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FERENCZ JOZSEF ES A MAGYAR ZSIDOSACt. 

A midras regéli, hogy az Egyiptomból kiszabadult 
lzraél a Vörös tenger partján különös alakban látta 
az Istent: barcosnak tűnt fel neki, később a azép
ség teljében pompázó ifjúnak, végül tanulásba mé
lyedő aggastyánnak. Ez a látomás az újkori zsidóság 
történetét szemlélteti. Előbb harc volt a históriai 
eszménye : az emancipáció-küzdelem. Aztán a azép
ség életformáiban való megújhodás, a vallásgyakorlat 
esztétikája; majd pedig a tudomány, a belső kultu
rálódás. Jogi emelkedés, istentiszteleti reform s szel
lemi újjászületés, a zsidó müveltségnek erkölcsi s 
történeti tudatossága: ez a fejlődés útja, a hihetetlen 
átalakulás. Egyenjogúság, megnemesbült kultuszfor
mák és a <tkönyv >> - ebben a képben jelentkezett 
az Isten a modern magyar zsidóságnak, ez volt val
lásos lelkesedése, történeti istenszolgálata. 

Az Egyiptomból való kivonulás pillanata volt az 
ötven évvel ezelőtt a magyar zsidóság számára, a 

· politikai és knlturtörténeti megváltásnak ideje, kiilső 
s belső szolgaságnak lerázása. Előtte a viharos ten
ger, óceánja az előítéletnek, a vallástféltő bizalmat
lanságnak, testvérviszálynak. B ezen ijesztő hullámok 
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közt mintegy «szárazföldön» kelt át a magyar zsi
dóság, megkezdte az ujkori fejlődés vándorútját -
de nem sivatagpálya volt - s csakhamar eljutott a 
Szinájhoz, a kinyHa1koztatáshoz, meghallotta a tör
téneti szentségnek parancsolatát, a magyar zsidó 
polgárrá avatásának igéjét, az 1867. évi XVII. tör
vénycikket. Ezt a tóraadást nem kisérte villám és 
mennydörgés, netn szenvedések, véres küzdelmek 
tragikus terméke volt, hanem a fejedelmi igazság
érzetnek s embertbecsülésnek sugallata, az alkotmá
nyos Fen~ncz József uralmának egyik legelső ténye. 
Benne nemcsak történeti érték, h·anem erkölcsi azép
ség is, nemcsak a jogállam követelte dekórum, hanem 
egyéni ihletettség, mely halhatatlan királyunk alakj át 
nem az uralkodói törvényesség sablónjának mutatja, 
hanem az emberiség jótevői, akulturtörténet nagyjai 
közé emeli. 

Tőle kaptuk p0lgári megdicsőítésünk szentírását; 
a tanitása sokkal több, mint egy modern alkotmány 
közhelye : biblikus fenség érzik rajta, mintha a tör
ténet szellemének bűnbánata, engesztelőd-ésa inspirália 
volna, egy martyr-népnek kétezeréves fájdalma. Fájt 
a mi királyunknak minden igazságtalanság, ezért 
akarta az 1867 : XVII. törvényt. Nem az újkori 
államkormányzat etilusa kedvéért, hogy csak sallang 
lett volna, vagy erkölcsi póz, hanem rpessiási külde
tésnek hite, az igazságnak s az emberiességnek prófétai 
hangulata, emelkedettsége. A magyar zsidók egyen- · 
jogosításában Ferencz József leJki nagysága tükrö
ződik; kormányzati opportunizmustól menten a sza
badság s az igazság eszméjének lelkesült szolgálata. 
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Az emberiesség ama nagy törvényének megalkotását 
nem szentségteleníté meg a maradiság s az erkölcsi 
szükkeblüség száz vitája, parlamenti perpatvar, mint 
a nyugati országokban, mert királyi cselekedet volt, 
a messianizmus fölkentjének akarata. Mily találón 
mondták a bölcseink, hogy Izraél «a világnak bírája)). 
Semmi önhittség, magát imádás ebben a fölényes 
szóban. Az emberiség sorsát intézök erkölcsi érték
méröje, hogy miképpen bánnak a zsidósággal; a 
zsidóság helyzete a humanizmus, a türelmesség s az 
igazság próbaköve. A c•zsidó törvényeken» látszik 
hamisítatlanul a törvényhozások szelleme, uralkodók 
gondolkozása. 

Büszkén s meg h at va nézzük a magy aJ.· Corpus 
juris bizonyságát, egy klasszikus szabadelvüségnek s 

• az erkölcsi fenségnek tanuságát, az 1867 :XVII. tör
vényt. Lefokozzuk, ha csupán a célszerüség, az 
okosság müvének, a kor politikai divatjána~ nevez
zük. Hiszen a zsidóságnak kivételes «kezelésen sok
helyütt még ma is korszerü ; a zsidóság elnyomása, 
politikai lealázása mindig legitim; a <•zsidó tör
vény ,> még az európai politika labora1óriumában is 
nélkülözhetetlen vegyület volt - oly természetes 
képződmény, mint az olvasztó tégelyben a. salak. 
A közéleti, társadalmi haladásnak színarany eszméit 
termelbette a modern törvényhozói szellem kohója, 
de velejárt az elmaradhatatlan szemét is, melyet a 
gyülölet és embertelenség szo:fistá.i talán még többre 
becsültek a ragyogó nemes fémnél: a zsidót meg
bélyegző rendszabály. Nem kellett szégyelniök, hiszen 
ősi örökség volt a a történeti bün(ket is «megne-
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mesbiti,, a patina: Perencz József királyunk magasztos 
elhatál·ozása nem szorult se könyörgésre, se dialektikai 
mesterkedésre, magától jött : ez az ideális vonás sugá
rozza be müvét fl! uralkodói hivatottaágát történeti 
halhatatlansággal. Az 1867 : XVII. törvény nem szá
mitgató államművészet, kényszerű engedmény, hanem 
ethikai hódolat az emberiség örök, nagy elveinek. 

A igazságszeretet megváltó munkája, önzetlensége, 
királyok messianizmusa a történelemnek legforradal
mibb jelensége. A fejedelmek rendszerint a <'quieta 
non movere» elvének mftgszemélyesítői, a konzerva
tivizmus fölesküdöttjei. Talán nincs is a bibliának 
súlyosabb szava - fönséges ellentét - mint mikor 
messiási uralkodóról beszél, hogy a trónról árad szét 
a népeknek a haladás és a szabadság teljessége. Haj
szálmérleggel mérik a reformokat azok> akiknél az 
imponderabile i s - egy szó, kézmozduJat, tekintet -
oly sokat nyom a latban ; a legkisebb ujítás is akár
hányszor drámai esemény. -· F erenc z Józseftől nem 
kellett koldulnunk: magától adott s rendkívül sokat 
adott nekünk; levette rólunk «Egyiptom gyalázatát n. 

A megcsontosodott tradíciók embere, a legmélyebb 
vallásos érzés ihletettje szentséges kulturtörténeti 
1·adikalizmus szerapében : szakítani tudott többezer
éves históriai hazugsággal, megazentelte emberi jo
gunkat. Az ujkori történetnek egyik természetes, 
de természetességében is csodás eleme a zsidóság 
rehabilitálása. Benne a végletek találkozása, mint 
nálunk is : szinte átmenet, fokozatos fejlőrlés nél
kül, a jogtalanságra jogokban való megdics6ítés. 
Megcáfolta ez a prófétának csodálkozó kételyét, 
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hogy <c egy nép egyszer re sz ülethetik-e ?• Egyszerr e, 
mintegy varázsütés1·e lett néppé a magyar zsidó
ság a polgá1·i jogegyenlőség áldásaiban, a látható 
és láthátatlan ghettók leomlása által Ez a lerombo-· 
lás építés volt - mondhatjuk az ősi szóval. S ha 
nem vállalja, ki vonhatia volna kérdőre a királyt? 
A zsidóság ügye nem zavarta se a felsőbb tizezrek, 
se az alsóbb milliók álmát, de háborgatta volna fe
ledhetetlen királyunk lelkiismeretét; a lelkiismeret
nek, meggyőződésnek, nemes érzésnek is fejedelme 
volt; lelki szükségesség, énjének szubjektiv megnyi
latkozása az 1867: XVII. törvény. 

Ellentétben a Kohelet mondásával, ő «uralkodott 
a szellem fölött,>, urrá lett a korszakok szellemén. 
az idők hazajáró lelkén. Nem kisérté, meg nem tán
t o rí tá Ferencz Józsefet a kétezeréves igazságtalanság 
emléke, a megszente.lt ' és szentesített brutalitás a tör
ténelem s a törvénykönyvek lapjain, hanem meg
illetődött általa. Urrá lett a hagyományon : a mult
nak sötét hátteréről mily gyönyörűen válnak le ki
rályunk erkölcsi egyéniségének körvonalai. Megdöb
bentően mély bölcseség a talmud regéjében, hogy 
Isten az első embert kettős a.rceal teremtette. Ez a 
költészet a ccsavoir vivre1> élettörvénye, az alkalmaz
kodás filozófiája. Kettős ábrázat az uralkodóké is, 
csak az egyiket látjuk, a másikat nem. Ferencz Jó
zsefen nem álarc volt a türelmesség s az ember
szeretet, hanem igazi, belső képe, lelkének lelke. 
Ez az 1867 : XVII-nek pszichológiája: 'nem a királyt, 
hanem az embert ismerjük meg belőle. Ez a törvény 
igazán emberi dokumentum. Az a király, a kinek egy-



12 RECSREMÉTI ÁRMIM 

egy nyilatkozata törtenati pillanat volt, a knltur
história ünnepe, midőn például azt hirdette, hogy 
<t a zsidók a trón és haza iránti hű ragaszkodásnkat 
mindenkox beigazolták >> (1883); <chogy köztük s más 
hitfelekezetbeli polgártársaik között a hiten kívül 
más válaszfal fenn ne álljo.ll1> (1883); vagy <e SzégyeHem 
magam, hogy az antiszemitizmus betolakodott~> (1886 
ápr. ~O.) «Népeim irányában a valláskülönbség nem 
képez válaszfalat szivemben>> (1894 szept. 17.) <<A dur
vaságok mi~tt nagyon fölháborodtam ,, (1899 dec. 11.) 
((NagJJ:abecsülöm a zsidókban a családiasságot s a 
jótevésben való örömüket,, (1909 nov. 26.) - az a 
király, aki így beszélt, az örökkévalóság számára élt; 
nemcsak uralkodott, hanem tanított is, tanította meg
győződésből az embeTiességet s az igazságot. 

Az embertbecsülésnek és jogegyenlőségnek ez a 
szelleme, me ly Ferencz József uralm á bari. lüktetett, a 
leghatalmasabb nemzeti politika is volt. A magyar 
zsidók hálája, hűsége micsoda energiája lett a ma
gyarosodásnak; szabad érvényesülésük mi<;soda neki
lendítője a magyar erőnek, a magyar munkának, a 
nemzet anyagi gyarapodásának, szellemi haladásá
nak, erkölcsi emelkedésének, történeti dicsőségének. 
A magyarság és a zsidóság multja elégia volt, a je
lene himnusz lett, a megifjodás a fölvhágzás regéje, 
höskölteménye. A magyar zsidók egyenjogusítása nem 
paragrafus· betük, kanern egy új honfoglalás, a nem
zeti szellem terjesztésének titáni gondolata, legna
gyobb szabású koncepciója. Templom és iskola, gyár 
és miíbely, hirlap és könyv, irodalom és müvészet, a 
nemzeti célokért való dologtevésnek s áldozatkészség-
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nek száz tere oly bizonyságai a magyar zsidóság ma
gyarságának, melyek őt nem ugyan a genealógia vagy a 
közjogi érvényesülés, hanem az erkölcsi és produktiv 
munkaérték szerint <ctörténeti» osztállyá teszik. Nem 
egyoldalú zsidó érdek volt az 1867 : XVII., hanem pro
videnciális nemzeti ajándék. A midras 'költészete való
sult meg általa1 mely azt meséli, hogy a tó1·a betüi, 
tűzírása a kinyilatkoztatáskor sötét s piroslánggal ég
tek, majd fehér fényben világítottak. Ez vallásunk, ez a 
zsidóság rettenetes végzetének és csodás megváltásának 
szimboluma. Vérpirosan s gyás~oe sötétségben ragyog, 
de végül tiszta, mosolygó, megtermékenyítő sugár
zásban, a történeti elismertetésben - s árad belőle 

a fehéren tündöklő világosság, a magyar kulturának, 
erkölcsi müvelődésnek, a hazaezeretetnek és az 
európaiságnak sze pl ő telen, izzó tüzírása. V érnek, 
gyásznak színe az üldözés, az elnyomatás, a marti
rium, a szellemi eltorzulás és meddőség; napsugaras 
fényö.zön váltja föl; lángja, heve a zsidónak magyar 
érzése, a nemzeti müvelődésért való rajongása az 
ötven éve megadott politikai szabadságban. 

Négy esemény értteti meg velünk - zsidó és nem
zeti szempontból egyaránt - Ferencz József uralko
dói egyéniségén ek erkölcsi nagyságát e bölcseségét : 
az egyenjogusttás, a kongresszus, a rabbi- és ta.nító
képző megalapítása és a recepció. A Szinájjal pél
dálództam, politikai kinyilatkoztatásnak neveztem 
polgári jogegyenlőségünk törvényét. A kinyilatkozta
t~snak bibliai eseményére következnek 1nispátim, a 
jog- és rendszabályok; aztán terunw,, a szent ado
mányok törvényei, a szentélyépítés. Ez a sorrend 
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magyarázza a történeti áldásokat, melyekben Ferencz 
József a magyar zsidóságot részesí té. A Szinájra, 
szabadságunk megszentelésére következett - nem 
véletlenül, hanem szükségszerű, logikus kapcsolat
ban - mispátím, a rendszabályok fejezete, a fele
kezeti jogrend megalkotása. A jogegyenlőség elvet 
proklamált, ez az életet akarta formálni, a belső 

fejlődésnek, a zavartalan erőkifejtésnek feltételét, 
biztosítékát megadni. Az 1867: XVII. törvény egy 
igazságtalanság megszüntetése volt, a zsidónak csak 
kulturtörténeti autonómiája emberi és honpolgári 
szabadaágunk élvezésében, de az utána mindjárt 
felkínált egyházi autonómia világteremtés lett volna 
a tóhuvabóhúból, fölséges kibontakozása a haladás 
eröinek; a disszonanciák, a felekezet méltóságát, 
tekintélyét aláásó testvérbarcok helyett tartalom
ban és formáJrban kulturált kehilla-élet, melyben 
nem csinálnak a vallásból adminisztrációt, se az 
adminisztrációból hitvitákat. Ez lett volna legmél
tóbb apotheózisa, fénylő megigazolása az 1867 :XVII. 
törvénynek: a szervezettség, a rend, a harmónia 
világának soha nem sejtett virulása. Akkor megvaló
sul, amiben J ezsajás próféta látta a babylóni zsidó
kat felszabadító Cyrus, perzsa király kiildetését, hogy 
•előtte Isten megnyitja az ajtókat, a kapukat, hogy 
be n e zárassanak ... s a ferdeségeket kiegyenesíti>, . 
Akkor megnyilnak az exiliumból kimenekült magyar 
zsidóságnak a müveltségben s szilárd jogrendben 
áteszményült egyházi élet, önkormányzat «vas-zárai•, 
az 6si visszásságok átka lekerül rólunk és az egyen
jognaitás törvényének Jákób-szavától megmámo ro-
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sodva nem kell annyiszor éreznünk a kiábrándító 
Ézsau-kezet. Nem Ferencz József nagylelkű aka1·atán 
mult, aidnek 1868 július 30-iki leirata alapján a 

-halhatatlan emlékü báró Eötvös József miniszter 
megküldötte a magyéknek a kongresszusi választá
sok szabályzatát. Készült a magyar zsidóság törté
neti nagykorúsítása; kéretlen ·gyámkodás nehezedet t 
rá addig is. Különben a zsidóság lábai alatt az 
egyik földt'engés a másikat érte; nehéz volt az ilyen 
talajon jogrendet építeni. De ledőlbetett földindulás 
nélkül is; elég volt hozzá egy ökölcsapás. Közele
dett a jóvátevés a legnemesebb magyar szabadelvű-. 
ség ösztönzésél'e. Nemzeti föladatt~ lett, ami az~lőtt 
regényes érzelgésnek látszott : a zsidó ügy rendezése. 
Valamikor az elméletiségnek filantróp föllengzése 
lehetett a zsidóság helyzetével való foglalkozás, a 
szégyenkezéB s a. részvét nekibuzdulás a, mely kö
römmel akart sziklát repeszteni, apró-cseprő jog
szabályokkal elsöpörni a zsidóság útjából az égig 
meredő akadályokat. A zsidóság belső rend és szer
vezettség hiányában megbénult a haladásra, mintha 
csak falábakon döcögött volna; falábnak összetáko
lása s szögezgetése volt az időnkint megadott kicsi
nyes jogorvoslás. De most, Ferencz József király 
jóságából lélek szállt volna az «elszáradt csontokbtu, 
igazi élet, a megifjodás, fejlődés ereje, kimondhatat
lan áldásul felekezetünknek s a magyar nemzetnek. 
Báró Eötvös József, aki nemcsak ismerte, de érezte 
is a zsidóság tragikumát - jobb sorsra érdemessé
gének irodalmi müveiben is szószólója volt - az 
ellágyuló szent komolyság s az irántunk való szere· 
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tetnek vajmi t·itkán hallott, örökszép szavaival buz
ditja a kongrassznat feladatainak megértésére s helyes 
megoldására. Ime, pár részlet megnyitó beszédéből 

(186 dec. 14.) <tMidőn Őfelségének legmagasabb el
határozása folytán a kormány által e hó 10-ére egybe
bívott izraelita bitfelekezeti közgyűlést megnyitom, 
egyszersmind szívesen köszöntöm az össze j öt t képvi
selő urakat s örömmel üdvözlöm az egész tanács
kozó testületet, malyben most legelőször gyűltek 

egybe Magyarország izl'aelita vallású polgárainak vá
lasztott képviselői, hogy mint önálló és szabad vallá
sos társulat egyházi és iskolai ügyeiket önmaguk szer
vezzék és rendezzék. Önöknek, uraim, lutott azon szép 
fela.aat, már e legelső alkalommal beb1zonyítani, hogy 
az ország izraelita polgárai saját ügyeiket helyesen és 
egyszersmind az ország állami és társadalmi viszo
nyainak megfelelőleg rendezni ép úgy képesek, mint 
a bazában létező bármily más egyházak és vallásos 
társulatok. Az 1867 : XVIL t.-c. az izraelita lakosokat 
az ország keresztény lakósaival egyenjogú polgárokká 
tette a polgári és politikai jogok gyakorlatában; e 
kongresszus feladata eszközölni, hogy a hazában lé
tező izraelita hitfelekezet, mint vallásos társulat is, 
épen olyan szabad, önálló és autonóm testületet ké
pezzen, mint a keresztény autonóm egyházak ... Biz
ton reménylem, hogy azon hatás által, melyet a sza
badság minden nemes emberi törekvések sikerére min
dig gyakorol, gyors fejlődésnek fognak indulni mind 
intézményeik, mind összes szellemi életök. És mert a 
szabadság áldásait bizonyosan fokozott mártékben 
ér~ik azok, kik maj d két ezredéven át az elnyomatás 
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nyomm·ait t ürték, meg vagyok győződve, hogy épen 
e szabadság a legerősebb kötelék leend, mely a hon 
izraelita polgárait minden viszonyok közt azon hazá
hoz köti, melynek alkotmánya nekik e szabadságot 
biztosítja». 

Sokat várt a király is a gyűlés munkájától, a leg
nagyobb áldást, a magyar zsidóság testvéri békességét 
s e békében a nyugodt fejlődést. Erről szólt a kon
gress~us hódoló küldöttségének 1868. dec. 23 -án (( Ked
vesen fogadom a magyar izraeliták hódolatát annál is 
inkább, mert meg vagyok győződve, hogy a kongresszus 
testvéri egyetértésben folytatván tanácskozásait, hit
sol·sosaik javát mozditja elő. Biztosít sák küldőiket ki
rályi kegyelm emről.,, Csalódás érte a lelkes bizalmat ; 
a nemes törekvés nem arathatott telj es sikert. Az 
emancipáció, a magyar zsidóság politikai Szináj-ese
ménye nem lelt folytatást a ;nispáti?nban, mert a szer
vezkedést meghiúsította a pártszakadás. Sok keserü
ség gyülemlet t föl a lelkekben már az előkészítés 

során. Hiszen a zsidó vallásos élet szelleme mindig a 
szabad mozgás principiuma volt, örökös nyugtalanság, 
a müvelődéstörténetnek 11perpetuum mobile"-je. A zsi
dónak talán faji j el1 ege is, de minden bizonnyal a 
szellemi struktúrája - kivált az évezredes ősi tanul
mányok révén - a legszéleöbb individuaHzmus: zsar
nokságnak érzi a fegyelmet, bénultságnak, a fejlődés 

veszedelmének az állandó, megmozdithatatlan kere· 
tekbe való illeszkedést. A ziláltság, rendetlenség is 
csak korcs-tünete az elfajult szabadság-elvnek. Min· 
den életfo1·máján dialektika, az én-nek érvényrejutta
tása. De végre is ez a néplélektani sajátság csak meg-

As IMIT ivkönyve. 1917. 2 
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nehezítheti a külső szabályozást. Sokkal nagyobb baj 
volt a vallást féltő bizalmatlanság, megbántott becs
vágy, a világnézetek nagy ellentéte. Korszakos válto
zások idején az alkotás heve, a fej lődés láza együtt
jár a kultúrtörténeti határsértésekkel, irányok, vagy 
osztályok képviselőinek j ogsérelmével : nehéz az egy
mást megértés. A tanulság pedig? Az, amit Buckle 
mond az angol civilizáció történetéről írt művében 

történetbölcseletének meg újra visszaté1·ő vezérgon
dolata - hogy nem a reformok teremtik meg a kor
szellemet, hanem a korszellemnek kell megteremtenie 
a reformokat; történeti intézmény vagy törekvés csak 
akkor életképes, ba közszükséglet, --ha a nemzedékek 
szellemi s erkölcsi diszpozíciójából fakadt. A kong
resszusi tanácskozások (1868 dec. 14 - 1869 febr. 23.) 
eredménytelensége azt bizonyítja, hogy a . magyar 
zsidók egyházi önkormányzatának még nem érkezett 
el az ideje, korai volt a ·kísérlet, a jobbak lelkétől 

lelkezett álom; hiányzott az egyetemes és vallási kul
túrának előfeltétele, mert csak ott, ahol kultúra va.n 
s megindult a tömegek művelődése, van tudatosság, 
erkölcsi kényesség, tolerancia és megértés. ((Egyet 
szólt az Isten, kettőt hallottunk.» Egy ezervezet volt 
a zsidóság vallási eszménye, kettő lett belőle. Mind a 
kettőt szentesíté Ferencz József; a kongresszusit 1869 
jún 14., az orthodoxot 1871-ben. De a csonka alkot
mány is üdvére vált a belső rendtartásnak, j elentős 

oltalmat nyujtott a békés fejlődésnek, a hatáskörök 
s az ügyvezetés megállapításával. Nem is a holt pa
ragrafus teszi az életet; alá van rendelve a nagy, 
iratlan törvénynek, mely dicsőséges gondolata a zsidó 



FERENOZ JÓZSEF ÉS A MAGYAR ZSIDÓSÁG. 19 

egyházi kormányzatnak, hogy nem a hivatalon, ha. 
nein az egyénen mulik az érvényesülés. A szervezke
dés kudarcát megsínylette felekezetünk méltósága, 
közjogi igénye, csak egynek nem ártott : a magyar 
zsidóság magyarosodásának. A nemzeti szellemnek, 
nyelvnek nem befogadója, hanem propagálója, ezerel
mese lett a magyar zsidó, féltő harcosa. Kultusszá 
tette; zsidóköltők, irók ajkain a tősgyökeres magyar
ság bűbája, zamata. <IMintha nem is volna zsidó» -
ez a naiv dicséret jár ki ma is sok helyütt a zsidó 
magyarságának; pedig de jó volna, ha sehogyse di
csérnék azt, a mi a zsidó lelkének természetes élet
nyilvánulása. A nemzeti müveltség <ccsont a csont- · 
jából, hús a húsából». A görög világban görög volt, 
az arabban arab; ép így összefort a zsidó az euró
pai kulturákkal is. 

Kapott és adott polgárjogot a magyar zsidó. Azt, 
amelyet kaptunk; a törvénykönyvben; a vallásos 
életben pedig, a melyet adtunk; szent nyelvünk lett 
benne a magyar is. Szinte évszázadok választanak 
el bennünket a. nagy-mihályi <cp'szak>> napjától (1866 
Kiszlév 14.); orthodox zsinagógákban is hódi t a ma
gyar szó. Magyarosodásunk nemcsak hazaezeretet és 
becsületérzés, hanem a legszebb hála, Ferencz József 
intenciójának megértése. A magyar dicsőségért való 
tudományos s anyagi munkával, a nemzeti szellem 
istápolásával, magyar közmüvelődési s emberbaráti 
célokért hozott áldozatokkal ünnepeltük az élő jósá
gát s a halott emlékét. Embervoltunkat, magyarsá
gunkat piedesztálra emelte, zsidóságunkat pedig meg
v~dte a történeti és valJási meghamisítástót Mert 

~· 
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félő volt, hogy a bitfelekezeti szakadás, az adminisz
trati v eikülönöd és a zsidóság kettösségének tévta:dát 
csem}lószi a lelkekbe. Az igazság és a lelkiismet·eti 
szabadság sérehnét látta volna királyunk az oktrojált 
szervezetben, de bölcs elhatározással utasította a 
kormányt ama bistóriai cselekedettel fölérő rendelet 
kiadására, mely megtUlapítja, hogy a különfele alapon 
szervezkedett bitközségek a zsidóság s az állam szem
pontjából egyaránt ugyanazon vallásfeleke~ethez tar
toznak (1888 jun 21.). Ugyanily szelJemben döntött 
az 18HO. évi 341. sz. kultuszminiszteri rendelEft is. 
Kicsinyes gondnak látszik, ba ott a szédítő magas-

. ságban egyházkormányzati kérdésekkel bibelödnek 
A valhisügyek ugyan sokszor világproblémákká tudtak 
nőni ; ez korántsem volt az, mégis · törődött vele a 
király, mert erősnek akarta látni felekezetünket, nem 
szétdaraboltnak, mert ismerte a politikai élet fizikai 
törvényét, hogy kis okból is nagy okozat eredhet s ha 
pl. a et kétfelekezetről ~> való elméletet magáévá teszi, 
belső zürzavru·nak dobja prédául a zsidóság életét, 
energiája elsorvad az örök viszályban, ami fájdalmas 
vesztesége, súlyos csapása volna a nemzeti érdeknek. 
Gon <lot fordítot t a zsidóság emelkedésére, mert egy
nek tndtu a magyarság erősödésével. Ez hozta a mis
pátim szakasza, a felekezeti jogrend megalapítása 
után lcJ"uma, a szent adományt, jóságán'ttk legjavát, 
Páratlan szellemi s erkölcsi üdvére a zsidósá anak 

o ' 
megbecsülhetetlen nemzeti értékül a magyarságnak : 
a rabbi- és tanitóképzőt. Müvelt pa})képzés, vallási 
kultura terjesztése: valóságos lélektani rejtély egy 
konzcrva.tiv fejedelemnek ily önmegtagadása, szent-

• 
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séges radikalizmusa, hogy megteremti párját ritkító 
áldozatkészséggel a szellemi felvilágosodásnak egyik 
legfontosabb intézményét. 

A régi bölcsek avval ie mérték a tudomány jelen
töségét, hogy ez a fogalom a biblia egyik versében 
két istennév közt _fordul elő. <lA tudás I stene az Örökké
való. l> A zsidónak az I sten volt a tudománya s a tu
domány az I stene : az ellentétek e gyönyörű harmó
niája a zsidó lélek fölséges titka. Érezzük, látjuk, ez 
az egész történelmünk: a vallási műveltség vallásunk 
erőssége. Magyar rabbikar és tanítóság: nem egyik 
leghatalmasabb tényezője-e belső megújbodásunknak, 
felekezeti tekintélyünknek, er ls öl esi tudatosságunknak, 
történeti önérzetünknek? 

Ferencz József még 1850 szept. 20-án elengedte a 
Haynau által a magya1· zsidókra kivetett hadisarcot s 
egyuttal elrendelte, hogy a magya1·országi zsidók köz
mű velődési céljaikra egyénenként adózzanak s így te
remtsenek elő egymillió forintnyi iskola-alapot. Mikor 
ez a pénz megvolt, fölmarült a terv, hogy Bécsben 
alapítanak rabbiképzöt (l 51). Pontosabban határozták 
meg az iskola-alap célját 1856-ban. Első sorban rabbi
képzöre gondoltak, aztán minta-iskolákra tanítóképző
vel kapcsolatban. Rendeltetése lett volna még szegé
nyebb zsidó n épiskolák segélyezése a alapítványi he
lyek szerrezése vak és süketném a zsidó gyermekek 
számára. A magyar zsidók hazafiságát sújtó birságból 
ta.r1ják fenn a rabbi- és tanítóképzőt. Dicsöség volt a. 
bűnhődés ük is, büszkeségük a kál·pótlás, s jellemző. az 
ajándékozóra, hogy knlturjavakra gondolt és jellemzö 
a zsidóságra, hogy kulturjavak teszik a. történeti hol· 



dogaágát: tudományossá lett a hagyományban, ha· 
gyományos a modernségben, magyarrá a zsidóságban, 
müveltté a val.lásban; ez a zsidó templom és iskola, 
o. rabbi é 9 taní tó miíködése. 

A római császárok és más idegen uralkodók akár
hányszor áldozatot mutattak be a jeruzsálemi szen
télyben, de soha még fejedelem ily drága, szent ado
mányt nem helyezett a zsidóság oltárára, mint Fe
rencz József : összehasonlíthatlanul becsesebb, mint a 
Sámuel Hanágidok és az Abrabanalek spanyol kirá
lyaié, kik zsidókat tettek első államférfi.aikká, vagy 
mint a perzsa despotáké, kik szeszélyes nagylelküsé
gökbon szentélyt épitettek : Ferencz J ó zs ef áldozata 
nem epizódja volt a szentségnek, hanem szentséggé 
varázsolta a zsidóság életét a tudományos szellem, a 
hitéleti finomodás, a vallási és emberi kultura örökké
való ereje által. A minden izében katona-királynak 
gondolkozása mily eszményi kedvtelésben, a közokta· 
tásért való buzgalomban revelálódik. Mjntha magára 
vette volna a fejedelemről szóló bibliai pluancsot, 
hogy <1vele legyen a Tan élte összes napjaiban.,, Vele 
volt a koltura gondj a, a zsidóságé is, a magyarságé 
is; de ne emlitsük külön: amaz ezt· is szolgálta. 
A rabbiképző fénykort derített a magyar zsidóságra. 
Neveltjeinek mdködése indítá meg községeinkben a 
kultnrálódást. Meetereinek s tanitványainak szellemi 
munkássága világhírt azerzett a zsidó tudománynak s 
a magyar névnek. E főiskola megalapítása Ferencz 
Józsefnek második emancipáoiós tette volt: az első 
csak politikai, ez meg a kulturtörténeti egyenjogusi· 
tás. A rabbiképző intézet 1877. okt. 14-én nyilt meg 
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a kevéssel rá meglátogatta a király. Minden, amit 
tapasztalt, az iskolának külső s szellemi fölszereltsége, 
a tanítás s a növendékek tudása örömmel tölté el. 
Megelégedetten s őszinte jóakarattal igérte meg to
vábbi védelmét az intézet számára (1877 nov. 15.). 

Hajdan örülbettek a zsidók, ha a királyok ke
gyessége irántuk csak egy n egatívum -volt, hogy 
nem bántották öket; ez a passZiv jóság is so
kat ért nekik. Az életökért folyton remegöknek 
legnagyobb igénye a puszta élet. Kiváltságos feje
delmi kegynek érzett a közöny, ha megtürte, hogy 
a zsidóság magára hagyatva, elhanyagolva tesped
hessen, mint - a bibliai kép ezerint - a dobof!, 
«seprőj én pihenő bor, melyet nem öntenek egyik 
edényből a másikba s n em megy számkiv6tésbe ... » 

Már az is jólelkűség volt, ha a zsidókra nem zúdí
tottak exiliumot s előkelő n embánomsággal a zsidóság 
szellemét ráhagyták a vis inertüe-re, hogy legyen, 
ahogy lesz: vegetáljon, dobosodjék, mint a soha meg 
nem bolygatott, seprös bor. Ferencz József nem így 
gondolkozott, nem érte be a bántatlanságunkkal, 
hogy megkímélt, megváltott aa exiliumtól, hanem 
fölfrissülés t, szellemi új j ászüle té st, közéleti s tár
sadalmi érvényesülést adott a zsidóságnak. A magyar 
zsidóság szelleme mindinkább megtisztul a <1seprőtöh, 
a tudománytalanság ]erakódásaitól. 1867: XVII. és 
1895 : XLII., polgári egyenjogúsítás és vallásunk 
recepció ja: e két korszakos törvény ezeréves álom 
beteljesedése, a történelem legendája, a magyar 
zsidóság renaissancea, zsidó és nemzeti müveltség, 
meg a hitélet esztétikája. A messianizmus müvét 
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betetözte az l 95: XLII, vallásunk becsülete, tör
téneti fölmagasztalása, megszentelése. Majdnem azt 
mondtam, hogy Ferencz Józsefnek erkölcsi meg
szcntcléso; a keresz1ény hitbuzgóság fejedelme val
l:í~i jogegyenlőségünk magvalósítója: a történelem 
csaku~\an nem ismer lehetetlenséget. 

Ami a külsó formák etikettje, az a gondolkozás 
számára a ko n ven ci ó ; amazt szigorúan tartotta, ezen 
túltette magát F e ren ez J ó zs ef. ·És a ltirályok nem 
akkor voltak a legnagyobbak, midőn népeiknek adtak 
szabadságot, hanem midőn magukat szabadították 
meg a rabságból, az igaznak hirdetett tévedések 
bilincseiből. Ferencz József, a históriának egyik Jeg
katholikusabb királya, ámulatba ejtette a világot azzal 
a kulfurlörténeti «eretnekséggel»; az H y en eretnekség 
a legtisztább, a legigazabb vallás. Ferencz József 
nemcsak <tUdYarképessé)) tette a zsidót, hanem- ami 
sokkal több, minden - történeti méltóságot adott 
hitünknek. Az egyéni logika becsületesebb, józanabb 
\Olt, mint a történelem logikája; ebből az követ
kezett volna, hogy minden marad a régiben, de 
Ferencz József egyéniség volt, reformer, a leg
merészebb újító ebben a kérdésben. Az egyéni mindig 
érdekes, a rosszban is, hát még a jóban s Ferenc.z 
Józ efnek ez az egyéni jósága több a jótettnél: 
szentség. Nála nemcsak templomi ügy volt a mono
theizmus tisztelete, hanem állami intézménynek, tör
vénynek sem türle az erkölcsi pogányságot: ez a 
recepoió. Már ennek előtte s utána is kitüntető 

kegyelme sugározta körül a zsidó közélet annyi sok 
~mberét, ünnepi alkalmát és intézményét; kezdettól 
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fogva 1·ecipiált b~nnünket a szívében, jó szívvel volt 
hozzánk. A ránk ragyogtatott fény nem egyszer 
elégtételünk akart lenni, másoknak meg kritika s 
kioh-tatás . . . Igazságérzete, pártaHansága nem a 
passzivitás. Tudott haragudni és biráini; nem fojtotta 
csöndes sopánkoclásba fölháborodását a kultürtörté
neti botrányok láttára. Tiszaeszlár napjaiban, vagy a 
loegeri korszakban, mindig megtalálta a szót, mely 
<(üdvös a maga idejébenn s lesujtotta a közszellem 
méregkeverőit. Elhangzott az ítélet « Őfelsége a király 
nevében)) nemcsak kódexek alapján hanem az emberi
ség nagy, iratlan törvényeinek a lelke szerint is. 
A messiási uralkodó bibliai jelleméhez híven <1megüté 
az országot szája vesszejével s ajkainak leheleiével 
megölé a gonoszt; az emberiesség volt csípőjének 

öve s a becsületesség derekának Ö\"ezőj e)) . A sokat 
szenvedett emberek alh'uizmusá-ral s erkölcsi finom
ságával kegyelt, óvott bennünket, a zsidó érdemen a 
vallást nem nézte szépséghibának. Akárhány tette, 
szava tiltakoz~s a kor Ü'ányzata ellen 8 az ilyen 
óvást emelés megannyi virtuális győzelem volt a szá
munkra, . ha az igazságunk alul maradt is az örök 
küzdelemben. 

Azt szerette volna, ba ((nem rontanak s pusztita
nak a szentség hegyénn, a· történeti 8 iársadalmi 
fejlődésnek magaslatain; a külső s a belső béke volt 
lelkének remegő vágya. Amazt sokszor elsiratta, élte 
alkonyán se mentbette meg ; emezt, a belső békét 
mindig helyreállltoUa. És nem a modern állam
bölcsek módszerét követte, akik a társadalmi elégedet
lenségnek háborgó tengerét a faji és vallási dema-
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gógiának olajával akarták lecsillapítani, hanem ellen
kezőleg: a humánus igazságok, a müvelt erkölcsiség, 
em berezeretet olaj cseppj eivel lecsöndesít eni a zsidó
gyülöletnek félelmesen csapkodó hullámait. Vagy 
mindegy, akármivel: ún·á lett fölöttük, megfékezte 
őket, mint a mitológia istene a viharos óceánt. 
Mitoszok, ábránd ok, a képzelet · színes mesevilága 
váltak valósággá abban, amit Ferencz József tüne
ményes jósága, erkölcsi gyöngédsége s prófétai hévben 
szárnyaló igazságszeretete értünk tett és e valóságok 
egykor mitosszá lesznek a zsidó nép hálájának rege
szövö ihletében, imádságos emlékezésében. Poézissá 
szellemül a történelem, mint ahogy történelemmé iga- # 

zult költészet a Ferencz József korabeli magyar zsidó
ságnak emelkedése : királyunk lelki nemessége s fele
kezetünk nemzeti dicsősége által. N ek ünk a magyar
ság nem probléma, a nemzetnek se legyen az a 
zsidóság. Ez a vallomás, ez az óhaj Ferencz J ó zs ef 
vallási liberalizmusa. Irodalom, tudomány, müvészet, 
humanizmus, kereskedelem, ipar, gazdaság, a béke 
müveinek, n. hábo1·ú heroizmusának, emberfölötti 
áldozatainak története jórészt <1zsidó történet,>.· Majd 
ha nem gúnyos hanglejtéssel nevezik <IZSidó'> törté
netnek, akkor lesz teljes s élő igazság a recepció. 
Befogadott vallás lettünk. A király szafi:kcionálta a 
dicső elvet; majd ki vívjuk egyszer a társadalom 
szankcióját is. F erenc.z József szentesíté a törvényt 
s példát is rontatott a megtartásában: a zsidó tehet
sége, nagyrahivatottsága még az exkluzív katonai 
pályán is gyönyörűen érvényesül. A király tanított 
a példájával: irott törvények helyett ő maga lehetett 
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volna az emberiességnek a az igazságnak élő tör
vénye. Messiási fejedelem, akit azzal is jellemez 
Jezsájás, hogy <tnem szemeinek látása s füleinek 
hallása ezerint itéb . Látta, hallotta a gyülöletnek 
durvaságait, az elfogultság tévelygését; röstelhette, 
ha a polgári, vagy bármily hivatásbeli ·munka érté
kelésében a vallás döntött : de hát nehéz a lelkeknek 
parancsolni. 

Kegyes volt hozzánk a mi kü·ályunk. F ölemelt a 
porból, mert embernek királyi volt s királynak is 
ember. Polgárok lettünk s megmagyarosodtunk. 
Müvelt zsidóságban s magyar müveltségben örökkön 
élő szellemének megértése. LegyeD:, áldott a áldás 
Ferencz József király emléke. 

Makó. Dr. J(twskeméti Armin. 

HÓSEA ÉLETE. 

Ámósz próféta hamarosan eltünik a szinről ; de 
amit fölidézett, az életé maradt, az a forradalmi 
szellem. Első hangjában annyi volt az erő, hogy 
többre már nem vihette; az élet hangulata mégis 
csak most lett igazán forradalmi : most, hogy első 
prófétájának kidültével jött a második is. Aki &~ 
hagyományokkal szembe merészkedett, többé nem 
egyetlen ember volt, hanem a megmaradásra, diadalra 
törekvő rendszer. És megjelent a revolúcióknak az a 
gyakori véleüenj e is, hogy egy önmagában semmis 
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vonással a félelmetesnek a színe ütött ki a moz
galmon: az, hogy a támadó szellemnek hamar akadt 
híve ott a támadta szellemnek batalmasai között, 
a papságban. A pásztor-p1·ófétára jött a pap-próféta. 
Ez persze csak gyanú (l. alább) ; ha megáll, egy 
érdekes színnel több van a p~ófétaság tör~énetében 
de ha semmibe vész is, az a forradalom csak forra
dalom volt. Ámósz prófétáakadásának legnagyobb 
hatása, hogy egyáltalában támadt utódja. Ehhez a hatás
hoz kettő kellett: az ő ereje meg az élet készsége; 
és a kettő közül eme1·re esik a nagyobbik rész. Olyan 
volt e revolúciónak a szelleme : az utód nem kész 
örökségbe lép, hanem új föladatot vállal, az előd szelle
mében valót. Ha Ámósz ephemér jelenségül jön és 
tünik tova, egyé-nisége akkor is külön értéke a · zsidó 
szellem történetének; így azonban, utódnak meg 
utódoknak a támadtában, az erkölcsi ember eszméjé
nek e nagyjairól arra a még-nagyobbra tél'Ül tekin-

- tetünk, aki munkába parancsolta őket: az izraeli nép
szellemre. 

Kezdettől -való a zsidó szellemben a moralizmus 
készsége : Ámósszal nem az. első embere jött el, ha
nem a csak magát érző akaratának az idej e. Az övé 
volt az idő: jönnek egymás után az emberei. Az 
elődtől sokat tan-ql, aki utána következik ; de a tanít
ványt nem a meater vezeti, hanem a prófétaság 
géniusza. Egyéniségre megint egyéniség: folytatja a 
munkát; de úgy, mintha senki még elébe nem dol
gozott volna. Ámósz az egyén jogán lép föl prófétáúl : 
nincs iskola, nincs hagyomány, a maga érzése a·z 
élő törvény; és ahogy szelleme diadalmaskodik, 
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neki sem támadt iskolája, elvei nem súlyosulnak 
hagyománnyá ; amit tanított, nem a kész, nem a 
végleges: hogy nemcsak új meg új abb anyaga kerül 
a prófétai istenösmeretne k, de a közvetlen hatások
ban is az új egyén él; az eszmék megismétlése nem 
a tekintélyért való, hanem az igazságukért. Meglepő 
kép egymás mellett az első próféta meg a második ; 
szinte irritálón érdekes. Egyek az alapelvben, az 
erkölcsi monotheizmus átérzésében; és kerül az 
elvnek fundamentáJis eleme, amelyben akár ellenséges 
felek is lehetnének a kettök : hogy Ámósz óvatos, a 
Mindenség istenéről jelzőül sem használja az Izrael 
istene megnevezé~t; az utód meg arra vigyáz, hogy 
félreértés se hihesse, hogy a Monotheos nem Izrael
nek a külön istene. Az első új rendszer mellett ha
mar ott van egy újabbik, színtén a moralizmusé : 
benne hát az elv, hogy nem a rítus kell Adónájnak, 
hanem az erkölcs; mégis ahogy Adónájt megérzi, 
amit az erkölcs fogalmáúl hirdet, más mint az 
Ámószé. Rideg fönség az egyikben, hogy Isten majcl
nem filozófiai fogalom, és vallása a komor igazság<;>s
ság ; a másikban meg a~ érzés végtelensége, hogy a 
vallásosságot a.z emberi jóság teszi és a szeretet 
mindenhatóságának a hite. Szinte ellentétes elvek; 
de az új nem bántja a régit: hogy tévedett; jön a 
maga j o gá n, az élő percnek élő igazságáúl. Van pró
fétai eszme, amelyet csak érint, vagy csak sej ttet 
Ámósz, és az utód tovább fejti, vagy végső formába 
dolgo"Zza ki (az isten·bikák kiparancsolása) ; sőt egé
szen új elv is fölbukkan, aminek nyoma sincs amott; 
olyan is, amire nem is gondolhat ott más, annyu·a 
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ezubjektiv eredetű (l sten és Izrael ezerelme). De az 
utód nem kiegészítéssel áll elő, hogy amaz a rend
szer hiányos ; hanem a magáét nyújtja : semmit a 
másikért, mindent magáért. Ez a prófétai szellemnek 
sajátos pszichéje; és innen az a látszólagos ellen
mondás, hogy az új szisztéma a. régit tovább fejti, 
mégis független is tőle ; és innen, hogy legott a 
klimaxon kezdbette a prófétai vallás, és élete mégis 
csupa változás és fejlődés. Mindjárt a második emberé
ben. Ahogy folytatja a munkát, úgy hat, mindba ő 
kezdené meg : nem hogy kezdő, hanem a követés
ben is önálló. A fejlődés, természetesen, nem az alap
elven jelenkezik, nem azon, hogy Adóná.j tisztelete 
az erkölcsös élet: ennek nincs fokozata, ennek csak 
változatai lehetnek ; hanem a belőle folyó, vagy vala
hogyan belékapcsolódó kérdéseken, hogy micsoda 
formák, micsoda gondolatok nem férnek össze az 
erkölcsi isten-eszmével meg a végtelen Isten eszmé
jével. 

Így folytatja Ámósz munkáját Hósea, Beéri fia 
(Hós. it). Első fölléptének a keretje szinte egészen 
az, ami Ámósz nagy jelei)etéé volt: a szín Bétél 
fóruma; a trónon még II. Jerobeám. Hogy az orszá
gos első-pap ki volt, nem mondja meg a könyv, de 
még Amaczja lehetett (Ám. 7 te); és a hallgatók 
csoportjában öreg emberek állhattak, akik öregek 
voltak már Ámósz ott jártakor is. Öt évnyinél aligha 
volt nagyobb az időköz Ámósz utolsó beszédjétől 
Hósea elsö prófétai szaváig. Egyik próféciája hama
ros végét jósolja J erobeám házának, a Jéhú-dinasz
tiP.nak (1•): hát él még Jerobeám; vagy ha nem, hát 
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a trónon még a fia, Zakarja. Jerobeám valószinüleg 
7 46-ban halt meg, Zakarja csak hat hónapig vitte: 
ebben aztán a kronológiának az a telj es bizonyos
ságú ténye, hogy. az az év már Hósea prófétáa
kodásáé. Innenre jutunk e terminuson, ha az a 
fenyegetés vaticinium ex eventu; csakhogy post fac
tum-jóslatnak ügyetlen a szó, nagyon becsületes: 
hogy jövendőlésében olyan vonás is van, ami nem 
következett be ; az, hogy a prófécia a dinasztia vesz
tével egyszerre bekövetkező eseményül látja az állam 
megszüntét is. A könyvnek krónikai bevezetője meg · 
mondja, hogy a beszéd még Jerobeám idejére osik 
(h b2a), és e följegyzés hi teles le het ; olyan, aminő 

az adat, hogy a próféta apja Beéri volt. Kerül aztán 
bizonysága is. Nem szól Zakarja félesztendeje mellett 
más, csak a nem-prófétai okoskodás, hogy a gyorsan 
jött katonai lázadások napjaiban (l. alább) könnyebb 
volt, természetes volt, a halálos vég hirdetése; de a 
prófétai történetlátás nem tűl"i meg ezt az anyagi 
pragmatizmust: nem veti meg a percek lehetőségeit, 
ennyire azonban mégsem szorul rájuk. Nem kell persze 
az az elv sem, hogy a jövő hirdetése annál prófétaibb, 
minél kevésbbé tetszik ki a jelen realitásaiból; ezúttal 
azoDban akár ez a kritérium is szóhoz juthat: olyan 
a beszéd hangja. Csak az nem valószinü, hogy Hósea 
legott ezen a fenyegetésen kezdte : úgy érezzük, idő 
kellett hozzá, hogy belefejlődjék abba a haragba, a 
dinasztia teljes elvetésébe; vagy még első beszédben 
is kerül pszichológiai megigazolója a hangnak: hogy 
hirtelenségében Ámósznak a hatása (Ám. 79). A tény 
pedig az, hogy ez a Jerobeá,m idejebeli prófécia ie 
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nem a legelején áll Hósea működésének; előtte mások: 
négy-öt is; és ettől a csopor ttól jókora idő vitt ama 
fenyegetésig. Nem a szám teszi, hanem a hang: 
Hósea már rég benne a prófétáskodásban, amikor 
lecsap a dinasztiára és a nemzetre. A kezdettel nem 
jöhetünk le hétszázötvenen innenre. 

Jönnek aztán a :fiatalabb próféciák, történeti vonat
kozásoknak híjján levők, de olyanok is, amelyeken 
a legélesebb ki bélyegzésben a J erobeám utáni eszten
dők eseményei. Ezekből a beszédekből bizonyosan 
tudjuk, hogy Menachém király elsö-második eszten
dejét (745 3) megérte Hósea. Vannak azonban a gyüj
teményben ezek utánról való darabok is: hogy nem 
kronológiai anyag, hanem a belső fejlődés tanúsága 
utalja öket · em errébb. Arról nem eshetik határozott 
szó, hogy a próféta gondolkodásának átalakulására 
mennyi idő kellett, egy év-e, öt-e, vagy tíz; de a 

· változás oly nagy, a régivel úgy szembe forduló, hogy 
inkább bosszabb időre kell vennünk, mint rövidebbre. 
Sok azonban nem igen lehetett ez a több sem, mert 
azok a változó bangulatok mégis csak egymásból 
folynak. Azt nem tudjuk, meddig vitte Hósea; de 
azt tudjuk, ba csak nagyjában is, hogy, a természeti 
lehetőségeken belül is, meddig nem vihette. Könyvé
nek a krónikása még Hizkia alatt is működésben 

látja ( lt). Az mellékes, hogy 715 volt-e, vagy 727 
Hizkia trónra léptének az esztendeje; mert nem érte 
meg Hósea 733-at sem: Tiglát-Pilézer akkor gázolt 
végig Gileádon, Galileán (II. Kir. 1529 ; Ezs. 82sb), 
Hósea. szeme előtt meg mindenfelé eleven élet, áldo- . 
zás meg politikai cselszövés (Rós. 5t. 6s. 12a). 
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A nagy király akkor Ácház protektoráúl csapott le a 
Júda ellen Arameával szövetkezett Efráimra : a koali
ciósok 735· ben ostromolják Jeruzsálemet (Ezs. 7~. ~) : 
hát ez az év is túlra esik Hósea prófétáskodásán ; mert 
nemcsak hogy beszédjeiben semmi nyoma a testvérek 
ellenségeskedésének, hanem ami asszir szövetkezést 
megemlít, a.nnak épen Efráim a biínöse (5u.\b. 111 . 1s. 

89). Ácbáznak efráimi ellenfele, Pékach, kiiálygyilkosúl 
jut a trónra, 736 '5-ben; keserves szót tud Hósea 
királyok meggyilkolásáról (74-7· 10t5b), de erre a 
témára nem kellett Pékachig várnia (l. alább). És 
így vagyunk az asszír adózás említésével is (5ts. 7~ . 

9 . to): hogy a samáriai Menachém, a damaszkusi 
Reczón meg a tyrusi Hirám társaságban, egy 738-ilri 
listán jelen meg Tiglát-Pilézer búbéresei közt (Tiele, 
Babyl.-assyr. Gescb., 231); de fizetett Menachém a 
nagykirálynak már előbb is (II. Kir. 1519), mind
járt uTaliodása elején (l. alább) - ~s amire Hósea 
céloz, az orvosság-keresés (5ts), a szerelem-vásárlás 
(89) meg a visszaforduló íj politikája (7 ts), ez az eset 
is lehet ; sőt inkább ez ]esz, mint a 738-ilú (L alább). 
És még van történeti anyag, amelyet egyformán 
vállalnak a 745- 738-iki évek : a.z egyiptomi szövet
ség keresése (7u. 16. 12t). Ezsajásnak Egyiptomot 
megfenyegető próféciáj a (191-17) minden bizonnyal 
7 40 utáni, és az a maga idejébe foghatná Hósea 
panaszát is; csakhogy Efráimnak egyiptomi politikája 
már előbbről való, Menachém uralkodásának az elejé
ről : hogy az új király ellenesei dolgoznak rajta. (l. 
alább). Hósea célzásai pedig inkább vágnak ezekre 
a próbálgatásokra, mint már kész kiala.kulásra. Nem 

.\z DllT f; vkönyve. 1917. 3 
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lehetetlen hát, hogy megérte Hósea az asszír adózás 
évét, 738-at, vagy Pekachja megölésének az eszten
dejét is, 736-ot; mégis, mert a beszédeknek e vonásai 
ráillenek korábbi eseményekre is, sőt emígy elevenebb 
bennük az élet: ajánlatosabb a föltevés, hogy Hósea 
prófétáskodása nem terjed túl 7 40/39-en. Történet
látásának változásaira, ahogyan Men~chém alatt 
Efráimról gondolkozott, nem kevés és nem sok az 
öt-hat esztendő. Prófétáskodásának teJjes tartama jó 
·évtizednyi lebetett: 751 /50-740/39. 

Fölléptekor Júda trónján még Uzzia, Efráimért 
II. Jerobeám; és mindkét államban a régi jólét és 
békesség. Ámósz fenyegetései egyelő1·e nem váltak be: 
akár ronlathatott is rajtuk a közszellem, az ef1·áimi 
büszke öntudatosság, a <<Jákób gőgössége l) (Ám. 6s). 
<<Izrael gőgössége1• (Hós. 55. 710). Izraelben paloták 
épülnekJ Júda megszaporította a megerősített városo
kat (8u); Efráim buja szölötöke, megtermi gyümölc-sét 
(10t), kerti földnek a plántája (9ts); bőviben van 
<<étel, ital, gyapjú, len és olaj 11 (2,), <<gabona, must, 
ezüst, arany•• (2to), «szépen hozott a földje•• (10t), 
jóllaktak és fennhéjázó lett a szívük (13s), az egye
sek meggazdagodtak (2,b. 129), és a királyi kincses
házból lesz mi drágaságokat elhordania az asszír 
hódítónak (13t5). Aztán hamar rádöbbenhetett Efráim 
Ámósznak egyik jóslatára (79)J amit Hósea is meg
ismételt (l,): hógy kard fog végezni Jerobeám 
dinasztiájával. <<Jákób gögösségének1> diadalmas ki
rálya 746 körül halt meg;. Júda trónján tovább js 
Uzzia, és az agg Uzzia még ujabb három efráimi 
királyról hallhatott híreket. Csupa véres híreket. J ero-
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beámra a fia következett, Zakarja ; · a fia következett 
meg a vég: Zakarját hat hónapnyi uralk?dása után 
megölte Sallúm (II. Kir. 1510), vagy Salmán (Hós. 
tOu). A trónra ül; de ~em sokáig tar t a méltó~ágá
ban: egy hónapra rá megölte Menachém (II. Kir. 
15u). Nem bizonyos, hogy az a - Hósea említette 
Salmán azonos Ballúrnmal; különösen ellene szól, 
hogy Salmánt Bé t-Ar bélen elkövetett kegyetlenkedés
ben mutatja be - de hát az sem megy, hogy azon 
a néven IV. Salmán asszárt értsük (így : W ellhausen), 
vagy a móábi Salamánút (Schrader ; Riehm) : amúgy 
a szó nem lehet Hóseáé, mert Salmánasszár későbbi 
időé; emígy meg a kronológiai nehézség helyett 
a pszichológiaival van bajunk, hogy nerri igen értjük 
meg Hósea példálódzását Bét-Arbél sorsával: Efráim 
végzetének állítja oda a képéül ; kicsiny helység lehe
tett a galileai (I. Makk. 9~) Arbéla, semmi szerepe 
az eddigi történetben; akármi érte, nem igen nehe
zedhetett halálos súllyal az efráimi közszellemre. MQ.s
képen szól a fenyegetés, ha Salmán mégis Sallúm, 
az a B ét-Ar bél pedig más volt; az, amit a sz ó helyé
ben a Septuaginta nyújt: béth Jerobeá1n. Azt, azt 
~dézhette Hósea a ·rettenet példájáúl, hogy ctfölriad
nak a tömegek, kipusztulnak az erősségek, ahogyan 
Salmán kipusztította J erobeám házát a harc napján; 
hogy széllyelzúztak anyát gyermekestüh (1 Oa). Köz
mondásossá is válhatott az a «harc napja». Ami történt, 
talán 1·égi elégedetlenségnek a véres leszámolása volt ; 
de a támadásban . így is együtt lehetett a polgári 
harag meg a katonai lázadás. 

