em döngetik, bere eg. 
- 1\1ajd megkezdik hamarosan ... Ott j árok-kelek. 

~ ha már faggatós kedvedben vagy a táborban 
fegyvereseim között. Velük a lelkem, velük szeretnék 
lenni. Hogy megostromoljam ezt a dölyfös várost. 
JJogy meghódoltassam az atyádat. Hogy meghódol
tassalak tégedet, Beltisz, te szép ... 

Szertelen vagy, médiai. Elragadott a hév, 
Elbaidán lázadó hercege. Ebbe a városba sohasem teszi 
be méd katona a lábát. Ha csak mint fogoly nem. 

Hirtelen elkomorodott. 
- Elszomorítasz. l\Iiért akarják megvenni Babilont? 

Miért ostromolják a sze nt falakat ? Mit akarnak atyám 
királyi székétől? 

Állát a legyező tollaiba mélyesztette és hallgatott.. 
Az ifjak se szálottak hozzá. Némán lépkedtek a 
gyaloghintó rúdj ai alatt. · 

- Ej elamita királyfi, - szólalt meg végre 
Belsasszár leánya., - azért te ne búslakodj. Lehajto d 
a fejedet, mintha perzseine a holdfény, mintha csil
lagokat keresnél a fűben. A vagy a tieid is összefogtak_ 
Káldea ellenségeivel ? N osz a vigadj, szomorú herceg. 
Hazarnehetsz havas hegyeid közé, ahol naftafon·ások 
lángolnak a holdra. Ahonnan a puha alabástromot 
hozzák a kereskedők. 

- Ji~n nem akarok hazamenni gyönyörű káld 
hercegnő. Az elám hegyek minden hava nem olyan 
fehér, mint a te vállad, minden alabást1·oma nem 
olyan puha, mint az állad. Én nem akarok haza-
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menni. Én itt akarok maradni, hogy lássalak. Szol
gálni akarlak, amíg élek. Hurcolni akarom a hintódat 
holtomiglan. Boldog teher egy királyleány királyi 
széke. 

-- Egyedill maradnál, elamita ifjú. A társaid mind 
elvágynak innen: vajjon itt lesznek-e Babilonban 
holtig. A tyrusi hajót ábítoz s a hajó erősebb, mint 
ez az én hintóm. Az elbaktáni várja a médeket: a 
médek vitézek és haragosak. Meglehet, hogy az 
istenek is haragusznak Káldeára. Magadra maradnál 
elamita. Ha csak a kis jeruzsálemi bereeg nem 
, zegődne t ársaduL 

Jeruzsálem hercege, ki a hátulsó rúd ná] baktatott, 
fölkapta fürtös fej ét és megrázta. Lágy hangon 
szólott : 

- Én itt maradnék örömest, kegyes királyleány, 
nekem ott jó lennem, ahol te vagy. De nemsokára 
letelik a népem rabságának ideje s n ekem hoza kell 
té1·nem Jeruzsálembe. 

- Ha.za ? 
- Én itt születtem Babilonban: a nevem Zerubábel, 

Babilon szülöttje. De Yissza kell térnem Jeruzsálembe, 
ahonnan atyáimat idehozták. A város most bánatos, 
csupa üszök és rom, de én felépítem s olyan lesz, 
mint Babilon. Babilon a föld legékesebb városa, mert 
t e benne élsz. Ha velem jönnél, Beltisz, Jeruzsálen1 
százszó1·ta ékesebb lenne, mint a föld kil'ályasszonya, 
Babilon. 

A cédrusok ten·aszára értek. ~Iegálltak. Beltisz 
kiszállt hintajából. Kiegyenesedett. 

- Témua~ - mondotta, - vár az ezüstoltár. 



A legyezöt add az ifjak egyikének. IIozza utánam, 
hogy a baja.mra ne ereszkedjenek az éji bogarak. 
A többi itt marad a testörökkeL Melyikötök jön, 
hercegifjak .. . Usak a j eruzsálemi. 

Zerubábel átvette az aranyosnyelű legyezöt s a 
királyletíny feje fölé tartotta, mint ahogy a kll:ályi 
ernyöt szokás. Beltisz lassan lépegetett a homokos 
ösvényen. Egyszer hátranézei t, mintha olyasmit szólott 
volna hozzá az ifjú, amit nem ért. 

- Ha veled mennék? kérdezte álmatagon . 
Óhajtanád, hogy veled menjek? A hazádba? 

Az ifjú ajakán áradozott a beszéd. 
Igen, királykisasszony. Ott lombosabbak a 

pálmák és kevélyebbek a cédrusok. F ügefák illatoz
nak a mezön, liliomok bólogatnak az útak szélén. 
A földeken hullámzik a rizs, meg a búza, a lombok 
közt mosolyog a narancs és az áldott oJajbogyó. 
~1int a szölő, édes a levegő és mámorosak az éjszakák, 
mint az újbor. Ott terem a sáfrán, meg a nárdus, a 
fekete mirrha meg a fehér mirtusz. Balzsamfával 
van telve a berek s öregfák odvából csurran a méz. 

Az oltárhoz értek. Témua tüzet ge1·jesztett a 
serpenyökben, melyek az ezüstállvány sarkain maga
sodtak. Tömjént adott Belsasszár leányának, aki 
lassúdan rápergette az eleven szénre. A szél vissza
csapta rá a füstöt s az illatos pára körülgomolyogta 
termetét, mint valami 'égtelen fátyol. 

· Szép lehet a te országod, herceg. De hallom, 
nagyon haragosak az isteneicl. }~n félek a haragos 
istenek től. 

- Nekem csak egy istenem van, Beltisz. Nem 
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haragos, jóságos. Hosszantűrő s a bosszúra kése
delmes. 

- Én félek a bosszús istenektőL F élek Nergáltól, 
a.ki élesíti a fegyvert, ki az ellenségek azívét dühössé 
gerjeszti. Félek lVIarduktól, aki lerombolja a palo
tákat, miket ő segített fölépíteni. Félek Vultó1, aki 
mérges könnyeket sír a termő mezőre s a virágos 
kertre. F élek Tammuztól, aki halálosan édes énekeket 
énekel, Isztártól, aki a megrontó szerelmet küldi. 

- Az én országomban nincsen lakása ezeknek az 
isteneknek. 

- Félek tőlük és szeretem őket. Szeretem Márdukot, 
aki építeni segít, Nergalt, aki a félelmes kardot adja 
a király kezébe. Szeretem Vult, ahi elhervasztja a 
virágokat. Tammnzt, aki a kedveséről énekel és 
Isztárt, aki a szerelmet küldi. 

- Ha Isztár a szerelmet küldj, én is szm·ctem 
Isztárt. Ha Tammuz a kedveséről énekel, én vele 
énekelek. É n szcretni fogok minden istent, akit te 
szeretsz, s aki tégedet ezeret. Ha velem jösz Beltisz, 
házat építek az isteneidnek Jeruzsálemben. 

Beltisz a kezébe rejtelte arcát s hallgatott. Az oltár 
felé fordult s a mogasba em elte két kezét, a füstre, 
mint a káldeusok, akikjósolni azoktak Selyemköntösé
nek bö ujja a vállára csúszott s meztelen karja ra· 
gyogott a holdfényen, mint a megmunkált elefántcsont. 

Rajongva szólt a fogoly királyfi : 
- Olyan a ]{ét karod, mint két viola. Ila ujjal 

hozzányulnék, lcbágyarlna, ha a száj amma l meg
érinteném, föléledne. Ujjaidon a drágaköves gyűrűk, 

mint a reggeli harmat a levélett, 
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~Iagaddal vinnél J eruzsálembe ? 
"Jiindenestül olyan vagy, min t egy gyönyörű 

Yi rág, mint egy nyitó áloé. Testedon úgy tapadnak 
a selymek, mint a bimbós szirmok s a hajad a ki
bomlott szirmoknál édesebb illatú. Ha megsimogat
hatnám a selymeket a testeden .. . 

- hlindig vágytam el Babilonból, noha szép, mert 
az istenek városa. V ágytam északra, az égjgnyuló 
hegyek közé, délre, ahol mé1ységesebb az éj, és 
szikrázóbb a napsugár. A tengert akartam látni és 
a forró si va tagot. 

- l\Ieg szeretném fogni a kezedet . Csuklón, ahol 
u -rérecl lüktet . . . 

- Most, hogy zárva Yannak a kapuk s a falakon 
őrködik a fegyver, százszorta inkább vágyom el innen . 
Irigyelem a felhőt s a vándormadarat, melyek itt
hagyhatják a királyi várost. A halál gubbaszt az 
ostromlott városon és borzalmakat fütyül a sípján. 
Én úgy félek az éj i félelemtől, ami t ő küld reám. 
Az ágyamra ül és elüldözi Tammuzt, aki el akar 
jönni álmaimba. Elveszi az ízek izét, az illatoktól 
a jóillatot. Ha rágondolok : démonok táncolnak a 
fáklyafényben és Ballatu szörnyei. Az étel földdé 
vá1ik, az ékkövek kaviccsá s a szép kelmék el· 
ködlenek, mint a felhlS. Ha elmehetnék Babilonból, 
nem félnék többé tőle. 

Ha megfoghatnám a kezedet, ó Beltisz, én el
vezetnélek innen. Vinnélek a városomba, ahonnan 
már eltávozott a pusztító. Igéret igéri, hogy hetven 
év elteltével visszatér az élet és az éltető Jeruzsá
lembe. A hetven év maholnap letelt. 
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A királyleány Témuára tekintett, aki az oltárhoz 
lépett s a serpenyőkben felszította a tüzet.. 

- Hiszek neked, - suttogta Beltisz, - aki hi~zel 

a szabadulásban. J öjj el holnap, ba fölébred a hajnal, 
a királyi ligetbe. Ott leszek a sébai ciprusok útján. 
Ott megérintheted a kezemet s a meztelen karomra 
omolhat a szájad. 

III. 

- Lovasok jönnek, - mondotta Esdrás pap s a 
három férfiú megállott. Lefelé haladtak a folyó bal
partján, közeljártak a fogoly népek külvárosaihoz, 
amikor az erős lódobogás fölverte az éjszakát. 

Sálthiel herceg a folyóra futó utcába meresztette 
tekintetét. 

- Egyetlen lovast látok, -- szélott rem6gö ajak
kal, - ped.ig mintha százan jönnének. 

Esdrás is a messzit fürkészte. 
- Egyet látok én is, ám hallani százat hallok. 

lVIagaara emelt fáklyával a kezében vágtat felénk. 
- A visszhang ezen a tájon máskor hallgatni 

szokott: most százszorosan felesel. 
- A sisakját látom, Sáltbiel, úgy vélem : a palobt 

vitézei köziil való. 
- Vajjon azok közül való-e ? - ·- kérdezte az ör eg 

bereeg tétován. - - Nem a.z Öldöklő-e, akit Dániel 
látott. Szeretném, ha itt volna Zerubábel. 

Dánielhez forduitu k aki hallgatag nézte n. ri zet. 
-. N é z d, Esdrás, - szólott Sálthiel, rettentő, 

amit látok. l\1intha a hangnak áb1·ázata volna, mintha 
a visszhang tiikrözné mRgát a vízben. Nézd a folyót: 



száz utcából száz lovag nyargal felénk, minclnt?k a 
kezében lobogó-csöpögő szurok. 

Esdrás figyelte a vizet, azután m egfordult. Nyugodt 
hangon mondta : 

A többi uteából is j önnek. Valakit keresnek a 
poroszlók. Kémet vagy ellenséget, aki elrejtőzött a 
házak között. 

A herceg nyugodtabb lett. Nézte a messzit s ime 
tsakugya.n: egyszerre hét utcán fordult feléjük egy-egy 
fáklyás lovag. 

Az első, ki hozzájuk ért , arcukba lobogtatta a 
fáklyát. 

- Zsidók! - kiáltotta, a sallangos köntöstökön 
látom, hogy zsidó férfiak vagytok. 1\1ondj átok: hol 
találom meg testvéreteket, a bölcs titokfejtőt, akit a 
királyi udvarban Balthazárnak hívnak. 

Dániel, - mondotta egyszerr e Esdrás pap és 
~ 'álthiel herceg. 

- Ki hivat? - kérdezte Dániel. 
- A mi urunk, Belsasszár, Babilon fenséges ura. 

Bel óvja a királyt! 
- Az Iszonyatos a palotában jár, - mondotta 

Dániel halkan. - Megyek. 
- Sietnünk kell, - szólt a katona. A nyeregbe 

kapta Dánielt s maga a ló erős farára ült. Hosszúra 
eresztette a gyeplőt és vágtatva indult vissza a királyi 
palota felé. 

Alig hogy eltünt, jött a másik lovas. 
Balthazárt keresem, a zsidó káldeust. 
Már elment 

JöU a harmadik. 
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- Balthazárért küldött a király. 
Az ötödik, a hetedik, a tizedik, a h11szadik: 
- Hol van Balthazár? 

Egymásután fordultak vissza. A tovanyargaló fáklyák 
fényébon föleszmélt pár percre az aluvó utca. 

J ött Sarézer, a poroszlók hadnagya. 
-- Hej Eselrás pap, hej Sálthiel herceg. Dánielért 

küldött a király. Hol van a társatok? 
- Már elindult. Mi baj a palotában ? 
- - Rémületes, Juda fiai, r émületes. Valami szörnyü 

r ejtelem, ami a gégére húrkolódik. A nagy terem
ben, ahol a király és nagyjai mulattak. A falon. Meg
jelent egy iszonyú kéz. Titkos betüket jegyzett lángból. 
Idegen ·betüket. Senki se tudja elolvasni. Senki sem 
érti az értelmét. Se a főkáldeus , se az álomfejtök, 
se az égforgástudók, sem a bűvöletekben járatos 
mágusok. A betük ott parázsianak a falon. A halál 
színében égnek, a pusztulás fényében fénylenek. 
A palota elsötétedett, a vigalom hallgat. Öl'eg vitézek· 
nek remeg a térdük s összeverödnek fekete fogaik. 
Marduk óvja meg a káldokat! 

Elvágtatott. Amikor be akart fordulni az utca 
kanyarodóján, megállította Sálthiel szava. 

- Sarézer! - kiáltotta. harsányan a herceg, -
megállj. Hadd üzenek tőled. Ha a palotába érsz, 
keresd fel a :fi~mat, Zerubábel herceget. Mondd meg 
neki: várom a zsidók bóstátjá ban, 1\Iarduk hídja, 
előtt. Incluljon nyombn.n, beszédem van vele. EJ .. 
küldöcl? 

- El, Sálthiel. Itt lesz ö legott. Odaadom neki a 
lovamat. Béke velünk ! 
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A két férfiú ezótalan lépdelt egymás mellett. Hátuk 
mögött Babilon palotái, előttük a távolban a rab
népek rozoga házai a hold sárga terítője alat t. A város 
is hallgatott. Csak a tovarohanó Eufrath lihegett 
összeszorított medrében. Mintha kergetné valaki. 

- Esd1·ás, -- szálalt meg végre Sáltbiel, - a 
halál rettentő éjszakája ez. Reggelre meghalunk. É n, 
te, Dániel, a káldok s a zsidók minden véne. Csak 
a fiatalok maradnak meg. Akiknek vissza kell térniök, 
ha elmulik a hetven .. . Csak már itt Yolna Zerubábel. 

Mink is visszatérünk, herceg. Mink se láttuk 
a földet, amely az örökségünk. Itt születtünk a rabság
ban: minket is vár a szabadság és az ország, n em
csak a fiatalokat. A vének is látni fogják Jeruzsá
lemet, akik látták az ő ifjú éveikben. Meleg könny 
gördül majd elő piroshéjú szemükből és nyibog
nak vigalmukban, mint a bar~i mének, ha felbarsan 
a gyözelem trombitája. :Mink is hazamegyünk. Ha 
feljött az Öldöklő, ám feljött a káldokra, de nem 
miréánk. Nekünk vissza kell t érnünk Jeruzsálembe. 

Ú gy \éled, főpapok ivadéka ? J ó, h a biszel a 
szabadulásban. Engem elhágy a bizodalom, elhagynak 
erőim. Reggelre végez velem az Iszonyú, akimost még 
a palotában van . . . Csak már itt volna Zerubábel! 

~larduk hidjához ét·tek. Megálltak. Nézték a vizet. 
Nézd, Esdrás, a folyót is kiszívja medréból. Aki 

az erekből kiszivja a vért, a csontokból a velőt, az 
inakból az erőt. A hatalmas Eufratbot is megissza. 
Szomjas a halál ezen az éjszakán. 

- Tammuz · hónapja ez, - felelte a pap. -
llyenkor elapadnak a vizek. 

~------~~------------



IV. 

Lódobogás hallatszott. A két férfiú megfordult. 
Sarézer izmos lován megérkezett Zerubábel 

- Atyám! - kiáltotta az ifjú herceg s hangjában 
a boldog ezerelmesek aranya zengett. 

Sálthiel megölelte a fiát. Fürtös fejét mellére \onta 
és megcsókolta a szemét meg a homlokát. 

A fiúnak jólesett ez a melegség. ~fintba már is 
kiárasztotta v.olna magát. Az atyja megérti és vele 
örül. 

Leültek a partra. Esdrás melléjük iilt. A pap várta 
Dánielt. 

- Szerelmea fiam, - szólt Sálthiel herceg, - te 
nemsokára visszaté1·sz a földre, melyen atyáid éltek, 
a városba, ahol Isai fiaié volt az uralkodás. A főpap 
megkeni homlokodat a megazentelt olajjal, fejedre 
teszik Salamon ékköves koronáját, kezedbe a pálcát, 
amely igazság, bölcseség és itélet. Emlékezz ó, atyád 
intelmeire és ne feledd el soha anyád tanításait. Te 
naggyá teheted az országot, boldoggá a népet, ékessé 
a kh·ályi várost, Jeruzsálemet. Kincses példabeszédek 
dalolnak majd rólad s a te neved nyájassá teszi az 
idők arcait. 

Zerubábel megmámot·osodott. Bódulttá tette a 
ko1·ona, amit atyja a maga fejéről az ö fiatal für
tös fej ére tett. Maga is szólni akart pár szót az 
eljövendő királyságról, az új életről, az építésröl: 
minden álombavaló ékességrőt És főként a király
asszonyról, Beltisz ről,. aki vele r.negy J ernzsálembe és 
jobbá teszi a jót, szebbé a szépet. De Esdrás, a 

f 
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konw1y pnp, ott ii lt n.tyjn. mellott és ?;or ulHíbol cl-
1t : tln~~lo ttn. tncnHlanivalóit. 

Ilu J,i,·o~cto<l n nópot, húgott n:t. örog horcog 
ltnngjn, ne fpl ccl1{('ZZ ol róla soha, hogy szomorú 
rnhst\gban éltünk vnlabn. c felt'dcl el a szomorúaág 
lln.la i t, miket Babilon v i zt)inól sirdogáltak ónekcaeink. 
~r 'rt tt sz01norúaág jóvá teszi a lell<et a a kevélyek
nek szívót megpuhítja ... 

1 :~jfM felé járt és ~ 1áltbiel herceg ajakán még 
apadtttlan áradtak az igék. Egy halálba induló király 
tnnítllsni fiáoo.k. Zerubábel beitta a sza.vnkat, mint 
szikl,adt föld a meleg nyári esőt. 

Esrlrt\s pn.p mcllettül{ ült és ltallgatoit. 

v. 
J~: j fél nt{tn elálmosodott Bálthi el herceg. Mincl 

nkadozóbb lott a beszéde és egyre dünnyögőbb. 

~Iíglen elszundílott. Esdrás is bóbiskolt s a két férfiú 
szép szakállas fej' südio bókolgatott a vízilek. 

Zerubábelt ébr en tartotta. a szerolem. 
Heggelre, álmadozott - megérintbetern a 

kezét s a karjára ta.padhat a szájam. Milyen szép n. 
}\eze fehór pa-tyolatban! Iloldfény a vizen s a karjai , 
mint fiatal jegenyék. 

Fölnézett az égre s mrgmámorosodott a csillagok 
mélységes tábot·tüzeitöl. . . Éjfél elmulott: Beltisz 
most aluszik. Lebellete betölti a palotát, kerek kis 
melle emelkedi){, mint a bajnal a hegyeken. 

Lenézett a folyóra s nehéz fejét húztf\ a mélység. 



Nem a víz húzta, a meder : a folyó mintba elapadt 
volna. Éj félkor tán a vizt-k is aludni t6rnek. 

Reggelre megérintem a kezét, isméteJte ön-
magának. Fölállt és kiegyenesedett. Nézte Sarézer 
hadnagy paripáját, mely a fűzek alatt legelészett. 
A fűzeken túl a zsiclók vályogviskói alusznak. Ha 
ráül a lóra, gondolta, elindulnak utána a viskók és 
mire Jeruzsálembe érnek, palotákká izmosodnak 

- Nagy, erős és diadalmas király leszel, én sze
relmea fiam, - emlékezett Sálthiel herceg szavaira 
és lehajolt, hogy megcsókolja atyja kezét. Csak a 
köntöse szélét érintette ajakával, hogy föl ne ébressze. 
Esdrás papnak is megcsókolta a ruhája szegélyét. 
Ó mert a szent pap olyan szeretőn bólogatott az 
öreg bereeg szavaihoz, hogy szinte már hintette a 
khályi kenetet, a hétszer szent olajat. 

A lóhoz ment és eloldotta a fűztőL Szólani fog 
Sálthiel atyjának és Esdrás papnak. De nem. Hiszen 
már elbúcsúzott tőlük. Miért költené fel öket. 

A füves parton léptetett a ménnel, hogy ne dobogjon. 
Az Eufrath csakugyan kiszáradt. Nagyon meleg lehet 
a nyár, bár eddig nem vette észre. Vajjon Beltisz 
aluszik i1yen fon·ó éjszakán? Vagy a halálra gondol, 
aki rémiteni szokta éjjelente. De talán a szabadu
Jáson jár az esze és Jeruzsálemen. Hánykolódik é" 
várja, hogy a királyi liget ciprusai között rózsáljon 
a pirkadat. Várja a forró szavakat s a gyengéd 
csókokat. 

- A királyi ligetbe ! - sugta a ménnek s bizton 
hitte, hogy megérti az állat. Behunyta szem ét s 
engedte, hogy a hátasa vruassza az útat. 
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Késöbb aztán mégis maga irányította a lovat. El 
akar ta kerülni a királyi kastélyt. Hátba alszik, miér t 
ébresztené fel a vágtató.ssal Beltiszt. 

A liget előtt leszállott a lóról. Gyalog ment az 
arábiai ciprusok útjáig. Bolyongott a füves ösvé
nyeken : várta a hajnalt meg a bercegkisasszonyt. 

A bajnal azép-lassan megérkezett. Lassan és. hang
talanul. Bár ba ropogással és zengésekkel j ön is, a 

bata1mtts kert sürűjén át nem hatol a lármája. A vá
ros hangosságából ide soha, légydöngésnyi se hallat
s~wtt. 

A haj nal mintha kétszeresen is megérkezett volna: 
nemcsak keleten, nyugaton is pirosodott az égbolt. 
A királykisasszony nem jött . . . Még alszik. Vagy 
fölkelt és öltözteti magát, hogy szép legyen. Fel
ölti a lenge fátyolokat. A színes selyem átvetöt. 
A azoros mellénykét. A köntöst, amely fekete bibor
ból készült. Ujjára csavarja a tündöklő gyűrü.ket. 

Lábára húzza az ezüst sarut, amely olyan, mint a 
sarlós hold. 1ltlyen száp volt az este a teli hold! De .., 
korán nyugodni tért. 1Iost már fölkelt a nap. Már 
melegen tűz. Beltisz még nem j ön. Idehívta és nem 
jön. Elfelejtette. Vagy nevet rajta. Nevetgél. Talán 
a tyrusi hercegre nevet. Talán a haragos médre 
mosolyog. Vagy a jámbor elamitára. Nem. Komoly 
volt az este fönn a függökert tetőjén, mintha esküt 
mondott volna az ezüstoltár előtt. Ó ha most jtt 
volna. Hátba itt van. Itt van valahol s a lombok 
közül figyeli. Kukucskál valamelyik öreg fa mögül ... 
N em, egy fa mögött sincs Belsasszár leánya. Hány 
óra lehet a homokórán?. A nap magasan áll már. 
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Léptek. Végre jön. Bizonyos, hogy ö jön. Nem ő ... 
Valami idegen harcos. 

- Hé ! - kiáltotta az idegen, - ki vagy, aki itt 
bolyongasz a kertben ? 

Zerubábel furcsállotta, hogy a vitéz döfésre emelt 
' lándzsával közeleg. De n em ijedt meg, hanem mert 
kérdezték, így szólt : 

Zerubábel vagyok, a fogoly zsidók hercege. 
- Zsidó vagy? Akkor indulj testvéreidhez. Itt 

nem maradhatsz. Aki ide rejtőzik: ellenség vagy 
kém. Nosza, előttem! De jaj neked, ha hazudtál és 
nem vagy a zsidók hercege. 

- Zerubábel tünődött. Mi történt ? Indult ki a 
kertből. · Az idegen katona meredező lándzsá-ral l ép
kedett utána. 

VI. 

Sálthi~l herceg felriadt. Hol van Zerubábel ? 
- Esdrás l - kiáltotta, - ébredj fel. Itt a vesze

delem. Zerubábel nincsen sehol. 
- Hazament aludni, - nyugtatta meg a pap. 

Lásd, a lova sincsen már itt. 
- Ne mondd ezt, Esdrás. Baj történt vele. Maga

mat féltettem az Öldöklőtől, akiről Dániel beszélt. 
most látom, hogy öt kellett féltenem. Kézd a folyót, 
Esdrás pap. Nézd, nézd. Látod-e a vizet ? Én _nem 
látom. Eltünt. A halálangyal kiszárította a folyót. 

Eselrás papnak is kimeredt a szeme. 
- Elszáradt a folyó. A hatalmas Eufrath vize 

nincs seho l. Hova let tek a szörnyü sok vizek ? zent
séges Cebaoth, mi történt itten? 

f1z IMJT Évkönyve. 1916. :20 
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- És mi történt a palotában, Esdrás ? Miért nem 
jön Dániel a király házából? Az Öldöklő szörnyü 
éjszakája ez. 

- _Dániel, - suttogta Esdrás. - Hát valóban? 
-· Nézd, E sdrás, - mo_ndotta döbbent hangon 

Sálthiel, - nézd a távoli medret, ahonnan m ár el
apadt víz. Mintha elindultak volna a b alak a fenéken. 
Hogy villog a pikk_elyük a holdfényen. Ezer, tízezer, 
százezer. Tele van velük a meder. Halál halai, hol 
van Zerubábel? Öldöklő, ne bántsd a fiamat, ö 
J e1-uzsá.lem hercege. 

Ord.ítozva szaladt fölfelé a m eder mentén. Arra, 
amerre a balezerek ezüstlöttek. Démonok ezek, a káld 
pokol rémei. 

Megállott. Látó szeme megnyilt: az alvilág rémei 
elfoszlottak. A rémülete is elmúlott egyszerre. 

Meglóbálta kezét s a Marduk hídja felé integetett. 
- Esdrás ! - kiáltotta a messzibe, - j ö j j ide 

te is. N em halak, nem démonok : katonák serege. 
A perzsák meg a médek. A mi szabadítóink Esdrás, 
a szabadítók ! Esdrás, élet és a szabadság ! 

Esdrást már elnyelte ~z éj : nem jött. De nyíl
vesszök jöttek suhogva és elhallgattatták a hadonászó · 
kiál to z ó Sálthiel herceget. Bizonyos, hogy a káld 
katonákat szólítja. Az egyik nyíl akkor szaladt P: 

szívébe, amikor ezt kiáltotta% élet és szabadság. 
A reázuduló perzsa és méd harcosoknak :r;nár nem 

volt dolguk vele. Keresztülgázoltak rajta és rohantak 
ezernyi társuk után, n eki a falak tornya.inak, a 
fegyveresek házainak, a királyi palotának. A szilaj 
emberfQlyaw kilépett az Eufrát n1edJ"éböl és elözön· 
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lötte a királyi vál·os ut cáit. Karddal, dárdával, íjjal 
és egyéb vérengző gyilokkal, pusztító csákánnyal és 
gyujtogató csóvával. 

Az Öldöklő feljött Babilonra. 

VII. 

Mi történt itt? - vívódott Zerubábel. - }{i 
ez a marcona' férfiú, aki maga előtt tereli, .mint 
gonosztevőt a poroszlók ? N em babiloni. Különös 
öltözéke van. Nem méd-.. . 

Perzsa! - eszmélt fel a fiatal herceg és meg
hökkent. Az ellenség elfoglalta a várost. Hogyan? 
Áruló nyitotta meg ·a kapukat? N em lehet. A káld 
katona meghal, de nem adj a el a kiT ál y városát, a 
szent Babilont. 

Egyre ijedtebb lett, minél tovább töprengett. A ret
tenet nagyokat ütött a szívére, mint üllőre a neh éz 
kal apacs. 

Mi történt Beltieszel ? 
Ifjú térdei összeverődtek, mint a véneké. Hogy 

látta a füstölgő várost s a lánggal égő palotát, 
hetven évet öregedett . 

. . . Odahamvadt a kincs, a sz épség, a királyság : 
Beltisz. Ez volt hát a másik hajnal, ami nyugaton 
lobositotta az eget. A tűzvész hajnala. Véres, halálos 
alkonyat! 

Az ut.cákon mindenüth holtalr tetemei. K~ld katonák, 
íjjászok, lovagok, királyi testőrök. Itt-oU ismerős arc 
mered rá. Áriók, az öreg kapitány. Sarézer, a poroszlók 
s~íves hadnagya. Jaj, jaj, mintha a bátyja lett volna. 

"'20* '- .. 



A palota ud\"arán halad tak keresztül. A ki rályi 
házon lángolt a tet ö, a falakon ol vad t és percege tt 
a téglák hurka, a szurok A tüz s ~t füst fojtó volt és 
eh·i ·elbetetlen. De mentek toYább. A perzsa katona 
zinte kéjjel szívta be a halálos szagoka.t. Mintha 

az alvilág poroszlója volna. 
Zerubábel nem törődött a tűzzel : a fal tövében 

haladt. Talán megtalálj a Deltisz t. 
Hátha él. 
A királyi ágyasok háza előtt döbbenten megállott. 

Három halott asszony. Az egyik nyulánk s a haja 
r~kete . Óh, nem ö. 

- Tovább, - rivalt rá a perzsa. Zerubábel is azt 
mondta magának : tovább. 

Deltisz Jakosztálya lejebb van . Jázminok közt, 
mirtoszok közt, rózsák és kalária-virágú tujafák között. 
Ment a katona után. Minden lépés egy nyilalás a 
szívébe. 