Egy hónap, és megint királygyilkosság: Hósea 

3* 
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szomorú gúnnyal mondhatja el, hogy déltől másnap 
reggelig tart az efráimi királyok uralkodása (7 s. 1 . 

l Üt&b). Hogy Menachém a dinasztia megboss.7Julójáúl, 
vagy a katona· király riválisáúl ragadt-e fegyvert, 
arról nem hallunk semmit; de emezt kell kiolvasnunk 
Hósea szavából, hogy egymás után j önnek a nem 
Adónájtól való, az illegitim királyok (84) ; és még 
inkább a tényekből, hogy Menachémnek hadsereggel 
kell kierőszakolnia a meghódolást, hogy ellenében 
hatalmas párt tartja magát, és ho,2y csak asszír 
• segítséggel tudja biztosítani a trónját. Eladdig Tirca 
volt az otthona (IL Kir. 15a), és az efráimi ural· 
kodóknak ez az egykori székesvárosa (l. Kir. 1417· 
1 fu1. aB. 16~r-ts . ts) akárcsak a székhelye lett volna 
neki (ll. Kir. 15u. 11) ; nem is lehetetlen, hogy vala
melyik régebbi dinasztiának volt a leszármazottj a. 
Tircából a nem measze Samáriába siet, Sallúmot 
megöli (u) ; de a trón még nem az övé. Samariából, 
úgy látszik, kiszorítják : megint Tircában van (1s); 
onnan kel fenyítő útjára. Véres út volt; a Királyok 
Könyve csak egy állomását említi, azt is hibás néven. 
Tipszáchot nevezi meg (1s), de az Eufrátes melletti 
Thapsakusban (l. Kir. 54) igazán nem volt Menachém
nek keresni valój a; hát nem Tipszách lesz - hacsak 
nem volt Efráimnak is ily nevü helysége - hanem 
Tappúach (Thenius; Kitte1, Riehm\ Itt indul meg 
a királyi munka: <•Menachém akkor - Tircából 
operálva - leverte Tappúachot [?], mindent, ami 
benne volt, és a határait, mivelhogy nem nyitott 
neki l?] kaput; leverte [?] és (?] mind a várandósait 
fölhasította)) (II. Kir~ 1516). Aztán Hósea tud fejetlen-
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ségről, vérontásról (42. 52. 6s), aminek bűnösei a 
papok (61. 69), a nép nagyjai meg a királyi ház (5t). 
Csupa célzás; a ·kortársak értettek belőlük, nekünk 
nem mondanak el semmi bizonyosat. Látjuk a szi
khemi úton leselkedő gyilkos papok bandáj·át (69), 
de számunkra semmi élet a jelenetben : csak sejtjük 
benne a politikai gyilkosságot. Majd sorban a többi: 
a gileádi -vérontás (6s), a miczpái tőrvetés meg a 
tábot·-hegyi báló-kiterítés (61). És megint a krónikásé 
a szó, aki elmondja , hogy Menachém <'napjaiban [?] 

fölvonult Phúl, · Assúr királya, az ország ellen; 
Menacbém ezer talentum ezüstöt adott Phúlnak, 

. hogy tartson vele, hogy erősítse meg az uralkodását. 
Menacbém úgy teremtette elő a pénzt ... amelyet 
Assúr királyának kellett adnia . . . hogy kivetett [?] 
Izraelre, mind a harcos- osztályhoz tartozókra ... fejen
ként ötven sékel ezüRtöt. Asszír királya akkor vissza
fordult és nem maradt ott az országbanu (II. Kir 
161sf.-2o ). 

Phúl nagykirály azonos Tiglát-Pilézerrel (Tiele, 226); 
ismeri a biblia ezen a néven is (1529). A Minchimmi 
Samirinai, a Samáriai Menachém, név meg js jelen 
Tiglát-Pilézernek 738·iki vazallus-listáJán (Tiele, 218, 
228); de nem bizonyos, hogy a két jölentés egyazon 
esetről szóJ. Gyanúval kell, hogy fogadjuk ~1enacbém 
adózásának azt a későiségét ; két okon is. Az egyik a 
krónikás szava, hogy Menachém «a maga uralkodásá
nak megerősítéséto várta 1ő!e: ez pedig nem a 
hatodik-hetedik évnek, hanem mindjárt a legelsőnek 
volt a gondja; a másik Hósea panaszának a hangja: 
hogy a mögött tényleg az idegen hatalomnak beédes· 
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ge tése (518, 89. to ; 7 a ; 14~r), nem pedig a váratlanul 
jött ellenségnek a kibékítése. Mellékes, hogy a 738-iki 
dátum pontos-e (Tiele, 233) : lehetséges, sőt valószinü, 
hogy Menachém akkor is fizetett, al{kOI', vagy előbb 
egy-két esztendővel; de bizonyos, hogy nem az volt 
az első pénz, amit Tiglát-Pilézer kapott tőle : hanem 
az, amin az asszír segítséget vásároita meg. Hamar 
ott tár thatott: az ellenpárt szorította ; ez meg Egyip
tommal próbálkozhatott (l. Hós. 7u. 12!-b). A nagy
király csak 743-ban kerül Szíriába; 744-ben és 
7 45-ben a messzibb Keleten van elfoglalva (Ti ele, 
228) : Menachém követei oda is kim ehettek, vagy 
7 43-ban Arpád allatt keresték föl Tiglát-Pilézert. 
Hósea szavaiban tényleg a távolság képzete (5ts. 7u. 
89). A Királyok Könyve csak egy adózásról tud : 
arról a késő iről, amikor P húl <<fölvonult az ország 
ellen.. (II. Kir. 15t9) ; de mintha eredetileg kettöröl 
is beszámol~ volna. Nagyon összevissza megy a szö
veg; czakhogy ez megesh~tett úgy is, ha nem két
féle jelentést dolgozott együvé - hanemhogy anyagá
ban is megvan a kétféleség : itt Phúlnak fölvonulta 
az ország eUen és a béke megvásárlása (19a. !o); ott 
Menachémnek az a kérése, reménye, hogy Phúl «vele 
tart és megerősíti az uralkodását•) (t9b). Nem egy 
lélegzetre való hangok. Ezzel velej á r, hogy Menachém 
kétszer is fizetett Phúlnak. A mostani szöveg csak 
egyszerről tud, és azt mondja, hogy az ezer talentumot 
[60000 minát, 3000000 sékélt, 9000000 ko1·onát] 50-
50 sékel, 1- 1 mina, kivetésével hozta össze 1\Ie
nachém, úgy hogy 60000 ember j árult hozzá (l. Ed. 
Meyer, Gesch. d. Alt. I. 449); de az eredeti föl-
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jegyzés inkább úgy szólhatott, hogy Menachémnek 
nem hódolt meg az ország, Tappúachot megfenyítette 
(ll. Kir 15La), és <1 Menachém ezer talentum ezüstöt 
adott Phúlnak, hogy tartson vele, hogy erősítse meg 
az uralkodását (19~) ; [de a pártfogás nem tartott 
Menachém] egész idején át (l. 1sf) : Phúl, Assúr királya, 
fölvonult az ország ellen (19a), és ~1enachém kivetett . . . 
Izraelre, mind a harcos-osztályhoz tartozókra . . . 
fejenként ötven sékel ezüstöt . . . hogy a pénzt •.. 
oda adja Assúr királyá.nak; . . . Assúr királya akkor 
visszafordult és nem maradt ott az országban» (!o). 
Lehetséges, hogy ez a hadisarc is ezer ezüst talentum
nyi volt. Ezt ki kellett préselnie Me nachérnnek ; az 
elsőt << adhat ta l) : akkor még tellett a kincstárból (l. 
Hós. 13t5c; 10sa). A szín hátterében Egyiptom; nem 
mint hódító, hanem mint segítésre fölkért hatalom 
(711. 12!; 716). Eleintén, úgy látszik, Menachém ellen
zői hívogatták a fáraót, ő meg a nagykirályhoz for
dult; végül azonban alighanem maga Menachém is 
egyiptomi politikát kezdett, hogy nagyon drága volt 
az asszír ezerelem (810), nagyon kellemetlen a Járeb
király, a Kapcáskodó király, barátsága (518. 106) ; és 
Phúl akkor «vonult föl az ország ellen,,. Hósea raj
zán e későbbi Efráim képe : egy beteg (5Js) aggas
tyán (7s). 

Mindez az anyag Efráim történetéé : Júdáról nincs 
történeti híre Hóseának. Szóba teszi Júdát; keveset, 
csakúgy mint Ámósz; mélyebb érzésselmint Ámósz -
de bizonyos, hogy szemben a júdai Ámósszal, Hósea 
Efráim prófétája. Könyvének egy és más vonása 
mintha júdai származásamellett szólana: az, hogy a 
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déli állammal kíméletesebben bánik, mint az északi
val; erről helyenként halálos megundorodás hangján 
beszél (911-17. 1215); és bárha van szava Júda bűnös
ségéről is (5&. 10. a . 64 . 8a), ezért is Efráimot teszi 
felelőssé (4t&. 6n), hívebbnek vallja. Júdát (12t), félti 
Efráim hatásától (4t&); és még inkább az, hogy némely 
beszédje a jövő népét, Efráim telj es elvetésével (2a), 
Júdában keresi (h); vagy ha Efráim bevonásával 
egységes nemzetűl látja öket (22-), a vezetőséget Júdáta 
bízza, Dávid dinasztiájára (35). Gyanú fogadja Júda 
megdicsőítésének e szavait (Wellhausen, Smend; 
Nowack) ; de eloszlik a gyanú, megma1·adnak a Hóseáé
nak. Rikító {1júdai» színek: mögöttük mégis éles 
világításban az efráimi ember. Maguk azok a júdai 
vonások is ott tünnek föl efráimi alapon: sehol Júda 
magában, magáé1·t; előtte, mögötte mindig Efráim ; 
és akárhány beszéd, amely csak Efráimról tud : 
mintha a másik nem is léteznék. Sem a vallási, sem a 
politikai élet nem érdekli, csak az efráimi vonatkozá
sokban. Persze ugyanez elmondható Ámoszról is ; de 
semmi túlvittség a szóban, hogy Ámósz csak a lelké
vel nézi Efráimot, Hósea a szemévél is látja. Hósea 
beszédjeiben csupa t•eális történet. Igaz, Ámósz idejé
ben még nem volt ((történet», csak az ő prófétai 
lelke érezte meg a szelét, az asszír veszedelmet; 
Hósea Efráimjának azonban már a szemébe porzott a 
förgeteg első söprése : de előttünk a tény, hogy ami 
történeti anyag e beszédekM'en, legföllebb ha szemer
n~i jut ~előle · Júdára (5s) : a nagy, a súlyos valóságok 
mmd-m1nd Efráimé. Uzziáról semmit nem hallunk 
csak Jéhú-Jerobeámról, Sallúmt·ól és a ~Ienachém alatti 
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eseményekről , a király-gyilkosságokról, az asszír sz övet
ségről meg adóról, a poliiikai fondorlatokróL Hósea 
prófétáakadásának a t íz éve Efraim történetének a 
tíz esztendej e. Mindez érthetetlen, ha Hósea júdai 
polgár volt; viszont J ú dán ak az a fölkarolása össze
fér a prófétának efráimi származásával: hogy Júdá
ban tényleg egészségesebb volt a közszellem, amint 
hogy épen ezért prédikált Efráimban a júdai Ámósz 
is; aztán az erkölcsi és politikai sorvadástól kikez
dett Efráimról könnyen amarra fordulhatott az efráimi 
próféta lelke: ha nem vonzotta Júda, hát bajtotta 
Efráim; Dávid házának a becsülete pedig a végtelenbe 
nőhetett SaUúro és l\Ienachém véres trónja mögött. 
De Hósea olyannyira efráim i em ber, hogy a meg
eszményítette Júdáról csak ·visszaszáll a lelke a maga 
Efráimjára; hiába, hogy Efráim hűtelen asszony, 
hogy Adónáj elkergeti (24. s . 916), ezerelme igazában 
mégis csak Efráimé (145). Hogy az Efráim királyaü-ól 
szóló «ami királyunk» mondásba (75), magát is bele
foglalj a Hósea (Ewald), az nem bizonyos ; a részlet 
a hűtlen nagyurakat mutatja be, hogy «nappah a 
hódolat járja, az ajkakon a « mi királyunk)) - estére 
betegre itatták tüzeR borral. Aztán hogy Júdába is 
eljutott; hogy Ámószt oda visszakergették, ö meg a 
papság haragja elől (l. alább) oda menekült (Ewald), 
az nem tetszik ki a könyvéből. Mert ha van is frázisa, 
amely délről északnak baladó állomásokat említ (5s), 
e motívumból épen nem következik, hogy Hósea 
akkor csak délen lehetett; még kevésbbé értékesít· 
hető az <1ottan 1> szó használata (61. to. 9t5. 13s) annak 
tanúságáúl, hogy Hósea e beszédek elmondásakor 
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vagy leírásakor idegen országban van - mintha a. 
szó-ral csak másunnan mutathatna át Efráimba. Bétél
ben prédikált Hósea és, valószínűleg, Samáriában ; 
talán ott kezdte, itt meg folytatta. 

H ósea életéről többet tudunk, mint az Ámószéról. 
A tekóai pásztor oldalán keresnünk kell és nem 
látjuk bizonyosra a hitvest, a gyermeket; Hósea 
beszámol róla, hogy csalá~os ember ; beszámol 
valami meglepő nyiltsággal, ami egyszerre kínos 
is, fönséges is. Amit följ egyez, igazi vallomás 
nagy-nagy boldogtalanságról és végtelen szerelemől: 
hogy felesége hűtelen volt hozzá és hogy ő tovább is 
szerette ; elvált tőle meg visszafogadta .. Ebben a meg
örökítésben semmi nincs a nagyon is őszinte autobio
grafiák naivságából; benne az a finom idegzetü 
prófétai szubjektivitás, ami odáig is elvihetett, hogy 
az egyén életének ilyen legsajátabb ügye élő eleme 
lett az összesség életének, a mindenség életének. 
Felesége : Gómer, Dibláim leánya (l a) ; és, prófétás
kedásának ezen szakaszájg, három gyermeke van : 
két fia, Jizreél (1,) meg Ló-Ammi (1s. 9), és egy 
leánya, Ló-Ruchámá (la). Hósea mély ezeretettel 
csüng a feleségén, de G ómer ((másnak a ezerelmét 
is fogadó, házasságtörö asszony,, volt (31) ; el is 
hagyta a férj ét, vagy a próféta taszitotta el magától 
(v. ö. 2,. 3t). A gyermekeket is, úgy látszik, vihette 
az anyjuk (v. ö. 2a; 9t&'. Az asszony új gazdát kap 

• (3t) : bizonnyal szeretőjéhez került, akár feleségül, 
akár ágyasúl. A gyermekek nevében, legalább kettejük é· 
ben, a megcsalt férj hangulata; a L ó-Ammi jelentése : 
Nem-népem ; az apa és gyermek viszonya szem-
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pontjából : Nem-családombeli; a Ló Ruchámáé: Nincs
irgalom-neki (I M I T), Nem-szeretett; némi kiegé
szítéssel: Apja·nem-szerette. Az első név, a Jizreél, 
el is üt ezektől, valahogyan rájuk is vág ; hogy 
értelme szerint, nisten a magvetője l>' az apai ezeret et 
is választhatta, aminthogy j árta is személynévül (l 
I. Krón. 4s); de ahogyan Hósea ezúttal alkalmazza, 
az i~ átok hordozója: hogy a gyermekre Jizreél völgyé
ről kerül e név, arról a vérmezöről, ahol J éh ú ki
irtotta az Omri-dinasztiát - hogy Adónáj «meg
veszi Jéhú házán a jizreéli elontott vért (Rós. 1~) 

és összetöri Izrael íjját Jízreél vöJgy.ében (6). _ 
Ez után pedig kezdödbetik a tűnődés, hogy mikori 

a gyermekek születése ; különösen, hogy Inikori az 
elsöé : tudott-e már akkor a férj a hitves bűnéről. 

Az Apja-nem-szerette és a Nem-népem nevében 
bizonyosra veheti a kritika a későiséget, de a Jizreél 
név neutrálisnak tetszhetik; mindenesetre máeszel
lemü, mint azok: nyomában hát a föltevés, hogy 
Hósea akkor még boldog férj volt (W ellbausen, 
N owack) ; hanemhogy az a semlegesség mégsem 
eléggé határozott, mégis csak éle van a ezónak : 
hogy a gyanú is szóhoz juthat, hogy már Jizreél is 
házasságtörésben született (Smend, Alttest. Rel. Gesch. 
188). Hósea szomorú naplójának a bötűje emezt a 
felfogást igazolhat.ná meg : hogy az c< rimá.skodó asz
szony elvételérőh meg «rimaságban lett gyermekek
ről» beszél (it) ; de a valóság csak nem volt ily 
nyomorúságos - mert kétségtelen, hogy a leírásba, 
a teleológikus feldolgozásban, az eredmény célul került 
belé, és az igazság az lesz, hogy Hósea osak nagy-
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J<ésön tudta meg a valót és mind a három gyermeket 
szerencsétlenségének fölismerése előtt csókolhatta 
meg. 

Óhatatlan, hogy ne így lássuk az eseményeket. 
Kü1 önös napló : Gómer . . . várandós lett és fiat 
szült (1s), Jizreélt (4); újra várandós lett, leányt 
szült, a Ló-Ruchámát (s) . .. elválasztotta ... megint 
várandós lett és fiat szült (s), a Ló-Ammit (9). Évek 
története; akkor is, ha nem vesszük számba az el
választás késöiségét (l. Gem. 21s) : és Hósea mindez 
időn át együtt él a <1másnak a ezerelmét is fogadó, 
házasságtörö asszonnyal» O. 81); együtt élt vele, de 
szinte semmi másért, csak a prófétai szeszélyért, 
hogy gyermekei legyenek, akiknek majd az Izraelre 
lecsapó ominózus neveket adhatja, a Jizreélt, a Ló
Ruchámát meg a Ló-Ammit. Megvolt a három név : 
akkor elkergette Gómer t. Kínos abszurdum; nemcsak 
erkölcsi, de pszichológiai is. Megértjük az embert, 
meg. a prófétát, ba Hósea csak a harmadik gyermek 
születése után tudott a bajról; és az esetnek teleoló
gikus ér telmezése épen oly jogosult, vagy épen oly 
kevéssé jogosult így, mint amúgy, ha koraibb az 
értesülése. De azok a megbélyegző nevek? azokat, 
az első kivételével, csakugyan csak a fáj dalo tn adhatta. 
Hát azok a nevek is utólag valók. A Jizreél eredeti 
név, j ó értelmű, ahogyan később Hósea, JS használja 
(225) ; minden célzatosság nélkül adhatta fiának, köz
keletű név lebetett (l. I. Krón. 4·s) - csak aztán 
gondolt a próféta a névnek ominózus ér tékére ( [4 b. 5). 
Hogy a Ló-Rucbámá és a Ló-Ammi miből lett, nem 
tudjuk ; de föl kell tennünk, hogy az eredeti formá-
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ban már megvolt belőlük valami. A Ló-Ruchámá 
Ruchámá lehetett: a (( Szeretett>>, nem mert Hósea is 
rátér e formára (2s), hanem mert bizonyság nélkül is 
kétségtelen, hogy járta ez a női név (v. ö. I. Krón. 2u). 
Máskép vagyunk a Ló· Ammi és Ammi névvel: hogy a 
próféta kifejti ugyan ezt amabból, a Nem-népemből 
a Népemet (2s), de - gyermeke nevéül nem igen 
gondolhatunk erre; inkább az Ammiélre: ez kelendő 
js volt (II. Sám. 94 ; N um. 13a). · 

Tragédiájának e prófétai feldolgozásakor reg benne 
volt már Hósea a prófétáskodásban (L alább). Jött a 
különváltság korszaka ; utána pedig a világ meg· 
lepetése: hogy a feleségét visszafogadta. Nagyon 
szerette ; Adónáj aka1·ta, hogy szeresse (81), és 
«visszavásárolta tizenöt ezüstön és egy chómer meg 
egy l étek árpán)) (32). A l étek csakugyan a fele lehetett 
a chómernak, ez pedig jó negyedfél hektoliternyi 
véka (l. Nowack, Archaol. I. ~o5) ; de a vásárlás aligha 
becslésre járt, hanem kialakult szokásra; ezt sejtteti 
különösen az árpa használata (v. ö. Num. 5t5). Gómer 
haza kerül, de bűnhödésre; csakhogy azt a büntetést 
~lelki finomság méri rá, együtt a mélységes szaretet 
és az erkölcsi komolyság : hogy jó darabon együtt 
lesznek, de nem egyek; nem másé, de a férjé sem 
(3s). Időt enged a hitvesnek a magába térésre, az 
erkölcsi megerősödéEire : hogy szerelemben fordulj on 
majd a szerelemben felé hajló férjhez. 

Kár, hogy nem beszél Hósea ugyanilyen határozott
sággal a roHiőröl js, ahonnan kikerült. El akarta-e 
hallgatni; . és véletlen-e, hogy mégis elárult belöle 
valamit ? N em sok az áruló nyom ; de a kevés is elég 
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a gyanúra, hogy Efráimnak e nábija,, minekelötte 
mint próféta a hivatalos Yallás ellen kitámadt, maga 
is szentélyben szolgált kóhén volt (Duhm, Theol. d. 
Proph. 131). Nem az, hogy nagyon i smerős a tem
plomi élettel, a kultusz aprólékosságaival (81s . 9, ; 
4H. ; 13t) : ebben akár többet is nyújt nála Ámósz 
(4!. 6), pedig ö pásztor volt. · Nem a papság külön 
szótárának egy-egy terminusa sem: hogy az astartei 
erkölcstelenséget a sikkúc-undorság szóval bélyegzi 
meg (9to) és hogy beszél erkö~csi <<tisztátlanságróh 
(5s. 61o) meg rituálisról is (9,) : e szóhasznáJatra 
rájöhetett nem-pap is (l . . Ám. 7t, ; v. ö. 2,). Az a 
szó meg épen az életből való, hogy a papnak kellene 
ismernie az isten tóráját (4e). Még az sem éles papi 
vonás, hogy a ritualizmust a maga legsúlyosabb 
j elentőségében tudja bemutatni, hogy nélküle meg
bénul az élet (9s-5) : ez a hang a hallgatóság 
szellemében való, és nem hiányzik belöle a szelidebb 
gúny sem. Hagyományok, irások ismerete (1. alább) 
különösen a papságban járhatta, de kizárólagosság
ról csak nem lehet szó, ahogyan Ámós z példáj a is 
rontatja (2a ; 6!; 97). Hanem abban a hangban van 
már valami a papi céhszellemböl, a tudás arisztokrata 
magahittségéből, amely a népet úgy értékeli, hogy 
• értelmetlen», belátás nélkül való, müveletlen ( 4a). 
Bizonyí tékúl azonban ez sem válik be : mert ahogy 
Hósea használja a szót, nem a tömeget csekélyli le, 
hanem a- papságot vádolja vele. Erre aztán, ahogy 
Hósea a papságot támadja, csakugyan kell, hogy 
fölneszeljen a kritika: nem volt pap-e, aki ilyen hang
ból tud beszélni -- hogy nemcsak mint vezetöket 
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vonja öket felelősségre , együtt a többi nagyokkal (51) ; 
és nemcsak egy véletlen botrány, a politikai gyilkos· 
a ágnak egy esete, az, amit fölhány nekik (6e ), de 
magát a papi élet szellemét, a papi gondolkodást, a 
nép jámbor hitétől measze eső va.lóságot állítja ki 
élő gyalázatosságúl (4a- u). Itt a frivolitásnak egy 
szava az áldozatok hasznosságáról (4s), amit talán 
csak kartárs súghatot t oda a kartársnak az őszinte
ség bolond pillanataiban; vagy, ki · nem mondottan 
is, csak az érezhette meg, aki ott élt abban a levegö
ben és nem birta ki tovább abban a levegőben. És 
a vádra jön a panasz, hogy lecsapott rá a papok ökle; 
a panaszba.n pedig valahogyan a vallomás, hogy 
maga is kóbén. Erre kell gondolnunk példájából, 
hogy a gibeaj eseménnyel bélyegzi meg üldözöit (99) : 
kegyetlen történet, amelynek nagyon szánalmas, 
nagyon gyáva höse egy efráimi levita volt (Bir. 191); 
hogy átutaztában rátámadtak Gibea polgárai, éjjel 
ellenségesen körülvették a házat, meg akarták ölni, 
ágyasát pedig meggyalázták (206). És ha az ily cel· 
zás nem vág világosan Hóseának a .levitaságára, ott 
van a szó, amely elshja, hogy volt idő, amikor ott 
csapott le rá a gyülölködés <«ist ene házában 1> (Rós. 
9s) : ez a kóhén sza va ; azé, aki a taplomnak volt a 
polgára. 

A pásztor-prófétára nyomban a pap-próféta követ
kezett : a minden erkölcsi revolúciók eszményéül 
jelenkező alakulat ; de aztán Hósea sorsában szintén 
az, a minden erkölcsi revolúcióknak elmaradhatatlan 
kisérője: a.. hatalom ökle. Hát a hatalom nem is 
szeretheti, ha lelkiismeretről ; a kiváltságossá.g nem, 

• 
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ba igazságról beszélnek neki; és két szeresen j aj volt 
a vakmerőnek, aki a kaszt-papság számvetését pró
bálta megzavarni: az ő kezükben ostor volt az 
isten· eszme is; főképen ha támadó maga is tagja 
volt a rendnek és jó] ismerte a rendet. Tud róla 
IIósea is egy·két strófát. Előbb Ámósz, most o; de a 
két esetnek más-más a géniúsza. Ámósz előtt a 
méltóság, Hósea körül a kicsinyesség ; ott az első-pap, 

itt papok csoportja, talán rendetlen, lihegő ~ökdösőd
zésben; a júdai prófetát kiutasítj ák, és a mi gúny 
éri (Ám. 7u.), az sem durva szó; <(Efráim látnoka)) 
(Hós. 9s) nyers szidalmakat hall, hogy , bolond', 
hogy ,őrült' (1 ), és ami még éri, az nem gúny, 
~anem rügások. Nem mondhatju.k, hogy mindez 
azért, mert ő pap volt, mert renegát volt; de kétség
teltln, hogy bünősségében sulyosbító körülmény volt, 
hogy az volt. Hát a nélkül is bűne lett volna, hogy 
megtámadta a papságot; meg aztán volt más büne is, 
nemcsak az, hogy a papok büneit kivitte a fórumra. 
Látjuk az összecsapás jelenetét, vagy inkább jelene
teit; kár, hogy a vonások ezúttal nem oly élesek, 
mint az Ámósz ·Amacja-epizódban. Talán töredékes 
irásokkal van dolgunk e~h-9 és 12js. u), talán egy
kor egységes, de azétszakadt darabbal ; anyagában 
mindenesetre kétféle, egy korábbi meg egy fiatalabb, 
esemény, de ez nem ront az egységen: semmi visszás
.ság benne, ha a későbbi bántalmazásra megszólalt a 
réginek is az emléke. Amikor ez esett, még a papot 
látták benne: gúnyolták mint prófétát, és üldözték 
mint papot; épen az volt a büne, hogy próféta akarat 
lenni. A «bolond,,, az «őri:Ht,, csúfneve (97) kijárt 
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neki mint prófétának (v. ö. II. Kir. 9u; Jer. 29u) ; 
de ez nem bántja: szent előtte a hivatás, rámutathat 
Mózes példájára (Hós. 12a) ; hogy a templomban 
lecsapott rá a gyülölség, és hogy (( tőrt vetettek neki)) 
jártában keltében (9s), abba belejajdul, és rábízza 
Adónájra, hogy el bánjon az üldözöivel (7). A másik, 
a későbbi ügy más terméazetü; nem mondja el 
világosan~ de elég világosak a célzásai : hogy e bűne 
nem lebetett más, csak elűzött feleségének a vissza
fogadása. Az elvált és máshoz ment asszony újra 
elvételének .tilalma (Deut. 244; Jer. 3t) járta· e már, 
nem ·e (l. I. Sám. 25u : II. Sám. 3a : 6!o- !s), nem 
tudjuk ; ha ismerték is, talán csak a papságra volt 
kötelező - hát Hósea vagy a tör vénnyel nem törő
dött, vagy a külön papi tisztességgel. Megazenvedett 
érte. A szóban, amely a gibeaiakkal példálódzik (9s), 

több v.an, vagy több lehet, mint csak a levitaság 
motivuma. Előzményeiben majdnem az ő esete az 
eset : hogy ... volt egy odakerült levita férfi Efráim 
hegységének leghátulján, aki a júdai Betlehemből 
vett magának ágyas nőt ; de ágyasa hűtlen lett hozzá, 
elment tőle az atyai házba, a júdai Betlehembe. Ott 
volt négy teljes hónapig; akkor fölkerekedett a férje, 
utána ment, hogy a szívére beszéljen; vissza akarta 
vinni (Bir. 19t b_ s a). Ment is az asszony (1o); Gibeá
ban megháltBtk volna, de megtámadták őket : az 
asszonyt meggyalázták, hogy belebalt (20s). Nem kell 
a telj es analógia, de a becsmérlésből is kijuthatott 
Hósea feleségének is; és ki tudja, nem járta-e más 
formája is a gibeai hagyománynak, hogy még találóbb 
volt a rámutatás. A törvény ellenében pedig, ha 

.Az Il'lllT ltvkönyve. 1917. .(. 
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járta, a prófét~ a ezerelmével védekezik : hogy a 
bitvesért sok minden megbocsátható a férjnek. Példát 
is idéz, bár nem egészen a maga· ese.tére vágót : 
Jákób p~t1·iárka szolgaságát Rácbelért (Hós. 1218 : 
Gen. 29to). Ezzel a báttérrel eléggé érthető a 
darab: 

Jákób megfutott Arám mezőségére és Izrael asz
szonyért szolgált és asszonyért őrködött ; :ineg prófétá
val hozta föl Adónáj Izraelt Egyiptomból és prófétá
val hagyta őrizni ( 1218. u ). 

Én pedig, Efráimnak Istentől rendeJt őre ... a 
próféta ellen madarász töre minden útjain, gyűlölség 
az istene házában (9s). Mélységesen megromlottak : 
mintha a gibeai napok ltlttek volna (99a). 

Ráemlékszik majd a bünükre, megveszi a vétküket 
(99b) ; eljönnek a számolás napjai, eljönnek a fizet
ség napjai (1a) a te sok bűnödért; mert nagy· nagy a 
gyűlölség (1c). Majd megtudja Izrae], hogy hát bolond-e 
a próféta, őrült-e a szellem ember~ (, b). ... 

Végig a p1ófétai beszédekben, talán az egész ó-kori 
irodalomban, nincs hang, amely .a papok kipellen
gérezésében a Hóseáéhoz volna fogható (41- u). Rikító 
színekben mutatja be az ur~lkodó vallást, azt a kanaáni 
szellemüritualizmust. Csupa túlvitteégek: a társadalom
ban teljes erkölcsi anarchia (1- s), a templomokban az 
astartei szentség fanatizmusa (ls. a ) ; és itt is, ott 
is a papság a ma.ga végtelen romlottságában (4- a), 
hogy a közszellem elnyomorodástinak ök az oka, és 
az astartei szeretkezésnek ők a ielke. A hang erösen 
a azubjektiv érzésé, mögötte sok-sok átélt keserűség; 
de az odavágott kemény igazságokban van egynémely 
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müvelődéstörténeti veridiktum is. Természetes is, 
hogy a nemzeti vallás papj ai és prófétái nem hagy
ták szó nélkül azokat az oltár ellen, a tóra ellen, 
Adó~áj ellen, ő ellenünk szóló beszédeket. Érzi Hósea, 
-megérezte, hogy «jobb, ha az ember nem veszekszik, 
ha nem dorgálgat, az ember (4,); de el kell mondania, 
ami úgy nyomja a lelkét. Látott papokat polit ikai. 
tőrvetésben (51) meg akik politikai gyilkosságnak 
voltak a véresei (69 ; 5~); aztán ott látta őket Adónáj 
kiszolgálásában (4s): ahogy a vétek megengeszteléséért 
j ár ó áldó za tot va.gy birságo t kirótták (s), ahogy a 
tóra mindenféle követeléseiről beszéltek (s) meg ahogy 
félrevonultak a templom kedésáival (a). Az.áldoz-ati 
rítusoknak is csak azért oly buzgó őrei, mert az a 
kultusz jól jön a gyomruknak, kenyerük a tömeg 
vétke (s) ; de a tömeg bűne is, hogy nem ismerik 
Adónátjt, és hogy ezért el kell pusztulniok, az is a 
papság bűne (B. u). Hogy is tartQtta volna Hósea 
az ilyen papoktóráját tórának: egész életük Adónáj
nak nem ismerése (6). l\Ieg kell semmisülnie, mondja., 
a papság <c anyiának 1• (5). Nem világos a célzás, de 
valahogy mégis a céh re kell értenünk (L N owack) ; 
vagy inkább arra a szellemre, amely a papságot 
<~ szülte ,, : akár a papság fogalmára, akár magára a 
rit us-vallásra. 

Nehéz elhinni, hogy H ósea is nem kóhén volt. 
Papok ellen csak 'olt- pap tud olyan gúnnyal, olyan 
lenézéssel beszélni, ahogyan H ósea beszél; és csak 
a velük ellentétbe került egykori társat gyülölik úgy 
a kaszt emberei, ahogyan Efráim kóhénjai Hóseát 
gyülölték. Ha e föltevés megáll, Hósea átélt a. családi 

,. 
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drámáját megelőzött másik tragédiát is : azt a válságos 
lelki tusát, amelyben a pap elhidegül a papi hivatás
tól. Vergődésében a nyomorúságnak kétféle elemét 
is látjuk : nemcsak azt, hogy társaiban lealjasult a 
szellem; hanem azt a másikat is, a súlyosabbat, 
hogy a vallást, ahogy élt, kikezdte a kritikája : hogy 
a ritualizmus, a maga legszentebb komolyságában 
is, nem lehet maga a vallás. Az volt, a kételkedő 
paJrtipus, aki ajkait összeszoritva rejti magába gyötrő 
gondolatait; a papi eszmék sziklájához láncolt Prome
theus, de a zsidó szellem Promethensa, aki istenért 
lázadt isten ellen ; é.s az a sas neki nem a máját 
tépdeste" hanem a szívét. Amíg eljött az ő Chironja 
is : hogy meghozta számára a magában meg nem 
találtg, megváltó eszmét a tekóai pásztor. Az azt 
prédikálta, amire ő addig félve gondolt.: hogy a 
papok által tanított és gyakorolt vallás nem isten
tisztelet, nem Adónáj vallása; mintha csak az ő 

kételyeit, . maga előtt is titkolt igazságait kiáltotta 
volna ki a nagyvilágba az az idegenből jött p1·óféta. 
Senki annyi áhita.ttal nem hallgathatta Amószt, 
mint ez a bétéli pap; vagy nem is áhitat volt az, 
ha~em reszkető izgatottság. Ámósz nélkül H ósea 
talán nem is lett volna prófétává. Erős lélek volt; 
de erejében is csak odáig vitte, hogy néma szenvedés
ben emésztette magát : lá~adozásában is pap volt, 
hogy lelkét lenyügözték a hagyományok, a formák. 
Hiába, hogy megérezte magában a «rúach Adónájt», 
Adónáj ·igaz megértésének e1·kölcsi fanatizmusát 
(9s), nem tudta, hogy ami benne él, az a prófétai 
ihlet. N em tudta mindaddig, amig Ámósztól nem 
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ballotta a legitimációnak új, egyedül igaz formáját; 
azt, hogy «szólott az Úr-Adónáj - ki fog nem 
prófétáskodni ?:» (Ám. 3s). Akkor ott hagyta a <1rendet •>, 
a papság külön <canyját•> (l. 45). 

És ha nem volt pap? Egy érdekes színnel kevesebb 
van akkor H ósea egyéniségében. Marad elég ; csupa 
szin a lelke. Mindenféle tónus a halovány szerelmi 
bánattól a sötéten tüzelő dühig. Ha pap volt is, 
nem a formákba száradtak közül való volt ; és ha 
nem is volt pap, mélységesen vallásos lélek volt, 
valósággal arisztokratikusan vallásos lélek, akit bánt 
a · profán élet és aki túlteszi magát a profán gondol
kozáson. Akármi volt, van benne valami abból az 
arisztokrataságból, amelynek legfőbb gondja a templom 
és a politika; de abból is, amelynek nem monopóliuma 
ugyan, de könnyü áldása a gazdagság és a nlüvelt
ség. Erről világosan beszélnek az irásai : hogy történeti 
utalásainak anyagában nemcsak a közkeletüek, Egyip
tom (2t7. 11t. 12to. u. 13,) meg a puszta (9to. 135; 
121o), Mózes (12u) meg Jákób (12, . 5. 7. ts); és nem 
csak a közelmúlt eseményei, Sallúm kegyetlensége 
(lOu), a micpái, a tábor-hegyi (61), szikhemi (&), 
gileádi (6s) epizódok, meg száz évvel elöbbröl a 
jizreéli vérontás (1,) ; hanem a szélesebb tudás példái 
is : a báal-peóri vétkesség (910), Izraelnek Kfinaán 
előtti kanaanizmusa (l. N um. 25s); az Ákhór-völgy 
motívuma (217), hogy a honfoglaláskor az volt a 
bevonulás kapuja (Józs. 7 u ) ; a gibeai eset (99), benne 
a benjáminittk hitványsága, egy levita ember drámája 
(Bir. 19. 20); és másfajta célzás is Gibeára (10v), 
esetleg Gibeára és Gibeónra: hogy Dávid akkor nem 
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aknázta ki az Isbőseten aratta diadalt (IL Sám. 2ts; 
"· 95) . És fölül e történeti iskolázottaágon a prófétá
nak történeti tekintete, ahogyan a jelent nézi és a 
jövőt látja. Átható összefoglaló tekintet, amely előtt 
a pillanatnyi részletekben már a kéRz alakulat: hogy 
az asszír segítség mögött (8e ; 14,) nem a.z erőben 
megújhodott (5ts), hanem az elvénhedt (79) és koldús
botra jutott (810) Efráim. Banne · a politikusnak 
nem való prófétai naivság is, a fegyvertelen állam
nak, az erkölcsi gondviselésre bizott erkölcsi állam· 
nak az ideálja (b. 2to. 14,); de benne amaz is, a 
prófét~i irrealitásokban is megtermő politikai éleslátás. 
Gazdagságáról nincs közvetlen szava; de rá:viszi 
itéletünket egyrészt függetlensége : hogy felesége 
visszafogadásával semmibe merte venni a társadalmi 
konvenciókat; másrészt nagy tekintélye: hogy belé
dobhatta szavát a nagy polifikába (5,s. 7u. i t. 16 . 

. 8s- to). Úgy látszik, közel is állt hozzájuk, akik az 
ország ügyeit intézték (S1) ; meg talán közvetlen 
tanúja is volt egy királyi dőzsölésnek (7,_,). 

Pap is lehetett, ari.sztokl'ata is; nem volt a népböl 
való : megérzik ra~ta, hogy nem ott élt, ahol a 
szegénység éhezik. Erez a gyöngékk e~ de sehol könyvé-. 
ben a «szegény» szó; beszél a gyöngékért, de hangjá
ból hiányzik az Ámósz közvetlensége. Szocializmnsá
~a~ valahogyan a szaJón hangulata: Ámósz a jog 
es Igazságosság néptribúnja, Hóseát inkább a szeretet 
és az irgalom bírj a szóra. Lelkének épen ez az alap
eleme : a ezeretet; nem a nyers, c>s-emberi hanem 
a kultúrának ideges sz ereime : nagyon lágy: nagyon 
finom és nagyon erös is. Ámósz a eza.ba.d természet 
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fia, prófétaságában is a vadállatokkal egykor fölvett 
pásztor; Hóset:t · városi ember,- akit _7 eleintén -
fogva tartan~k a formák ; és mindig kész a bocsánat
kérésre. Az A.mószé mellett asszonyi lélek, gyáva és 
gyöngéd ; különösen eleintén : akkor merő passzivitás 
volt. Az a pásztor riem kérdezett céhet, iskolát, 
hagyományokat, maga avatta prófétává· niagát; Hósea 
talán belepusztul tépelődéseibe, hogy- magától nem 
vitte volna az ak tivitásba, ha a lekötöttségből föl nem 
oldj a az új igazság, Ámós z igazsága. És ahogy· szembe 
kerü~tek a. hatalommal, mennyire más volt Ámósz, 
mint most Hósea: Amacjának ott a férfias máltóság 
felel (Ám. 7a- t7), a gyűlölködő papokat itt ·asszonyos 
siránkozás fenyegeti meg (Hós. 97- 9). Aztán szóhoz 
jut, levegőhöz jut Hóseában is az erő, de az az 
asszonyi .nem vesz ki belöle : kitörhet bel_őle a szenve
dély (137. s), de amikor átkozna, akkor is könyörög 
(9a), és istene is sírva büntet (64. 11s). Ez a végtelen 
gyöngédség, de a végtelen erő is az ö csodás ezerelmé
ben: hogy akit ezeret, szeretni tudja a csalódás 
fájdalmában is; és ~öl veszi érte törvénnyel, világgal. 
Ez a mély szerelem, ez a mindent megszentelö, ez 
a gyöngédségre is, erőre is hangoló, ez Hósea lelké
nek legegyénibb vonása: a . szerelemnek a -költője 
lebetett volna, -a szerelemnek prófétája lett._ - _ 

N agy várad. D1·.. Kecskeméti Lipót. 
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A.Z É.NEKEK ÉNEKE.* 

I. 

SULAMIT. 

Jöjj kebelemre, csókolj meg szerelmem, 
A te szerelmed jobb a tüzes bornál, 
H add ittasodj ék sz épségedtől lelkem, 
:Mert ragyogóbb az : olajnál, bibornáL 

Vigyél magaddal, hadd fussak utánad, 
Jobban óhajtlak, mint királyi pompát, 
Mámorban, tűzben, lángban égve várlak, 
Hogy ajkaim a szádat megcsókolják. 

Én szép vagyok, bár fekete a bőröm, 
Oly szép vagyok, mint Kedárbeli sátor, 
Én szép vagyok, bár szépségem nem őrzöm, 
Hogy így beszélek : csodálkoztok - látom. 

A nap sütött 1·ám, azzal nem gondoltam, 
Ugyet magamra keveset vetettem, 
A ti szőlőtök nyestem és gondoztam, 
Magam szőlejét azért elfeledtem. 

Mondd meg nekem, te lelkem édes lelke, 
Merre vagy és hol legeltetsz délben ? 
N em kell nélfero a társaid szerelme, 
Tiéd vagyok, csak a tiéd egészen. 

* E forditásokb61 egynémely fejezet szétsz6rtan megjelent 
több lapban. Sir Hasirím fordításom teljességében csoporto-
sítva ezen a helyen jelenik meg először. K. A. 



AZ ÉNEKEK ÉNEKE. 

SALAMON. 

Kihez hasonló gerlicém, galambom? 
Oly büszke vagy, mint ménje Fáráónak, 
Kincsem, gyémántom mind elédbe tartom, 
De orcái d kincsnél j o b ban ragyognak. 

SULAMIT. 

Az ón kedvesem hősök daliája, 
A keblemre mjnt mirrhacsokor illik, 
Az én kedvesem ciprusfürt virága, 
Mely Én-Gedinek kertjeiben nyílik. 

SALAMON. 

Szép vagy te, a szemeid galambok, 
Nyoszolyánk száz liliommal ékes, 
Hivogatnak, mint ezüst harangok, 
Jöjj hát velem, hadd vigyelek édes. 

Oda, hol a' házunk gerendái 
Cédrusokból vannak kifaragva, 
8 illatosak, mint az erdők fái -
Ciprusokból házam padozatja. 

II. 

SUI.AMJT. 

Olyan vagyok, mint Sáron ró!:saszála, 
A völgyi rétek liliomvirága. 
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BAL.AMON. 

De mint a rózsa - tövises az ága -
Oly~tn va.gy 1·ózsám lf\.nytársid so1·ába. 

SULAMIT. 

Mint almafa az erdős rengetegbe': 
A legények közt olyan az én párom, • 
Utána vágyom, árnyát úgy sóvárgom, 
Édes gyümölcsnól édesebb sze1·clme. 

Emlékezem: a préshf\.zba vitt engem, 
Mint zászló lengett szarelmünk felettem, 
És mazsolabort, almabort szürosöltem, 
Mart szerelemtől nagy beteg a lelkem. 

A balkarja volt fejem alatt vánkos, 
8 a jobbkarjával úgy ölelt szorosan, 
Üdítsetek dús illatbalzsamokkal, 
Oh rózsák l rózsák l sok piros virágok l 

Ti lányok l lányok l Sálembeli szűzek l · 
Megesketlek a páston búvó őzre, 
8 a muharosban rliggyető ünl>kre ; 
Hadd ébredjenek maguktól a tüzek l 

Ne bántsa senki, senki föl ne költse: 
A szarelem úgyis vad tiizre gyullad, 

. "\ \ 

8 ha egyszer ég : a könnyed váltig hullhat, 
Az el nem a.ls~ik, úgy lángol örökre. ,.. 

Már hallom is a haJ:nszt zör1·enését, 
A hegyeken át, égve szerelembe, 



AZ ÉNlDKEK ÉNEKE. 

A völgyeken át futásban lihegve, 
Rohan felém - már hallom is a léptét. 

Most állott meg a rácakapum tövébe, 
Most zörgeti meg ablakomat halkan, 
Ráismerek az édes-büvös dalban, 
Mely fölcsendül az illatterhes éjbe. 

A PÁSZTOR. 

Kelj föl szeTelmem, ébredj szép virágom, 
Oh jöjj ki hozzám, gyönyör{i leányka l 
Elszállt fölöttünk már a télnek árnya, 
S az ólmos felhők, mint egy gonosz álom. 

És kék ibolyák hajtanak a km·tben, 
8 a ty1nián a mámorát most ontjn., 
8 a mirtusbokor kelyheit most bontja, 
És pálroafákról édes ill~t lebben. 

SALAMON. 

Kis galambom, szirtodudból szállj föl, 
Én hozzám jöjj l bujdosó. kis gerlám l , .. y. 
En reám nézz elbűvölő szendén, 
Turbékoló kis galambom, szállj fölt 

Hadd halljam az ajkad kaoagását, 
Hadd lássam a pirban égő , orcád, 
Két karoddal szarelmesen fonj át, 
Hadd álmodjam éltem legszebb álmát. 

Gonosz rókák dézsmálják a fürtöm, 
Most mikor a szölögerezd 'érik, 
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Üzzétek el! haj szoljátok vérig ! 
Föl ne dúlják boldogságom, üdvöm I 

SULAMIT. 

Tied vagyok, s enyém vagy ö1·ökre, 
Még mielőtt künn a hajnal pirkad : 
~edvesedet ölelésre hívjad -
Meneküljünk 1 innen messze szökve. 

Tegyünk úgy, mint erdők őzikéje, 
Liliomok között barangoljunk, 
Mint gazellák: hegyeken bolyogjunk; 
Rejtsen minket hegyek. meredélye. 

Bérci sasok szálljanak fölöttünk, 
N e l esse meg senki ölelésünk, 
Ne hallja meg senki esküvésünk, 
Vadgalambok búgjanak köröttünk. 

m. 

SULAMIT. 

Nyoszolyámon éjszakai csöndben 
Álmaimban karjaimba zártam, 
Fölébredtem : sehol sem találtam 

' Sebes árként patakzott a könnyem. 

Fölugrottam lángban, szenvedéllyel, 
Hadd keressem, akiél't zokogtam, 
Utcák során kószálva bolyongtam, 
Még a hajnal küzködött az éjjel. 

' 



AZ ÉNEKEK li:NEKE. 

Megkérdeztem az öröket sorba: 
N em láttátok, akire úgy várok ? l 
Pálmatermet. Mandulavirágok 
Nyilnak ajkán lángoló bokorba. 

Körém gyűltek éjszakai árnyak, 
Óh, de engem semmi sem riasztott, 
A szívemben száz rózsát fakasztott 
Hő szerelmem. 8 úgy vittek a vágyak. 

Kihajtott a szívern édes álma. 
Megtaláltam, akire úgy vágytam. 
N ern eresztlek, akire úgy vártam ! 
Elviszlek az anyám kunyhójába. 

L ányok l lányok l Sálembeli szűzek l 
Megesketlek az erdei özre, 
8 a muharban rüggyetö ünőre: 
Ébredjenek maguktól a tüzek l 

N e bántsa hát, senki föl ne költse ! 
A szerelern úgyis tűzre gyullad, 
S ha egyszer ég : könnyed váltig hullhat, 
El nem alszik~-úgy lángol örök1·e. 

UDVARHÖLGYEK KARA. 

Mi az, ami úgy lebben a légben, 
Mint karámok pásztortüzes füstje? 
Mirha, töm j én fürösztik ezüst be, 
Fehér ködök úsznak így az égen. 

Minden nárdus illatát kiontja, 
. Minden balzsam útját oda vette, 
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Mi vonul hát ily fényes seregbe', 
Künn a pusztán csillogó sorokba? 

Lássad meg hát Salamon hotdágyát, 
Díszesebbet sohasem láthattáll 
Ragyogóbbat sohsem álmodhattál l 
Sulamit J nézd Salamon pompáját l 

Hatvan hős, a hősök leventéi, 
Harcokbanőtt, harcrat-ermett, szálas, 
Délceg mind, és mind araszos, vállas, 
Úgy állnak mint puszták j egenyéi. 

Öveiken kardvas csörren-zörren. 
Ugy vigyázzák a királynak álmát, 
Kergetik az éjjel minden árnyát, 
Virrasztanak - s a haraszt se zörren. 

Libánoni cédrusból a hordágy l 
Talpazata ezüsttel kitöltve f 
A támlája színaranyból öntve l 
Vánkosait biborszálból fonták! 

Ébenfából, kipárnázott széken 
Nézzéte~ meg Sálembeli lányok 
A királyt. Óh vannak-e királyok 
Még ily díszes ragyogásban, fényben? 

Nézzétek meg feje ékességét: 
Anyja tette büszke homloká.ra, 
Nézzetek e csodás koronára, 
Csodáljátok gyémánttüzü fényét r 

Ez a dísz az örömnapján várta, 
Lakodalmi ünnepére kapta, 



. . 
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S a királyt e koronával anyja 
Nagy pompával akkor koronázta. 

IV. 

• A PÁSZ~OR • 

, 
Olyan szép vagy Sulamit. En kincsem. 
Szemeid mint hófehér galambok. 
S mint a hárfa, olyan édes hangod. 
Rajtad kívül üdvösségem nincsen. 

Kecskék nyáj a gileádi l ej tőn : 
Olyan hajad hollózuhatagja. 
F ehér bárány fürösztve patakba : 
Úgy csillognak fogaid megejtőn. 

Ajkadat lángkarmazsin takarja. 
Kicsi szájad : r ózsákból font sátor, 
Halántékod, arcod úgy világol, 
Mint a kertben bibor gránátalma . 

Csillog, villog Dávid magas tornyán: 
Sok ezer pajzs ezer drága kővel, 

Óh, de fölér minden ékes gyönggyel 
Egy kis gödör hónyakadnak ormán. 

Mint az őzek: olyan a két melled, 
Liliom közt őzek ikerpárja, 
Mint a hegyek mámor-illo.tá1·ja : 
Ajkadról a balzsamos lehellet. 

Míg a reggel lágy szellője ébred, 
És az árnyak szarteszét oszolnak, 
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Csókjaimmal hajnalig csókollak, 
N em eresztlek a szíremröl téged. 

Eljutok a balzsamhegy fokára, 
Elérem a tömjénbércek ormát, 
Karjaim a nyakad általfonják ... 
Hajnal lesz mái· . . . hajnal nemsokára .. • 

Siessünk hát, roaneküljünk innen, 
Jöjj velem a Libánontól messze, 
Ne \ esztegelj itt e zord hegyekbe, 
El ne vakuJj kincsem. semmi kincsen. 

Hagyjuk el Sznirt, Ámmá.nát s a Hermont, 
Oroszlánok barlangja : minékünk, 
Párducoknak itala : a vé~ 
Ölelésük, csábibisuk megront. 

Megbifvöltél szemed varázsával, 
Megigéz egy tekinteted engem, 
Egy nézésed tőrbe ejti lelkem. 
Megégettél ajkad parazsával. 

A szerelmed: mámorítóbb bornál, 
Szí.nméznél is édesebb a szájad. 
Ruháidból csodás illat árad, 
lilatosabb minden balzsamoknál. 

Mint egy titkos, elzárt kert, úgy osá.bítsz, 
.Mint egy forrás. sziklák közé rejh·e, 
Almarirág nárdus közé Yetve: 
Olyan vagy - az illatoddal kábítsz. 

Nárdus fűszer. cipressus és páfriny. 
Áloé és mirrha nőnek ottan 

' 



AZ É~"RKEK-ÉNBKE. 

Balzsamforrás titkos habja csobban, 
Ott terem a fahéj és a sáfrány. 

Oda való az én boldogságom, 
Hol a réten csupa szagos ámbra, 
Libánoni üde forrá-s árja : 
A2. füröszti az én szép virágom. 

Északszellő! járd át tü.ndérkerlem, 
Rázzad meg a cseresznyefa-ágát, 
Szórd a fűbe fehér nrágszálát, 
I<özeleg már, akit vár a lelkem. 

Úgy várom tV kedvest italával, 
A serlegét színüJtig megtöltöm, 
Balzsamomat elébe kiöntöm ... 
tgy várom a szerelern dalá-val. 

v. 

SAI.AMON. 

Kis kertemben titkos. édes fészek, 
Mirrba. balzsam énreám ott várj o~ 
Csókmázekre : borra, tejr e vágyom, 
Szerelemtől a szívem oly részeg . 

• 

SULAIIIT. 

' Alom ölel -- de éber a szívem. 
Kopogtat a pásztorom az ajtón. 
•Nyisd ki húgom, úgy tüzel az aroom, 
Nyissál ajtót. galambom, szelidem.• 

Aa UU1' Bvkönyve. 1917. 
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u Hajamon hűs éj szakai harmat, 
Permeteg hull, csöpög egyre róla. 
Üdvösségre hiv e boldog óra, 
Az ajkamon tűZl·ózsák fakadnak. 

Hogy öltsem fel sebten a ruh{Lmat? 
Ajtómat hogy előtted kitárjarn? 
Hűs a padló s mezetlen a lábam, 
Hátha szivem, megszólnak, meglátnak?» 

Ugy könyö1·gött; és kezét szobámba 
Benyujtá az ablakrésen által, 
Úgy vívódott lelkem ezer árnnyal. 
Őt kereste szívem izzó vágya. 

Föl is keltem és ajtót nyitottam, 
Kezemről a mirrha illatrnéze 
Lecsorgott a kilincsnek fejé1·e --
Úgy ujjongtam ! olyan boldog voltam ! 
, 

Ob, de jaj ! az utca üres, messze, 
Részvételen csillagok ragyogtak. 
Éji baglyok nesztelen suhogtak, 
Ked vesemet nem láttam sem erre. 

Eltávozott, hová tűnt oly gyo1·san ? 
Szólitgattam. Oh, de mindhiába, 
Belesírtam a nagy éj szakába, 
S egyszerre csak utána osontam. 

Utcák során kutattam, kerestem, 
Nem törödtem már a bűvös éjjel, 
Erdőn, réten jártam szanaszéjjel, 
Nem féltem már - csak sírtam, szerettem. 



AZ ÉNEKE~ ÉNEKE. 

Őrség cirkált künn az éjszakában, 
Reám támadt. H aj am af, cibálták. 
l{öntösömet sz éj j elráncigálták. 
De én egyre csak őt lestem, vártam. 

J e1·uzsálem sz űz ei, leányi l 
Fölesketlek titeket az égre ! 
Beszéljetek kedvesem szívére ! 
Olyan kínos, szerelemben várni! 

Ha látjátok : mondjátok meg néki: 
Hogy én érte száz kínokat tűrök, · 
Hogy én érte sírni meg nem szűnök, 
Hogy a szívem tüske, tövis tépi. 

Mondjátok meg : nagy beteg a szívem, 
Érte vagyok szerelern betegj e, 
Érte csillan égő könny szeinembe, 
Hogy kívüle boldogságom nmcsen. 

UDVARHOLGYEK KARA. 

Szerelmesed több-e, mint sok mások? 
Nincs-e olyan, más leánynak ifja ? 
Mi be~ r ejlik nagy érzésed titka ? 

Mi bódít el ? Milyen tűzvarázsok? 

SULAMIT. 
, 

Ugy tündököl, úgy ragyog fehérben, 
Biborokban az én délceg ifjam, 
Hódítóan, vakitóan, ifjan, 
Ezrek közül kiválik merészen. 

~ 
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Fején mintba arany csillámolna, 
Haja mint a hollók sötét árnya, 
8 mint galambok tejbemártott szárnya, 
A két szeme mintha villámolna. 

Vizek erén galam b ok ba rengnek, 
S lágy babokban röppennek szeliden, 
S ezer csillag ring a messze vizen : 
Olyan szeme van a kedvesemnek 

Csupa tüzek lángkeretbe fogva: 
Úgy villanak sugarak szeméből -
Mintba villám törne elé éjből, 
Lángparazsak fellegekbe fonva. 

Orcái mint balzsamágyak halma, 
Rózsák égnek álla szögletében, 
Liliom a bársonyrét gyepében, 
8 fo1TÓ mirrhát őriz édes ajka. 

Ujjai mint rúdaranyos ércek, 
Mindegyik : topázzal ékes állvány, 
8 mint zafirral ékesített márvány : 
Elefántcsont termete oly délceg. 

A Libánon legszebb cédrusfája 
Nem oly karcsú, mint az ő ala.kja, 
Bár csügghetnék mint az alma rajta, 
Olyan édes csókos harmatszája. 

Pirkadásig róla énekelnék, 
8 nagy szépségét nem tudnám leírni, 
Udv osak egy van: őt szeretni, birni, 
Bár érezném újra lángszarelmét l 



• 

AZ ÉNEKEK ÉNEKE. 

ilyen az én szerelmesem, lányok ! 
Nekem kedves, világoknak kincse l 
ilyen ·a vad szerelmek bilincse l 
Mindhalálig csak ő rea várok . .. 

VI . 

. SALAMON . 

.. 

Forogj, forogj Suiamitom körbe, 
Ha"dd csodáljuk tündérbájos táncod, 
Láttatok-e már ily bűvös táncot? 
Cédrustermet hómárványba öntve. 

Milyen büszke lépted szökellése l 
Milyen szép, kicsiny sarudban lábad! 
Csípőidnek hajlása varázslat l 
Művész álma: mexész ívellése. 

Mint a kehely színaranyból öntve: 
Élő gyémánt öled csillanása~ 
Benne mámor, boritalok lángja, 
Tűzzel, vérrel, mákonnyal keverve. 

Acélbúza: t~sted rágyogása, 
Liliommal ékesítve végig, 
Őrületbe, örvényekbe szédít -
Nincs a földön semerre se mása l 

A két melled : két kicsiny gazella, 
Elefántcsont torony: nyakad orma, 
;És a fejed: mint a Kármel dombja, 
Olyan büszkén ~meled magasra. 
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Szemeid : opálos vizek fénye, 
Örvényesek mint tavak Hesbonban, 
Bat-Habbimnak kapuinál sorban 
Így r ingatnak csj]lagot a mélybe 1 

Libánonnak to1·nya büszke ívben 
Damaszkuaba kitekint a rónán, 
On·od ilyen - ezer édes r ózsán : 
A:rood hamván nyugoszik szeliden. 

Hajfonatad: mint a bibor villan, 
Király lett a hálóinak rabja, 
Reám zuhant forró zuhatagja, 
8 a szivemen száz bilincse osiJlan. 

Milyon szép vagy l add nekem szerelmea! 
Én galambom l éltem legszebb álma l 
Az alakod karcsú, mint a pálma, 
Mézdatolya: két kis hamvas mellecl. 

Egy vágyam van: hogy e pálmát bü·jam, 
És gyiimölosét leszedjem magamnak, 
8 ha a lombok: hajfürtid takarnak, 
Minden könnyem üdvöm ben kisírj am. 

Me11ed legyen datolyagyümölcsöm, 
Lebeloted : almafám zamatja, 
Mámorborom: Suiamitom ajka, 
Csókjaival serlegern megtöltörn. 

Szédí tson az italod mámorba l 
Égesse el torkomat a lángja! 
Fogaim közt hadd szisszenjen árja l 
Hadd po1·zseljem ínye1n tíízborodba • 



AZ ÉNF.KEK ÉNRKF.. 

SULA?\IIT . 

Kedvesemé vagyok mindörökké l 
8 én utánam eped ő szünetlen, 
Úgy bolyongunk künn a kertben ketten, 
El nem válunk mi már soha többé. 

Réti mesgyén ölelkezve járjunk, 
Falvakon át menjünk énekelve, 
S ha a _nappal áthaj lik az estbe : 
Hegyi kunyhó legyen a szállásunk l 

Korán reggel csalogánydalt !essünk, 
Csalogasson szőlőhegyek orma, 
Ott a bru:ack illatát már ontja. 
Koszorúba almaloncot szedjünk. 

Ott, aho~ a mámor újra éled, 
Ott, ahol a mandulák virulnak, 
Ott, ahol a mustbogyók pirulnak. 
Szerelmemet ott adom tenéked. 

·Az eperfa lombja r ezdül lágyan, 
Ajtónk előtt hamvas szeder érik 
Új gyümölcsöt és az édes régit 
Én kedvesem ! mind tenéked szántam. 

Vll. 

UDVARHÖLGYEK KARA. 

Merre ment }u),t gyönyörű ! a híYNl ? 
Hadd ker ess ük, járjuk be a rétet, 

'll 
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Miért hagyott könnyek között tóged ? 
Miért zokog érette a szíved? 

SULAMIT. 

Kedvesem a napsugaras mez8u, 
Szölőhegyek feló vette útját, 
Liliomból fonja koszorúját -
Ott dalolgat balzsamontó lejte>n. 

Övé vágyok - szívom oz t suttogj'~ 
8 8 az enyém, tlHo el nom válok, 
Visszajön még . . . ón csak erre vát·ok, 
Kertjében ~L nászcaokromat fonjtt. 

SALAMON. 

Tirza bája föl notn ér tevéled, 
Szemeidnek tUzee moao1yá.tul 
JeruzsáJem fénye olhalványol, 
Ne nézz reám l mart a s?:emcd égut. 

Ne nézz reám l mol't mirlt a caattílHLII 
Lándzsahosyek villanva sebc?:nok, 
Úgy Rzegoznok villámot szívemttok, 
Hzomoídhől tl)rök: tüzes 4rhan. 

liajad : mint a kec;skeuyáj I>utu.khu.u, 
Höm}Jölyög a lápos vizi óren, 
Gileádi bársonyoH fonyóren : , 
Ugy ~mhan le sötét znluttagbu.u. 

h'oHuÚl : miut hóftJhór lJáránylu~d, 
Amíkor u fü rd/Shl)J k iHz(tlJ(,tt 



I ko•:pti t·()s, tojR7.fn(i gr•i.nftLok 
F'01'öAr.i,het:n6m hrH· hcuno 11 H~~~nH~.t, 1 

F~UyoJ m.ögi'al Olii llá.mli Ir 11i'i 1trcod ; 
HtJ; l ~ntó ltod hndJ6 1vcllóao: 
Kot,t6metjijzoi,L grt\nlitalm11 61o, 
Báx Azo<lhotnólt 1•6ht ódoR aa1·cot 1 

Hatvu.-n. büazko lciJ:á.lyn~lt :remugnnk, 
. H nyolcvan nomos fejo<lo1mi lltnyol' 

Kegyom leAi k ós mindon gi'tltrol( 
Kezeim bon oHttk nekem J? O o.c~t.f ll O I<. 

· Neltem hódol Judo. lo4nysol.'go, 
HáoaoA kortem lroJ·(LóRón nllu~tl<, 
lntóse.rn·ro, b!vá~on) ru, viÍl.'r-Jttl<, 
Szm·olotn n eJt bilit1CAéte vervo. 

Do én t~Huk ogy lti A get· lét It i v•ínok, 
Ovó mh1don <.rpoŰ ÓHOtr1, vágy~ttu, 
.Lányo}{, R~Üzok {)t, cUuaórik RZtÍZILll , 

Ual)j l1i u, lrir•ilyn61c, királyok. 

Ki nv., ILki mint IL htLjnal fónyc 
NlLpAug{l,t•rfLl töl' oló IlY. ójh(}), 
H mint J.L holilfóJIY ostvóli HöLótw{)l, 
Hz4z Rugal·nt hil1 t tt, völgyi mólybo 1 

Lomogyole n dióftiH kertembo, 
MhHlet1 bimbó illat•ít úgy ór~om, 

Miudon gr.ámí t virágjtit megkórdom : 
fJ1g· o (u· tem goa·lónt Rzorolonl b u? 

Völgyot, tno~l)t, bóroot bobolyougok, 
A ÚJ.(.Y loAom 1t HY.{)J/)vNlY ig,\kot : 

7'1 ,, 
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KISS ARNOLD 

Fakad-e máa· indá.ikon élet? 
Minden rózsán úgy el-elbo1·ongok. 

Nem ismerek már magamra többé, 
Egy leányért ég a könny szememben, 
Egy leányért epedek szünetlen -
Halálomig szeretem, örökké .. . 

VIII. 

SULAMIT.• 

Óh, .bárha az én testvérbátyám lennél! 
Hogy · elmondhatnám : egy anyától lettünk: 
Te engem akkor bátran átölelnél, 
S nem csúfolódnék senki sem felettünk. 

Utcák során is csókolnálak téged, 
Elvinnélek az anyám sátorába, 
Sok tüzes ital t adnék én elébed, 
Lángot kevernék gránátok borába. 

A balkarja a fejem alatt vánkos, 
8 a jobbkarjával úgy ölel szorosan, 
Üdítsetek dús il1atbalzsamokkal, 
Óh, rózsák ! rózsák l sok piros virágok ! 

Ti lányok l lányok ! Sálembeli sz11zek ! 
~legesketlek a páston bú v ó őzre, 
S a muharosban rüggyető ünőkre, 
Hadd ébredjenek maguktól a tüzek! 

Ne bántsa senki, senki föl ne költse, 
A lSZerelern úgyis vad tűzre gyullad, 
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S ha egyszer ég : a könnyed váltig hullhat, 
Az el nem alszik, úgy lángol örökre. 

UDVARHÖLGYEK KARA. 

Kedvesére támaszkodva ottan, 
Ki az, aki közeleg a pusztán ? 
Halk tilinkó kiséri az útján, 
Csa1ogányok mámoros dalokkal ? 

A PÁSZT OR . 

Ked ves nékem~ almafáto~ árnya, 
Nincsen szebb hely széles e világon, 
Ahol anyád, az én boldogságom 
Fájdalommal hozta a világra. 

Tégy szívedre, mint piros pecsétet, 
8 mint egy gyűrűt tégy engem karod1·a, 
Mint a tűz, a szerelern úgy ébred, 
8 úgy lobog, mint alvilágok pokla. 

Parazsai : gyuj tó lángolások 
Isten tüze éltető kohója, 
Sok vizeknek sodra el nem oltja. 
N agy tavak, sem tengerár adások. 

Szerelemnek nincsen ára, bére ; 
Kit egy hű szív nem szeret halálig, 
Koldus ma.rad szerelemben váltig 
Nem adják azt aranyért cserélle. 
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SULAMIT FIVÉRE!. 

V an nekünk egy sz ép kicsiny nővérünk; 
Alig szökkent még halomba melle, 
Hogyan védjük meg mi a testvérünk, 
Ha reá tör királyok gerjeime? 

Ha ő kőfal - s ostromolják bőszen: 
Ezüst bástyát emelünk elébe, 
Ha meg ajtó - s úgy törnek felóje: 
Cédrustörzsek óvj ák meg erősen l 

Szőleje van Salamon királynak, · 
Bet-Harnonnak gyöngye, ékessége, 
S ezer siklust kapnak bér fejébe 
Osőszei, kik reája vigyáznak. 

Én a szőlőm a szivemben hordom, 
És ezüstöd, Salamon l nem kérem, 
Nekem is van kétszáz ezüst pénzem, 
Csőszeidnek azt is odaszórom. 

A PÁSZTOR. 

Kis gerlicém, rejtekén a kertnek, 
Pajtásaim vágynak a dalodra, 
Zen d ülj ön meg ajkad rózsabokra, 
Hadd örüljünk édes énekednek. 

SULAMIT. 

Mjnt a futó őznek lába dobban : 
Balzsamhegyre menekülj galambom, 
Én az arcom kebeledre hajtom, 
Vigy magaddal ölelő karodban . . . 

Budapest. Ki8s Arnold .. 
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LUXUS A GH ETTÓBAN. 

_ Adalék a XVTI. és XVIII. száza.dbeli zsidók belső 
történetéhez. -

77 

A szigorú elzárkózottság, melyet a ghettó falai 
létesíteni hivatva voltak, nem akadályozta meg a 
ghettó falain kívül uralkodó divat behatolását. Nők 
és férfiak, kik adott alkalmakkor szívesen sürögtek
forogtak a ghettó falain kívül, nagy buzgósággal 
utánozták a lakóhelyük di vatját. És a hogy a városok 
hölgyei és urai jártak divaios ruházatban, úgy a 
zsidó-utca leányai és :fiai a fennálló kanonikus tör
vények mellett is szívesen hódoltak a fényüzésnek. 
Drága kelmékböJ készült pompás ruházatban vonnl
tak fel egyes ünnepélyes alkalmakkor. Lakodalom, 
circumcisio és zsinagógalátogatások alkalmából fény
üzés költözött be a ghettókba.. Minél erősebben és 
szigorúbban zárták be a zsidót, annál inkább a.kada 
volna a profanum vulgus a ghettóban is meghono
sítani a gbettó falain kívül uralkodó luxust. Azon
ban figyelő szemmal őrködtek Izrael őrei a. nép 
fölött. A rabbik és a közeégi elöljárók, kik a ható
ság előtt felelőséggel viseltettek, aggodalmas szem
me! kisérték a luxus terjedését. Vallási szempontok
tól eltekintve, a közjólét érdekében azon voltak, hogy 
a mindinkább terjedő luxusnak gátat vessenek. Elsö
sorban nem akarták a gazdagság látszatát sem kel
teni. Hiszen óriási teher gyanánt nehezedett vállukra 
ttz adók súlyos sorozata. Tudták, hogy a zsidó elő-
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ezeretettel disziti feleségét és gyermekeit, nagy ál
dozatok árán is és ezen szartelenségnek végzetes 
következményei lehetnek az egész közösségre. A han
aos mulatozást is el akarták kerülni. Nem akarták a o 
szomszédok figyeimét felhivni, mert tudták és sokszor 
nagy áldozatok árán tapasztalták, hogy azok szívesen 
résztvesznek egy kis ghettó-fosztogatásban. Ezért szi
gorú rendeletekben, malyeket bizonyos idő lefolyása 
után megujitottak, a ghettó belső életét is megálla
pították. Hazánk és külföldi közeégek idevágó ren
deletei, melyek történeti tudat hiányában többnyire 
el vesztek, fényt derítenek eleink életére. J elen sorok 
a mantuai hitközség XVII. és XVIII. századbeli ren
delkezéseit akarják ismertetni, melyek a mindinkább · 
elharapodzó luxus korlátozását célozták. 

Ma már ritkaságszámba menő hébernyelvíi fal- · 
ragaszokban, malyeket a zsinagóga bejárata elé füg
gesztettek és melyeket az egyes házakba is elküld
tek, közlik a mantuai község vezetői községük és 
annak kerületének tagjaival ruházkodási- és fény
űzés ellen hozott intézkedéseit. Nem volt az külöm
ben novum, mely a ghettó falain belül keletkezett. 
Már régebben intézkednek olasz városi hatóságok ez 
ügyben. A bolognai városi tan.ács pl. már 1450-ben 
rendeletében három kategóriába osztja a női lakos· 
ságot és állapítja meg azok számára a ruházkodási 
szabáJ.yzatot. Szigorúan tiltja az arany- és ezüst
szövésü szöveteket és az összes hermelinfajokat. 
Modena városi tanácsa az uszályok hosszúságát sza
bályozza rendeletében. Csipkék és a túlságos · mély 
ruhakivágás ellen küzd a milártói városi tanács ren· 
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(lelete. Nem csoda, hogy a mantuai zsidó község is 
ilyen határozatokat hoz. A XVII. és XVIII. századok
ban 1650 óta bizonyos évi turnusokban megállapí· 
tották a l >ragmali cát vagy Prarnm((r i at [:"'1j''~to~b~.,~] , 

a rendeletet a l'uházkodás1·ól, mely a lakomákról, 
ajándékokról, mulatságokról is in tézkedik. Ezen gaz
dag lombardiai város, mely selyemtermelése és ke
reskedelme által vált ki, 1708-jg a Gonzagák fenn· 
hatósága alatt ál~ t. 1797 -ig osztrák ·uralom alá tar
tozott. Rövid francia fennhatóság után ismét az oszt. 
rák Lombardiának volt része. Nagy zsidó községe 
volt, melynek élén jeles nevü rabbik állottak, kik 
előljáróival egyetemben nagy ezeretettel gondozták 
a gondjukra bízott nyájat. 1650-ből, ID. Gonzaga 
Károly idejéből való az alább közölt bővebb ruha
intézkedés, melynek szószer~nti fordítása következ6-
képen hangzik : 

<<Ez a megegyezés rendj e, melyre nézve megegyez
tek Mantua szent gyülekezetének gyűlésén - az Sr 
óvja őket - a férfiak és a nők ruházata és ékszere 
ügyében, a lakomák és ajándékok ügyében a követ
kező öt esztendőre. 

-Számbavettük utjainkat és vissza akarjuk vezetni 
lábunkat, hogy járjon véneink nyomdokán, kik azt 
mondták nekünk : a száműzetés ezerszámait készítsd 
elő magadnak [Ezék. 12. 3], hogy né váljék döly
fössé szívünk; mert látták, hogy eltünt a hatalom 
és o~.ia van a legjobb és a legrosszabb [V. M. 32. 
36] és hogy elszegényedett Izraél. Mire való nekünk 
a gyarlóság, hogy tévelyegjünk és hogy királyok ru
háját öltsük~ holott mi szegények és meggyötörtek 
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vagyunk, tudás és belátás nélkül. V étkeink miatt 
számkivetésbe kerültünk országunk ból, úgy nem illő 
a dölyf és fennhéjázás lépcsőin felmenni; összetörve 
küldtek el bennünket, nem mehetünk a megváltottak 
útján. Itt van még öreg apánk tanácsa is : Miért 
mutatkoznátok másoknak.1 Gyakoroljátok ezért ma 
a jó~ és az egyenest Isten szemében, hogy tetszést 
és szeratetet találjatok a fenséges fejedelem magas 
színe előtt. Ezért kerekedtünk fel és határoztuk el 
mi1 a gyülekezet - öriz2.e meg öket Sz1klájuk és 
Megváltójuk [= ,u~-,] - vezetői nemzedékünk tisz
teletreméltó .tudósainak beleegyezésével ezen határo
zatokat, mert minden akaratunk és szándékunk oda
irányul, hogy teljesítsük menyei Atyánk és Királyunk 
akaratát és a fenséges fejedelem ö Magasságának 
akaratát, hogy boldogakká és ezerenesésekké tegyük 
szent gyülekezetünk - [ .,~~~'~ ] - t agjait és hogy 
életben tartsunk meg egy nagy népet. Egyetértettünk 
mindenben egyetemesen és részletesen, ami világos 
lett előttünk Isten segítségéve!. Vajha az Örökkévaló 
Istenünk keltemetessége lenne rajtunk és kezünk 
munkáján [Zsolt. 9.0. 17] tetszésül a legfelsöbb Király 
előtt, a világ Királya előtt, ki kegyelemre adjon ben
nünket fenséges, dicsőséges fejedelmünk előtt, kinek 
trónusa a naphoz hasonlóan szilárd legyen és hold 
gyanánt örökké fennálljon [Zs. 72. 5. 18] Amen! 
Így legyen -akara ta ! 

• 
1 I. M. 42. l. V. ö. 'Iaanit 1 O. L. 1::1L' -,~N , .. N-,MJ1 :'1~~ 

,.,~ • • • • l"Í'~~ OMN~~ C~~ltl' ,~-,M ~~ , .. j::lC, ::lpP" 
.Q~:l TNji'M" NC,W 
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1. Akár férfiú, akár nő, akár fiatal, akár öreg, öt 
éves korától fölfelé, akár mantuai városbeli, akár 
kerületbeli, nem viselhet ruhát plüsböl [:'"1~~"~ = 
felpa], bársonyból [,TO,r,", = velluto] , vagy félig bár
sonyból, sem brokátból [,tolltj','i~], sem finom gyolcs
ból [ :1to"~~"~TO == teletta], akár arany- és ezüstszövésű, 
akár csokorhímzéssel, akár csokorhímzés nélkül 
[.,.,,,.~ = fiore], sem pedig 1·uhákat bélelve ["toN_,,,~ = 

foderare = ruhát bélelni] plüssel vagy bármelyikével 
a fentemlítettekből bármily színüek és kelmebeliek 
volnának.1 Minden más szövetet ["~~N'i, = drappo] 
felvehetnek akármilyen színben és mindenki tetszése 
ezerint használhatja. Csakhogy azon ne legyen sem 
ezüst, sem arany, sem drágakő, sem gyöngy, sem 
fonaldísz [,~"'itoo,t, = lustrino = Flitter], akár valódi, 
akár hamis. Azonban alkalmazhatnak a ruhán fekete 
csipkét ["!lt"~ = pizzi], más színűt nem, de azt is csak 
másfél ujjnyi szélességben és csak egy csipkét. Azon
ban a ruhaszegélyeket és kihajtókat ["TO~~ = punto, 
.,.,toO,~ == mostra], épúgy a fövegeket és sipkákat 
["to,p,!lt = zucchetta, .,",.,.,.,:l = berriuola] készíthetik 
bármely kelméböl, csak ne legyen rajta arany vagy 
ezüst. Kisdedek hordhatnak arany- vagy ezüstszövésü 

'1 V. ö. Köhle?· Bruno : Allgemeine Traohtenkunde III. 
Theil, 2. Ab th. [Leipzig. Reclam J 239. o.: A női felsőruha. 
általában ezen drága kelmébő! készült. U. o. 218. o. szarint : 
Die von den Vornehmen zu Űberkleidern ve1·wendeten Stoffe 
mussten jetzt samtlioh mit Gold u. Silber durchwirkt sein. 
Als Ge w e bemuster liebte ma.n Arabesk en, Blunten u. ver
schnörkelte Tierfiguren. 

.A.z IMIT lilvkönyve. HH? 6 
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fejkötdt, de nem lehet azon drágakőcsatt [,"r,N"'1'~~ = 
medaglia). 

~. Noxn viselhet fét·fiú, akár nagy, akár kic~iny,öt éves 
korÁ. tól fogva tarka fodrokat [,;,,~-,"~ = pregalina ?] 
bármilyen kelmébő! is készültek légyen, sem pedig 
fo<h·okat damasztból [,j'ONb-r = damasco], sem pedig 
diszekkel vagy virággal szőtt vászonkelmát [ :-tTO"'"to 
;,-,~Ut:-t = telatta opera]; ép így nem viselhet semmi
nemű zsinórszegélyt [:-tC,""'t-,,i' = cordella] vagy széles 
zsinórt [,;",j":l = bindello = ezüst- vagy aranyzsinór 
a ruhák szegélyezésére] szegélyezéere ("j,N"lt"j.,N,,~ = 
guarnizione] a nadrágokon bármilyen színből még 
feketét sem.1 

3. Nem hordhatnak a férfiak lábbelit ["TO"!It"i' = 
calcetto = vászon vagy kelméböl készült lábbeli] se
lyemből, kétféle színüt [""~,, = doppío J vagy rosszabb 
selyemből 2 [:-tC,"~:l = ba.;;lla.], csak fekete szinüe-
1\:et, sötétbarnát ["jNfO = tane], organtint, [i"to~"~~~-,N ] 

[l"r,~Ni' =cavolino?] söt ét és kámzsa szinüt [,i'O"toN-,~= 
fratesco = kámzsa, itt a szín1·e vonatkozik] fekete-barna 
szinüt [,r, .. -,,~ = morello. V. ö. Güdemann. Erziehungs
wesen der Juden in Italien. Wien 1884. Note XIV. 
330. o.] természetes színüt, zöldest (f,,., .. , = verde] 
[:-tM"~tQC"'!to ?]. Az övet ["fOj,~ = cintaJ is a fent
emlitett színekből lehet csak készíteni. Ha van 

t L. Köhler f. i . b. 23!. o.: •Mit Bandern versobnürte 
Uberhose t . 

2 Man ferligte die Sohuhe . . . ans Sammet oder Beide, 
sohwarzgotárbte herrsohten vor, doch liebte man es auob , 
Schube in der Farbe der Beinlingo zu tragen. Köbler f. i. b. 
235. o. 
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rajtuk csipke, ne legyenek szélesebbek a sedicino 
[,J"C'~,"O] nevezetü mártéknél és azok is csak az em~ 
litett színekből készülnek; a többi szín tilos. A gyer
mekek 13 éves korukig bármilyen színü lábbelit 
hordhatnak. 

4. Férfiak és nők nem viselhetnek nyakszallagot. 
[,-,S,i' = collare ], muffot 1 [,iO"i'"~~ = roanicotto ], 
keresztszallagot ["~"0""\",N'""'tö == traversini), fejfátyolt 
["iO",,!ltN!j == fazzoletto] airis-csipkével diszítve ["to~,~ 
:'1"1""N 1"N] sem pedig aranycsipkés övet [,iO~"!lt = 
cin ta]. Ép úgy nem hordhatnak hajfonatot ["~"'""'to == 
t1·ezza = treccia] körül véve zsinórral, malyben volna 
arany vagy ezust, kol·állok, akár . igaziak, akár ha
misak. 2 Ép úgy nem hordhatják azt az ujjakon. Nem 
díszíthetik magukat és nem hordhatnak virágdíszt, 
még természetes virágokat sem arannyal, gyöngyök
kel, valódi vagy hamis kövekkel. Azon napon, midőn 
zsidó vagy zsidónő távozik a városon kívül, vagy 
érkezik a városba, hordhat bármily ruhát, akár arany
nyal vagy ezüsttel van is diszítve . 
.. 5. Az asszonyok csak egy aranyláncot viselhetnek, 
vagy egy arany fonatot (,.l,,-,,i' = ·cordone] vagy gránát· 
füzér t arany csattokkal, (".l"i"~N..,iO = tramaglio J vagy 
arannyal diszített füzért [".l"iOON~ = festone], arany
karperecet kezükön, vagy kis nyakláncot (:"'1.l".lM'11p = 
collana] is hordhatnak a karperecek helyén, de min
dennemü korállok, drágakövek és gyöngyök - akár 
valódiak, akár hamisak - nélkül. Azonban a lán-

1 Férfiaknál is szokásos volt. V. ö. Köhler. !35. o. 
2 Köbler f. i. h. ~17. és :M.~. o. 



co t és m indn.zt, 111it magengedLek no1dk, lrr!tszer 
est\.\' O rhn.tjó.k nynln1k körül és nem többRzör ós a 
]fino vngy fonttt többi 1·éazót l'ojtAék ol rubt\jnk
ban. hogy ldvi:ilröl egyó.Halán ne legyenek lti.thn,
tók. IÍ~p igy fülbevnlóltbn,n osn.k korállt viselhetnelt, 
de n(\m drt\~altövokot.. Ép így njjaikon can.k három 
gyűriit hordllatnnJc, jogygyiirííjii1tet is beleszá.mitvlin; 
ezon gyü1·ükön lobotnek bnrmilyon ~h·tékü drá,ga
kövolt vogy gyöngyök, csukhogy nem lehet sztimuk 
több bnt·on1uál. 

G. lia usazonyok tál'sasÁ.gban kimennek, hogy a 
menyasezonyt ldeót·jók, vagy n. gycr1neká.gyaa nőt, ki 
a 2sinngógfibn. megy [mil<or folkelt], vagy bármely 
más társaságban, nem lobotnek többen ötnél, bele
számítván n menyn.sszonyt vagy a gyermekágyas nőt. 

7. Tnnomulatságot [ ~toC"~!) = festaJ semmilyen he
lyen vngy időben senkisom rendezllet, ha csn,knem a 
gyülekezet toltintetes elöljliróságfinn~k beloegyezósével. 
Csak a körtáncot, melyet az aekenázolt - őrizze meg 
őket RzikUtj nk és Megvá.ltój uk .- azoktak lAkodalmak 
alkalmtívnl rendezni szombat este, melyet nyelvük· 
ben 1>1icua tdncnak ! "~~~N, M,~~ J neveznek, megta.rt
hatja bt\rki a tiszteletreméltó gyülekezetből lako
dalmi ö1·ömnél engedély nólkül, de csak azon fel
tételll11, hogy fórfiak férfiakkal, nők pedig nőkkel tán
colnak Különben tilos. [!Jásd : Be1·linc')': Aus dem 
Loben dor deutsch. Juden. 4·9. o.] 

8. I ~u.kodn.lmi na.[J.II lakománál többen nem ülhet
nek asztalhoz, mint huszonn.fÍ!J!J6n, fórfiak és nök, a 
völegény ós menyasazony, tizenhároméves fiúk és 
tizenkótéves leányok kivételével. Az idegenből jövlS 
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vendégek is beleszámíttatnak mindaddig, míg nin· 
oaenok többen 44-nel ; ba. többen volnának 44-nél, 
1így nem számittatnnk a 24· b ez. A többi lakománál, 
moly a lakodalmak alkalmával van, a fentemlít~tt 

első lakoma kivételével hat ülhet az asztalhoz akár 
férfiú, alrár nő, a völegény, a menyasszony, az ide· 
gonből jövő vendégek és a háznép beleszámítása n él
kül. Körülmetélési lakoma alkalm ával tizennyulcan, 
eljogyzósnél tizenketten. A oircumoisió elötti éjsza
lrán, malynek vi,rjilia [:"'1""~",] a neve, 1 tizenketten 
ülhetnek asztalhoz, belefoglalva a háznépet, fiúk ét' 
leányok beleszámítása nélkül. Lakodalmak nál, circum
oisiós lakomáknál ételajándékot ["toN""~ = piatto = 
tányér étellel] osak a férj és felesóg szüleinek és 
testvéreinek lellet küldeni, épúgy a szülésznőnek 

[n-,"~~, :-1.,N~,i' = comareJ és a szegényeknek is. 
9. Az első koma, kit co?npad'renak neveznek 

[".,.,N~~,pJ, osak hat .c:;cuclo értélréig, mantuai érték· 
ben, adhat ajándékot; a mohel 2 pedig és a máso
dik koma, kit co?npad?·onenak ["~".,,N~~,pj neveznek, 
hát·om seu do é1·tékig adhat aj án dék ot. Puri'm/cor az 
első koma tizenkét mantuai liráig adhat ajándékot 
akár élelmiszerekben, akár nem élelmiszerekben; a 
második koma pedig hat liráig. Sebuoth napján pe-

t A német zsidókuál Wach11acht. Tanulással, külön e célra 
szerzett imák éneldésével töltötték az időt. Külön agendák 
is készültek ez o.lkalmakra. Lásd pl. Oodex Kaufmann 416, 
katalogusom 145. oldalán. 

2 Gyakran nagy összeget fizettek, hogy a miczt'át végez
hessék. 
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dig az első koma hat liráig, a második pedig két 
lirájg adhat ajándékot.1 

10. Idegenből jövő vőlegénynél, ha elvesz mantuai, 
vagy kerületbeli nőt, a menyasszony bármily ruhát 
viselhet mindaddig, míg vőlegénye a városban van 
nála, míg _házában marad, még akkor is, ha házában 
nyilvános lakomákat tartanak. Ha azonban elutazott 
a vőlegény, arája is köteles a város többi lakósa rend
j éne z alkalmazkodni. Az eddig említett ruházkodási 
tilalmak csakis azokra , vonatkoznak, a kik nyilvános 
helyeken megfordulnak, vagy kapukban, melyek az 
utcára nyílnak. A ház8.kban pedig mi~daddig, míg 
n jncsenek bennök vigalmak vagy nyilvános lakomák, 
bárki tetszés ezerinti ruhát vehet föl. Ép úgy férfiú 
vagy nő, kinek házában zsinagóga van, nem mehet 
a zsinagógába oly ruhában vagy tárggyal, mit meg
tiltottunk, még ha nem is kell az utcán átmenni. 
Idegenből érkező emberek, kik a városba vagy kerü
letébe érkeznek, nem kötelesek a fentemlítetteket 
betartani két hónapon át. Ha azonban városunkban 
vagy kerületében két hónapon át tartózkodnak, kö
telességük nekik is elfogadni és megtartatni ezen 
egész ruharendet, mint a szent gyülekezet többi tagja. 
Ha eltávoznak és a városon vagy annak kerületén 
kívül tartózkodnak két hónapon át, akkor viss~a
térésükkor kivülről jövöknek tekintetnek és egy hó
napig tetszésük ezerint viselkedhetnek. 

11. Purim napján az aj.tndékküldés parancsának 

1 Sebnotkor vezették be a gyermeket a tanulásba. Dyen
kor ajándékot kapott. 
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telJesit'ését illetőleg [Eszter 9. 22] az ajándék pénz
értéke nem haladhatja meg a négy lirát mantuai 
értékben, akár élelmiszer legyen az, akár nem. 

12. A fentemlített ruhatilalom alól kivételt képez 
a kitünő orvos Ben j amin Portaleone 1 [:-1.,'1~ '-il''!'], 
ki testén tetszésszerinti ruhát viselhet, csak nem 
lehet azon arany vagy ezüst. 

13. Ezen megállapodásunk teljességében és rész· 
leteiben érvényes öt teljes év1·e, melyek ma kezdőd
nek, vasárnapon, Tévész Ujboldján a 410. évben a 
kis időszámítás szerint [1650.] egymásután számítva. 

Báxki, akár férfiú, akár nő, akár mantuai közsé
~á.nk fia, akár kerületbeli, aki megszegi ezen prag
matica bármelyik paragrafusát, büntetését azon mód 
szerint nyerje, melyet most említünk. Ha férfiú, úgy 
neveztessék bűnösnek ki megszegi a bölesek szavait. 
Ha pedig - Isten ments - megismételné, ne legyen 
felszólítható a tóra elé. Semminemű cházán nem szó
lithatja a tóra elé, mindaddig míg megtér és fel
fogadja, hogy megőrzi és megteszi mindazt, amit 
reá rónak. Ha pedig nő szegi meg, úgy neveztessék 
bűnösnek, ki megszegi a bölcsek szavait. Ha pedig 
megismételné, . hirdessék a héberek egész táborában 
minden zsinagógában a gyülekezet szolgája által, 
hogy ő engedetlen és megszegi a bölcsek szavait. 
Ha pedig tovább marad ellenszegüléseben, ismétel
jék meg a kihirdetéseket hónapról-hónapra; míg 
megtér és !elfogadja, hogy többé nem tér vissza 

1 Csa.ládjár6ll.. Martara : NT"TO"M ·~~M M-,~T~· 51. o. 2. j. 
és Kaufmann D. AUg. Z. d. J. 62. évf. 1898. ~. ~s 15. sz. 
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hűtelen cselekedetéhez és tartson meg mindent, amit 
reá róttak. Ha pedig az említett lakomák egyikén 
valaki a meghivottak közül tiltott ruhában jelennék 
meg, vagy pedig ba a lakomaadó többet hivna meg 
a megállapított számnál, egy férfiúnak vagy nőnek 
sem szabad leülnie ezen lakomához, beleértvén a 
rabbikat is, mig el nem távozik a lakomától az a 
férfiú vagy nő, ki tiltott ruhát v)sel. Ép úgy, ha a 
lo.koma értéke megbaladná a fent megállapított érté
ket, senki sem ülhet Je e lakomáboz, még a rabbilr 
sem, míg a lakoma nem állj a meg a fentemlített 
értéket, hacsak nem akarnak a bölcsek tanítását 
megszegő bünösöknek neveztetni. A gyülekezet j o gá
ban áll újabb szigoritásokat is hozzátoldani az idő
és helyviszonyokhoz képest, hogy minden férfiú és 
nő teljesítse ezen rubázkodási rend minden intézke
dését egyetemében és rés~leteiben elejétől végig. Aki 
pedig engedelmeskedik, bizton és nyugodtan lakozik 
majd ós rajta nyugosznak majd a Jónak és Jótevő
nek jó áldásai. Amen! Úgy legyen! Aláírva : Abraham 
b. Babbattai dr1l Vecebio [Mortara f. i. h. 68. o.], 
Jecbiel b. Jedidja Salomo Norsa. [U. o. 45. o.], Mo
dena József; ós Izsák b. Mordekhai Forti. [U. o. 25. o.] 

Ezen rendelet intézl<edései az időlt folyamán mind
inkt\bb bővültek. Egy század mulva már negyvenkét 
paragrafusra bővül a pragmatica. A mantuai község 
balviszonyaira és kulturéletére élénk fényt derit az 
1771-iki pragmatika, melyet szószerinti forditásban 
közlünk. 

Ez a rendelet, melyet boztak egyértelmüleg a tisz
teletreméltó delegátusok - lSrizze meg öket Szirtjük 
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és Megváltójuk [,"!It .. ], amidőn tanácskoztak szerdán, 
Cbesván havának 15-én a teremtés 5532-ik évében, 
mely megfelel a rendes számítás 1771-iki év októ
ber 23-ának. Hozták pedig azt ama felhatalmazás
nál fogva, melyet a mantuai egyetemes gyülekezettől 
nyertek hétfőn, Tammusz hó 12-én a teremtés 
5531-iki évében, mely megfelel 1771 június 24-ikének, 
a midőn kijelölfék a fentemlített tiszteletreméltó 
delegátusokat, hogy megvizsgálják, átdolgozzák, gya-
1·apítsák vagy csökkentsék Istennek, rajtuk levő jó
ságos keze szarint a rendeletet, mely készült hétfőn, 
Tevész Ujholdján 5531-ben és most a régit az új 
miatt megszüntetik. [ill. M. 26. 10.] Ezen rendelet 
Öl'izete szerint álljanak Mantua és környezete gyü
lekezetének összes emberei a mai naptól kezdve, 
1777 február végéig. 

Nehéz cherem és kiátkozás terhe alatt elhatároz
ták és megállapod~ak, hogy aki - Isten ments [,"MJ 
szándékosan megszegi egyikét is részleteinek, rögtön 
és azonnal tekintessék kitaszítottnak és eberem alatt 
levőnek anélkül, hogy ezt ki kellene róla hirdetni. 
Kiközösítése csak az egész gyülekezet - őrizze meg 
öket Szirtjük és Megváltójuk [,"!It .. ] - beleegyezésé
vel legyen megszüntethető. Aki pedig engedelmes
~edik, lakozzék nyugodtan és vigyen el áldást az 
Orökkévalótól és igazságot üdvének Istenétől [Zs. 24. 5] 
és me1·re fordul, boldoguljon. 

Ezek a szavak, melyek szóról-szóra felolvastattak 
előttük és elhatároztattak szavazás ('),'ltNTO,;N: == 
ballottazione] és többség által szokás ezerint 

Szemünk látja, hogy állapotunk mindinkább nyo-
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mornságosabbá válik nap-nap után nagy bűneink 
folytán és a kiadások összefonódtak, nyakunkra száll
tak, [Siralm. 1. 14] sokan pedig a föld népéből diszt 
és fenséget öltöttek törvény ellenére [Zs. 104. 2], 
nem irányították szívüket, hogy alázattal járjanak 
[Micha 6. 8], amint ez illik mindenkinek, ki elintézi 
dolgait jog ezerint [Zs. 112. 5] , különösen ped]g 
nekünk állapotunk szerint. Ezért, hogy a helyest és 
a j ó t cselekedjük Isten és ember szeme előtt és 
bögy j ó t te·gyünk gyülekezetünk tagj aival megállapod
tunk mindabban, mely világos lett előttünk Isten 
segitségével. Legyenek szavaink és- tetteink tetszé-, 
söl a világ Királya előtt. Amen r Ugy legyen! 

l. Egy fé1·fi.ú ..sem viselhet sem felső ruháján, sem 
alsó ruháján, akár maga a ruha, akár pedig az alsó 
ruha [ 11,"1"~ == fideraJ barsonyt r_to,"~ = velluto~, plüst 
[~tl""~ = felpa], hibort [,toN""1NOO == scarlatto] vagy 
selymet, vagy ruhát, melynek [~zött] virágai más 
fajból volnának, vagy a Tnha színétől kiilomböznék; 
vagy hímzett inget [",,l"bNp = caroiciuola] vagy 
szegélyzettet [,,.,.,,!:l = bordnra]. Ép úgy tilosak a 
seJyem- vagy gyapjuruháknál a bibor-vörösborszínű 
L no~~~~ = vinata ?], karmazsin ["?"~-,i' J és hússzínű 

('to~~i'l"N = incarna.ta.] színek. Csak ezek vannak 
megengedve: a. belső ruhák ["to"~-,,i' = corpetto] 
vöröses színből ["rl"!:l,., = ruhizz o] skarlát csík okkal. 

2. Mindennemü arany és ezüst még fonalalakban 
is tilos mindenütt és minden körülmény közt. A mai 
nap~l kezdve még a legbelsöbb árbá kánfotra [négy
szögletq rituális ruhadarab] is fennáll e tilalom, 
épúgy a. fövegekre is ("to..-., .. ~= barett]. Kinek azon-
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ban van már olyan, basználhatja e rendelet tartama 
alatt. Ép így tilosak a sarucsattok [.,..~"~ = fibbia], 
öv- és nyakcsattok, ép úgy az arany- és drágakó
kapcsok, még ha nem valódiak is. A ruhákon csak 
egyszerü érccsattok vannak megengedve, vagy fehér 
és zöld összetételüek, csak nem lehetnek aranyból, 
vagy ezüstből, akár sodrott, akár fonott minöségüek. 
Az ingen hordhatók arany, ezüst vagy hamis kövek
ból készült kapcsok. de nem lehetnek gyöngyökből 

vagy valódi kövekből. 
3. Nem szabad hordani csipkéket ["~!) = pezza], 

sem foglalatot ("jNC,"~to~"N = intaglio] az ujjnyilá.son, 
sem a tunicán, sem a kézelőn ("j"i'"jN~ = manichi no l, 
sem a ,:lN""j-on [?[ sem pedig más helyen. 

4. Parókát csak hálóban lehet viselni, vagy hosszú
kás formában és nem nagyon szélesen. Máskép tilos. 
Akiknek saját bajzatuk van, hátrafelé lógva hordhat
ják ·azt, va.gy helyezzék el hálóba.1 P&rókánál és saját 
hajzatnál vigyázzanak, hogy ne legyen benne szalag 
["~~C,NJ = gallone], vagy más fonat, mely a nyakra 
vagy a mellre lelóg. 

5. Zacskók taliiszok számár~ férfiaknál, vagy ima
köny~ek számára nőknél egyáltalában tilosak, még 
keresztül utazóknak iB; a már meglevöket pedig nem 
szabad használni. 

6. Asszonyok még a belül hordott ruhákon vagy 
disztárgyakon sem hordhatnak arany vagy ezüst szö-

1 Zu weilen wird das Haar in das Netz od er in den Haarsack 
\ersteckt. Köhler f. i. h. M~. és 23ol. o. Egyábként az intéz· 
kedés itt, mint a későbbi rendeletekből kit'dnik, férfiakra vo
natkozik. 
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vedéket, girlandszerü munkát ['-r~,b I. Kir 7. 29.], sem 
pedig hímzett vagy fonott munkát, vagy bármily más 
formában. Ép úgy ne legyen sem látható, sem talál
ható plüs [:1~,.,~ == felpa] vagy bársony [,to,"",== 
velin ta]. 

7. Engesztelési napon és Ab hó 9-ikén használt 
saruk,1 ujjak, fátyolok ["~"tO,,,~ = velotino], mit tesznek 
a nyakra, köpenyegek ["J"i:l~to = tabarrano], kapucnik 
["~,~NJ'= cappotto], felső palástok [""'toJb = man
tiglia) használhaták plüsböl, bársonyból, selyemből, 
vagy bármely más szövetböL Azonban nem ké
szülhetnek blonda [N'1J,c,!:l = Blonden, csipkenem] 
["l~",TOJ"K = J tagliato és nyersselyem csipkéböl.2 

Egyuttal vigyázni kell arra, hogy ne legyen fent
nevezett ruhákon semmiféle hímzett munka. 

8. A2 ujjakon egyedül hordható arany vagy ezüst 
bársonyon és plüsön kívül. 

9. A csípökön a betétek megengedtetnek; de a csip
kés övek ['~J~~~"N N'-r,U = corda inpunti] továbbra 
is tilosa.k. 

10. A lelógó uszály, azaz strascico ("J"ltN,toC] Inin
den ruhán tilos. 

11. Felső általvetöt ["~")f'""\'1K = andrienne] bozzá
köthetnek fonallal a csípökhöz, ha az utcára me n 
nek, vagy ba ottbon vannak_. ba ott társaság van. 

12. Mindenféle selyem vagy másféle bímzések, 
szövött applikáció, paszományos munkák ['10""\,~N""\ = 

. riporto == hímzés] blonda. csipkéböl [ll)lt'~ == pizzi] 
vagy bársonyszalagból [:-fllt"r,ll)l"~ = ciniglia], vagy bár-

1 Nevezett napokon bőrsarut viselni tilos. 
2 Punto tagliator6l L :Köhler f. i. b. 223. oldal jegyzetét. 
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mily más kelméböl tilosak akár ruhákon, akár egyéb 
díszeken. Akinek azonban van már régibb időből 
ily módon készült ruháj a, viselheti azt ezen ruház
kodási rendelet érvényességének tartama alatt, azaz 
1777 februárjáig. Selyem ruhákon mindenféle szín 
megengedhetö. Ép úgy megengedtetnek fonalak és 
fodrok selyemből, vagy fodrok köröskörül fekete színü 
kelmébő! [r1T.,~) = nerezza] vagy ugyanazon ruha 
kelméjéböl, ép úgy az ujjakon és a testen a csípöig. 
Azonban az engedély feltétele, hogy mindezen fodor
dísz értéke nem baladhatja meg a hetvenöt lirát. 
Egyszínű selyem ruhákra, fahéjszínükre ["to~~, .. ~~i' = 
cannellatto ], vagy gyapotruhákra, vagy selyemnél 
olcsób~ kelmékből készültekre, szegély gyanánt reá 
lehet adni a fentemlített díszeket, csakhogy azoknak 
ugyanazon kelméböl kell készülniök, értékük pedig 
meg nem haladhatj a a fentemlített összeget. 

13. A ruhák kivételével, melyek régebben készül
tek, amelyekre nézve fennáll a döntés, ami megtör
tént, az megtörtént [ismeretes talmudilma elv], az 
asszonyok a mai naptól kezdve csak egy ruhát csinál
tathatnak, melynek értéke rőfönként .nem haladhatja 
meg egy zecchino t'j"i'"~ == 31

/ ,. gr. arany] értékét. 
A többi ruha értéke rőfönként nem haladhatja meg 
a 36 lirát. A ruha magassága legalább háromnegyed 
röföt tegyen ki a városban dívó márték ezerint [tehát 
tilos a dekoltázs!] és ha nagyobb volna a magasság 
az említett mértéknél, nem haladhatja meg a költség 
a megállapított összeget. 

14. Asszony nem mehet nyilvános közterekre, me· 
lyeket határol a négy főkapu, vagy a ghetton kívül 
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nappal, fekete általvető nélkül, mely ruháin van: 
Ez általvető nem lehet bársonyból, sem pedig vékony 
kelmébő!, melyen átlátszanának rajta levő ruhái. 
Leveheti, ba elérkezik azon házba vagy hely1•e, ahová 
menni szándékozott. Ezen rendelet alól kivétetik az, 
aki egész fekete selyem ruhát visel, vagy egyszínű 
ruhát, malynek kelméje silányabb a selyemkelménél. 
E kötelesség reáhárul azon asszony.okra és meny
asszonyokra, ak ik elkísérik a menyasszonyt, ha ura 
házába bevonul m.ég az esetben iá, ha ez éjjel tör
ténnék. Csak az elkísth·endő meriyasszony oldatik fel 
e kötelesség alól. 

15. Férjes vagy jegyben járó nők egyaránt nappal 
az említett nyilvános utcákon, még ha zsinagógába 
mannének is, csak hosszú fejkendőben [,~~.,)'~lt == 
zendale] jelenhetnek meg; azt úgy hordják, hogy 
egész fejük betakartassék. Ezért nem tűzhetik fel a 
fej közepére, hogy hátrafelé lógjon. A szolgálók ellen
ben és az . üzletekben foglalatoskodók és a falusi 
emberek feleségei nem kötelesek a zendalet viselni 
Tíz évnél öregebb, de 15 évnél fiatalabb hajadonok
nak elegendő egy kis fátyol L~~"" P == califfe ]. Akár 
férjes nőknek, akár pedig hajadonoknak csak egy 
[:'1topo,~ == moscbett.a] legyező engedélyeztetik. 

16. Nyakékek, brostűk, nagyok és kicsinyek, csat
tok, akár egyedülállók, akár sot barakottak [:"1,"),to,~ == . -
bottiniera], akár igaz-, akár hamisgyöngyből készül-
tek, nem hordhatók. Csak aranyláncokat, borostyán
láncokat és gránátfüzéreket szabad viselni. 

17. Nyak körüli gyöngy ök, nagyok és kerekek eyy 
sorban hordhatók. Ha nyomottak és egyenlötlenek_, 
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mit scar·amazzo ["~~N-,Nj'O] névvel azoktak jelölni, 
csupán két _sorban viseibetök; kicsiny kerekekből 
pedig hat sor, a legkisebbekre nézve, ha fonott mun
kájúak ["~,"~,ro-,~to = tortiglione = csavarmenetű], nincs 
meghatározott mérték. · 

18. Fehér, színes, valódi vagy hamis kövekből álló 
nyakdísz csak egy sorba felhúzva viselhető ["7".,~= 

fregio = foglalat] egy nagyobb függővel a közepén: 
Viselhető még helyette a nyakzsinór is [ 'UM~M~ = 
collana] a róla lelógó díszbojttal ["i'""&j == fiocco == 
quaste, "~"","") = nielio = fo~alakból készült dísz], 
csakhogy a lelógó dísz a nyakzsinórtól ne legyen 
kétujjnyi nagyobb távolságnyira. Mindenesetre tilos 
a ruVido [:"1to,!l".-,] nevü nyakdisz. 

A fentemlített ékszerekből, gyöngy, valódi, vagy 
hamis kövekből készültek, csak egyet használhatnak 
díszre, de nem kétfélét egyszerre. Ép úgy nem visel
hetnek kettőnél több gyűrűt, a jegygyürüt bele nem 
számítva. Óra és hozzávaló tok asszonynál ne legyen 
látható, sem található. 

19. Az öveken levő zároko~ és csattokon [""!l"~ = 
fibbia] és a sarukon levő csattokon nem lehetnek 
drága- vagy hamiskövek ; a sarukon levők pedig nem 
készülhetnek aranyból. 

20. Csokrok (a fej en) és a turbánszern fejdíszek 
csak selyemből vagy tollból hordhatók. 

21. Gombsorok ["-,"~,to~= bottoniera] és virágok, 
malyeket a bájkendökre 1 [""~Mto~"" == gentiligia] és 

1 Sit tsame Frauen ver engerten die allzuweite Halsöffnung 
des kurzen Leibohens durch ein feingetiJtetes Bnu_ttwJ&. 
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kendökre [fazzoletto = "TO",.,~N~] alkalmaznak és min
dennemü virág vagy csokor az öltözeten, csak a meny
asszonyt illeti meg, hogy menyegzőjének éjjelén és 
nappalán és a házassági hétben díszítheti keblét 
friss virágcsokorral vagy müvirággal. 

22. A jobb sapka [N""~,í' == cuffia] a prémmel, a 
muff, a nyakdísz (szőrméb öl) [,Jj'")N~ == manicbino, 
,';J,p M~-,,TO = torno collo, :1TO"",TOO = stola] és minden 
ami idetartozik, értéke nem haladhatja meg a 900 lira 
értékét ezen város értéke szerint.1 

23. A csipkék, malyeket az ujjakon vagy egyéb meg
engedett díszítéseknél használnak, értéke rőfönként 
meg nem haladhatja a 15 lirát; ép úgy a blonda, 
amely megengedhető díszítésekre, értéke nem ha
ladhatja meg az öt lirát rőfönként; a sipkák szőrm.e
farkai és szalagjai (melyeken az aranynak, ezüst
nek, valódinak vagy hamisnak nyoma sem lehet) 
tükkel legyenek feltűzve, nem lóghatnak le szabadon. 

24. Menyasszony, ki kívüllakó vőlegénnyel jár 
jegyben, vagy ha bennlakóval jár jegyben és otthon 
marad, még ha ott lakomák is volnának, öltözködhe
tik és díszítheti magát tetszés szerint, csak ha házá
ból távozik vagy vis~zalép frigyéből, újból a ruharend 
intézkedései alá tartozik. 

25. Kívülről jövő menyasszony, ki férjhez megy 
közösségünk fiainak egyikéhez, nem tartozik ruház· 

Köhler f. i. h. 240. Ezt gombsorokkal és virághímzésekkel 
diszitették. L. u. ott. 

1 A szőrme használatáról fejdiszeken, felsőkabátokon, ruha
szegélyezéseken l. Köhler f . . i. h, 221. o. 
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_kodási szabályzatunk törvényei alá érkezése utá.n egy 
napon és egy éjjelen át, de több ideig nem. 

' 26. Ha a gyermekágyas n ö· (legelőször) megy a 
zsinagógába, vagy ha onnan visszatér, vagy bármilyen 

. nő alkalmi kíséretében nem lehet több négy asszony
nál a gyermekágyas nőn vagy menyasszonyon kivül. 
Ezen nőket, kik fentemlített okból jönnek, vagy akik 
más alkalmakkor meglátogatják társnőiket, nem sza
bad kínálni itallal a ["'toN,,P,"'l nevü likőr] kivételével. 
Helyette adható cukorsütemény ["'1-,"~,NO= savoiardo] 
és biszkvit [,lto,i'O"~ = bisoottino] hat soldo és nem 
több értékében. Csak ha elkísérik a menyasszonyt 
ura házába éjjel, midőn a ghetto kapui zárva vannak, 
mehetnek nők társnőjük kíséretére meghatározott 
szám nélkül. 

27. Ezen megengedett italból és biszkvitből álló 
kínálás engedélyeztetik menyasszonyoknak és minden 
más asszonynak, legyen a~ idevaló vagy kívülről jövő. 
Nem adhatnak hozzá semmit sem, még ha nem is 
étel, el nem küldhetik azt házukba sem a látogatás 
előtt, sem utána és semmiféle alkalomkor. 