- Jaj! A jázminokat lepe1·zselte a tftz, a rózsa
fák letört~k , a tuják bokrait mintha csataelefántok 
tapodták volna le . . Jaj, minden lépésnél egy halott. 
Jaj, asszonyok: az ő rabasszonyai. Témua. Amott 
egy ifjú: kezében törött szablya, öltözékén vér. 
A tyrusi herceg. A szelid elamita is halott. Dárdát 
azorongat A haragos médiai is: arca még most is 
haragos. Öt védték a hercegifj ak, Beltiszt: a médiai 
is az ő ótaimában kapta a halálos szúrást. Talán 
épp mé<l katona ölte meg, aki ki akarta szabadítani 
a rab királyfiút. Jn.j, jaj: Beltisz is ott hever a 
garádiceokon. Arcát elékt,!h•nítette a Híz . . . Haragos · 
isten, hogy tehetted ezt! . . . A ke1.e moAt is Rzép. 
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A gy~rűk nincsen ek rajta : a holt vi rágot elhagyta a 
h armat. Két b alott viola. 

- 'f o vá b b ! - orelitotta a lJerzsa. 
Zerubábel konokan megállott. 
- Szúrjál le l döfj ön keresztül a lándzsácl. Itt 

akarok feküdni holtan. 
A katona ingatta fejét. 
- Megölnek, ha megöllek. Te zsidó yagy s a 

zsidókat nem szabad bántanunk. A zsidók ami szövet
ségeseink: a káldok ellenségei. 

A jeruzsálemi herceg felkapta fejét. 
A zsidók a szövetségesük! - villant fel szh·é

ben. - A hatalmas győzö fegyvertársnak mondja a 
fogoly népet. Hiszen ez a szabadulás ! Megérkezett 
a jövő ! Valami jóságos hatalom megrövidítette a 
hetven esztendőt. 

- J er, --- mondotta kiáltó sz ó val, - kisérj haza. 
A fájdalom átjárta testét, Beltisz eliazonyult arcát 

látta és halott kezét. De valami nagyszeríí mámor 
izmossá tette a lelkét. Babilon elpusztult, fel fog 
épülni Jeruzsálem. Jeruzsálem lesz a föld királynője. 

Katonák léptettek az utcán: úgy nézett rájuk. 
mint a maga seregére. Halottak bevertek szanaszét: 
mind az ellensége volt. A szép paloták romokban : 
majd átjön az élet a zsidók királyi városába. 

A folyó mentén haladtak. A víz is véres ... . 
A víz ? Az éjjel üres vol t a meder. Y agy csak úgy 
rémlett neki ? 

Világosság gyuladt a fejében. Az ellenség elvezette 
az Eufrát vizét: úgy hódoltatta meg az etös Babilont. 

A füzes fái s a kunybó-város fehér falai hivo· 
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gatták. A fogolynép negyedében nem járt a csóva. 
1\Iajd Sálthiel keblére vonja, mint tegnap s ö. forró 
könnyekkel öntözi atyja, kék kön tösét. 

- Beltisz, Beltis%, miért nem vihetlek magammal 
.Jeruzsálembe ! 

A zsidók ültek a fűzek alatt és sírtak. A rabság 
énekeit, a halál énekeit, az örök honvágy énekeit 
sírták. 

Zerubábel kiáltani akarta nekik: 
- Ne sírjatok immár. Eljött a szabadulás napja. 

Ti vígadhat tok, mert hazatérhettek a szolgaságból : 
ami bánatotok vult, itthagyjátok, odahaza vár ben
n eteket a föld meg a város. 

A perzsa katona még mindig a nyomában lép
kedett. Ha nem a zsidók hercege ez az ifjú : a 
halállal lakol 

A zsidók szótlan fogadták. Zerubábel gyászt 
gyanított. 

-- Kit öltek meg? 
Pár lépést tett előre . . Hátrahőkölt. 
Meglátta atyja kiterített holttestét. Csupa I'Oncs. 

Ezt a tetemet is eliazonyitotta a halál. 
Hozzáfutott. Reároskadt. 
- Sálthiel atyám ! Szeretőm! Tanítóm ! Királyom. 

Juda és Jeruzsálem királya! 
A zsidók velesírtak. 
- 1\Ieghalt a rabkirály. Megölték a sioni korona 

örökösét. Ki vezet ki bennünket a Tabság országú
ból? Ki visz fel minket atyáink földére? 

Esdrás pap szólott : 
- Ne magatokat sirassátok. Csak a balottan sir· 
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j a tok. 'l'i élni fogtok és meglátjátok Jeruzsálemet. 
l\Ieghalt Sálthiel, de él Zerubábel. 

És az agg Dán iel szólot t: 
- Hazavezet titeket ZerubábeL 
Zerubábel herceg fölkelt és magasra emelte fejet. 

Az arca sápadt volt s a szeme parázslott. Meg
nyúlt testében eggyémagasztosult a szabadság és a 
f&jdalom. 

- Zerubábel ! - kiá.ltot.ták a zsidók, akik l<.örülötte 
álltak. S a kiáltás végigszaladt a népen Marduk 
hídjától a déli falakig. 

Budapest. I(aczér fllés. 

, 
BEKESZil\tiFONIA. 

- l 

NÁSZAJÁNDÉK. 

A fél'fi sugarasan szólt : 

Mátkám, a tejliliomok feleszméltek, 
És kelyhüket véí·bibor festi át, 
A szűz álom-terhes mesekertünk. 
Melynek színej lusta-sárgán zenéluek, 
Megérezte a forró vér szagát : 
Valahol, Országunk határán túl. 

, 

Nagy, furcsa, televény vél'to1·na dúl; 
Mátkám, · az agyarn hulláma az égig ér , 
Valahol megjelent az ős I sten, a Vér. 
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termő nranyport hint n. horizonton át -
Mátkám, oldd 1neg solycmsz,Uú fók ed, 

Eressz el, :Mátkám, holizam ol n óked 
Nászajándékomat: a YÓr .llimnuszR.t. 

És a lány könnycsillogva szólt : 

A tejliliomok könnyet harmatoznak ; 
· S kelyhüket rágja egy gyilkos darázs. 
Valahol szárnyat bont a. vak Álom. 
S az isten-igébe fojtott Borzalomnak 
Fekete villáma újra cikáz ... 
Valahol, Országunk h atárán túl 
Nagy, fájó, vihogó förtelem dúl -
Mátkám, évezredes bánat-fia, menj , 
S lásd : csókot kér a Föld, mosolyt a bo1·ús Menny. 
S virág-sóhaj borzong a horizonton át -
Mátkám, békét esd vérbefuit Népem, 
Menj el, ~Iátkám és hozzad el nékem 
Nászajándékom : a béke Himnuszát. 

II. 

A LÁNG KÖRÜL. 

Táguljon szemednek hunyt pupillája 
S lásd ragyogásom barna fátyolát, 
Én kicsi ~fátkám, te százszo1·os árva. 

Én kicsi Mátkám, te ősszemű bánat, 
Tudod-e, mi az: befuini a lángba, 
Hogyha szivünknek t{iz-szomja támad ? 

Pajkos, vén lelkünk: halál pillangója, 
Mely csapkod s örül a szép gyertyaJ'énynek, 
B nincs, aki féltse, s nincs, aki óvja .. 
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Nincs, aki féltse, nincs, aki bánja, 
H ogy pernyévé üszkül az éjszínű szárnya 
S nincs, aki szóljon: az élctünk drága. 

Én gyászos Árváro te, hullj le a térdre 
S mo~dd velem: olyan szép ez a bús élet, . 
Hogy százszor érdemes meghalni érte. 

És mondd: ro ert úgy van a könyvekben írvlit: 
:Meghalni szép és elmulni éü csőség, 
S mondd: elkísérlek ft szomorú sirba. 

S mondd: med nincs szentebb, mint elhullott V"érem . .. 
Én gyászos Mátkám, imás fajtád lányft : 
Térdelj le szépen. és imádkozz ér tem. 

\ 

III. 

BÉKÜLÉS. 

Itt békülök szépen, 
Tisztultan és szépen 
Pázsi t árnyékába 
Két szemem békejét 
(Csókom, egem, népem) 
Ellenség ne lássa. 

Szemem békéjére, 
l 

Aldó békéjére 
Szomjazott az őse, 

És hogy megboosátok 
(Anyám áldott vé1·e) 
Oh, ne lássa ő se. 
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Ne lásstt. hogy vérem, 
Halkan zsongó vé:cem. 
Az én béke-kincsem, 
S békc-ünát :íhit 
(Mosolygón, fehér en) 
A megbékült Isten. 

Békét süt a Napja, 
Eze1·szín ű N a p j a, 
Amely magot érlel, 
S minden rög meg b ék ül 
(Testünk ősi magva) 
Ha j óHakott vérrel. 

Pázsit trónusának, 
Ta1·ka tJ:ónusának 
V érem lesz az ék e ... 
S örök üdv zsolozsmáro : 
(Égnek, kőnek, fának) 
Béke, béke, béke. 

IV. 

IMA. 

Kót á1·nyas pilláján, két csillogó gyöngy --
Édes Istenem, 
Fogadjon kegyéhe az oldott göröngy, 
Mely fagyos volt és néma. 

Két szeme sugá.rn b·ónusodig ér -
Édes Istenem, 
Váljék é.des borrá a szerelmea vér, 
Az ősi, termő Mámor. 

/ 

l 
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Két elacos aj ka értem imát mond 
Édes Istenem, 
Nem utolsó szolgácl a rímes bolond, 
É~ van, ki szóljon értem. 

Árva fajtájának legárvábbja ő 
Édes Isteneb:l, 
Élet-kincsesházad oly színes, oly hő, 
És hátha megérdemlem. 

Ha nem őseimért, tedd meg érte, oh, 
Édes Istenem, 
Te kegyes, te fényes, te igaz, te jó, 
Rit mosolyogni látok. 

v. 

MEA CULPA. 

Szívmeresztő, tompa érc-hozsánna 
Ideg-útján Akáz - és utánna: 
A boldog, ős Eszmélet -
Oh, ki fülét erre nem hegyezte, 
Nem tudja, mi az Élet. 

Hogy száz dicső rímet fűztem Ráto,.k 
És megsem tudtam, hogy HozsantHHok 
Mily drága volt énnékem: 
Oh, bocsáss meg neke1n, olcsó Lét, 
BocsR.ss meg nekem Népem. 

Budapest. 
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I\llHE,JERCE. 

Alighanem a Ivlátra uJjáról verődtelc oda a 1·agyogó 
kun város rétoldahírn.. Az öreg Haj nal, felesége 
Ci p óra meg két gyermekük. Csak a leány nevére 
emlékezem. Zálinak bitták az eszemadtát. 1\Iicsodft 
szél h ord tn. őket ide, mi j áratban lehetnek, ki annak 
n tudó j a. Ott húzódtak meg az öreg J?alázs kapuja 
előtt elterülő keserií. lapuval szegett árok szélén, 
maguk mellé helyezve eepe-cupájukat. Hát ezek mit · 
lógatják a fejöket, mint akinek dinnyeföld nem jutott, 
ilyen és ehhez hasonló találgatások környékezték 
őket. Furcsa kis család is volt így együtt. Az ember 
gacsos, az egyik lábát, mint törött lőcsöt, úgy húzta 
maga után. Májfoltos arcán torz on-borzon nőtt kesely 
szakálla és bár nyár derekán volt unk, hegyes bárány
snpka alá rejtőzött kunkorodó huncutkája. Keshedt 
arcú felesége szomorú volt, mint sirató asszony, ron
gyos, mint a tilalmasi madárijesztő. Cafatokban rítt 
le róla honi azoknyája és csámpássá tette a lábár ól 
lekét•ődző eliroatlan topánka. A kis leány az egyik 
szemével csáJ:a, a másikkal hajszra pislantott. Vör
h enyeges haja fonatos ágakban imbolygott nyivásznya 
derekán. De a fiú helyre lds legény volt, ép és bátor. 
Vándorlásuk alatt csúfondáros fattyúk gúnyos kacaján 
haragra edzett kis Makkabeus. Most is, mintha még 
ott kéklene arcán kevély kölykök ostorlegyintése. 
I.Jeste hát, hogy mikor tör• 1·á a szeretet hitén abra
kolt gyülölet. Barátságtalan közeledésro tüstént lógó 
ajkába harapott. Savó színü szeme ide-oda villogott. 
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Mintha csak az Írás tüzes vasán forgatott szavak 
ülnének ki homlokára: ő is megölné a micrit. Csak
hogy itt bántódása nem esett. Csodás nép lakja a 
nagykunság áldott földj ét. '.Érzésében tiszta, kissé rá
tartós vagy mint a néhai való Csete ~Iihály urarn 
mondá: virtusos, mivel hogy emberség az erkölcso. 
L elke tiszta búzájában kevés a konkoly. És ha néha 
csetlik-botl~k is egyet, biztosra vehető, hogy valamely 
úri b ere vetett neki gáncsot. 

Ahogy körülállják, ahogy szemügyre veszik ezt a 
haj ó törött zsidó családot, úgy csak ez a nép tud 
viselkedni. Jólétén el nem kényesedott, könyörület 
dagad a kis ködmön alatt. Nénémasszony nevében 
J nlis fél cipóval a kötény alatt szégyenkezik mellé
j ük, az öreg Balázs unja a bámészkodást és a palánk
nál ágaskodva hajlékot kínál nekilL Hadd húzódja
nak. meg, míg eligazodik a sorjuk. No, izibe, szól 
feléjqk, szedelőzködjetek , kerüljetek belj ebb Mózsi. 
Pedig nem is annak hítták. 

Így foglalta el az öreg Hajnal új otthonát, egy 
padraj ár ó előtti kis kamarát, malynek sarkában tüs
kés borona álmadozott fekete ugarról, vidám barázda
bi llegetőről ... 

Pe dél alatt voltak. N elü estek a cipónak, felham
zsolták az elibük tett köcsög aludttejet. Hiszen került 
volna egyéb is a ház Jröri:il. Két füstölt oldalas lógott 
a szegen, szélesen, sárgán, mint a pápista pap temp
lomi gunyájn.. De n e1n eszik az istenc'ldták. Mégi. új 
életkedv. szállta meg őket. A gyerekl'k d ébb félénken, 
majd bátraLban birtokba vették az udvart. Ráültek 
~~ ki véntilt ö]\:örszekérre, birubálództak a hambn kec~lH·-
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hil>on és bengergőztek az udvar lábán lévő mályvás
ban. Eközben apjuk dolog után látott. Összekeresgélte, 
Tendbe szeelte rekvizitumait. A viharlátta ponyva
dtu·abot, benne szegényes portékáját, görcsös botját, 
Pgyedüli támaszát. Aztán veszett jámbusléptekben 
nekilódult a fanzugnak Utcahosszat kutyaugatás kí
sérte. Oda se neki. Az öreg Hajnal félelem nélkül 
haladt előre. HalJott ö már ennél különb konc€n·tet 
is. Elöszedte kicsiny furulyáját. Hej, ba valaki kótába 
szedné ezeket a szomorú esdeklő dallamokat. Évszá
zados keservek sírnak át rajtuk. Hajnal bácsi váltig 
fajta. Olykor-olykor a kerítésen át szóval is dicsérte 
jószágát. De hasztalan. Kenyeret, tojást kínálgatott a 
szánalom, de vásárt n em ütöttek. Ez a gazdag nép 
nem keclveli a furulyás zsidót, apró falvak derítőjét. 

Szükségleteit ott szerzi be a nagy piacon, a Holtig
beteg fényes boltjában, vagy Rácz Demeter görög 
uramnál, vagy a pergönyelvű J anikánál. Ott, ahol 
nagy szélekben rojtos selyem vállkendők, . újmódi 
vizitkének valók díszlenek, vagy ahol j ó féle fl:iszertől 

szagos a levegő. A vándor zsidó pouyvájára sz·ána
kozva néz, kivéve azéra, aki mi van elaelót harsog 
felé. Ez nem ad, hanem vesz. ToJlat szed, bárány
bőrt meg bojtorjános -gyapjut keres. De ezzel is csak 
legyeskedve beszél. Becsülését voltaképen csak a must
rás zsidó bírja, aki búzával, tengerivel kereskedik, aki 
pesti árakról rejtelmes sza\akban beszél, tömött 
hugyellárissal jár, tajtékpipából knl'ikál\at ereget és 
néha zöld zsinóron lógó prübamérleget --ityegtot 
pecsétgyűrüs ujjai között. Ezzel aztán· el-elbeszél a 
világ sorjáról, a tavali tengeriről, a rugós borjuról 
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meg a sok adóróL Aztán egy lopónyi kerti vinlt.ó 
mellett ·eltanyázgatnak. Klein űr csak ugy ontja a 
sok kulturát, ő kígyelme szedegeti, de elébb a maga 
módjával megrostálja. Öreg Hajnal a te üzleted itt 
virágzásnak nem indulhat. 

Búsan oldalgott hazafelé a7i öreg. Előre is borsód
zott a háta. Már-már hallotta, hogy drága életepárja 
mint ostromolja az eget az ő nyolcvan fekete esz
tendeje irányában. · Keserűséggel tolt meg a szíve .és 
verejték ült ki az arcán. Miközben így ő döngött 
magában, atyafi közeledett hozzá. Béke kenddel, így 
köszönti és menten vallatóra is fogja, hogy ki légyen 
és merre van hazája. Hajnal b:\csi egy-két szóval 
mestm·i módon rajzolja meg élete folyását. A másik 
leereszkedő nyájassággal hallgatja. I smeri ö ezt a 
nótát, biszen jó maga is holtszegény ember. De el 
nem árulná. Más meg ilyes gondolatra sem jutna. 
~z ép gondozott körszak~lla van és pi ty kés lajbi alatt 
feszeng mellének erős domborulata. Mutatós ember. 
Ennek köszöni, hogy a zsidó hitközségben egészen 
a kurátorságig vitte. Here módjára, a családja keser
ves keresményéből él, de a kis öreg kócossal csak úgy 
foghegyről diskurál; mint kocsis a lovával. 
. Mégis e találkozástól kezdve dereng az öreg Hajnal .. 
nak. Ráterelődött az ekklézsia :figyelme. Oda sodró
dott a tem plon1 táj ék ára, ahol ugyan nincs már vágó 
áldozat és a léviták szent izike is hiányzik, de ahol 
ma is akadt egy kis hulladék; ha n em csurog, csep
pen . Ki$ .. idő multán a hivatalok egész tömege zúdult 
Hajnal bácsi fejél'e. Az írás-olvasáshoz keveset sejtett, 
egyébl\ént sem sok volt a vágott dohánya., De azél't 



otmk csövestől elült felé a bizalom. A közszolgálat 
fol'én ÓlJ. ügy, mint a polgári foglalkozás körébőL 
'J'itk~ podig ennek az volt, hogy vagy egészen Isten 
twvébotl S7.0lgált, vagy kegyelemből vetettek neki 
vuhtrnit. Ö maga soha 1-.iom kért, soha som várt aeri
kitől Hommit. Úgy órezto, hogy neki mindez köteles
Hágo. A templomban aegédegyházfl volt, a nőegylet 
pénzboszedői tisztót ő látta el. Papnak sáfárja, a 
magasitl>brendü mets7~őknek dárdása volt. A mászldl 
ol dal nevű ogyletnek, me1y évi 120 for.intos költség
vet~óf>He1 iktatta be nevét a jótékonyság halhatatlan 
1tlkotásai lrözé, ő volt a bébillérje. A vendégfogadó 
t' löH l obv,solő elddózsia tagoknak ő volt a fullajtárja. 
A hitközsógi elnöknek kétszer görbülő jobbágya, a 
szól<gtlizdítnak pacaloe díszajándéka r évén ö volt a 
gn.be lla-eljárója. Strázsálója és hordozója a ebevra 
h~di1:1a gyászos kellékeinek. Ö volt tt funerator, aki 
bmnondta a half\,l esetekot, rázta a perselyt, hordta a 
vhtszos gyerty{Lt és a ebevra-lakomákon ö nyalta tisz
Utrn ~t krampampulis tálat. Lábatlankodott az eskető 

t Ich ó ldJes~ítésónól, a pászkasütésnéL A zsidó róráték, 
a szlichot-uapok évadján ő zörgette mog a hívek ab
lalut.it, híván őket hajnali ájtatosságra. Még fonn volt 
n. fiaHtyúl< az ógen, Inikor kótyagos fejjel nolri indult 
n szülesen oltorülő v~irosnak Do mit aprózzam, 
örömben c's húnn.tban ott lődörgött Hajnal a zsidók 
liöriil n1. I R ton hlt7~tt bnn, n csapszék előtt , a mészár
Hzúldlen meg n, lihn\·1\r·uhon. Do 1necenásrn. soha scrn 
nltndt, 1·óln. rt\JHlRíHwiut lTil1gfcledlH'Zh'l\. Ü vole csak 
n~ndcllwzt. .. 'k. ld lttnil\or u,ka1·t. A folPségo plírbnzamo
~n,n (;A ldt,gé~?.itiion 1nüködött. Legfontosabb volt ~t 
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rituális . fürdőben betöltött diszkrét állása, . melynel< 
révén sok titok ballőj a lett és sok bizsarélő eszme 
lopódzott fonnyadt keblébe. Hordta a szombati kalá
csot a pékhez, fosztotta a metszö előtt porba hulló 
apró jószágot, vitte a lud begyét szigorú Tabbinikus 
vizsgálat alá. Az ő kemencéjében rendekben gyűltek 
össze a legelőkelöbb ültetett és állított sóletek. Ju
talma volt a fazékok diadalmas rotyogásának hallása, 
a sike1·ült kugli feletti di cséret. Ö volt az egyetlen 
zsidó szálló vagy háló tulajdonosa. Ahány vándor 
koldus odavetödött, mincl az ő grátisz vendége volt. 
Férje hivatali állása révén még sok hasonló köteles
sége származott. A kis Záli mindenütt az anyja sar
kában volt. Fogta a rokolyáját és nagyokat banzsa
lított a ténsasszonyok kalácsos kezére. A fiú is ele
get lótott, futott. Lábbal jobban bírta, mint az apj a. 
Ő volt a község boyja, jutalmul kiddus-serlegnek kós
tolója. 

Így élte együtt a négytagú család örömtelen életét, 
örökös munkában, nagy szegénységben. ~I ennyi kín, 
mennyi vergődés. És mindez azért a morzsáért, mely 
nekik néha napján hullott. Hogy is viselbette el egy 
nagy község lelkiismerete, hogy ebrudon hányta öket, 
hogy bitang jószágként bánt velök Hány ilyen eset 
van épen a szenteskedő körökben, ahonnan jóságnak 
és igazságnak kellene fakadnia . Be sokszor gondolok 
én erro, be sokszor emlél\ezem reád vén Hajnal : 
igazán is 1negvirrad-e valalul? Rzomon'tan emlékezem 
·dsl:lr.tt arl'a ar. időre, miko1· a, tu sorsotlat a lwgyes · 
szimbolumol\ világában is látnon1 adatott. Nyári idő 
vo1t . ... \.. templom ragyogó fénnyel ölelte körül a gyü-

Az /.lifT Ét•künvve. 1.016. ~l 



lekezetet. A tórát olvasták Oda járultak a magaslati 
helyre a megtiszteltek Nevök, címök, rangjuk és ős

eredetük stentoú hangon való hirdetésével idéztettek 
és hallgatták az igét isteni törvényekről, a paran
csolatokat, az igéretet és áldást . I malepJükön büszkén 
ragyogtak az ezüst pántok és elégedetten tekintet tek 
a női karzatrar, ahonnan zöld függöny mögül kandi
kált le a szintén IJÍrosló igéret. A kántor öntelten 
r ecitálta ősi kótán a szent szöveget, majd diadalma
san hirdette a megtisztelt pengős ajándékát. Egyszerr e 
azonban csend támadt. AY.J arcok kissé elkomorodtA,k. 
A kántor hétköznapi hangba zökken, szent helyre 
. zólitván a következőt ekképen: <1 J áruljon ide nlise
j erce. ,, Azaz, aki akar. Akinek tetszik. Aki n em akar, 
de kénytelen. A névtelen, az olcsó becsületü. A ki
fordított monsieur s'il vous plait. A köznek pellen
gél'es áldozata. Állj elő senki :fia, gyülekezetünk kis 
börcsöge. Miként házainkban maradék a konven ciód, 
azonképen az úr asztaláról is csont a t e osztály
részed. J ö vol hát szégyennek i rom ba gyermeke ... 
Minden szem a templom utolsó padja felé tekint, 
ahonnan támolyogva bontakozik ki foltozott imalep
lében fakó arccal az öreg Hajnal: a misejerce. Mint 
Ycsszőfutáson keresztül vér ig sebezve ért fel oda, , 
ahova hívták. Es megszólal előtte a szövetségbontók-
nak szóló szentirásos áto le Ö fogja fel a· közösségért 
a fenyegetö rotteneteket Hát Yajjon miért ő? ~1eg
gyötört lelkénok keB 1negnyilnia annak a befogadá
sára, amitől más eJuberfia rómül ve húzódik, a. tóra 
dörgedelmes átlu't.t. Ez il:! az ő hivatala, oz is az ő 
Hn.llárinmn. Ö a~ utolsó n, községl>ep , hadd tudja ffilD -

' 



denki> hadd lássa perzselő bélyegét, a nép, n. t.óra és 
az oltár. Ö az, aki a vágó áldo~at kultuszának ki
veszte után is bűnbak mru:ad. Pedig azon a helyen 
a megértő tudósnak kellene állnia, vagy a gazdag
nak, hogy reszkessen a fenyegetődző szózattól. Ám a 
jó11akottak szégyenalkalmat teremtenek a szegény
nek, hadd égjen a lelke az oltáron új lángoló áldo
zat gyanánt. Mert mindig így volt. a zsidóságbarl . 
Mintha még ma is így volna. A közösség kiszemel i 
magának az átok- és teherhordót és ha már tetös 
a szekere, vasvillát vág a vé~nyába. Soha se.m felej 
te1n a helyére vánszorgó öreg Hajnal kitörő l'Ívását 
és cseperedő fia szeme villanását. Szegény misejerce. 

Budapest . Mezey Ferenc. 

AZ 5675. ÉV. 

Alig néhány héttel zsidó uj év előtt szakadt a vi
lágra az a szörnyü veszedelem, mely jó időre minden 
békés fejlődésnek, a haladás munkájának végét jelen
tette. Első pillanatra megdöbbent az emberiség. 
Minden, ami addig istenkáromlásnak, embertelen
ségnek, kegyetlenségnek tetszett, egyszerre kötelesség
számba ment, az önfenntartás ösztönéből folyó jogos 
cselekedetté vált. Az emberi élet szentségéről szóló 
tanítás, eszmények, nemes elvek porba banyatlottak, 
más feladatokat és célokat tüzött ki az önvédelem. 
más eszközökre utalta a létükért küzdő nemzeteket , 
~ rájuk kényszerített barc. Ugy látszott, mintba a 

~ l* 
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vallás hiába fáradozott volna évezredek óta az em
beri indulatok megszelidítésén, mintha a müvelődés 
nehéz munkája kál'ba veszett volna s hogy hiába 
éltek és buzgólkodtak a nagy bölcsészek, gondolkodók 
és erkölcstanítók: az ember természetes vadsága még 
mindig erősebb minden kulturánál, vérszomja és 
kegyetlensége még mindig kitör ama vékony réteg 
alól, melyet az emberiségnek a lélek nemesítésén 
munkálkodó szellemi vezérei vontak reá. Égi magas
ságból emberi mélységbe láttuk zuhanni ideáljainkat. 

Félelem és rettegés is szállta meg a szíveket. 
Hiszen a legvadabb, a legkegyetlenebb ellenség ott állt 
kapuink előtt, fenyegette hazánk biztonságát, a Kár
pátok kies erdői és magas bércei már visszhangzottak 
az embertelen hordák csatakiáltásaitól, a békés }a
kósság jajjátó1, panaszaitól és mi reszkettünk hazánkért 
és házunk tájáért, családjainkért, tűzbelyeinkéTt. 

Istennek bála, máskép fordult a kocka. Fegyve
reink győzedelmeskedtek és eibeeegették a rémes kisér
teteket hazánk egéröl. N em maradtunk magunkra 
küzdelmeinkben. Nagymultu és még nagyobb jövöjü 
népek csatlakoztak hozzánk. Segítségükkel megaláz1uk 
az ellent, megfékeztük a nagyzási hóbortjában fék e
vesztett óriást. Nem a nyers erő döntött, hanem az 
erkölcsi erő, az igazság tudata gyözelmeskede_tt min
den számbeli túlsúly ellenében. 

A háború pedig új ideálokat teremtett, megrázta 
és felfrissitette az emberiség lelkét. Mennyi üresség 
és hiábavalóság omlott össze önmagában, mennyi 
kicsinyesség és gyarlóság, mely nagyképüen irányí
~ot,ta az emberi társadalmat, tört össze az Isten ~ 
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sujtó csapásának hatása alatt. Valahogyan magasabbra 
emelte ar. emberiséget, kiemelte egy alacsonyabb 
világfelfogásból és kiszálesitette szemhatárát. Észre
vettük, hogy a világok forgatagában csekély és apró 
a mi személyünk, hogy nemcsak önmagunkért élhe
tünk, hanem hogy eszmékért kell élnünk és halnunk, 
hogy a hazának, a közösségnek fenntartásáért az 
egyes ember az ő vérét tartozik áldozni, hogy osz
tozkodnunk keH mások szenvedésében és csillapíta
nunk embertársaink nyomorát. Így állt elő az az 
ellentét, bogy a háború, mely egész valójával meg
dönteni látszik a vallás tanításait, tulajdonképen 
vallás~s eszméket terjesztett és az Isten ostora., 
mely annyi szenvedést hozott az emberiségre, az 
embert magasabb megismerés felé hajtotta, a leg
embertelenebb öldöklés az embert emheriességre 
ösztönözte. 

A kard még nem tért vissza hüvelyébe, még dúl 
a harc, és ez év rósbasónó napján eggyel több ellen
séggel állunk szemben, - igaz, hogy több jóbarát 
is támogatja karunkat és kardunkat. Bizonyára még 
van hivatása ennek a kardnak, bizonyára emberöl
tökt·e kell biztosítania a világ rendj ét, a békének bol
dogságát, hazánk, életünk, birtokunk zavartalan nyu
galmát, a békés munkának, a kultúrának lehetőségét. 
J eremilis próféta arra a türelmetlen kérdésre : Oh 
kardja az Örökkévalónak, meddig nem fogsz nyugodni 
még? Térj be hüvelyedbe, pihenj . meg és esende
sedjél t - feleli: Hogyan nyugodhatnál meg? Hiszen 
az Ö1·ökkévaló parancsolta neki, Askalón ellen és a 
tengerpart ellen, oda l'endelte! (Jer. 47, 6. 7.) Bizo-



nyára móg nagy feladatok v{trnftk Isten karrljára, 
míg mogpihonhet óa megnyugoohat. 