28. Az első koma nem adhat a gyermekágyas nő
nek 200 liránál értékesebb ajándékot; ehhez hozzá
járulhat még hatvan lira értékü Purim napján és 
hatvan lira értékü Sebuot napján; többet semmiesetre 
sem, akármilyen időben vagy akármilyen alkalomkor. 
A Mohel ajándékának végső értéke 120 lira lehet, 
a második komáé pedig negyven lira. Még egy fillér 
értéküt sem adhatnak hozzá, akár az elAő koma, 
Mobel vagy második koma feleségüknek nevében sem, 
vagy azoknak nevében, kik helyettük végzik a paran-

~ IMJT ~vkönyve. 1917. 7 
\ 

' 
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csolatot. Mindezen ajándékok közt helyet nem foglal
hat a marcipán [,j~N~...,~] vagy másnemű édesség, 
mely telj esen megtil ta tik. Mandolás csemege ["to"~j,i' J 
megengedtetik. Ez a tilalom még akkor is fennálL 
ha a gyermekágyas nő atyja vagy :fivére lenne az 
első koma, noha ezek az értéknél többet is 8·dhatnak. 
Ha a gyermekágyas nő szegény, a koma többet is 
adhat, de a fölösleget nem adhatja a circumcisio 
napján. Ezen napon idegen nem közeledhetik, hogy 
bármily dolgot is küldjön ajándékba. Következök ki
vétetnek ezen tilalom alól : a gyermekágyas nő szülei, 
fivérei, nővérei, sógorai, a . gyermek atyja, szülei, 
fivérei, nővérei és sógorai. A rögtön a szülés után 
elküldött ajándékok, mint pl. a cukrozott csemegék 
[,toN"" i'" j"~ = pinoccbiatto], megengedtetnek, csakhogy 
értékük meg nem haladhatja a 12 lirát. 

29. Lakodalmakkor csak két nagy lakomát lehet 
tartani. Egyet péntek este, azoknál, kik pénteken 
tartják esküvöjüket, vagy az esküvő napját követő 
éjjelen azoknál, kik más napon tartják esküvöjüket, 
a második pedig a szent szombati napon. Résztvehet 
azokon csak tizenöt férfiú és hat nő, bele nem ért
vén a tisztelendő rabbikat - őrizze meg öket Isten 
és tartsa meg őket [,.-,j] - a soros előljárót, a kán
tort azon templomból, ahová imádkozni jár, kí vülröl 
jövő vendégeket, vőlegényt, menyasszonyt, háznépet, 
szüleiket, fivéreiket és nővéreiket. Más napon rende
zett lakomákon csak négy férfiú és két nő vehet részt 
e fentemlített rokonokon és kívülről jövő vendégeken 
kivül. Ha két lakodalom volna egy időben egy ház
ban, a két nagy la~omához lehet meghivni 22 férfiút 
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és 9 nőt, bele nem számítva a tisztelendő rabbikat, 
Roros előljárót, fentemlitett előimádkozót, kívülről 

jövő vendégeket és a fentemlített rokonságot, többi 
' lakomán pedig résztvehet négy férfiú és két nő, a 

kívülről j öv ő vendégeken és fentemlített rokonokon 
kívüL 

30. Eljegyzésnél csak egy lakomát lehet tartani, 
vagy nappal vagy éjjel, amelyhez meghívható tizenöt 
fé~ú és hat nő azokon kívül, kik o. lakodalmi nagy 
lakomáknál nem foglaltatnak a tilalomba. Ugyanezen 
szám ülhet asztalhoz lakománál a. circumcisio napján, 
vagy az utána következő éjjelen, ha az böjtnapra 
esn.ék ; a vőlegény és menyasszony rokonai helyére 
lépnek itt aszületett gyermek atyja és anyja, rokonai, 
a Mohel, az első koma nejével, a második koma és 
az a nő, ki vele együtt végzi a parancsolatot. A cir
cumcisio elötti éj j elen pedig csak a legközelebbi 
rokonok, kívülről jövö vendégek és a parancsolattal 
foglalkozók maradhatnak a lakománáL 

31. Mindenki, akiben istenfélelem lakozik, nagyon 
vigyázzon arra, hogy ne gyarapítsa e megáll~pított 
számot az említett lakodalmi, elj egy z é si és circum
cisiói lakomáknál akár külön felállított asztalok által, 
akár pedig más leleményes cselfogás által. 

32. A tekintetes előljárók - őrizze meg öket 
Isten - vegyenek mindig részt a fentemlített nagy 
lakomáknál egymásután rangjuk ezerint és őrködje
nek, hogy ne szegjék meg a törvényeket és ne vál
toztassák meg a rendeleteket. Ha pedig a turnusban 
a sorrend valakire reákerül és bizonyos oknál fogva 
el nem mehet, figyelmeztesse az utána követk~zcU, 

7* 
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hogy az helyettesítse. Erre is ügyeljenek az elől

járók. 
33. Mindezen lakomáknál csak a mandulából ké

szült csemege van megengedve, más tilos. Megenged
tetik azonban a cukrozott füge "P""J"~ és cukrozott ánis 
[")'0'~N]. Tilosak azonban a mézzel vagy bármilyen 
más módon cukorban főtt gyümölcsök. Savoiardón 
kívül mindennemü édesség tilos. Tálalható az asz
talra vagy búsfogás vagy balfogás. Mindkettö nem 
tálalható egy lakománáL Ezen tilalom alql kivételt 
képez az ú. n. harmadik szombati lakoma házassági, 
eljegyzési vagy circumcisiói lakomán, ba tudja ez 
által megtartani a hal és hús parancsolatját, 1 fel
állíthat egy vagy több tálat az asztal hosszúságához 
mérten. Azonban besózott halak, előételek és más 
hasonló dolgok, malyeket az asztal köré azoktak el
helyezni, egyáltalában tilosak. 

34. A circumcisio elötti éjszakán egyedül kávé ad
ható a tiszteletreméltó tudósoknak, kik az asztal 
körül vannak és mindazokna.k, kik véletlen ül ott 
vannak, vagy amikor a fáklyákat készítik, az askená
zok szokása ezerint 2 csemegét is adhatnak. A cir
cumcisio alatt a nőknek '~to~N"i'"~ és csemege kivéte
lével kávét is adhatnak és a férfiaknak is; mást nem. 

35. Purimkor a tisztele1reméltó tóratudósoknak 

t li"'»~W ;,,,3'0 név alatt ismeretes szombati lakoma, 
maly lehetőleg halból és húsból áll. 

2 Németeknél szokás volt, hogy a szomszédság asszonyai 
viaszkból, melyet hoztak, nagy gyertyát készítettek a gyermek
ágyas n6 szobájában. A fürthi minhagkönyv [1767] W'1,., ~,!It 
v-,y;,-nek nevezi. -
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adott aj án dékon kívül csak három barátnak vagy 
rokonnak szabad ajándékot küldeni. Az ajándék ér
téke, melyet fentemlített napon küld a vőlegény- a 
menyasszonynak és a menyasszony a vőlegénynek, 
nem haladhatja meg a hatvan lhát. 

36. Mind az ajándék betakart tálban küldendö, a 
takarók nem készülhetnek aranyból vagy ezüstből. 

37. Ha ifjú bár?nicvá lesz, a gratuláló vendégeket 
meg lehet kínálni kávéval vagy más itallal, :-ttoNC,"i'"~ 
kivételével, továbbá savoiardo és mandulából készült 
édességgel. 

38. Lakodalomkor népünk fiaiból alakult zenekar 
[N"~",Ni'N] megengedhető. Férfiak és nők közt a tánc 
mindig tilos. Együtt táncolhatnak azonban a tánc
mester és egy család tagj ai.1 

39. Kártyázás mindenütt tilos, azon helyek kivé
telével, ahol a királyné 2 

- gyarapodj ék fensége -
engedélyével játszanak. J á tszhatnak azonban a család 
tagjai és az egy házban lakó, kívülről jövő vendégek, 
kik kivétetnek a ti1~lomból, eastellot [,~"to0Np], 3 sakkot 
["PNi'O = scacchi], dámot [:-t~N,] , lottót és fogadást 
[ "l"l"~,po == scommessa]. 

40. Peszach- Szukkoth félünnepén, Iszrú-Chág 4 

napján, Purim két napján és éjjelén, az első Adar 
14-ik napján, Chanukka nyolc napján kártyázhatnak 
asszonyok asszonyokkal még pénzre is, a férfiak pe-

1 Jellemző az olasz zsidók kulturájára. 
2 Mária Terézia. 
3 Oastellina, gyermekjáték három dióva.l. 
" Az ünnep utáni nap neve. 
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dig a férfiakkal pénz nélkül. Férfiak azonban sohasem 
kártyázhatnak növel vagy nő helyett, épúgy nő férfiú 
helyett. Megenge·dtetik a.zonban a vőlegénynek eljegy
zése egész időtartama alatt (ha ő kívüllakó és a vele 
jövő vendégeknek) ká1·tyázni menyasszonyával és egész 
háza népével. Az esküvő hetében a lakodalmas ház
ban játszbatik a völegény családja a menyasszony 
családjával; szüleik, fivéTeik, nővéreik és a kívülről 
jövő vendégek. Más férfiak csak a mulatság kedvéért 
játszhatnak ezen házakban pénz nélkül. 

41. Akik eltávoznak a városból vagy a környezet
ből foglalatosságuk folytán, akár férfiak, akár nők, 
minden alól feloldatnak távozásuk és érkezésük napjain 
és éjjelein. Ha a kerület valamelyik falujában tartóz
kodnak két napon át, érkezésük és távozásuk napjai 
kivételével, kötelesek ezE\ n rendelet szerint viseltetni. 

42. Utasok, kik véletlenül jönnek és nem akarnak 
letelepedni városunkban, avagy a kerületünk faluiban 
érkezésük után harminc napig nem tartoznak enge
delmeskedni e rendelet intézkedéseinek. Ha tovább 
itt maradnak, a város lakóinak tekintetnek, míg nem 
kapnak engedélyt az elöljáróktól, kik évente vannak. 
Arra is vonatkozik, ha eiköltöznek és visszatérnek 
és nem maradnak a vá1·oson kívül harminc napig, 
.Kötelesek engedélyt kérni az elöljáróktól, ha azoknak 
tetszik őket feloldani. 

43. Mind a tilalom, mely felsoroltatik ezen rende
letben akár a ruházatra, akár a gyöngyökre, akár az 
egyéb éksze1·ekre, vonatkozólag, kötelező férfiakra és 
nőkre akkor, ha kimennek a házból nyilvános utcára 
vagy más közelfekvö udvarra, vagy bárhova, ahol ez 

~ 
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feltünö lehetne, még akko1· is, ba a közellevő zsina
gógába mennének, melyet elérhetnének anélkül, hogy 
nyilvános úton mannének oda. De magában a ház
ban megengedhetők az összes eltiltott ruhák és ék
szerek (azoknak, kik ilyenek birtokában vannak ; 
újakat azonban semmiesetre sem szabad készíteni). 
Ha azonban ugyanazon házban volnának örömök 
vagy nyilvános lakomák, vagy napok, melyek hiva
talos látogatásokra valók, mint pl. az esküvői nap 
elötti szombat, vagy ha a nök társaságban mennek 
gyermekágyas nő látogatására, más ruhát és ékszert 
nem .vehetnek fel mint azokat, malyeket világosan 
megengedtünk fent, mást semmiesetre sem, még ha 
házukban maradnának is. 

44. Mind a fentemlített dolog tilos minden férfiú
nák és nőnek, ki mantuai községünk és környezeté
nek tagja - őrizze meg őket Sziklájuk és Megváltó
juk - 1 O éves kortól felfelé. Ezen megállapodás 
szavait egyetemességében és részleteiben magukra és 
ivadékukra vették és vállalták nehéz átok terhe mal
lett, mely jóváhagyatik az alólírott tisztelendő rabbi
tól. Mindennemű _"kétség iránt, mely a rendelet -vala
melyik részletének megértése iránt felmerülhet, kér
dezzék meg a kiváló, előttünk telj esen megbízható 
urakat : Mose Chajjim Szalamot, Izrael Elchanan 
Monferinot, a levitát [r,.l"O], és r. Izrael Hakohent -
őrizze meg Sziklaíjuk és Megváltójuk - kiknek enge
dély és felhatalmazás adatik ezen rendeletek körül 
felmerülő minden kétely tisztázására. Ez üdvül szol
gáljon, szerdán, Chesvan havána~ 15-én a Teremtés 
5532. évében. 
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Jakob b. Simcha Jehuda Saravval, 1 ki ezt elrendeli. 
Izrael Gedalja b. Mose Cases, közeégi jegyző. 
1776 december 16-án újból megállapították a ruha-

l'endet a következő hat évre. Bevezetésében szigorúbb 
hangon beszél: <lAki megszegi - úgymond - egyi
két a határozatoknak, azt ezen derék emberek (az 
előljárók) megbüntethetik tetszésük szerint, megfenyít
vén és megbírságolván őt vagyoni állapota ezerint és 
bűne szerint, hogy jelül azoigáljon az ellenszegülők
nek. [IV. M. 17. 25.] A többiek pedig hallják és fél
j enek és ne vétkezzenek többé. [V. M. 13. 12.] Az a 
férfiú vagy nő pedig viseli vétkét és a többség aka
rata el1en vétkezőnek neveztetik és a hozzá hason
lóra mondatik, aki elkülönödik a gyülekezet útjairól, 
nem fogja látni a gyülekezet vigaszát. l> [Tánithit~] . 

Maga a hirdetmény nem paragrafusolua oszlik, 
hanem áttekintőbb módon a férfiak törvénye, nők 
rendje, menyasszony törvényei, lakomák, ajándékok, 
circumcisio emberei, zene, tánc és játék, utasok és 
távozók című fejezetekben állftja össze az idevonat
kozó intézkedéseket, malyeket ugyancsak Iz1·ael Ge
dalja b. Mose Cases az orvos, hitközeégi jegyző ír alá. 

Az intézkedések körülbelül megegyeznek az előb

biekkeL Hozzáteszi, hogy a camisol és a nadrág 
férfiaknál készülhet pamutbársonyból és pamutplüs· 
ből. A tarka színeket megtiltják A lakomákhoz az 
elsőszülött megváltásának lakomáját is sorozza. A jé
lenlevök számát 36-ban állapítja meg. E számba fog
laltatik az egész rokonság is. Menyasszony, ha férj e 

1 L. Mortara f. i. h. 59. o. 
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házába. kerül, csak apósának és anyósának egy-egy 
inget bozhat ajándékba. 

Az 1794 december 14-éröl keltezett intézkedés, 
mely hat évre szól, az előző pragmatika felosztását 
követi. Aláírta Aser Izsák b. J ako b Ohajjim Castel· 
Franco. Újabb intézkedést nem tartalmaz, csak sopán
kodik, hogy szabad a császát· engedélyével egyes 
helyeken kártyázni. Ezt korlátozni akarja. Érdekes 
adatok ezek, mutatják a vezetők céltudatos gondos
ságát, mellyel meg akarták a gondjukra bízott gyüle
kezetet óvni a luxus l>rületes kinövéseitőL 

A szövegben eUJfm·clu ltJ olasz szavak.'~ 

'~jN'~,"-rN andrienne '~)N~NJ gallone 
'~)N~"~'rOl-t t_agliato .,~~N'~!Ii:'~)'""\t-t~~~ guarnizione 

'~)l-t'~~~to~'~l-t intaglio '1~),~)'~1-t t-t-r'""l~~ cordainpunti 10 

'~foj-,1-tj')"N in~arnata :"1~1-t'1 damo 
'~O'~jN ams li .,.,~~'1 doppio 

:-tN"~"'1Nj'N academia ,i'O~N, dama.sco 
:-tC,",N:l havelia .,~N,, dra.ppo 

'~j'~!li:Nto,C,N:l ballotazione .,to,~.,, veliuto t5 

:-t'""l'~j,'fO,:l bottoniera. .,~~~~,r,-., velotino 
-,,,.,,:l bordura 10 :-t.,.,c,.,, vigilia: 
,c,.,.,j.,~ bindello j,,.,.,, verda 

N)'rO,i'O"~ biscottino ")"-,~Nto tabarrano 
to"'""l"~ barett '~)Nto tane so 
N1),~~ blonda '!),.,.,~,to'-,,to tortiglione 

,'rONi',,~ brocato ts ,c,,i' :-fj'""\,to torno collo 
.,~,~~.,..,~ heniuola :-tto'~~'~to telatta 
,)N~N~ coliana :-t,~,l-t:-t :-tto"~'~to telatta operRo 

1 Az olasz szavak magyarázatában többnyire a Lipcsében 
1793-ban megjelent Nuovo Dizionario •.. del Abbate Anniba.l 
Teuchero c. nagy szótárt használtam. A csillaggal jelzett hat 
szót Szemere Samu dr. barátom volt szives azonosítani. 
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"J"0,",M'1TO traversini st~ 
*) "J"'"~N"1TO trama., tra

maglio 
"le",TO trezza.,treooia. 

"'NTOJ"" gentiligia. 
U""1fOC,, Justrino 
U"i'"JK~ ma.nichino 'o 
.,,TOO,~ mostra. 

~TO"i'O,~ moschetta. 
"~""1,~ morelio 

,-.;~,-.~ medaglia 

""'TOJ~ mantiglia. '5 
,TO"i'"J~ ma.niootto 

,:lN""J ? 
"'"",""J nielio 

~roN&,,p""J pálinkaféle t 
*} .. ,.,.,,,NO savoiardo oo 

(ismeretes cu
korsütemény) 

Mto"'i,toc stoletta 
"J"~N,TOO strasoioo 

,J"C","O sedicino 
"PNPO scaochi 

"!l~M,Nj'O scarama.zza. 65 

,tQMr,,NpO scarlatto 
"O"~,pc scommessa 
"J"TOCN!j festonna 

"to"&,,~N~ fa.zzoletto 
M.,""N l"N "fOJ~ p unti in a.iro eo 

"ÍOM,."~ fodera.re 
""~"~ fibbia 

""i'"~"!j fioo 
'lj,'l!j fidera 
.. -,, .. !j fiore es 

"toM""~ pia.tto 
"i'""~ fioooo 

Budapest. 

~~&,-.~ felpa. 
,to~"~ vina.ta. 

,TON""i'"Y'~ pinocohiatto 7o 

~TOO"~ festi 
"~"~ pizzi 

*) ,,,.,N,"~ pregolina. ? 

"faj~ punti 
,i'O"TON"1~ fra.tesco 

"T"i~ fregio 
"TOJ,~ ointa 

"to,p,~ zucohetta 
,r,N,J"~ zendala 

1T0J"lt ointa. 
~N"'"J"~ ciniglia 

75 

80 

,J"i'"~ zecchino 
*) J"r,,Np cavolino 
.. r,,T"~Np camicinola 
,r,"TOON~ eastellina 85 

. "TO,~Np capotto 
~J"JNr,,p collona .. .,,,p colla.re · 

~,N~,p comara 
-.,-,N~~,i' compadre eo 

"J",'-TN~~,p oompadrone 
"fO"!jJ,i' oonfetto 
K""~,i' auffia 
,j,-,,,i' cordone 

~,.,.,,,i' cordelia 
'fO"!j,,p oorpetto 
N~"t,:, oaJiffe 

ll 5 

"fO"Xr,p ca.lcetto 
"TOJK""JJP oa.nnella.tto 

'~rb,p carmisi too 
.,~.,,~M., raporto 

*} .,~.,.,:,-, rubizzo 
*) n~,~ .. ., ruvido 

Dr. Weisz Miksa. 
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"VERSEK. 

VERSEK. 

SOK ÉV UTÁN. 

Hajamai a dér már megeste, 
Érzem, közelg a borus este 
8 ifjúkorom a hegy megett 
Felém búcsnzót integet. 

Hej, hány reményláng szállt az égnek, 
Most már parázslanak, nem égnek. 
Szellő fú s hűs lesz hirtelen 
S távolból hív egy sírverem. 

l 

És valami úgy visszavon ma 
Oda a távol kis templomba 
S amely talán még visszavár, 
Ki tudja, mennyi éve már t 

Csak egyszer illnék még a padba, 
Ahol nevem volt befaragva, 
És hullathatnám könnyemet 
A régi imakönyv felett. 

S ~mit szivem oly vágyva áhit, 
Hadd sírnám el ujból imáit. 
Csak egyszer még,. mint egykoron, 
Csünghetnék mindegyik soron. 

És oda szállna tán elém be 
Minden betű, mintha beszélne 
És hosszú ujja engemet 
Korbolva int és fenyeget: 

107 



108 FEJ.EKI SÁNDOR 

Mikor kifosztott már az élet, 
Akkor látunk csak ujra téged ? 

. \ 

Gyermekkorod mult délibáb r 
Ne itt keresd r Osak menj tovnbb l 

Csak menj tovább r Ezt hallom egyre. 
Batyum továb b viszem a hegyre. 
Már est van és hátam megett 
A templom bú~sut integet. 

AZ UTOLSÓ SZÓ. 

Ha megtö1·ve, haldokolva 
Búcsut int az teneked, 
Ki e földön mindened volt, 
Aki t sz í ved szeretett. 

Megremeg még fonnyadt ajka, 
De szava nem tör elő 
B hogy megsúgja, amit érez, 
Testében már nincs erő. 

Élted' adnád, ha. sejtenéd, 
Mi is ez a suttogás. 
Ajka rándul, de szavait 
Fátyol födi, egy csodás. 

S ha már régen künt is pihen~ 
De bús, csöndes éjjelen 
Az a szótlan, néma. beszéd 
Almodban még megjelen. 

Tépi szíved, egyre tépi, 
Vajjon mi is lehetett 



VF:RSEK. 

Az a végső, csöndes búcsú, 
Az a néma lehelet ? 

Haló szava vádolt-e, vagy 
V :ígasztalni keresett ? -
Elvitte a rej télyes sz ó t 
Mindörökre kedvesed. 

Lelkével szállt fel az égbe 
S meg nem hallod sohasem, 
Osak ha sz:íved a szívével 
Találkozik odafenn. 
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Budapest. Feleki SándoJ'. 

" , 
AZ ISTENISMERET FEJLODESE. 

Összes testi és lelki tulaj donaágaink között nincs 
egy sem, mely annyira elválaszthatatlan lenne az 
ember fogalmától, mint a vallás. Amennyire csak 
vissza tudunk tekinteni az emberi-nem fejlődésének 

történetébe, mindenütt ott találjuk a hitet, mint az 
emberiség leglényegesebb tulajdonát. 

Nincs és nem is volt oly élő néptörzs, mely ennek 
híjjával lett volna; még a beszéd sem természetesebb 
és j ellemzőbb tulajdonsága az embernek, mint a bit. 
N em kivülről belénk oltott eszme vagy fogalom ez 
tehát, hanem oly érzet, mely velünk születik és így 
a priori meg van bennünk. Ez azonban csak egy 
népre, mint egészre vonatkozik, de az egyes emberre 
nem mindig, mert hisze~ az egyednél mindenféle 
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természetellenos jelenség megnyilvánulhat akár rend
olienea okból, akár a ferde fejlődés következtében. 
Az egyea embet· vallástalansága a legtöbb esetben 
valamely okból beállott .lelki meghasonlás követ
kozményo. 

A normális embe1·i lény, mihelyt öntudatra ébred, 
érzi erejónel< gyarlóságát és tapasztalja, hogy sorsát 
nom ogyodül aaját akarata irányítja. É1·zi, hogy testi 
szol"ve~oto a porhoz akarja őt kötni, de ugyanakkor 
föltf\mad benno a vágy, hogy kiragadja magát a földi 
dolgok ezen láncolatából és kapcsolatba lépjen a 
mindonséggel, malynek része és fölemelkedjék egy 
fölelfolotti lénybez, melytől függőnek érzi magát. Így 
hát a bitot a legvilágosabban úgy határozhatjuk meg, · 
hogy az az emberi léleknek a végtelenség felé való 
vtígyódása. 

JlJzt a m indenek fölött uralkodó erőt kereste mindig 
az ember és a legősibb időben a kö1·ülötte fekvő 
tárgyakban vélte föltalálni, leginkább azokban, melye
l{ et reggelre kelve legelőször pillantott meg. Ez az, 
mit az Amerikát fölfedező portugál hajósok elneve
zése alapján ma is fetisimádásnak hívunk. Fetisét az 
indiánus és néger a nyakán hordta vagy otthonában 
őt·izte. Nem valami varázsszart látott ő abban, mint 
a port\tgál hajósok hitték, hanem a tárgyat magát, 
tisztán é1·zéki megjelenésében vette körül istent meg
illető tisztelettel. Újabban ugyan azt hiszik, hogy már · 
a fetisimád6 nem a tárgyat magát imádta, hanem 
azt a lolket, melynek lakóhelyéül képzelte azt, de ez 
bizonyára a fetisimádásnak csak egy későbbi, maga
sabb fokán következett be, 
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Ha kiindulunk ama általánosan ismert és elfoga
doU elméletből, hogy a gyermek fejlődésa első évei
ben keresztül megy mindama fejlődési fokozatokon, 
melyet az emberiség évezredek alatt tett meg, úgy. 
világos előttünk, hogy a fetisimádó eredetileg magát 
a talált tárgyat imádta, mint ahogy a gyermek azt 
a tárgyat, mely neki megtetszik és melyhez hozzá
jut, különös ezeretettel veszi körül, ragaszkodik hozzá 
és ki nem adja kozéböl, mintha félne, hogy akkor 
valami baj ér~. De van a fetisimádásnak egy marad
ványa, mely a fejlettebb vallásokban él ma is és ez 
az ereklyeimádás, malyről tudjuk, hogy szintén csak 
a tárgyat magát veszi körül imádatszerü tisztelettel, 
anélkül, hogy azt élőnek képzelné, vagy lelket tulaj
donítana neki. 

Csak később kezdi a gyermek játéktárgyait magá
hoz hasonló élő lénynek tekinteni, kivel társalogni 
kezd, gondozza és bizeleg neki. Így hát csak későbbi 
fejlődési fok az animizmus, vagyis ama hit, mely 
minden tárgyban egy érző, gondolkodó és akarattal 
biró szellemet vél föltalálni és már nem a tárgyat, 
hanem a benne lakozó lelket imádj a. 

Ezen animizmusból fejlődik ki aztán a spiritizmus, 
vagyis ama hit, hogy a lelkek nincsenek hozzákötve 
a tárgyakboz, hanem elhagyhatják azt, a földön és 
légben megjelennek, részben saját ösztönüktől hajtva, 
részben valamely varázserőtől kényszerítve. Az imádott 
tárgyaknak mindeme fejlődési fokozatokon meghatá
rozott száma nincs és azért tulajdonképen istenek
nek sem nevezhetők, me rt sem nevük, sem személyi
ségük kif\llakulva nincs és egymáshoz semmiféle 
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rangfokozatban nem állanak. Imádásuk csak abban 
áll, hogy ellenük varázseszközökkel küzdenek, tánccal, 
énekkel, lármával, kiabálással védekeznek támadó 
hatalmuk ellen, míg a jóknak vélt szellemek kegyét 
ajándékokkal igyekeznek megnyerni é.s erejüket áJ.do
zatokkal növelni. Valami nagy hatalmat nem tulaj
donítanak nekik; varázserejük nagyobb varázslattal 
legyőzhető, sőt igen könnyen megtéveszthetők és ki-
j á tsz ható k. 

Lassankint aztán a hatá1·talan számú szellem bizo
nyos meghatározott számú istenekké redukálódik. Ez 
úgy történik, hogy egyes fGtis, mely eredetileg csak 
egy ftmber istene és arinak is csak bizonyos időre, 

állandó hatalomhoz jut és a tulajdonos gyermekeire, 
egész családjára, késöbb a tőle származó egész törzsre , 
átöröklődik. Igy lesz a fetisböl, az egyes ember 
istenéből, a törzs istene, a toten~. De megfogyatkozik 
az istenek száma azáltal is, hogy a természet szám
talan megnyilvánulása közül idővel csak a kiválóbbak 
és állandó jellegűek részesülnek imádásban, mint 
pl. a nap, a hold, feltünőbb csi1lagok, föld, tenger, 
viharok stb. A hit ezen alakját szabeizrnttsnak nevezik 
egy szabeus nevü nép után, kiknél ezt először találjuk. 
Az istenek nemcsak állandó neveket kapnak, hanem 
személyük, jellemük, torténetük - mithosz - ki
alakul. A legtöbb isten valamely nagy ember, kiváló 
hős, ki mint ember föláldozza életét és mint Isten 
föltámad. Majd egymáshoz való viszonyuk is szabályo
zódik. Itt-ott a monarohikus politheizmust találjuk. 
de rendesen a sok isten fölött egy trinitás, hármas 
istenség uralkodik, A szumiroknál Bél, An u~ Ea; a" 
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babilonoknál Sin, Samas, Rammon ; a görögöknél 
Zeus, Posaidon és Hades ; a védáknál Brahma, Visnu, 
Si va; Perúban Illa ti ci, Viracochi és Pachacamoo. Igen 
gyakran mint apaisten, anyaisten, fiú- és leányistenek 
lépnek egymással viszonyba. Zeus és ·Hera kedvelt fia 
Apollon, elkényeztetett leánya Athéne; Egyiptomban 
az istenek Set és Núbnak a gyermekei, Akkadban 
!star az istenek anyja. 

Magasan emelkedik mindezen vallások fölé Zara
bustra hite a perzsák.nál, melyet dualizrnusnak 
azoktunk nevezni. Itt már Ahura Mazda a hatalmas, 
a bölcs, igazságos és erkölcsös Istenség, kinek hatal
mával egy teremtménye sem mérkőzhetik, de azért 
még körötte is zúgnak a l'Ossz szellemek, kiknek 
nem ő az ura és parancsolója, hanem Ahriman. 
Vele szemben Ahura Mazda ereje önmagában nem 
elegendő, hanem varázslattal, bűvészettel kell küzdeni 
Ahriman ellen és így amannak hatalmát erősíteni 

Mindeme vallások fejlődési iránya egyenes és 
könnyen áttekinthető, de azért még sem szabad 
hinnünk, hogy minden népnek keresztül kell mennie 
e fejlődési fokok valamennyién és így a magasabb 
és alacsonyabb kultúrájú népek hite között úgyszólván 
csak időbeli különbség van. Kétségtelen ugyan, hogy 
a kultúra nagy hatással van a hit fejlődésére, de 
korántsem ettől függ az csupán, mert más érzék kell 
a hithez és más a müvelődéshez. Sok nép ér el 
magas müveltségi fokot, a.n~lkül, hogy kebelében a 
hit ezen fejlődéasel lépést tartana, viszont számos 
nép már fejlődésa kezdetén teljesen új útat tör magá
nak a tiszta istenismeret felé. Így az árja és semi 

Ar. DllT ivkönyve, 1917. 8 
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népek eddig tárgyalt vallási fejlődésétől csaknem 
teljesen függetlenül alakul ki Keletázsiában a brah
mizmus és budhizmus, melyek rilind.3 mai napig uTa;l
kodnak földünk ezen részeiben és a legelterjedtebb 
vallások közé tartoznak. 

A brahmizmus és a belöle keletkezett budhizmus 
fölismervén a természet erőinek hatalmát, azokat nem 
imádni, hanem tőlük megszabadulni, önmegtartóz
tatás által magukat tőlük függetleníteni törekszenek. 
Céljuk nem az, hogy valamely, istenség kegyét ki
nyerjék, hanem hogy magukat minden felsőbb. ha
talomtól függetlenítsék. Csendes szemlélödés, ön
képzés, önmegtartóztatás, szóval önerejük és igye
Irezetük útján törekednek eljutni a megváltásig, mely 
minden egyéni vágy és érzelem leküzdése után a 
nirvánáig, a nemlétig vezet és így nemcsak az iste
nektől való függéstől megszabadít, de sőt még föléjük 
emel. N em ok nélkül nevezik hát sokan a budbizinust 
a t bei zm us nak. 

Minél tökéletesebb és tisztultabb valamely nép 
istenismerete, annál tisztábbak az igazság és erkölcs 
fogalmai, malyeket ez az emberi kebelben ébreszt. 
De azért még sem lehet állítani, hogy a hit és . 
erkölcs már a fejlődés legelején eme szo1·os kap
csolatban voltak egymással és ahol az erköl~s és 
igazság érzete már ezen fokon benne volt az egyén 
vagy nép lelkéb~n, az a hittől telj~sen függetlenül 
élt ott. A fetis csak az egyes ember istene volt és a 
viszony kettőjük között teljesen független volt attól, 
milyen viszonyban élt az ember többi embertársávaL 
A fetis csak azt kivánta meg imádójától, hogy az ö 
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kedvében járjon, azzaJ. nem törődött, hogyan bánik 
el másokkal. 

Mikor a fetisből totem, vagyis törzsisten lesz, akkor 
már imádásával természetesen együtt jár az, hogy az 
~gyén a törzs iránti kötelességeket lelkiismeretesen 
teljesítse, de ezen "kötelességek - mint tudjuk -
a legtöbb esetben nem esnek össze az erkölcs köve
telményeiveL A politheizmus fejlettebb fokain, így a 
görög-rómaiaknál, már az istenek a törvények őrei 

és híveiktől megkövetelik a törvények iránti engedel
mességet. Itt már a hit mellett ott van az igazság 
és erkölcs, de koránt sincsenek egybeolvadva. Maguk 
az istenek, kik eredetileg a természeti erők meg
személyesítői, nagyon könnyen túlteszik magukat a 
törvényeken és ezt ke_gyeltjeiknek is gyakran meg
engedik. A mithosz minden tartózkodás nélkül beszél 
részre b ajlásukról, bosszúvágyukró~ érzékiségükről ; a 
gyarlóságok és hibák é:ppen úgy benne vannak jel
lemükben, mint az emberekében. Nem azt állitjuk, 
b ogy e népek nem voltak erkölcsösek és igazságosak, 
csak azt, hogy ezen kiválóságukat, amennyiben meg 
voltak bennük, nem a hit teremtette meg bennük, 
banern attól teljesen független lelki tulajdonságok. 
Tudjuk, hogy a klasszikus kor az erkölcsöt nem a 
hittel, hanem a tudománnyal, az emberi bölcseséggel 
_igyekezett kapcsolatba hozni és e nagy tévedésben 
rejlett éppen tragikumuk, bukásuk és pusztulásuk 
csirája. 

Még közelebb jut a két eszme egymáshoz Zara
bustra vallásában, de itt az igazság és erkölcs nem 
mindenható erő, mert vele szemben ott áll Ahriman 

8* 
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mint önálló hatalom, melyet a legtisztább erkölcsi 
élettel sem tudunk letörni, csak a büvészet és varázslat 
segítségéveL A budhizmusban a leghatalmasabb er
kölcsi erők müködnek, ez kétségtelen és vita tárgyává 
ezt tenni nem lehet, de éppen oly bizonyos az is, 
hogy a hittel egybeolvadva itt sincs, mert ezen erő 

az istenimádást nem emeli, hanem inkább halványitja 
és gyöngíti. E tan követőj e erkölcsös életével nem 
Istent akarj a szolgálni, hanem ellenkezőleg, ily módon 
hatalma alól kiszabadulni törekszik. 

Számos értékes tanítást és ö1·ök igazságot tal·talmaz
nak mindeme vallások, de azok bűnös, erkölcstelen, 
homályos és téves felfogásokkal vannak elvegyülve, 
melyek az embert az Istenség igaz megismeréséhez, 
az emberi tökéletesedéshez, az üdvözüléshez eljutni 
nem engedik. 

Ezt az útat az emberiség számára az Izraelben 
végbemenő isteni kinyilatkozás nyitja meg. Ez föl-

. öleli, magába fölveszi mindama értékeket, melyek a 
bit eddjgi fejlődési fokain találhatók és irtó háborút 
folytat azon téves nézetek ellen, melyek az emberi 
tökéletesedésnek útjában állanak s malyeket az igaz 
istenismeret meg nem türbet. Előtórben a bálvány
imádás elleni küzdelem áll, mert külsőleg ez volt a 
legszembetűnőbb l<ülönbség Izrael hite és a többi 
~vallások között; de nem kisebb határozottsággal és 
kímélotlonséggel folytatja a tora a harcot a pogány 
vallások formáiban rejlő tóves eazmólc ellen ós pedig 
elsősorban a sokiatonsóg tana ellen. Nom a természet 
számtalan erői jnté.zjk aorsunkat, hanem - így 
tanitja - egy földöntúli szellemi hatalom. Ez a 
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hatalom egy ós egysóges, mel't biszon az ö mindon
hatósága kizárja azt, h ogy vele szemben bártn ely 
rajta kivül álló er ö létezh et ós érvónyeaülhot. A futis
ből keletkezik a t otom, az egyéni sok istenből a törzs 
egy isten e, ebből pedig a fej l ődés ome legmagnaabb 
fokán: az ég és föld egyetlen ! stone. Vele szembon 
nem létezik a l'ossznak önálló batalma (Ahrimn.n), 
azért <<tomim tibje im Adonaj 1> tolj csen és kizárólag 
az ő szolgálatába kell állanunk és fölösleges büvé
szettel és varázseszközökkol a rossz szellom ele allon 
küzdeni. Alti n em elégszik m og I ston szolgó.lattivn.l, 
hanem m ég ozen kivül varázslath oz is fordul t1 gonosz 
szellemek ellen , az jolét adja, h ogy az Egyist ont nom 
is1nel'i, azé1·t a vaní zelatot ki kell il'iani I z•·aolböl. 

I sten az igazság örök hatalma, nz rkölcsi tökó
letessóg és igy az orobet•nok nem ]ebet ttz t1 oólja, 
hogy kimen eküljön hatalma alól azáltal, hogy az 
életet m egveti és az ombori egyónisógónok lnegaenuni
té.E:Jéro törekszik, hanom ·az a mi t·ondültotű~iink, 

hogy az óletot megbecsüljük és azt az lS szolgálaüibo, 
állitsuk, őt kövosaül< ós a IIozzá val(> hasonlóságl'tt 
törekedjünk. Így óri el a ldnyilntkozto.tott hit tuna 
magaslatot, molyot az eddigi vallások fojlöclóaült log
magaaabb fokán som tudno.)< m ogkö2olitoni: a hit 
és e1·lcölcs eszutéinelc teljes e!Jybeoluculdsdt. 

Ebből következi]<, hogy a ~aid ó va 11áA non1 iHm or 
külön erkölcstant ós külön vallástant. Nomcsak a tóra 
tárgyalja azokat mindig együtt óa soha kiilönbségot 
köztük nom tesz, hanem a kóHőbbi hngyományoH 
irodalomban som találjuk a~okat soha ogymástól ol
különitve. Nyomára sem akadunk, hogy bármi tekin-
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ttltben különbséget tettek volna vallási és erkölcsi 
o elokedet között, avagy más beszámítás alá állították 
volna az 01·kölosi vétséget, mint a vallásit. Igaz, a 
hagyomány elkülönít a tóra összes törvényei közül 
hetet és ezek1·ől azt állítja, hogy ezek betartását 
nemcsak zsidótól, hanem minden embertől meg kell 
követelnünk és ha módunkban áll, reá is kell sz ori
tanunk, de ezek ko1·ántsem az általános emberi erkölcs 
törv 'nyei, mel't hiszen ezek között is ott vannak a 
hit alapigazságai 1 is. A kettő tehát egymástól még 
itt is elválaszthatatlan. 

Természetesen azt nem állíthatjuk, hogy a ki
nyilatkozás útján ogész Izl'ttel népe egyszerre úgy
szólván egy ütéesel eljutott az istenismeret e leg
magasabb fukához. ~zt a szentírás nem mondja 
nekünk, sőt ellenkezőleg, a próféták történeti könyvei 
világosan és leplezeHonül föltüntetik, hogy e népnek 
is keresztül kellett mennie ama fejlődési fokozatokon, 
malyeken más népek t\thaladtak. Sőt a tóra törvényei 
részeiben és intézményeiben - legalább Majmuni 
állítása ezerint - számol is ama természeti jelen
séggel, hogy minden nép lelki fejlödése osak foko
zatosan emelkedhetik. A kinyilatkoztatott tan eleinte 
csa-k kevés számú kiválasztottnak, a prófétáknak volt 
szellemi tulajdona és vajmi measze volt még az 

i Ezen úgynevezett hét noa.ohida-tilalom - seva miovot 
· sel bené Noaoh - a következő; Bálványimádás, Istenkáromlás, 

véront6s, vérfert6zés, rablás, jogtalanság és végre él6 állat 
testének szétmarcangolá.sa, vagyis á.llatkinzás. (Talm. Syn· 
bedrin ö66. Majmuni Hioh. Melaohim 91.) 
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eszményi kor, midőn ({az egész nép prófétákból állott)) . 
A próféták müködésének eredménye, hogy Iz1·ael 
minden más népnél gyol'sa bb haladásban tette meg 
az útat a fetisimádástól kezd-ye, hol még a hit alig 
bontakozik ki a tajta tapadó babonától, egészen föl 
az istenismeret legmagasabb fokáig, hol nincs külön 
hit, külön erkölcs, emberszeretet és igazság, hanem 
mindez egyesül az Egyisten eszméjében, kit azol
gálván és útait követvén, lelkünk harmonikus egy
ségében mindezen eszméket megvalósítani törek
szünk. 

A vallások története arra tanít, hogy a fejlődés itt 
sem állott meg, hiszen a szentirás alapján még 
újabb vallások keletkeznek, a kereszténység és moha
medánizmus. 

Ezeknek monotheisztikus voltát a zsidóság mindig 
elismerte, hivatásukat nagyrabecsülte és máltatta ama 
nagy érdemüket, hogy a. népek százmillióit a bálvány
imádás és solüstenség téves tanaitól megszabadí
tották és így azokat a tisztult erkölcsi élethez emel
ték föl. Azt azonban tagadnunk kell, hogy ezek a 
szentírásban tanított istenisme1·etet magasabb fokra 
emelték. 

A kereszténység ama tanai, melyek elterjedését 
megkönnyítették: az emberből vált Isten, avagy Isten
ből vált ember, atya- és anyaisten, fiúisten, bárom
ság, védőezentek stb. kétségtelen régebbi eredetűek 
és az alacsonyabb fejlődési fokokon találhatók föl ; 
de amidön ezeket magába fölvette, ezerfölött meg
l\önnyíté a hozzávezető útat ama népek számára, 
kiknél ezekkel rokon vallási felfogások uralkodtak. 
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Mi szilárdan valljuk, hogy szentírásunk istenisme
reténél magasabb fok nem létezik és nem is kép
zelheti:>. 

Losonc. Dr. Vajda Béla. 

APÁM. 

Az ernyős lámpa halvány fénykörében, 
Ha pihenek, sok munka, zaj után, 
Megjelenik egy drága arc az éjben, 
Két tiszta szem néz mosolyogva rám. 
Igy akartam - suttogja néma ajka -
Hogy tiéd legyen, amit itt hagyok, 
Én vezetlek, én vigyázok utadra, 
Fiam, ne félj, mert én veled vagyok. 

És ott lebeg a jól ismert szobában, 
Kinyitja sorra kedves könyveit, 
Keze az arcom megsimitja lágyan 
És a munkámban csöndesen segit. 
Én kérdezek, () hangtalan felelget, 
8 felismerem a régi sza v akat 
És mintha zengni hallanám a csendet : 
- Előre l - szól - megállni nem szabad. 

- Én elhívattam az egekbe, látod, 
Korán elmentem tőletek, fiam. 
Otthagytam harcot, álmokat, családot, 
Amit szarettem : már mind messzi van. 
De ami fény volt bennem : eszme, lélek, 
Az olyan tiiz, mit sír hiába rejt. 
Mind ami bennem tündökölve égett, 
Az élteti tovább is Izraelt. 



APÁM. 

Ki nem törödtem soha akadállya.l, 
Im' míivemet most folytat.om tovább, 
Én megküzdöttem gyorsan a halállal, 
Eszméim élnek új időkön át. 
Szivem, az álmok lángoló kohója 
Nem hiilt ki lenn, a hideg éjszakán. 
Vagyok tovább is barcok lobogója, 
Vagyok a jelszó az örök csatán. 

Most is tanitok és most is mesélek, 
Most is vigyázok : nem közelg-e baj ? 
Sok kis betliben én örökre éJek ..• 
Engem keres, aki hitet akar. 
Osak úgy mint én : egy percre sem megállni, 
Osak úgy mint én : mindig a hegyre fel, 
Sohasem csúszni, hanem egyre szállni, 
Igy élj fiam, akkor boldog leszel ... • 

... 8 én hallgatom, nagy könyvekr~ hajolva, 
Amint mellettem áll 1 halkan beszél 
És megmozdul kezemben régi tolla, 
Folyik a munka s csendes lesz az éj, 
A fóliánsok egy-egy lapja reszket, 
Sok titkos árnyék j átazik a falon. 
Igy folytatom, mit ő valaha kezdett, 
Mint én, oly büszkén, oly fiatalon ... 

1t1 

Budapest. Szabolcsi Lajos. 
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VALLÁSOKTATÁS A KÖZÉPISKOLÁKB.A.N. 

I. 

Vallásoktatásunk célját legjobban talán a következd 
meghatározás fejezbetné ki : Úgy neveljük az ifjúsá
gat, hogy mindenkori eljárásában azok a gondola
tok, ctka1·ások és törvények i1·ányUsák, 1nely eket bib
liánk, szóbeli hagyonuínyunk irodaln~a és vallási 
él eUinlc 'lnegszenlelt. Erre a készségre pedig nevelni 
fogunk az Egyisten lényének olyan fokozatos meg
értésével, hogy a zsidóság tanításaival való szolida
ritási érzet a harmóniáért dolgozó lélek strukturális 
eleme legyen. Olyan egyetemes és átérzett isten
ismeret legyen a mozgató erő, malynek nyomá
ban az ifjúságat áthatja az a tudat, hogy a zsidó
s~gnak még most is van hivatása, hogy a zsídóság 
az igaz isteneszmének még most is a képv_iselöje, 
még mos~ is joggal nevezi magát kiválasztott népnek 
és még most is igaz az a reménye, hogy az egész 
emberiség valamikor az Istent így fogja tanítani, 
amint a zsjdó vallás tanítja és hogy ennek a tanítás
nak az általánosadása megteremti az egyetemes erkölcs 
uralm át. Az istenismeretnek ez a szívek be vésett egye
temessége és átérzettsége kedveltesse meg ifjúságunkkal 
vallásunkat és a vallással az életmódot is, melyet szent
írásunk és hagyományos irodalmunk megteremtett. 

I\ívánjuk tehát, hogy a vallásoktatásban az isten
'isnl.eret legyen o.z, amely a kiválasztottság és a mes
sianizmus hitét fe1keltse; az istenismeret legyen az, 
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amely szeretetre és ragaszkodáara neveljen minden
bez, amit a zsidó vallási történeti élet megterem
tett és kívánjuk, hogy ez a ezeretet és ragaszkodás 

· a vallási élet részvételében való készeégig foko
zódjék. Hogy ezeket a követelményeket teljesíthes
sük, a tanulókat mindig azokkal a gondolatokkal 
neveljük, melyek erősséget, biztosságot és határo
zottságot adnak a zsidó istenfogalomnak és amelyek 
biztosíMkot nyujtanak, hogy a vallásos életnyilvánu
lások azt a bensőséget, emelkedettséget, egyetemes 
istenérzetet erősítik, melyet mindenkori irodalmunk 
erősített. Akarjuk, hogy a vallásos megérzések és 
meglátások foglalkoztassák ifjúságunkat és adjanak 
nekik olyan határozott zsidó világszemléletet, maly 
minden eshetőségben megóvja az erkölcsi felfogáso
kat, az emberi hivatásérzetet, a hitet az emberiség 
megjavíthatóságába.n, a társadalomnak igazságos 
alapra való helyezhetésében. Kívánjuk, hogy érzékük 
kifejlődjék mindazoknak a gondolatoknak, akarások
nak és törvényeknek megértésére, malyeket a zsidó 
történeti élet és a zsidó vallás szeretete megérlelt. 
Hogy a zsidó vallásban s.z emberiességnek, eszmé
nyülésnek támaszát érezzék és az élet kisértései kö
zött érezzék meg mindig az évszázadok történeti 
lehelletének éltető fuvallatát, mely szívünket és lel· 
künket megihleti. S akarjuk végül, hogy felekezetünk 
ifjúságunkban vallási müveltséggel bíró ifjakat nyer
j en, akik maj dan férfikorukban érzéssel és megértés
sel fogják meg azokat a problémákat, malyeket a 
felekezeti élet felszínre hoz és érzéssel és megértés
sel akarják a felekezetet azoknak az eszményeknek 
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szolgálatába állitani, melyeket a mindenkori müvelt 
emberek és a mindenkori művelt zsidók célul ki
tűztek. 

Megállapodunk hát abban, hogy a zsidó _vallás 
megazentelte gondolatok, akarások és törvények ura
lonua juttatása lesz vallásoktatásunk célja és hogy az 
arra való készséget nevelni akarjuk a zsidóság taní
tásainak ismertetésével és a zsidó vallási élet ápol
tatásával. De megállapodunk abban is, hogy a zsidó 
szellem uralomrajutása még nincs biztosítva azzal, 
hogy szaretettel ápoljuk törvényeit és intézményeit, 
de még azzal sem, hogy az erkölcsi gondolkodás és 
az erkölcsi akaratnyilvánulás előzi meg életünk min-
den megnyilatkozását. A mi vallásoktatásunkhoz még 
más is kell A vallásoktatásnak arra kell törekednie, 
hogy az irodalmunkban tanított élő, de érzékelhetet
len Istent éreztesse meg az ifjúsággal annyira, hogy 
hinni tudjanak az őseinktől reánk öröklött hivatá
sunkban és az őseinktől hirdetett boldog korszak be
következésében. Ez az Isten megérzéséből fakadó hit 
adjon a léleknek bizalmat önmagához, erősséget er
kölcsi energiájához és kedvet az ősi tradicziókban 
megihletett életmódhoz. A zsidó vallásos nevelésben 
részesült ifjúságnak tehát fel kell emelkednie a tu
dásnak arra a magaslatára, ahonnan a lélek struktu
rájában meglátja és megérzi Ábrahám, Izsák és Jákób 
Istenét. 

Érezzük ugyan, hogy ennek a. gondolatnak még 
a.z elméleti kifejtése is nagyon nehéz, mert az iro· 
dalmi nyelv még híjjával van az olyan terminusok
nak, melyek a metafizikai lélekfunkciókat szemlélte-
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tik. 8 mégis egyszer bele kell fognunk. Meg kell 
kisérelnünk azt a munkásságot, mellyel a zsidó gyer
meket Izraellé, azaz Istent megérzővé, Istennel küz
dővé_, Istennel közösségben e'lővé tegyük. Meg kell pró
bálnunk, hogy a vallásnevelésben a gyermek megérezze 
függöségét Istentől és tudja megtalálni ezt a függö 
érzését, amint meg tudja találni többi érzéseit és amint 
rögtön felfogja az árnyalati különbségeket, melyek 
két, egy gyökérből táplálkozó és mégis különféle érzés 
között fennállanak Erkölcsi életnyilvánulásaiban meg 
kell a tanulónak gazdagodnia azzal a tapasztalattal, 
hogy a vallásosságtól kapja az ihletet, az erőt, a 
képességet, hogy harmonikus életet élhessen. Kell, hogy 
a vallásoktatás intenzívitása megteremtse az ifjúság
nak azt az analizáló tehetségét, amely a vallás és a 
harmonikus élet egymáshoz való viszonyát szabályozza. 
Kell, hogy az ifjúság számot tudjon magának adni 
arról, mért mondjuk azt, hogy Isten nélkül nincsen 
erkölcs. Mert a tanuló azt sem látja. Ö legfeljebb 
azt látja, hogy a vallás erkölcsre tanít. De ö az er
kölcsre vallás nélkül is véli magát nevelhetni Az ő 

felfogása és tudása ezerint az erkölcsi érzés követé
sének szükségességét Isten nélkül is meg lehet értetni. 
Mért fáradjunk hát Istennel? . 

Ezek a kérdések és felmerülő gondolatok teszik 
reánk nézve nélkülözhetetlenné, hogy a vallásoktatás 
mélyen szántson és miként a bibliában mindenütt az 
Egyisten az alapprincipium, a mi vallásoktatásunk is 
a mélységből napazínre hozza az istenfogalmat és 
éppen olyan tényezőjévé tegye az ifjúság világszem
léletének, amilyen tényezője az öntudat és a lélek-
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nek egyéb alaptudatai. Kell, hogy a tanuló világ
szemléletében úgy ezerepeljen a vallás, amint szerepel 
benne más fogalom - pl. hazafiság, becsület - melyet 
szintén nem tud magyarázni, de amelyet átérez. Kell, 
hogy - mint a bibliában - az istenes megérzés ne 
a teológiai dogma tekintélyével szerezzen magának 
utat a szívekbe, hanem, hogy az Isten a léleknek 
megérzett funkcionáriusa legyen, akivel számolni 
kell, akinek parancsait belső kellemetlenségek, belső 
nyugtalanítások nélkül ne lehessen áthágni. Hogy 
az urkölcsi vágyódások, a tökéletesedési kivánások 
mindig úgy érezzék az istenhit vezető és erősítő 

támogatását, amint érzik az eszményi emelkedettség 
hatását. Az Istenről ne a vallás hittana útján sze
rezzünk tudomást, hanem lelkünk megnyilatkozásai 
útján. A va1lásoktatás csak formálja az istenfogal
mat, amint pl. az etika formálja az erkölcsi fogal
makat, a történet a történetí fogalmakat és amint a 
biblia is csak formálja az isten fogalmat. Talán egy 
példával jobban megvilágíthatj uk, amit elmondandák 
vagyunk. Hogy mi a becsületes és tisztességes él et
ben boldogító érzésekkel gyarapodunk, ez mindenki 
előtt első elmondáara érthetővé válik és erkölcsi 
érzésünkre való hivatkozással arról mindig meg is 
lehet bennünket győzni. Hogy erkölcsi akaratok mü
ködnek bennünk, azt első pillanatra átlátjuk~ A val
lásoktatásnak is az lenne hát a feladata, hogy az ifj"\1-
ságban azt az isteni érz~st oly világos tudattá emelje, 
amilyen világosan él benne pl. az erkölcsi tudata 
és ·az oktatás alatt úgy világcsodjék meg az a foga
lom, amint az erkölcsi élet szemléltetésénél az erkölcsi 
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fogalmak. Az ifjúságnak a vallástan órája alatt meg 
kell tanulnia, hogy amint az erkölcsi igazságoknak 
nem a logika, hanem egyedül az erkölcsi érzés adja 
meg a szankciót, úgy a vallási igazságoknak is egye-

-dül az egyetemes vaHási é1·zés a szankcziója. S hogy, 
amint az erkölcsiség édékét az egyetemes erkölcsi
séggel, így a vallás igazságait az egyetemes vallásos
sággallehet ellenőrizni. A "Vallásban ép úgy szólhatunk 
igazságoluól, mint az erkölcsben. 

Ennek a feladatnak megoldása a vallásoktatás leg
nehezebb 1·észe és mégis elsőrangú követelménye. 
Amíg el nem jutottunk addig, hogy az ifjúságban ele
venen működjék az Isten megérzése, amíg az Istennel 
való bensőséget életszükségletté nem tesszük, addig 
sohasem fogjuk megértethatni vele, hogy Isten 
egységének felismerésében v-an az élet forrása, és mind
addig úgy _ fogja érezni, hogy vallásosság nélkül is 
lehet teljes ember. Már pedig a zsidó vallás azon a 
gondolaton alapszik, hogy az emberek azért gyengék 
és gyarlók, tehát azért tökéletlenek is, mert Isten 
megértéséig nem tudnak felemelkedni. S az a sok 
panasz, melyet a műveltebb és szélesebb látókörü 
közönség a vallásoktatás ellen felemel, mindig az, 
hogy a vallásoktatással a gyermek vallásos lelkét nem 
tudjuk alak~tani. Akik a vallásoktatás felesleges voltát 
hirdetik, azért ellenségei a vallásoktatásnak, mert nem 
találják benne azt, ~mit a vallásoktatástól elvárnának: 
világszernléletet, a lélek bensőségével megérzett (gaz
ságokat. Nem találják a vallástanban a támaszt, 
melyet az élet harmóniája az egyetemességgel az 
istenfogalomtól nyer. N eDl él'zik az erkölcs függő-
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ségét Istentől, csak annyit látnak és hallanak 
' hogy Isten erkölcsiséget követel. De mivel úgy érzik, 

hogy azt az erkölcsi érzés is megteszi, sl>t hatásosab~ 
ban megteszi, mert az erkölcsi érzés megsértése min
dig belső nyugtalanító zavarokat kelt föl, Isten pa
rancsainak megszegése pedig belső békességünk egyen
súlyát nem okvetlenül zavarja: azt mondják, hogy az 
erkölcsi érzés nemcsak egyetemesebb érzés, mint a 
vallásosság, hanem pedagógiailag is értékesebb. Fel
támasztását tehát könnyebb és célszerűbb elj áráanak 
tartják és szükségesnek is csak az1, hogy az ifj úságot 
egyetemes erkölcsre neveljük. 

Már pedig az igazság az, hogy az erkölcs sem 
nem egyetemesebb, mint a vallásosság, sem nem 
értékesebb, mert az erkölcs nem tökéletesíti az ember 
minden életkörét, ellenben a vallás igen. Az igazság 
az, hogy az ember mindenoldalú tökéletességének az 
alapja Isten megérzése és nem az erkölcs. Mert az 
öntökéletesítés, az önmegszentelés nem folyománya 
erkölcsi érzésünknek. Saját lelki életünknek elha· 
nyagolása, de még életünk kioltása is, erkölcsi vét· 
séget nem képez. Vallási vétséget azonban igen. Azaz 
nem az erkölcsi érzésünk ezenved sérelmet, ba va
laki a saját életét elhanyagolja, csak a vallási érzé· 
sünk. Az erkölcsi érzés a társadalmi öntudat jogán 
alapszik és csak társadalmi tevékenységünket őrzi 
ellen. Az erkölcsi élet megnyugvást és biztosságot. ad 
nekünk azáltal, hogy lelkünket emeli azzal a kapcsolat
tal, mely az emberi közösséghez fűz. Érezzük boldogsá· 
gunkat, ha egész ténykedésünkkel beleilleszkedhetünk 
a köztevékenységbe. Ennek az érzetnek tudata szük· 



VALLÁSOKTATÁS A KÖZÉPISKOLÁKBAN. 129 

ségessé teszi számunkra, hogy becsületes és ~isztes
séges emberek legyünk, kellemessé teszi számunkra 
azt a munkásságot, melyet a társadalom, a nemzet, 
sőt ~z egyetemes emberiség érdekében kifejtünk. 
Tagadhátatlan t ehát, hogy az erkölcsi megnyifvánu
lás életszükségletet elégít ki és az erkölcsi nevelés 
fontos és nélküÍözhetetlen· támasza az ember meg
szilárdulás.ának, boldogságának és zavartalanságának. 
De az e1·kölcs mindig csak olyan életmód, melyet 
a társadalmi harmónia szükségérzete irányít. Azon
ban a társadalmi harmóniának szükségérzetén kívül 
az egyéni tudat, az egyéni harmónia is j o g ot követel 
a maga számára. Az életérzet is működik bennünk és 
ha társas életünk kielégítettségének az -erkölcs az 
ellenőrzője és előmozdítój a, · az egyéni élet kielé
gítettségének ellenőrzője és előmozdítója a transcen
dens. Az öntudat kielégítettsége csak akkor áll be, ha 
magát · harmóniában találja a Tökéletességgel, mely 
nélkül az élet ösztöne ép úgy nem miíködnék, amint 
nem működnék a társadalmi élet ösztöne erkölcs 
nélkül. A t:ranscendensben való megszentelődés szemé
lyes átélése adj a meg az egyéni lélek strukturájának 
azt a tökéleteseégi érzetet, amelyet a társadalmi lélek 
strukturáj a az erkölcstől nyert. . 

Az, ami az embert az élethez füzi, ami az élet 
csapásai és szenvedései között egyéniségát további 
életkifejtésre sarkalj a, mindig a vallási és sohasem 
az erkölcsi érzés. Ha az ember tisztán erkölcsi érzé
sétől nyerné impulzusait, attól az erkölcsi érzéstől, 
melyet mi ismerünk : az önmegsemmisülés, az ön
gyilkosság, az élettt!l való leszámolás fájdalmat, lelki 

Az IMI1' li:vkönyve. 1917. 
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diszbarmóniát nem okozna. Hogy a haláltól félünk 
) 

hogy az életet szeretjük, hogy már maga a tökélete-
sedési vágyunk is örömet vált ki belőlünk, azt val
lásosságunknak, a transcendenssel való kapcsolatunk
nak ~szönhetj ük és nem erkölcsösségünknek 

Az erkölcsi érzés csak a társadalomban való ön
tökéletesedés reflexiójaként ébred fel lelkünkben, mig 
az Isten érzése az, mely még az öntudatot is 
megelőzi, mondja Boutroux. Mindennek, ami ben
nünk él és megnyilatkozik, Isten a forrása. Kevéssé 
felel hát meg a tényeknek, ha azt mondjuk, hogy az 
emberi ész sehol sem találja meg az Istent. Mert 
megtalálja. Az ész eltávolodott a külső és anyagi 
istenségnek a gondolatától, de egyre jobban ragasz
kodik olyan fogalmakhoz, amelyek összevont, meg
határozott, elmélyített formájukban minden bizonyos
sággal megfelelnek annak, amit a zsidó vallásos tudat 
mint Istent imád. De nem felel meg a tényeknek még 
az sem, hogy az erkölcs kifejlődése független Isten
től. Igaz, az erkölcs a maga területén lehet olyan 
~gyetemes, mint a vallás, követelményeiben és igye
kezetében ez is megközelítheti az egyetemes, az 
abszolut jót, de mivel csak a tá1·sadalmi eszmére, 
a tarsadalmi gondolatra, a társadalmi akaratra ala· 
pítja a parancsait: ott, ahol az egyéni érdek a társada· 
lom érdekével összeütközésbe kerül, gyengébb támasz· 
pontot bír az erkölcsi eszmében, mint az isteneszmében. 
Amikor azt akarjuk, hogy jóval és ne rosszal tegyünk 
jót; amikor azt akarjuk, hogy egyesek szabadsága, 
jóléte, erénye ne legyen mások nyomorúsága, 1·abszol· 
gasága é's megromlása: akkor Isten megérzése az érté-

• 
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kesebb' tényező és nem az erkölcsi eszme. Csak Isten 
által van mindennek, ami önmagában pozitiv és élő, 
eszményi formája és értéke, joga a léthez és a fejlődés
hez. Csak Isten megérzésében tudunk annyira töké
letesedni, hogy minden dologtól elvárhatjuk azt a 
legnagyobb fokú tökéletességet1 melyet csak elbír és 
hogy ugyanakkor egyet alkosson az egésszel, sőt hogy 
ugyanakkor az életét erre a közösségre alapítsa. 

De tovább is mehetünk. Istent nemcsak megérez
tethetjük, hanem pozitiv, létező tartalmat is adhatunk 
a lényének. Az élet vagy a világakarat analógiájára 
elképzelhetünk olyan lényt, amely a világ megterem
tése előtt létezett, amelyben mindaz, ami pozitiv, 
mindaz, ami az exisztenciáknak és tökéletes~égnek 
lehetséges formája, egyesülne és fennmaradna. Lényt, 
mely egységes és sokszerü; olyan, mint valamely 
tudat, mint az ember folytonos és mozgékony vég
telensége. Ha ez az eszme meg is haladja a tapasz
talatot, ha mechanikai kényszerüséggel nem is hajtja 
uralma alá szellemünket, tény, hogy úgy él és úgy 
müködik a lelkünkben és ebben a formában tökéle
tesedésünk, megszentelésünk forrása. Mert a szent
ségnek az a fogalma, mely Istenhez tapad, nemcsak 
tilalmakat és rendelkezéseket állít fel az akaratunk
nak, hanem müködésre iá sarkal és ·világszemléletet 
is teremt. Müködésbe hozza hivatásérzékünket, hogy 
a jámborság, az áhitat, a lelkiismeretesség állapotá
val az isteneszmét tisztán megtartsuk és megnyitja 
előttünk az em be ri tökéletesedés panorámáj át. 

A zsidó vallás istenfogalmának éppen ez adja meg 
a szankcióját, hogy ezt a két hatást váltotta ki ma-

9* 
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gáb6l. Müködésbe hozta az isteneszme fennmaradá
nára irányuló igyekezetet és megmutatta az emberi
ségnek a messiási jövőt. Ez a két eszme· adja a zsidó 
isteneszmének a reálitást, ez érteti meg velünk, hogy 
Isten csak azon a módon fogható fel, ahogy vallá
sunk tanítja. Ennek az istenfogalomnak az igazságát 
a vallásoktatás szem előtt tartja és teológiai, filo
zófiai magyarázatok lehető távoltartásával, egyedül a 
zsidó élet terem tette gondolatok, akarások és törvé
nyek nevelésével megalapozzuk ifjúságunk szívét és 
szellemét olyan élet~, amelyben megérti, hogy Isten 
egységétlek isn1erete egyedüli és biztos tényezője úgy 
az egyéni, 1nint az egyetetnes emberi tökéletességnek. 

ll. 

A vallásoktatás anyagát úgy állítjuk össze, hogy 
az ifjúság mindig magának való é?"tékeket találjon 
abban, amit tanul. Érezze, hogy érdemes érdeklődni 
Isten egységének a gondolata iránt; teljék meg lelke 
azokkal az érzetekkel, amelyekben a kiválasztottság 
eszméje alakot öltött és érzését is úgy formálja a 
tananyag, hogy hinni tudjon olyan korban, amidőn 
Isten ismerete az egész emberiséget ezeretetben és 
békében egyesíti. Keresztül vezetjük ifjúságunkat 
Izraél történetén, irodalmán, érzelmi és értelmi mü
ködési terein, hogy mindig álljon azoknak a meg
szentségesült életnyilvánulásoknak a hatása alatt, me
lyeknek Isten egységének a felismerése adott. életet. 
Megszólaltatjuk Izraél imádságos könyveit, hogy az 
áhítat ihletével megtermékenyítsük a lélek fogékonysá-
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gát az Isten belső szemléletére. Felkeressük Izraélt 
majd ott, ahol a primitiv lelkek kezdetleges bálvány
képzetei a tiszta istenlátást elhomályosítják, majd ott, 
ahol a tudományos és racionális gondolkodás megisme
rése új világszemléletet nyitott meg : hogy az ellentétek 
szemléltetésén a zsidó vallás szelleme tisztább tudatra 
ébredjen. Elkísérjük Izraélt azon az úton, ahol mun
kássága új intézményeket, új formákat teremt az 
istengondolaton alapuló törvények megóvására. Figye
lemmel leszünk azokra az életküzdelmekre, melyeket 
Izraélnek saját léte fennmaradásáért kellett vívnia., 
azokra a_ szenvedésekre, malyeket el kellett tűrnie : 

hogy meglássuk, mint emelte az Egyisten gondolata 
Izraélt a fájdalmak fölé, mint tompította a feléje 
irányuló kardok élét és mint esiazoita képességüket, 
erejüket és készségüket olyan erkölcsi életre, maly
ben ellenségeiknek mintaképül azoigálhattak volna. 
De nem hunyunk szemet a károk fölött sem, melyet 
az iga-zságtalan és rosszakaratú megítélések okoztak: 
hogy .irányítsuk az akaratot arra az igazságos te
vékenységre, melyet· Isten megérzése inspirál Nem 
hallgatjuk el azokat a szellemi eltévelyedéseket sem, 
malyeket az istengondolat félreértése magában a zsidó· 
ságban előidézett, sem azokat az istengondolat körül 
keletkezett félreértéseket, melyek az istengondolat név
leges fenntartásával új vallásokat alapítottak. Fel
használunk mindent, ami az egyisteni világszemlé
letet öregbíti: hogy egyrészt a zsidósághoz tartozás
ban megtaláltass~k ifj ainkkal életük · tartalmá t, más
részt hogy neveljük őket azokra a feladatokra, me
lyeknek teljesítésére a zsidóság hivatott. 
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'rananyagul szolgál majd a biblia és a szóbeli iro
dal~m. }find a két diszciplina alkotó részei: a liturgia, 
a k1váló szellemek tanításai és a történet. A biblia 
magába foglalja a bibliai kor liturgiáját, a bibliai 
kor kiválóbb szellemeinek tanításait és a bibliai kor 
Izraéljének történetét. A szóbeli tan ugyanazokat a 
tárgyakat állítja. elénk, csakhogy későbbi időkből A 
bibliá.t Isten megérzése, a szóbeli tant a zsidóság 
megérzése inspirálta. A szóbeli tan és annak müienje, 
a biblia utáni kor tehát akkor kerül sorra, midőn a 
tanuló történeti érzéke ennek a kornak lelki 111gói 
iránt már fogékonysággal bir. Vagyis akkor, amidőn 
a zsidóság történeti szerepe iránti érzéke már a la
tin, görög és középkori élet ismeretén is kifejlődő· 

ben van. Amikor már a tanuló is felfoghatj a, hogy a 
biblia a zsidóságot teremtette meg, de hogy a szóbeli 
tan az, amely a biblia által életrekelt zsidóságot óvni 
akarta és megtartani. A szentíráanak és a szóbeli 
irodalomnak kettő lesz a feladata. A biblia feladata: 
azoknak a készségeknek a megadása, melyek az Egy
isten megérzésére nevelnek és ami ennek a fo lyo
mánya: 1. hogy a zsidóságunk tudatossá váljék ben· 
nünk, lássuk meg a zsidó istenismeret igazságát, lép
jünk vele értelmi és érzelmi szövetségbe és sarkaljon 
arra, hogy egyéni, felekezeti és táraadalmi munkás· 
ságunkban az Egyisten lényének világos megértését 
és törvényeinek követését feladatunknak tekintsük ; 
2. hogy lelki konstrukciónkban megelevenedjék Isten 
erkölcsi uralmának a képe, mely optimizmusunkat 
neveli és az embereket, valamint a jelenségeket úgy 
láttatja velünk, hogy az élet : legviszontagságosabb 
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problémái között is eszményi hitünk a munkaképes
s~ét megtartsa, mindig thernünk elé tartja a harmó
nikos egységbe olvadt emberiség jövőjét, amelynek 
~lőkészítésére erőt érezzen magában. A szóbeli tan 
feladata pedig, hogy fejlessze azt a tehetségünket, 
amellyel a zsidóságot km""októl és viszonyoktól füg
getlenül a biblia által kijelölt úton megtarhatnók. 

A biblia és a. bibliai élet tanítá-sa tisztán a vallásos
ságot szolgálja és ezt a munkát már a szentírással akar
juk elvégez~etni. 8 jóllehet, ez az egész zsidó vallás, még 
sem elégedhetünk meg magával a szentírással és nem 
szabad azt sem tennünk, hogy a tóra, a próféták és 
a szentiratok intenzívebb müvelésével feleslegessé 
tegyük mindazoknak az eszméknek, gondolatoknak 
és törvényeknek ~anítását, malyeket a későbbi korok 
vetettek felszínre, jóllehet ezek a későbbi tanítások 
a bibliában gyökeredznek. Tény, hogy nincs olyan 
vallási gondolata a késöhbi zsidóságnak, melyet ma
gának a szentírásnak behatóbb tanulmányozása nap
fényre nem hozna. Igaz, sem új vallási gondolataink, 
sem új vallási céljaink nem támadtak az idők folya
mán. Az írott tan ugyanazokat az igazságokat vallja. 
és ugyanazokat a célokat tűzi ki, mint a szóbeli tan. 
A két diszciplinának a külön tanítása mégis nélkü
lözhetetlen. Nélkülözhetetlen pedig azért, mert a szó
beli irodalom megnyugtat bennünket a zsidó_ vallás 
tHatképessége iránt. Értelmileg és érzelmileg helye
seljük mindazt, -amire szentírásunk tanít, a gyermek 
értelméhez közelebb hozhatjuk az erkölcsi egyisten
Béget· és ennek korolláriumait, de hogy életképes-e a 
zsidóság, ha a történeti feltételek megváltoznak,Judja-e 
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a zsidóság a maga igazságait más világszemlélettel · 
szemben is é1·vényesíteni, ·képes-e a maga lábain 
állva, a nemzeti támaszpontoktól megfosztva, esetleg 
ellenséges indulatok áramlatai között is célja felé 
baladni: azt egyedül a szóbeli hagyomány korán és 
h adalmán szemléltetbetjük. 

A biblia tanításával neveltük az ifjúságat a zsidó 
vallás eszméinek megér tésére, mélyítettük benne azo
kat az érzelmeket, melyeket a zsidó vallás fe~lielt, 

irányítottunk arra az útra, melyet a zsidó vallás ki
jelölt és megmutattuk, hogy ezek az eszmék, érzel
mek és törvények tömörítették a zsidó közösséget 
néppé, azoknak az ereje fogja öket a tökéletesség 
felé vezetni. A bibliai kor befejezésével teljesen tisz
tázódik a zsidó nép helyzete. Tudja, mi a lénye, mi 
a feladata és mi a célja. Rajtunk van móst, hogy 
e:ffektuáljuk mindazokat a készségeket, meiyekre a 
biblia figyelmünket irányította. A hagyomány · tanítá
sával tehát azt akarjuk elérni, hogy meglássuk a 
zsidóság fenntartására irányuló munka szükségessé
gét és meglássuk, mennyit tettünk mi meg abból az 
útból, melyet a biblia elénk állított? Hogy amióta a 

· szentírás ·eszméinek megértése a zsidó nép egész 
egyetemét a vallás klasszikus népévé szervezte, mit 
tett meg a zsidóság abból, amire vallása kötelezte és 
mi az, ami még teljesítendő? A tanuló abban az 

. életben, mely a hagyomány irodalmának keletkezése 
alatt lefolyt, azokban az eszmékben, malyeket az 
akkori idők vallásos gondolkodói hangoztattak, azok· 
ban az intézményekben, melyeket az akkori zsidóság 
l étesHett, nemcsak megihletődik azokon a módozato-
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kon mellyel a vallásos lelkiismeretesség a zsidó val
lási' életet megóvta, hanem látni is fogja a megtett 
, 8 a megteendő utat. És tisztán fog disztingválhatni 
:z írott és a szóbeli tan között. Meg fogja itélhetni, 
mért új a szóbeli tan és mért mégis azonos a szent
irással és nem fog ellentétet találni a tórának abban 
a mondatában, hogy a vallás a bibliával már be
fejeződött, hogy ahhoz sem hozzátenni, sem belőle el
venni nem lehet. Érteni fogja a hibliát és úgy fogja. 
értékelni,. hogy belőle merít vallásosságot, általa erős
bödik vallásos lelke. A szóbeli hagyományt pedig úgy, 
hogy raj~a érezze meg a zsidó felekezet történeti 
erejét és hivatását. • 

A tóra vallástani anyagánál elsősorban figyelembe 
jönnek azok a részek, melyek az ember egyetemes 
vallásosságát érdeklik. Midőn itt Isten erkölcsi egy
ségének megérzésére neveljük az ifjúságot, azokat a 
lelki tulajdonságokat vesszük megmüvelés alá, melyek 
ezt a megérzést lehetövé teszik. A tóra történeteivel 
a gyermek akaratenergiáját a tóra észjárásával és 
gondolatmenetével irányítj uk. Nevelésünk itt a gyermek 
egyéniségát úgy alakítj a, ~ogy tudjon hinni a tnaga 
erkölcsi tehetség eiben. Hogy minden j ól van meg
teremtve, hogy Isten alkotásai tökéletesek, hogy Inin
den lény magában hordja tökéletessége feltételeit; 
hogy Isten az embert a saját képmására teremtette 
és az embert is emeli tökéletességre az isteni kap
csolat; hogy az isteni szellem az ember lényének 
egyik alkotó része, amellyel minrlig megérzi, hogy 
élete és tökéletessége Isten lényével összeforrt. As 
ember lehet tökéletes, ha követi isteni lelkének su-
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gallatát. Ennek az isteni szellemnek a figyelembe
vételével igyekezzünk a. tudásunkat értékesíteni, mart 
ha Istennek akaratát elhanyagoljuk, akkor todásunk 
munkája csak verejtéket izzaszt és csak kórót és 
bogáncsot termel. Az emberi tökéletesség csak az isteni 
szellem meghallgatásán keresztül, csak a lélek foly· 
tonos kielégít.ésén át érhető el, és csak ha aiTa hallga
tunk, akkor győzhetjük le rossz indulatainkat, az 
ajtók előtt heverő húnt. A tóra első elbeszélései
böl tanulja meg a gyermek, hogy sivár és elhagya
tott lesz életönk akkor is, ha jóságunkban csak 
magunknak élünk és a bennünk élő isteni szellem 
intését embertársaink irányában nem értékesítjük. 
8 miaJatt így a lélekben az isteni közelség és közös· 
ség érzetét ébresztgetjük és a tanulót hozzászok
tatjuk, hogy saját életmódjában Istent mint az erkölcsi 
tökéletességet megérezze, megtétetjök vele azt a belső 
átváltozást, melyen őseink átmentek: fokozzuk hitét 
az isteni gondviselés erkölcsi mindenhatóságában, 
megköttetjük vele - úgyszólván - az Istennel való 
szövetséget. Tisztán éreztetjük vele az Egyisten fo · 
galmát és tudatára hozzuk, mit jelent az a szó 
Izraél, mit jelent az, hogy Isten mallett küzdeni 
és mit jelent az, hogy Isten küzd érettünk. Ugyan· 
csak a tóra törlénetei nyomán bizalommal és opti~ 
mizmussal töltjük meg lelkét. Elevenen tartjuk benne 
Egyiptomban élt őseink t ántoríthatatlan hitét. A kész· 
séget, hogy Isten akaratának végrehajt~ára alapítsa 
az életét. Azt a látást. hogy az akarat erősségét 

Isten még megtámasztja azzal, hogy segítő tanitó
kat ad nekünk, akik útbaigazításukkal és lelki erejük 
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nagyságával vágyainkat teljesítik és az igéret földjéig 
el vezetnek. 

Míg a tóra történeti részei azzal nevelnek és azzal 
alakítanak világszemléletet, hogy Istent megéreztetik 
benniink mint egyéniségi öntudatunk támaszpontját: 
lényünk sajátosságát .isteni képmásunk határozza meg, 
egyéniségünk zsidó jellegére is arról a megihlettség
ről ismerünk reá, mely lelkiinket Izraél Istenének a. 
ballatára megszállja és arról az áteszményültségröl, 
melyet Isten t~rvényeinek a követése mélyít -- addig 
a prófétai könyvek történeti részeivel azt a belátást 
neveljük, hogy Isten megértésével nemcsak azok az 
egyéni képességek fejlödnek ki, amelyek az ember 
egyéniségát egyéni vonatkozásaiban tökéletesítik, ha
nem hogy egyedül Isten megértése az, mely bennün
ket a közösségi, tehát a népi és nemzeti lét tökéle
tesítésére is képesít. A prófétai könyvek történeteivel 
arra neveljük ifjúságunk at, hogy népi és nemzeti közös
ségek mindig akkor tökéletesednek, amikor egyes 
egyéniségei tudatában vannak annak, hogy Isten mit 
kíván és -mit követel az egyes embertőL Hogy az 
egyes emberben olyan erők is rejlenek, amelyekkel 
az egész közösség megnemesbedését előkészítheti, ha 
hű marad ahhoz az életmódhoz, melyet Isten egysé
gének megértése i~pirál. Tekintet nélkül tehát em
bel'társaink felfogására és életmódjára, nekünk abban, 

· a mire Isten tanít, ki kell tartanunk, mert a népek 
és nemzetek összességének erejét mindig a~ egész 
összesség egyes láncszemei adják meg,. Az egyes 
próféták, kiválóbb birák és királyok alakítÓ munkás
sága a gyermek egyéniségát abban a gondolkodásban 
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erősítik meg, hogy Isten helyes ismeretével annyira 
emelkedhetnek, hogy az ő társadalmuknak tökéletes
ségát előmozdíthatják Hogy - és erre a próféták 
történetei elég támaszpontot nyujtanak - a közjó
nak előmozdítására az erőt az előkelő születés, a 
hatalom, sőt még a tudás is csak akkor kölcsönzi 
az embernek, ha ott él bennük az az őszinte és 
tántoríthatatlan igyekezet, amely Isten egységének 
megérzésével mindig harmóniában marad. 

A szentírási könyvek harmadik csoportjából a szent
iratok történeti részeinek jut majd a feladat.- annak 
a belátásnak a nevelésére, hogy bármennyire nehéz,· 
fáradságos és küzdelmes i a az egyszerü embe1·re 
nézve Isten egységének megérzésével harmóniában 
maradni, azért mégsem lehetetlen. Az egyszerű em
ber is tud j ó lenni. Az egyszerű ember is képes arra, 
hogy mindig kitartson az istenfélelem, a ezeretet és 
az igazság mellett. Hogy az egyszerű ember bölcsessége 
is min dig meg1 alálhatj a a módokat arra, hogy Istennel 
és akaratával megegyezően haladhasson. Hozzászoktat
juk a tanulót ahhoz a gondolkodáshoz, hogy cs~k akarni 
kell és az akarat energiáját fokozni kell tudni. Hogy 
az egyes embert kigunyolhatják, sőt bánthatják és 
üldözhetik is, az ő erős kitartása Isten mallett meg
támadhatatlanná teszi és feléje vezeti bántalmazói 
és üldözői elismerését. Hogy Isten megérzésének 
és a vele való együttes haladásnak gyönyörűsége 
minden fájdalom fölé emel és minden lekicsinylés 
ellen vértez; hogy az erkölcsi megnyugvás érzetéhez 
fogható boldogság nincsen. 8 végig járva a szentira
tok elbeszélő szakaszain, megláttatjuk, hogy az Isten 
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megérzésének képessége nem egyes kiváltságosaknak 
osztályrésze, hanem hogy az egész közösség minden 
egyes tagja egyszerre is lehet áthatva Isten akaratá
nak szellemétől; hogy nemcsak erö és anyagban van 
szervezkedési képesség, hanem szervezkedni tud az 
Isten megérzésétől vezetett erkölcs is. A zsidó nép, 
amióta Babilóniába került, jóformán híjjával volt 
minden nemzeti önállóságnak és mégis tudott vallási 
közösségeket alkotni. Nemzeti függetlenség nélkül, 
anyagi erők és anyagi támaszok nélkül tudott az 
isteni törvényekre alapított társadalmat alkotni. Tisz
tán azért, mert a nép egyszerű emberei tudtak aka1'ni. 
S folytatva a történetet, a későbbi idők intézményei
nek és kiválóbb embereinek bemutatásán ·annak a 
meglátására neveljük ifjúságunkat, hogy a zsidóságon 
beigazolást nyer az ember erkölcsi képességéről szóló 
tan. De neveljük annak a meglátására is, hogy még 
a jelenlegi hitközeégi élet is eszményi gondolatokat 
valósít meg .és még mai felekezeti életünkben is esz
ményi tervekért dolgoznak a zsidó lelkek és a zsidó 
intézmények. 

Párhuzamosan az itt tárgyalt történeti fejezetekkel 
másképpen is igyekszünk az i(júság zsidó vallási élet
nyHvánulásait irányítani. Arra igyekszünk, hogy a 
zsidö vallási életmódra is neveljünk és itt is azoknak 
ismertetésével, gyakoroltatásával támaszt adjunk azQk 
nak az akaratképességeknek, malyeknek fejlesztésére 
a zsidó vallás törekszik. Elővesszük tehát azolist a 
tórai verseket., amelyek expressis verbis arra taníta· 
nak, amire a történeti példák a sorok mögött oktat
nak és vigyázunk arra, hogy ugyanabban az idc5ben 



FRISOH ÍRMIN 

áhítatos melegségek azokat a lelki érzéseket olvasszák 
fel, malyeket mi állandósítani akarunk. Ott tehát, 
ahol a tóra történetei arra igyekeznek, hogy az Isten
től való függésünk kiemelésével elsősor ban az egyé
niség nevelését tartsák szem előtt, ott mi is - héber 
szövegben -azokat a tórai kijelentéseket és törvén 
részleteket vesszük tárgyalás alá, melyek az Istentől 
való függésünk kiemelésével az egyéni tulajdonságokat 
fejlesztik. És az imádságból is azokat tárgyaljuk, ame
lyek egyrészt Isten egységére és a tőle való függé
sünkre ·emlékeztetnek, másrészt melyek az Isten irá,'nti 
bizalmunk felkeltésével egyéni életünk erkölcsi vágyait 
Isten oltalma alá helyezik. .A.hol pedig a tórai tör
ténetek elbeszélései Izraélt már mint népet mutatják 
be és arra alkalmasak, hogy a gyetmek vallási és 
társadálmi erkölcseit szabályozzák, ott az a tórai 
héber szöveg lesz a tanítás anyaga, amelyik az er
kölcsi látókört tágítja és a közösségi vallási életre 
képesít. Hasonlóképpen az imádságokból is olyan 
részleteket veszünk elő, melyek a gyermek erkölcsi 
látókörét tágítják és zsidó egyéniségát formálják. 

Mikor a prófétai könyvek elbeszéléseivel a zsidó 
nép nemzeti életére áttérünk, akkor a tórából azokat 
a törvényeket tanítjuk héber nyelven, amelyek arra 
figyelmeztetnek, milyen legyen az a nemzeti élet, 
melyet Isten akarata vezet és. az imádságból azokat 
a részleteket, amelyek azt az érzésünket tartják éb· 
ren, hogy a népek történeti életében is Isten akarata 
az uralkodó, hogy itt is vannak gyenge és gyarló 
emberek és akármilyen magasan ál~j11nk, tudatában 
kell lennünk vétkességünknek és semmiségünknek, 
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valamint annak, hogy csakis lsten megérzésében 
emelkedhetünk és boldogulhatunk. A babiloni szám
kivetettség utáni bibliai történetnek bibliai szubsztrá
tumául a zsoltárok a legalkalmasabbak. Héber szö
vegű olvasmányul a liturgiai zsoltárok volnának aján
latosak. Amidőn a vallásosság erkölcsi ereje szemlél
tetésével az erkölcsi hit legyőzhetetlenségét állítjuk 
a tanuló elé, csak a zsoltárokat ajánlhatjuk. Ezt meg
okolni és arra szavakat vesztegetni, erősen hisszük, 
telj esen fölösleges. 

Ezek után átmehetünk arra, hogy a tanulónak már 
mostanig is kialakult világszemlélete arra irányíttassék, 
hogy az eddig az érzés ezerveivel gyakorlati úton 
n~velt zsidó vallásosságot alapgondolataiban i~ meg
lássa és azonkívül megértesöük ifjúságunkkal, hogy 
voltaképpen mi az, ami Izraél Istenét az emberi 
tökéletesség fo1·rásává teszi. Megakarjuk értetni a 
tan ul ó val azt is, mért vannak hamis istenismeretek 
és miért van az, hogy gyakran a vallási ezertartá
sokhoz ragaszkodókat sem vezeti Isten megértése 
minden cselekedetükben? A próféták tanítá~ai és 
fáradozásai, a korok és korviszonyok bemutatása, 
melyek a prófétaságat megérlelték és a prófétákat 
fokozott tevékenységre sarkalták, azonkívül, hogy 
tökéletesítik az istenismeretet, _a,zt is mutatják, hogy 
a népek anyagias világszemlélete volt az, ami az 
istenismeretet meghamisította, hogy az erkölcsi látás 
hiánya volt az oka, hogy a népek a világrendben 
megnyilatkozó istenséget nem tudták elképzelni. 
A próféták tanításain győzödnek meg, hogy a szent
írásra és a szentírás tanulmányozására még ma is 
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szükség van, hogy még jelenleg is fennállanak azok 
a nehézségek, malyeket az emberiség tökéletesedése 
érdekében el kell báritani Isten igazi megismerésé
nek útjából . . Hogy a zsidó vallás tanításai, a prófétai 
szózatok oktatásai a.z egyedüli irodalmi te1·mékek, 
melyek a lelket Isten megismerésére tanítják. És 
végül: hogy ma is a zsidóság az egyedüli nép, maly
nek minden intézményében és megnyilatkozásában 
az isteni megazentasülés alakot és életet nyer és 
kogy a zsidóság jelenleg - csak úgy mint régen -
az egyisteni világszemlélet kiépítésében elől jár. 

A mondottak meglátására hatással és eredménnyel . , 
olvashatjuk Amósz, Hósea, Micha, Ezsajás és Jeremi4s 
egyes válogatott fejezeteit. Héber nyelven csakis azp• 
kat a verseket vesszük, melyek a legpregnánsabbul 
juttatják kifejezésre az illető próféta vallási · felfogá
sát. Ezekhez a prófétákhoz csatlakoznék Ezékiél és a 
babiloni Ézsajás és átmenetűl szalgálnának a azént
iratok irodalmáboz. A két utóbbi próféta ugyanis a 
zsidóság történe~i hivatásába vetett hitnek jogosult
ságát igazolja és így nemcsak formailag, de tartal
milag is a pedagógiai nevelő iránya azonos a tem
plom elpusztulása előtti időkben élt pTófétai irány
nyal. De másrészt ezek a próféták már nemcsak 
azt igazolják, hogy egyedül a zsidó vallásos felfogás
nak van történeti hivatása, hanem azt is, hogy egye
dül a zsidó vallásos felfogás keltheti életre és teheti 
eleven érzetté az emberiség megújhodásába vetett 
reményt is. Ezek a próféták már lelki rokonságban 
élnek azokkal a szentira.tokbeli írókkal, akik nem
csak elméletileg, de a maguk személyében is a vallásos 



l ; ö , l 
V ALLASOKTATAS A K ZEPISKOLA.KBAN. 14t> 

érzés tökéletesítő, mert harmóniát teremtő minden
hatóságát igazolják. Amidőn tehát az a kérdés áll 
majdan előtérben: átalakítható-e az ember olyan 
tökéletes lénnyé, amelyen beigazolódik az egyisteni 
gondolat , tökéletesi tő hatása ; amikor kétség fog el az 
iránt, vajjon az emberi akarat egyáltalán képes-e 
olyan energia kifejtésére, amelynek eredménye egy 
értékes, tökéletes élet: akkor olvastatjuk Ezékiált és 
Ézsajást, mint akik intuitive meglátták az istenisme
ret boldogító és tökél etesítő jövőjét és elolvassuk a 
zsoltárokat, valamint A. Példabeszédek, Jób és Kőbelet 

válogatott fejezeteit és a Babilóniából hazatértek ko
rának imaszerü megnyilatkozásait annak igazolására, 
hogy az Isten egységét meglátó világszemlélet tény
leg képes arra, hogy olyanná alakítsa át az emberi 
egyéniséget és az emberi társadalmat és minden em
ber csakugyan Isten képmására teremtett lény, aki 
mint az istenség részdse a világot tökéletessé tudja 
tenni. 

A szentírás tanításai és történetei érzelmeinket, 
gondolatainkat és cselekedeteinket úgy irányítják, 
hogy Istenben tökéletességünk forrását megtalálhas
suk Újabb vallási nevelésre már szükség nincsen, 
mert a szentírásban feleletet és megoldást találunk 
minden kérdésre, mely a vallásos kedélyt foglalkoz
tatja. 1vlegértjük azt is, kogy a vallás alaptanításai 
már befejezéshez jutottak s itt újabb, vagy a szent
irás eszméit kiegészítő tanításokról többé szó nem 
lehet. Most már csak az a kérdés, mivel fogjuk meg
teremteni ezt a gyakorlatot, mely egyéniségünket 
képessé is teszi arra, hogy mindig megmaradhassunk 
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abban a keretben, mfüyet a biblia számunkra kije
lölt. Itt már nincs többé szó új vallásról, új világ
szemléletről, csak arról : hogyan óvhatjuk meg vallá
snnkat, bibliai világszemléletünket? A biblia utáni 
kor irodalma és története arra tanít, hogy a lelki
ismeretes zsidó mindig keresi és meg is találja a 
módozatot arra, hogy vallási élötében és világszem
léletében meg ne tántorodjék. A zsidó hagyomány 
egész rendszere azon épült fel, hogy óvta a régi tano
kat, életet lehelt beléjük és a viszonyokat úgy irá
nyította, hogy az új helyzetben is megérezzék a zsidó 
vallás tökéletesítő erejét. A hagyomány tehát azt mu
tatja, milyen pedagógiai elvekkel nevelték a maga 
vallását már ismerő zsidóságot, hogy tanai· mindig 
megmaradjanak. Aszóbeli tan tisztán lélektani meg
nyilatkozása a zsidó vallásosságnak, mert törvényei 
és intézményei védőbástyái a zsidóságnak. Nem új 
törvények, nem új vallásos tanítások, csak a zsidó 
lelkiismeretesség egyik erős jelensége. De mégis kö
telezők, mert óvják a régi szellemet és mert minket 
megtartanak a régi szellemnek. 

Három oldalról fenyegeti veszedelem a zsidóságot 
akkor, amidőn vallása tanításához hü akar maradni. 
Mind a három veszedelem a szétszóródáseal veszi 
kezdetét. Az egyik, hogy a változott viszonyok, az 
anyagi élet nehézségei a figyelmet eiterelik azoktól 
a magasztos eszméktől, attól a megazentelt életmód
tól, melyet a biblia megteremtett. Ezeknek a bajok
nak a remédiumai már a Nagyzsinagógára mennek 
vissz11. Abban állnak, hogy tanulni kell. A tanulás, a 
tóra sze11emének ápolása az egyes egyénnek és az 

., 
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egész közösségnek erőt és kitartást nyujt ahhoz, hogy 
magát ebben a szellemben nevelhesse, melyet vallá· 
sunk a tökéletesedés érdekében elodázhatatlannak 
tekint. A legutolsó időkig a tanulás készsége, a tudás 
öröme adott lelket a zsidóságnak, intézményeket az 
egyes közösségeknek és ugyancsak az hivta életre a 
lelkiismeretességet azoknak a rigorozitásoknak a be
tartására, melynek a szóbeli törvények a tanui. 

A hellénizmus fellépésével egy másfajta veszede
lembe sodródik a zsidóság, amely veszedelem ugyan
csak a legújabb időkbe is belenyúl. Az ú. n. tudo
mányos világszemlélet veszedelme. A görög világfel
fogás és az azt képviselő filozófusok az igazságok 
megállapításának módszereit fedezték fel és a zsidó 
az elé a probléma elé állíttatik, vajjon a zsidóság 
tanításai ezzel a módszerrel is igazolhatók-e ? Ez a 
kérdés még igen sokszor lép föl. A bölcseleti irók 
olvasmányai alkalmat szolgáltatnak arra, hogy meg
világítsák azt a viszonyt, mely a vallások és bölcse
leti elméletek között fennáll és tisztázzák azt a hely· 
zetet, molyet a zsidóság a tudománnyal szemben 
elfoglal. Itt nyílnék alkalom annak a kimutatására, 
hogy amint erkölcs és tudomány között nincsen 
ellentét, úgy vallás és tudomány között szintén nin
csen ellentét. Itt lehetne a tanuló vallási gondolko
dását is erősiteni és reámutatni, hogy azért a vallás
ban sem állítható minden. A vallásos igazságnak 
épúgy vannak kritériumai, mjnt az erkölcsi igazsá
goknak. A vallás tanítása akkor igaz, ba állításai az 
egyetemes vallásos érzés állításai. És épen azért van 
különbség hitelv és a dogma között. A bitelv sohasem 
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szól ar1·ól, amit az érzékek közvetítésével tapasztalt, 
osak ar1·ól, amit az érzés sugalt, míg a dogma 
logikával kombinál eseményeket arról, amit él·zékei
nek valamelyike közvetít. A dogma mindig tudo
mány, mert tudás, tapasztalat és épen azért, tudomá
nyos módszerekkel ellenő rjzhető és ha itt nem állja 
meg helyét, nem is igaz. A vallás hitelvei tehát 
osak akkor igazak, aza,z csak akkor cáfolhatatlanok, ha 
azo kat nem tudományos módszerrel, hanem vallásos 
módszen·el állapította meg. Vallás lehetetlen hitelv 
nélkül, de lehetséges dogma nélkül. Amint erkölcs 
sincs bitelv nélkül, de lehetséges dogma nélkül. Sőt 

amint az erkölcs ös dogma az erkölcsöt veszélyezteti, 
a vallási dogma is veszedelmes a vallásosság
nak. És amennyiben a különbözö bölcseleti fel
fogások új vallásalapításoknak is kiinduló pontjaivá 
lett ek, itt nyilik alkalom an·a, hogy megmutassuk 
azt az igazi vallási szellemet, mely itt a lelket min
dig megtartja a tökél.etesedés útján és megértessük, 
mi az, ami a szellemet a vallási eltévelyedésektől 

megóvja. 
V égiil foglalkoznunk kell azokkal a veszedelmek

kel, melyek a zsidóságot a maga egész létében fenye
gették az éJ. tal, hogy rendszeres tö1·vényekkel, a jogi 
formák betartásáv&.l harcot indítottak élete és meg
maradása ellen. Itt nyílik alkalom arra, hogy az ifjú
ságot megismertessük a mindenkori zsidóságnak azzal 
az életével, mely tanulságokat foglal magában a jelen
korban is, a feladatokkal, melyek ma is megoldásra 
várnak. De itt nyilik alkalom arra is, hogy a vallási 
türelem nagy erényét a tÜinuló lelkébe bevigyük. 
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A zsidó nép nagy szenvedései, szüntelen üldözései 
nekünk mindenesetre elsősorban arra szolgálnak, 
hogy azokat az eszményi zsidókat mintaképül állít
hassuk ifjúságunk elé és lelküket edzetté és tántorít
batatlanná tegyük az ellenséges indulatok kitörései 
ellen és arra neveljük, hogy a jó és nemes életmód 
és a meggyőződés meg vallásos hit kitartásában 
semmiféle erőszaknak ne engedjen. De a történetnek 
ebben a részében a régi korok szellemének megérte
téset is bevonjuk a tanítás körébe és éppen itt mu
t atunk arra, hogy a vallási türelmetlenség :rrundig 
j ele a vallási mélység hiányának, az Is ten meg nem , 
értésének. Es hogy a vallási türelmetlenség érzése a 
zsidóságtól távol áll, éppen az mutatja, hogy Isten 
megérzése nálunk tényleg erős etikai képességeket 
váJtott ki. 

Budapest. Dr. F1'isch Armin. 

l 

1\UNDEN JORA FORDUL. 

Hozzák a birt BaJamonhoz 
- Száz esztendő nyomja vállát -
«Szörnyű r Szörny(í r Megölték az 
Ot·szág jövendő királyát ! ... 
Mi lesz velünk? Ránk az átok 
Záporeső gyanánt csordul r l) 
Felel az agg : c Meglássátok ! 
Minden bajunk jóra fordul l• 
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Hozzák a birt Salamonhoz 
- Bujja. épp a könyvek könyvét -
• Nekünk támadtak a latrok, 
Hogy hazánkat romba döntsék J 

Mi lesz velünk ? Ó ki óvj a . 
Népünket a száz bitortnl ?• 
F elel az agg : «Meglássátok l 
Minden bajunk jóra fordul h 

Hozzák a birt Salamonhoz 
- Amint ·a templomba készill -

11 Testvérinknek Északon fenn 
Inség telje jutott részül! 
Földönfutók, hazátlanok, 
Kunyhóikban gonosz orv dúl h 
Felel az agg : c Meglássátok l 
Minden bajunk j óra forduli, 

Hozzák a birt Salamonhoz 
l 

- Ráncos arcán en y he béke -
•Pusztító csatákban elhull 
F érjek, ifjak nemzedéke ! 
Minden ház ban gond és gyász van, 
Nincs szem, mely ne _nézne mordul h 
Felel az agg: ct Meglássátok l 
Minden bajunk jóra fordul l» 

Hozzák a hírt Salamonhoz 
- Épp ringatja unokáját -
•Rettenetes l Új ellenség 
V er fainnkba álnok csáklyát l 
Frigyestársunk volt azelőtt, 
Hütlenül kiállt a sorbul h 
Felel az agg : e Meglássátok J 
Minden ~ajunk jóra fordul l• 



~INDHN JÓRA FORDUL. 

Hozzák a hírt Salamonhoz 
- Qyújtja Péntek esti mécsét -
«Nemsokára semmink se lesz l 
Ránk borul a rémsötétség ! 
Étel-ital, ruha. elfogy ... 
Ó ki véd meg a nyomortul ? • 
Felel az agg: cMeglássátok l 
Minden bajunk jóra fo1·dull• 

El nem csügged vén Salamon, 
Bármi hír kerül fülébe, 
Lángra lobban, kedvre serken, 
Aki juthat közelébe. 
S mikor a bús éjszakára 
A hajnali friss bibor gyul, 
Karban dicsérik az Istent : 
« Minden bajunk j óra fo1·dull » 
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Budapest. Lenkei R en1·ik. 

l 

AZ EN TEMPLOJ\IIOM. 

- Ünnepi emlékek egy kisvárosbóL -

A nyárutó és a koraősz szelid sápadtaága talál
kozott. Mi jelentette nálunk a nagy-napok közeledtét? 
Az, hogy mértéket vettek nekünk a téli ruhára. Meg 
az, hogy sötét hajnali órában nekiindultunk édes
apánkkal; egyikünk lámpást vitt a kezében és 
mentünk, botorkáltunk szlicheszre. Előbb bekopogott 
a templomszolga is, hogy el ne aludjuk a bünbánás 
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hajnali 1·oratéját. És abból is észre kellett vennünk, 
hogy búcsúzik a nyár, j ön a rasesone : hogy a 
szomszédban, pont átellenünkben, délelőtt és délután 
egyszerre csak fölhangzott az uneszane tajkof, az 
olenü, meg az ünnepek sok más, lemondással teli. 
bánatos melódiáj a. 

Mi ez? - kérdezheti tőlem a beavatott. Arról 
tudok, hogy újév előtt, elul hónapba.n, minden reggel 
megfújják a sófárt, de arról bizony nincs parancs, 
hogy az ünnepi zsolozsmákat ünnep előtt elő kellene 
venni. Valóban így van. De tessék figyelembe venni, 
hogy velünk szemben Kutner bácsi lakott. Hites 
mestersége szerjnt magyarszabó, aki egész esztendőn 
át szorgalmasan varrta a zsinóros dolmányokat és 
sujtásos nadrágokat. Nyár vége felé aztán új nótára 
füleltek a legények a mühelyben. Kutner Gödrére 
készült. Gödre, Gu dis a, N ak, vagy Kercseiig et, vagy 
más derék falu kis alkalmi községe őt vitte el évről

évre müszef-baltfilenek. Ami nagy sor ám. Egy fokkal 
több a sachrisz-előimádkozónál. Mit egy fokkal ! ? 
Még tízzel is· több, ha számba veszem, hogy Kutner 
bácsi a sófárt is vállalta. Hát mondom, délelőtt, 

délután mi már augusztusban hallottuk (és bevallom: 
örömmel hallgattam, még igyekeztem meg is tanulni 
a nigeneket) a gödrei ünnepek muzsikáját. 

Ez a nyár bucsúzój a. Ilyenkor érett már a sz ölő 
és hozzák már a váralj ai asszonyok az őszi barackot. 
Egy-két hét és gondos ember megveszi a templomi 
ülőhelyét. A nagymosás már meg is volt és patyolat
fehér & halotti ruha, amit újévkor és engesztelőnapkar 
magára ölt az édesapám. HaJlom, a vajas-asszonynál 
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megrendeli az édesanyám a lépesmézet is, am1 az 
újévi kalácso~ édesíti meg majd. 

A nekikészülés mindig ilyen. Lázas buzgalom : 
má.r ebben is tükröződik az áhítat és istenhit benső

sége. Hanem ha így, több mint harminc esztendő 

távolságának színes melankoliáj ába nézek vissza, meg 
nem értem, hogy miképen történhetett, hogy ert·e a 
rasesonéra is éppen úgy készültünk, mint a többire. 

A faluról bejöttek a rokonaink, megnagyobbodott 
az asztalunk, még több gyerek szorult a hátsóazobába 
és el ne felejtsük, ünnep előtt délután a mosóteknő 

átalakult fürdőkáddá. Hogy aztán szépek, tiszták 
voltunk, megkaptuk az új ruhákat. Szezon ide, szezon 
oda, a téli ruhákat. Az őszi ünnepeken, ha akár 
nyári napsugár is incselkedik az ősszel, így dukál. 
l\1intahogy húsvétra való a nyári holmi. Új ruhá
ban, új kalapban, új cipőben aztán elindultunk a 
templomba. Ahova ezúttal nem csupán imakönyvet 
vittünk, de egy fehér asztalkendőben a kitlt, a taleszt, 
az ünnepi machszorokat. Igaz is, micsoda szenzáció : 
a héten magyar machazort vettünk. llye~t se láttunk 
még eddig. 

Hát mondom, mentünk a templomba. A szom
szé~ok, derék, jóxavaló népek, szinte velünkkérzö 
áhítattal mondták az adjon isten jóestét. Söpörték 
az utcát és nekem olyan jól esett az a gondolat, 
hogy ők is a mi ünnepünkre készülnek. 

Odaérünk a templomba. Ahogy újév estéjén illó, 
megrázzák egymás kezét az emberek, minden jót 
kivánnak egymásnak. De a szemek boldogabban, vagy 
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inkább büszkebben villannak. Elégedett mosolyra 
derülnek az arcok minth& azt mondanák egymás
nak: látod, ez a mi templomunk l Látod, készen az 
ti.j tmnp lo>H! Milyen szép, milyen nagy, egészen 
Yárosias! Van ebben a büszkélkedésben egy kis 
háládatlanság is. Mert a büszke, örvendező szívek, 
ahogy az új t emplomért heviilnek, bizony egészen meg
feledkeznek a régiről, a fehérre mes~elt, alacsonyabb 
kis hajlékról, ahol az öregek imádkoztak ... 

Az új templom új helyein elhelyezkedik a közönség. 
Hatesztendös gyer ekésszel mi az, ami engem megfog, 
ami szememet és gondolkodá-somat foglalkoztatja? 
Legelőbb is, hogy szép ez a sok gyertya, nagyon 
szép az aranydíszes frigyszekrény. De miért nem új 
itt n1i1uten'1 Lám, a függő gyertyatartók a régiek. 
És a frigyláda függönye rövid, a régi templom mére-

- teihez készült. Középen még hiányzik a nagy csillár, 
pedig az aztán a csoda több m.int harminc gyertya 
ég majd benne . . . Azt mondják, negyven gyertya! 

A roshasono-esti ima \ éget ér. Nem Yolt se beszéd, 
se külön imád ág : a templomot~ felavatták. Nincs 
a községnek papja. De egyébként is, ha ezek a hivö, 
jámbor lelkek kitArnák hitük tartalmá t, azt mon
danák : nem az új templom a fontos, hanem az, 
hogy megemlékezés napja vagyon, a világ teremtésé
nek napja ... 

Másnap csakúgy kora reggel kezdöclik az ájtatos
kodás, mint máskor. Hanem azért az új templom 
foglalkoztatja a hi veket. A legkisebb tisztségek is 
megnönek egyszeriben. Ki emlékszik például a falusi 
4Darend beosztásában arra a kedves, öreg bácsira, aki 
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traól-évre el nem engedi a világ minden kincsé~rt 
sem, hogy ő kezdje a reggeli imát és ő vezesse a 
korakalök ájtatoskodását (<j istabach11-ig? Utána lép 
elő aztán még pihent erővel a sachrisz-balt:file. Hát 
a megkezdőnek ez a tisztsége most már - ebben a 
nagy, magas~blakú, erkélyes, városi templomban
nagy sor ám. Tessék méltósága szarint megbecsülni. 
Mondják is évödve Steiner bácsinak, hogy úgy 
énekeljen ám, ahogy egy igazi, vérbeli chaznhoz illő. 
És Steiner bácsi, aki különben tisz~es, derék gabona
kereskedő, méla futamokkal igazolja, hogy ismeri ö 
az éneklőmeaterek üzánszait is. Megérdemli, hogy a 
j omkipwi minchát is neki osszák ki. Ahogy ez 
hosszú-hosszú idő óta dukál is neki 

Hanem az ~j templom, ha a · közepán is van az 
emelvény, modernségre mégis kötelez. A fiatalok ki
találják, hogy Kaposváron, Pécsen, meg Pesten pauzák 
is vanna,k. Régimódi dolog az, hogy bajnalban el
kezdődik az imádság és tart megszakítás nélkül délig, 
a muszaf végéig. Az öregek ott benn maradnak, nem 
is reggeliznek: ilyenformán újévkor a maguk akaratá
ból félböjtöt tartanak. Most megcsinálták a szünetet. 
Nem nagy időt, mindössze egy kis félórát enge
délyeztek a reggelír e. Aki a maga j ó szántából meg
toldja valamivel, hazamebet. Mi measzebb lakunk 
é-s az édesapám kiszámítja, hogy a tórakivevést el
mulaszthatjuk, nem is megyünk mi ha.za. A Hauzer 
bácsiéknál reggelizünk. Amit úgy tessék érteni, hogy 
odahozzák nekünk az ünnepi süteményt, hozzá egy 
a ~ilris szölöt és éppen csak pár lépcsőt kelllefelé menn 
emplomudvar alsó részébe, hogy eiköltsük a reggelinket 
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Régi szokás ez már, mint amilyen régi embere 
Hauzer bácsi a községnek Valaha ö volt a kis 
dombóvári község egyetlen és legfőbb előimádkozója. 
Aztán jött melléje a fökántor, Weisz Majer w·am. 
De mhe az új templom fölépült, Weisz Majer is 
avanzsált: a nyolcvanas évek törvénye rabbihelyettesi 
és anyakönyvvezetői címet adott neki. Tudós, jámbor 
férfiú. Mond -e még nekem valaha valaki olyan sz ép 
történeteket, mint ő, aki a :fiúk vallásoktatását is 
vállalván, be vonzóan, mennyi érdekességgel mesélte 
el minden azorobaton reggel nekünk a szentírás soros 
leekéj ét ! A főkántori tisztet ekkor már (a nyolcvanals 
évek derekán) új ember, fiatal erő: Frey Izrael 
viselte : énekesmeater a javából, az új templomnak 
ő a müvészi érdekessége. 

De tartsunk sort. A Hauzer bácsi reggelije mallett 
ne fussunk el olyan gyorsan. Akik itt összetalálkoznak, 
öregek, fiatalok, férfiak, asszonyok, ezt a kis fala
tozást olyan mellékes ügynek minösítik. Pár per
cig tart az egész, de itt viszont kialakul az új 
templom premierjének első kritikai konferánsza. 
Illetékes volt-e az apám, nem-e, valóban ném tudom, 
de hozzá adresszálták iziben a panaszokat. Igaz, 
később templomelőljáró is volt az apám, de ezidő

szarint chevragabe, úgy látszik azonban, a hatás
körök megoszlása nem olyan szigorú. Meg aztán, az 
elnök, Beiner Adolf uram, nehezebben megközelíthető 
egyéniség, szigorú, tekintélyt tartó férfiú, aki elé nem 
merészkednek minden apró gravamennel. Hallom is, 
hogy az apámnak beszámolnak az asszonyok : 

- A karzaton, Honig bácsi, nagy a légvonat. 
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- Az ablakokat nem lehet jól kiny~tni. 
- Sziík a feljáró ... 
- Elkelne még néhány gyertya. 
Ésatöbbi. Mindezen majd ünnep után segítünk: 

igéri az apám. 
Van azonban halaszthatatlanabb hiba is, amit ki 

kell javítani. Ahogy az ovenu-malkenunál a frigy
szekrényt ki akarják nyitni, uram istenem, kiderül, 
hogy a függönyt azéthúzó gépezet makacskodik. Ez 
nagy baj és a büszkeségünket is érinti. Mivelhogy 
az új templom nem jelentéktelen újaága ez a szer
kezet : úgy kellene a függönynek elhúzódnia, hogy a 
samesznak nem kell a lépcsőkön felmenni a frigy
ládához, de lent oldalt ügyesen elintézi ezt az új gépe
zettel. Mi haszna a haladás csodájának, a roasina 
nem müködik ! Hiába minden erőlködés, hiába vizs
gálódik nagy szakértéssei maga a vasúti mérnök, az 
építész, a gépezet nem szuperál. Ezen pedig segíteni 
kell. És ezzel a munkával szabad, keli is foglalatos
kodni, végre is a tóraszekrényt föl kell többször 
nyitni. A reggeli szünetjében Weisz Maje.r, a,kj az 
imént sírta el megindító melegséggel az ovenut, meg
igazítj a a függönyt. Kikapcsalj a · a zsinórt az új gépe
zetből és visszaáll a régi 1·end. A samesz - status 
quo ante - megint fölmegy majd a lépcsőkön és 
elhúzza saját kezével a függönyt. A~ oldalt elrejtett 
gépezet detronizáltatott. 