A zfooid<)stig min thn, valamiképen előre érezLe volna. 
n mnga testén a háború közoledósét, minLba sorsá
nak h t'1 rjain a háború előszele játszadozott volna 
olyan ko1·, amikor más népek még bélcében ringatóz
tn.k, tt vihíg nyugnlm ával bjtegettók magukat. Júda 
IIalóvi költi azt a gyönyörü hasonlatot: J ~n·ael a 
világ szíve. lJgy mint n sziv dobogásának rendel-
1onosségén mutatkozik legelöbb a testnek valamely 
t.ímadó betegsége, azonképen dobog meg legelőszöl' 
a világ. s7ííve, bogyhn l{Ór készül ellepni a világot, 
azonképen nyugtalanság, zavar, baj támadja meg 
fzraelt, hogyha az egósz emberiségben baj, háború, 
nyomor van kés~ülőbon. Csak nem talált nyugalmat 
a zsidóság legnttgyobb része, az, mely 6 milliónál 
is nagyobb számban O?~o.c;zo'r·.c.;zfÍfJOl neve~te szülő· 
földj ének, ha nem iH hihette, hogy édeR haza az, 
mely ilyen moAtoht\n bánik gyermekeivel. Évek óta 
pogromokban talált levezető csatornát az orosz 
államférlial{ bölcsesége és szivtelensége a népdühnek 
és a fo1·radalmi eszméknek az uralkodó köröktől 

való eltórítóséro. Ez bnbon1 volt n· békében. De nem 
hatotta mog t\ világhirodalmakat, és minthogy idegen 
álla1nok belügyeibe nem ill~tt avatkozni, még jó
akarntü figyelmeztetéstől is tartózkodtalc Bezzeg, ha 
Kis-Ázsiában althoz képest csak milliónyidrészben 
is bántalmaztak mlisvallást1t}kat, nem volt akadály 
más tUlarn belügye ! Épen csalí nz amerilul1j Egyesült 
Államok mondták fel a kereskedelmi szerződést 
Oro&Z<'tHzágnak. - A cár maga akkor a fekete szá-
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zak vezérét még sajá~ aláirású arcképével I f:l meg
ajándéko~ta. 

Sok bajt és gyászt hozott a háború a benne részt
vevő ors?jágok és népek mind·enikére. Vil'ágzó tájak 
váltak kopárrá; kultú r ál t vidékek pusztasággá lettek; 
városok, közeégek romhalmazzá; kincsek közprédává ; 
műremekek ronggyá, törmelékké. Mennyi csendes 
hajlékot dúlt fel m indenütt a háború fergetege, 
mennyi tűzhely hűlt ki, mennyi szerény boldogság 
szünt meg ott, ahol a védelem vagy a támadás vas 
kényszere haditerületté alakított át fejlődő váro
sokat, gazdag vidékek et. Mennyi sz í vet hasított meg, 
mennyi szülőre, gyermekre, testvérre, hitvesre borí
totta a gyásznak fátyolát a háboní fúriájának aszott 
keze. 

De legtöbbet mégis a zsidóság szenvedett, a leg
több áldozatot a zsidóság hozta, a legtöbb vér ebben 
a háborúban aránylag a zsidó nép ereiből csordult. 
<'A világ fél zsidóságának sorsa reszket a mérleg 
serpenyöjében. » Mert nemcsak a többi népekkel 
egyenlő mártékben vette ki részét a háború minden
nemű áldozataiból, hanem halmozva hullottak fejére 
oly csapások, melyektől másokat megkimélt a sors. 
N em osak a háború eshetőségei folytán elkerülhetetlen 
sz en vedésaken me nt át, hanem válogatott és nem a 
háború szükségességéből folyó számtalan embertelen· 
ségben és kínzásban is része volt. Előre . tervezett 
és ross~indulattal, irgalmatlanul végrehajtott hóhér
munka, szántszándékkal a zsidóság sanyargatására 
törő s életük, vagyonuk ellen irányuló gonosz fon
dorlat tetézte még az amúgy is súlyos megpróbál-
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tatásokon átmenő vidékek zsidóságának kínszertve .. 
cléseit. - Orosz-Lengyelországban, mely j ó ideig a 
háború színhelye volt, a lakósság 13 % -a zsid.ó, de 
legtöbbje városokban .lakik, ahol ·sok h elyütt 70% -ra 
is rúg számuk. Az orosz seregek ezen területen való 
átvonulásukkor 215 helységben. rendeztek pogromot. 
Oly nagy városokban is, mint Lodz és Varsó, 
melyek lakósságának zöme zsidó, a legi~galmasabb 
napokban, mikor a német seregek már ostromolták 
öket, volt idejük az oroszoknak zsidóüldözéara is. 
Kémkedés gyanuja alatt is százával öltek meg ártat
lanokat. A katonai fővezetőség 1·endeletéböl az el
foglalt területeken, késöbb saját területükön is túszul 
kellett venni a zsidó közeégek elökelőit és a rabbit, 
akiket measze földre elhurcoltak. Azt hitték az oroszok, 
hogy a központi hatalmak is . hasonló módszerrel 
dolgoznak, mint ők s hogy a zsidók az árulás esz
közei. A pétervá1·i zsidó nagytemplomot pl. isten
tisztelet közben kutatták át s a tóraszekrényben 
mindenáron titkos dróttalan távíró késztiléket S!i.lerettek 
volna találni. Békeidőben egy kis vérrel is megelé
gedtek volna. Az · elfoglalt területeken, @a.liciában és 
Magyarországon is, különösen a zsidókkal szemben 
kegyetlenkedtek. Zsidók lakásait fosztották ki első 
sorban, a kis lengyel fazsinagógt\kat, melyek müvészi 
szempontból is oly rendkívül érdekesek voltak, az 
északkeleti megyék templomait dúlták fel mindenek
elött vagy gyalázták meg szentségtör0 módon. Ama 
szegény zsidók, legnagyobb kincsét, a kis héber könyv
tárt, mely a legkisebb faluban is akadt, barbár kéz-
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zel utcára ,szórták, feltüzelték, tóratekercsekből do
bokat és fedezékeket készítettek. 

Mennyi apró tragédia játszódott le z ·idó családok
ban, mennyi martiromságot ezenvedtek Izráél fiai és 
leányai ! A megszállt tartomán:Yok oroszítása alatt 
is sokat szanvedtek a hazájukhoz, királyukhoz l'agasz
kodó zsidók, mikor a pópák az orosz kultúra nemes 
és emberies voltáról akarták öket meggyőzni . 

A talmud beszéli (Abóda zárá 18a) : mikor a római 
kényuralom alatt Rabbi Chanina, Teradjón fia, meg-

' -
győződéséért vértanuhalált hal, reménykedve mondja: 
ba csak engem ölnének meg, kételkedném, Isten 
megtorolja-e halálomat; de hogy a tórát is meggya
lázták, szent könyveinket is megbecstelenítették, biz
tos hittel vallom: aki megto1·olj a a szent könyvön 
esett sé~elmet, megboszulja az én bántódásomat 
is. - Hála Istennek, a megtorlás hamarabb követ
kezett be és ·alaposabban, semmint a legcsapongóbb 
képzelet is álmodni me1·te volna. Hazánkból kitaka
rodott az orosz, Galicia túlnyomó része felszabadult, 
Orosz-Lengyelország a mi kezünkön és az óriás tu
laj don testén érzi már a kést. 

De még súlyos bűnhödése sem javította meg erköl
cseit és nem tette szelídebbé. Veszélyeztetett tarto
mányaiból most már ~z egész zsidó lakósságot lakol
tatja ki az orosz, Kownóból s Kurlandból egyedül 
147 ezer zsidót utasítottak ki. A városokban, fal
vakban egybeterelik a zsidó lakósságot a piacra s 
vagy haza sem engedik többé .vagy néhány órai 
időt engednek an·a, hogy ügyeiket rendezzék, cókmók
jukat összeszedjék, .azután teherkocaikba kényszerítik 



(iket, m elyeket leólmoznak. és az ország belsejébe 
szállítjá.k öket. ~ \ z ntnsok n apokig ótlen- szomjan 
kénytelenek ma.radni , t.ilos bárkinek ogy korty vizet 
vagy egy falat kenyeret is . felnyujtani a vonatra, ra
kásra halnak éhen a szegény szároüzöttck, de rész t
vevő. segíteni akaró másvallásuakat is fegyverrel 
kergetnek el az örök. Olyan jelenetek játszódnak le, 
m~lyek az erobe1·i kegyetlenségek tör tén etében is pá
ratlanul állnak, de a hóhérok szíve mégsem lágyul 
meg. Vagy pedig gyalogszerrel űzik a száműzött zsi
dókat és aggok, gyermekágyas nők, csecsemők szom
juságtól elepedve halnak meg az útszélen , a hideg
től és esőtől még az egészségesek is megbetegednek, 
láz kezdi ki öket s a ragályt hurcolják azét szerte 
az országban. 

Ehhez képest a spanyol kiüzetés kéjutazásnak 
illik bele s az inquizició minden kínzása csak gyer
m ekjáték. - A kegyetlenségnek netovábbja pedig, mi
koi· ezrével kergett ék a lengyel zsidókat a maguk frontj a 
e1ött a mi iüzünkbe, hogy az üldözöttek védelme 
alatt közeledhessenek állásainkhoz. Valóban elgon
dolkodik az ember Nietzsche szavának igazsága fölött: 
Már azért sem m ondhatjuk, hogy az ember az állat
tól származott, m ert az sértés az állatra nézve ; 
állat nem l ehet oly kegyetlen, mint az ember. 

Az entente műveltebb országai szégyelik is a kö
zösséget Oroszországgal. Hervé Gusztáv írja: <IMit 
tettünk, hogy a zsidóságot az entente számára meg
nyerjük 'J Nem történt-e meg minden, ami al
kalmas arra, hogy· a zsidóságot az ellen táborába 
hajtsa? Ha mindaz igaz, amit amerikai lapok az 



oroAz gyalti~·mtos bánásroódról, a zsidóüldö~éfickröl 
irnal<, akkor 0rOA7;0l'Bí'.ág nem lehel azámnnlua máB, 

mint n félelon1 és szógyen országa, tthol elnyomott 
faj uk t~ keseriiség kelyhét fenéki g ürítette. l> Az angol 
nagy1·abbi is egyik besr.édében nyiltan meg merte 
roondani: (( [gazságnak és emberiességnek is kell 
még egy gyözelmet - az utolsót - kivívnia. 

· A zsidó közösség még sohasem állt olyan kiszáJní
tott, texvszerü embertelen séggel szemben, mint ami
lyet sok ezer zsidó a keleti harctéren elviselni tar
tozik. Számtalan ember vesútette életét, milliók az 
ö vagyonukat.» Az Egyesült-Államok kormánya 
pedig megbízta varsói konzulját, vizsgálja meg az 
orosz sereg ellen irányuló ama vádak igazságát, 
hogy tulaj don honfitársaikkal, az orosz zsidókkal 
szemben féktelenül s kegyetlenül járnak el. - Ez 
természetesen nem befolyásolja a municiószállítást. 
Az általános o1·osz munkásszövetség külföldi osz
tálya kiáltvánnyal fordult a müvelt külföldhöz, maly
ben elpanaszolja a zsidók keserű sorsát; a dumában 
is akadt nehány báto1·szívű képviselő, aki szóvá 
tette a zsidókkal szemben követett bánásmódot -
természetesen eredmény nélkül. Neves keresztény 
orosz tudósok is hiába tiltakoztak a kegyetlenségek 
e1len. Franciaországban liga is alaknlt, malynek fele
kezeti különbség nélkül sok emberbarát lett tagja s 
melynek célja az elnyomott orosz zsidók helyzeté
nek javítása. 

Valahányszor az orosz kormány külföldi kölcsön 
ügyében tárgyal, engedményeket igér, amelye){ vagy 
teljesen alap nélkül valók, vagy még idejében le-



• l · , . } 
.),).., 

tagadja ökt~t. A nagy visszavonulás idej én és a 
kényAzerteJepításek alkalmával a kormány kénytelen 
volt belyot adni a számüzötteknek ott, ahol épen 
lehetett. A kényszert azután erénynek tüntette fel, 
engedménynek és a szorító prés szándékos meglazi
tásának. Az európai sajtót bejárta az a sugalmazott 
bír, hogy enyhül a zsidók sorsa_ Oroszországban és 
hqgy a települési tilalmat felfüggesztették. Néhány 
nappal később azonban a kormány visszaszívja a 
hírt - a pénzügyi tárgyalások közben befejezödtek -
és az orosz pénzügyminiszt~r a londoni ((zsidóság 
falszabadí tására alakult egyesülett elnökének ártat
lan arccal kijelenti, hogy a zsidók ügyét nem tör
véunyel, hanem bntóságilag fogják rendezni, mert a 
töt·vényeket ren~szerint hamisan értelmezik és sok 
szükségtelen ellenségeskedésre vezetnének. Még az 
is a zsidók érdekében történik, hogy némely ker ü
letböl, tartományból ki vannak zárfa, nehogy ott 
zsidóüldözés támadjon. Ez nyilvánvalóan képmutató 
be:sz~d, mert a szabad körzetekben sem szünetelt 
soha a véres üldözés. Csak a.nnyiban változott meg 
a zsidók helyzete, hogy míg azelőtt állami. gyárak
han es nemzsidók gyáraiban nem volt szabad zsidó
ku\ alkalmazni, mo t kormányrendelet &z összes 
zsitló munkásokat és iparosokat, továbbá a z si dó 

m nekülteket is a municiógyárakba kénysze1·iti. 
Pedig az orosz zsidók is mindenképen t>leget t-esz

nek hazafiúi kötelességüknek. Több mint 350,000 
zsiJó küzd az orosz hadseregben és azámosan nyer
tek nagy kitünteteseket. A kormány sajtója is kény
\elon \'olt dicaerni buafiasságuka\, n cár maga sze-
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retetét és háláját fej ezte ki zsidó küldöttségeknek és 
emlékezetes még felhivása az ő << kedvelt )) zsidaihoz. 
Ennek dacá.ra tiszti iskolába nem vesznek fel zsidót, 
sőt még kitértet sem, hacsak nem · olyan családból, 
malynek már három nemzedéke az új hitben nevel
kedett. - A háború kitörése előtt 30 ezer orosz 
zsidó tanult európai egyetemeken. Oroszországban 
van ugyan körülbelül ötven főiskola és e~yetem, de 
ezekbe zsidók csak elenyésző számban léphettek be, 
legtöbbjébe egyáltalán nem. Zsidó leányoknak is, 
akik főiskolát akarnak látogat~i, még mindig csak a 
hírhedt és megalázó sárga cédula alapján és erkölcsi 
áldozatok révén szabad a nagyvárosban lakniok és 
tudományszomjukat oltaniok. A hazájuk védelmére 
hazasiető diákok kér éEét, hogy odahaza vizsgázbas
sanak, kereken elutasították. Zsidó - családok nem 
részesülhetnek az orosz vöröskereszt jótékonyságá
ban. Elesett zsidó hősök családjairól hitközségak és 
egyesületek tartoznak gondoskodni. Betegeiket és 
sebesültjetket bozzátartozóik nem 1á.togathatják, ha a 
kórház a települési körzeten kí~ül fekszik. Magnkat 
a sebesül teket és rokkantakat kiutasítják az ilyen 
tiltott körzetekből s ha történetesen olyan vidékról 
valók, melyet azóta mi szálltunk meg, helyzetük 
kétség~eejtö s kolduJással kell életüket tengetniök, 
De mint katonákat az első sorban használták fel 
a zsidókat, pl. Prsemysl rohamánál is, ahol nem 
egy halott orosz katona héber könyYet szorongatott 
görcsösen kezében. 

A keleteurópai zsidóság kérdése nagy probléma, 
p:~e1y azelőtt is sokat foglal~oztatta a zsidó ps 
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nemzsidó köTöket s ezután m ég több gondot okoz 
majd megoldása. Bekeidőben is az orosz zsidók tá
mogatása, kitelepítése, sanyarú soTsának enyhítése 
sok milliój ába kerül a világ zsidóságán ak. A nagy 
világszervezetek milliós költségvetései főleg az orosz 
zsid~k felseg1tésére vonatkoznak. A Jewish Coloni
sat ion Association (ICA), az Alliance I sraélite Uni
verselle, az I sraelitisebe Allianz, a Hilfsverein der 
deutschen Juden, a Bnei Brith páholyok, az Eng
lish-Jewish Association, a cionista- egyesületek, pén
züket arra költik, hogy az onnan menekülő zsidók
nak új hazát és új megélhetést biztosítsanak. A há
borúban ezeken kívül még külön segítő-bizottságok 
iparkodtak ezen zsidók nyomorán enyhíteni. A n é
met zsidók bizottsága februártól áprilisig négyszer 
utazta be Orosz-Lengyelország elérhető területeit, 
hogy személyesen győződjék meg a segítás megfelelő 
módozatairól. 

A tartomány meghódítáRa után újabb és súlyosabb 
feladatok báramianak majd különösen a középhatal
mak zsidóságára az ottani testvérek felsegítése és 
civilizációja tekintetében. Az anyagi felsegítés, ha 
óriási összegeket is vesz maj d igénybe, minden·
esetre könnyebben lesz megvalósítható, mint a má
sodik : hogy az évszázados elhanyagoituágban és 
visszamaradottságban tengődő bitfeleinket fogékonnyá 
tegyük a kultúra v i vmányai iránt. Bizonyos, hogy a 
keleteurópai zsidóságot nem lehet sem egy csapás
sal, sem et·öszakkal az új kultúra felé terelni m ár 
a~ért sem, nehogy bizalmatlanná tegyék ezzel a kal
túrával szemben. Boltkal mélyebben gyökeredzik 
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még a saj át kultúrájában és megrögzött felfogásá
ban. Azonkivül sok néprajzi sajátságra is tett szert 
az idők folyamán, féltékenyen m eg is őrzi öket, 
ama sajátlagos szokásokon kívül, melyek vallásával 
függnek össze. A német és az osztrák kormány már 
ezt a kérdést is alapos tanulmány tárgyává teszi, 
egyrészt nehogy törekvéseivel ellenszenvet váltson 
ki, másrészt, hogy a legmegfelelöbb m"dozatot ta
lálja meg az ügy érdekében. Maga a zsargón nyelv 
is rendkívül akadály ebben, viszont mértékadó véle
mények szarint épen ez fogja megkönnyíteni a né
met kultúra felé való haladást. Ez a nyelv külön
ben a Yiddish, mely már a háború előtt egész kis 
irodalmat teremtett magának, épen a háború által 
jutott szinte polgárjogboz. A mi hadvezetőségünk s 
a német is ezen a nyelven bocsátotta ki kiáltványait 
és hirdetményeit, melyeket a lengyel zsidókhoz inté
zett. Ezzel ellentétben az orosz katonai hatóság meg
tiltotta a zsargón használatát akár szóban, akáJ· írás
ban, a kémkedéstől való félelmében. 

A lengyelországi zsidóság helyzete még társadalmi 
és gazdasági tekintetben · sem rózsás. A németek felé 
húzna, de viszont érdeke megkívánja, hogy a len
gyel nemzeti tö1·ekvésekkel szemben se zárkózzék el 
és az ország lakóival, a lengyelekkel i azorosabb 
összeköttetésbe jusson. A lengyelek már a háború 
előtt sem mutatkoztak nagy zsidóbarátoknak. Akkor 
kimondták a zsidókra a gazdasági bojkattot és így 
akarták őket gazdaságilag tönkretenni. Maguk most 
önállóság, függetlenség után epe<leznek, ele nin c:;-; 
ér.7íékük n1ás nél? tisztes törekvései iránt, a zsidóság 
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jogát egyonlőe6ghez és A?.abadsngboz vonakodnak ~1-
ism(lroi. LJo dzban póldául és mll.sutt ?:eiclót nem 
u.lw,rtttk befogadni a polgárÖl'Aógbo. liiteles adatok 
Hzerint a longydek sok helyütt fos?.togattf\k is a ki 
iizött zsidölt boltjait. Az ogés~ lengyel nyelvii Aajtó, 
pgyetlen lap 1dvó telóvol, nyilta.n a zsidók ellen ltüzd, 
móg zsid6o1Ionos ifjúsági lapok is háltís talajra találnak. 

BrandeA Oyörgy, a híres lengyelbarlit dán iró ós 
tudós, n em is zsidó, hanem embori szempontból 
tiltal<ozott foltiioést l< eltő ciltkekbon, melyek az egész 
világsajtót bcjthtálc, a lengyelek oktalan ós meg
okolatlan zsioógyülöletc ellen. A1. osztrák-magyar 
6s nómet parancsnokságok Orosz-TJongyelo1·szág lneg
hó(litá"a uttin, az igazság ós n való ólet követelmé
nyeivel számolva, a városolt intózö fornmniba min
deniitt megfelelő azáml~ zsidót is hivtak meg. 

Mintha csak az oroszokkal való S?:övetség ós bn
ri\,i etíg Játszanók f~~ entenLo azon államain is, molyok 
oclclig szabndolvüen l<ezolt ók a zsidókérdéat. An{loi
OJ ','{ZlÍ[Jbttn, n hol aránylag kevés a ~si dó és versc
nyUlt n1. nngololckal nlig oaik lntb tt, n htibot· (t ido
j éig nam b i t· t gyökeret vel'ni n gyiHölaég. A ht\ború 
kitörósolcol' ft?. iriegenolt üldö ?.óSél1 felill parázs ldA 
zsülóiilcWzés t is rondozuok a nagyobb városol{ban, 
nmikor iR sol< nem nénl ot ii ~letét szintón ldfoszt,ották 
úe nen1-német zsirlókat bánto.lmn ?.tn,lc Liverpoolban 
megiA.ntétldrlött o~ a T JliFJihínin. t'1RillyeA7.téao utn.n is. 
A zAicló <>nlu\ntoaolcoL oloin!.o t• lutnFdtott(tlc Aorm~ó 
tiH?.t(lk nzza"l okolM.Ic nwg elj,\r,\H ukat •. hogy a~ nn· 
golok sét·tcg('tnék zAidó l<ttt onnh\n~nil.;nf.. 1\ésöhh ün 
lilló zRicló oHapatokn,t, s~erve~tol<, R~t mcgbf?:lln.tó h í· 



ro]\ azo riuL a második nagy francia offenzívánál eze· 
kot l<ergetMk először tüzbo. Oroszország befolyására 
mo~ditotta ol helyükről az angol kabinet a zsidó 
roinisztereket l Ezek állitólag tiltaltoztak az orosz 
l·ómuralom és kegyetlenkedés ellen 8 ez volt az orosz 
kor1nány válasza. Csak a póstaügyek minisztere I-Ier
bert Srtmuel, aki rendkívüli tel<intélynek örvend, 
maradt meg, de csak tárcanólküli miniszternelc 
Amintbogy hamisság volt Angliától, hogy a háború 
olején Oros1.ország nevében vagy színleg megbízásából 
birdette : felvirrad majd az orosz zsidók napja. Zang· 
will l s1·ael, a világhird zsidó iró elég naiv volt, 
hogy oz t el higyj o s úgy látszik, a kormány unszo
lására felhivással fordult a világ zsidóságához Orosz· 
ország érdeltében. Épon az ellenkező hatást érte el 
vele 8 azóta már maga is megbánta meggondolat
lan irását. Anglia azonban Oroszorezngért viseli igy 
u.r, erkölcsi felelössóg súlyát ós a szégyent a sole 
szörnyítség miatt is. 

Az ttng.ol kormány nom riadt vissza zsidó lapok 
betiltásától sem, ba nagyon hangosan mertek pa· 
naszkodni. A Jewhib Times-t is egyszerüen beszüntette. 
Viszont előkelő angol lapok, mint a Times, mely 
'" Beilis-pör ideján nzt irta, hogy Anglia }{öteh.1B&égo 
Oroszországtól tnesszobb1·e kerülni, most a zsidó!< 
ellen forrlul. 

Az nngol zsid61c azonbnn r Op})ttUt büszkék nn·a, 
hogy m.incljl\,t·t ol s() fol Ai)ólit,\sl'tt n1ennyion jelellikez
tek ön kt\nt sorttiltbóL :1~00 zsidó jelentkezöro B1.t\mi
tottu]{ osnptín n S7Aánlttninynn,1{ tnogfololöen, m~gi s n 
nogyecl n dll i ó zsidó köz ül több mint tizozer t\.llt bo 
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katonának . .f-50 tiszt is küzd az angol hadseregben. 
E kolóniák seregeiben is számos zsidó akad, pl. a 
kanadai, az ausztráliai s főleg a délafrikai sereg
ben. A külön zsidó e~ 1·edelr ténye azonban meg
szégyenítő. 

Dicsérőleg nyilatkozik a zsidókról Hamilton tábor
nok egy hozzáintézett kérdésre : <t Má1· a feltevés maga, 
mintha a zsidók hátramaradnának vitézségben mások 
mögött, súlyos sértés volna. A külön zsidó csapatok 
egész zöme, közlegények, valamint tisztek, nagy hő 

siességet tanusítanak : a legszörnyűbb tlizban is el
látják az elsö sorokat vízzel és élelemmel.,. 

Ftanciao1·száyban a h áború elej én ugyan a nép 
szintén apró zsidóüldözésekben kéje]gett. A zsidó 
irók, müvészek, tudósok közül, ald k éveJ.:en á.t tar
tózkodtak Párisban és a franci a kultúrával egészen 
összeforrtak, sokan ezenvedtek a gúnytól, lenézéstöl, 
zaklatáRoktól - gyakran ott tartózkodó lengyelek 
nszitásá1·a. Később a csapások súlya alatt a béke
időben sarjadt gyűlölség részben m egcsappant, ba 
nem is a hadseregben, de a társadalomban. Igaz 
ugyan, hogy az o1·osz ko1·mány nyomására a Francia
országban tartózkodó, üldözések elöl elmenekült 
orosz zsidókat fel szólították, hogy térj en ek haza vagy 
lépj enek be az idegen légió ba. De Her vé most is 
pártjukat fogta, azzal érvelvén, h ogy i lyen intéz
kedésekkel 2 1

/2 millió Rmerikai zsjdó rokonszenvét 
jaitsazák el n. fran<'iák. A Hzocialista párt is védel
miikre kelt és n fraucia l\ornntnytól ny Hatkozatot 
eszközölt ld, mely ~::~ zerint ezen ruena1dHtek vendég
jogát tisztel<'tben fogja trtrtani. 1\fégis orosz hatás 
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alatt, a set·eghez be nem vonulókat koncentrációs 
táborokban helyezték el. 

Algi?"ban, a francia gyarmatban, hol azelőtt is 
tobzódott a gyűlölség, 50 ezer zsidó állandó zakla
tásnak van újra kitéve. Sokan közülük az anya
országba hajóztak át, de a remélt pártfogásban itt 
sem részesültek. Úgy bánnak velük, mint kitaszítot
takkal. Az algiri és tuniszi katonák, az úgynevezett 
zuávok közt, a francia rabbik tanúsága szerint, 
számos zsidó küzd halálmegvetéssel Sok ősi tiszta
ságú zsidó vél' ömölhetett így épen a zsidók leg
ádázabb ellenségeinek él'dekében. Az a 4000 ember
ből álló idegen légió iR, malynek Careney-nál való 
pusztulásáról a német vezérkar hi va talosan is meg
emlékezett, tisztára zsidókból alakult. Ezekkel a 
katonákkal különben olyan embertelenül bánt a 
francia hadsereg, hogy a légió hangosan tiltakozott 
a bánásmód ellen, amiért megint keservesen meg
lakolt. 

B elgútJHban a háború kitörésekor 40 ezer zsidó 
tartózkodott., köztük vagy ötezer orosz diák, ahit 
otthon az egyetemeken be nem fogadtak s aki elöl 
utóbbi években a német egyetemek is elzárták 
«emlői ket. l> Itt is a háborúval ·együtt zsidóüldözés 
is tört ki. 

Olaszors,;ágblln, hol 36 ezer zsidó lakik tezen
kívül Tripoliszban L 9 ezer), néhány héttel a veliink 
való háború kitörése előtt nagy zsidó népgyűlés til
takozott n.z orosz barbárság ellen és Luzzatt i volt 
miniszter a legádázabb támadásokat intézte az o1·osz 
kormány ellen. Most ugyan ö és még egy-két zsidó 
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sz erepel a nagyhangú kiáltozák köz t - D' Annunzio 
sohasem volt zsidó, ősei sem - az orosz barátság 
azért aligha növekedett meg. 

Ezekben az országokban bizonyára összeütközésbe 
került a zsidók túlnyomó többségének hazafias érzése 
a vallási közösségből folyó kötelességérzettel, a haza. 
szeretet - vallásos öntudatukkal. És ha mindenütt 
a honfiúi kötelesség győzött is, nem egy lell!en üt
betett sajgó sebet és támaszthatott lelkiismereti 
furdalást, hogy fegyvert kell emelnie vérei üldözöinek 
érdekében, hogy életét kell áldoznia azok hatalmának 
terj edéséért, akik mindig oly pazarul ontották a 
zsidóvért. A sors kegyetlen iróniája! Ki tudja, a mi 
ellenségeink soraiban küzdö hány zsidónak golyója 
terítette le épen az ő felszabadulását előmozdító, .. 
sorsa javulásáért harcoló testvért. 

Mily boldogak lehetünk mi rna.gyar zsidók s ve
l ünk együt t a sz ö veteégeseink államaiban élő test
vérek, hogy a hazafi kötelessége, nemcsak hogy nem 
ütközik össze a zsidó érzéssel, de még erősítik egy
mást, hogy a hazafiúi lelkesedés tüzét a vallásos . 
lélek raj engása csak éleszti, hogy nem kell szégyen-
keznünk lelkiismeretünk előtt, mikor a haza érde
kében ránk rótt feladatokat teljesítjük. 

Más tekintetben sincs szégyelni valónk lelkiis· 
meretünk és honfitársaink előtt, mikor be kell szá
molnunk arról, miképen telj es í tettük hazafias felada
tainkat. A magyar zsidóság is megállotta helyét a 
nagy megpróbáltatásban és lángoló lelkesedéssel, 
rajongó szívvel, nemes buzgalommal vette ki részét 
a sze]lt kötelességekböl. Bár a magyar zsidósá~ot is, 
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mint más országok zsidóságát, békés, csendcs pá.
lyákra szoktatta belső meggyőződés és külső kényszer, 
o, haza hívó szavára felébredt benne a régi vér, a 
n1akkabeusok bősi lelkesedése és izzó rajongása. 
Zsidó katonáink kitettek magukért. Hivalkodás nél
kül monclhatjuk, hogy fiaink bátor szívvel és erős 
kan·al növelték a magyarság dicsőségét is, hogy 
gyávaságot, félelmet nem ismertek, hogy halálmeg
vetéssel küzdöttek és szívesen áldozták életüket és 
vérüket a haza oltárán. Áldás a mi hőseink emlékére, 
akik vérükkel pecsételték meg szeretetüket a magyar 
haza iránt! 