Győzött a konzervativizmus a, haladás fölött. Ennek 
ma több mint harminc esztendeje, de még ma is 
csak egy fehér deszkán látható a modern gépezet 
nyoma, lent, az előimádkozó pulpitusa mellett. Nem 
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helyezték ~issza lll"aJmába a. modernséget, amely ilyen 
galibát okozott az első roshasónon . .. 

lfás, nagyobb baj nincsen. A nagyünnepeken igaz, 
sziik a templom, de ez a diagnózis is több mint 
hanninc énel ezelőttről való. Ma már, hogy könnyes 
szemmal nézek jó apám, meg a többi öregek helyére, 
akik az igazak kertj ében alusszák örök álmukat, nem 
szú.k bizony ez az istenháza. Kiseb b a község, meg
fogya\koztak az erők. Steiner bácsi, aki az előimád

kozásban való 1.-isegítés kitüntetését holta napjáig 
megkapta és aki soha-soha n em ült le helyére a 
templomban, de mindig állva végezte ájtatoskodását, 
elment szintén a régiekkel Az elnökkel együtt, aki 
a község gyűléstermében halt meg, amikor Mózes 
szavait idézte hívei előtt . . . És nekem ma is a leg
feledhetetlenebb bűnvallomás a Weisz hlajeré, aki 
lelke minden érző melegével sírta el az ovenn
malkennt. . . Sejti-e síri álmában, hogy amikor a 
vonatom a Semmaringen alól, Leoben mellett robog 
el, reája emlékezem? Ebbe a kis osztrák községbe 
keriilt késöbb rabbinak és itt halt meg. 

Az öregek maholnap ott, a dombóvári templom
ban, az én gyerekkori pajtásaim, akikkel abban az 
udvarban éltük életünk tavaszát. Eszükbe jut-e vajjon 
roshasónón, h ogy több mint harminc évvel ezelőtt 

büszkén mentiink be az új templomba? Én az avart 
járom - és a dombóvári templomban ma már 
villamos világítás szórja a fényét. De a régi gyertya
tarlókl:>an, amit a régi mizrachchQJ együtt hoztak át 
a. régi templomból, ott vannak még a gyertyák. 

Akkor azt kérdeztem : miért hozták át ezeket a 
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régimódi csillárokat? Ma, ahogy a multba vissza
nézek miért ölelern át nagyobb szeretettel, nagyobb ' . 
melegséggel és szívbéli áhítattal a régi• templom 
kellékeit? Az édesapámmal, az édesanyámmal vagyok 
ilyenkor. És hallom, amint a roshasónói muszaf után 
megfújja az apám a sófar harmincas szeriesét, hogy 
a szent hangokat hibátlanul hallja, aki tán valamely 
okból nem ballotta volna őket ... Aztán a Hauzer 
bácsi talesz ba és kendlibe burkolja a' sófart és mennek 
egy beteghez, aki nem jöhetett ma templomba. A beteg 
ágyán ál· az apám ismét megfújja a sófart . . . A világ 
teremtésének napja ez .. . 

Mindenre gondoltak az én öregeim az új templom 
építésénél, megtárgyaltak tízszer is egy-egy semmi
séget, csak éppen egyről feledkeztek meg : a szó
székről. Vagy hogy n em feledkeztek meg erről sem, 
de valami balsejte1mük tán azt sugta, hogy a szá
székkel nem lesz szerencséjük. Állandóaágra nem is 
sugárzott innét számukra gyönyörűség. Nehéz ebben 
megnyugodni, de így van. A kis dombóvári község
nek papja csak egyetlenegyszer volt. És ki tudja, 
mikor lesz újra. A miniszter leír, az országos iroda 
ugyancsak leír, de túladunán húzzák-halogatják a 
dolgot, hiszen olyan friss még a büdzsében az el
végkielégítésezett pap emléke, aztán meg mind kisebb, 
meg kisebb a község, a hercegi bérlők elköltöztek, a 
költségvetés szerényebb keretekbe szoríttatott, most 
pedig jött a halasztás legvéresebb oka, a háboró. 
Most már a miniszter se küldi szigorú írását, hogy 
nosza válasszák meg azt a papot, mer~ ha nem, hát 
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világ csúfjára megfosztj ák őket anyahitközségi jel
legüktől és odacsatolják a dombóvá.ri közeéget a 
szakcsihoz, vagy a döbrőközihez . 

Ennek pedig fele se tréfa. ~fivelhogy az ilyen le
fokozás nemcsak azzal jár ám, hogy a bélyegzőkről, 
meg a nagypecsétről le kell vakarni az anyahitközség 
dekórumát, de jár azzal a tehei-rel is, hogy a szakcsi, 
döbröközi vagy más kis tolnamegyei község költség
vetésének tisztes tételei t kell számba venni az adó
kivetésnél. Felfordult világ ez. Olyan, .mintha teszem 
a ezekesői svábok akarnák a messzi Baranyából rá
diktálni az államra, hogy hát miként is kellene át-. 
építeni a pesti Lánchidat. Hát azért, hogy nincs 
véletlenül rabbi Dombóváron, már most adót se 
lehessen önrendelkezéssei kivetni! No de ilyet. Nem 
is lehet elhinni, hogy a miniszter komolyan gondolja 
ezt. Csak nem akarja útját állani annak, hogy egyszer 
három esztendőben úgy istenigazában, tüzesen, radi
kálisan, marészen és vadul megmondj a az igazat 
Hermann Makszi is (ez az igazi népsze1·üség, ba a 
balbózt gyereknevén nevezik negyvenéves korában is), 
Honig Sándor is: hogy Iksz Uraság úr adója bizony 
fölemelendő, mert harmadszor is a bérlök között ö 
adta el a legdrágábbért a búzáját, no meg a maga 
szabadabb sulchanarucbjával úgyis megrövidíti a hit
község gabellajövedelmét. Ami ezt a legutóbbi érvet 
illeti, ezt a fentebb említett ellenzéki vezér urak nem 
is mondják ilyen körülírásos finomsággal, hanem 
bizony a közjövedelmek fokozása okából attól se riad
nak ez egyszer vissza, hogy nyiltan rásüssék némely 
konyha bögréjére a tréfli bélyegzőt . Elvégre Jezsajás 
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se volt válogatós népe ost01·ozásában. És úgyis ritkán 
adódik alkalom arra, hogy legalább a magasabb adó
tétel birságával büntettessék, aki még nagybőjt előtt 
való napon se vesz tudomást arról, hogy baromfi
metszőt is teremtett az isten e v~lág rendjébe. 

A baromfimetsző! A hivatást is, az állást is éppen 
az Iksz Uraságokkal szemközt meg kell végre már 
védeni. Amikor adóról van szó, nem egyszer vágják 
oda, hogy a tisztelt előljáróság egyébbel se törődik, 
csak ajfeszsakterekkel, alkalmaz belőlük mennél többet, 
de rabbi nincs, és énekkar sincs, és fejlődés, haladás 
sincs, csak paszkeszolás van. Nekik az utóbbi nem 
'túlságosan fontos. Látnivaló, mennyire elkelne egy 
pásztor, aki igazságot osztana a nyájnak és meg
magyarázná, hogy örvendjetek és legyetek boldogok, 
amíg gondjaitok legsúlyosabhja: vajjon megaüthető-e 
szombat1·a az a liba, amelyiknek a máj a balcsúcsában 
egy zúzódás kékes erezete vonul meg? Ma, istenem, 
hol az a liba, hol az a mindenszombati elmarad
batatlan tömött madár? ! Greynek és Poincarenak 
kellett ebbe is beleavatkoznia'. Ma. bizony kevésbbé 
fontos, hogy még a chevrasamesznak is legyen három 
ortodox rabbitól képesítése a baromfivágásra.. Baromfi 
helyett, Greynek és Poincarenak irassék fel bűnéül, a 
képesítését sütheti meg a szegény közéleti férfiú 
ebben a mai drágaságban. 

Hogy pedig ide fordult a világ szomorú sora, há.t 
ebben a gyötreJemben megint csak elkelne a pap 
szava. Aki bizony még mindig csak látogatóba jár 
át a dombóvári templomba. Ahogy elgyütt negyven 
évvel ezelőtt a Tégi, fehérre meszelt kis hajlékba a 

N: ll\UT lhkönrve. 1917 ll 
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hőgyészi pap, ortodoxok tekintélye, Goitein főtiszte

lendő nram. Nagyon, nagyon szel'etett bennünket. 
El nem mulasztotta volna a világ minden kincséért 
sem, hogy nagyszombatra át ne jöjjön hozzánk és 
fel ne álljon a frigyszekrényhez vezető negyedik 
lépcsőre, hogy elmondja onnét: mik a kötelességei 
búsvéti takarításnál a jó zsidóasszonynak. A régimódi 
karzat nem futott végig a templomon, éppen csak 
vele szemközt volt a rácsozatos galéria, de oda ő 

fel nem nézett. Ám ha szemével el is kerülte az 
asszonyokat, annál könyörteleneh b ül mondta meg, 
ami mondandój a volt. Egyszer egy őszi ünnepi 
sorra - ez már az új templom idejére esett - a 
fiát delegálta. Aki világi tudományokban járatos, kül
földet járt, nagymüveltségü fiatalember volt. Az öreg 
papnak az volt a szívbéli óhaja, vajha az ő jó 
dombóvári hivei a fiával töltenék be legelsőnek a 
papi széket. V állalta azt is, hogy a magyar szónoklást 
is megtanulja a fiatal Goitein doktor, akit azonban 
a so1·s külföldre vitt, .Koppenbágába került, ott is 
halt meg vagy tíz évvel ezelőtt. Az öreg Goitein is 
már rég elmaradt az ő vendégközségéből, az igazak 
kertjében pihen ö is, az öregek is, akik úgy szarették 
hallgatni bölcs tréfáit. Utóda a vendégpapságban a 
bonybádiak ra.bbija, Rosanthal főtisztelendő uram ex 
offo, aztán a környékbeli papok egy-egy alkalomra. 

Szószék, ahogy mondottam, a.z nincs a templom
ban. Amikor építették, hallottam a készülő esemény, 
az új templom minden vitás dolgáróL Az apám 
mes_élte, helyeselte is, hogy az öregek (akkor ő még 
- nyugosztalja a jámborok honában a jó isten -
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nem tartozott a zökénim, a legöregebbek sorába) 
becsületszavas biztosítékot kaptak az elnöktől - ami 
száz esküvel és fogadalommal fölér, ha Beiner Adolf 
adja - hogy az emelvényt a templom építésétől 

számított harminc · évig a középröl el nem helyezik. 
(A harminc év elmult, a statusquos jelzöböl kon
gresszuE~i lett, az öregek már mind elmentek, a 
gyertyák helyében villanyfény sugárzik, de az almemor 
ma is a középen van.) Kitanították az építészt arra 
is, hogy ha benéz Pécs1·e vagy Kaposvárra, az ottani 
templomot nem szabad ám lemintáznia. Mert hát 
nemcsak az orgona tilos, de van ennél fontosabb is. 
Az példának okáért, hogy az előimádkozó nem állhat 
ám a frigyszekrény előtt való helyén valami kivált
ságos magasságban. Semmi emelvény a tóra színe 
előtt! <(A mélységböl 'kiáltok föl hozzád!)) - énekli 
a zsoltáros költő. A mélységböl kell fölhangzania az 
imádság esdeklő, könyörgö szavának. Hogy alázko
dással j árulj on a legmagasab b színe elé a község 
követe. Erre is volt hát gond. Hogyan történt~ hogy 
a szószék dolgában senki, de senki nem adott tanácsot 
vagy utasítást a tervezőnek? Megelégedtek a régi 
renddel. Az új templomba is behozták a frigy
szekrényhez a kis garádicsos pódiumot, arra föl
vitték a rab b i stenderét és ez volt a sz ó szék. Mi 
sugta nekik, hogy baj lesz, ha állandó szószékröl 
gondoskodnak? 

A régi rend mellett békességes, megelégedett idők 
jártak. Jöttek Pestről a kilencvenes évek elején a 
fiatal papok ·teli buzgalommal, a pályakezdés lelkes
ségévol. Egymásután bá1 man: Kriesbaber, Spll:a és 

ll* 
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Diamant doktor urak Ezek voltak ám a szép nyár i 
szombatok ! Hogy épültek a lelkek, hogy lesték a 
szavukat! Azok a szombat-délutánok ! Ellátogattak 
persze az ifjú papok az apámhoz ; hallották, hogy 
a Honig Adolf előtt kincsekkel ér föl egy-egy szép 
midrasi, vagy találó talmudi mondás, meg h ogy a 
Honig bácsi asztalánál falatozni is szabad és hogy 
egyik fiát rabbinak szánta. Ha rajtunk áll, hát meg
választjuk mind a három fiatal papot. Csakhogy az 
öregeknek is van ám szavuk. És egyik észrevette, 
amit nem is volt nehéz észrevenni, hogy a jelölt 
még fiatal A másik más kifogást tartogatott. A tisz
telendő úr a sameneezre • után nem három, de két 
lépést tett hátrafelé. (Nagyot lépett szük kis helyén 
és a harmadik lépésnél már apadba ütközött.) Akadt 
hivő" aki megállapította, hogy túlelegánsan öltözkö
dik a jelölt úr ésígytovább. A próbaszónoklásoknak 
mindazonáltal meg volt a nagy sikerük, de a választás 
elmaradt. N em akartak a fiatalok összeverekedni az 
öregekkel, megnyugodtak abban, hogy jó, majd jövőre. 

Az egyezség annál könnyebben ment, mert az őszi 

ünnepekre kaptak papot : Ott marasztalták az egyik 
j elöltet. 

Elmultak a nagyünnep~k, de a következő ősszel 

már. érezték, hogy bizony hiányzik a templomból a 
pap. Be is invitálták a fiatal Adler doktort (a hat
vaniak most már nem is olyan fiatal papját), hogy 
az ö szava fűszerezze a nagy napok áhítatát. Feled
hetetlenné varázsolta a vendég a kis község ünnepeit. 
De a szószék, a szószék még mindig nem készült. 
Közben pedig a fiatal papok mindannyian nagyobb 
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községekben helyezkedtek el. (Nagyot néznek, ha meg
látják, ime, még valaki emlékszik első lépéseikre.) 

V égre is az öregek győztek. Azok, akik a högyé zi. 
német szót és mru·adib b stílust szerették. Sz ép, szép, 
mondták, a szónoklás, szép az ornátus is, derék, 
okos, müvelt emberek ezek a szemináristák, de hát 
Ininket kötelez a hagyomány. Az almemor is a 
középen van, meg hát statusquósok vagyunk. Gyüjjön 
egy pap, aki modern is legyen, de emellett régi 
fajtájú búvára a talmudnak. Ez volt a recipe. Csupa 
jószándék, csupa jámborság, ami az öregeknek ezt a 
j elszót diktálta. 

Megtörtént a választás és megépítették végre a 
szószéket. A falusi asztalos nem valami összhangos 
stílusérzékkel odatákolt egy hatalmas kiug1·ót a frigy
szekrény baloszlopa _ inallett a lépcsözetbez. Nem is 
virult ki belőle harmónia. Az első és egyetlen pap 
hét-nyolc év mulva elment; a szószéket rögtön 
le bontottálc 

Aki ma prédikálni jön, annak behozzák az emel
vényt. 

Ez a dombóvári szószék históriája. A szószéké, 
ami volt és nincs. De a.z a hitem, hogy majd újra 
lesz. Lesz majd egyszer, adja isten, nesokára, amikor 
elvonul fejünk felől a vérzivatar és épitésbe fogunk 
mindannyian. A dombóvári hívek is. Templomukba, 
az én templomomba, · az apám istenházába vissza
száll a lelkem így őszidőtájt. Nagyünnepeink idején, 
amikor több mint harminc esztendővel ezelőtt gyerek
szívvel, büszkén, boldogan lé.ptünk az új templomba . 

• 
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Olyan ez az emlékezés, mintha a sziileim sírja 
mallett állnék. Elm.nlt idők aranyfátyolának ködéből 

virágok illata száll felém. Emlékezésnek napja az 
újesztendő. És hiába, szebb, szebb, ha visszanézünk, 
mintha szorongó szívvel kutatjuk, mit takar súlyos 
gondjai.n.kiaJ terhelt jelenünk és jövendőnk. E.zért 
jár a lelkem az én falusi, kis templomomba. Úgy-e 
érettem is, házamnépeért, kisfiamért is pisiácsol 
ott az öröklámpás kis mécsese? . . . Tüzére úgy-e 
vigyáztok? N em fogy ki az olaj ezüstös pohará
ból? . . . Hadd lássam hittel, szaretettel imbolygó kis 
lángját. Nem is tudom, tni van azon sírnivaló, hogy 
őszi délutánon sápadt, fénytelen fénye piciny és halk 
aranysávot dob az oltár fakó függönyére ... 

• ... Üdvösség házad lakóinak, akik Téged dicsér
nek. Üdvösség a gyülekezetnek, amelynek Istene az 
Örökkévaló ... '' Mi van azon sírni való, hogy nn.p-nap 
után, kora reggel és alkonyat táján hitet tesztek a 
zsoltáros hitével! Úgy-e értem is imádkoztok? Fehér 
halottas ruhában. . . sófarnak, ítélkezésnek nagy 
napján ... 

Dr. H aj du Miklós. 

l 

KET RAJZ. 

I. 

AZ ÖREG UNGÁR. 

Az egyik szögleten az öreg Rekettye háza állott. 
N em költött neve ez az én édes városom kántorá
nak. Bzámos élő tanu és Füstösay Károly telekkönyv-. 
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vezető is bizonyságot tehet amellett, hogy ez volt a 
becsületes neve. Messze földön híre volt az öreg tor
kának, egyrészt a belőle kiáradó hatalmas hangjá
nál, másrészt borbeli befogadóképességénél fogva. 
Se azelőtt, se azóta ilyen emberi hangot nem hal
lottam. Ha a nagytemplomban kieresztette, rengtek' 
belé a falak, és az ájtatos gyülekezet éneke olyan \olt 
mell.ette, mint mikor a bibicek szólnak az oroszlán
bőgésbe. Néha a hivők is megremegtek és nem 
mese, hogy a gyászolóközönség előtt kiterítve fekvő 
P. Kovács Gergely felkapta az öreg Rekettye ének
szavára a fejét és még esztendökön át elnökölt a 
Szeles melletti csutkakaszinóban. Ami pedig e párat
lan garat másik tulajdonát illeti, kongjanak mellette 
a pincegátarban fenékre fordított üres gönczihordók, 
a vakablakban glédát álló üvegsorok, nem külön
ben az ábrázatán virágzó borvirágos kalárisok. Nem 
szívesen emlékszem az öregre, aki ámbátor Dávid 
zsoltárain táplálta testét, lelkét, a királyi dalnok 
faj táj át nem valami nagyon kedvelte. Ellenséges 
érzületének nem egyszer adta jelét velünk szemben, 
akik napjában többször megfordultunk háza előtt, 

, melyn~k udvarán kedves üvegjei között ülve, vallá
sunkat, eredetünket nem épen kellemes illattal való 
kapcsolatba hányta szemünkre. A félelem egy neme 
borzongott át rajtunk valahányszor a háza előtt lévő 
gyaloghídon .áthaladtunk. 

Mert hát az utca másik sarkán volt az iskolánk 
Molnárné házának végében. Valamikor felerészben 
homhároskamara a másik felében pedig tyúkól volt. 
De most barátságos szabává formálódott, melynek 
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két ablaka gyönyör(i virágoskertre nyilt. Idilikus 
volt az udvar. Tele rózsákkal és szép cserjékkel. Ak
koriban nem volt játszótér az iskolában. N em is
mertük a negyedórai pihenőket. Reggeltől délig pihe
nés nélkül folyt a tanítás. Délután két órától ismét 
este nyolc óráig. Tornázás és vickándozás helyett az 
eresz alatt húzódtunk, vagy a virágágyak között járkál
tunk. Ozsonnai pihenő külön jutalomszámba ment. 
A háziasszony adótiszt vagy fináncbiztos özvegye 
volt, aki nehezen élt. Előitéletnélküli asszony, aki 
nem idegenkedett a zsidóiskolátóL Sőt j ó sz emmel 
nézte. Két leánya és egy kis kutyája volt. Az idő
sebbik leányát Mariskának keresztelték, de ő Andan
ténak hitta. A fiatalabbik Mollinak, a rekedt kis ku
tyát pedig Allegrónak nevezte. E n evek alkalmasint 
azzal a kis ákom-bákomos zenés-skatulyával függtek 
össze, mely felhuzatván, mindnyájunk nagy gyönyö· 
rüségére lágy dallamokat játszott. . 

Andante csodaszép leány volt. Imádta mindenki, aki 
meglátta ; valahogy úgy tekintettek rá a parasztok is, 
mint földfeletti lényre. A mi iskolánk, malyben fiúk, 
leányok vegyesen jártak együttvéve vagy tizenöten, 
boldogok voltunk, ha láthattuk és csodásan csengő 
hangját hallhattuk. A két leány muzsikált, énekelt. 
Szaretetükkel elhalmozták az iskolát. Ebben benne 
volt a részvét is, hogy oly nagyon meggyötörtek 
bennünkel Sok varázs szállott át kedves lényükből 
reánk. A virágcserepes ablakon át rejtelmesen ki
hangzó zenélő skatulya, a rózsaszínü kartonruhában 
hegedülö szép és jóságos leányok, mély nyomo~at 

hagytak bennünk. Hosszú évek multán is, mikor 
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Andante b<?ldogtalan szerelern miatt egy egri kolos
torba menekült, sirattuk. Emléke bizonyára megma-
1·adt azokban, akik még élnek és a bűvös kis kerti 
iskolára visszagondolnak. 

Kis iskolánknak UngáT Dávid volt az egyetlen 
mestere. A gyermekévek emlékei mint a tavaszi nap 
színes világa raj zanak körülöttem. Mélységes hála
érzet tölti be eközben lelkemet, ha jó öreg taní
tómra gondolok. Néhány évig jártam elébe korán 
kihült kezeiken vezetve kis nővéreimet. A kcedukació 
kérdését az öreg Ungár ezerencsésen megoldotta. 
Egyebekben is előljárt. Az akkori és ama vidéki ta
nítók felé került. Mintha ma is látnám. Finom vo
násai megelevenednek előttem és mintha fényes szeme 
most is áldólag tekintene rám. Keze hófehér és puha 
volt, mint gyermeké. Franciás szőke szakáJa egybe
fonódott a talmudistához illett halántékfürtökkeL 
Persze nem hiúságból, hanem a természet j ókedvé
ből. Egész lényében alőkelőség nyilvánult. Beszédes 
szemei hamar nodvesültek meg. Az emberszeretet 
meleg sugarakban lövelt ki tekintetébőL Volt valami 
belőle a prófétákból, akikért rajongott. Tisztult volt 
a gondolkodása, emelkedett a szava, költői a ke· 
délye. Az édes apám fedezte fel. Ö fogadta meg va· 
lahol a Tisza mentén. AHgha nem Egyekről szárma
zott, de Mezőcsáthoz is volt valamelyes köze. Zsidó 
tudása nagy volt és alapos, hol szerezte, nem tudom. 
Arra mifelénk a diplomás tanítónak hírét sem hal
lották. Világi ismeretei szerények voltak, de mégis 
elegendők arra, hogy iskoláját measze a chéder színo 
felé fejlessze, hogy bennünk a müvelödés vágyát és 
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a haza szeratetét élessze. A viszony, mely közte és 
tanítványai között fennállott, megható volt. Tanít· 
ványai rajongással fogták körül és ő. boldog vo!t, 
hogy szerették. V égtelen gyengédséggel szólott hoz
zánk. Feddésa nem volt bántó, de mély batású. Egye
sek hibái vagy mulasztása,i miatt elérzékenyült és a 
könnyező öreg meater oly meg1·endítő volt, hogy las
sanként a büntetés a szerény iskolában ismeretlenné 
vált. Meleg kedélyű minta·gyermekcsoport nőtt fel 
körülötte. 

Reggelenként jóval a tanítás megkezdése előtt ked
velt tanítványai mellette imádkoztak a templomban. 
Ez enyhítette azt a megszégyenítő fájdalmat, hogy a 
hitközség neki, a tudósnak, az önfeláldozó tanító
mesternek az utolsó padban jelölte ki templomi ülö
helyét, ott, hol a vándor koldusok és a gyászosok 
húzodtak meg. Csunya szokás volt biz az akkor és 
itt-ott talán még ma is fennáll. Irtsák ki. A tanító 
iránti mostohaság bűne volt az akkori ottvaló zsidó· 
ságnak. Törvény és erkölcsi megtisztulás sok hibát 
kiküszöbölt azóta, de még mindig akad itt gyo~álni 
való. Az írás népe, mely hirdeti, hogy a tanítódat 
úgy tiszteld, mint az istent, a való életben, a gyakor
latban, de kiváltképen intézményesen ezt a paran
csot nem követi. Mi, tanítványok, Ungár Dávidot kár
pótolni igyekeztünk a község ridegségéért. A kicsi
nyek csendes harcot vívtak meaterükért a család
ban, a templomban. Eleinte keservesen jutott kezébe 
szegényes bére. Ám mi sohasem közeledtünk hozzá 
anélkül, hogy ezt a kezet meg ne csókoltuk volna. 
Sőt, ami ma különösen hangzik, szomorú anyagi küz-
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delmait látva, gyermeki buzgalmunkban tőlünk tellő 
ajándékokkal igyekeztünk enyhíteni sorsán, örömet 
vinni csendes lakába. Szívünk repdesett a boldog
ságtól, ba jó verpelétivel tömött, színes pamuttal 
horgolt dohányzacskóval ked veskedhettünk. A leányok 
a zacskót kötötték, a dohányt a fiúk adták. Mert 
nagy pipás volt az öreg úr. Tanítás alatt is kék fel
hők között ült rozoga szalmaszékén. Péntoken boros
üveget csempésztünk be a konybájába és ha a szü
lőktől egy kis halat is kicigánykodtunk, a kigyulladt 
szombati gyertyák fénye öreg tanítónk sugárzó ar
cára esett. A parányi hajlékból ilyenkor öreges 
melódiával, még régibb héber énekek hallatszottak 
ki. Pipás Szabóék a szomszédban meghatva hallgat
ták. Az istenfélő jámborlelkű zsidótanítót a jó ma
gyar nép nagyon megemberelte. Áldott legyen érte, 
hogy a: maga tanítóinak akkori szelleme lelkét meg 
nem mételyezte. 

Egymaga vezetett be a szentírásba, a kommen
tárokba, a héber nyelvtanba, a talmudba és ma
gyarázóinak sz övevényes útj aiba, a magyar és német 
nyelvtan ba, a széphás és számtan tárgyá ba. V égte
len türelemmel foglalkozott az osztályos rendszer
nélküli iskola különböző fokú tanultsággal biró, más
más tehetségű egyes tanulóival. És megannyi elmebeli 
képességének arányában fényes eredményt mutatott 
fel. Mégsem ez az, ami eltörölhetetlen emléket ha
gyott bennem. Hanem az, ahogy velünk élt, ahogy 
a lelkünkre hatott, ahogy belénk plántálta a vallás 
szentséges poézisét, belénk oltotta erkölcsi tanításait, 
az embertársaink üánt való szeretetet. 
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A zs~dó hit nemcsak vallás ám, hanem a hit arany
szálaival át- meg átszőtt, fegyelemmel védett életmód. 
Tudomány és búvárkodás útján egyes kiváló példa
adók vezetésével jutunk el hozzá. Ungár Dávid ilyen 
vezető volt. Velünk élt, a hétköznapi munkában és 
ünneplö alkalmakon. 

Péntek este tisztán, ünneplő 1·uhában, subickolt 
csizmában gyülekeztek a :fi.úk az öreg Ungár körül. 
A templomi gyertyák sokasága ünnepélyessé tette a 
ezerény templomot és meleget árasztott a gyermeki 
lelkekben. Tanítónk hol .az egyiket, hol a másikat 
simogatta bársonyos kezével. És valahányszor a kánto1· 
ajka elcifrázta a zsoltárt és odaért, hol a költőkirály 
az embert a viruló pálmához hasonlította, öreg Dávid 
meaterünk felé fordultak, kire ráillettek, hogy a léte 
szentséges isteni talajon áll öregségben és ifjú erőben 
nemes törzsként díszlik. A szombat egész · délelöttje 
a templomban telt el. Tanítónk szelid tekintete fegyel
mezett bennünket. Az istentisztelet változatai, az új.
hold, a cbanukka, az engesztelési napok szombatja 
és más jeles szombatok, megannyi alkalmak voltak 
új tanításokra, melyek különösen a délutáni szabad 
előadások, a bibliai magyarázatok és a bölcs atyák 
mondásainak keretében lakásán, nyáron az udvaron 
az eresz alatti árnyékos részén folytak le. Az elő

adások után szegény öregünk gyümölccsel kinált meg 
ben1;1ünket. Néha bizony csak csonttá száradt szent
jánoskenyér vagy éppen pattogatott tökmag jutott, 
de a :fi.úk úgy élvezték, mintha manna lett volna. 
A ben~dikciókat sokszor könnytelt szemekkel mondtuk 
eL A nap egyéb rószei is igy teltek eL Istenszolgá-
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latban, tanulás mallett hűségfakasztó együttlétben. 
N em pietisztikus munka volt ez, hanem meleg folya
matos nemes oltású élet. Kiváló kitüntetésszámba 
esett, ha szombat estefelé tanítónk asztalához hívott. 
Ilyenkor az illetőt külön fonatos kalács várta. Kicsiny
ben hasonmása annak, amit tanítónk ezertartásosan 
szelt meg. De ki írhatná le azt a sok kedves eseményt, 
mely a húsvéti előkészületekhez, a pászkasütéshez, a 
ezéder-est szervezéséhez, a kinyilatkoztatási vagy 
pünkösdi ünnepek virágkultuszához, az éjjeli csillag· 
lesésekhez, imabefogadó éghasadási legendához, a 
sátor készítéshez . és díszítéshez, a pálmaág áldásához, 
a tóra örömünnepén a s~okáso.sjfjúsági jogok gyakor
lásához füződött. Megannyiban az öreg Ungár elöl
járt, vezette, lelkesítette az ifjakat és ezek hordták 
szét a bájos szokásokat és gyakorlatokat. Nevelték 
vagy erősítették minder1·e a családok fogékony körét. 
Örök kár, hogy a képzeletre oly nemesen ható hagyo
mányok müvelése kihal az iskolából, kivész a család
ból. V eszendöben az ~gJ!ptomi rabszolgaság törté
netének tudata, az elnyomottak jajkiáltásának és a 
szabadság hasadásának igaz átérzése. Ma csak ·egyes 
szónoklatokon át hangzik a Szinai-hegyröl felharsanó 
lángoló isteni százat és a zsidó nép küldetésének 
hirdetése. A sátorsorok arabiai sivatagon át való 
vándorlás emléke elhaloványulóban van. Ott a lelkbk
hez való férkőzés módjának hiánya, emitt a dicső 

történeten nemesült életigények iránt való rideg 
közöm~össég. 

Egy egész életre való lelki táplálékkal látott el 
bennünket az öreg U ngár oktatásával és példájával. 
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A nap fényében sokszor megjelenik előttünk nemes 
alakja. Csendes a1konyatkor látjuk bólogató érdekes 
fej ét, amint a nagy félelmetes időkben mindennapi 
ájtatos útjára igyekszik. A letünő esztendő napjaiban 
és a közeledő újév áhítatos óráiban egész lénye 
megváltozott. Mintha most is ba1lanám, amit oly 
sokszor hajtogatott előttünk. Mik vagyunk mink? 
Mi a mi életünk? Mi a mi erőnk? Mi a mi jámbor 
életünk? Mi az embernek minden nagysága és dicső
sége ? ilyenkor, mintba az elmulás sötét sejtelmei 
ülték volna meg egész világát. Így láttam őt utoljára, 
amint a nagy piacon keresztül a vasárús-boltnál be
fordult a templom-zngba. Öregen, törödötten, de 
szemében szentséges ragyogással Azóta régen haza
került a mezöcsáti kis temetőbe. Ahova nálánál 
nemesebb ember oda be nem tért. Hadd tegyem 
le sírdombjára ősi szokás ezerint a kegyelet kis 
kavicsát. 

II. 

OHAJ ZIK. 

Az volt akkor a nóta, hogy Rárakatérom, rárakatom. 
Benne a papszakácsnőt és ~lbírelt szívügyét vette 
csalányos nyelvére a nép gúnyban gázoló kedve. 
A nótát bezzeg nem zsidó faragta és nem is tár
sadalmi próféták veteményesében csirádzott. Hol volt 
még akkor a szocializmus. ErTefelé hírét sem hal
lották. Ott termett a csufondáros nóta valamerre a 
kúngát táján, ahol a pápista pap repceföldje sárgállik 
a ref. ek.klézsia biikkönye felé. A durTa vers ki
pánynizott rigmusokon át reszelős dallamon indult, 



hogy aztán ~setl en refrénan u,<ljft ld n. pt\rt\Jt\i : Jtf\ .. 
rakatérom, rárakatom. 

Bali is ezt húzta ma ft Mo1·g6ban, mi lcor odr~ 
furcsa vendég vetődött be. JiireA ltorosmUJ volt ám rt 
Morgó boráról, osaplárosál·ól, a vt1ro" elojéből vn,ló 
ivóiró], de legfőképen a 'VfMÓJrn~pi VOl'OirodÓHOI< r{jl. 
Nevezetea volt a:r:ról is, hogy domhon t\ llott, tnoly 
hegyként kényeskedett az elötto elterül ö ut<Jllil-40 l'ttlll. 

Csak három lőcsnyire púposodott ld ft vógtelen Jat>ály
ról, de messzo uralta a vidéltet. A tövibon 16vö MZárar.· 
malom meglapulva piijlogott ezínes pánt] iJc(wal ÖHRZG· 

font forgácsos cégérére. Nyáron ltönnycn ho~7~1~fó i·hot6 
volt a dévaj vár, do iavaszj olvadáslíor ó~ ar; ŐHZi m~r, 
beálltával nyaktörős volt a vállalkozás. A völgyóhon 
lévő kút vályújából állandóan ctn1rgó vir, fon4Jkotlon 
aárral vette körül a csá.rdát. '.ri.z oH~ton <lőn át norp 
csinálták meg a vályút. És noha néhány ióglábóJ 
való feljáróval az északi oldalon könnyon lw~~lt

férhetővé tehették volna, emberornlókozot óta ott 
csúszkált, kapaszkodott a nép. A rend a közhírtokoH· 
ság cimli testűlet kemény tenyer6be voJt Jot6vc, mely 
azonban egy hajítófát som költött volna orro, hiRZfm, 
mondá nagy tetszés 1<özhen Kís-Hima, 11 vároB 11Óp· 
tribunja: falábon is !el leb(~ t oda jutn í. A kútrutk 
egészséges vize volt. Bzerette a jóH~ág. Nugy k(JrUJ/5. 
vel is ide jártak itatni, csobá.nt tö1ténj, míközbon a 
gazda a kármentő előtt áJJva, lt~bajtott c~y h6f kö~
napi meszelyDyit. 

A nagy ivóhan mo~t nóhá.ny legény rnulatt,U. 
A sarokban rézbuzogányaik áJJoti!lk. Akkor o~ a divat 

. járta, fokosa csak a h6vándorlottaknu.k voJt. A t~ígány 
• 
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a már említett nóta után éppen riszálóara fordítot ta, 
nrra, hogy roce-fice krinolinba, amikor a különös 
vendég megjelent a küszöbön. Kenderbajú , ugyan
ilyon szakálú nyurga zsidófiú, ruháján a Morgó
begyének sarával, roely egész a huncuthájáig freccsent. 
Egyik kezében imá.dsagos zacskóját szorongatja, másik 
kezéve] az ajtófélfán motoszkál. Nyilván azt hiszi , 
hogy zsidó a korcsmáros, keresi hát a minden hivő 
ajtójára szegezett hitvallást. Ha nem volna rövidlátó, · 
észrevenné a tagbaszakadt Ta1j ányit, a measze földön 
híres morgóst. A vendégek röhécselve nézik. Nem is 
sejtik, hogy mit is keresgél voltaképen. Lassan jó
maga is ráeszmél, hogy nem jó helyen kereskedik. 
Ijedtében nekimegy a lócának,' belebotlik a rézsútosan 
tartot t brugóba és aztán tanácstalanul hordja azét 
fakó tekintetét. Csak úgy zúdul felé a legyeskedő 

beszéd. Ö meg állja. Még a vályogvetőből vedlett 
kontrás is feléje ke1·ekedik. Türi csendesen. Csak 
mikor szent tárgyait 1·ejtö zacskóját rángatják a 
hónalja alul és a parancsolatok szimbólumaként ,ki
lógó sárgult szálakat húzgálják, akkor gördül végig 
egy nagy könny pösze ábrázatján. Tehetetlenül kéri, 
hogy ne bántsák. Azt mondja, szegény zsidó diá~, 

aki a tudós papokat járja istenes cselekedetekkel, 
tudományos igyekezettel. Erre is az idevaló pap híre 
hozta. Sok gyaloglás és kéregetés után fáradt vagyok: 
ne bántsanak jó emberek. Még egy ideig szeleskedtek 
körülötte, de aztán részvét 'támad bennük a girhes 
zsidó iránt. Csak az nem fért a fejökbe, hogy a 
szívességgel kínált bor ~!fogadását vallási tilalommal 
menti, míg a seprőpálinkát áldás mallett egy hajtó-

• 
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kára önti lefelé. A szegény hocher váltig magyaráz
gatta volna nekik, de azért-e, mert gyenge volt a 
nyelvi készsége, vagy azért, mert a zsidó teológiai 
traktátusok K. Tóth Bálinték agyába nem fértek, 

J sehogysem kerültek ki a csalamádébóL Be is teltek 
egymással. 

Feivel Pirók, mert hogy úgy hítták, aztán otthagyta 
a vígadóka t, nehéz gondj aival indult a városnak. 
Nánásról jött, ahol szülei lakta~. Apja Hajdumegye . 
gyalogszeres kémikusa volt, másszóval : kékítő-zEridó, 

aki egész. 'héten egy kanta kékítővel házalt, melyet 
akkoriban a fehérnemű színezésé1·e használtak. Persze, 
mivel hogy Róthnak hítták, Pirók dísznevet kapott, 
mely 1·ász-állott hét törvényes leszármazójára is. Furcsa 
zsidók lakták akkor Nánást. ·Tán még ma sem vál
toztak meg. A magyarság kellős közepén tősgyökeres 
magya1· zsidók lengyel maakaráknak ö]tözve hétköz
napon is farsangot ültek. Olyan volt az Alföldön ez 
a jelenség, mint díszes dolmányorr a zsírpecsét. Ná.nás 
körül measze tájon hitbuzgó atyafiak sűrűségében 

csak elvétve jelentkezett e téboly. Ki tudná meg
mondani, hogy miképen fészkelt ide a hitélet sötét 
madara. De itt volt. Eleinte csak a kaftán gyűrte le 
a zsidó zsinó1·os ruháját, de lassanként melegágyat 
vetett magának a chasszidéizmus. Csengő magyaa.· 
nyelvén csak keveset ronthatott a majmolt torok
hang. De egyébként aztán köd ült a templomra, 
a go1;1dolatokr~, a család1·a, sz ó val a.z életre. V aló
ságos félelem áradt ki a hitben tobzódók hatalmából. 
De kiváltképen az ártatlan gyermekek lelké1·e nehe
zedett 1·á. Már kicsiny korukban elcsúfitották külse-

Az JMIT lbvkönyve. 1917. ' 12 
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jüket, vallási parancs hamis örve alatt. Megzabo
lázzák kedvüket és a chéder homályában megnyomo
riták testüket, lelküket. Innen aztán a. sok félszeg 
üjú, aki csak úgy bukdácsol az élet göröngyein. 
Vannak ugyan olyanok, akik más hatások alá kerülve 
kihámozódnak abból a sok rétegből, mellyellelküket 
körültapasztják, de még több közülök elcsenevészik. 
E körben lett Feivel Pirók húsz esztendős. Nem 
játszott a porban, nem labdázott a réten. N em leste 
az égboltozat felé repülő papirsárkányt, hanem mindig 
a föld1·e szegezte tekintetét, hogy vajjon nem támad-e 
útján tiltott alakzat. Nem ballotta a közeli erdő 

madarainak dalait és nem szakgatott pipacsot a búza
földeken . Alig hogy öt esztendős volt, tanulásra fogták. 
Kora reggeltől késő estig szent könyvek rengetegein 
bajkarázták az alefhét iskolán át a ebéderen végig a 
jesibáig. Irigyelte a bigéző pa1·asztfiúkat, sokszo1· 
a csikót is, mely csengösen végignyargalhatott a 
legelőn . Sok, végt0len sok úgynevezett tudománnyal 
rakták meg arnügy sem túlerős agyát. Mint szénába.n 
a füvek sol{asága, úgy gyült boglyába az ő árva 
fej én a szent tanokn ak kü~önfélesége, a biblia anya
s~ála, a talmud sarjúja és a kommentárok virágos 
lucernája. A hit benne örök rettegéssé torzult. Biza
kodás helyett remegés ülte meg lelkét. Kémikus apja 
rajta is alkalmazta a kékités legcsúfosabb nemét. 
Elvadult tanítók és társak bántalmai egészen meg
félemlitették Nem csoda hát, hogy lassanként ferde 
hajlást mutatott szelid léte. Csetlett, botlott, ame1·re 
csak ját·t. Gyengéd lelke, melyet beteges szégyenkezés 
égő fájflalommal töltött meg, most hogy elhagyta a 
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rögöt, .a nyomasztó családi környezetet, a táncoló 
derviseket, új életről álmodott. Úgy érezte magát, 
mint a kalitkából kiröppent rabmadár. Szabadságért 
epedezett. Késő van már erre Feivel Pirók. Szárnyaid 
a legközelebbi boko1·ig sem hordanak. Nem való vagy 
te erre a világra. 

A nagy vasút-utcán találta magát. A szentírás 
szavait suttogta: testvéreimet keresem. Wrana Gál, a 
német suszter morogva küldte tovább. Alig hogy 
onnan kilépett, egy bozontos szakálas, nadrágos 
úrféle jött elébe, szíve megdobbant. De nagyon meg
járta: Csa tó Éfraim, a városi tilógus volt, hires 
ellenzsidó. Csató Éfri halottkém . volt, amivel el ső 
látásra tisztába j öhetett mindenki. Vastag botján 
csontból faragott halálfej díszlett. Ezzel j árt egész 
nap a pernyészúgtól a szénalógerig. Járásnak ugyan 
nem volt mindig járás. Gyakran a döcögés is dícséret
számba esett volna. Mert mért, mert azért, hogy 
nagyon italos volt Éfri. A zsidók elleni gyűlölete is 
onnan eredt, hogy ö a kisüstön főttnek, nem pedig 
a spirituszcsnak volt meggyőződéses híve. Az elvek 
egész J ordánja választotta el hát öt a zsidóktól. 
Nem elég, hogy az Éfráim nevet akasztották különc
ként a nyakába, még zsidónak is nézzék. Kicsi híján, 
hogy Faivel Pirók Éfri terítéke alá nem került. 

Túlontúl hosszadalmas volna, ha végigkísérnénk 
a szegény fiút. míg eljutott Tóbi nénihez, a bacherek 
vidám tanyájához. Surgyát vetettek neki és nyomban 
le is pihent. Másnap aztán a pap előtt is megállta 
a cenzurát. Lengyeles zsidó beszédmódján, az ily 
pályán levők esetlenségeit is measze túlhaladó ügye-

12* 
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fogyottaágán túlsegít et te a talmud útvesztőj ében való 
eligazodási képessége. J ó hír j árt előtte. A koszt
napokat mind megkapte1. Még egy háromforintos 
leckét is a pántlikásnál. Boldogság járta át F eivelt, 
aki megszabadult a Pirók névtől is, bil'toká,ba jutott 
becsületes Rótb nevének. :Niohón fogott n eki a 
közeledő búsvéttal azo rosan kapcsolatos tahnudi fel
adványboz, az azzal lazán összefüggő csizmafejel
tetéshez, nemkülönben a bnncutkák 1·övidebbre való 
göndörítési műveletekhez. Némi vallási aggály le
küzdése után egy keménykalap és szemüveg iránt 
is komoly tárgyalásokat kezdett. Mintha már a haladás 
szelleme szállotta volna meg Róth F oivelt: imádság 
közben még teste mozgásának szilajsága is engedni 
látszott. 

Ez a boldogság rövid-életű volt. A kosztnapot-adók 
csodákat beszéltek ebédfeletti furcsa ságairól. Dül t, 
borult minden körülötte. A háziak mosolya alatt 
szégyenkezésa nőttön-nőtt, zavara új ab b ügyetlen
séget szült és néha úgy fojtogatt-a a sírás a torkát, 
hogy nehezen ment le a falat rajta. Gyakran bizony 
hiába mondta öl a jóllakottak imádságát. Ha szóba 
állottak vele, idegenek társaságában lehetetlen a1·á
nyokat öltő zavarában furcsa feleleteket ndott. Eszelös
nek hitték, pedjg dehogy volt az. Án1 híre t erjedt 
a «Nánási 11 ·nak -- mert itt meg az a prédikátum 
ragadt reá - és egész legendakör támadt viselt dolgai 
körül, mely felett az esteli imára gyülekezök széle
seket röhögtek. Társai is visszaéltek gyöngeségeivel, 
sőt a 1·abbi egy tréfá.s célzással akaratlanul is !'á
szabadította a gúnyorosságra hajló bocher-élcel<et. 
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Mindent tudott, mindent észrevett, ami körülötte 
történt. Tisztán látta, hogy bolondot üznek belőle. 

Ismerte félszegségeit. Előre megérezte, hogy mint 
kerül most hamarjában a csávába, hogy csap rá a 
borzas tréfa. De hiányzott az erej e, hogy valamit is 
elhárítsan maga felől. Tehetetlenségének érzete szinte 
testi fájdalmat keltett benne. Nem volt ura tagjai
nak, mozgásának, szavának. Bzine is folyton vál
tozott, hol félelmében elhalaványult, h<?l zavaramiatt 
homlokáig szökött a vére. E kinos vergődés feletti 
keserűsége folyvást növekedett. Kivált mikor egy 
odahányódott nánási szabósegéd elárulta a Pirók 
nevet, humoros előadást tartott apjáról, a kékítö
zsidóról, aki reggelenként a templom előcsarnokában 
a ohászidok kánkán-tánoát lejti ... 

Faivel szomorú napokat élt. Társainak évődése 

sohasem szünt meg. Amennyire lehető volt, kerülte 
társaságukat. Titkos kártyázásaikban t·észt nem vett . . 
Trágár beszédjeik elől megszökött. A kosztadók és a 
paposalád feletti hirhordásaik elöl elhúzódott. Mind
hiába; ráakadtak, beléje kötöttek és minél jámborabb 
volt vise~kedése velü.k szemben, annál jobban bán
tották. Pedig ő is vágyódott szombati élvezeteik után, 
mikor titokban a leányok körül settenkedtek a séta
téren, a közeli szölőskerten, vagy néha. álmos dél
utánon a sakterék tollas udvarán a nádi fedél körül 
repdeső méhek zümmögésa közben dióztak. A cidáklija 
alatt is mintha megmozdult volna valami. Kivált 
péntek délutánokon, mikor ősi olőirás ezerint istenes 
cselekedetként az Énekek énekét, ezt a felülmulha
tatlan szerelmi dalt a szent nyelven reoitálgatta. 
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Hiába is igyekezett egykor a nánási rabbi elhitetni, 
hogy a sok helyen buja, de felséges szerelmi kettős 
Izrael és Isten közötti viszony dicső allegóriája. 
Feivelt már 'Otthon is kétely mardosta. Most pedig 
éppen nem hitte. Gyönyörködött a költő zengő szavai
ban, virágos képein, lángban lobogó színein. Meg
ittasult Szulámit szerelmi hivásán, ölének forró kíná
lásán. Kéjes érzet reszketet.t át egész valóján, mikor 
a költő ezerelmesének bájait festi, keblének halmait, 
melyek mint őzikék legelnek a rózsák alatt. Sené 
sodájim, két bimbós halmocska, - suttogta szinte el
haló hangon. Cseppentett méz az ajkadon, óh arám, 
méz és tej a nyelved alatt és ruháid szaga, mint a 
Libanon illatja. Órákig andalgott e szerelmi dalon, 
melynek merész változatai vágyakozását hihetetlenül 
felcsigázták Feltüntek ezek a péntekek társainak, a 
házbelieknek, sőt a szomszédoknak is. Cselt szőttek 

hát és előre mulattak a sikeren. Fanny, a sárnesz 
• 

leánya, egy kívánatos kis veres jószág vállalta a csúf 
szerepet. Kellette magát előtte már máskor is. Most 
a kis kígyó odacsúszott hozzá. Tudakolta Róth úrnál, 
hogy mi azépet olvas és miért is kerüli úgy őket. 

Feivel arca vérvörös lett, néhány összefüggéstelen 
szót dadogott. Szeme odalopódzott az ingváll felé, hogy 
belefogott az Énekek énekének fordításába. Csiszo
latlan nyelvén is átlángolt a szerelmi tűz és mikor 
a halmok részletéhez ért, karjai remegve emelkedtek 
Fanny felé. Ez futásnak eredt. Sené sodájim! -kiál
totta utána. - Sené sodájim ! - hangzott a leselkedő 
hocberek kacag ó csoportj a ..• 

Ettől a naptól fogva Feivel alatt megingott a talaj. 
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Csúfja lett a községnek AmeTre járt, mindenütt feléje 
szisszent : So d aj emlech. A kosztadók egy része is 
kiadta az útját. Közben üzöbe vette az utca és csoda-e, 
hogy bizony egy parányit megbillent az esze. Lassan
lassan kikergették belöle azt a szemarnyi öntudatot 
is, mely nála szégyenlőssége mögött húzódott meg. 
Egyik áldozata lett annak az emberi gonoszságnak, 
mely visszaél embertársainak gyöngeségeivel, mely 
kedvtelőra fertő zi az isteni természet zsengéit. A ra b hi
hoz is elszállott bűnösségének hh·e. Szelid volt a 
szentencia. Csak annyit mondott rá, hogy Chajzik. 
Ami ha nem is egész bolondot, de olyan bárgyúfélét, 
esetlen kaj.laeszűt, ügyefogyottat, félszeget, üres agy
velejűt jelent. Ez volt aztán a legújabb neve. Kikopott' 
a j esibából. Díszokmány helyett a C hajzik új névvel 
a homlokán. 

Borús idők következtek. Inség, nyomorúság ée a 
j öv ő bizonytalanságai, mint megannyi árnyék kísérték. 
A sok hajsza közben pedig folyton mardosták. De 
nem szökött el az álszenteskedő társaitól, nem szökött 
el, mert ott marasztalta szívének titka : Fanny. Csalfa
ságát nem tudta, el sem bitte volna. Társait okolta, 
akik máskor is ellene törtek. Azért valahányszor arra 
a szörnyü péntekre gondolt, mikor az ő kis világa 
összeomlott, a leány úgy állott előtte, mint az egyetlen 

. élő teremtés, aki ő hozzá jó szívvel közeledett. Kereste 
hát mindig alakj át, . de nem mert hozzá közeledni. 
Megborzadt, ba a nyomában támadó gúnyos kacajra 
gondolt. Érzéseinek formát adni nem tudott, de segí
tett a dalok dala. Átszellemülten lebelte ideálja felé 
a királyi szerelmea bűvös szavait. 



184 MEZEY FERENO 

J ó sokáig így álmodta át csalánbokros életét. 
Néha ki-kizöldelt a reménység, de csakhamar égető 

fájdalomra ébredt. Egyszer aztán kérő jött a sámeszék 
házába. Meg is írták az eljegyzési. okmányt még az 
este. Mikor kihallatszott az örömbirdető tányértörés, 
úgy érezte, mintha szívét zúzták vo.lna darabokra . . 
Nemsokára az esküvőt is kitűzték. Egészen beborult 
szegény Feivelnek. Halálsápadtan ténfergett az utcá
kon. Mindenfelé ott lábatlankodótt, mintha csak 
igazolni akarta volna legójabb nevét. A lakodalom 
reggelére kelve aztán összeszedte kevés holmiját és 
nekiindult az új hazának. Sietős volt az útja. Felelet 
nélkül haladt előre. A feléje csapdosó gúnyos meg
szólításokat némán hallgatta. Mint vert kutya iszkolt 
kifelé a városból. A téglavető körüli bandukolás után 
a ladányi töltésen tűnt fel imbolygó alakja. A fel
riadt libák gágogva repdestek előle. A csőszkunyhó 

tövében dörzsölődző. puli rekedt ugatással fogadta. 
A kis pocsolya szélén heverésző kondásgyerek csípős 
verssei ingerkedik felé, hogy hát miért nem eszik 
szalonnát . . . Még egyszer éreztették volna vele zsidó 
voltának keservét. De érzékei már eltompultak. előtte 
minden elborul t. N em látott, nem hallott, csak rontott 
előre. Kórórecsegés köz ben törtetett keletnek, fel
felpislogva az égre, a magyarság rejtekében élő 
Örökkévaló felé. Kicserepesedett ajkait a nagy beteg 
imádsága mozgatta. Meg-megállott. Lelke egy vil
Ianáara odarepült a nánási szülei hajlékra, ráhajlott 
tizombati gyertyái előtt könyörgő anyja fejkötőjének 
fehér bodrára. Aztán rengő testtel olzokogva a hal
dokló fohászát, a súlyos bűnvallomást, ~a vasút 
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kegyetlen kavicsai . között nyílegyenesen ·a robajjal 
közeledő gőzös . elé vágott. A vasútas kiáltását túl
harsogta az elszánt em Q er istent · hívó rémítő szava. 
Velőt hasító fütty és egy elrontott földi élet vergő

dése véget ért. A vonatról leszállók irtózva állták 
körül a véres roncsokat. Közülök a talpas Izsót 
iszonyodva jajdult fel: hiszen ez _ a szegény Ohajzik! 
Majd ősi szokás szerfut élmondá az imát, hogy áldott 
legyen, aki igazságosan bíráskod~k.. . A vonat a 
szikes földek között továbbrobogott ... 

Budapest. Dr. Mezey ·Ferenc . 

, •• •• .. .... / l l • 

BU& SZURKULETEK ORAIBOL. 

I. 
,, .. 

KERESEK, UZOK • • • 

Keresek, űzök vágyva valamit, 
Futok utána lázas nyugtalan ; 
Most előttem leng, most fejem fölött, 
Utána nyúlok s lopva elsuhan. 

Keresek, űzök vágyva valamit, 
Netn tudom: mi, de mélyen bent szivemben 
Felvillan sokszor sejtelmes sugára, 
Egy pillanatra, aztán · tovaleb ben. 

Keresek, iizök vágyva valamit, 
Magasztos szépet, fenséges nagyot, 
Kergetnek, hajtnak égő ostor-ok 
És rohantomban százszor lerogyok. 
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Keresek, űzök vágyva valamit 
8 feltápászkodom százszor újra. Éj jő, 
S véres homlokkal .tovább boto1·kálok -
S ott a sötétben ásít már az árok. 

n. 

VÁNDOROL A LÉLEK • • • 

Én is hiszem, hogy vándorol a lélek, 
Ha a testből kiűzi a halál, 
Hogy bolygva repdes világról-világra, 
Míg újra testbe szálL 

Ujjongtak egykor, kik ma szanvednek tán, 
És véreztek, akik ma boldogok, 
Létünk egy régi megszakított élet 
Bús folytatása csak. 

Az én lelkem vad kóbor viharokkal . 
Bolyongott szentelt cédrusok hegyén, 
Ott, hol a Jordán sir zokogva, - egykor 
Próféta voltam én. 

Vigyorgó vészek rémes jelenésit 
Láttam egy korhadt pálmafa alatt 
8 a sötét zengő éjbe azétlöveltem 
Villámló szavamat. 

8 a rémült Kármel és a hervadt Sáron 
Visszazúgták a véres szózatot: 
•LedlSl a szentély, pusztul Jéruzsá.lem h ·-
És J ú da kacagott. . · 

.. 
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8 kiáltok most is a szomorú éjbe, 
Míg messziről enyészet rém e int: 
«Ledől a szentély, pusztul Jéruzsálem h 
8 Júda kacag megint ... 

m. 
KUTATTAM LÁZBAN ••• 

Kutattam lázban a nagy lét talányát, 
Kerestem az élet forgatagán át, 
És nem találtam, csak bús, fájó árnyát. 