Zsidó katonák ezrével tüntették ki magukat és a 
badvezérek dícsérő elismerése tanusítja, hogy sem
miben sem maradtak mögötte másvallású honfitár
saiknak. Ez természetesen csak legelemibb köteles
ségük, de hivatkoznunk kell rá, me1·t a. háború za
jában sem némultak el azok a múzsak, melyek a 
zsidóság kisebb belső értékéről zengtek és harcra
termettségét kétségbevonták, dacára a mindennap 
halmozódó ellenkező tényeknek, dacára sebesültjeink
nek, hőseinknek, akik omló vérükkel cáfolnak rá az 
ilyen támadásokra. Németországban hasonló vádakat 
a cenzura rövid úton intézett el: egy-kétszer törölte 
az illető cikkeket, ha1·madszorra a lap betiltásával 
fenyegetődzött s ha mégis megismétlődött az ilyen, 
nemcsak a zsidóságot, de az államot is mélyen sértő 
támadás, a lapot egyszerüen beszüntette, mint pl. a 
Staatsbürger· Zeitungot. Mi magyar zsidók a magunk 
védelmére legalább korán hozzáfogtunk amaz adatok 
gyüjtéséhez, melyek a hábol'úban való részvételünkre 
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vonatkoznak. A"' Egyenlőségnek azóta elhunyt nagy
nevű harcos szerkesztője, Szabolcsi Miksa, aki a 
n1agyar zsidóság köri:il hervadbatatlan érdemel<et 
szerzett, mindjárt az első hetekben rovatot nyitott 
lapjában a zsidók részvételéről a háborúban és a 
lap azóta hétről· hétre garmadával közli az err o 
vonatkozó hiteles adatokat ; az egyes hitközségak is 
gyüjtik a fiaikról, tagjaikról szóló adatokat, egy 
külön Magyar Zsidó Hadi Arohivum pedig feldol
gozni szándékozik az összes begyülő háborús ada
tokat. 

Nemcsak a különböző harctereken küzdöttek máR 
vitéz katonáink sorában zsidók; azt a nagy munkát, . 
melyet a háború az itthonmaradtakra rótt, szintén hűsé

gesen megosztották másvallású testvéreikkel a zsidók. 
Különféle gyüjtések és jótékonysági mozgalmak, a 
vöröske1·eszt, elesett hősök özvegyei és árvái számára, 
béna, vak katonák felsegítésére és sok más célból 
alakult egyesületek mind melegszívü és bőkezű tá
mogatókra. akadtak az izraelitákban, ami magától 
értetődik és külön dicséretet nem, csak felemlítést 
érdemel. Hitközeégek a maguk kórházait, iskoláit, 
egyéb intezményeit sebesült katonák gyógyítására, 
lábbadozók ápol ására ajánlották fel és sok helyütt a 
teljes ellátás költségeit is viselik; épen úgy fele
kezetünk számos jobbmódú tagja js lábbadozó otthont 
vagy katonakórházat létesített. Az Orsztígos Izr. Pat
ronage egyesület, mely 1836 gyermeket ment meg 
évenként az elzülléstől s évi kiadása 47,000 K., 
müködését elsösorban hősök árváinak védelmére ter
jesztette ki ; szintúgy sok helyi egyesület is ezeket 



az árvákat és katonák özvegyeit vette killönös párt
fogásába. A CheY' ra Kadisák a kegyelet érzésétől át
ba,tva külön tiszteletben részesítik a területükön elhúnyt 
izraelita katonákat, díszsírhelyen temetik el őket és 
közös siremléket emeltetnek majd haló poraik fölé. 
A háborúban elesett községbeli hősök emlékét pedig 
megörökítik. 

Hitközségek, szentegyletek, nöegyesületek roind a 
háború első hónapjai óta még sokkal behatóbban 
fáradoznak a nagy nyomor enyhítésen; évek óta 
összekuporga.tott, újabb s gazdag adományok és 
gyüjtések segítségével megnövekedett pénzeiket a 
háború által nyomorba jutott családok támogatására 
fordítják. Rendkíyüli összegeket igényelt ama mene
külteknek ellátása, ruház.ása, segítése is, akik az 
orosz betörés elöl menekültek hozzá.nk Galiciából 
és hazánk északkeleti megyéiböl. Ezek hazafias ér
zésükért viselték a számüzetés súlyos igáját és nem
csak az ellenségtől való félelemből menekültek : nem 
akarták galád árúJással életüket megmenteni. Sok 
százezer korona gyűlt egybe hitközségak áldozat
készségéből és a zsidó társadalom adakozásából. Itt 
szünt meg legelőször a külömbség orthodox és neolog 
közt és dőlt le a válaszfal, mely az állítólagos két 
felekezetet egymástól elválasztotta, ameunyiben kö
zös bizottságokban vállvetve buzgólkodtak a nyomo
rúság en y hí tésén. 

A hivatalos közegek nem mind eszméltek arra, 
hogy ezek a szegény, külsejükben elhanyagolt zsidók, 
honszeretétük áldozatai és a menekülteket nem 
mindenütt látták szívesen. Némely helyi nagyság 
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fóltotto vülóJ<e uolclogeágát tőlül<, ele nagyj ában j ó
indulattal tnláJJ{oztak a menokültck a hatóságok 
rós~éről e logal~íbb addig, míg a kormátny l\özöe el
he l yo~(·s iil{ röl nem gondoskodott, nem zárták el a 
városokat e l őlük. -- A menokülők vonatait sok 
helyiitt a nőegyletol< tagjai, küldöttai várták, az 
ébezd tömegeket megvendégelték e megajándékozt ák 
n logszükeégesebb holmikl<al. 

De nemcsa1< segítségünket vették igénybe e mene
kiiltel< ; szegénységük, müv~letlenségük, maradieáguk 
megt·onditette lelkünket. A j ómódban és müvelt köi·
nyczetbcn élő zsidóság számára mint eleven szemre
hányás jolentek meg ezek a szegények. Mit nem 
csinált Németország a maga lengyel zsidaiból, mint 
órtett ahhoz, hogy Posen tartomány zsidóit a német 
müveltséggel megbarátkoztassa s milyen kö~épkori 

tillapotban maradtak meg ezek a lengyel testvéreink! 
A1. államnak és a zsidó tát·sadalomnak e zsidók 
iránt való kötelességeire is a háború hívta fel a 
ügyehnét. 

Viszont csodálatos e hittestvéreink vallásos buz
galma és rengeteg az a vallásos t udás, a bibliának, 
zsidó irodalomnak és hagyományos tannak az az 
istnere te, me ly legtöbbj ükben fellelhető. És megható 
n könyvnek ezer et ete köztiik. A nagy nyomorban, 
a sok szenvcdés ós nélkülözés közt a száműzött 

zsidók mindeniltt szellemi táplálékot is kerestek és 
panaszuk, hogy könyveiktől meg vannak fosztva, 
volt oly hangos, mint amely házukat, vagyonukat 
siratta;· kérésük héber könyvekért olyan sürgető, 
mint kiáltásuk kenyérért. 
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A galiciai és bukovinai zsidók az osztrák kor
mányt ós hitközségeket is nagy feladatok elé állí
tották. Galiciában 8 milliú lakós közül 870 ezer 
(11 %) a zsidó. Sok fényes példáját szolgáltatták 
hazaszeretetüknek és önfeláldozásuknak az egész idő 
alatt, melyben a ezerencsetlen tartomány hadiszíntér 
volt. Lemberg visszafoglalása után pl. ezrével talál
tak osztrák és magyal' katonákat, akiket az ellenség 
elöl ök bujtattak el álruhában, lengyel-zsidó viselet
ben, mindig saj át életük kockáztatásával. Á leg
magasabb kormánykörök is elismerték érdemeiket és 
bazafiasságukat. A. t rónötökös kijelentette a cerno
vitzi hitközség elöljárójának: hitsorsosai sokat szen
vedtek az orosztól hazafiasságuk miatt ; a zsidó
ság felette hazaszerető, sohasem fogjuk ezt elfelej
teni. 

Bécsben 100,000 zsidó menekült részesült állam
segélyben, Prágában · 13 ezer, Brünnben 6540, Fil
senben 12,000. Csehországban különben összesen 
60 ezer, Morvaorazágban 22 ezer. Összesen több 
mint .200 ez(jr részesült támogatásban. Az állam
segélyt a bécsi Allianz, német és semleges állambeli 
egyesületek anyagi támogat.ása folytán még 300,000 
koronával egészíthette ki, malyből a ~0,000 Buda
pesten tartózkodó osztrák honpolgárnak is jutott 
segély. Ha itt is tekintetbe vesszük azokat az ado
mányokat, malyeket az egyes osztrák hi tközségek, 
Chevra Kadisák s egyesületek étel, ruha, pénz stb. 
alakjában juttattak számüzött testvéreiknek, el kell 
ismernünk, hogy itt is grandiózus munkát végzett a 
zsidó a zi v. Igaz, hogy mindez kevés Isten ama ke-
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gyéért, hogy az ad~kozók házatáját megkímélte el · 
lenség járásátóL 

Ama menekülteket, kik a városokban becsületes 
munkát nem találtak, a kormány nagy táborokban 
helyezte el. A táborok vezetése, belső kormányzata, 
törvénykezésa lehetőleg a menekültek köréből válasz
tott vagy kijelölt zsidó bizottság vagy rabbitestület 
kezében nyugodott. Eme táborokban is mindenütt. 
megnyilatkozott a tanulási vágy s a roanekültek 
közül való tanítók, tudósok, rabbik végezték a taní
tást. A Báró Hirsch-alap is nyitott sok helyen 
minigzteri engedéllyel elemi iskolákat. Idők j ele, 
hogy a bécsi Allianz az osztrák hadijótékonysági 
bizottsággal együtt működött és hogy tényleg nem 
csak zsidóügynek tekintették ezt a kínszenvedést. 

Természetes, hogy sem Ausztriában, sem hazánk
ban a sajátlag os felekezeti ügyek alakulásáról, fejlő · 

cléséről, nagy változásokról, életbevágó tervekről a 
háborús évben alig lehet szó; sokkal inkább fogla} .. 
koztatták a felekezetet a háború gondjai, nyomorá
nak enyhítése. Hacsak az nem említendő, hogy az 
Országos Iroda felhivást intézett az ortbodoxokhoz, 
melyben a háborúra való hivatkozássol felájánlja a 
békejobbot, sajnos, hatás nélkül. Talán majd a béke 
hozza el a jobb megismerést és a békésebb szel
lemet. 

Az államhoz való viszonyunkon, a zsidóság és a 
hadsereg közt való vonatkozásokon Magyarországon 
s Ausztriában a háborúnak nem volt aJkalma sem~ 
mit sem változt.atni. 'rörvények biztositják vallásunk 
és fel ekezetünk teljes egyenjoguságát. Békeidőben is 
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nagyszámban voltak zsidó tisztjeink, magasabb katonai 
méltóságba is nem egy . zstdó lépett. Ebben. a tekin
tetben N6rne.to1~.~zrí.r;han a leggyökeresebb átalakulás 
ment végbe. Itt békeidőben tudvalevőleg a tisztikar 
dönthetett a felvételre előterjesztett jelöltek felett és 
csak az általa ajánlottakat nevezték ki. Így történt, 
hogy a törvény szellemének ellenére és a zsidóság 
gyakori tilta.kozásá.nak dacára mégis csak egy-két 
német államban, pl. Baj o1·országban érhetett el zsidó 
is tiszti rangot. A német zsidók a háború eleje óta 
határtalan lelkesedéssel vettek 1·észt az egész nemzet 
felbuzdulásában, annyian tüntették ki magukat vitéz
ségükkel és személyes bátorsággal, oly kétségtelenül 
bizonyították be, hogy összeforrtak a német nem
zettel, hogy a hadvezetőség, minden más szempontot 
mellözve, számos zsidót nevezett ki tisztté. Hi teles 
kimutatás szerint már ecldig is 284 izraelita. vallású 
hadnagy ván a német hadseregben, még pedig 190 
porosz, 80 bajor, tO würtembergi, 6 szász. Több 
mint 4000 zsidó kapott vaskel'esztet, tizenketten az 
első osztályut. Az önként hadiszolgálatra jelentkezök 
száma is igen tekintélyes. 

A háború mindenesetre nagy hatással lesz a német 
zsidók teljes egyenjogosí~ására. Az állam szabadelvii 
szellemben fogja a zsidóRág ügyeit kezelni. Sok jel 
mutat arra, hogy ez a császár és a kormány el
határozott szándéka. Már háború közben is sok j ó
indulatot tanusitanak a zsidók iránt. A harctéren 
küzdőknek pl. a császár egyenes parancsára alkal· 
mat nyujtottak, hogy az engesztelő napot megünne
pelhessék. Azoltnak, akik csal\ rituális étellel élnek, 
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a hadvezetőség a táppénzt kifi.zéti. Maga a hadve
zetőség tiLtakozott amaz alaptalan vádak ellen, 
mintha zsidók kibujtak volna a katonai szolgálat 
alól. Gyűlöletet terjesztő lapokat megrendszabáJyozott. 
Egy térítő lelkész től, aki fogolytáborukban « buzgól
kodott, 1> a katonai hatóság a német isidók sz övet
ségének felszólalására a tábor látogatásának jogát 
megvon ta. 

A né_metek különben j ó tapasztala~okat tettek az 
orosz-lengyel zsidókkal is ; ennek köszönhető, hogy 
a kormány a zsidó hadifoglyokat bizonyos tekintet
ben különleges elbánásban részesítette. Külön isten
tiszteleteket rendeztetett számukra, Orosz-Lengyel
ország elfoglalása után pedig egy részüket haza is 
bocsátotta. 

Fontos az a nyilatkozat, melyet Bernstorf gróf, 
amerikai német nagykövet tett: <cA mi zsidó kato
náink v i té z ül harcolnak. Bátrak, , bösiesek, értelme
sek. Ezt a mi kormányunk értékelni tudja. A zsi
dók, bála erélyüknek és tehetségüknek, a gazdasági 
és szellemi élet minden terén batalmasat alkottak 
és szilárd poziciót teremtettek maguknak. A háború 
után a zsidógyülölet végleg eltünik majd, mert a 
német nép most meg van gyqzödve a német zsidók 
hűségéről ~s áldozatkészségéről». Jellemző az is, 
hogy ama 60-80,000 orosz gondozására, akik .a há
ború kitörésekor Németországban tartózkodtak, ügyeik 
elintézésére és segélyezésükre a birodalmi kancellár 
a zsidó Hilfsvereint jelölte meg hivatalos közegnek -
felekezetükre v aló tekintet nélkül. Az egyesitlet · 
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25,000 oroszt szállított vissza hazájukba, legtöbbjét a 
kormány megbízásából anyagilag is segélyezte. 

A harmadik szövetséges, a török birodalom terü
letén a zsidók régibb idő óta nagy szerepet játszot
tak. Az újtörökök békés forradalm ának legelőkelöbb 

yezérei között több zsidót találunk és számos olyan 
törököt, akik az Alliance iskoláiban tanult. Európai 
Törökországban 100,000 zsidó él, ázsiai Török
országban 300,000, ezek közül a jeruzsálemi kerü
letben 90,000, Egyiptomban 45,000. Eredetileg más, 
min t mohammedán nem is lehete.tt katona, az al
kotmány életbelépése óta azonban igen. A behivot
takon felül a török zsidók külön önkéntes légiót is 
szerveztek, mely a Dardanellák ostrománál rend
kívül kitüntette magát. A szultán egy a török rab
bitól, a chacham basitól vezetett küldöttségnek kö
szönetét is fej ez te ki az egész török zsidóság nagy 
szolgálataiért és hűségéért. 

A Szentföld1·e, mely török uralom alatt áll, ször
nyü mód rászakadt a háború okozta. baj. Itt, ahol 
majdnem intézmény idegen jótékonyságnak köszön
heti fennállását, ahol iskolák, tanházak, könyvtárak, 
tanonc-intézetek, árvaházak, kórházak, népkonyhák, 
sínylök házai mind idegenből táplálkoztak, a háború 
nagy zavarokat okozott és az intézményeket alap
jukban megrendítette. S nemcsak a segítség apadt 
meg, de az idehelyezett nagy katonai táborok által 
a drágaság is tűrhetetlen lett. Jeruzsálemben más
kor vagy 300 katona tartózkodottJ most 25,000. Maga 
a szent vó.ros főhadiszállás lett és ahol valamikor 
Pá vid sere~ei és a m~kkabeusok táboroztak, ott most 
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tt török f~lhold leng mindenféle val1áslÍ katonák 
felelt. - Más vát·osokban is, mint Hebronban, Szá
fedoeu, Tibériásban, melyek lakossága vagyontalan 
ós rendes körülmények közt it:~ csupán nyomornsá
gos keresetéből él, elképzelhetetlen mérveket öltött 
a szükség. A nagY, nyomor enyhítésére Amerikaban 
és Európa majd minden országában nagy segély
akciók indultak meg. Az amerikai zsidók egy egéAz 
bajórakománuyal élelmiszert ki:ilcltek Palesztinába s 
felekezeti különbség nélkül osztották ki. 200,000 K 
készpénzt is adományoztak, főleg a kis emberek fel
segítésére és Amerika konstantinápolyi nagykövetjé
n ek, az izraelita vallásu Henry Morgenthaunak közben
járásával juttatták el a szegényeknek. A német
hol\c"nd Palesztina- bizoLtság májusig 250,000 márkát 
küldött. Magyarországon is megalakult egy Palesz
tina-bizottság, mely mária szép eredménnyel mükö
dik. Osztrák és német bizottságok is nagy összege
ket szanteltek a Palesztinában dühöngő nyomor eny
hi tésére. 

Palesztina n ópe maga is munkálkodik a baj el
hárításán. A mezőgazdasági mun.kások közös intéző-
8éget választottak a munkaalkalmak kellő kiosztására 
ós a szükölködők ellátására. - A háború folytán be
állt izgalom növekedéséhez itt még hozzájárult az a 
bizalmatlanság, melyet újabb jdőben a eiunisták irá· 
nyában tanusítottak n hivatalof:l körök. Ennek oka 
abban n. fülhívá l3hau rej lile, melyet n.z nngol kormány . 
intézt,tt n. világ zsidó~:~ügához, ttí-: entente győzelme 

esctére önálló zsidóországot igérve. Ezt az igél'etet 
sobn z:;idóember komolyan nem vette és ennek remé-
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nyében senki az entente győzelmeért nem imádko
zott. Nem a cionizmus iránt való ellenszenvből, ha
nem a7íért, mert ellenséges áll am polgárainak alapítása, 
zárta be a kormány az angol-palesztinai bankot, mi· 
áHal sok apró telepítvényesnek okozta aka1·atlanul 
is anyagi romlását. 

Más európai alapítás is, melytől Palesztina jövő
jére nézve sokat reméltek, mondott ez évben cs ő
döt. A haifai Technikum megkezdett épületei, anyaga, 
gépei, könyvtára árverésre kerültek, ami még a bá
ború előtt az alapítók közt való meghasonlásnak 
tulajdonítható. Szarencsére mindent a német Hilfs
verein vett meg, mely a technikum alapításában is 
résztvett, s így remélhető, hogy idővel mégis meg
valósul a nagy terv. 

A Szentföld maga az általános szenvedé.3 ez évé
ben többet nyert és kedvezőbben haladt, mint ez
előtt évtizedeken át. Szíria és a szentföld a sznezi
csatorna ell~n irányuló támadás hadműveleti góc
pontját képezik és így a hadvezetőség különös gon
doskodá 3 át vonták magukra. A meg nem müvelt, 
elhanyagolt és a mult évben természeti csapásoktól, 
sáskajárástól pusztított földön n éhány hónap lefor
gása alatt sok száz kilométer j ó automobilút, vas
úti vonal, telegráf- és telefon-hálózat, továbbá Mar
coni-állomások és más hasonló intézmények támad
tak. Megnyílt n. rég épített vasut Jeruzsálem és 
Damaskus l<özt is. A bibliai Cin pusztája is, ahol 
valamikor n.z izn~elitúk Vttndoroltn,k és szumjaztak, 
most német mérnökök révén vasuti összeköttetéssel, 
vízvezetékkel, távíró- és telefonbálózattnl rendel-
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kezik. Kövezet és csatot·na --· keleten ismeretlen 
fogalmak - most meghonosodnak Ezenkívül a 
lnkoss<:1got a l egszigorúbb rendszabályokkal tiszta
ságra, egészségügyi rendszabályok betartására ké~y
szerítik és ezzel ragályos betegségek te1jedését meg
nkadnlyozzák. 

A felekezetek és nemzetiségek közt állandóan dúló 
tol'zsalkodások is nagyrészt megszüntek. A kormány 
a mohammedánokat röpiratokban világosította fel 
arról, hogy a más vallásúakkal szemben minő test
véries és barátságos viselkedést tanusítsanak. A nagy
részt külföldi térítő társulatok iskoláit is bezárták és 
helyettük európai t antervek alapján, de a való életet 
inkább tekintetbe vevő iskolákat alapítottak. A francia 
Alliance Izraélite iskolán·ól azonban kimondták, hogy 
ezek nem nemzeti, hanem nemzetközi intézmények. 
Francia jellegüket kissé megváltoztatták s az isko
lák tovább állanak fenn. A tö1·ök kormány a zsi
dók irányában mindenképen szabadelvű álláspontra 
helyezkedik. A háború k.itörése előtt vagy 50,000 
orosz zsidó élt a szentföldön. A kormány ezeknek 
kivételea intézkedésekkel megkönnyítette a török ál
lampolgárság megszerzését és külsösége]{ mellőzésé 

vel 40 frank fejadó befizetéséhez kötötte. Csak 
akik ezt az összeget sem tudták megfizetni, úgy
szintén, akik Oroszországban maradt rokonaikat 
féltették kellemetlenségektöl, vándoroltak ki -
és pedig Egyiptomba. ](ésöbb még ezt a csekély 
dijat is elengedte tt kormtíny. Körülbelül J 5,000 fédi 
családostúl a török állam l{ötolekébe lópott, mig 
;)OOO kivtl.ndorolt. Alexandriában a palesztinai mene-
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kültek számára az angolok külön tábort építettek. 
a menekültek közt vannak marokkói, boccharai, 
daghestáni, jemeni zsidók, akik rnind megtartották · 
eredeti nemzeti viseletüket és nyelvüket, bár már 
nagyatyáik a szentföldön laktak. Van közöttük mü
velt ~mb er is : ügyvéd, orvos, gyógyszerész. Maj d
nem mind héberül is beszél. A török zsidókra a biro
dalom föllendülésével még nagy jövő vár. 

A többi ország zsidóságáról háború alatt termé
szetszerűen kevés bír szivárgott ki. A szm·b zsidók 
nyomo1·a leírhatatlanul nagy volt. - ,Románia a 
határ mentén mindenünnen kiutasította a zsidókat, 
még a honosítottakat is. A Bessarábiából odamene
külteket nem fogadták tárt karokkal. A zsidó Bnei 
Brith páholyok segítettek valahogyan. - Bt~lgáriában 

is jó időbe telt, míg elmúlt a menekültekkel szem
ben tanusított hidegség és míg a bulgáriai zsidók
nak sikerült üldözött testvéreik számára a.zt a jogot 
kieszközölniök, hogy az ország egyes vidékein letele
pedhessenek. - A görög parlamentben a miniszter
elnök tiltakozott a szalonikii lapok ellen, melyek a 
város lakosságának különböző rétegei közé gyülöl
séget vetnek. Kijelentette, hogy a görög zsidók a 
szalonikii ipar fejlődésében, mint értékes tényező 
szerepeinek és ragaszkodásuk Görögországhoz tagad
hatatlan. Felszólítja a görÖgöket, hogy a zsidókkal 
barátságban éljenek. Palesztinából ide is sokan me
nekültek. 

Épen a Szalonikiben és Görögország más részei
ben élő spanyol zsidókra, akik 1492-iki spanyol ki
üzetés után telepedtek meg itt, vonatkozik spanyol 

Az IMlT É -ukönyve. 1916 23 
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körök ama terve, hogy ezeket a származásukra büszke 
és még mindig régi hazájuk nyelvén beszélő zsidó-

. kat telepítsék vissza Spanyolországba. Ez a mozga-
1om már néhány éve megindult. Az idén a spanyol 
kormány amerikai zsidók közbenjárásá1·a amerikai 
nagykövete útján ldjelentette, hogy az 1492-iki ki
üzetéai .. határozat nincs többé érvényben és hírül 
adta, hogy sz·ivesen látja a zsidókat és elismer i 
egye nj ogúságuka t. 

Svá}cban megalakult a «vörös Mógén-Dávid,> 
(Dávid pajzsa), a vörös kereszt és vörös félhold 
mintájára, főleg a zsidó hadifoglyok nyomorának és 
lelki szenvedéseinek enyhitésére. Valószinűleg ·világ
szervezetté alakul. 

A1nerikában olyan bevándorlási törvényt fogadott 
el a parlament, mely az orosz zsidók egy részének 
bevándorlása elé nagy akadályokat gördit, holott a 
háború dacára is több mint 66 ezer zsidó vándorolt 
Amerikába és háború után Amerika nyílt kapuira 
és vendégszeretetére az orosz zsidóságnak szüksége 
lesz. Wilson elnök tiltakozását j elentette be a tör
vény ellen, mely a politikai bűnösöket és menekül
teket kizárja, már pedig az orosz kormány sok olyan 
zsidót üldöz, aki szabadságért és emberi jogokért 
küzd. A törvény bizonyos műveltségi fokot is követel, 
holott - Wilson tiltakozása s.zerint - a természetes 
ész felméri a képzettséget. Azonkívül sok Ameriká· 
ban már megtelepedett s honosított jövevény várja 
oda családját, rokonait. Az új szavazásnál a javaslat 
nem kapott kétharmad többséget és ezért szerenceére 
nem vált törvénnyé. - Newyorkban egyedül több 
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mint egy millió orosz zsidó él és számos zsargon 
színbázuk és napilapjuk van. Természetesen német
pártiak. Orosz · zsidó bevándoroltak felsegítésére Ame
rikában egyesület alakult, malynek 46,000 tagja van. 
Az amerjkai zsidók emberbaráti tevékenysége s a 
háború áldozatai számára tanusított segítő készsége 
igazán nagyarányú. A háború által leginkább sújtott 
tartományok zsidóságának, az orosz- és német-, len· 
gyel, szerb, galiciai, sziriai, palesztinai hittestvérek
nek eddig több mint 800,000 dollárt - négy millió 
!koronát - juttattak az amerikai segítő bizottságok. 
Azt az elismerést különben az ellenséges országok
han élő zsidóktól sem vonhatjuk meg, hogy volt 
-érzékük más országok zsidóságának nagy szenvedései 
iránt. Angolországban pl. nagy gyüjtések folytak 
nemcsak a hazátlan belga és francia zsidók, hanem 
a lengyel és palesztinai zsidók érdekében is. 

Az amerikai zsidósajtó ábrándos tervet vet fel: 
ülj ön össze általános zsidó világkongresszus, mely· a 
zsidóság követeléseit állapítsa meg az elkövetkezendő 
béketanácskozás számára, nehogy a jövőben is jog
fosztott, elny.omott,minden kényúr erőszakoskodásának 
-és garázdálkodásának kitett, űzött és megkínzott kö
zösség maradj on, hanem, hogy a világbéke az · ö 
-számára szintén megkönnyebbülést, megváltást, bol
dogságot jelentsen azokban az országokban is, ahol 
jogait eddig semmibe sem vették. 

Adja Isten, hogy ennek lehetősége minél előbb 

.elkövetkezzék s hogy a béke ideje dicső győzelmek 
után minél előbb eljójjön: emberöltökre terjedő, 

()rszágaink virágzását, jólétét, művelődését elősegítő, 

23* --



356 EDELSTElN BERTALAN 

a zsidóságot is nyugodt fejlődéasel biztató áldásos, 
diadalmas béke ! 

Még á.ll a harc, de talán mégis közelebb jutottunk 
már ehhez az időhöz. Egy év előtt még csak az a 
~ 

jámbor hit élt bennünk, hogy az igazságnak győznie 
kell. A lefolyt év már nagyszerű eredmények;et érlelt, 
melyek a sikel't valószínűvé teszik és a végleges 
győzelem biztos reményével töltenek el bennünket. 

A háború rengeteg m~gpróbáltatás elé állította a 
zsidóságot: megá.Uottuk a próbát. A béke majd ha
talmas feladatokat ró. a zsidóságra, eszményien szép 
feladatokat: emberbaráti, művelődési tekintetben, a 
vallásos eszmék ápolása, _. a vallás intézményeinek 
fenntartása érdekében, a zsidóság összetartozandó
ságának gondozásában, az elnyomottak jogainak ki
vívásában. Vajha már a békés munkában való buz
gólkodásról számolhatnánk be a következő Évkönyv
ben, hogy addig valóra válnék a próféta hirdetése: 
«a népek azétzúzzák majd kardjaikat s átkováesolják 
ekevasakká és dárdáikat szőllőkésekké, nem emel 
nemzet nemzet ellen kardot és nem tanulnak többé
háborút.» 

Budapest. Dr. EdeZstein Bertalan. 

-
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I. 

Dr. Vadász Lipót elnöki beszéde. 

Tisztelt Közgyűlés l 
A magyar zsidóságnak olyan kevós az - országosnak 

mondható - organuma és olyan ritkán van alkalma a 
maga egyetemességében való megnyilatkozásra, hogy bizo
nyára nem csekély azok száma, akik - legaláb b némely 
vonatkozásában országos sze1·vezetű - Társulatunk e köz
gyülését, a mai viszonyok közt, ilyen kinálkozó alkalom
nak tekintik. , 

Es én szivesen élnék is ezzel az alkalommal, hogy foglal-
kozzam baj ainkkal, feladatainkkal, a nemzet iránti, felekeze
tünk és önmagunk iránti kötelességeinkkel és nem hallgat
ván cl a kebelünkből feltörő sóhajokat és panaszokat, kész
séggel gyakorolnám a - tőlem telbetően - komoly és igaz
ságra törekvő kritikát, magunkkal szemben és másokkal 
szemben is. Hitfeleink közül igen sokan bizonyára meg
el6gedéssel vennék, ha mindezeket és mindazt, ami ezek
kel összefügg vagy - sokszor nem is épen organice -
összefüggésbe hozatik, a jótékony nyilvánosság előtt tár
gyalnám ; senki közülök tőlem mást nem kívánván, mint 
hogy ezt teljes elfogulatlansággal és - épen a. megvé
dendő szempontok · érdekében - mindenek felett kivána
tos teljes igazsághoz való hüséggel és tiszta lelkű em
berséggel cselekedjem. 
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De nom ólok ezzel Atz alkal01nmal t. Kö7tgyalés 1 Mm·t 
bArrnennyi.t:o tu it j uk ia mindanuyian, hogy a m.i felekezeti 
ügycink s.v.ompontjai sehol som ütköznek bele egyetcmos 
nt\gy nemzeti órdekeink sphoo:rájába : mAJ, a háború har
sogó aktuálitása m ellett, ma, obben a rninden er6nkrc, 
minclon idegünkre szttlnot tartó sorsdönt{) nemzeti harc
bnn, ítgy órzern, hogy osftk a jelentkezésünkben is cgyl~
t,,nws hatású kórdósek az egyedül.iek, m elyok nyilvá11os 
tá1·gyalásr a jgényt tnrthatnalr. 