Virágzás alján huhog zord enyészet., 
Nyugalmak csendjét vájják néma vészek, 
Gyönyör kelyhében titkos szenvedések. 

Kerestem mámort, izzó dicsőséget, 

Mely vágyak lángján máglyatűzzel éget 
És megláttam a férges hamvú véget. 

J ártarn magasban, zengts tolH1 szárnynyal 
8 a sph~Brahymnus mélyén sírt a gyászdal 
8 a nap rémített sötét foltú árnynyal. 

Kerestem tiszta fényt, sehol se' leltem -
Mig megtaláltam lelkedben a lelkem 
8 az Örökkévaló augára lettem. 

IV. 

ÁLDOTT AZ ÉJ • . • 

Áldott az éj, ezerszeresen áldott, 
Mely lázas fénytl gyötrött nap után 
Keblére vonta. a csillagos álmot 
8 lelkembe képed szent sejtelme szállott. 

187 
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Áldott a gondolat, mely megszületve, 
Nevedet dobta a bús szürkületbe, 
Mi:nt napot Isten, midőn fényt te1·emte. 

Áldott a hajnal, mely ünnepként kigyúlva, 
Suga.rad' hinté homálp·a, b01·fu·a, 

~ Hogy fölragyogjak lángban ittasulva. 

Áldott az ·út, maly elragádt feléd, 
Hogy új hittel öleljen át a lét 
És lelkem megtalálj a Istenét. 

Áldott a perc, áldott a pillanat, 
Mely ben valóra vált a gondolat 
S bennem örök világosság fakadt. 

Budapest. Patai József. 

l " •• 

AZ EGO TUSKEBOKOR. 

Adat a biblia néprajzá.hoz. 

Amikor az 1912. Évkönyvünkben a ttiz szerepéről 
a zsidóság~an értekeztem, an·a a pusztai jelenetre is 
utaltam, amelyben a biblia eleven szinekben ecseteli 
Mózesnek prófétai avatását a lángoló tövisbokorban 
megjelenő Úr áltaL 

Évek multak és mint legtöbb;zör megesik, a ha
gyományt követve az ccégő csipkebokon)-hoz nem kö
zeledtem. Csodás jelenet az, mint sok más a Szent
ixásban, a hagyomány: tah;nud, midrás, exegesis sem 
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fűz hozzá különös megjegyzést. A tab:J:!ud pl. a láz 
megigézéséről szólva (Sabbat 67 b) megemlíti e bibliai 
helyet és hozzáteszi: <<Nem azért helyezte el benned 
isten a glóriáját, mert a legmagasabb vagy a fák 
között, hanem azért tette, mert te vagy a legalacso
nyabb». A midrás nem foglalkozik a kérdéssel; az 
exegeták közül egyedül Rasi fejti ki a talmud meg
jegyzését: <<tövisboko1· és nem más fa, hogy jelezze 
Izraelnek, hogy isten még inségében sem veti meg l) 

(Móz. II. k. 3, !-hez). . 
A biblia növénytanával foglalkozó írók is arra tö

rekednek, hogy ezen bokor vagy fa botanikai hová-
. tartozását tisztázzák, így J ohn Hutton Balf ou?~, The 
plantes of the Bible (((a biblia növényei» London 
1866) cimű müvében, Löw Immanuel, Arammische 
Pflanzennamen (<<Arameus növénynevek D Leipzig 1881) 
és Leopold Fonck S. J. Streifzüge durch clie bibliaebe 
Flora («Cserkészet a biblia növényvilágában » Frei
burg Breisgau L 900) c. müveikben, hogy a legtudo
mányosabb munkákat felemlítsem. 

Felsö-Ausztria egyik csodaszép zúgában kezembe 
került a Linzer Tag es-Post egyik régi melléklete és 
benne H. Liebert egy rövid értekezése : Distel und 
Dornen.1 Benne ezen adatl·a akadtam : «In England 
galt e1· für einen heiligen Baum. Er soll aus dem 
Blitze antatanden sein und infolge dessen heiliges 
F euer in sein en Zweigen bewabren. » Tehát Angol
országban (a galagonyát) szent fának tartották. Állí-

1 H. Li~bert, Distel uncl D01·nen, Unterhn.ltungsbeila.go der 
Linzer Tages-Post 1906. évf. 25. sz.' 
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tólag a villám alkotása a fa, aminek következtében 
szent tüz lappang ágaiban. 

Nosza eszembe jutott a tövis és tűz viszonya a 
Szentírásb~n, és legalább a magam részéről való
szfnünek tartom, hogy az ó-héber nép csakúgy hozta 
kápcsalatba a tövissel a tüzet, mint a germán őskor 
a ccwabernde Lohe»-t (= lángoló tüzet) a Dornröschen 
m~séjében, 1 és hogy megvolt a sémi sivataglakóknak 
is az a hitök, hogy a tövisbokor galyaiban tűz lap
pang, a1nely onnét olykor kicsap anélkül, hogy a 
bokor maga elégne. 2 

-tc 

((Die Dornen . . . tre:ffen wir als weitere Vertreter 
der hiblischen Steppenfiora allenthalben auf unseren 
W egen. Man hat mit Rech t wiederholt hérvorgeho
ben, wie reich die sonst oft so arme hebrreische 
Sprache an Namen für Distaln und Dornen ist.» 3 

Amerre csak járt Fonck Lipót a biblia említette te
rületen, mindenütt akad tüskés növényekre és jogos
nak találta ama föltünő j elenség et, hogy a különben 
oly szegény (irodalmában 1·ánk maradt) héber nyelv 
annyi nevét ismel'i a tüskés növényeknek az ákác
és galagonyától a bogáncsig és csalánig. 

·t Karl Simr ock, Handbuch der deutschen Mythologie, 
Bonn 1878. 606. lapjá.n. Adalbert Kuhn, Die Herabkunft des 
Feuers und der Götterkultus, Berlin 1859. 46 l. 

2 V. ö. Kuhn i. m. 47 L cma.n glaubte den Gott des F euers 
in ibnen dauernd gegenwartig oder wenigatens zeitweis ver
borgen•. {Azt hitték, hogy a tiiz istene bennök állandóan 
megvan, vagy legalább olykor lappang.) 

!l Fonck i. m. 84 L 
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Átad pL Móz. I. 50, to ; Birák k. 9, a ; 58 Zs. 10 ; 

ba1·kánim: Birák k. 8, 7 és ts; 1. szneh pl. Móz. II. k. 
3, 1 ; V. k. 33, 18. Maga Ezsájás nyolc válfaját ismeri 
a tuskés növényeknek: sámir, sájis, szirim, kim1nós, 
chóach, ncíaczúcz, szirpad, kócz. Ez utóbbi egyete
mes neve lebetett a tövises n~vénynek úgy az egyed
nek, mjnt a tüskének magának (pl. Móz. I. k. 3, ts; 
II. k. 22, 5 ; Birák k. 8, 7 és 1s ; Sámuel II. k. 23, a ; 

Ezsáj ás 33, 12; Jeremiás 4, s és 12, 1 t ; Ezekkiel 28, 2 ' ; 

118. Zs. a ). Van még dardar, szillonJ szikkim, chedek, 
czenini1n nevű tüskés növény, amiket behatóan tár
gyal Fon ck, · megállapítva nagyjában mai botanikus 
nevüket. 

A tövis és tűz egymáshoz való viszonyára leg
inkább a barkánim és dardar és talán még a szirpad 
utalnak. 

Barkánim töve bárak a villám, a fény és akkor 
megegyezne a Liebert közölte angol néphittel, hogy 
e tövis a villámot, tüzet szóró, és így rámutat a 
legősibb tüzforrásra, a villám által meggyújtott fára.2 

t Vannak, akik e szót cséplőszekérrel fordítják. Érdekes, 
hogy a latinban is egy tő a cséplöszekér, cséplőgép (tribulum) 
és a tüskés sulyom (tribulus). ,- Aszöveg a barhánimot mint 
a Kóoze hammidbar (sivatagi tövis) synonymáját használja. 

2 M. TTapp : Dornröschen und de1· Frühling o. érteke
zésében (Unte1·haltungsbeilage der Linzer Tages-Post 1906. évf. 
21. sz.) azt irja: «Das mythologische 01·iginal des Schlaf
dornes ist der hímlisebe Drehstab, der Blitz, welcher in die 
Nabe des Sonnenrades gebohrt, das himlisohe Feuer erzeugt» 
(~ galagonya mythologiai képviselője az égi forgópálca, a 
mllám, amely a napkorong agyába belefúrva, a menuyei tüzet 
kelti. 
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Már a mesterségesen szított tűzre mutat rá a darda? .. ; 
töve darar, dúr annyit jelent, mint körben mozogni. 
E mo?:gást puhább fában végzi az erős, kemény tövis· 
ben végződő fafm·ó v.agy orsó. Arabs nyelven daraa 
jelentése: csillog, lobog., darrárat meg orsót jelent 
és bizony nemcsak az ősgermán népeknél 1 divott a 
tűznek ily módon való élesztése, hanem még most 
is elierjed e szokás némely eszkimó és északszibériai 
t örzsnéL 2 

V égre szi·rpad töve világosan (< sza:t·afl> == égetni, 
meggyujtani (igaz szin betűvel, de szamech-chel is 
találjuk pl. Ámósz 6, 10, meszóréf ==: a máglyát meg
gyujtó rokon). 3 

A tűzzel kapcsolatban szerepel a kócz nevű tövises 
növény Móz. ll. k. 22, 6. «Ha tíiz tárr~ad és tövisbe 
kap és megemészti a vetést . .. és Ezsájás 32, 10 •• • 

mint a letört tüskegaly, mely tűzben lángol.)) 

Ezek után nagyon valószínű, hogy Mózes avatása
kor azért sz erepel a szneh (hagyományos fordítása : 
csipkebokor), a tövises cserje (Löw Immánuelnél 
.szanjá a fekete áfonya, Ruhus fructuosus, Fonok 
szerint a galagonya Crat.oogus azerolus vagy a cratoo-

1 V. ö. Ad. Kuhn, Die Herabkunft des Feuors. 38 l. -
Értekezésemben : Feuer und Licht, o. Zeitschrift des Vereina 
íür Volkskunde 1913. évf. 3. füzetemben e tüzélesztési módot 
a zsidóságban is kimuta.tta.m. 

2 V. ö. lllustrierte Völkergesohichte ed. G. Bnschan, Stutt
gart 1910. 15., 105., 173., 282. 1. 

3 Fonck i. m. cszirpad• csalán. 
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gus monogyma), 1 mert e <l symbolikus )) tünemény le
írója a keményfájú, száraz, tüskés bokrot a tűz fészlcé~ 
nek tartotta, Ágaiban, galyaiban - ókori felfogás 
ezerint - ott volt a tüz, a szik1·a. Az ösko1·i ember 
primitiv ismm·etköre láttatta Mózessel a lobogó, de 
el nem égő tövises fát. (Mózes II. k. 3, !-s.) «ime a 
csipkebokor tűzben égett, de a csipkebokor ép maradt. S 
szólt vala Mózes : hadd kerüljek egyet, hogy lássam ezt 
a nagyszerű tüneményt, miért nem ég el a csipkebokor,>. 

S e népilitnek még a Birák könyvében is világos 
nyomát látjuk. Jótham mesét mond Sichem lakóinak, 
amikor Abimeltwh teRtvérei kiirtása után magához 
ragadja az uralmat és a megmenekült J ótham az 
ókor egyik legszebb tan ító meséjével figye lmezteti 
hallgatóit arra a veszedelemre, amely őket Abimalech 
reszéről fenyegeti. <<Egykor mentek-mendegéltek a 
fák, hogy maguknak királyt válasszanak és szóltak 
az olajfának: Uralkodjál fölöttünk!» De sem az olajfa, 
sem a füge, sem pedig a szöllö basznos hivatásuk
ról lemondani nem akartak csak azért, hogy a fák 
között izegjenek-mozogjanak. «Ekkor valamennyi fa 
a tövisbokornak (átad) szó]t: Nosza ! uralkodjál te 
fölöttünk r E:rre igy felelt a tövis a fáknak: Ha 
őszintén engem kentelt fel királytoknak, akkor jőjjetek 
ide és árnyékomban keress~tek menedélíet. De ha 

'l Fonok i. m. 98. l. de akkor Rasi megjegyzése tisztán 
homiletikus, szónoki, mert bizony a keleten olykor 3-4 
méternyi magas; sőt van egy válfaja a Szinaj-félszigeten, a 
Crataogus Sinaica, amely igen szép és magas. Az úja.bb 
bibliafordítások követhetnék Fonck rendkívül órdekos meg· 
állapi tásait. 

Az IMIT ltvkönyve. 1917. 13 
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nem (vftgytok őszinték), Uiz tá1nad a tövisboko'rból 
és megemészti a Libanon cedrusfáit. » (Birák k. 9, s- 16) . 

S évszázadoktal késöbb a H allelzsoltárok költőj e 
is úgy tudj a, hogy van tövis, amely a tűzben el nem 
ég, han em még ha tüzet is fog, legfölebb megpörkö
lődik: csak nya.ldossa a láng, mjnt mikor lidércfény 
enyeleg a nád körül; a láng lelohad, elalszik. (( Körül
vettek engem, mint a méhek (de meg nem azúr
hattak); (hevük) le lohadt mint tövisen a tűz . l> 

·(118. Zs. 12. v.) 
~ 

Nem szegényebb a zsidóság öskulturáj a, mint a 
többi kulturnépé; megtaláljuk benne az ősművelődés 

legkülönbözőbb megnyilvánulásainak és formáinak 
nyomait, csak el kel] marülnünk a bibliába. 

Budapest. _D?'. J(ohlbach Be?'lalan 

l l , ' 

HUMOR ES ELMESSEG A TALMUDBAN ES 
l 

A l\1IDRASBAN. 

Szép, nagyon szép a világ annak számára, aki 
szépnek látja és élvezni tudja. Orömet az élet forrá
sából csak az merítbet , aki gazdag kedéllyel van 
megáldva. A jó embereket is csupán a jó ember ké
pes megtalálni. És ez az a háTom dolog tulajdon
képen, amiért az embernek élni érdemes. 

Mindez a három dolog megvan a t almud és a 
midrás humorában. A talmud bölcsei mindig a jót 
keresik a gyarló, fogyatékos és hitvány ernborekben 
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és meg is találják minden körülmények között. Az ő 
humoruk kedélyük gazdagságában, ezerény és alá
zatos jellemükben gyökeredzik. Az il'ónia szerény
sége és a szaret et melege nyilvánul meg benne. 
Könnyeiket a mosoly takarja el. A mosolygáson ke
resztü~ átcsillan az öröm, h ogy megtalálták a j ó 
magot; a romlott emberi szívnek egyik elrejtett zugá
ban. A humorukban nyilvánuló szerénység rendkívüli 

- becses és értékes, mert a kis emberek megbecsülé
sére nevel bennünket, akikben a jó diadalra jutott. 

A vallásos irodalomba beékelt humor és a hit 
l 

édes testvérei egymásnak. A humor jótékony és üd-
vös hatást gyakorol a hivőre, miként a lélekre a 
hit hatalma. Felüdíti a liivő szívét és megnyugtatj a 
háborgó lelkét. A vidá1nság és tiszta öröm kiapad
hatatlan kútforrása. Szép és derűs színekkel festi ki 
a jövendőt. Megnyítja szemeinket, hogy lássuk a t er
mészet szépségeit és az élet ragyogó kincseit. Való
ban, bölcseink humora az élet tanítómeste1·e. 

* Nagy szm·etettel művelték a humort az iskolában. 
A meaterek a j á tsz i humor és a pajkos tréfa által 
felébresztették a tanulók figyelmét, hogy azután be
vezessék őket a komoly halakának tömkelegébe. Az 
elmésség könnyű szárnyain, a gondolatok világának 
szédítő magasságába felemelkedvén: képesek voltak 
leszállani az elméleteknek és vitáknak tengerébe, 
hogy onnan gyöngyszemeket hozzanak felszínre. Ma
guk a tanulók pedig ártatlanul mulattak egymás 
közt. Az éleselméjűek a gúny villámait szórták az 
együgyüekre. És az iskola tantermei nem egyszer 

13* 
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\Ísszbangoztak a hahotázók vidám kacagásátóL A 
szellemes hitszónokok játszottak a szentírás \ersei
vel. Fejtegetésej}mek meglepő fordulataival maguk
kal ragadták a hallgatóságot a zsinagógákban. Meg
kedveltették híveikkel a szentírásban való búvárko
dást és a zsinagógák látogatását. 

A nagy tudósoknak alkalmuk nyílott, elméjük vil
logó élét a pogányokkal és számáritánusokkal, eret
nekekkel, hittagadókkal és epikureusokkal össze
mérni. Természetes, hogy e vitákban rendesen a mi 
tanítómestereink felülkerekednek és a pogányok vere-, 
séget szenvednek. Es minthogy ezek a szellemi tornák 
és hitviták a nagy nyilvánosság előtt mentek végbe : 
a vitázók azon voltak, hogy a pogányokat, a legyőzött 
er etnekeket nevetségessé, a gúny tárgyává tegyék. 

A nép· is kivette a maga részét a humorizálásbóL 
A maga naivitásával és együgyüségével, víg mókái
val és pajkos tréfáival, népies mondásaival és het
-renkedő virtuskodásával gazdagította a humor for
rását. E néphumor kiváltkép a vallásos irodalom 
elbeszéléseiben, adomáiban és közmondásaiban nyi
latkozik meg. Sok példát találunk, különösen erre 
vonatkozölag Eka Rabbában. 

Lakodalmak alkalmából mindenféle tréfát és · csinyt 
követtek el, hogy a menyasszonyt és a vőlegényt 
mulattassák és fokozzák a mulatozók jókedvét. (jer. 
Berákboth 33. 11b és b Berákhoth 6b). 

Istennek tetsző cselekedetnek tartották megvigasz
talni a gyászolókat, felüditeni a kétségbeesetteket és 
felvidítani a bánstos szívüeket. A legjámborabb tudó· 
sok lmzgólkodtak e magasztos hivatás betöltésében. 
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A legnagyobb becsben állottak, akik e tehetséggel 
megáldva, ily módon gyakorolták az emberszeretetet. 
Azokat tartották elsősorban a túlvilági életre érde
meseknek (b Tánith 22a.) Örömet leltek végül eleink 
az elmésségekben, me1-t megédesítették ezáltal életük 
keserveit, szeb bé varázsolták magát a világot, kedve
sebbé tették az életet és jobbá az embereket. 

És amint a müvészt nem vezeti más cél mester
müveinek megteremtésében, mint a szép vonalakban 
való gyönyörűség : úgy volt a humorizálás müvé
szete kizárólagos öncél bölcseink szemében. 

A talmud és a midrás humorának forrásai. 

1. Elsősorb~n az istenbizalomra kell utalnom, mint a 
zsidó humor leggazdagabb forrására. Az élet legmos
tohább viszontagságai között sem csüggedtek el soha, 
bízva-bíztak Isten segítségében és atyai gondviselésében. 

2. Az életöröm, a természet szépségeinek fe]isme
!'ése és az örömöknek mértékletes élvezése a másik 
forrás, melyből a zsidó humor fakadt. 

3. Az ünnepi hangulatok kedves derűje, a vallási 
ezertartásokban való öröm és a családi életben ural
kodó harmónia aranyos vidámsággal vonták be a 
zsidó kedélyt. 

4. Az ifjúság erős önt1.1data, szellemi fejlettsége, 
hatalmas intellektualis ereje egYJ."észt, játszi pajzán
sága, tréfálkozáshoz való hajlama s elpusztíthatatlan 
jókedve másrészt, a zsidó elmésségnek kincsesbányája. 

5. De legtöbbet köszönbet a zsidó humor az optimiez
tikus világnézetnek, amely_ a mi vallásunk sajátossága. 
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Milyen mdfaJokban nyilatkozik meg a humor a talmudban 
és a midrásban. 

I . Elbeszélésekben és adom&kban. - ll Vitatkozások
ban. - I II. Állatmeaékben és példázatokban. - IV. Köz
mondá.sokban. - V. Tulzásokban. - VI. Lakodalmi tréfák
ban. - VU Fogas kérdésekben. - VID.. Elmésségekben. -
IX. A gúny nyilaiban. - X. Talányokban. - XI. Jövendő
lésekben. - XII. Szójá.tékokban. 

Kik voltak híres humoristák, vitatkozók és szel
lemes prédikátorok 1 

Bal' Káppárá (Neda1·im 50a); Gabiba b Peszisza 
(Szanhedrin 91a). R. Akiba és tanítványa R. Meu , 
akik az állatmesét honosították meg a mi irodal
munkban. (b Berákh oth 61 b.) Éleselméjű vitatkozók 
hírében állottak R. Gamliel Jamniai (Szanhedrin 29a) 
és R. Józsua b Chan anja, az előbbi kortársa (Neda
rim 50b, Chagiga 5b és Gen. r. 64 fej. végén). 
A túlzások meatere : Rábbá bar bar Chana volt 
(Baba Bathra 73a és 73b). Szellemes magyarázato
kat a szentháshoz pedig bőven nyujtott minden 
agadista. Lásd erre nézve Ba e her Vilmos mü vei t : 
Die Agadad. Tanaiten 2 K. Die Agada, der palesti
nensichen Amoraer 3 K. és Libovits N. Kol hásornéa 
jiccbak címü héber munkáját. 

Elbeszélések és adomák. 

1. R. Joekanan b. Zakkai tiszteleg Vespasianus 
előtt. (Gittin 57b.) 

R. Jochanan b. Zakkai kivitatta magát tanítványai
val Jeruzsálemből és ment, hogy tisztelegjen a ha-
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talmas hadT"ezér előtt. Mikor megpillantotta Ye pa
sianust így köszöntötte : «Üdv néked Caesar!» 

- Kétszeres halált érdemelsz most balga beszé
dedérl, szóla Vespasianua. Először : tudd meg, hogy 
én csak hadvezér v~ayok, nem caesar, te tehát gúnyt 
űzö l belőlem. Má-sodszor : ha tény leg olyan 
nagy úr volnék, amint mondod, mért nem jöt
tél már előbb hozzám J Alázatosan felelt a bölcs 
rabbi : 

- Igaz, hogy most e pillanatban még nem vagy 
az, de nemsokára te leszel Róma császára. Előbb 

pedig azért nem tiszteleghettem nálad, mert nem 
eresztettek hozzád az engesztelbetetlen zelóták. 

- Mondd csak rabbi, ba volna neked mézzel 
teli hordód és körülötte mérges kigyó tekerődznék, 

vajjon nem törnéd-e széjjel a hordót a kigyó 
miatt? 

Erre hallgatott R. J óchánán b. Zák kai. 
Ezalatt gyorsfutár érkezett Rómából s jelentette a 

hadvezérnek, hogy a császár meghalt és a légiók öt 
kiáltották ki császárrá. Vespasianust az örömhír ép 
csizmabuzáaközben érte. Av.. egyik csizma lábán T'Olt 

már. A másikkal azonban sehogysem boldogult. S a 
lábán levő csizmát sem bírta lehúzni. A bölcs rabbi 
megfej tette a talányt. Az örömhír hatása alatt -
mondá - hirtelenül meghízott a tested és ez okozta 
a nagy kellemetlenséget. Amint írva van a Példa
beszédek Könyvében, (15. 30) «a jó hir zsírossá 
teszi a csontot.)> 

Mondd meg hát, mikép segithetnék a bajo
mon - kérdé a császár. - Ha van ellenséged, 
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akit gyűlölsz teljes szívedből, akinek láttára elönt a 
harag, azt vezettesd elő, hogy elvonuljon melletted. 
Mert írva van : (Pb. 1· 7, 22) <<a levert lélek kiszá
rítja a csontot». Vespasianus megfogadta a bölcs 
rabbi tanácsát és igy megszabadult a baj ától. 

2. A (é1·j, aki csunya feleségétől szabadulni 
szeretne. (Nedárim 66b.) 

Egy férj így szólott feleségéhez., tudni nem aka
rok felőled, míg meg nem mutatod magadat R. Is
máélnak, J osze fiának. Ám próbálja meg, fedezzen 
fel rajtad ö valami szépséget. A rabbinak, mikor 
elébe kerültek, az volt az első kérdése : <<Sz ép-e a 
feje?)) - Nem, felelé a férj, a feje szögletes. -
Hátha szép a haja ? - Nem, a haja olyan mint a 
csepű. -- Hátha élénkek, tüzesek a szemei ? -
N em tüzesek, sem élénkek, hanem ?ágyad tak. -
Talán csinosak a fülei? - Dehogy is csinosak, 
hosszuak és nagyok. - Talán az orra bájos ? -
Ö korántsem, az orra pisze, bizony egészen pisze. -
Nézzük meg hát az ajkait ! - Sohse tessék fáradni ; 
egy csöppet se vonzók : duzzadtak és vastagok. -
A nyaka milyen? - Ó h jaj, ezt egyáltalán nem 
lehet látni ; nagyon kurta és a vállak közt egészen 
eltünik. - N os, akkor mutasd meg a lábaidat ! A 
rabbi fáradsága most is kárba veszett, mert a lábai 
olyanok voltak, akár a libáé. - Hátha szép a neve, 
amelyet vise~ buzgólkodott tovább a mester. Mondd 
meg leányom, mi a neved ! - A nevem : Laehluchoth. 
Pocsék. .Egészen rendben van a dolog. Rajtad is 
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van valami s2:ép ! A neved. Egészen hozzáillik külső 
lényedhez! Menjetek csak haza és éljetek tovább 
együtt békességben. 

3. A hosszú lélegzetfi hitszónok. (Béca 15b.) 

R. Eliezer egyszer egész napon át fejtagette az 
ünnep jelentőségát híveinek: A hallgatóság egy része 
elunta a hosszú prédikációt s eltávozott. 

4. Hillel türelme és szerénysége. (Sabbat 31a.) 

Két ember fogadott egymással : lehetséges-e meg
haragítani a nyájas, szelid Hillelt. Az egyik vállal
kozott rá s felkereste a patriarkát. Ép szombat elő
estéje volt. Hillel az ünnep tiszteletére tisztálkodás
sal, fejmosással foglalatoskodott. A mi emberiink be
zörgetett a meater ajtaján és tele torokkal kiáltozta: 
«Itthon van-e Hillel, itthon van-e Hillel ?1> A mea
ter sebten magára kapta ruháit s elébe menve az 
ismeretlennek nyájasan kérdé: «Mit akarsz fiam?» 
- Mondd meg nekem, miért oly gömbölyüek a 
babiloniak feje? - Mart a bábaasszonyok ügyetle
nek Babiloniában ! Az akadékoskodó eltávozott, de 
csakhamar vissza is tért s újra .dörömbölt a meater 
ajtaján. Kisvártatva megjelent a .rabbi és nyájasan 
kérdé most is: «Mi a kivánságod, fiam ?1> - Mondd 
meg nekem mester, miért oly bágyadtak a tádmori 
asszonyok szemei ? 

- Bágyadtak, fájósak a szemeik, mert homokos 
talajon laknak ! Egy óra mulva új1·a a meater ajtaja 
előtt állt s lármázott az idegen: «Itthon van-e Hil-
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lel, itthon van-e Hillel ?1> A patriarka harmadszor is 
felöltözött és kiment hivatlan vendégéhez. - Mondd 
meg nekem, óh mester, miért oly szélesek az afrikai 
négerek talpai ? 

- Mert tengerparton élnek és sokat áztatják 
lábukat. 

Az idegen nem tágított. N egyedszer is sze1·encsét 
próbált. A meater most is elébe ment s kérdé: «Mit 
kivánsz még fiam?>> 

- Ugyan mondd meg nekem, te vagy az a Hil
lel, kit patriarkául tisztelnek? - Az vagyok, fiam! 

- N os, ha te vagy : pokolba kivánlak tégedet, 
meg a többieket is, akik hozzád hasonlítanak! 

- Miért haragszol ennyire· énrám, mit vétettem 
teneked? 

- Elveszítettem miattad fogadásomat. Miattad 400 
sekellel lettem szegényebb. - «Jobb, ha te elveszted 
fogadásod, mintha Hillel elvesztené türeimét ! '' 

Egyízben meg Hillel elnö~társa elé Sammai elé 
egy pogány járult s megkérdezte tőle: «Hány tőrá

tok van nektek?" <<Kettő. Van írott és van szóbeli 
tan.)} Én, mondta a pogány, elfogadom az irott 
tan t, de ez éppen elég nekem. A sz ó belire semmi 
szükségem sincs. Fogadj magadhoz e feltétellel és 
taníts meg az írott tam·a. Sámmai haragosan eluta,
sítoita. A pogány, miután itt pórul járt, Hillelnél 
kopogtatott be. S a patriárka magához is fogadta. 
Az első napon az alef, besz, gimel, dalet betükre 
tanította. Másnap visszáj ára fordítva a sorrendet: 
dalet, gimel, besz és álef-ro oktatta. A pogány _gon
dolkodóba esett. Tegnap - mondá - nem így taní-



BUMOR ÉS BLM.ÉSS:IÍ!G A TALMUDBAN ÉS A MIDRÁSBAN. 203 

tottál engem. - Nem baj, viszonzá a mester, te 
1·ámbíztad magadat, bízzál tehát tovább is énben
bem és az én tanításomban, még akkor is, ha a 
szóbeli tanból tanítanálak 

Egy másik pogány meg egyenesen azt kivánta a 
mestertől, · hogy tanítsa meg az egész tórára, amíg 
ő a féllábán állni tud. 

- Helyes, megtanítlak. Ami neked nem tetszik, 
azt ne tedd felebarátodnak. Ez a tó1·a foglalatja, a 
többi. csak magyarázata. Eredj és kövesd. 

. 5. Hillel és a Bene Bethéra. (Peszácbim 66a.) . 

Peszach előestéje egyízben szombat1·a esett. A tu
dósok mögfelejtkeztek a törvép.yről és nem tudták, 
hogyan járjanak el a peszaehi bárány . dolgában. 
Háttérbe szorítja-e az áldozat a szombati munka
szünetet, vagy sem ? Megkérdezték hát a mestert, 
Hillel t, aki így válaszolt: Egy évben egyszer fordul 
elő vajjon, hogy ·az áldozat háttérbe szorítja a 
munkaszünetet? Hiszen több mint kétszáz áldozatot 
mutatnak be szombaton évenként ? 1 

- Mester, kérdezték most a tanítványok, hátha 
elfele~ték magukkal hozni az áldozat elkészítéséhez 
szükséges ezerszámokat ? Ha kellő időben, pénteken, 
nem gondosko.dtak már késről, taglóról, kötéh·ől és 
más egyebekről,mitévők legyenek a jámbor zarándokok? 

- Bízzátok csak ezt a népre! Sohse törjétek a 

1 Minden szombaton négy áldozatot mutattak be. A zsina
g6giai időszámítás szarint pedig 50 szombat esik egy évre. 
Tehát .4X50==200. Szökőévben még 16-al több. 
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fej eteket miatta. Ha ők maguk nem is próféták, próféták 
gyermekei legalább l Másnap nagy tömegekben özön
löttek a városba a zarándokok. Maguk előtt hajtot
ták az áldozati állatokat. A bárányt áldozók az állat 
gy apj ához erősítették a szerszámokat. Akik pedig 
gödölyét készültek áldozni, állatuk szarvaihoz kötöt
ték a kést meg a taglót. A meatert még aznt:tp ültet
ték bele az elnöki székbe. 

6. R. Jicchak Napeha és tanítványai. (Baba Karna 60b.) 

R. Ámi, R. Jioohák tanítványa nógatta mesterét, 
tanítaná meg őt valamely vallási törvényre, haláchikus 
tételre. Ugyanekkor tanulótársa R . .A.szé, valami szel
lemes agadát kívánt hallani a mesterétöl. Ha a 
rabbi aga~át magyarázott, megakasztotta az egyik, 
ha halakchikus tételt fejtegetett, félbeszakította a másik. 

- Figyeljetek rám, kedves tanítványaim, oly pél
dázatot mondok el nektek, amely bizonyára tetszeni 
fog mindkettőtöknek. Volt egyszer . egy embernek 
két felesége. Az egyik fiatal ·volt, a másik öreg. 
Amikor a fiatallal mulatott, kiszedte mind a fehér 
hajszálait. Mikor pedig öreg feleségét ölelgette, fekete 
hajszálai estek áldozatul mind. Nern csoda, ha ha
marosan egészen megkopaszadott az istenadta. 

7. Eliézer, Abrahám szolgája és a kapzsi Szodo
mabeliek. (Szánhedrin 109b.) 

Eliézer, Ábrahám · azoigád a eret vágatott magán, 
egy szodomai borbélylyal. A borbélykeveseltea hono· 
ráriumot és bepanaszolta Eliézert a városbirónáL 
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_ Mért nem adod meg a bérét, kérdé a biró. 
Megszolgálta becsülette], eret vágott rajtad. Eliézer 
erre kikapta a szarszámot a borbély kezéből és ha
mar eret vágott bü·ó uramon. 

- Mit müvelsz, te szerencsétlen, rémüldözött a 
biró. Mire való ez a dolog ? - Ar1·a való biró 
uram, hogy maga :fizesse meg én helyettem ennek a 
zsiványnak a.zt az összeget, amellyel a mostani ér
vágásért nekem tartozik. Az én pénzem pedig meg
marad a zsebemben, 

Szodomában furcsa vendégágyat kínáltak pihenő

helyül a jövevényeknek. A vendéget az ágyhoz for
málták hozzá. Ha hosszú volt a legény, megkurtí· 
tották. Ha pedig apró emberke, kinyujtották. Eliézer 
odavetődvén, őt is megkinálták a hirhedt vendég
ágygyaL 

- Nem vehetem igénybe, szabadkozott Ábrahám 
szolgája. Ép a minap balt meg az édesanyám és én 
szentül megfogadtam, hogy míg a gyásznapok le nem 
telnek, nem fekszem ágyba. 

~ 

A zsugori Szodomabeliek abban állapodtak meg 
egymásközt, hogy aki vendéget hoz magávallakodal
mas házhoz ; ruhájával :fizesse meg. Eliézer egyszer 
váratlanul betoppant egy lakodalmas házba. Észre
vétlenül az asztalhoz lopódzott és letelepedett az 
asztal végén. A szomszédja meghökkenve kérdezte: 
Ki hívott ide téged? <l Te ! l> Megijedt erre a szom
széd. hogy meghallj ák a többiek és ott fogj ák a ru-



~O ö 

htíját. Hamar lekapta a legközelebbi szomszéd köpö
nyegát és kirohant vele. Példáját követte az egyik 
is, a másik is, a harmadik is, a többi is, úgy, hogy 
mindnyájan sebbel-lábbal otthagyták a csapot, 1neg 
a papot. Eliézer pedig egyedül mn,radt a csemegék
től roskadozó asztalnál és vigan lakmározva, j óizüen 
falatozott. 

8. 1 l [J öles 1·abbi 1neg az okos fiucska. (Erubin 53 b. ) 

R. J ehosua b. Chananja mondá: «Soha senki nem 
győzött le engem bölcsesség dolgában, osak egy ki s 
fiú.» Egyszer ugyanis, egyedül mentem az úton. 
Y ála zúthoz érvén, sehogysem tudtam eligazodni. 
Szerencsém.re megpillantottam egy kis fiút ; tőle kér
deztem meg : melyik út vezet a városba. 

1\Iindakettö a városba vezet, felelte értelmesen a 
fiuoska. Az egyik: rövid és hosszú, a másik: bosszú 
és 1·övid. Én a rövidet "fálasztottam. Amint azonban 
a 'á1·os közelébe él'tem, észrevettem, hogy az ker
tekkel és legelökkel van körülvéve. Kénytelen vol
tam visszafordulni. A fiucska még mindig ott ült az 
út keresztezésénél. Kérdőre vontam, ő azonban így 
védekozett: «Nem megmondtam, hogy ez az út rö
vid is, meg hosszú is ? Homlokon csókoltam a ked
ves gyermeket és legyőzve távoztam tőle. 

0. H. Á/dba 'We!Jt'igasztalja búsuló tá1·sait. (Mak
kóth végén.) 

H. Ákiba és társai R. Gámliel, R. Eliézer, R. 
Ázarja és R. Jehmma együtt ballagtak. Százhúsz 
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mártföldnyi távolságból hallották Róma nyüzsgő 

tömegének zaj át. Tudós társai sirya fakadtak, ő meg 
nevetett. - Miért nevetsz, kérdezték tőle társai? 

- Hát t i miért sil'tok, kérdé tőlük viszont R. 
Ákiba. 

- Hogyne sirnánk m1kor urunk szentélye rom
ban hever, míg ök, a pogányok, kik bálványok előtt 
hajlonganak és álisteneknek tömjéneznek, biztonság
ban és boldogan élnek hazáj ukban. 

, , 
- En meg, ép azért nevetek, felelé R. Akiba. Ha 

ezeknek a pogányoknak, kik lábbal 1apodják az ő 

szent parancsolatait, olyan j 61 megy a soruk : roany
nyivel inkább remélhetünk mi minden jót, mink, 
akik mindenben és mindenkor teljesÜjük az Úr aka
ratát. 1\!lás alkalommal m egint együtt sétáltak a 
mesterek. Amikor a templomhegyhez értek; sakál 
ugrott ki éppen a templom romjai közül Társai 
megszaggatták ruháikat és sirva fak~dtak. R. Ákiba 
azonban megint nevetett. - ~Iiért nevetsz mester, 
kérdék barátai ? 

- Hát ti miért sírtok, kérdé erre R. Álnba. 
- Hogyne shnánk, mikor írva van: az idegen, 

aki a szentélyhez közeledik, haljon meg - és most 
ime sakálok tanyáznak a rom j ai között 1 

- Én meg ép azért nevetek. Mert írva van: «Két 
tanút állítok eléd, akikben megbízhatol: Uriját a 
papot és Za.kariást, Berakja. fiát, a prófétát. Hogy 
kerül össze ez a kettő? Hisz Urija a pap, az első 
szentély idejében élt, Zakariás, a próféta pedig a 
második templom korában. Ámde az írás egybekap
csolta, a kettejük jö\endölését. Uria, a pap, azt jó-
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solta Siónnak: «Mezövé szántják fel miattatok Siónt 
és Jeruzsálem romhalmaz lészen s a t~mplomhegy 
erdős magaslat ! (Mikha 3. 12.) Zakariás próféta ellen
ben megjövendölte Jeruzsálemnek, «Fognak még 
lakni öregek Jeruzsálem városában és utcái vissz
hangoznak majd az ifjak vígasságátóL » (Zaka.riás 8. 4.) 
Amíg nem teljesedett Uria jóslata, attól féltem, hogy 
Zakariás jövendölése sem teljesül. Most azonban, 
hogy beteljesedett a pap jóslata, biztos vagyok benne, 
hogy a prófétáé is valóra fog válni. Tudóstársai 
erre így szóltak hozzá: Meater megvigasztaltál ben
nünket, bizony megvigasztaltát 

10. Arnit Isten tesz, jól van téve. (Berakolh 60b.) 

Egyszer R. Ákiba egy faluba érkezett, ahol éjjeli 
szállást keresett. De nem talált seholsem. R. Ákiba 
fel se vette a dolgot. Amit I sten tesz, jól van téve, 
gondolta. 

Kiballagott a. faluból ~s a mezön, Isten szabad 
ege alatt ütötte fel sátorfáj át. Egy kakas, egy sza
már és egy mécses volt véle. De jött egy va<imacska 
és felfalta a kakast. 

Egy oroszlán meg fellakmározta a jámbor csacsit. 
Végül pedig vihar támadt és eloltotta a mécsest. 

Másna.p reggel a falut feldulva találta. Éjszaka 
ugyanis rablók garázdálkodtak a helységben. Már 
most : ha ~endégszerető emberek befogadták volna, 
akkor odaveszett volna ö is. A szamár ordítása, a 
kakas kukorékolása és a mécses fénye elárulhatták 
volna. Mégis igaza volt tehát a bölcsnek. 
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11. Hiuság, asszony a te neved. (Ber·akotb 18b.) 

Zeére tanulmányai folytatása végett Babiloniába 
ment. Pénzét távolléte idejére megőrzés céljából egy 
korcsmárosnénak adta át. Időközben a korcsmárosné 
meghalt és a hazatérő ·diák neki is, meg a pénznek 
is bült helyét találta. A szomszédoktól megtudta, 
hogy meghalt. Éjfélkor kiment a temetőbe és meg
kopogtatta a sírbolt ajtaját. 

- Ébredj, korcsmárosné, ébredj és mondd meg : 
hová tetted a pénzeroot? ! 

- Menj el házamba, emeld ki szobám ajtaját 
sarkaiból és ott a küszöb alatt megtalálod pénzedet. 
1\íondd meg kérlek, ha már háborítottad síri csen
demet, nagyon kérlek, mondd meg az édesanyá.mnak, 
szóljon a szomszédasszonynak, aki holnap itt vesz 
lakás.t, mellettem, a temetőben : hozza ma.gával 
fésümet, drága kézi tükrömet és toálettes skatulyá
mat, de p u der is legyen ám benne l N agyon szépen 
kérlek, a pudert el ne felejtsd! 

1.2. A kikosa1 nzott kérő. (Jebámoth II. 2.) 

Egy ember nagyon szerette özvegy sógornőj ét. 
lVIihelyt ő maga is özvegyi sorsra jutottf tüstént fel
kereste a szép asszonyt s hivatkozván a rokoni 
sógorsági kötelékekre, megkérte a kezét. (A sógorsági 
törvény értelmében a gyermektelen özvegy kénytelen 
nöül menn.i volt urának fiatalabb testvéréhez. '1\I. V. 
25. 5.) 

A sz ép özvegy azonban kikosarazta.. N agy bána-
Az li\Il'r -mvkönyvc. 1917. 14 
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tában elment R. Chijához, hogy tőle tanácsot kér
jen. A rabbi azt tanácsolta neki, oldja fel az asz
szonyt a kötelezettség alól, azután jelentkezzék 
megint a bájos özvegynél és kérje meg ismét a 
kezét, akkor háladatosságból bizonyára. meg fogja 
hallgatni. A mi kérőnk meg 'is fogadta a rabbi 
tanácsát és feloldotta sógornőj ét minden kötelezett
ség alól. 

Ámde, a teljesen szabaddá lett menyecske, fittyet 
hányt a sógornak s így szólt: <~Ha mind a két 
nagy próféta, Mózes és Sámuel feltámadnának hal
lottaikból és rábeszélni próbálnának engemet, Logy 
hozzád nőül menjek, akkor sem kellenél nekem ! 1> 
A kikosarazott kérő búsan dünnyögte magában: 
(t Bölcsek ők a rossz tanácsadás ban. de semmi j ó t 
nem tudnak. » (Jeremiás 4. 22.) 

13. A híres rendőrtalentum. (Baba Mecia 84b.) 

R. Eleázár , R. Simon fia (az úgynevezett R. Simon 
J óehai, híres tana 135 körül találkozott egyszer egy 
rendörkapitánnyal, aki tolvajokat üldözött. A rabbi 
megkérdezte a kapitányt, hogyan ismeri fel a tolva
jokat? Nem kerül-e hurokra ·az ártatlan, míg az 
igazi zsivány megmenekül? 

- Mit tegyek hát? Nekem a hatóság akaratát 
végre kell hajtanom. Adj jó tanácsot! 

- J er, mondá a rabbi, megtanítlak a mestersé
gedre. Menj be déltájt a korcsmába. Ha italos em
berre találsz, aki iddogál és közben-közben szunyó
kal : vondd kérdőre. Ha tudós az illető, akkor azért 
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álmos, mert éjszaka tanulmányai mallett virrasztott. 
Ha napszámos, azért nyomta el az álom, mert ko
rán kelt a munkához. Ha pedig sem ez, sem az és 
mégis bóbiskol, akkor csak tolvaj lehet, aki éjjel 
lopott. 

Mikor a hatóság tudomására jutott a dolog, kény-
szerítették R. Eleázárt, hogy vállalja a rendőrkapi

tányi hivatalt. A rabbi e minőségében sok zsiványt 
tett ártalmatlanná. Tudóstársai nem szívesen látták 
a meatert ebben a hivatalban Egyik társa R. J ózsua 
Kareha fia meg is izente neki : <«Meddig fogod meg 
Istenünk népét a hatóságnak kiszolgálni? l> 

- Én csak a gazt irtom a szőlöben ; izente vissza 
a rabbi. 

- N em neked való az a munka, hadd írtsa a 
gazt a sz ő lő gazdáj a maga ! 

14. Bábbá esete., mentalis 1~eseruata. (Nedarim 25a.) 

Valaki pénzt adott kölcsön egy embernek. Minek
utána az adós nem akart :fizetni, a hitel ező meg- · 
idéztetette őt Rá b bá elé. (Egy híres babiloni Amóra 
a IV. századból) Bábbá erélyesen felszólította az 
adóst, hogy fizessen. 

- N em tartozom neki Megfizet tem. 
- Esküdjél; ítélkezett Bábbá. 
- Jól van; megesküszöm. Erre az adós elővett 

egy botot, amelyet előzetesen kivájt és üregét a tar
tozott összeggel megtöltötte. Odanyomta a botot a 
bitelező kezébe és megesküdött a szent tórára, hogy 
fizetett. A hitelező erre esztelen haragra lobbant. 

14* 
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Dühében azéttör to a b o tot . Mire az aranyak kiestek 
a bot ürogéből, széjjelgurulván jobbra-balra. 1 

1.4. Aki e.r;y pénzért két pofont krtpott. (Rábbá 
Kámá 37a.) 

Chánán Bisa (gonosz) felképelte táreát. Ez panaszra 
ment R. Hunához. R. Huna megítélt neki egy fél 
sekelt. Chánánnak volt egy rossz pénze, azzal ké
szült kifizetni a társát. 

A panaszos azonban nem akarta elfogadni. Chá
nán Bisa e1·re másodszor is nyakonütötte és odaadta 
neki a rossz pénzt és szólott: <t Nesze itt van az 
egész, vedd eL•• (Még jobbá teszi a tréfát az a kö
rülmény, hogy a pénznem, melyről itt szó van kül
földi pénz ~t if~,,~ ~O~ ,,, amely ~ belföldi pénznek 
.,,,~ ~O~» csak negyedét tette. Es az is rossz volt.) 

1.6. ll. Meir 1"ászedi a z.siványok ci?nboráj át. 
(Genesis Rábbá 92. fej.) 

R. Lévi beszélte el ezt az esetet. Élt egyszer dé
len egy korcsmáros, aki haramiákkal barátkozott. 

Éjfélkor rendcsen felverte vendégeit és felszólította 
őket, hagyják el tüstént a vendégfogadót, mert ő, 

úgymond, va.dászni megy. Amint a vendégek elhagy
ták a fogadót, rajtuk ütöttek a zsiványok és kifosz~ 

tották őket. A korcsmáros azután osztozkodott velük 
a zsákmányon. Egyszer arra vetődött R. Meir és 

1 Arany János dta.mia tanú_. cimü költeménynek hasonló 
a tárgya. 
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megszállott ugyanannál a vendégfogadósnáL A korcs
máros állig felfegyverkezve megjelent és fölverte 
R. ~feirt álmából. - Hagyd el a házamat, de tüs· 
tént, mer t én nagy vadászatra készülök. 

- N em me hetek biz én! N em mozdulhatok el 
innen, mert itt adtam találkát a kisöcsémnek 

- Hogy hívják az öcsédet? 
- Kitób az ö n eve ! 
- Mondd, hol van ö és merre jár, elmegyek érte 

és ide hozom ! 
- Helyes, nagyon helyes, menj érte ; a zamagó

gában megtalálod. 
A korcsmáros felkerekedett. Bezörgetett minden 

zsinagógába és így kiáltott: «Ki tó b, Ki tó b, gyere ki! ,. 
Így kiáltozott ki világos ki virradtig, de R. ~{ei r öccse 
csak nem jelentkezett. 

R. Meir, reggelre kelve, megnye1·gelte szamarát s 
távozni készült. A korcsmáros kérdőre vonta: 

- Hol maradt az öcséd kiről szóltál? 
- Régen megjött már, felelé a meater! 
(A világosságról mondja az írás : ((És I sten látta 

Kitób, hogy jó R. Meir tehát a világosságra, az az 
a reggelre gondolt, Inikor azt mondta a korcsmáros
nak, hogy Kitóbot várja. Azért inihelyt a világosság 
beköszöntött, ő mindjárt elköszöntött.) 

1.7. A fösvén!} gazela gonosz p?~aktikája. (Exodus 
Bábbá 31. fej .) 

Measze n apkeleten élt egy gazda, akinek szép da
rab földje volt. Kövér és termékeny. A gazda gon-
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do an megmunkálta és a föld százszorosan adta 
vissza a vetőmagoL Finom acélos búzát termett. 
Mikor az öreg gazda halálát közeladni érezte, magá
hoz hivatta ogyetlen fiát és lelkére kötötte, hogy 
gond oz za továb b ősei földj ét. 

- Jó föld ez biz, megérdemli, hogy szorgosan 
gondozzák. 

N ek em évente ezer mérö búzát termett. Százat 
adtam belöle a papnak, a többiből pedig tisztességo
sen megélünk. Vigyázz fiam és szolgáltasd be te is 
lellriismeretseen, előírás szerint a tizedet. 

Az öreg gazda halála után a fia egy ideig teljesí
tette végső akaratát és a. föld neki is ezer méröt ter
mett. A második évben azonban belébujt a kapzsiság 
ördöge és eltulajdonított a papoknak járó 100 márő

ből t izet. A föld akkor százzal kevesebbet hozott. 
A következő évben megint tízzel kevesebbet adott. 
És ekkor földj e termése megint 100 fokkal csökkent. 
A fiatal gazda kapzsiságában annyira ment, hogy 
a papnak ezentúl csak tíz mérőt küldött. Ámde a 
föld termékenysége ugyanilyen mártékben sülyedt. 
Végül csak száz mérőt termett, épen annyit, 
amennyit a régi gazda tizedet adott belőle a 
papnak. 

Amint azt a kedves rokonok megtudták, fehré 
gyo lesköntöst öltöttek magukra és földig bajo1va 
tisztelegtek a gazdag rokon előtt. 

- Azért jöttetek bizonyára, hogy a rossz termés 
miatt érzett kárörömeteket nyilvánítsátok?! 

- Korántsem, feleltek röhögve az atyafiak. Inkább 
gratulálni akarunk neked nagyazerü és fényes emel-
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kedésedhez. Azelőtt te voltál a gazda és I sten a pap. 
Most meg te lettél a pap és Isten a gazda. 

18. A hitvesi szerelet. (Énekek en. Rábbá 86a.) 

Egy Szidonbeli izraelita nő t íz évig élt az urá
val, de házassága gyermektelen maradt. Közös elha
tározással felkeresték R. Simon b. J óebait, aki csoda-
1·abbi hirében aliott és megkérték, hogy bontsa fel 
meddő házasságukat. A rabbi azt tanácsolta nekik, 
hogy menjenek haza és készítsenek fényes lakomát, 
mielőtt örökre elválnának egymástóL Amint lako
mával ünnepelték egybekelésüket, úgy illik most is, 
hogy lakomával búcsuzzanak egymástól. 

A hitvestársak megfogadták a bölcs szavát. Haza
mentek és víg lakomát csaptak. A férj vidám hangu
latra derült a j ó bortól. 

Széles jókedvében, mosolyogva mondta élettár
sának: 

- Édes galambom, nézz körül a házam ban és 
válaszd ki magadnak azt, ami neked legjobban tet
szik, a legkedvesebb dolgot és vidd magaddal szü
leid házába. Ezután a férj, aki többe\ kóstolt a jó 
borból, mint amennyit elbirt, mély álomba merült. 

A menyecske akkor csendben magához intette 
szolgáit és szolgálóit és meghagyta nekik, hogy kap
ják fel az ágyat holmistul-urastul és vigyék tüstént. 
úgy, ahogy van szülei házába, ahol pirkadatig vir
rasztott az alvó mellett. Reggelre kelve, mikor el
szállt a mámora és feleszmélt, csodálkozva fordult a. 
férj a feleségéhez ; 
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- Mondd meg drágám, hol vagyok most ? 
- Az apám házában, felelt az asszony. 
- És mi dolgom nekem az apád házában ? 
- Hát nem te mondtad, hogy válasszam ki azt 

' ami nekem a legkedvesebb és azt vihetern magam. 
mal szüleim házába. N os, széles e világon nincs 
nekem kedvesebb kincsem, mint te vagy az én fér
jem és jó uram. 

Szent lett erre a béke. Még soká éltek boldogan 
egymással. A hagyomány még azt is felemlí ti, hogy 
később gyermekekkel is megáldotta Isten a frigyüket. 

19. A jeruzsálemiek bölcsesége. (Éka Bábbá 44b.) 

Négy jeruzsálemi ember ellátogatott egyszer Athénbe. 
Egy at. béní polgárnál megszállott<1k s gazdáj uk meg 
is vendégelte őket. A lakoma után négy ~gyat állí
tottak fel a vendégek számára. Az éjjeli csendben 
az athéni od~lopódzott vendégei közé, hallgatni, 
hogy mit beszélnek. Kiváncsi volt rá, mert azt hal
lott a, hogy a jeruzsálemiek nagyon okos és éleseszű 
emberek. 

És megszófalt az első: 
- Te pajtás, látod, ez az , ágy annyh-a rozoga 

mar, hogy hátával a másik ágy bátára kell támasz
kodnia, mert különben összeesnék Megvetették ugyan 
nekem; én mégis a földön fekszem és a levegőben 

lógok. 
Megszólalt a másik : 
- Tudod-e cimbora, hogy a hús, melyet tegnap 

ettünk olyan izü volt, mint a kutyahús? 
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Szólott most a harmadik: 
_ Én meg úgy éreztem, hogy a bor, mellyel 

tegnap este gazdánk megvendégelt, temetőszagú volt. 
A negyedik pedjg így szólott : 
- Én még egyebet is ujságolhatok nektek : a mi 

gazdánk tulajdonképen fattyú. 
Az athéni polgár felháborodva távozott leshelyéből 

és esküdözött. hogy az egészből csak egy dolog igaz, 
az t. i., hogy az ágy rozoga, a többi ellenben rút 
hazugság. És föltette magában, hogy utána fog járni 
a dolognak. Elment t ehát a mászároshoz és kért 
ugyanabból a húsból, amit t egnap kapott. 

- Elfogyott már, felelt a mészáros. 
- Miféle hús volt az? 
- Hát. az úgy volt, hogy a szopós bárányomat, 

amelynek elpusztult az anyja, a nőstény kutyám 
szoptatta az anyja helyett. És ennek a báránynak a 
husából vettél te tegnap. 

Két állításuk tehát igaz, a többi mégjs csak ha
zugság lesz. 

lviost a korcsmárost kereste fel, akitől megtudta, 
hogy a bor, melyből a vendégei tegnap ittak, csak-, 
ugyan a sírdombon, a temetőben termett. Most már 
tisztában volt azzal, hogy csak az utolsó állításuk 
nem Igaz. 

Mikor aztán faggatni kezdte az anyját, szár
mazását illetőleg, az anyja bevallotta neki, 
hogy házasságtörést követett el, hogy biztosítsa 
maga számára gazdag örökséget. (L. Baeher : 
Alter jüdischer Volkswitz In der muhammed. 
Literatur.) 
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PO. A jeJ'nzsdlen~ túljál' az a tl~éni eszén. (Éka 
Rábbá 44b.) 

Egy jeruzsálemi lakós Athén be utazott egyszer 
üzleti ügyben. Ott rosszul lett és közöledni érezvén 
halálát, magához hívta szállásadóját és így szólt 
hozzá : 

- Átadom neked, íme, a kincseimet. Ha eljön a 
fiam és Yisszakéri az örökséget, csak akkor add ki 
neki, ha báromszoros tanújelét adta kipróbált okos
ságának. 

A kereskedő nemsokára meghalt. Az athéni pol
gárok pedig megfogadták, hogy egyik sem fog a má
sik házához idegen embert vezetni. 

Amikor a fiú megérkezett, egy favágót talált a 
város kapujában, aki rőzsefát árult. 

- Megveszem a rőzsét, j ó ember, nesze, itt az 
ára. Fogd és hozd haza nékem. Így szólt a fiú és 
megmondta annak a férfinak a nevét, aki az atyjá
YaJ üzleti összeköttetésben állott. Amidőn aztán az 
illető házához értek, a favágó lerakta a rőzseköte

get. A házigazda ráripakodott: - Rendeltem-e én 
fát nálad? 