De érzem t, Közgy{Hés azt ÍS1 hogy alig van olyan 
szooiális, társaclalmi, gazdasági kulturális és - általában 
n nemzeti lrözület váltov-atos vonatkozásait érint() kérdés, 
rnelyr't hosszú-hos.'izú iuű?·e ne a hábot·ít,, e háború ma,j
ctani hatása haLá?·ozna rneg. 

Ez n. hatás érvényesíti egyébkónt a maga r ávilágitó 
erejét már a mult megítólósénél js, Ma már talán áltahí
nos annak a megállapítása, mily mé1·tékben voltak hibá
sak a nemzet tagjai köziil azok, akik a minket fenyegető 
háborús veszedelemmel nem számoltak, vagy legalább ne1n 

'Úgy számoltak, hogy ennf~k a ko nzekvenciáit l evonják és 
az ezekből folyó nagy lelki kötelezettségeket teljesítsék ; 
a kicsiny dolgokban nagyok, a nagy célkitűzésekben kicsi
nyek voltunk és veszedelmes partikularizmus zűrös disz
ha.rmoniái süvítettel{ végig az országon. Ma már tisztáb
ban látjuk, hogy a távlatok hiánya, a mérotek hibás volta 
mellett, mily sokan vesztették volt el a körülöttünk zajló 
nagy világgal és magának a nemzetnek a histório.i tanul
ságaival való. kaposolatot l A jövőbe látók, a jövő vészes 
viharát előre érzők kemény, komoly, intő szava Cassandra
ltiá.ltá.sként hangzott el és mintha nem fenyegetett volna 
elég ellenség, azok számát botoran 6·n?nagunklral is SZ(t

poritottuk, tépettek, viszálykodók, gyülölködők voltunk l 
És hogy annyi belát> viszálykodás után - a lót 6s 

nemlét kérdése véros komorsággal robbanván elénk - a 

J 
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talpra ugrott nemzet erősebbnek, nagyobbnak, egységesebb
nek bizonyult, mint amilyennek bárki is remélbette volna, 
most, hogy a háború borzalmas lobogása mólyen bevilágit 
a lelkünkbe, a nemzet lelkébe : ám rögzítsük meg e vál
tozatos látományoka t, meg n e felej tkezzünlr, vész és vihaJ•
szüUe é?·zéseinkJ·ől, a mult faka.sztotta szemrehányásaink
ról, mellverdeső önvádj ainkról, közös aggodal1nain hról és 
qyötrelmeink?·ől: emlékezzünk majd felmagasztosult büsz
keségünkre, kivirult 1·eményeinkre és örök erővel éljenek 
bennünk fogadkozásaink és az áldozatkészség, az egyéni 
és szociális ,jóság és az életre-halál1·u való egyrnás1'U· 
utaltság lelket já1·6 é1~zései. 

Őrizzük meg jól benyomásainkat és vjgyük őket ma
gunkkal a jövőbe ; készüJjünk lelkünkben a jövőre, erre 
a ma még le nem mérhető problemára, erre a titokzato
san komplikált rejtélyre J 

Ez a háború a maga kiterjedésében, fegyvm·eiben, esz
közeiben, egyesekre és nemzetekre rótt feladatainak gigan
-tikus voltában, gazdasági és pénzügyi rombolásaiban és 
:rögtönzött szervezéseiben, az emberi együttélés megmoz
clítbatatlanoknak vélt annyi kereteinek szétfeszítésében -
.ez az annyi erkölcsi és emberségi fogalmat szétrobbantó 
háború minden fantáziát meghaladó mártékben harsog és 
dörög és lángol a világon. 

Évezredekre visszamenőleg ez az emberiség legnagyobb 
-és leghevesebb akciójal 

Vajjon m,i lyen lesz it 'reakciója? l Jfi lesz ennek a 
-bm·zalmas lralaklizmának a visszahatása ~) 

Bizonyos, hogy ba ez a pokoltól az égig ható rettene
tes harci zengés lecsendesül is, ha ebben a bo1·zalmas 
·Orc}1estruroban utolsó hangként elhangzik is az utolsó 
ágy.úszó - ez ugyan végét jelenti majd a bru.·cnak, de ez 
'Yitég ne n~ lesz a béke, a lelkek békéje l A gyász és a bánat 
kesergése, a gyűlölet, a szégyen, a bosszú, a harag, a le-
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tiport gőg lihegőse sok-sok időre eHízi még n, lelki békes· 
ség feh6r galambját és régen terem roá1· a tiszta búza a 
szántóvető gazda gondos kezétől kiegyengetett gránátdúlta 
földön és ki is nyílt el is virult az eltemetott h6sök sírján 
n virág~ a mikor a lelkek ben még mindig ott tátongnak 
az indulatok tépte sebele Sok idő telik abba, amíg a né
pek milliói megtanulnak vidámak lenni ós egymásnak 
megbocsátani. 

Az egész vonalon kompromittált internaoionálizmua. 
táborából bizonyára az örök béke álmodozói lesznek a 
legelsők, akik munkára szervezkednek. De vágyva és epedve 
oz ábránd után, a hitükben megront1iilt emberek mégis a 
nemzeti koncent1·árió rninél teljesebb voltában ker·esik majd 
t\ jövő biztosítékait l Ez a hábor·ú a lelkünkbe égette azt 
a tapnsztoJatot, mely szerjnt létünk biztosítéka a nemzeti 
egysé(!, az á ll am i o r ő és ha oz elpusztul, szinte brutális 
primitívséggel, népvándorláskori magától értetődéssal pusz
tul vele az egyén is. 
Erőssé kell tenni a nemzetot l És mi, a megismerések

ben tisztult látással, eré>nk tudahibon mogizmosoclva, ön
érzetünkben meggyarapodva, nagy komolysággal látunk 
majd a háború utáni munkához. Súlyos és nehéz lesz ez. 
n. mnnka, mcrt bármilyen nagy legyen is az örökkó mü
ködő természetnek és magának az emberi szociális orga
nizmusnak a regenerativ ereje, a foltópett, folsebzett fel ü
leteken nem lehet elóg gyors a sa1·jadzás. Össze kell fog
nunk valamennyiünknek, hogy a nemzetet szervezetté, 
munkájában ÓA lelkébon f o g y o l m o z e t t e b b 6 és ígyr 
('r()ssé, o.nyn.gi és lelki ós erkölcsi ldncsokbon gazdaggá, 
majd azt mondanám: nemzetibbé togyiik. 

E célok felé, e nemes belmii{Rzió feló törekedve ol fog hal
ványulni minden centrifugális irányzat és el fog némulni 
minden gonosz tendenciával szított visszavonás, a gytílöl
ködésre beidegzett vagy épen silány órvónyesülés okából 
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gyülölköd()k minden lá1·májával együtt l Elnómítja, eltün
teti ozokot közös feladutaink nagy·vonalusága és exi.~z

tenciális é1·dekünek (eli.~me1·t összhangzatos társadalmi 
együttműködésünk lratego?·ikus imperativusa. 

Hiszeit ebben a nA.gy és felemelé) és az e1·kölcsi er5k 
legyé>zhetetlenségévol ható lelki kényszer{iségben, bizom 
A.Z igazság e1·ejében, 6s ebben a hitben és bizalomban 
nyitom meg a mai közgyíilést. 

II. 

Dr. Bánóozi József titkári jelentése. 

Tisztolt Közgyíilés l 
A milliók 1·ottonetos harca immár kót óvo foly s szinte 

lélekzet-visszafojtva sz cmlélj ük a hősi tusát, melybon 
véreink havason 6s ö1·v6nyen, tüzön és hullámon át tesz
nek tanuságot amellett, hogy a magyar dicsöség nem 
hulló csillag volt, moly tü11dökölt, aztán lobuliott a ma
gasból, ha11om üstökös, mel:, ideje betelvén, ime új~a 

megjelent, hogy lássák fónyét a népek és rettegjék. Es 
hittel és bizalommal ismóteljük költőnk multat és jövőt 
összefoglaló igéit: 

A magyar nomv.otnok volt nagy és sok vótke 
S büntet ésót ruá1· ó.tszenvedte ő; 
De orónye is volt, ós jutalmat órto 
Móg n em nyort .. . jutalma ]esz mn.jd n j övc5. 

Ezt a biztos j öv őt készítik elő testvérej nk a haremezön 
ós mi itthon, feladataink más-más torülotón: 

A mi korunkban fegyverek zaJ ában soro némulnak el 
a múzsák és Társulatunk munkássága sem szünotelt. Áro. 
tudományos és irodalmi tovókonysóg gyümölO$e rendsze
rint csöndes fejl<Sdés ós kedvoző viszonyok oredmény(liil 
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jelentkezik, s kénytelenek vagyunk bevallani, hogy anyagi 
erőnk, bár tavalhoz képest némi javulást mutat, az el
ernyedés veszélyének van kitéve. Bizonyos, hogy mihelyt 
a közviszonyok engedik, hathatós propagandát kell kifej
tenünk Tá1·sulatunk megalapozása érdekében. Huszonkét 
éve, hogy megalakultunk és összes tö1·zsvagyonunk és ala
pítványaink nem tesznek ki 70,000 koronát. Pedig ugyf}D.ez 
idő alatt negyven kötet kiadványt adtunk közönségünk
nek. Nem tudom, van-e más hazai irodalmi társulat, mely 
ennyi erőfeszítéssel kénytelen létezését föntartani és szín
vonalát megóvni? És van-e nemzeti, van-e felekezeti 
szempont, mely ezt az állapotot jgazolhatná vagy csak 
menthetné is? Kötelességünk lesz nagyközönségünket, 
különösen tehetőseinket fölvilágosítani, hogy akik a tár
sadalmi és felekezeti jótékonyság minden terén oly párat
lan bökezüséggel támogatják az embersze1·etet műveit, a 
mi szellemi munkánktól se vonják meg jókaratukat. Itt 
nemcsak a mi érdekünkről van szó, hanem az övékéről 

is. Bátran mondhatjuk : tua res agitur. És ha várható 
felbuzdulásuk reményeinket valóra fogják váltani, épen 
nem bizonyos, hogy amit tettek, áldozat volt-e vagy 
tartozás. 

-+c 

Ifjúsági bibliánk kész első kötetének kinyomatását ismét 
el kell halasztanunk, remélhetőleg csak egy évvel. Pedig 
utolsó közgyűlésünkön nyomós hangok emelkedtek a 
kiadás ~ürgős volta mellett. Igazgatóságunk készséggel 
engedett volna az unszolásnak, melyet már taval is szi
vesen megelőzött volna, ha költségvetésünk a jelentékeny 
terhet megbirná. Igy épen a Társulat érdekében vagyunk 
kénytelenek tagjainkat még egy évi türelemre kérni. -
Dr. l'enetianer Lajos pályanyertes műve «Palesztina tör
ténetéről a második templom elpusztulásától a jelenkorigD, 
mely egy érdekes történeti kérdést először dolgoz föl 
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az irodalom~an s melyről hivatott bír álói annyi elisme
réssel szólottak, stint~n várja a kiadást. - Jóformán 
kész Péchi Simon rabbinikus munh·ái címen a na.gy 
kancellárnak kiadatlan s bennünket különösen érdeklő 
kézirata, mely szel'zőjét ismeretlen oldalról rontatja be. 
1\fár Szombatos imádságos könyve nagy meglepetés volt 
nekünk, de hogy Péchi ennyire elmélyedt a zsidó tudo
mányokba, alig gondolhattuk Ez a munka a héber ta
nulmányoknak Magyarországon való művelése töi·téneté
ben páratlan magaslatot jelent és a magyar tudományosság 
históriájába egy teljesen új fejezetet fog iktatni. A kötetet 
d1·. Lövy Ferenc marosvásárhelyi rabbi a kellő appará
tussal készítette sajtó alá. - 1903-ban, tehát tizenkét 
évvel ezelőtt megindult s annyi elismeréssel fogadott 
Magya1·-Zsidó-Oklevéltá1·unk 2-ik kötetének anyaga már 
néhány év óta együtt van s ha viszonyaink engednék 
vagy mecénás akadna, bármikor sajtó alá mehetne. -
Szentí1·ás(ordításunk négy kötete körülbelül elfogyott, s 
maholnap az egész munkának megszerzése antlkváriusi 
úton sem lesz lehetséges. A nagy mű átdolgozása és ki
adása is erős próba elé fogja állitani Társulatunk anyagi 
és szellemi erejét. 

Kiadni mindössze Évkönyvünket adtuk ki, amire alap
szabályaink is köteleznek. Mint huszonegy társa, ez is 
ö1·vendetesen mutatja, mennyi tudós, ú·ó és költő áll fele
kezetünk szolgálatába, mennyi igaz magyar és jgaz zsidó 
érzés nyilatkozik meg elmeműveikben. Nincs ötven éve, 
hogy a nemzet egyenjogú f\aivá fogadott bennünket, s ez 
az aránylag röv1d időszakasz elegendő volt arra, hogy 
ilyen fényes gárda előálljon a magyar irodalom és tudo
mány hasznára és a hazai zsidóság dics5ségér e. Ez az 
Évkönyv - lehet-e másként? - az idők véres forgatagát 
is tükrözi, amint maga a Társulat az idén sem rolliasztotta 
el, hogy a háború sebesültjeit és betegeit olvasmánnyal 
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el ne lássa. Így küldtünk összesen 100 kötetnél többet 
a Szurmay-csapatnak, az Erzsébet királyné szanatórium
nak, a temesvári sebesülteknek s a trencséni megfigyelő 

állomás sebesültjeinek. 
-.c 

A lefolyt év adatai közt azon:ban egy valóságos alkotás 
is szerepel, amely Társulatunk történetének és - erősen 

hiszem - felekezetünk művelődési törekvéseinek is min
denha kimagasló ténye marad : megnyilt a Magyar Zsidó 
Múzeurn, mint a súlyos időkhöz illett, minden ünnepség 
nélkül, csupán az igazgatóság és a múzeumi bizottság 
tagjainak jelenlétében. A múzeum alapításának indítvá
nyozója, dr. Mezey Ferenc, ez alkalommal lendületes be
szédben vázolta a nagy kezdemény j elentőségát s öröm
mel csatlakozom ab beli r emény éhez, hogy «e szűk keret
ből életre induló intézményünk, úgy reméljük, egykor ~ 
kegyeletes visszaemlékezés és eszmetermelés becses helye 
lesz felekezetünknek. De ezenfelül mint országos gyüjte
m ényeink egy hézagának pótlój a a nemzet történeti és 
müvészi kultul'ájának is egyik kicsiny, de értékes hajléka 
lesz.» 

Veszteségeink az elmult évben fölötte n agyok, nemcsak 
'Számuknál, hanem annál a faj súlynál fogva is, mely az 
.elhunytakat megkülönböztette. Dr. Klein Mó1· nagybecs
kereki rabbi , választmányunknak kezdettől fogva tagja, a 
magyar rabbikarnak disze és a zsidó tudománynak ava
tott művelöje volt, ki a Tévelygők útmutatójának magyar 
for<litásával is méltó hírnevet szerzett magának. Meghalt 
az Egyenlőség szerkesztője; Szabolcsi Miksa, felekezetünk 
és Társulatunk minden ügyének lelkes előmozdítója, aki
nek köszönjük, hogy fölolvasásaink állandó szervezésével 
a hatás új orgánumát nyertük. D1., Ká1·mán Mó1~, a prm
.ceptor Hungarim elhunyta nekünk is súlyos veszteségünk; 
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igazgatósági, majd választreányi tagunk volt s Társulatunk 
egyik alapítója. Millenniumi ünnepünknek az ő közremű
ködése adott különös díszt és tartalmat. Mély részvéttel 
-emlékszünk meg végül W echsler Adolf nagyváradi hit
községi elnök és dr. Heller Zsigmond máramarosszigeti 
ügyvéd, választmányi tagjaink és Lindenbaum Mó~· pár
ialó tagunk elhalálozásáról Mindannyian szívükön visel
i ék Társulatunk érdekeit s meghatottan és hálás érzéssel 
-tesszük le koszorúnkat sírjukra. 

~ 

Alapszabályaink értelmében azok, kik hat .év óta vá.
lasztmányunk tagjai, kilépnek s helyettük és azok helyett, 
.akik ez idő alatt elhunytak, a mai közgyűlés tiszte újakat 
választani. Az igazgatóság ez irányban javaslatot tesz s 
-Önökön, tisztelt uraim, áll azokat a férfiakat kiszemelni, 
.akiknek Társulatunk ügyeinek vezetésében ezentúl r észt 
óhajtanak adni. Bízunk az Önök bölcseségében és a meg
választandók arravalóságában, bizunk a jövőben és min
denek felett bizunk felekezetünk kulturális érzékében. 
Az :Írás népe nem feledkezhetik meg irodalmáról. Mi pe
<üg tovább fogjuk -szolgá.lni mindakettőt hűséggel és sze
retettel. 

III. 

Pályakérdések. 

1. 

Az Országos Iroda pályadfja. 

Kívántatik zsidó közigazgatási kézikönyv. 
Határidő 1916 október 31. 
Pályadíj az Országos Iroda ajándékából 1600 korona. 
Megkívántatik, hogy az izraelita felekezet alkalmazásá-
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ban állóknak és egyáltalán a_ jogkereső közönségnek for
rásuJ és tanácsadóul szolgáló eme kézikönyv: a) a magyar 
izraelita vallásfelekezet közjogi állását és egyáltalán az 

államhoz való jogviszonyát ismertesse; b) hogy az izr. 
hitfelekezet összes testületeir e és intézményeikre vonat
kozó ezidőszarint érvényben levő jogszabályokat és az ezek 
aiapján kifejlődött gyakorlatot feltüntesse; c) hogy tartal
ma.zza mindama tör vényeket és rendeleteket, melyek az 
izr. hitfelekezet és testületei adminisztrációjával bármely 
tekintetben összefüggnek; d) hogy magában foglalja a 
fennálló hitközségak területköreinek, közérdakii intézmé
nyeik és .szervezeteik jegyzékétr. A. kellő beosztású és köny
nyen áttekinthető mű 25 ívre terjedhet. 

A. pályadíjat nyert munka a Társulat tulajdona. Az eset1·e 
ha a Társulat a munkát változatlanul kiadná, minden ki
adás után a tiszta haszonnak egyharmada, ha pedig át
dolgozva adj a ki, a tiszta ha~zo~nak egynegyede a szerzőt 
illeti meg. 

A jeligés levéllel ellátott gépirásos pályamű a Társulat 
titkárához, VIII. , Tavaszmező-u. 10. sz. küldendő. 

2. 

Halmos pályadíj. 
Kivántatik zsidó tárgyú elbeszélés akár prózában, .akár 

versben, mely a történetből vagy a társadalmi életből 
mariti tárgyát. 

Terjedelme legfölebb 5 ív lehet. 
Határidő 1917 január 15. 
A pályadíj Halmos ! zor úr ajándékából 500 korona:. 

A nyertes mű a Társulaté, mely azt vagy az Évkönyvben 
vagy többi kiadványai sorában teszi közzé. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályamii a 
társulat titkó.rához, VIII., Tavaszmező-u. 10. sz. küldendő. 
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IV. 

J elentás a Magyar· Zsidó Múzeumról. 

l. 

A roúzeum a háborús nehéz idők dacára is eléggé fej
lődött, amennyiben gyarapodása körülbelül másfélszáz 
számot tett ki. Szaporodna.k a nagy háborúból való zsidó 
emlékek, k épek, tárgyak és okmányok is. 

Az adakozók, akik a múzeumot 1·égi tárgyakkal gy~ra

pitják és akiknek elmult évi n évso1·át alább adjuk: a tár
sadalom ·Ininden rétegéből sorakoznak segítőinkül és gyüj
tőinkül . és most már (főleg dr. Neumann Ede kanizsai 
főrabbi úr lelkes és tudós propagálása folytán) a vidéki 
főrabbi urak is élénkebb részt vesznek benne. Eme moz
galom remélhetőleg mind tágabb hullámgyűrűket fog vetni. 
Fels~erelési tárgyakbau a mult évben múzeumunk két 

r ézcsillárral, egy kisebb üvegszekrénnyel - hol terítők 

és női holmik \annak egy csoportban elhelyezve - vala
mint egy széthúzható és összecsukható ü,~egfallal, az ok
mányok küUlitására - szaporodott. Az okmányoknak ilyen 
hozzáférhető felállítása igen célszedinek bizonyult. azt 
állandóan n ézik és olvasgatják a látogatók, azért legutóbb 
egy második ilyen összecsukható többrétíi üvegfalat csi
náltattunk, amelyekbe a kiállítandó okmányok elhelyezése 
1nost folyik. Az érem -sze1.-rény rendezését befejeztük, n 
pecsétnyomók melletb ott vannak a szemlélés és tanulmá
nyozás megkönnyítésére a lenyomíLtok is. Itt is, mint 
roinden téren, akRdályoz bennünket a. h ely sziike és :tz 
anyagi h elyzet n yomasztó volta. 

1916 j11nuár hó 23-án megnyílt a _múzeum a nagy
közönségnek Vadász Lipót á.llamtitkál'. Székely Fm·enc 
udvfbri taná.csos, elnök, Mezey F er enc dr. és Bánóczi 



370 TkRSULATI KÖZI ,El\:IÉNYEK 

J ózsef th. igt1J:6gató, Stiller Mól' dr. stb. j eJ onlétéue~ ; a 
1núzenm gyiij téséről és csoportos elrendezéséről mjndnyájan 
elismeréssel nyihttkoztnk. Kntatóknak, va,lamint a feleke
zeti Jn,poknak is sűrCin igénybe vett forrása a. múzeum 
gyüjtése. A látogatás állandó. 

A mult évi gyarapítók névl:lora a következő: 

Dr. Bánóczi József ig<'llzgató, Budapest. 
Dr. Balassa József tanár, Budapest. 
()zv. dr. Bneh er Vilmo~né, Budapest. 
B lau Henl'ik j sk. igazgató, Pápa. 
~fj. Braun Ignác gabonakereskedő, Budapest. 
Ozv. D l:íniel Sándorné, Budapest. 
Denhof Mór, Budapest. 
Bár ó Dirsztay Béla, Budapest. 
Ebriich Mór főrabbi , Rohoncz. 
Epstein Szjgfried igazgató, Budapest . 
Fejgl J . fő1·abbi. Gyöngyös. 
Dr. Feleki Béláné, Budapest. 
D1-. Flesch r.rmin főrabbi, Mohács. 
Dr. Friedlieber Ignác hittanár, Budapest. 
Jh·iedmann :Mór hitoktató, Högyész. 
Dl'. Goldberger Izidor főrabbi, Tata. 
Héber Ferenc tisztvisel ő, Dárda. 
Hollós Oszkár vasútigazgató, főmérnök, Budapest. 
Dr. J ellinek 'Miksa, N.) itra. 
Jasznigi Sándor hirlapíró. Budapest. 
Dr. Jordán Sándor főrabbi, Szatmá1·. 
Kayseriing-család (Budapest és Nagykanizsa). 
Köves [zsó tanár, Budapest. 
Keller Zsigmond gabonakereskedő, Budapest. 
LernbergeT Ármin r abbi, Rozsnyó. 
Dr. Lem:t>er ger Dávid tábori 1·abbi, Rozsnyó. 
Lonkai Arrninné magánzó, Budapest. 
Mandl Bernát tanár, Budapest . . 
Dr. ~Ie21ey Ferenc kir. tanácsos, Budapest. 
Neumann Zsigmond nagykereskedő, Fiume. 
Neumann Hermann talmudista, Pozsony. 
Neumann Soma gabonakereskedő, Budapest. 
Neumann Róbert gabonakereskedő, Budapest. 
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Ne1.1mann Vilmos hitközségi pénztáros, Bucla. 
Sasvári Béla igazgató, Budapest. 
Steiner Lajos antikvá1·ius, Budapest. 
Dr. Steinhe1·z J akab főrabbi, Székesfehérvár. 
Dr. Steiner Vilmos főxabbi, Hátszeg. 
Silbe1·mann Izraél antikvárius, Budapest. 
kisbábi Strasser Sándor, Budapest. 
Strauss Ignác hitk. titkár, Miskolcz. 
Vadász Ede nyug. főtisztviselő, Budapest. 
\Veiss Leó nagykereskedő, Kassa. 
D1:. Weisz Miksa hi~tanár, Budapest. 
enyingi W ertheim Arruin, SzékesfehérváJ.·. 
enyingi Wertheíro Pál, Székesfehét·vár. 

Dr. Fauó Be1·talan, 
múzeumi őr. 

2. 

A Magyar Zsidó Múzeum zárszá.ma.dása.. 

Egyenleg -· _ _ _ __ _ __ _ ~ _. K 609.87 

Bevétel. 

Az...izr. m . üod. társ. szubv. 1915-re K 1000.-
0rsz. izr. iroda <c << 1c tOOO.-
Az izr. m . közalap « 1914-re 1c 1200.-
« '' • « • 1515-re (( 1200.-

W olf Sándor adománya _ _ _ __ '' 200.-
Dr. Lederer Sándor adománya __ • 60.-
Dr. Hilb J ózsef adománya ____ « 20.-
Dr. Hollós Oszká1· adománya _ .. « 10.-
I zr. hitk. Nyíregyháza adománya _ • 10.-
A.z izr. m. közművelőd. alap átutalása « 14·.60 

----------~K~5=3~1+~.~47 

Kiadás. 

Dr. Fabó Bertalan illetménye ___ __ K 1000.-
V ás ár olt tárgyak _ __ __ ___ _ _ « 383.08 
H ázbér _ _ _ _ __ __ - ___ c 1372.50 
Költségek ___ ____ ___ ~ _ - _ • 1R6.50 
Egyenleg .. _ __ __ _ _ _ _ •_· _23_9_~_.3_9-----.....--~ 

Ji i3 14.47 
Budapest, 1915 december 31. 

24* 
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v. 

Dr. Mezey Ferenc beszéde a Magyar-Zsidó Múzeum 
megnyitásakor. 

- 1916 januál' 2:3. -

Tisztel t uraim l 

A nagy véres OfieJllények közben, malyeknek tanui va
gyunk, zajtalanul ünnepeljük egy új, llla még szorény, do 
már ÜJ a lelkekhez férkőző . intézményünknek a magyar 
Y~Hidó ro (ivolődési törokv6Hekbe való boillesztéf ó t. 

A kultuJ·ába való bizodalmm1k ugyan sok tokintetben 
megrendült. ÉpítóA holyett sz orte a nagy világban rom bo
hist Utt.unk. Nemcsak az ombor, hanem munkád~ínak éJ'té
J<ei, logbecsose hb alkotásai pusztulnak ol. Á JU azért nv. 
oazmén yc•k h'ánti h (iségünlwt fel nem o.djuk. MegtépdeseU. 
lelk iink ogy óp zugábn-n nr. om b01·isóg győzelm ón ek hit6t 
móg Jn<.'gÓvtuk 

Az ldéHc súly~.t fokozott ntórtók bon 6rezziik m i, zsic1ók, 
nldk nemosak uz fUtalános 01oberj 11yomornságon btí,nkó
d uni< , nomoHak n.z 6szaki bol'?.a.lmak alatt 8r.envedő hit
t·okonrtinl< min.tt ltosorgünk, han<'m hazftíiúi bánflotunk 
me liotit ön n ön holyzotílnkbon is gyakran fájdalmasan tn.
JHL~ztalj uk, hogy ó pen o vilnglu\borúb~tn érvó11yosiUt mtgy 
tnlnjdonninkórt nom ogyszol' luí.láthinság, htlségüuk0rt. 
1'01-HZÍudulnt a l'ÓSZíill k. JtoodnJom, tu fl 01nány, n1.ÍÍVÓSZOt (>H 

n. polgári ipn J'koclfl.s minden torón való igyekvósiin k né
m oly köröld>On ttz ignzsÁ,goH rnéltá.nyh\s holyoU. so lo~v.or 

hántó megítólóahon rós:~,es ií l. 
1 >e mindnz nem id ego u ít.lwt ol henuünket som n,z idoálok 

Hzolgt\ln.t.,'t.tól, HOm n. min<lon oRelok<'d<'tiink rugóját aliroLó 
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hazaszeretetünktől. Kulturlelkiismeretünket szunnyadni 
nem hagyjuk l 

Miként fiaink forró vériikkel a csatatereken, híveink 
pedig itthon a sze1·etet és könyörület műveiben a nagy 
időkhöz méltóan és szinte csodálatos módon teljesítik 
hazafias kötelességeiket, úgy kell hogy a hit és közroű
volődés szolgálatában levő intézmények, legyenek uzolr, 

még oly kicsinyek, ro in den j o gos érzékenységen hllhelyez
kedve, végezzék feladataikat, folytassák megkezdett mű
veiket és tartsák magukat készen arra a kétségtelenül el
jövendő időre, amikor a hit szabadsága feltámad, mikor 
a szellemi élet ismét Jogaiba lép, amikor az jgazság és 
1néltányosság veszi fel az uralmat és a jó és szép kultuszá
ban harmónikusan találkozhatunk. 

Önök előtt, tisztelt m·aim, kik jobbára tá1·saink az 
alkotásban és részesei annak a gyüjtő és felde1·ítő mun
kának, melyet Múzeumunk szem előtt tart, az eddigi és 
további céljainkról szólnom nem kell. Programmunkat 
megaüja és teljesen kimeríti intézményünk címe, mely ime 
most bontogatja gyönge szá1•nyait. 

A Magyar Zsidó Múzeu1n 1na még nagyon szerény he
lyet foglal el intézményeink körében. A nagy és híres 
mt1zeumi gyüjtomények mellett pedig meg sem látszik. 
Sem az ország, se111 11 társadalom kegyeivel nem dicsek
szik. Sőt azok közül is, akik külön jellege iránt áldozatra 
és segítségre kötelezve volná.nak, ilyenek hitközségeink, 
u. zsidó testületek, rabbik, tanárok és tanitók közül alig 
ogynéhányan siettek, hogy velünk dolgozznnak. Ám azok
nak, akik eszméinket felkarolták, szellemileg és ~gyéb 
áldozatokkal támogattA.k, legyen hála és juhalmazza őket 
·ar. a tudat, hogy munkánk nem eredménytelen. Gyüjte
ményünk, mely már 1500, közöttük sok ritka tárgyat ölel 
fel, figyelemre érdemes. M.a ugyan inkább osak alapletétel 
az, amit-e egybegyültünk, de bízvást hisszük, hogy múzeu-
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mtmk naggyá lesz és hogy nemzedékein kben az ősi 

hjtünk iránti tiszteletet nevelni, a vallási élet ter én a 
jogosult művószeti érzéket általában fej l eszteni fogja. 
A multra tartozó patinás emlékekből és forrásmitvekből 

kiáradó történeti szellem n emcsak a magunk nyajában, 
hane1n a világosságra szorulók érzületeiben is tisztító 
hatást fog gyakorolni. E szűk keretből életre induló jn
tézményünk, úgy r eméljük, egyko1· a kegyeletes vissza
emlékezés és eszmetermelés becses h elye lesz felekezetünk
nek De ezenfelül m1nt országos gyüj teményeink egy 
hézagának pótlója a nemzet történeti és művészi kultu
rájának is egy kicsiny, de értékes hajléka lesz. Úgy 
legyen r 

A Magyar Zsidó Múzeumot ime rendeltetésének átadom 1 



ZÁRSZÁMADÁ S É S KÖLTSÉGVETÉS. 3 í 5 

VI. 

Zárszámadás és költségvetés. 

Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat zárszámadása. 

Bevételek: 

l. Folyó évi tagdíjak ~ _ _ _ _ __ ~ K 
2. 1914. évi tagdíjak _ _ _ __ __ _ _ 1 

· 3. Társulati kiadványok __ . . _. .. _ __... - « 
4. Izr. Magyar közalap szubvenciója __ _ _ « 
5. Pesti izr. hitközség szubvenci6ja __ _ _ « 
6. Folyószámla és értékpapir kamat _ _ - « 

9632.31 
188.95 
476.40 

1000.-
1000.-
5369.12 

50.-7. Adomány __ ~ ~ -~ - __ -- ·- - -- 11 -----
K 17716.78 

Kiadások: 

l. Titkári tiszteletdíj_ __ _ __ _ __ _ K 
2. J egyzői tiszteletdíj _ _ _ _ _ _ _ 1 

3. Kezelés és postaköltség _ _ _ _ ~ • 
4. Irói díjak ·- _ __ _ _ __ __ _ _ 1 

5. Kunewalder-pályadíj 100 # _ . _ _ _ _ « 
6. Orsz. Rabbi-egyesület szubvenciója....... __ __ « 
7. Magyar-Zsidó Szemle « __ _ _ • 
8. Nyomdai kiadások _ _ _ _ _ _ _ 1 

9. Egyenleg mint bevételi többlet __ _ ·-- __ « 

2000.-
1000.-
2225.57 
3245.-
1200.-
300.-
800.-

4498·4() 
2447.75 

-----

Budapest, 1915 december 31-én. 

B eck Dénes s. k. 
ellenőr. 

K 17716.78 

Székely Fen~1tc s. k. 
pénztáros. 

Megvizsgáltuk és 1·endhen találtuk: 

Deutsch Sámuel s. k. B1·eitner L. Zsigmond s. k. Adler Laios s. k. 
Szirmai Oszkár s. k. WilheiH~ Al'llw1' s. k, 

szátnvizsgálók. 
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Az Izraelita -Magyar Irodalmi Társulat vagyonkimutatása. 

Vagyon: 
Folyószámlabetét : 

Belvárosi Takarékpénztár r.-t.-nál _ _ _ _ K 13618.-
É1·tékpapirok : 

K 36900.- 41/~% -os Belvárosi Takarék-
pénztári záloglevél _ __ @ 86.- K 31734.-

1{ 20100.- 4% -os Magy. kor .-jár.@ 74.- << 14948.- « 46682.-· 
Betétkönyvek : 

A Belvárosi takarékpénztár t·.-t. betét-
könyve (Kunewalder-alapitv.) _ __ K 4343.65 

A Budapesti taka1·ékpénztá.1· r. -t. betét-
könyve (Tencer-díj) __ __ _ « 4564.62 « 8U08.27 
Alapítványhátralékoh : 

Nagyváradi izr. hitközség _ __ K 200.-
Szabadkai izr. hitközség_ _ _ « 300.- « 500.-

K 69708.27 
Teher: 

Törzsvagyon _. _ _ _ _ _ __ K 14703.30 
Le szubvenció 11Magyar Zsidó l\llúzeum· 

nak 1915. én·e _ ...!- _ _ __ _ « 1000.- K 13703.30 

Alapítványok : 
D1·. Freund I stván alapítványa _ __ _ -~- t< 20000.-
Kun ewaldel' M. Fülöp-féle hagyaték ·- _ _ « 8000.-
Eötvös Károly-alap __ _ _ __ __ __ _ -· « 3750.-
Herzmann Bedalan és neje alapítvány _ _ _ « 1400.
Deutsch Zsigmond és neje-alapítvány_ __ _ -- « 1000.
Halmos Izor-pályadíj __ __ __ __ ,. - - « 500.-
0rsz. izraelita iroda páJyadija _ ... __ ·-· __ <c 1600.-
Franklin-Társulat követelése __ __ _ __ __ « 14914.82 
M:agyat·-Zsidó Muzeum _ __ __ __ _ _ - « 2392.39 
Egyenleg mint bevételi többlet _ _ __ - · - « 2447.76 

Budapest, 1915 december 31 én. 

Beck Dénes a. k. 
ellenőr. 

K 69708·27 

Székely Ferenc a. k. 
pénztáros. 

Megvizsgáltuk és rendben találtuk : 

Dtul:lch Sá.muels. k. Breitner L. Zsigmon d s. k. Adler Lajos s. k. 
Szirma.i Oszkár s. k. Wilheim Arthur s. k. 

szám vizsgál6k. 
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Az Izr. magy. irodalmi társulat költségvetési előirányzata 
1916 január 1-töl 1916 december 31-ig. 

Szükség lel : 

1. Titkár tiszteletdíja - - _ -~ - - - K 2000.-
2. Jegyző tiszteletdíja - _. - - - « 500.-
3. Kezelési és postaköltségek _ - - « '2247.7:'> 
4. Ir6j dijak _ _ - - - - - - - • :1800.-
5. Nyomdai kiadás _ _ _ ~ - _ _ • 5000·-
6. Oklevéltár II. k. szarkosztési díj 1·észlete_ c 500·-
7. Halmos-pályadíj _ _ ~ _ _ ~ _ c 500.-
8. Országos iroda pályadíja _ ·- __ _ _ • 1600.-
9. Magyar-Zsidó Muzeum _ _ _ _ _ -· _ « 1000.-

10. Orsz. rabbi·egyesület szubvenciója_ _ _ • 300.-
11. Magyar-Zsidó Szemle szubvenciója _ _ -_• __ 800_ .-= 

K 18247·75 

Fedezet: 

1. Bevételi többlet 1915-böl_ ·-- _ _ _ -· K 
2.1916. évi hátralékos tagdija.k _ _ ·- __ ~ 
3. 1916. évi tagdíjak _ _ _ _ _ _ _ c 
4. Értékpapír és folyószámla kamatok _ _ c 
5. Halmos-féle pálya.kérdés céljair a___ _ ·- _ " 
6. Orsz. iroda pályakérdése céljaira _ _ _ c 
7. I zr.-Magyar Közalap szubvenoiója ___ .... __ • 
8. Pesti Izr. Hitközség szubvenoiója _ _ _ • 

2447.75 
200.-

9000.-
2500.-
500.-

1600.-
1000.-
1000.------

Budapesten, 1915 december h6 31-én. 

VII. 

K 18247.75 

Székely Ferenc e. k. 
pénztáros. 

A Társulat alapszabályaiból. 

2. §. Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat céljai : 
a) a szentíráa magyar fordításának kiadása és terjesztése ; 
b) a szentírásnak és késöbbkori vallásos irodalomnak 

és általában az izraelita vallás- és ~rkölcstannak ismer
tetésére és megvilágítására szolgáló művek kiadása és 
terjesztése; 
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c) a ~zentfrásra és a zsidóság történetére s irodalmáta 
valamint a zsidóság jelen életé1·e vonatkozó n yilvánoH 
felolvn.sások tendezése a· fővárosban és a vidéken; 

d) ugyancsak e körbe tartozó tudományos és népszerű 
Inunkák kiadása és terjesztése ; 

e) a társulat céljaival összefüggő pályaké1·dósek kitti
zésa és jutalmazása; 

f) a zsidóság történetére, szellemi életére, vallási kul
tuszára tartozó, különösen magyar vonatkozású műemló· 

kek, könyvek, okiratok, képek és egyéb tárgyak gyüjtése, 
egy erre szolgáló múzeum alapítása és fentru.·tása. . 

3. §. A tá1·snlat tagja.i lehetnek: 
a) iz1·aelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magánosok 

A tagok lehetnek l. alapítók, kik egyszersmindenkorra 
legalább 1000 koronát adnak, mely összeget hitközségak és 
egyéb testületek öt egymásután következő évi 200 koronás 
részletekben töl'leszthetik; 2. pá?'t{ogók, kik egyszer s min
denkoiTa legalább 400 koronát adnak; 3. pá1·tolók, kik egy
szer s minclenkorra legalább 200 koronát adnak; 4-. 1·endesek, 
kik hat éven keresztüllegaláb l) 8 korona évi tagdíJ fizetésére 
kötelezik magukat; 5. a 1. §. f) pontj a szerint létesitend ő 
zsidó múzeum alapja külön alapitványokkal, adományokk~l 
és évi járulékokkal növelhető. Az erre vonatkozó módo
zatokat a múzeumi bizottság az igazgatóság jóváhagyása 
alá tartozó iigyrendjében határozza meg. 

41. §. A tagok, feltéve hogy évi já1·ulékaikkal bátralékban 
nincsenek, cselekvő és szenvedő választás i jogaik élvezetén 
kívül tagilletményben részesülnek, még pedig az alapító 
tagok a Társulat .összes kiadványaiban, a többi tagok az 
igazgatóság által meghatározott mértékben. Az utóbbiak 
azonfelill a többi kiadvÁnyokat kedvezményes áron nyer
hetik. 

A rendes tagság megszűnik halál esetén, továbbá ki
lépés által, a mely úgy válik érvényessé, ha . a kilépni 
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kivánó tag ebbeli szándékát legkésőbb a hatodik év első 
felében a titkárral í rásban közli; ha ezt elmulasztaná, 
tagsági kötelezettsége újabb hat évre érvényben marad. 

Az alapító tagok a 14. §. értelmében a választmánynak 

tagjai. 

V li I. 

A Társulat képviselete. 

A z évszám a. megválasztás év ét muta.tja . 
• 

1. IGAZGATÓSÁG. 
Tisztviselök : 

Elnök: Dr. VADÁSZ LIPóT államtitkár. 191't-. 
Társelnök : Dr. FrscHER GYULA, rabbi. 1914. 
Titkár: Dr. BÁNóczr J ózsEF, tanítóképzői igazgató. 
Pénztáros: SzÉKELY F ERENC, bankigaziató. 
Ellenőr: BEcK DÉNES, bankigazgató, 
Ügyész: Dr. FELEKI BÉLA, ügyvéd. 

Az igazg. többi tagjai : 

Dr. Á GAI AooLF, iró. 
Dr. ÁLEXA.NDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. BLAU L AJOS, rabbiképzői igazgató. 

10 Dr. Báró KoBNER AnoL:E', nagybhtokos. 
Dr. MAROZALI HENRIK, egyetemi tanár. 
Dr. MEZEY FERENc, az orsz. iroda aleln öke. 
Dr. RÉTHY Món, műegyetemi tanár. 
STEINER JózsEF, tőzsdetanácsos. 

15 Dr. STILLEB Món, ügyvéd. 
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A) F'övá1·osi tagok : 

Dr. ADLER !LÉs, rabbi. 1915. 
Dr. ÁGAI A DOLF, író. 1915. 
Dr. A LEXANDER BEBNÁ'r, egyetemi taná1·. 1 ű J 5. 
Dr. BARONYI SAMU, országgy. képviselő. 1915. 

5 Dr. BALASSA JózsEF, gimn. tanár. 1915. 
Dr. BiNóozr JózsEF, tanítóképzöi igazgató. 19 J 5. 
BEcK DÉNES, bankigazgató. 1915. 
Dr. BLAu LAJos, rabbiképzői tanár. 1912. 
Dr. DB zs ó SÁMUEL, ügyvéd. 191 2. 

JO Báró DrnszT~Y BÉLA földbirtokos 1915. 
Dr. EDELSTEIN BERTALAN, rabbi 1915. 
Dr. FELEKI BÉu, ügyvéd 1915. 
Dr. FELEKI SÁNDOR, tiszti o1·vos 1915. 
FLEISOBL SiNDOR, főkonzul. 1915. 

t5 Dr. FruscH ÁRMIN, hittanár. 191ö. 
GoLDSCHMIDT LIPóT, kereskedő . 1915. 
Dr. GRAUER VILMOS, gyáros. 1912. 
Dr. GoTTMANN MnúLY, rabbiképzőj tanár. 191 2. 
Dr. HALisz FRIGYES, ügyvéd. 1915. 

to Dr. H aJDU MIKLós, szerkesztő 1915. 
Dr. HELLER BERNÁT, reálisk. tanár. 1 U15. 
Dr. HEVESI SrMoN, rabbi. 1912 
Dr. Kiss ABNOLD, rabbi. 191 ~. 
Júss J ÓZSEF, .ÍrÓ. 1915. 

!5 Dr. K oHLBACH BERTALAN, taná1· 1915. 
Dr. Báró KoRNER ADOLF, nagybirtokos. 1915. 
Dr. Kwoss IGNÁc, keleti akad. igazgató. 191 2. 
LAnA B:BLA, miiépítész. 1915. 
Dr. !asz SAMu, gimn. taná1·. 1915. 

so LBmou IIBNBIK, reálisk. tanár. 1912. 



Dr. MA.HLER EDE, egyetemi tanár. J 915. 
Dr. MÁLNAI MmÁLY, tanítóképzői tanár. 1915. 
MANDL BERNÁT, tanár. J 9 t 2. 
Dr. MARCZALI HENRIK, egyetemi tRnár. 1915. 

sli Dr. MEzEY FERENC, az orsz. iroda nlelnöke. 19 J:->. 
Dl.·. MEzEI MóR, ügyvócl, 191 2. 
Dr. MEzEY SÁNDOR. ügyvéd l!Hf>. 
MoLNÁH FERENC7., ir ó l n 15. 
Dr. MUNiti.csr BERNÁT, hitk. tanfelügyelő. 191 2. 

40 Dr. P A.P DiVID, ügyvéd. 1015. 
nr. PATAI JózSEF, tn.ntÍ l', szerkesztő. 191 5. 
Dr. RADÓ A N'rAL, író. 1915. 
Rmó VILMOS, tanítóképzői igazgató. 1912. 
Dr. R:éTHY MóR, műegyetemi tanár. 1915. 

, r; SiNDOR PÁL, országgy. képviselő. 1912. 
Dr. ScHA.CHTER MrKSA, egyet. m. tanár. 1915. 
Dr. ScHILL.ER ZsiGMOND, szerkesztö. lf)1 5. 
Dr. ScHWARZ VILMOS, ügyvéd. 1915. 
Dr. SEBESTYÉN :KÁROLY, színmüv. akad. tanár. 1912. 

r.o Dl'. STaMBERGER FERENC, kir. közjegyzö. 1912. 
S TEINER JózsEF, tőzsdetanácsos. t 915. 
STERN ÁBRAHÁM, hi tk. iskolaigazgató. 191 0. 
Dr. BTILLER BERTALAN, egyetemi tanár. 1915. 
Dr. STILLER MóR, ügyvéd. 1915. 

liö Dr. SzABOLeAr LAJos, sze1·kesztő. 1 B15. 
V Észr JózsEF, főszerkesztő. 1915. 
Dr. WALDAPFEL J!Nos, gimn. tanár. 1912. 
Csepeli WEisz M ANFRÉD, gyáros. 191~. 
Dr. WEisz MrKsA, hittan•ír. 1915. 

no Dr. WEISZDURG GYULA, hi tk. főtitkár. 1!) J 2. 

B) Vidéki tagok: 

ADLER EMIL, cégvezető, Nagykikinda. 191 2. 
Dr. BALKÁNYI MrnLós, ügyvéd, Debrecen. i 9 J 5. 
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Dr. n~mNSTEIN BÉLA, rabbi, Nyiregyháza. 1915. 
Dr. BücHLER SÁNDon, rabbi, Keszthely. 191 2. 

5 BücHLER P., rabbi, Mór. 1915. 
DEUTSCH AnMIN, bankfőnök, Brassó 1915. 
Dr. ErsLER MÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár. 191 5. 
Jánosi ENGEL JózSEF, földbirtokos, Pécs. 1912. 
Dr. JÁNOSI ENGEL RóBERT, ügyvéd, P écs. 1915. 

to Dr. FisCHER MIRÁLY, rabbi, Zombor. 1915. 
Dr. FLEscH ÁRMIN, rabbi, Mohács. 1915. 
FREUND JózsEF, földbirtokos, Óbecse. 1912. 
Dr. FÜHRER SrnoN, ügyvéd, Ujpest. 191 5. 
D1·. FüRsT ALADÁR, r eálisk tanár, Székesfehérvár. 1915. 

t5 GoLnscHMIEn JózsEF, gyári főhivatalnok, Sárvár. 1912. 
Dr. GuTH JENŐ, városi ügyvéd, Érsekújvár. 1915. 
Dr. HELLER JAKA.B, orvos, M.-Sziget. 1915. 
Dr. HEJRZOG MANó, rabbi, Kaposvár. 1912. 
Dr. HEvEs KoRNÉL, rabbi, Szolnok. 1912. 

20 Dr. HoRovrTz JózsEF, Tabbi, Szombathely. 1915. 
Dr. J uszTH ÁRMIN, ügyvéd, Nagyszombat. HH 5.· 
Dr. KATZ SÁNDOR, ügyvéd, Munkács. 1915. 
Dr. KEcSKEMÉTI ÁRMIN, rabbi, Makó. 1912. 
Dr. KECSKEMÉTI LIPÓT, rabbi, Nagyvárad. 1915. 

25 Dr. KELEMEN AnOLF, rabbi, Fogaras. 1912. 
Dr. KERTÉsz EnE, t szki biró, Beregszász. 191 5. 
liLAUBER FRIGYEs, tanár, Eger. 1915. 
KLEIN VILMOs, takarékpénztári igazgató, Szatmár 1915. 
KoHLBACH SrMON, őrnagy, Brassó. 1912. 

so KúN LAJos, tanár, Baja. 1912. 
L!szLó ADOLF, könyvkereskedő, Miskolc. 1915. 
LEOPOLD KoRNÉL, földbirtokos, Szekszárd. 1915. 
LIPPE VILMOS, kir. táblai biró, Szolnok. 1915. 
Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 1915. 

s5 Dr. ~övy FERENc, rabbi, Marosvásárhely. 1912. 
LőVY MóR, iskolaiiaziató, Igló. 1915. 
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:tvfESTITZ :MóR, kereskedő, 1\Iarosvásárlicly . 1 D 12. 
Dr. NEUMANN EDE, 1·abbi, Nagykanizsa. 1U1 5. 
PrNTÉR GYULA, földbirtokos, Abony. 191 2. 

+o Dr. PoLLÁK MmsA, rabbi, Sopron. 1H15. 
Dr. PROPPER JózsEF, Eperjes. 191 2. 
RErSNEn EDE, keresked ő, Gyula. 1912. 

38 ::l 

Várhelyi Dr. RósA Izsó, or szággy. képv., Szeged. HH5. 
SoHREJBER IGNÁc, magánzó. (Győr) Béc~. 191 ~). 

, s Dr. ScHWARZ Món, r abbi, Győr. 1915. 
BELTMANN LAJos, rabbi, Hódmezővásárhely. 1912. 
Dr. SINGER BERNÁT, rabbi, Szabadka. 1915. 
Dr. SINGER _JAKAB, rabbi, Temesvár·Gyárvá.ros. l fl 15. 
RrNGER LAJOS, földbirtokos, Pol'oszka. 191 5. 

5o Dr. STEINHERZ J., rabbi, Székesfehérvár. 1915. 
NAGYPÉLI STERNTHAL S. földbirtokos, Temesvár. 1915. 
Dr. SzÉKELY ALBERT, ügyvéd, Sátoraljaujhely. 1912. 
SzÉLL MmÁLY, földbirtokos, Kisvárda. 1915. 
Dr. VAJDA BÉLA, r abbi, Losonc. 191 2. 

55 Dr. V ÁMos GYuL.\, ügyvéd, Szolnok 1915. 
Dr. VENETIANER LAJOS, rabbi, Ujpest. 1915. 
V\'EINER KÁROLY, kereskedő, Szombathely. HH 5. 
Dr. WEISz KlROLY, orvos, Szatmár. 1912. 
ENYINGI WERTHEIM ÁRMIN, földbirtokos, Székes

fehérvár. 191 2. 
6o M ucsiNYI W oHL-RUMI AnoLF, magánzó, Losonc. 191 2. 

C) Tagok alapító tagsági jogon : 

DEUTSCH ZSIGMOND. 
Dr. FREuND IsTVÁN. 
Báró GUTMANN V n..Mos, N agykani z sa. 
Néhai HATVANI DEUTSCH BERNÁT alapítvány képviselője. 

6 Néhai Báró HATVANY-DEUTSCH JózsEF alnp. képviselője. 
Báró fuTVANY-DEUTSCH JózsEFNÉ. 
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Néhai H:mnzMAN l3ll~HTALAN alapitvány képviselője. 
Néhai KoBNER ZsroMOND alapítvány képvisell:5je. 
Néhai MEGYEm KnAusz LAJos alap. képvisol6je. 

to NAGYKANIZAAI IZR. HITKÖZSÉG képvisel{)jc. 
NAGYVÁRADI rzR. HITKÖZSÉG képviselője. 
PESTI rzn. BITKÖZSÉG képviselőj e : ADLER LAJos, el{)lj . tag. 
PESTI OHEVBA-KADISA képviselője. 

Néhai SoHWEIGER MÁnToN alapítv. képvisel6je. 
t6 Néhai SviB IUnoLY alapítvány képviselője. 

Néhai SvÁD SÁNDOR alapítvány képvisel6je. 
SzABADKAI rzn. BITKÖZSÉG képvisel6je. 
SzÉKELY FERENO, bankigazgató. 
N éh ai TAUB BALAMON alap. képvisel6je. 

2o Néhai Dr. W EINMANN FÜLöP alap. képvjselőj e. 

WINTERBERG GYULA. 

3. SZÁMVIZSGÁLÓK • 
• 

AnLEB LAJos, nagykereskedő. 
BnEITNER ZsiGMOND L. , nagykereskedB. 
DEoTscn SÁMUEL, háztulajdonos. 
NAGYSÁROSI SzrBMAI OszKÁR, bankigazgató. 
vVILI,HEIM ARTHUR, cégvezető. 

IX. 

Állandó bizottságok. 

l. Biblia-bizottság: 

Elnök: Dr. Blau Lajos. Illőadó: Dr. J(lein Miksa. 

Tag : Dr. Bánóczi József. 

2. Oklevél-bizottság: 

Elnök: Dr. Ma.rczali Henrik. Elöadf) : Fris~h Ármin. 



Tagok: 

Dr. Bernstein Béla, Dr. Pollák M., Sopron. 
Nyíregyháza. Stem Ábrahám. 

Dr. Büchler 8., Keazthely. 10 Dr, Vajda Béla, J_josonc. 
Dr Gábor Gyula. Vajda. György. 
Dr. Máinai Mihály. Dr. Venetianer Lajos. 
Mandl Bemát. Dr. W eis z Mór. 

3 . Felolvasó-bizottság : 

Elnök: Dr. Ágai Adolf. Ellfadó: Lenkei Henrik. 

1agok: 

Dr. Adler Dlés. 
Dr. Alexander Be1·nát. 

r; Dr. Balassa. József. 
Balla Ignác. 
Dr. Bla.u Lajos. 
Dr. Ede1stein Bertalan. 
Dr. F abó Ber·talan. 

to Dr. Feleki Sándor. 
Gábor Ignác. 
Ger8 Ödön. 
Dr. Hevesi Simon. 
Dr. Kiss Arnold. 

ts Komáromi Sándor. 
Dr. Mezey Ferenc 
Dr. Mezey Sándor. 
Palágyi Lajos. 
Dr. Patai József. 

tO Radó Vilmos. 
Dr. Sebestyén Károly. 
Dr. Szabolcsi Lajos 
Szilágyi Géza. 
Ujvári Péter. 

t5 Dr. Venetianer Lajos. 
Dr. Wa.ldapfel János. 

4 . Propaganda-bizottság : 

Elnök : Steiner József. 

Barber L Zsigmond. 
Dr. Bemstein Béla, 

Nyíregyháza. 

A; IMIT Évldin1JVB. 19/fi. 
l 

Előadó : Dr. Dezső Sámuel. 

Tagok : 

5 Dr. Frisch Armin~ 
id. Dr. Glasz !zor. 
Goldmann Emil. 
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Goldschmidt Lipót. 
Dr. Grauer Vilmos. 

10 Dr. Gyulai Noé Hugó. 
Hegyei László. 
Dr. Heller Bernát. 
Dr. Heves Kornél, Szolnok. 
Klauber Frigyes, Eger. 

t5 Kohlbach Simon, Brassó. 
Kun Lajos, Baja. 
László Adolf, Miskolc. 
Löwy Mór, Igló. 

Dr. Neumann Ede, Nagy
kanizsa. 

to Dr. Schwartz Vilmos. 
Schweige1· Imre. 
Ste1·nné Mauskopf Teréz, 

Beregszász. 
Dr. Szabolcsi I zidor. 
Dr. Szabolcsi Lajos. 

2s Dr. Vajda Béla, Losonc. 
Dr.Venetianer Lajos,Ujpest. 
Dr. W ei sz b ur g Gyula. 

5. Múzeum.i bizottság : 

E lnök : Székely Ferenc. Társelnök : Dr. ~Iezey Ferenc. 
Jegyző: Dr. Mezey Sándor. Előadó: Lajta Bél~. 

Muzeum-ör: Dr. Fabó Bertalan. 
' -

Tagok: 

Dr. Alexander Betnát. 
Dr. Bánóczi József. 
Dr. Blau Lajos. 
Fényes Adolf. 

to Keszler József. 
Dr. Báró Kohner Adolf. 
Dr. Kohlbach Bertalan. 
Dr. Mahler Ede. . 

Mandl Bernát. 
to Dr. Marczali Henrik. 

Spitzer Mór. 
Dr. Stiller Mór. 
Surányi Béla. 
Telcs Ede. 

!o Dr. Venetianer Lajos. 

• 
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x. 

A társulat kianványai 

Ahol a könyv á1YL nincs k-itt t-e, a;t tagoknak a posta
költséget bele rum értve, 2 K· ért szállítj uk. T iz koroná" 
meg,~endelés eselén a p ostaköUséget i~ a Társulat visf:li. 

1. Évkönyv. Szerkesztik Dr. BA.CBEB VILllos és Dr. '\[mr 
FERENc. 1895. (Eafogyott ) 

2. Évkönyv. Szerkesztik Dr. BACHEB VILMos és Dr. MEZEY 
FERENc. 1896. (Elfogyott. ) 

3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberból 
fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta Dr. KR.!usz 
SÁMUEL. 1896. (Elfogyott.) 

4. Alexandriai P~ilo jelentése a Cajus Calioaulánál járt 
küldöttségről. Legatio ad Ca.jum. Görögből fordította ScHILL 
SALAMoN. 1896. (Elfogyott. ) 

5. Évkönyv. Szerkesztik BacHER VILMOS és B~óczx JózSEF 
1897. (Elfogyott. ) . 

6. A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a 
mai napig. Az Izr. Magyar Irod. 'J.1ársulat által jutalmazott 
pályamü. Irta: Dr. PoLLÁK MisKA soproni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BAcHEB VILMOS és BL.~óczxJózsEF 
1898. (Csak pár kötött p&Idány van még.) 
. 8. Szentírás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 

1898. (Elfogyott.) 
9. Évkönyv. Szerkesztik BACHER VILMos és BiNÓCZI JózsEF 

1899. (Elfogyott.) 
10. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 

Irta ch. BERNSTEIN BÉLA szombathelyi rabbi. JóKAI Món elő
szavával. 1899. (Csak pár példány vnn még). - 3 J\. 

11. Évkönyv. Szerkeszti B.iNóczx JózsEF 1900. 
12, Szentírtís. :Második kötet . - Az első prófétá,k. l flOO. 
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13. Év könyv. Szel'keszti BÁNóczr JÓZSEF 1901. 
14. A zsidók története Budapesten. A legrégibb idők

től 1867-ig. Az Izr. Magy. Irod. Társ. által a Tencer-díjjal 
jutalmazott pályamü. :r.l:ta Dr. BüoHLER SÁNDOR. 1901. - 4 K. 

15. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF. 1902. (Elfogyott.) 
16. A zsidóság szarvezete az európai államokuan. Az 

Izr. Magyar Irod. Társ. által jutalmazott pályamit Irta 
Dr. VENETIANER LAJos 1902. - 4 K. 

17. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr J ózsEF. 1903. 
1 . Szentírás. Harmadik kötet. - Az utólsó próféták 1903. 
J 9. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF. 1904. , 
20. Evkönyv. Szei·keszti BANóczr JózsEF. t 905. , 
21. Evkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF. 1906. 
22. Rasi élete és működése. Irta Dr. WELLESZ GYULA. 

1906. - 1·50 K. , 
23. Ev könyv. Szerkeszti BÁNóozr JózsEF. 1907. 
~4. Szentírás. Negyedik kötet. - A szent iratok. 1907: , 
25. Ev könyv. Szerkeszti BÁNóozr JózsEF. 1908. 
26. A zsidó irodalom tö1·ténete. Az Izr. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. h·ta Dr. KEcsimMÉTI 
ÁRMIN. I, k 1908. - 3 K. 

27. Magyar Zsidó Oklevéltár . I. k. 1092- 1539. Dr. WErsz . 
Món közreműködésével szerkesztette Dr. FrusoH ÁnMIN . • 
I. k. 1903. - 10 K. 

28. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóozr JózsEF. 1909. 
29. A zsidó irodalom története. Az I z1·. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. Irta Dr. KEcSKEMÉTI 
ÁRMIN .. II. k. 1909. - 3 K. 

30. A négy fiú. ElbesEélés serdültebb zsidó ifjúság 
számára. Az Izr. Magyar JJ:odalmi Tá1·sulat által jutal
mazott pályamű. Irta MÉszÁnos ZsiGMOND tanító. Előszó
val ÁGAI ADoLF-tól. 1909. ( 1911.) 

31. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr Józ~::~EF. 1910. 
32. PATAI JóZ8JilF. Héber költők. I. k, 1910. - 3 l{. 
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'33. É vkönyv. Szcrkeszti 13Á.KÓCZI J ózsEF. 1911. 
34. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr J ózsEF. 1912. 
35. P ATAI J ózsEF. Héber költők. IL k. 1912. - 3 K 
36. Évkönyv. Szerkeszti Bi.Nóczr J ózSEF. 1913. 
37. Tompa és a Biblia . Ir ta PoLLÁK Mms.A.. 1913. 
38. Évkönyv. Szerkeszti B.Á.NÓCZI J ózSEF. 1914. 
39. Péchi Simon Szombatos imádságos könyve. Közzé · 

t eszik dr. GoTTMANN M!HÁLY és dr. HARMOS SiNDoR. Néhai 
báró H ATVANY JózsEF és neje báró fuTVANY JózsEFNÉ Vi..G
UJBELYI L ATZKÓ F ANNY adományából kiadja az I zr. Magyar 
Ir odalmi Tár sulat. 1914. - 3 K. , 

40. Evkönyv. Szerkeszti Bi..Nóczr JózsEF. 1915. 
41. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI J ózsEF. 191 6. 

XI. 

A társulat alapí tó, pártfogó és pártoló tagjai. 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Deutsch Zsigmond és n eje 
Stauber Borbála. 

to N éh. Machiu p Adolf. 

N éh. özv. Hatvani Deutsch 
Bernátné. 

Néhai Vá.gujhelyi Latzkó 
Antalné nevére Báró 
Hatvany-Deutsch Jó
zsefné. 

Néhai Báró Hatvany
Deutsch József. 

~ Dr. Freun d István. 
Báró Gutmann Vilmos, 

Nagykanizsa. 
N éh ai Herzman Bertalan. 
N éha.i Kobner Zsigmond. 
Néhtti Magyeri Krausz Lajos. 

Nagykanizsai izr. hitközs. 
Nagyváradi izr. hitközség. 
Pesti ebevra ka.disa . 
Pesti izr. hitközség. 

t 5 Néhai Schweiger Márton. 
Néhai Gavosdiai Sváb 

Károly. 
Néhai Svá.b Sándor. 
Szabadkai izr. hitközség. 
Székely Ferenc. 

to Néhai Tau b Salamon. 
Néhai Dr. Weinma.nn 

Fülöp. 
Winterherg Gyula. 
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~. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

N éh ai Bródy Zsigmond. 
Dr. Chorin Ferenc. 
Deutsch Sámuel és 

neJe. 
N éha.i Löwy Mór. 

s Néhai Báró Schossberger 
Henrik. 

Schreiber Ignác, Bécs 
(Győr). 

Néhai Steinfeld Antal, 
Debrecen. 

N éh ai Steinfeld Mihály, 
Debrecen. 

N éh. Sternthal Adolf. 
10 Sternthal Sal., Temesvá1:. 

Dr. Stiller Bertalan. 
Schwarz Ferenc. 
N éh ai Weiss Berthold. 

3. P ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos. 
Aradi izraelita hitközség. 
Bacher Emil. 
Dr. Basch Gyula. 

s Beck Dénes. 
N éh. Boschan J aka b. 
Beregszászi izr. nő egy let. 
Braun W. Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm. L. 

to Budai izr. hitközség. 
Deutsch Sámuel. 
Elek Lipót, Nagykanizsa. 
N éh ai Ehrlich Mózes. 
Néh. Frank Antal. 

t& Tószegi Freund Ferenc. 
Tószegi Freund Salamon. 
Tószegi Freund Vilmos. 
Maróthi Fürst László. 
N éh. Garai Károly. 

to Guttmann Vilmos, 
Torontálvásárhely. 

Horváth Zsigmond. 
Kecskeméti izr. hitközség. 
ifj.Katsar Henr., Trencsén. 
Klein József. 

t 5 Kobner Ágost. 
N éh. B. Kornfeld Zsigm. 
Megyeri Dr. ~egyery I. 
Néhai Leopold Sándor, 

Szekszárd. 
Lindenbaum Mór. 

so Linzer Béla. 
Losonci izr. hitközség. 
Marcali izr. hitközség. 
Néhai Markbreit Adolf. 
Dr. Misner Ignác. 

s5 Nemesvidi izr. fiók-hit
község. 
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Ifj. Neumann Adolf, Arad. 
Beocsini Báró Oh1·enstein 

Henrik. 
Ókanizsai izr. hitközség. 
Pécsi izr. hitközség. 

•o Néhai Dr. Pillitz Benő, 

Veszprém. 
Dr. Pillitz Pál, Veszprém. 
Popper István. 
Néhai Reich Márto n, 

Kalocsa. 
N éh. Dr.Rosenberg.Gyula. 

'5 Dr. Ság Manó. 
N éh ai Dr. Simon József. 
N éh ai Steiner Farkas. 
Steiner József. 
Báró Tornyai Schossber .. 

ger Lajos. 

so Dr. Schusclmy Henrik. 
Néhai Schweiger Adolf. 
Néhai Stern Ignác. 
Dr. Stiller Mór. 
Szekszárdi izr. hitközség. 

55 Temesvár-belvá1·osi izrael. 
hitközség. 

Tolnatamási izraelita hit
község. 

N éh ai lovag W echseimann 
Ignác. 

N éh ai Dr. W einmann 
Fülöp. 

·Csepeli Weisz Manfréd. 
so Néhai Weisz Manó J. 

W ellisch Sándor és Gyula. 
Mucsinyi Wohl Rumi 

Adolf, Losonc. 

XII 

A Magyar-Zsidó Múzeum katalogusa. 

:Második rész. 

B) Magánrégiségek.~ 

I. Pecsétek, gyűrűk és gemmák. 

a) Peosétnyomók. 

l. Sárgaréz-pecsétnyomó. Közepében a hexagramm 
(,,, p~J . Fölötte: Ötágú korona. Körirat: SIGIL. 

* Állami régiségeink, a. meglévő nehány zsidó péuzeu 
ki v ül, nincsenek, mert a zsidó nemzet K. u. 135-beu megsziint. 

\ 



OJflH JUDBN KAMEHAL TAUH. KASBE DES LIBE. 
DATBEH KOMTTAT. A bácArn egyei zsidók tü1:elmi 
r:tdóbeszedé>jének hivtLtalos pecsétje. 

Hpit~or M tn: s,~jámlókt~, Huda,pt;Ht. 

2. Hárgaréz-pecsétnyomó. Közepéhen a hexagramm; 
melyben G. R . betük vannak. (G. R. = Gemojnd e 

Ratzeradorf.) Körirat= l:"f'"lN'"iW..,l'~Mi '" ',ni' 
3. Sárgaréz-pecsétnyomó. A bözöd-újfalvi szombatosok 

közeégi pecsétje. Közepében a két k5tábla gloriolá
va1. .Jobbra U) , bnJra , betük. Körirat: M.,l' C".,~ ~Mi' 

~~-ui ,l'?l'!:l i'"i''"i r-,~w, 
A két kőtábla alatt: M'N~"M (= Ujfalu) 

Mancll Herrtát ajállcláka, Hndapost. 

4·. Sárgaréz-pecsétnyomó, fafogóval. A boroszlói 
~;zeroinárium magyar hallgatóinalr feloazlott 
társnlatának pecsétnyomója. Felirat: Magyar 

társulat Boroszlóban. 

rabbi-
olvasó 
olvasó 

Ö~v. ür. Hachor Vjhnof!üé ajáuuélm, I1ull.o,pest. 

fJ, Sárgaréz-pecsétnyomó, fafogóval. 
Közepében: B. Nikolau (vulgo = r. Ber Mikulás) 
Körirat : Habbiner d. J;iptauer iar. Cultusgemeinde. 

J)}'. Knhlbach nortaJaJ I aján déka., J~nd~.tplH-;t. 

6. Sá1·garéz-pecsétnyomó, fafogóval. 
KöTirat : Dr. Kohlbach Bertalan, gyárváros. 

Közepéhen : J:abhi Temé~vátr. 
U. a. ajáné16ka, HndapeAt. 

7. Sárgar6~-pecsétnyom6, fafogóval. 
Vésete : Á hrah ám Albach ari, P est. 

8. Hárgaréz-pecsétnyomó, fafogóval. · 
Vésete: Téglalapon: ""~O .. ~,.,~ :-1"!:l ~M,~W· Fö
lötte: Heverl.i oroszlán ; alatta : BM ~ OB 

Hpitzor M61· ajándéka, Budapest. 

' 



A MAOYAR·ZHIDtJ MUZJWK KATATAOU SA. 3fJ3 

U. 8á.rga1'éz· pecsétnyomó. 
Közepében : Áldó kohanita-kczek ; fölötte korona, 

körirat : Y"~ ~:-t ;o,tVc. 
U. a . ajándéka, Bndapost. 

1 O, Hárgaróz ·pecsétnyomó, áttört indaalakú fogóval. 
Közepében paizs, melyben madárkép. A paizs fölött 
korona.. Körirat : 0:-t'-\~M :-t'~ ~MT 

U. (ll. n.jánclékn, BudapeHt. 
1 J. (Hom-pecsétnyomó. 

Közepében ~~~~ f~C,t. A név fölött levita-mosdótál 
és korsó. Alatta, : K B. 

C. a. ajántl6kn, J3udape~t. 

12. Sárgaréz pecsétnyomó, díszített fogóval. 
Közepében ho1·gony kott5s keresztrúddal. A horgony 
tengelyétől jobbra és balra egy-egy K Körirat: 
.,t,y'~V: "l''tt'" ( .Jesaja Spigler ) 

U. ~t. ajándéka, BudapeKt. 
13. Sárgaréz-pecsétnyomó. 

J{özepében tö1·ök felirat. Körirat : ~i'l.'"' C~!) ~:-ttt'~ :-t.,,, ":lM 
J )r. Ho1Jitudor J>c?.lsl) ÓH Oyi;rgy ajR.ndékn. 

14.. Ezüst-pecsétnyomó, fogóJs delphinalakú. 
Közepében ágaskodó oroszlán. Körirat : pnlr' :-rn: :-tl," 

. 'y~ j'f""M 
Haa~ ])ádcl ajiÍndéka, BudapeRL 

15. Sárgaréz-pecsétnyomó. 
J{özepében horgony L. 8. betükkeL Körirat : :l"r, 
M"PC f"j1111tQW E pecsétnyomó egy vágúj helyi Leopold 
Steinitz nevli zsidóé volt . 

.Eísenstadtor Ödön ajándéka, Bnclu.pest. 

16. Sárgaréz-pecsétnyomó háromféle lenyomatra, l kör
alakúra. és 1 - 1 félköralakúra. l . Köralakú, körirat : 
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Wj'~~ C",:JJl,'lN, .~ 2. l?ólköralakú, kurziv héber 
írással: Wj'N~ . ,~ ,, 3. Félköralakú latin kurziv
írású betükkel : M. R. Paks. 

Fiukelstein H . I.1. ajándéka. 
17. Sárga.l'éz-pecsétnyomó. 

Közepében á.ldó kohanita-kezek. Alattuk: ~L K 
Körirat : ',uy y~~~ '":Jt"T ~~~~ 1:l ',,Jl.'~ 

Zilzer •alamon ajándéka. 
1 . Sárgaréz-pecsétnyomó. 

Közepében papírtekercs, rajta író kéz. Alatta: H. 
M. ( == Hirsch ~1ol'genstern) Körirat: Sz. Grother 
Bezirksrabbiner. 
E pecsét Morgenstern niajer Hu·sch, szentgróti rabbi 
tulaj dona volt. 

Berger Miksáné, sz ül. l\Iarczali J o hanna a.jántléka. 

19. Sárgaréz-pecsétnyomó. 
Yésete: 1ti arczali ~Iihály. 
~iorgenstern Mihály, marczali rabbi, Marczali H enrik 

t • 
egyet. tanár atyjának hagyatékából 

U. a. ajáncléka. 
20. Uti író- és bélyegző-készlet, nikkel. 

Néhai Mru:czali (Morgenstern) "tliihály rabbi hagya
tékából. 

U. a. ajándéka. 
21. Sárgaréz-pecsétnyom 6. 

Közep ében tabernaculum képe drapériával Alatta 
S(iegel) D(er) L(ovas) B(erényer) J(uden) G(emeinde). 

Körirat : t,pJ"l p-t)""~PJ il',," -,l'J"-,:lWN:J~ 
H. Fekete Péter, nagyszalontai polg. isk. igazgat~) aján

déka, Sebestyén Sándor taka1·ékpénztári igazgató útján. 

22. V as-pecsétnyomó (fogója letörött). 
Közepébeu zászlót bntó ágaskodó oroszlán ; mellette 
paizs ; ebhen csörében levelet tartó galam b. 
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A pt1.ÍZS fölött korona. Alatta : w-,~~~ ,.,w~ 11~3.' ~np 
.. N~~N 

( == A középső j ár ás zsidó községe.) 
Körirat : Z( empljner) C( omitat) M(ittlerer) Distri. 
Jude. Gemeinde. 

Ajándékozta dr. Patai József szerkesztő, Budapest. 

bJ Gyűrűk és gemmálo. 

23. Szombati és ünnepnapi női gyűrű, arany karneol
kővel, melyben ötágú arany gyertyatartó van be
vésve. E körül berakott aranybetlik : 'W "ij i'",,M, 

• to" .. , n.: w 
Spit ze1· l\fó1· ajándéka, Budapest (l. A III a) 2 ). 

24. Eljegyzési (2) gyűrű, aranyozott ezüst, czizelirozott 
diszitéssel, vésete: :J,to ''~ Az egyes be-tüket virág

dísz választj a el. 

Winterherg Gyula udv. tanácsos ajándéka, Budapest . 

25. Pecsétgyűrű, ezüst. Vésete t:jM,-,-. M":J :J'~~ -,,-, • .Alatta 
,,,~'\ Közepében virágcserép (?) 

Spit zer Mór ajándéka~ Budapest. 

26. Ezüstgyűrü, szívalakú pecsétnyomóval Vésete: r,:-rN 
,, M-ct'~ M''.::l A gyűrű tulajdonosa volt: Schmiedeg 
Áron, szül. 1769-ben Sárbogárdon és meghalt ugyan
ott 1872-be.n 103 éves korában. 
Néh. Kunvá1·i Fülöp főmérnök hagyatékából ajándékozta 

Ö7.vegye, Budapest. 

27. Karneol-gemma, pecsétnyomó gyűrűből; in taglio kép
pel: a circumcisió je1enete. Oldalt J. W.-monogramm. 
Alatta .,, .... ,, l:l'~'~M 

Dr. H ollancler Dezső és Gyö1·gy ajándéka. 
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n. Éremgyüjtemény. 

a) Pénz. 

1- 4. Rézpénz Hyrkan ,János idej éből (135 - 105 Kr. e.) 
Négy darab. 
A vers : Olajfalevél-koszorúban óhéber betükkel : 

O''"'T~:-t":-1 'i:lM, ',,'"'T~:-1 J:-1~:-t pn,;,-. 
Revers : Kettl>s s~arv között granátalma. 
Xéh. Knnvári Fülöp főmérnök hagyatékából, :tjándéko:-:ta 

özvegye, Buclapest. 

5- 6. Rézpénz I . Aristob~us idej éből (105- 104 Kr. e.). 
Két darab. 
A. : Olajfalevél-koszorúban óhéber betükkel: :1'"'T,:1" 
R. : Kettős szarv között granátalma. 

U. a. ajándéka. 

7. Rézpénz Jannams Sándor idejéből (104- 76 Kr. e.). 
A.: Koszorúban olvashatatlan legenda, valószínilleg : 

IM):-1~ 
R. : Kettl>s szarv között granátalma. 

U. a. ajáudék:t. 

8. Rézpénz I. Herodes idejéből (37- 4 Kr. e.). 
A.: Horgony két harántgerendával. 
R. : Kettős bőségszarv. Alig látható. 

U. a. ajándéka. 

9- 10. Rézpénz I. Agrippa idej éből (37- 44 Kr. u.). Két 
darab. 
A. : Ernyő körül görög betükkel : Basileos Agrippa 
R. : Három kalász L és S betlik között. 

U. a. ajándéka. 

t l. Ezüst-denár Bar-Kochba idejéből (132- 135 Kr. u.). 
A. : Babérkoszorú között óhéber betükkel l.'~,~W 

(•,pe~ helyett). 
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R.: Két trombita. Körülötte C"~,~-. rW,M" 
U. a. ajándéka. 

12. Ezüst-sekel (Tetradrachmon) Bar-Kochba idejébőL 
A. : Templomhomlokzat J,P~'tt') legendával 
R.: Lulav és esZl·og ~N~~., (M,)~M" N~ körirattaL 

U. a. ajándéka.* 

13-14. Két darab sekel-utánzat, ~árgaréz és ólom. 
U. a. ajá.ncléka. 

15-16. Két darab sekel-utánzat, ón és ólom. 

Dr. Székely Albert ajándéka, Sátoraljaújhely. 

b) Emléké1·mek. 

17. Alumínium -érem a recepció országgyűlési megsza
vazta tásának emlékére. 
Avers: Wekerle Sándor, Szilágyi Dezső és gr. Csáky 
Albin arcképei. 
Revers : Koszorúban : A szabadelvű eszmék és vallás
szabadság tántoríthatlan bajnokainak emlékül t 894 

Dr. Bánóczi József, igazgató ajándéka, Budapest. 

18. Bronz-érem a szegedi templom felavatásának em
lékére. 
A.: A szegedi új zs. templom homlokzata. Alatta 
~"0-,n és Staffner (a mintá.zó neve). 
R.: Körirat: Vásárhelyi Rózsa Izsó, Dr. Löw Immá
nuel, Baumhorn Lipót. Közepében: A régi zsidó 
templom, képe és : Szegedi zsidó hitközség t 903 V. 19. 

N emuann Soma. ajándéka. 

* Ugyancsak néh. Ktmníri F. hagyatékából vtlJó :17 dh. 
6kol'i b1·ouz- és 1·ézpéuz, 
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19. B1·onz~óre1n b. Rothschild S. ~I. szülebése 70. évfor
dulójálH-Lk emlékére. 
A. : Rothschild t'llrckópe. Kö1:ülötte : ~. M. Freillorr 
v. Rothschild geb. IX. Sept. MDCCLXXIV Alatta ~t 
1netsző neve : I( Lange 
R. : Rothsohild címere körül : l•,ii ,. seine Pl'eunde, · 
zur Feier seines siebzigsten Gebtutsfestes lX Sept. 
MDCCCXLIV 

B11yingl \Yerth oim Pál ajáuüóka. 

20. B1·onz-érem (sél'ült). Mannbeüner J. N. bécsi izr. 
hitszónok sziiletése 70~ik évfol'dulójának emlékére. 
A. : Mannheimel' mellkópe e körirattal : Dr. J. N. 
Mannheüno1·. P1·ediger der israelit. Gemeinele in 
Wien. Geb. ~. Kopenhngen 17. Okt. 17Hi-3 . 
.R. : Pálmalevél fölött : 

,M,~M M, '~M~'L' :-t~M ,;:~ ~;,p;: j'"'r!l M~W::l 
zum siebzigsten Geburtstage .r\l,.,'~ :-tnM :1,;'1 11 

~ L. Bronz·érem dr. J ellinek Adolph bécsi f5rabbi és hit
szónok 1utlálának emlókéro. 
A. : J ellinek mellképo o1·natusb~bn és e felirat: Geb. 
Drsla\\ itz, 2H Oktober 1820, gost. Wien 28. Dez. 
18 !)8. Körirat : 
R. : Babél'kosr.orúblLD : '~M,~:J CM ~~~ M~::l N~, ','~M::l N~ 

M,N:l~ ;,,;,~~ ~~N 

2~. Bronz-érem Sonnenthal Ad'olf 2!) éves szinószi jubi
leuma emlékéro. 
·A. : Bonnonthal Jnellkópe e körirattal: Adolf Sonnen
thal, k. k. llofschauspieler und Regisseur. 
R. ~ A bóosi udv. szinhá~ képo o körirattal: Zur 
Erinnen1ng an das 25jahrige Künstlor Jubilaum, ge
widmet von Verehreru . Vésnök: ,J. Buhwcrdtner. 

23. Nikkel-óre1u a münchcni új zsinagógu, íelavaM.sára. 
A· : A zsinagóga kóve. Alatta: Erbal.lt v. Albert 
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Sch1nidt 1887. Körirat . Neue Hynagoge in Müncheu 
JP~~.,~ i'11i''"1 :'1W"'TM~ MO~~~ M'~:l 

n. : Zur Erinnerung an die Einweihung vom 16. 
Septembor 

1tj~ T~,M S,,N T"~ p'W'l,' O,.,~ M'~~:i li~,)M" '"'\~T 
24·. Bronz-érem Bernays Izsák, hamburgi rabbi 25 évi 

1·abbímiiködése emlékére. 
A. : A közepében: Sr. Ehrwürden Herrn Isaac 
Bernays geist!. Beainter d. deutsch israel. Gemainde 
in Hambu1·g (Oldalt a vésnökök neve : Gebr. Nathan 
P.) Körira.t: Gewidmet von vjelen seiner Verehrer 
zu seinem 2G. jahrigen Amts .JubiHi.um 5607 A. M. 
R. : 12 soros hé ber akrostichon. Kezdó'betüi pr-1~" 

:;,pv" ,;,~::;, Körirat : 
~,,~~Ni1~ 0"1~~'!-'N P"P., ,~:l.,, ,j.,,~ ,~~,.,N~ 
• • t 

Al~tta: T,n 
25. Bronz-érem a hamburgi. izr. hitk. kórház felav-atásá

nak emlékére. 
A. : Salamon Heine a1·oképe. Körirat: Sttlamon Heine. 
Mensohenlie be ist dic Iü·one aller Tngenuen. 
R. : Az ép iilet főhomlokzata. Fölötte : Krankcnhaus 
d. d. israel. Gameinde Alatta : Der sel. :Frau Betty 
H eine zum Andcnken erbant von ihrem Gatten. 
Hamb. 1841. Az épület alján a vésnök nev~: Al-
sing fec. 

V ttdász Ede nj{loutlékn, Budapest. 

26. Sti.rgaréz-órem (reklám). 
A. ~ Közepébcn: Férfi-mellkép. Körirat : Gebriidcr 
Lilienfeld Hamburg. Gegründet 1854. 
R. : Közapóben : Ein- u. V erkauf Yon Staatspapiere~ 
Einlösung von Coupons. Körirat : Hnupt-Collede 
liaroburger n. Braunschwcige.r Lotteric. 

. Nenmcmu Soma. nj{tutlékn, 
----~ 
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27. Monte.fiore-emlékérem, ezüst. 
A.: M. arcképe. Alatta : Geboren 24. Oktober 1784. 

Körülötte : , .. ~M.., :l,..,~ , P-ut"~~~~,~ ;,w~ ..,,O 
C"~"P~~ , .. M,~tt', ,"C" , .. ..,N" , ... TI:~M, 

R. : M. címe1·e. Körülötte : Sir Moses Montefiore 
Oberscherif von Kent & London. 

Enyingi \~T er theim l) ál ajánclékn. 

28. Monte.fiore-emlékérem, ón. 
A. : M. mellképe a fenti vésettel. 
R. : M. címere a fenti szöveggel. 

~9. Monte.fiore-emlékérem, ón , igen kopott példány. 

Knnvál'i F. hagyatékábóL 

30. Bronz-érem, Astruc A. belgiumi orsz. főrabbi 25 éves 
rabbi-jubileumának emlékére. 
A. : A. mellképe, oldalt : Ch Viener, a vésnök neve. 
R. : Közepében babérkoszorú ; benne : A. E. A Astrq_c 
grand rabhin de Belgique de 1866 a 1880 ; fölötte : 
Hommagas des israélites belges. 

31. Bronz-érem, Bloc J.-né, sz ül. Mayer Eugénie asszony 
jubileumának emlékére. 
A. : Közepében : A leur présidente Madame J. Bloc 
née Eugénie Maye1·. Körülete : Les dames de !'asso
ciation pou1· secours aux israélites pauvres. 
R.: Közepében: A jótékonyság nemtőj e két gyermek 
között; alatta: 1856- 1886; oldalt a vésnök n eve: 
H. Oppenheim, Frankfurt a iM. Körülete fent: 

:-t~,..,~ :-tt.yc~ ,OM "VJ,pt, ';, C~'!'"~ 
E nyingi W ertbeim Pál aj_ándéka. 

32. Bronz-érem, Giacomo Meyerbeer tiszte1etére a bécsi 
Concordia-egylettőL 

A.: Meyerbeer arcképe Giacomo Meyerber kö1·iratta.l. 
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Alatta: G. Radnitzky, Wien. 
R. : 8zöllőlevél-koszorú zenei szimbolumokkal. 

N onm a.un B.óbel't ajáncléka, Budapest. 

33. Arany-ér~m, az l 96-iki milleniumi kiállitás rendező
ségétől a pesti izr. hitközségnek. 
A. : A király a1·cképe. Legenda : Ferenc József J. K. 
A. Cs. és M. H. S. D. 0. AP. KiR. 
R. : A magyar címer. Alatta : Az ezr edéves or.sz. ki
állitás körül szerzett kiváló érde1nek jutalmául 
896- 1896. 

A pesti izr. h itközség ajándéka. 

34·. Bronz-érem, Paul Ehrlich tiszteletére. 
A. : P . Ehrlich arcképe. · Körirat: Paul. Ehrlich. 
Aetatis anno L VI MCMX. 
R. : Aesculap-alak, tőle jobbra és ba.lra : Corpora non 
agunt, nisi fixata. 

HoHó Os9!kár főmérnök ajáncléka,, Bndapest. 

35-36, Két nagy ón-érem ( doublettek); 
az ausztriai zsidók birtokszer zési joga adományozása 

, omléké1·e. 
Av. : Oltárszeríí emelvényen kettős kőtábla to~W~ 

U"~~ :1":1" ,MN szöveggel ; alatta az oltá.ron a ki
rály domborművű feje Franz Joseph kör:iJ.·attal, alatta 
stiljzált kétfejti sas. Az oltártól bah·a az Austria nő

alakja, mellette balra lent a bőség szarujn" Jobbjá
ban tokereset tart, melynek szövegére : OV, , MN .,,J 
, MN ujjával 1·ámutat; az oltártól jobbra géniusz, ki 
jobbkezével magasra babérkoszm·út emel, baljában 
pálmaágat tar t. Az . érem szélén, fent, félkörben: 
«Die Israeliten doines ganzen Reiches, sie bauen 
einen Altar in ih1·em Herzen, ein ewiges Denkma.J 
i}nel' Dankbarkeit». Lent: eZ'ur Erjnne1·ung nn dic 

A: JM/'1' ivkiJny11e. 1916. 



'l'.(R!:lUJ,ATI KÖZLEMÉ..V\"l<: K 

d un: b .seine Maj es tat den Kaiser Fn.t.nz J oseph l 
den Israeliten im gnuzen oesterreichischen Kaiser
staH,te gewahrte Realbesitzfarhigkeit 1\IIDCCCLXJ>. A bő
ség szaruja mallett a tervező neve : Desaide-Roquelay. 
Rev. : Körirat: c Die zweite Halfte des XIX. Jahr
hunderts ist für Oestorreichs Völkel' das del' Civili
sation, Humanitat und der freien industriellen Ent
wicklung )) . Közepében: § 1. Israeliten, welebe Unter
gymnasien, Untenealschulen, Handelsschulen, land
wirthschaftliche Leh1·anstalten, Forst-, Berg- und 
nautiscbe Schulen absolvirt haben, ode1· den Officiers
charakte:r bek! eiden, sind in den genann ten Kron
Hindern rücksichtlich der Besitzfahigkeit gleich den 
cbristlichen Unte1·thanen zu bebandoln etc. etc. etc. 
§ IT. Ill, IV und Y. 

Kaiserliebe Verordnung vom 18. Februar 1860. 
§ I In Niederoestorreich, Boehmen, Maehren, Scble-. 
sien; Ungarn, in der sarbischen Wojwodenschaft und 
im Temescher Banate, in KI·oatien, Slavonien, Sie
henhürgen, dem Küstenlande und Dalmatien sind die 
Isrn.eliten zum Besitze unbeweglicher Güter berechtigt 
etc., etc.§ ll uncl ll. Wien, am 18. F ebruar. F ranz Jo
sef L GrafRechherg, GrafNadasdy, Gr afGoluchowsky. 
Auf allerhöchste Anordnung F r eiherr von Ranson
net. Jobboldalt: Ch. Iü·auss edit; baloldalt: F1·. Sei
dan del(ineavit) Vienne. E doublettek közöl az egyik 
(35) selyembélésű bőrtokban. A tok fedelén, kívül: 
Két oroszlán őriz egy koronával ékitett medaillont, 
melyben hexagramm van. A hexagramm körüli felira t : 
-n-.-,:l ~~w~ i'"i'" :-np" ~, .. nt, :l,to "~~ ,~~), :-t'tt'P) 
* pm" ! c~~l:l, "l:l c,pM A hexagramm hat szögében 

* A ~6. !)~. é1·em Schick ~I6r fénykéj>és?: n.jnmlákn, Budapest. 
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c~,l.' ",-,p', c:;,', :1":-t'~ :1t:1 J,i~T:-t. A bcl:,ő haLszög
ben : 1~~ l:l~,p ,p. A fedél belső old~lán: Gewicl
met der ehrsamen isr. Cultusgemeinclc. 

A :~5. sz. étellJ a, hozchíni Í7.l'. Jdtközság ajánclé-ka. 
A 36. sz. érom Schio]r Mó1· fényképész ajándéka. Budapest. 

37. E mlék-érem, bronz. 
A. : Közepében kö1·ző és szögvas. Körülete : 1~'»., 
1",li0., J,"~~, W,,i'~ 1•ap Ps. XX. :l 
H.: Babérkoszorúban: Send thee help from the 
sanctuary and sheng then thee out of Zion 

J>r. Balassa .József aj{tndókn, Buclapest. 

38. B1·onz-érem a második eionista-kongresszus emlékére. 
A. : Géniusz olajfa alatt ülő kivándorló zsidó család
nak a felkelő napot mutatja. Kész. Bcer, Parjs 1898. 
R. : "MN~~, 0"'1~~ J.,~~ ~~-,w~ ")~ MN Mj'', ")N ;,j~ 
CM~,N r,N t:lM,~ Ezekiel, 87. 

t:. a. ajánclékn, Rncla.pest. 

39. Gúny-érem a német antiszemitizmusra. 
A.: Keresztbe tett két bot, fölöttük kalap. Körirat: 
Der echte deutscbe Mann mag keinen Juden Jeiden 
R.: Szemitaa.rcú ifjú gúnyosan orrot mutát. F ölötte: 
Doch sein Vermögen hö.tt er gem. 

Dénes .Jó7.sef, máv. titkár njáml~kn 

c) A1nulet-érnulv. 
40. Ezüst-érem. 

A. : Utazás Plőtt és közben lUOndand6 Jmn n"~M) 

<1~-r.-1 
R. : Ujév napján víz mellett mondandó bűnbánó ima 

<1""~M nr,~n> 
4.1. Eztistözött sárgaréz-érem, ú. n . . Mózes-érem. 

A. : Mózes arcképe, körülötte körgyliríi , melyben u 

2 G*" 
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következő legenda: DER HER. 1ST. l\lEIN. STERCK. 
VN. LOBSANG. UN. IST. niEIN HEIL. EX. 15 
R. : A kerüléket érintő négyzet, melybcn : :-t":-1" ~~ 
".J~ ~l) t:l",MN 1~ Exodus 20. A négy körszeletben 
DU. HOLT. KElNE. ANDER GOTTER. NEBEN 
~IIR. H. 

4·2- 43. Két darab .Jiózes-érem, bronz. 
A. : Kosszar -vu J\!fózes-kép. 

R. : ".J~ ~l.' t:l",MN t:l"~:-t~N 1', :1":-t" N~ h ibás elvá
lasztássaL 

44. Kabbalisztikus 1·éz-ér cm. 
A. : Szélén körgyű1·ű, melyben már ol vasbatatlan 
héber körüat van. B elül rádlusok által egyenlő l'é
szekre osztott szabcílyos ötszög, melyeken keresztül 
3 cgyközépponti kör húzódik. A belső kö1·ben dics
fényű arckép (.J 6zus ?) A körgy(hűk ben kopott, ol
vashatatlan héber legenda, csak a felső kör és az 
ötszög közti részekhon még olvasható: o~p~ 'I~V} :-n 
_,,~T :-tT, Az ötszög fölötti körszeletben: 1. :-tVJ~, 

2. ,:-tl,',VJ'~, :~ . :-t"W:-t"' 4 ... ? 5. P,W,:-t\ 
H. : K özepében szabályos kettős négyszög, mely az 

érem ker·ülékét érintve négy körszeletet alkot; mjnd
egyikben egy arkangyal h éberbetlis neve. A két négy
szög közti szcletekb3n 1. ot,,pt, ,~w :1,:-t .. , 2. ;"1,:1" 
,~W N.J ~~-,, :L :-t"M" ot,p' ,~W ;,,;,-" 4·. N,:-t ;,,;,_, ".JN 
V~VJ A 12 mezőre osztott belső négyszögben a tetra
grammaton 12 permutációja. 

t5. 1\abbalisztikus ezüst-érem, ú. n. J ézus-érem. 
A. : Szélén körgyűi·(í, melyben rejtélyes hébe1· kör
irat. Belül rádiusok által egyenlő részekre osztott 
ötszög, melybcn három egyközép ponti kör van. 
A bel!iő körben Jézus arcképe, fején h árom liliom. 
Körülöttük félkör. Az ötszög koríiléko és a szélső 
körgyííríi között c !o>?:ók : ,p,W!:-t" ,;,,w;,"~ ,p,VJ" ,,w., 
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:"13,','!',:"'1' Az ötszögön belül r ejtélyes szók között nz 
aagnus clei »-re vonatkozó héuer Jüfej ezések. 
R. : Kettős n égyzet. A belső 1 ~ 1uezőro van o::,zh u, 
malyekben a tetragrn.mmnton 12 per rontációjn, olvas
ható. A két négyzet közti szelet ekben hibás írással : 
L ,o',,pt, "~'!' ':-1 2. , '~~W N,~ li ,~:l~ ;,,;,-. :L ;,,;,-. 

:"t":-1" ct,,l.'t, "~W 4 . '" 'OW N,:-t ;,,;, .. "~~ 
A felső négyzet körül ',N~"~ ,t,N~-, ~~~-.-,:l~ ·,',N-.-,,~ 
arkangynJok nevei . 

46. Bxüst-ér cm, fül es. A. F eren c király arckópe ós al<kori 
ezüstforint legendája. 
R. Decalogus, fö lötte : ~~ -n.,,p 1liV,'L'~ l 4 . 

Fí1ggclók: BoZletták (li'éwluín·nk). 

L Róz-bolletta. 
A. : Közepébon : 1 2, körületc : Zichron Jacob 
H. : ~i'V" 1,-,~T 

Kmn síri P . hngyntókáböl nj . ö~n'g~·r, Hndnpc:.;(. 

2. Héz-bolletta. 

A. : Koszorúban: I. G. ~I. ( = faraeliton G emeinde 
M.n.ttorsdo1·f) 

R.: Koszorúban: ,"~"p (- ~.,.no-,totoM~ ~:-tpJ 

. n. nj1\ud ' ku. 

3. Bolletta-prós, vasból (Stanze). NugymurtonlHíJ. 
Az egyik oldalon 1. G. M : a lnt1sjkon ,"~"i'· (r . ö. 
az előbbi számmaL) · 

• 
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III. Képz6mf:ivészeti és grafikai tárgyak. 

a) Szobrolv és domború 11 11Üvek. 

1. :Horn Ede, volt magyar kir. államtitkár emléktáblájá
nak agyagmodellj e. 

Tor vezöjénok, Hámne l Kornél s~ohnísznak ajándéka, 
Budapest. 

2. Hirschler Ignáoz d1·. szell?-o1·vos mellszobra gipszből. 

· A Hirschlor- csa.láu ajándéka, Budapest. 

3. Róna József, szobrász, József és Potifárné azobor
csoportozatának gipszmodellje. 1 10 nagyság. 

4. Róna József, szobrász, Zsuzsanna szoborcsoportozatá
nak gipszmodellje. 111o. 

A mü v~sz aj tíncléka, Budapest. 

5. ~Iózes. XVIII. száz. szobor fából; talapzata empu·e
koi·abeli. 

Dr. Fabó Bertalau ajánlléka, Budapest. 

6. Mózes. XVIII. száz. fából készült színes szobor. 
7. Árón. XVIII. száz. fából készült színes szobor. 

Rombay Dávid, műkel'eskedö ajándéka, Budapest. 

L) Plaqwettek. 

8. Bronz-plaquette. Dr. P ayer L~szló arcképéYel. 1842-
1906. 

To1cs _g<le, szobrász aján<léka, Buuapest. 

U. Bronz-plaquette. Popper Dávid arckép ével, 1906. 

U. a. ajámléka 

10. Bronz-plaquette. Vámbéry Ármin arckópéveL Készí
tette : Murányi szobrászművész, 1900. 
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11. Bronz-plaquette. 
Av.: Dr . Herezel Manó egyet. tanár arcképe. Le
genda: Pusztaszentpéter i dr. Herezel Manó egyet. 
tanárnak orvosi működése társadalmi elismeréseü! 
hálás tisztelői. 
Rev. Műtéti jelenet. 
Készítette : Ber án József, szob1·ász. , 

12. Bronz-plaquette, medaillon-alakú, Wertheírn Armjn 
és neje a1·0képeivel. 

Telcs Ede, szob1·ász ajándéka, Budapest. 

13. Bronz-plaquette. 
Telcs Edéné, Gerőfi Anna (szül. 1879 aug. 3 1, megh. 
1910 febr. 6) emlékére, arcképéveL 

U. a . ajándéka. 

14. Bronz-plaquette. 
Dr. Adam Politzer bécsi egyet. tanár és fülgyógyász 
jubileumának emlékére. Arcképe és a következő le
genda : Adamo Politzer professori clarissimo aurium 
scientim pel' IX lustra in univ. Vindob. doctori disci
P.uli gratissiini MCMVII. 

{). a. ajándéka. 

15. Bronz-plaquette az új tőzsdeépület felavatásának em
lékére. 

1 G. 

Av. : Alpár Ignácz épitész és Kornfeld Zsigmond el
nök arckepei. 
Rev. : A tőzsde főhomlokzatának képe e legendával : 
A budapesti árú- és értéktőzsde építésének emlékére. 

U. a. ajándéka. 
Bronz-plaquette. . 
Sonnenthal Adolf 70 éves jubileumának emlékére, a 
béosi zsidó múzeumtól, e felhattal : Das jüdische 
Museum seinem Viceprasidenten Meister Adolf Son
nenthal zum LXX. Geburtstage. 

U. a. ajándéka. 
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17. Bronz-plaquette Epstein Juda hil'os hábor ú-ó tisí'.tc
letére. Az író arcképe és neve t"~toW~V ;,-,,;,., 

1 . Plaquetto, ónvegyillék. 
U. a.. aj ántlékn.. 

Lenkei H enrik poéta arcképéveL 
T r • • L' 

J H. Bronz-plaquette. 
'--. a. <tJctnt oka. 

~o. 

Av.: Trefort Ágost mellképe 1817- 1888. 
Rev. : Géniusz homlokon csókol kalapácsos i fjút. Le
genda : Alapítójának és első elnökének a mngyar 
iparmíívészeti társulat. 
Bronz-plaq u ette. 

Girardi színész térdképévet Szöveg: Zur Erinnerung 
an die vier zig jahr. Bühnenthatigkeit. Graz, 1909. 
Kész. : Ludwig Pramer, Wjen. 
Bronz-plaquette. 
Löwenstein Arnold a1·ckóp6vel 1912. 

'folcs Ede, s:~.oln-ász a.jáufléka, Buclapcst. 

22. Hronz-plaquette. 

Dr. Benedikt J\tióricz bécsi egyet. tanár arcképéveL 
Szöveg : D1·. Moriz Benedikt, PTofessor a. d. Wiener 
Universltat, geb. zu Eisenstadt in Ungarn t 835. Zur 
Erinne1·nng an seine 40 j . schriftsteller ische Thiatig
keit. 2. Febl'uar 189ü. Készítette : Staniek. 

23. Bronz-plaquette, Golcl1nark Károly 80 éves jubHeuma 
alkalmából. 
Goldmark arcképe. :Niintázta Lukácsy. 

Hollils Oszldtr fé>méruök ajá.u<.Léka, Buuapo1:1t. 

24. Bronz-plaquette, az 1911-ben D1·ezdában tartott 
hygienei kiállítástól a pesti izr. hitközségnek 
Egészséges kinézésií férfiú és asszony, ki .gyermeket 
szoptat. Legenda fent: Kein Reicbtum gleicht dir o 
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Gesuiulheit; Ién t: Internationale Hygiene -Ausstellung, 
Drezden, 1911. 
Mintázta P. Poppelman.n. 

A pesti izr. hitkü~ség ajándéka. 

o) Festmény elo, lcépelo, 1netszetelc, photographiák stb. 

1. Abeles Mózes rabbi arcképe. 
2. Dr. Austerlitz Maye1·, eperjesi rabl)i képe. Festmény. 

Dr. Austel'litz rrivada1· ajándéka, Eperjes. 

:3. Austerlitz Vilmos, kismartoni rabbisági ülnök. 

U. a. ajándéka. 

4·. Báró Eötvös József. (Canzj Ágost kőrajza 1861:) 
5. :Oeutschmann J., mohác~i rabbi. (Algorese kőrajza 

1820 k.) • 
Özv. Galáutainé a.jántléka, Beszte1·czehánya. 

G. Eötvös Károly. Bihari Sándor műve, festmény. 

Nemes lVIat·cel ajándéka, Bucla1>est. 

7. Engel József szobrász, fénykép. 
A család ajáutlóka. 

8. Erdélyi Pál dr., fénykép. 
A csalácl ajándéka. 

9. Fisohmann S. H., kecskeméti rabbi. Rajz. 
10. U. az. Fénykép. 

Dr. Ansterlitz TiYaclar aJándéka, Eperjes. 

11. Preyer J. S. győri rabbi arcképe, színezett rajz. 
12. F1·eyer J. S. rabbi neje, színezett rajz. 

Berge1· Miksáné, sz ül. ~Iaroza.li J o han ua ajándéka, V oszpn~m. 
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13. Friedmann Mór, pesti főkántor. Barabás Miklós kő
rajza 1863. 

14. Hatvany József báró. Fénykép. 

Hatvany Eneb-e báró aJándéka, Budapest. 

15. Hatvany Sándor báró. Gedő Lipót festménye . 
. A.z orsz. izr. közala p ajándéka. 

16. Herzl Tivadar. Struck Hermann selyemre nyomott 
rézkarca. 

17. Hirsch :iYiárkns, óbudai, prágai, késöbb hamburgi 
l'abbi. Fénykáp. 

Dr. Austerlitz Tivada1· ajáncléka, Eperjes. 

18. Hirschler Ignác dr. szemorvos. 

19. HolHinder Leo. F énykép. 
A család ajándéka. 

20. HolHinder Leo neje. Fénykép. 
Dr. Hollande1· Dezső és György ajándéka, Budapest. 

21. I stván főherceg nádor arcképe 184 7 ; metszette Tyro
let· J ó zs ef. 

Dr. Fabó Bertalan ajándéka, BuLlapest. 

22. Klaber Mór, pesti tanító; kőrajz Winter Sámueltől. 

~pitzer 1\'Lór ajándéka,, Budapest . 

23. Kornfeld Áron híres talmudista és jesiba-vezetö, 
J enikau. Kl'auszkopf rézkarca 1881. 

KornfelLl Gyula igazgató ajtí uüékn. 

2tl.. Mahler Salamon, rabbi. 
D1·. ~Iahler Elle, egyet. 1-. tanár ajándéka, Budapest. 

25a, b. }lannheimer, Ch. H. verbói és ungvári rabbi. 
!6. Meisel W. A., pesti rabbi. Kőrajz Ba1·abás Miklós

tól 1859. 
Özv. Spitzerné, Binéth 1\IIagdolnn u.jáudékn, Bud:tprst. 
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27. U. az. ~Iarastoni József körajza. 

titeiuer L11jo ·' antik,.·áriu.~ ajándéka. Budape~t. 

28. Mendel J acobus pr~efectus . _-\.. meglévő pecsét-lenyo1uat 
után festette Gedö Lipót. 

29. l\Iorgenstern (Ma.rczali) :Jlihály ma1·czalii rabbi. 

Bergor 1\Iikst\né, sziil. ~Iarczali Johanna ajándéka, Yeszpréw. 

:-30. :Jiontefiore Mózes. Kőrajz . 

Ö z,-. Spitzerné, sz iH. Biuéth )fagtlolua ajándéka. Buc.lape · t. 

31. U. a~, emléktábla. 
Spitzer :\Jór ajáutléka . Budapc · t. 

3::2. Oppenheim Simon, pesti rabbisági-ülnök 1840 k. 
33. Polácsik MáJ.·ton. 

Dr. Frictllieber Iguáo <\jándéka Bndapc t. 

34. Prossuitz 1\Ienach em, sopronkeresztúri rabbi. Kőrajz. 
35. U. az. 
36. Biesser Gábriel. 

D1·. F1·iedliebel' Ignác ajándéka, Budape t. 

'd7. Rosenberg, brezovai rabbi. Kőrajz. 

Dr. 1\Iu.hler Ede, <'gyotellli 1·. tnu ár ajándékn, Bnun.po t. 

38. Siohermann J . ~I.-né festett mini.atiir képe. 

"\Yinterberg Gyula, 1.uh·. tnnácsos ajándéka, Budnp()st. 

a9. u. annak festett képe 1830 körül. 

40. Szőfer Mózes (ChA.tham szófer) pozsonyi rn.bbi. Köraj~. 

Dr. l 1öwingor Vilmos, kir. bmá.osos 1\ja\udóka, }>o&souy. 
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41. U. az. Kőrajz. ·' 
4~2 . Szőfe1· B. Z. (Ketháb szófm·), pozsonyi rabbi. Da

guerrotyp. 
43. Sold J. :M., baltiln01·ei rabbi. 

Dr. 1\ialller Ede, egyet. r . tanár ajámléka, JJnüapost. 

44. Sp~tze1· Ignác 1848-as honvédnek és társainak c~o-
portképe. . • 

A Spitzor~család ajántléka., Temesvár . 
45. Tenezer Pál, 

. 
Dr. Frioclliobor Ignác ajándéka, Budapest. 

46. Wah1·mann J\.1Ió1· üvegre átvitt .arcképe. 

Vadász Ede ajándéka, Budapest. 

47. Dr. Zipser :Mór, székesfehérvári 1·abbi. Ba1·abás l\!lik
lós kőraj za 1858. 

48. Hírneves magyar ·rabbik csoportképe, különösen a 
XIX. század első feléből. Zinkografia. 

49. Hírheves zsidók csoportképe. Fénynyomat rézmet
szetek után. 

Kon1felJ. •Gyula, igazgató ajándéka, Budapest. 

50. 1868 69-iki kongresszusi album. 

Löwy Atlolf ajándéka, N agykauizs<~. 

51. Az 1868 '69 jki kongresszus tagjainak csopo1·tképe. 
52. 1868. ·69-ik .i kongresszusi album:. Fotografi ák. 

Dr. Friecllieber Ignác ajándéka, Budapest. 

5:3. Rabbi miniatürképe. 
N eum[Ulll Soma ajándéka, Budapest. 

5t.. A vak 1·abbi. Léwy kőrajza. 

Politzer Ádám, tanár ájándéka, \l.,' i en. 
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~- Fe::;lmdnyek) J'Pzmr~tszAlek, /;ön~:-fzok sjh. · 

55. Striensky, Lengyel-zsidó Inenyegző . (2 m x 1·20 m.) 

Kohnol' Adolf báró ajáudéJw., Budapest. 

56. Köves Izsó, Mendelssohn Mózes Nagy Fr igyes . előtt. 

Az orsz. izr. közalap ajánclélut. 

57. Török E., Fogoly zsidó. 186B. 
58. Ismeretlen, Izsák feláldozása (XIX. sz. eleje). 
59. · Zilzer Saiamon színes tanulmányai az ÍZI\ árva

házból. 
A l)esti Ch en·a Kauisa ajándéka. 

60. I smel'etlen, A gyermek bemutatása a templomban. 
Pergamentre festett kép a XVID. sz. végéről. 

König Adolf ajándéka, Budapest. 

61. Lakos Alfréd, Mardochai diadalmenete. (A festmény 
fénykép~.) · 

Ifj . Braun Ignác ajándéko, Bnelapest. 

62. Izsák feláldozása. Hollandus rézmetszet. 

Politzer Áuá1n, tanár ajándéka, "~ien, 

63. J ákób és Ézsau. Olasz rézmetszet Filippo Lippi képe 
után. 

Dr. Fab6 Be1·talan n.jándékn, Budapest. 

64. Mózest megtalálja Pharaó leánya. Olasz 1·ézmetszet. 

U. n. ajándékA . 

. 65. :Niózes vizet fakaszt a sziklából. Rézmetszet Poussin 
után. • 

P olitzer Ádám, tanár ajándéka, \\-ien. 
t 
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n6. Józsua esatáj a. Fl'án oÜL rézmetszet. Lafague raJza 
után Audrantól (1700 k.). 

Dr. J:i,aL6 Ber talan H.jándélw., Bn.clapest. 

67. Dávid megöli Góliáthot. Hemskerk-Vischer• rézmet
szete ( 1600 k. ). 

U. a. ajándéka .. 

68. Dávid király imája. Sadeler rézmetszete (1600 k.). 

U. a. ajándéka. 

69. A jeruzsálemi templom nagy viz1nedencéje. XVIll. 
száz. rézmetszet. 

U. a. ajándéka. 

70. Fogoly zsidók Bábel vizei mellett. Ruseweek rézmet
szet~ Bendemann festménye után, Düsseldorf, 1822. 

'Politzer Ádám, tanár ajándéka, vVjen. 

71. .Jeruzsálem si1·alma. Doby Jenő rézmetszete 1873-ból. 
Horovitz festménye után. 

· Dr. Fab6 B e1·talan . ajándéka, Rndapest. 

72. A prágai régi zsidó temető. Ludwig Richter rézmet

73. 

szete (n. XIX. sz. közepe táján). 
• U. a. u.jfÍnclékn .. 

Az 1848/49-ben elesett zsidó harcosok sh·köve · Sza
badkán. Fénykép. 

A szabni lkai Ch en·a Kad:isa u.jánrléka. 

74. V. Ferdinánd a pozsonyi p1·imar-iskolában, 1830 nov. 
2-án. Weissenburg tanító ra.jza utá.n készült kőraj z. 

Hollós Oszká1· főmérnök ajánéléka, Budn.pest. 

75. Gyászistentjsztelet gróf Teleki Lászlóé1·t 1861-ben a 
pesti dohány-utcai templomban, Langer kőrajza. 

Kann Ál'min és Pinkász Zsigmond ajándéka, Budn.pest. 
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76. A junguunzlH,ui zsi<lók eliadalkapuja; 1825 le. ::s~ínes 

kőrajz. 
Hollós 0 H7.kár fihnétnök n.jáudéka, Hndapest. 

77. Török (szefárd) zsidó család Bécsben. Színes kőrajz, 
kiadta Eder, Wien. 

U. a .. ajáuéléka. 

78. Lengyel zsidók lakodalmas m onete. Lengyel karrika
. t ura. Kőrajz. 

HolH~nder Dezs() és György ajándéka,, Burlapest. 

79. Bibliai csopo1·tkép. Olasz kőrajz. 

Rpitze1· Mór ajltndéka, Bndatperit. 

80. Bibliai képsorozat. Litog1·áfia. 
U. n. n.jándéka. 

~ 1. Zsidóüldözés Strassburgban, 1B49 feb1·. 14-ikén. Helio-
gravure. 

Ma11del Dávü1 ajándéka, \Vien. 

82. Oppenheim M. festményei után készült fénynyoma-
tok : Lakodalmas menet. 

83. U. a. A menyegző. 
8-t. U. a. Péntek este. 
85. U. a .. A 1·abbi áldása. 
86. U. a. Szombat délután. 
87. U. a. Szombat este. (A habdálah.) 

R 2., R4., 8il., 87. Özv. Spit7.erné, Az iH. Bil1éth lVIagdolua ajá.n· 
elé ka,. 

8:1., 86. Kornfolcl O yula., igazgató ajándékn., Buda p eit. 

88. Bölcs ~áthán. Színes nyomat Novák képe után. 

Dr. Frje<lliebe1· Ignh,e njándékA., Budo,p~st. 

89. Saul kirá-ly. Szurkált és s :zínesen rajzolt kép. 
90. Salamon király. Sztnkált és színesen rajzolt kép. 
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Ji'iiggp/ él<. 

91. Zsidótárgyú fényképek. 

Vadász Ede ajándéka, Budape t. 

92. Kismartoni ghetto-1·észletek, házak és tárgyak fény- · 
képei (1- 70). 

Wolf • 'ándox ajándéka, Risuun'tou. 

93a és b. Két pesti templomülési jegy 1 45-ből. Tollrajz 
után . 

Báró Dirsztay Béla ajándéka, Bu<1~1.pest. 

94. Beelenfreund J. címlaptervezete. 

Dr. Patai József ajándéka, Budapest. 

95. Ellenbogen Adolf egy kótája 1 859-ből. 

Dr. Fabó Bertalan ajándéka, Bndapest. 

IV. Ruházat. 

1. Orcatakaró (Decktuch), a menyasszony fejét és arcát 
takaró szövete, bélelt zöld szatin ; az ar cot takaró 
része aranyvirággal hímzett ·tüll (XYII- XYIIJ. sz. 
felsőmagyarországi (?) munka). 

,Janowih Gynla ajándéka, zPpes-H ollóbáza. 
(Itle tartoznak majd az ezüst é~ arany f(lkötllk, a t~llitb, ha

lotti ruha stb.) 

V. Családi régiségek . 

1. Dísztál sá.rgarézbó'L Farchi József készít tette fiáuttk 
kiváltási (pidjőu ha-ben) ünnepélyére. 
A tál fenekének ábrá.ja (ma1·atnl) ~16zes a Sinai he
gyén. liózes balkezével tartja a kettős kőtáblát, a 



melyen to- N jelzi a kilenc igét; a • betüt eltakarja 
a kéz ; jobbját ég felé emeli. A hegy alján van az 
egybegyiilt Izráel, balra a Tének. jobbra a nyájait 
bajtó nép. harcosok. a te'\"e hátáll ülö vezér stb. 
A. h8aoy csúcsa felé l[ózestöl jobbra van egy füstölö 
edény; mögötte áll Á.rón, balra egy angyal kiYont 
karddal. 
A két fülke köriiata feliratos szalag : ~0," n-,w j~ 

ismétlődik, a 'égén van m~ =,o ' Mi !) A. béza
gokat a fölkék és a hegy között, valamint a fülkék 
oszlopai között ruágdisz tölti be. 

2a, b, c, d. Tányér ónból. A perem vésete -b, (hibá
san ::lSM helyett); tejes edény. A másikon helyes a 
jelzés: :J',n ; ,.~ a tulajdonos neve. Ugyancsak tejes 
tányér a rokokóstilü peremes :l',n feliratú tányér: 
n perem felső részének vésete n•',, felett~ nyilt ko
rona. d} hátán ',ni rPbTD :J"'i karcolt felirattal és 
viiágd.íszszel. 

3. Bwrnóto ' ~zelence : gyöngyházzal bevont ezüst J e
ruzsá.lemi ipar. A fedél felirata : 

UJM" :"1'"mP nM, :'T'J~ nM :r-'f~r ~i '~ 
c,C,ttt:-r. ~n;, -r1:l!)'; ;r"QT nnJo 

O""~M iKtoi'N, "~ :"1','~ 
:-t :l :-tN p -or 

"~~ ,~,,N ,i"p,c nNC 
i~'tM ":l :-t:l:-tN.'"T pn .. ,,p; 

(.Abelesz Báruch dr. számára készíttette Lén Márk.) 
Oldalt jobbról a szokásos, stilizált ' Nyugati fah. 
baJról cRáchel sírjaa cliszíti; hátsó részének Yésete: 

~;n C~i" 
Özv. :Xeuberger Igu&oná ajándáka, Budapest. 

As IMri' Éukönyva. ~916. 27 
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4. Szelence vörösréz ből, németalföldi (XVII-XVIII. sz.) 
munka. (Valószínűleg burnótos szelence.) 
A fedél vésett képe Mózes Fáraó előtt (Móz. II. k. 
7, s-12) e hollandus felirattal: Moseis tekenen. 
A szelence alján vésett medaillon képe a peszach
áldozo.t (Móz. II. k. 12, u) hét Pasohá Iserels fel
irattal. 

5. Mac6th boronáló sárgarézböl. 
6. Ecset: két, aurum (auripjgmentum) rákenésére szol

gáló ezüstnyelű ecset. 
Weisz J. ajándéka, Jászberény. 

7. Bekötési tábla trébelt ezüstb()L XVill. száz. német
alföldi munka. Az egyik tábla j elenete : egy ifjú 
hárfás játszik; mellette áll egy gyümölcsös tálat tartó 
nő. A másik tábla kettős jelenetet ábrázol: az egyik 
egy Bernini-stilű templom oltára, az oltár előtt egy 
hitvespár imádkozik; lent asztal körül ül három 
alak. (A bekötött könyv C"C,:-u, Kimchi Dávid ma
gyarázatával. Megjelent Amsterdam, Jákób Profosz
nál 1778-1837. Sapira M. 1·abbi tulajdona.) 

Báró Kohner Adolf ajándéka, Budapest . 

• 

• 
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IZRAELITA NAPTÁR 

AZ 1916. POLGÁRI ÉV SZÁMÁRA. 

Január. 
l. Sz. Váél'á,, Újhold kihird. 

567 6 Tébéth 25. 
6. Sebát újboldja 
8. Sz. Bó 

15. Sz. Besallách. 
20. Sebát 15. 
22. Sz. Jithr6 
29. Sz. Mispátim. Újhold 

kihirdetése. 
Február. 

4- Adár újboldja 
5 Sz. Terúma. Újhold 2. napja 

12 Sz. Tecavvé. 
18 Kis púrim 
19 Sz. Ki-thisszá. 
!6 Sz. Vajjak h él. 

Március. 
Sz. Pekúdé. Sekálim. Újhold 

kihirdetése 
5 Adár séni újboldja 
6 Ujhold 2. napja 

11 Sz. Vajjikrá 
16 Eszter bőjtje 
~18 Sz. Cáv. Zákhor 
19 Púrim 
~O Súsá.n Púrim 
25 Sz. Semini. Pára. 

Aprilis. 
1 Sz. Tazríá. H áchódes. 

Újhold kihirdetése 
4 Niszán ujholdja. 
8. Sz. Meoórá 

15 Sz. Ácharé, Sabbath Hag-
gádől 

17 Pészach előestéje 

18 Pészach 1. napja 
19 Pészacb 2. napja 
22 Sz. Chól Hammóéd 
24 Pészach 7. napja 
25 Pészach 8. napja. Mázkir. 
29 Sz. Kedósim. Újhold ki-

hirdetése. 
Május. 

3 Jjjár újboldja 
4 Újhold !. napja 
6 Sz. Emór 

13 Sz. Behár 
20 Sz. Bachukkótháj 
21 Ómer 33. napja 
!7 Sz. Bemidbár. Újhold ki

hirdetése. 
J unius. 

2 Szivú. újboldja 
3 Sz. Nász6 
6 Sábú6th el6estéje 

27* 
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l!. Ujhold kihird. 

~ ..... , -- '-....;- ~ 

hol 

31 Áb újh dja.. 
A11!1 

5 ~im. Ohizón 
Áb 9 .. böjtje 

1~ Váefhcllinnan 
l .ib 1~ 
l ...... Ékeb 

l '"1.. Ki -th.. • 
23 --i "bim-v . -?J 
!-1 ~h lh L napja 
r. R&s-Ha..c;.sána el 5t~j@ 

B6e-B•=fna l. napja 
H77 Tisri l .. 

~ Bós-H&S$ána _ :op' 
S.,. Ris-=n- Sc~· 

- böjtj~ 

~ru Rippnr ~t~je 
; l" ó.m ~plir M ·""r~ · ,.... 

11 -.. ..._.. ... 
""'~ ~~ e,. S~JE: 

t _ &ukkóth 1. Il;;:a .t'

t:~ S!:ukkóth - !: ro~ 

l-l ::.::.. Ch ·:1-~ 
1- H~:· Ra 
1 Semini aeéreth... Mázkir 
- Srimcllath tóra 
:n '"'z.. &ré,· th. üjh ... -.J.d 

kihirde ~~ 
:1- Jlarehesván ~"h~dj 
_:: Sz.- -- • "' Üjh J.~ ~l· U-

t .:z.. L :k-lw 
11 s~. Vajjén 
1 Sa. Chajj~SWa 
!5 &. TQeMth Újhold ki-
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