- Nem uram, te nem rendeltél, de ihol jön utá
nam, aki a rőzsét vásárolta. 

Az athéni erre megnyitotta háza kapuját. Barát· 
ságosan köszöntötte és házába vezette vendégét. 
A gazda kérdés.ére, hogy kihez van szerencséje, így 
válaszolt. • Fia vagyok a t.e baráto dnak, aki halála 
után rád bízta kincseit.» 

Így bizonyította be elsöizben okosságát. 
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Ebédre öt sült csirkét tálaltak fel. A gazda őt 
tisztelte meg az osztássaL Ö azonban szerényen 
szabódott. V égre kénytelen volt engedni és hozzá
látott az osztogatcishoz. Egyet adott a férj és a 
feleségnek, egyet a kót fiának s ugyancsak egyet a 
két leánynak. Magamagának pedig kettőt tartott 
meg. 

Így bizonyította be másodü~Jben is okosságát. 
Másnap egy hízott kappan került az asztalra. A 

gazda most is vendégét kérle fel az osztó tisztre. 
A gazdának adta a fej et belőle, a háziasszonynak a 
beleket. A két fiúnak a két combot, a két leánynak 
pedig a két szárnyat juttatta. Magának tartotta meg 
az egész tö1·zset. 

' Igy adta bizonyságát harmadszor is eszességének 
A gazda azonban nem türtőztetbette tovább magát 

s haragosan kifakadt vendége ellen : 
- Hát így azoktak osztani arra tifelétek? 
- Amit tettem, helyesen tettem. Elsőízben egy 

csirkét adtam neked meg feleségedn ek, mert kettő 

meg egy az három. A két fiú meg egy csirke, az is 
három. 

A két leány meg egy csirke szinte három. Én 
magam meg két csirke megint három. Elvettem-e 
hát valamit a ti részetekből ? ! 

Másodízben pedig azért adtam neked a fejet, mer~ 

te .. vagy a család feje. Az asszonynak a belső része
ket juttattam, mert az ö méhéböl származnak a 
gyermekek. 

A fiúknak a combokat osztoUarn ki, mert ők a 
_ család oszlopai A leányok pedig a szárnyakat kap-



1tík, mert ől{ kirepi:ilnol{ a fószckből, amikor férjhez 
ro on nek. J 6 magamna l< podi g megtartottam a tör
~ sot, mert nagy szü)<sógcm lesz rá. ITaj ón jöttom és 
hajón fogok vÜJszam onni. Most podig add ki az 
örökségemet, níszolgáltam. 

~1. A jeruz.r;álemi tú~jcír a,z athéni eszén. 
(Éka Hábbá 45b.) 

Egy jéruzsálomj embo1· Athénben j árván, betél't 
egy falatozóba, ah ol vigan ettek-ittak A mi embe
rünk l etelepedett az atyafiak mellé és enni-innivalót 
parancsol t (j ia. Mjkor jóllakott éjjeli szállást kch·t a 
gazdától. Az atyafiak m egmagyarázták nokj, hogy az 
ő városukban csak az ar. idogen kaphat szállást, aki 
logalább hároroBzor nagyot ugrilc 

- Úgy, mondta a mi emberünk Nagyon szívosen 
mogteszem. Előbb azonban mutassátok m eg nekem, 
rockkorát azoktatok ti U/lrani.· 

- Ekkorát la ! - mondta az egyik. És a bolt 
közepéig ugrott. 

- Ekkorát l - folytatta a másik. És a bolt ajta
j áig ugro t t. 

V ógül n eki lódult a harmadik é~ o]y nagyot 
ugrott, hogy egyazoribe künntermett az utcán. 

- Látod : ilyet ugorjál, ha tudsz ! 
- Tudok biz én, most már tudok ! Gyertek csak 

ki én meg homegyek ugrani ! 
· .Mikor az atyafiak künn voltak már, t·üstént be
zárta mögöttük az ajtót éH így szólt : 

Amit ti akartatok tenni énvelem,azt tettem én tiveletek! 
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-
2.2. A jeruzsálemi tú~jár az athéni eszén. 

(Éka Bábbá 46b.) 

Élt Athénben egy kereskedő, aki gyakran megfor
dult Jeruzsálemben és mindig gúnyt űzött a Jeru
zsálemiekből: Összeültek hát a Jeruzsálembeliek és 
tanakodtak, mikép tegyék csúffá a gnnyolódót. Fel
állt ekkor egy ifjú és vállalkozott reá, hogy el fogja 
némitaní örökre az idegent, úgy, hogy elmegy a 
kedve gúnyt űzni másokbóL 

Az ifjú felkerekedett, hajóra szállt és elvitoriázott 
Athénbe. Ott a csúfolódó házában szállott meg. 

Másnap a piacra mentek, ő meg a szállásadója. 
Éa itt elszakadt a szandálj a. Odament a vargábo z, 
megigazíttatta és egy aranyat nyomott a markába. 

Másnap megint kimentek a vásárra. Ekkor meg a 
másik saruja szakadt el. Üjra odament a suszterhez 
rendbehozatta a cipőjét és megint egy aranyat csúsz
tatott a tenyerébe. 

- Hát igazán olyan drága nálatok a szandál? 
- De még milyen drága! Rendesen 9-10 dé-

nárt fizetnek egy párért. De ha nagyon olcsó, akkor 
is 8 dénárért kél el a p árj a. 

- Hiszen akkot· sokat lehet keresni nálatok! 
~Iondd csak megengednétek, hogy idegen zandál
üzletet nyisson a ti városotokban? 

- Miért ne engednők ! De ha közénk találsz 
jönni, értesita előbb a jöveteledrőL Az athéni keres
kedő összevásároita mind a.z athéni vargáknak rak
táron levő szandáljait és elvitte J eruzsálembo. A meg-
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állapodáshoz híven, megérkezéséről értesítette jeru
zsálemi i smerősét. 

- Eljöttél hát, pajtás, lelkendezett már messziről 

az ifjú. F ényes üzlet kínálkozik itt számodra. Csak 
egy baj van barátom. Minálunk az a szokás, hogy 
csak kopaszfejű szeracsen árulhat nyilvánosan a pia
con cipőt. 

Az athéni a jó üzlet kedvéért, rövidre vágatta ha
ját, korommal befeketítette az arcát s kiállt a piacra 
sarut árulni. Nagy, sürü rajokban odatódultak a ve
vők és megkérdezték: «1Vli az ára a szandáloknak ?1> 

- 9- 10 denár a párja. Az utolsó ára: 8 denár. 
Szeme közé nevettek és a szandálokkal rákoppan

tottak a kopasz fej ére. , 
Igy tudta meg, hogy a jeruzsálemi ifjú megcsú-

folta. Szégyenében úgy elkotródott, hogy soha többé 
nem tette be a lábát Jeruzsálem városába. 

23. Eszes gym~meke~ (e~eletei. (Éka Rábbá 48b.) 

Egy fiúcska befedett fazekat vitt az utcán. Hozzá
szegődött egy idegen és kiváncsian kérdezte : <c Mit 
viszel ebben a fazékban fiam? •> 

- Ha az édesanyám úgy akarta volna, hogy 
orrodra kösse, akkor nem fedte volna be a fazekat. 

Az idegen tovább ment. Rúthoz érve, egy leány
kát talált ott, aki a kút körül foglalatoskodott. 

- Adj innom, nagyon szomjas vagyok ! 
- Szívesen adok, bácsikám, n eked is, meg a 

tevéidnek is 1 
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- Egészen úgy teszel, mint ősanyá.d Rebekka; 
udvariaskodott - az jdegen. 

- De te · nem úgy j á.rsz el, mint Eliezer - vágott 
vissza a leányz6.1. 

24. 1\1indig az asszonyé az utolsó sz6. (Kobél eth 
Rabba 2. fej.) 

Hadrián császár megfo rdult egyszer Tiberjás váro
sában. Meglátott ott egy aggastyánt, aki azorgalma
san dolgozott, serényen ásta-túrta a földet. 

Mit csinálsz, öregem? 
- Fát ültetek, fügefát, felséges császárom. 
- Hány éves vagy? 
- Száz tavaszt láttam már hosszú életemben. 
- És te még azt r eméled, hogy enni fogsz a 

gyümölcséből ? 

- Ha megérem: jó; ha nem érem meg : akkor 
is j 6. Ahogy az én őse im dolgoztak érettem, úgy 
fáradozom most én az én gyermekeimért. 

A császárnak megtetszett az aggastyán talpraesett 
felelete. Megveregette a vállát és így szólt : «Ha 
megéred e.zt az időt, amikor ez a fa gyümölcsöt hoz, 
jöjj el akkor és jelentsd azt nekem. >> 

Az aggastyán igen magas kort ért el. S a füge
fája pompás és ízletes gyümölcsöt hozott számára. 

Az öreg a legszebb fügékkel szinültig megtöltött 
egy kosarat és elvitte Hadrián császár palotájába. 

1 
Eliezer ugyanis gyönyörü kösöntyükkel hálálta meg Re

bekka előzékenységét. (M. I. 24. 22.) 



224 li'ARXAS J ÓZSEF' 

A császár megörült a kedves figyelemnek és meg
parancsolta szolgáinak, hogy ürítsék ki az öreg ko
sarát és töltsék meg arannyal. 

A szolgák kérdezték a császártól: <<Mié1·t részesíti 
felséged, olyan nagy kitüntetésben ezt az öreg zsidót ?l) 

- Nem én tisztelem meg ö.t; hanem a teremtője 
tüntette ki, aki olyan magas korral áldotta meg az 
ö kegyeltj ét. 

Az aggastyán szomszédnöje pedig egy nagyszájú 
kofaasszony, amint ezt meghallot~a, rákiáltott kalmár 
urára: 

- Szedd össze magadat, siess a császár palotá
jába ezzel a kosár fügével ! De hamar, te naplopó ! 

Amint férjuram a császár palotájába é1·kezett, a 
szo]gákkal jelentette Hadriánnak, hogy ö azt hal
lotta, hogy a császár nagyon szeretí a fügéket és 
aranyakkal szokta beváltani. Az imperator akkor 
megparancsolta, hogy mindenik, aki elmegy a kal~ 

már mellett, vágja arcába a fügéket. Megcsúfoltan 
sompolygott el a- kalmár s bosszút forralt oldalbor
dája ellen, aki ilyen szégyent hozott a fejére. 

- V árj csak, visszafizetem én azt tenéked l 
- Neked áll még feljeb.b, nyelveskedett a kofa. 

Örülj , hogy fügék voltak a kosarakban és nem etbro
gok ! Örülj, hogy érettek voltak és nem vad fügék! 
lVIert különben rég a másvilágra küldtek volna tége
det ! (Az ethrog a citromalmához hasonló igen ke
mény gyümölcs. A szukkoth ünnepen használják, 
mint az ünnepi csokor alkotórészét. Ugyanez az 
adoma megvan csekély eltéréssel Levitiens Bábbá 
25. fejezetében.) 
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25. lio l mérik a::.:& a .iá b oTt P (Tanchuma 
Semini 11. fej.) 

·Egy előkelő és nagy jámbor embernek apja javít
batatlan korhely volt, aki mindennap holtrészegre 
itta magát. Hol egy árokból, hol egy pocsolyából 
szedték fel az öreget. Minden siheder megbajigálta. 
Az utcagyerekek utána futottak és gúnyt üztek be
lőle. A fiú nagyon röstelte a dolgot. Szívére beszélt 
az ö1·egnek és nagynehezen rá is vette, hogy ezen
túl otthon iddogáljon. Ö fog gondoskodni bőven, 
fejedelmi módon az itókáról. A fiú csakugyan haza
szállította a legfinomabb borokat és az öreg nem 
kivánkozott többé a korcsmába. 

Egy esős napon a mi jámborunk épen a temp
lomba igyekezett. Az utca közepén, a pocsolyában 
egy részeg ember fetrengett. Az utca pajkos gyer
mekhada sárral dobálta 1neg. Ráncigáltá~ és cibálták 
a korhelyt. Az ábrázatát is bemocskolták A mi em
berünk visszasietett és magával hozta öreg apját, 
hogy lásson és okuljon. Az apja belegázolt a pocso
lyábfl. és odarohant a részegeshez és súgott n eki 
valamit a fülébe. 

- :J\Iit akarsz tőle édesatyám? 
- Megké1·deztem a komától, ho1, melyik korcsmá-

ban mérik azt a j ó bort? 

~a. A' t bor hatása. (Tanchuma Noé 13. fej.) 

Azt beszélik a mi bölcseink, hogy amikor N o é 
szőlőt ültetni készült, megjelent előtte a Sábin és 
megkérdezte, hogy mit csinál.. 

Az li\llT :JiJvköuyvc. l!l J7. .. t .• 
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Szőlőt akarok ültetni - felelte Noé. 
Úgy? Mondd meg hát micsoda tulajdonképen 

az a sz ölő? 
- A szőlő nagyon hasznos és finom dolog. Gyü-

mölcse édes és zamatos. Belőle készül az a fölséges 
i·tal, amit bornak neveznek s amely fölvidítja az em-
beri szívet. 

- Fogadj akkor társadul, kérte a Sátán. 
- Helyes, áll az alkú. 
A sátán elTe b oz ott egy bárányt és levágta a 

sző1őtő alatt. Azután egy oroszlánt ölt le, majd egy 
disznót, legvégül pedig egy majmot. Mindegyiknek a 
vérével megáztatta a szőlőszemet s a vérük á tszivár
gott a talaj on. 

-- Mit csinálsz itt te ördöngős fickó, szörnyükö-
döU No~ . 

- Megakartam neked mutatni a bor hatását. Mi
kor inni kezd belőle az ember, olyan szelid, mint a 
bárány. Ha jót húzott a kulacsból, olyan bátor lesz, 
mint az oroszlán. Ha sokat öntött fel a garatra, 
olyanná válik, mint a disznó. Ha pedig lerészegedett, 
ugrik, táncol és mókázik, mint a majom. 

~. A szamár feldöntötte a lá1npást. (Peszikta 
Bubert 122b.) 

Egy pörösködő asszony, hogy megnyerje a bírót a 
nagy igazsága számára, ajándékba vitt neki egy 
ezüstlám pást. Mihelyt ezt vetélytársa megtudta ö is kül
dött a bírónak sápot: egy arany szamarat. Másnap 
diadalittasan állitott be az asszony a bíróhoz. Ámde 
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csalódva tapasztalta, hogy nem neki kedvez az 
igazság. 

- Uram, mondá az asszony, hn.dd világítson 
előtted az igazság, mint az ezüstlán;tpás. 

- Rég feldöntötte a szamár a lámpást - jegyezte 
meg csipösen a bír.ó. 

28. A hitvesi hűség. (Peszikta ·t3Hb.) 
• 

Egy király megnősült és házassági szerződést adoit 
a feleségének, amely ben fejedelmi ékszereket és fé
nyes kincseket biztosított neki. 

A királyt egy közbejött háború sokáig távoltar
totta országától. A királynőt mindennap nógatták 
cselédei : ((Meddig fogsz még hiába várni az uradra 'l 
Menj újra férjhez, amíg fiatal vagy. Ha már elfony· 
ny adtál, senkinek nem fogsz kelleni. )) 
· Valahányszor a királynő magára maradt, elővette 

házassági szerződését. Újra meg újra elolvasta a 
tartalmát és megvigasztalód ott. V égre-valahára, nagy
sokáJ·a megjött a háborúból a király és ámulva látta, 
hogy neje megtartotta hitvesi hüségét. 

- Drága hitvesem, minek köszönhetern kitartó 
hüségedet? 

- Uram, királyom, a házassági szerződés, mely
ben oly fejedelmi módon gondoskodtál rólam, biz
tosított engem az iránt~m való nagy ezeretetedrőL 

29. A tóra a legbecsesebb portéka. (Tanchuma Bubert 1.) 

Egyszer egy nagy kalmártársaság együtt utazott 
egy hajón. Velük tartott egy tudós is. Mindegyik 

15* 
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dicsekedve mutogatta a maga pertékáját, csak a 
tudós szarényen hallgatott. 

- ~Iié1·t nem mutatod te is a portékádat? _ 
csúfolták a kalmárok. 

- Az én portékáro mélyen el van rejtve, szahó
dott az írástudó. 

A kalmárok erre gúnyolódtak rajta. V áratlan ul 
megjelent a szemhatáron egy kalózhajó. A zsiványok 
rátörtek a kalmárokra és elrabolták portékájukat és 
mindenükböl kifosztották öket. Csak a tudósnak 
nem történt semmi bántódása. 

A következő kikötöben partra szállott. Ott város
ban rab b ivá választották és így tisztességesen meg
élhetett. A mi kalmáraink is véletlenül idevetödtek. 
Amint a zsinagógába beléptek, ott látták akigúnyolt 
és lenézett tudóst a hitközség élén, fejtegetvén a 
szószékröl az írás igéit. Hivei áhitattal hallgatták 
és lesték ajkaiTól a szót, az égi malasztot. Amint 
u·va van: jó tant adtam én nektek. (Pb. 4. 2.) 

A kalmárok rávoltak utalva a tudósra, aki kész
séggel segített rajtuk. 

~.9. J-..?i a hatalmasabb?! (,T alkut Simeoni 979.) 

Hadrián császár kérkedve szólott R. Józsua b. 
Chanaujához : 

- Én különb vagyok, mint a ti mesteretek, Mó
zes ! Mert én még élek, míg ő régen meghalt már. 
És az élő kutya többet ér, mint a holt oroszlán. 
(Kobeleth 9. 4.) 

- Tudod mit, mondta a rabbi, add ki a rende-
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letet a hadseregednek, hogy egy napig ne gyújtsanak 
tüzet sem a táborban, sem lakóhelyeiken! 

- J ól van, megteszem - szólt a császár. 
Másnap felmentek egy magas dombra és onnan 

megfigyelték a rómaiak házait. 
Az egyik badvezér házának kéménye sűrü füstött 

okádott. 
- Mi az? kérdé a rabbi. 
- A tábornokom megbetegedett és az or\"os me-

leg levest rendelt neki. 
- Látod, te még életben vagy és mégis megsze

gik a rendeletedet. Mózes réges-régen meghalt és 
mink mind a mai napig híven teljesítjük az ő 

szombati parancsát : «Ne gyújtsatok tüzet a szombat 
napján lakóhelyeiteken. l> (M. II. 35. 3.) 

Budapest. Dr. 1/al'kas József. 

MESSIANIKUS l\IOZGALOM A RÉGI 
' ' ARABIABAN. 

Messiásvárónak szeretik a zsidóságot föltüntetni. 
Ezzel valóban a zsidóságnak lényegát érintik, azt a 
hitet, hogy. az egyéni gyötrődésen, a családok fájdal
mán, a fajok és nemzetek minden küzdelmén, szó
val az em ber egész nyomorúságán túl és fölül meg
nyilatkozik a történelmi gondviselés, amely az em
beriséget előbbre viszi egy tökéletesebb jövendő felé. 
Ezt az eljövendő ~ort, a messianikus időt, a. messianiz-
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mus megalapítói és klasszikusa,i, a. próféták, csak 
elveiben, legfőbb eszméiben határozták meg : meg
rajzolták egy fönséges világépüJet körvonalait, amely 
az igazságon alapul, s a népek boldogságában, a 
viJágbékében csúcsosodik ki. S ha prófétáinknál is 
már itt-ott szó esik az isteni szellem ihlette vezér
férfiúról, aki belátásával és erejével a népek viszá
lyaiban döntve, a világbékét biztosítja, a hirdetésnek 
veleje az az igazságosság és hűség, ame1lyel ez a 
<C messiás l) övezkedik, az a béke, amely a világot bol
dogítja, az az istenfélő erkölcs, amely, miként víz a 
tenger fenekét, elborítja a föld színét. 

Idővel azonban a néphit érzékítő képzelete erősen 
személyesitette a messiánikus várakozást s leginkább 
azt az egyént rajzolta erős színekkel, aki ezt a vára
kozást hivatva van megvalósítani : nem az emberiség 
tökéletesedését, a belső, az ü;nmanens megváltást áhí
tozta, hanem a megváltót, aki mintegy csodával át
varázsolja az emberiséget bűnösből tökéletessé. Így 
lett az emberiség erkölcsös gyarapodásába vetett pró
fétai hitből a népies messiásvárás. A váltakozó nem
zedékek különböző hévvel, majd önmegtartóztatással, 
majd türelmetlenül várták ezt a személyes szabadítót.1 

Ú gy látszik, Keleten a messiásvárás hevese b b volt, 
mint Nyugaton, az iszlám területén hevesebb, mint 
a keresztény országokban. Maga Sza'adja gáón is 
számítgatta a messiás eljövetelének idejét. Maimúni 

t Az ilyen messiásvár6t érdekesen jellemzi Rostand: Nem 
bánom, követni fogok minden hamis messiást is, nehogy el· 
mulasszam az igazit. (La SaJD.aritaine II, 3.) 
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hibáztatja a gáón eljá1·ását, mert emberi értelem ezt 
a kort meghatározni nem képes. De sajátságosképen 
ő maga nyomban újabb számítást végez s Obadja 
próféta egy versének alapján 1216-ra igéri a messiási 
kort. Alkalmat Maimúninak állásfoglalására, a jelen
tős Iggeret Téman megírására, az a «messiás~> adott, 
aki a XII. század vége felé Yemenben föllépett s 
híveit fölszólította, hogy vagyonukat osszák azét a 
szegényeknek. Maimúni ezzel az alkalommal vissza
tekint hasonló eseményekre: 10 évvel azelőtt Cordo
vában zúdított a zsidóságra veszedelmet egy állító
lagos messiás; 30 évvel azelőtt Franciaországban 
halállal lakolt egy hasonló törekvésü férfiú ; 45 évvel 
azelőtt Pezben egy zsidó magát a messiás hírhozójá-. 
nak, küldöttjének vallotta, azt hirdette, hogy abban 
az évben megjelenik a messiás maga s ezzel bajba 
döntötte Izraélt; hasonló sors érte a zsidókat az isz
lám uralmának elején, amikor Iszpahanban egy 1·a· 
jongónak sikerült a bélpoklosság gyógyításának cso
dájával 10,000 hívet gyűjtenie maga köré. Ebben a 
Maimúni említette iszpaháni messiásban Graetz föl
ismerte Abú Isza Obadja Iszpahánit, s fölléptét a 
VIII. század közepére teszi, Harkavy a század végére.1 

A VIII. század elején Szyriában messiánikus hitújí· 
tás t kísérel meg Szeréné. 2 

De már a Muhammed előtti időkben is, tehát a.z 
iszlám indította zsidóüldözés előtt, a messiást áhítoz
ták az arab zsidók. 

t H. Graotz, Geschichte der Juden. V. 4. (Leipzig, 1909), 
p. 462. 

2 U. o. p. 457. 
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\Vellhausen, a vallástö1·ténetnek mélyolméjü kuta
tója, igen élesnek tünteti föl az ellentétet a pogány 
arabok és az arabs zsidók közt ; az elkülönödéa , 
idegenkedés egyik főokát a zsidók arabellenes messiás-
várásában látja.'1 

De vajjon ez az állandó, mondjuk krónihuA messiás
várás kitört valamely határozott, mondjuk akutus, , 
messianikus mozgalomban ? Ugy látszik, ilyen eddig 
ismeretlen volt. Azonban azt hiszem, sikerül~ egy 
iszlámelőtti vagy legkésőbben Muhammed-korabeli 
zsidó állítólagos messiásra akadnom. Sajátságos kútfő 
őrzi a nyomát: egy lovagregény, az Antarregén y. 
Hiszen történelmi regények nem egyszer tükröztetnek 
valJási törekvéseket, khiliastikus, messianikus rajon
gást. De nem egy hamar tár ú l elénk az a jelenség, 
hogy egy regény egyetlen forrása egy történelmi 
mozgalomnak. Már pedig a legrégibb ismert zsidó
arab messianikus mozgalomról eddig csak az Antar
regény ad hírt. Előbb vázlatosan bemutatjuk regé
nyünknek idevonatkozó részét, majd pedig igyekezünk 
belőle levonni a történelmi következtetéseket. 

Antar és a ohajbári zsidók. 

Antar, a róla elnevezett regény XVIII. kötetében 
elérte egy arab költő-lovagnak mondaismerte legna
gyobb dicsőségét: a mekkai szentségben tüzte ki 
egyik k9lteményét. Ugyanekkor jár Mekkában egy 

'1 Wellhausen, Skizzeu und Vorarbeiten. IV. (Berlin, 1889.) 
p. 15. 
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zsidó bős is, Dsabbar ibn Szochr, a zsidóiakta Ohajbár 
várából, ennek a Dsabbárnak nagybátyja, a hatalmas 
Ma r bab csak Ali kezétől esett el. 

Handkivüli föladat hozta Dsabbart Makkába : azt 
hirdeti Hidsáz zsidóinak, hogy a Szambatj on folyón 
túl föllép az idén Jusa' al-Akbar , a nagy Józsué, 
fehér szamáron jelenik meg, termete, alakja t isztele
tet kelt. Eltörli a föld ről a többi vallást, helyreállítja 
az Istennel a Szinai hegyen beszélő Mózes ibn Am
rán tör-vényét a réginél ragyogóbb fényben. Készül
jetek derekasan a fogadására - inti Hadsáz ·zsidói t 
Dsabbár - egyételi laskátokat zsír nélkül, tiszteljé
tek a nagy böj tö t es a fogadalmak ünnepét s igyatok 
sok bort. Ezt a hirdetést terjesztették a zsidó ulemák 
(vallástanítók) minden tájon. Voltak ugyanis akkor 
a zsidóknak városaik és váraik ; hatalmukat csak 
Mubammed döntötte meg, meghagyván: üzzétek el 
a zsidókat az arab félszigetről. Dsabbároak jutott a 
föladat, hogy az olemáknak ezt a tanitását Makká-
ban terjessze. · 

Hazafelé tartva, útközben összekerül Dzul·Himár
ral, akit Antar már többször legyőzött, elfogott s 
szabadon bocsátott. Hálátlan gyülölködése miatt ki 
van marva az arabságból s most Syriába készül ke
reszténynek. Összeütköznek, de megbékülnek. Dsabbár 
előadja Dzul- Himárnak is, hogy a Szambatjon folyón 
túl megjelenik Jósua imám ; számtalan híve követi, 
nagyrészt oroszlánon nyargalnak ; ha megszállanak 
várost, annak leomlik elóttük a fala, minden hadat 
elpusztítanak, a zsidó hatalmat megszilárdítják. Dzul· 
Himár fölcsap zsidónak, ö és hirnjarita társai fogad-
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koznak, hogy ezentúl csak arra eskÜsznek, akivel 
Isten a (Szin~j)-hegyen beszélt. Dsabbártól remélve 
bosszút Antaron, barátságra, frigyre lép vele. Lesbe 
állanak. Rajt ütnek Antar gyermekeiu ós barátjain, 
amikor azok a vadászattól kimerültek. Néhányat meg
ölnek, többeket elfognak, Antar két fiát is. Antar 
hívei keresik a nyomavesztetteket. Végre a harc 
helyére érnek s ott egy súlyosan sebesült chajbári 
zsidóra, Abú Szuhejlre akadnak. Fölélesztik s Antar 
elé viszik. Tőle megtudja Antar, hogy fogoly fiait és 
barátjait már előre küldték Ohajbár várába. A meg· 
mentett Abú Szuhejl, aki magAt különbnek mondja 
népe chazánjainál, hálát fogad Antarnak. Antar vi
szont fogadkozik, ha fiainak egyike meghalt, nem 
ho.gy életben tóraimádót, evangeliumolvasót. 

Ohajbár elé érve, Abú Szuhejl megesküszik Mózes 
és Áion Istenére, izraéli hitére, hogy ő Antarnak 
tiszteletet szerez városában s kiszabadítja a fiait. 
Abú Szuhejl előre megy Ohajbárba. Ennek vára 
antióchiai mü. Ez időben Ohajbár a byzánczi császár 
fönnhatósága alatt áll. A vár kapitánya Mejsa. ép ki
nyargalt Ohajbár föbbjeivel, a chazánokkal. Abú 
Szuhejl előadja neki, hogy itt van Antar 300 hidzási 
harcosával, N agy Sándorét meghaladó hatalommal; 
ba fiai véréből csak egy csöppet elhullatnak, nem 
hagy a földön sem chaj bárit, sem zsjdót; azért, így 
tanácsolja Abú Szuhejl, adják vissza Antarnak a fiait 
és a többi hidsázi foglyot. Mejsa fölháborodik ezen 
a tanácson : v~zérlete alatt áll 2000 iszraéli lovag, 
valamint hatalmas evangeliumimádó csapat, váruk 
sziklába van vájva, Byzá.ncz csáazárja oltalmazza 
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öket, s ő meghátráljon 300 hidsázi arab elöü? 
A foglyokkal egyébként ő nem is rendelkezbetik, 
azokat Dsabbár és Dzul-Himár bízták reá; ha ő ezt 
a letéteményt kiszolgáltatja Antarnak, joggal volna 
mondható, hogy a zsidók nyomorúsággal, alacsony
sággal vannak megbé1yegezve, hogy gyá-vaságnk foly
tán képtelenek az uralomra; a míg kardja éles, kiált 
föl Mejsa., ő nem tesz ily hitványságot. 

Abú Szuhejl, látván, hogy Mejsa nem tágít., a maga 
részéről álnok cselt ajánl Antar megejtésére: állitsa
nak lesbe 2000 barcost, bocsássák szabadon a fog
lyokat, vendégelj ék meg, részegíts ék meg s kötözzék 
meg Antart az embereiveL Mejsa legott Hárún zsidó 
orvoshoz fordnl ; ez ismeri a tóra tilalmát, paran
csát és egyúttal a növények erejét, fölajánlja az 
Indiában termő szubát nevü altató füvet. 

Mejsa föloldozza a hidsázi foglyokat, s azzal menti 
magát, hogy csak most értesült közelebbról kilétük
rőL A chajbáriak zsidó szokás szarint nyilvánítják 
tiszteletüket Antar iránt : fejük fölé emelik a szent 
könyveket, Dávid zsoltárait kiáltják, megalázkodnak 
Antar előtt. Antar megigéri nekik oltalmát. Boldog, 
hogy visszanyerte gyermekeit, haza akar sietni, hogy 
megelőzze azt a várható támadást, amelyet távollété
ben a ' tÖrzse ellen intézhet Dzul-Himár és Dsabbár. 
De enged a zsidók meghívásának. Nagy lakomát 
csapnak, itatják a hidsáziakat; valahányszo:r egy 
zsidó serleggel élteti Antart, ez fölhajtja.. Mejsa inté
sére az italöntök a Hárún orvos adta szubát-füvet 
keverik az italba. A hidsáziak elvesztik eszméletükel 
Ekkor a lesből elötörnek a rejtőző zsidó harcosok. 



J.' y t\ v.nj föl ri n Bztj n Gbn.mrát. Ubamnt egyik fole
tl t'Rl' AnftnuaJ. mn.ga is f loln1otos haroosnő, s f:Ulyja 
llhntun'tbnnl<. Antlll' fit\na1L Gbamro. nz ő külön Ló.na
ft\bnn - birodalmát ugyanis földtUttik a szúdániak
• ·t'Jn(lni törzsének GO embe1·éve1 távol maradt az 
Autar-megejtd lnkomáról. Most, hogy a lakoma szín
helyt' felé csapntok vágtatnak, megrémül: rosszat vár 
• ~ttöl nz álnok, áruló, szószegő fel~kezettőh. Gyors 
elbnhirozt\sra jut. A Inkama a falakon kívül folyt, a 
tu~os kaplli nyitvn, állanak. (}hamra elfoglaltatja 

omberei\"el a nyilt váro.t, maga pedig oda siet a la
kom•• helyér·e. Itt a zsidók, kivont karddal állva, meg
kötöztetik az eszméletlen hidsáziakat. Ghamra hamar 
n1egragadja a maga fiát s az alvó Ghaszúbbal elvág
ta t Cha j bár várába. Harcosainak meghagyja, ne bánt
sák a chajbári nőket, gyermekeket. Mejsa barapja 
kezéi mf\gbánásában, könnye csordul, ég felé emeli 
fejé t s kiáltja ehátánú; a Sémre (az Örökkévaló ne
VEh·e e küszik, hogy sikere kudarcra vált. N ép e v i · 
ou zf,nlja ~ arra, nkit anyja a tengerbe(!) vetett, aki 
Pharaó elött erös értelműnek bizonyult, mielőtt szop
tatá a befejezödött. megesküsznek neki, hogy nem 
hagyjtik Ohajbór \árát az ellenség kezén, m ég ha 
annyi volna is. mint fán a. levél, mint pusztában a 
fövény. Abú Szubejl most is m~békülést ajánl: 
zerezzék vissza a foglyok árán Ohajbár várát. De a 

1sidók fölháborodnak a tanácsán . . 
Antart és fogolytársait cbnjbári szolgák őrizetére 

bizzák; reggel arra 6brednek, mit tettek velük az 
érlelem és vallás nélkül szükölködö zsidók. Antat· 
megesküszik, ha ö kiszabadul, elpusztítja a zsidókat, . 
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még ba azon a borjún nyargalnak is, amelyet imád
na.k. Aggódik Gbaszúbért, de egy chajbári zsidó -
óvatosságból megszerzendő A.ntar jóindulatát - meg
nyugtatja, hogy Ghamra megmentette Ghaszúbot s 
elfoglalta Ohajbár várát. 

Ghamra kirohanást intéz a várból, a zsidók futna.k 
előle, mint a struc, mikor dörög az ég. A bú Szuhejl 
megint Mózesre (akihez a hegyen szólt Isten) eskü
szik, bocsássák szabadon .Antart, de a többiek gya
lázzák őt, vajjon 2000 barcos és kétannyi szoJga egy 
asszony elől és egy fekete szolga (Gbaszúb) elöl meg
hátráljanak! Mejsa meghagyja Abú ~zuhejlnek, hogy 
200 harcossal foglalja vissza Ohajbár várát; döntő 
segitséget Dsabbártól és Dzu1-Himártól vár. Abú 
Szuhejl esküszik a Sémre, hogy Dsabbár és Dzul
Himár· nem bírnának Gbamrával és Gbaszúbbal, még 
ha Ezra szamarán nyargalnak js. Abú Szuhejl maga 
is visszafut, oltalmúl szólítva a tíz igét. l\Iejsa kor
holja. A bú Szuhejl visszautasítja a szemrehányást: 
ha ő nem száll szembe Ghaszúbbal, elpusztult volna 
Chajbá1·ból keresztény és zsidó. Megismétli tanácsát: 
bocsássák szabadon Antart. De Mejsa el van tökélve, 
hogy Antart kiszolgáltatja a hyzánczi császárnak, aki 
csak Antartól való félelmében fizet I\hoszru perzsa 
királynak adót; Mejsa azzal kecsegteti. magát, hogy 
a görög császái· őt vátTal vagy tal'tománnyal jutal
mazza meg. 

Közeledik a szombat, amikor a zsidók szombatol· 
nak, nem harcolnak. Abú Sznhejl tanácsára ~Iejsa 
elhivatja az arab keresztények vezérét, Aszad ibn 
Dsábirt. Megérteti vele, mily jelentős Radsim görög 
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császárnak, hogy kezére kerüljön Antar; főJajánlja 
Dsábirnak, hogy ök ketten osztozzanak ennek az ér
demnek dicsöségében és jutalmában. Aszad ibn Deábir 
rááll. Antart és a vele elfogottakat elviszik egy szük 
bejáratú hegyszorosba, itt őrzik a keresztény arabok 
300 fegyveres azoigávaL A zsidók pedig magas dombra 
mennek, ott szombatolnak, mallettük lovuk és fegy
verzetük, hogy szombat multával harcra szállhassa
nak. A parnász, a dsaukár és a chazán, s velük 
számosan zsidó vének leszállotto.k, vonalat húztak s 
így elhatárolták a szombati határt a szabad földtől. 

Ghaszúb látván, hogy atyját és a többieket mesz
szibbre elviszik, azoigának öltözve elindul Ohajbár 
várából kémlelő útra. Ghamra nyugtalankodik a zsi
dók felötlő magatartása miatt; attól tart, hogy ez a 
hitszegő, áruló felekezet, a nemzetek leghitványabbja, 
megint valami alattomos cselt forral. De egy sejkhje 
fölvilágosítja, hogy a zsidóknak havonta négyszer 
van oly napjok, amelyen, ha csak kényszer vagy 
baj nem szorítja öket, fölhagynak foglalatosságukkal; 
nyilván ez is ily napjuk ; a sejkh egyúttal tanácsolja, 
hogy Gharnra most támadjon a zsidókra. Ghamra 
kirohan a várból, a keresztény arabok nekirontanak, 
de ő harminc harcosával öldösi s szétszalasztja őket. 
A zsidók, akik belemerültek volt szombati imájukba, 
most azt hiszik, hogy reng a föld. Midőn hozzájuk 
menekülnek a keresztény arabok, a zsidók abbahagy
ják imájukat, ütik az arcukat, oltalmat kérnek a tíz 
igétől. A chazán és a dsaukár bátorítják őket, verjék 
vissza a csekély számú ellenséget, foglalják vissza 
várukat, majd a chazánok, a dsaukár és a parnász 
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segíti őket. Mejsa és a zsidók levetik a sz·ombat ter
hét (?) vállukról s fegyverzetet öltenek. 

Egyszerre porfelhő kerekedik. Ghamra nem tudván, 
ellenséget vagy a kiszabadított bajtársait takarja-e a 
felhő, várakozólag visszavonul a vár kapujához. 
A porból aranykereszt ragyog föl, majd sárga selyem 
zászló. Körülötte 1500 byzánczi harcos, sisakkal, vér
tezetben, pajzsosan. Vezérük Mar Thoma eljött, hogy 
a zsidók adój át szedj e Radsim császár, az európai 
királyok királya részére. Mejsa és zsidói leszállva 
lovukról, hódolnak a császár küldöttj ének. Mar Thoma 
fölemeli a keresztet s jruádkozik az evangeliumhoz. 

Megtudván, hogy Antart foglyul ejtették a zsidók, 
mód fölött megörül, mert ép a napokban követelte 
a perzsa király a byzánczi adót, fenyegetódzve, hogy 
különben Hidsáz, Yemen, Khoraszán és Sziria hadai
val ront Byzáncznak; a császár nem fél a perzsák
tól, csak Ant1utól. Most, hogy Antar a foglyuk, a 
császár nem fizet többé adót, sőt a tűzimádók temp
loma fölött is a kereszt emelkedik majd; a zsidók
nak, úgy igéri Mar Thoma, nem kell többé hűbér
adót fizetniök, Mejsát pedig majd meghitt barátjai, 
helytartói közé elsőnek fogadja a császár. 

Mar Thoma tájékozódik a helyzetrőL Mejsa meg
esküszik a vallására, az Istennel beszélő Mózesre, 
hogy Ghamra mindössze 50 emberével tartja meg
szállva Ohajbár várát. Erre Mar Thoma igazat ad 
azoknak, akik a zsidókat megalázásra, nyomorúságra 
rendelteknek mondják; majd ö megmutatja, miként 
végeznek a kereszt lovagjai a hitvány arabokkaL 
Mar Thoma tudakolja Ohajbár várának gyönge pont-
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ját, hogy ott támadja. Mejsa megmutat neki a vár 
mögött egy barlang száj ánál vaskapút, a kapút el
födik kövek, onnan földalatti út vezet Ohajbár zsi
nagógájába. Ezen az úton jártak l'égi időben, amikor 
a zsidók uralkodtak a világon B karjuk messzi ért, 
de mikor <ta keresztviz népe)) fölülke1·ekedett a zsidó
ságon, betömték ezt a földalatti utat, hogy a zsinagó
gájukhoz ne fé1-jenek; így beszélte ezt 1\1ejsának az 
atya, nagyatyja s így van nála íráaba is foglalva. 
Ezen a titkos bejáraton most a zsidók és a kereszt
imádók behatolnak Chajbárba. 

Már előzőleg, Mar Thoma hadának érkeztekor 
Ghamra visszavonult a várba s elzárta kapúit. Most, 
midőn a zsinagógából a keresztények és zsidók ki
rajzanak, mint a darazsak, aggodalma nőttön nő. 

De az, aki Jóbot megpróbáltatásából kiszabadította, 
aki Józsefet visszaadta Jákobnak, az most is segített. 
Egyszen·e dörgésszerű csatazaj harsog föl: Mejsa az 
Istennel beszélőre (Mózesre), a Sémre (az Örökkévaló 
nevére) esküszik, hogy ez a lovagok atyja, Antar. 

V alóban An tar pusztít a km·esztények ·és zsidók . 
közt, Antar és kiszabadított társai. Midőn ugyanis 
Mar Thoma byzánczi serege fölvonult, a chajbári 
szolgák, akikre a begyazorosba zárt Antar bízva volt, 
oda.tódultak az érkezők felé. Ezt az a1kalmo.t kileste 
az ott kémkt~dő Ghaszí\b s kiszabadította atyját, An· 
tart, testvérét Mejszarát a bajtársaikkal együtt. Fegy· 
verük nem volt. Fadftrabokat ragadna:k ·s a, husángot 
még félelmetesebben forgatják, mint a kardot, buzo· 
gányt, megtörik a keresztet, úgy széjjel szórják a 
zsidókat, keresztényeket, mint farkas a nyáJat.. Erre 
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Ghaszúb is biztatja a harcoaait, hogy a zsidók és a 
keresztvíz emberei csak az ő kardjuknak eledele. 
Cbajbár utcáin folyik a vér. A zsidók vieszaözönle
nek a ~sinagóga. felé, a zsidó koponyák gurulnak 
mint a labdák. A roanekülők elvetik fegyverüket s a 
pusztának szaladnak. Antar és hivei nem üldözhetik 
őket, mert nincs lovuk. 

Gbamra és a Chajbár várában levő emberei most 
eléje sietnek Antarna.k; örömmel, boldogaággallátják 
egymást viszont. Ghamra ellátja öket cbajbári lóval, 
fegyverrel. Minthogy beköszöntött már az éjjel, 
Ghamra javasolja, vonuljanak valamennyien a várba. 
De Antar nem. akar nő módjára falak mögé bujni; 
nem is hagyja meg a várat, bagoly, holló tanyájává 
teszi, hogy keresztény, zsidó többé ellene ne merész
kedjék. Beterelteti a várba, a zsidó férfiakat, kihozatja 
belőle a ohajbári szép nőket és leányokat, valamint 
a város kincseit, mttjd a kapúknál s az utak mallett 
magas farakásokat emelnek, a fát leöntik olajjal, 
kátránnyal, azután meggyujtják a fát, a füst a fel
hőkig száll, belöle röpül a szikra, belül a. halódó 
zsidók sóhaja, jajja hallszik. 

Mejsa a vál·oson kivüli zsidókkal látja Chajbár 
máglyáját, megért.ik társaik sorsát. A chazán és a 
dsaukár s utánuk a többiek mind lerántják lábukról 
cipőjüket, ütik vele fejüket-arcukat, még fogaikat is 
kiverik. Mejsa, a Sém1·e és a tíz igére megesküdve, 
Abú Szuhejlt okolja; Abú Szuhejl visszavág: «kérd 
az Istent, hogy nevedet. a tórából törölje», mert Mejsa 
idézte föl Antar elfogásával Ohajbár pusztulását. 
Mejsa ég felé tekintve kiáltja: Chátánú, chátánú, 

Al IMIT !vkön.yve. 1917. 16 
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majd azt üzeni a dsa.ukárnak és a parnásznak, hogy 
küldjenek ebazánokat ezekhez a aátánokhoz, akik 
tagadják az Istennel beszélőt, akiknek nines hitük ; 
de a főehazán ekkor már küldött volt Antarhoz 
20 ehazánt, csakhogy azok többé vissza nem tértek. 

Mar Thoma, a byzáncziak vezére még most is el
bizakodottan fogadkozik, hogy ő elpusztítja Antart. 
De csakhamar fölriasztja új csatazaj . An tar szilaj 
fiai ugyanis atyjuk óvása ellenére éjjeli támadást in
dítottak; :fiait féltve, An tar is követi őket. A rette
netes rohamra a zsidók sejkhjei kiáltozva imádkoz
nak s kezüket ég felé emelik. Antar a sors müvét 
végzi; ötével, tizével öldörü a zsidókat, míg G hamra 
és Ghaszúb hasonlóan pusztítják a byzáneziakat. 
Mikorára a hajnal kél, zsidók és keresztények eles
tek vagy fogságba jutottak, csak néhányan menekül
tek. Ez a ohajbári harc híres, míg nap és hold ra
gyog. Mar Thoma, a byzánczi vezér, Gb~azúb kezé
től esett el, Abú Szubejlt megölte Autar testvére 
Mázin, Mejsát átjárta Mejszarának, Antar fi ának 
lándsája. Minthogy Mejsa álnoksága idézte föl a küz
delmet, Antar fölszedeti öt a sebesültek közül, egy 
kapúra fölakasztják s a fölakasztattha még dárdákat 
vetnek, elrettentésül. 

Antar még itt Ohajbár előtt akarja megvárni Dzul· 
Himárt és Dsabbárt, mert helyesen úgy képzeli, hogy 
az ö (Antar) távollétében támadtak a törzsére. Való
ban elfogták volt Absz törzs királyát, valamint Antar 
feleségét Ablát. Antar iránti gyülöletből Ablát a 
mellénél fogva akarja Dzul-Himár fölakasztani. De 
Dsabbár szenvedélyes szerelemre lobb~nt Abla iránt 
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s elkéri Dzul-Himártól. Dzul-Himár elcsodálkozik, 
vajjon Dsabbár zsidó létére elvehet-e más törzsbeli, 
más vallásbeli nőt, megengedi-e ezt a dsaukár, bele
egyeznek-e ily házasságba a főzsidók. Dsabbár kiok
ta.tja, hogy megvan ennek is a módja. Ha zsidó m~g~ 
szeret ily nőt, akkor, átadja háza egy főchazánjának, 

ez három éj szakán át vele van a zsinagógában, a 
leány elkülönítve marad férfitól-nőtől ; a chaz.án meg
veri, míg ja.jgat, megtisztítja minden szennytöl, akkor 
többé meg nem szólhatják s meg van neki engedve 
Izraél :fhtinak vallása szerint. Foglyaikkal Dzul-Himár 
és Dsabbár ibn Szachr elsietnek Chajbárba. De Antar 
és Ghaszúb láttára Dzul-Himár menekülni készül 
Dsabbár csodálkozik, hogy Dzul-Himár ily lélekkel 
dicsőségre vágyik, megesküszik a hatalmas könyvre, 
hogy ő nem mond le .A:bláról s megöli Antart. Dzul· 
Himár viszont örjöngőnek mondja Dsabbárt, még ha 
Áron ve.zérli is, nem bírj a öt An tartól megmenteni. 
Dsabbál'ra rátámadnak. Dsabár megöli Antar atyját 
Saddádot. Fájdalmában An tar nem bírj a megkülön
böztetni a jobbot a bal tól. Neki ront Deabbárnak. 
Ekkor egy érkező csapat elvonja figyelmüket: ezer 
keresztény és zsidó, akik Ohajbár pusztulásától meg
menekültek s a keresztény araboknál menedéket ta
láltak, most Dsabbárhoz csatlakoztak. Vesztükre. 
Antar öldöklő harcának láttára Dsabbárnak is elszáll 
szivéböl minden ezerelem Abla iránt, megbánja vál
lalkozását, kegyelmet kér Antartól. De atyja megölő
jének Antar nem kegyelmezhet. Dsabbárt átszúrja, a 
zsidókat és keresztényeket megöli vagy elfogja. An
tart a bátyja Sejhub ösztönzi, ölje meg a zsidó Dzul-

16* 
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Himárt, majd ·a többi Istentagadó zsidót és gonosz 
keresztényt. Antar elfogja Dznl-Himárt s korholja, 
hogy majd mágus hiten a tüzet imádja, majd bál
ványt, követ tisztel, majd zsidóvá válva, Ezrát és a 
könyveket szolgálj a. Anta r diadalmasan hazatér, ott
hon eltemeti atyját, sírján 770 zsidó és keresztény 
fogoly esik engesztelő áldozatúL Azután a Ohajbár
ban elfogott nőket, lányokat hétszer viteti körül atyja 
sírjánál, de életüknek kegyelmez. Atyja meg van 
bosszulva a férfiak halálával. Törzstársai magasztal
j áJr : nem balt meg, aki ily fiat hagyott maga után. 

Regényes és történelmi elemek. ' 

V égig kisértük Antart azon a hadjára tán, amely 
Ohajbár várának és zsidóinak pusztulására vezetett. 
A történelmi valóságban Muhammed döntötte meg 
Ohajbár várát: «Wi e vieles Andere im An tar-Roman, 
ist a neh der Kampf Antars gegen die J u den von 
Ohajbar die poetieebe Versatzung von Ereigniesen 
der ersten Zeit des Islam in die vorislamitische 
Zeit, wie denn Antar selbst als Vorliiufer Muhammeds 
gescbildert whd. 1> 

1 An tar maga bizonyára soha színét 
sem lá.tta Chajbárnak. Felesége Ghamra, fiai Ghaszúb 
és Mejszara tisztára költött alakok, küzdelmeiket te
hát szintén a képzelet alkotta. Ép oly kevéssé, mint 
Ohajbár ellen barcolt Antar Byzáncz ellen, Ohajbár 
soha nem volt hűbérese Byzáncznak; regényünknek 

1 Goldziher, Monatsschrift für die Geschichte u. Wissen
schaft des Judentums. 1880. (XXIX.) 360. l. 
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ez a leleménye arra. szolgál, hogy a hősének egy 
csapásra az arab és a byzánczi keresztényekkel SZÖ· 

vetkezett zsidóság fölött szerezzen csodás diadalt. 
A harcokat, a~ eseményeket merőben koholta az 
Antar-regép.y. 

De másrészt bámulnunk kell, mennyi zsidó intéz
ményről tud s mily pontosan értesült róluk. Vegyük 
legelébb az ünnepeket: ismeri a azorobaton kívül a 
pászkák ünnepét, a nagy böjtöt, engesztelő napot. 
Meglepő, mennyit tud a szombat törvényeiről. 

Szombaton nem harcolnak a zsidók. Erről számos 
szomorú történelmi példa. szól. Amikor Antiochus 
Epipbanes csapatjai szombaton támadtak a makka
baeusok híveh e, a zsidók nem védekeztek, még kő
vel sem torlaszolták el IDenedékbarlangjuk száját, 
mintegy ezer hívő veszett el ekképen. Ezért Matatias 
és társai elhatározták, hogy támadás esetén azoroba
ton is védekeznek. (I. Makkab. II., 29-41.) Antiochus 
vezére Philippus tűzzel pusztította el a barlangban 
azorobatoló zsidókat. (ll. Makkab. VI., 11.) Beinach 
Th. a görög és római irókból kimutatja, hogy Lajos 
fia Ptolemmus, Pompejus, Herodes és Titus azoroba
ton foglalták el J eruzsálemet.1 Mubammed is föl
használta a szombati harcot tiltó törvényt a banu 
Kajnuka és a banu Kurejta zsidó törzsek legylSzé
sére.2 :Figyelemre még méltóbb, hogy regényünk a 
ohajbári fözsidókkal elhatároltatja a szombati földet 

1 Théodore Reinach, Textes d' aute1us gre cs et romaina 
relatifs au judaisme. Paris, 1895, p. 136, 4. 1. 

2 Tabari, Annales I, 3. (Leydeu, 1 81- 1882.) l)· 13H4, 1488. 



a zabad földföl; hallott tehá& a fchwn ~abba kü
lön]eges ~zabályairóL hogy szombaton csak bizonyos 
határig szabad jámi s csak sajátoB fölté elek mellett 
lehet ezt a szombati határi tóllépni. Tüzete ~ ertesii
lésénél fogva azt kell hinnünk, hogy a fogadalmak 
ünnepén is, amelynek megtartására Dsabbár kötelezi 
Hidsáz zsidóit, valami határozott intézményt éri az 
An tb r· regény, ámbár nem hl dom, melyik zsidó önnepet 
illetné meg leginkább a fogadalmak ünnepének ne'fe. 

Vajjon amikor azt a fölszólíiást intézteti a zsidók
hoz, hogy sok bort igyanak, ünnepi szerlarlásra gon
dol-e? Nyilván vannak alkalmak, amikor a borivás 
a zsidó ezertartás körébe vág, de meglehet, hogy 
ezzel a fölszólí1 ál}sal a regény csak az eU en tétet éle zi 
ki a borivásra buzdító zsidóság és a bortiltó iszlám 
köz t N em véletlen, hogy a zsidókkal ima közben ég 
felé emelteti a. kezüket, a muszlim irók ez' a mód
ját az imának zsidó szokásként hibáztatják 1 De Yaj
jon a szombati teherben, amelyet a zsidók harcra 
gyűrkőzve levetnek, ráismerbetünk a talliszra? 2 

Midön Ohajbár fölgyujtott várából kicsapnak a 
lángok, a ehazán és a dsaukár lerántják lábnkról a 
cipőjüket és verik vele arcukat, még a fogukat is ki
ütik vele. Goldziher professzor ebben is zsidó gyász
szertartás nyomát találj a. 3 

t Goldziher, Monatsschrift fiir Geschichte und " ' issen· 
schaft des Judentums. 1880. (XXIX.) 311- 315. 

2 A talliszról a muhammedán iróknál l. Goldzihe1· u. o. 
356, 357. 

3 Goldziher, Muham.medanisc4e Studien. I. (Halle, 1889.) 
144, 245. 
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kezik nz ellenséae"' n~pböl f glyul ~j t t n rol: 
aki elfogbl, e1xibeti n ht\zábt\. itt a n .. gy h_ ~nap" 

hadd gyászolja ~ül eH, egy h · u p mulh\\1\l t\ 

dája feleségül ~eheti ha nem \ esai l. ~ ab d n k l 
bocsátania. {Deuteron. I. l 0-1.1,) , . t\)jon t\ 

bibli&i rendelkezes torzult az nrab ss.id knal a N ~
nyünk ~azolta. furcsa ssertarh\ ~sa :) Alig t:.rtht't . 

Jellemzök elbeszélésünkben a zsidók sküdöa · s i. 
Leginkább Mózest szólitják : utat. akivel I te.n a 
hegyen beszélt•) egyszer «azt n_kit a-n~ ·jt\ a t n rbt' \!) 
vetett s aki, még mielött szoptt\h\ a 'b volt f jt\a , 
erős elméjűnek bizon:rnlt Phara.ó hi th. [óa s ·s 

# • 

Aron Istenét is fölhiYják. :r ·lu\u.yssor a tiz i ~éN 
eskiisznok . . Nevezetesebb, hogy •\ S ·nu·t\ ft ~ Ürökkt~ 
való nevére (az arab sz öveg ism telten ndj•\ a h~ b r 
sz ó t). D sa b bár egysz r asz· zifr nl-nkbt\l'. t\ hntahnt\s 
könyvre, a Szentirásm esküszik. 

Sém és szifr átvezet mát regéuytiuk h l't.'r ~~t\i • 
meretére. Szifr \a héber . széfer) a több sben ia elő· 



f rdul tntusfr r) : DPSul -lTimtít· ~r,idó hitt·o t.é1·v , EzrtU 
t\s n s t nt kön.' kat akarja imádni, 1 Ani,ar fogad
tntt\ st\nt\1 a ohajbori zsidók a fejült föl ' omelik az 
t\S fth·t. u R d t vényesebb a cbartünt\ azó, nmelyet re
g~ n. ünk i\ v.aidókknl l\ ' t veszedelmükben is elmon
dat" t\gy tnng n.t·t\z: t~óvj n1egettdl a bnjtóh. Gold
viher professzor n torzult szövegbon fölismerte a 
bt1h\nú szót .• a ~sidó mea-ou1pt\t) a vezekHi kiáltást.:l 

A zsidó szók közé ezt\mithatjuk móg a C'bajbál!'i 
méltósi\gok nev it. Le gg., nkrabban a cbazánnal talál
kozunk. Tudvalevőleg a ohazán obben a korban nem
osak a kántornak, hanem a tanítónak, a templomi 
löndónak a tisztjét lt\tta el. Regényünk Ohajbárban 

szálnos obazánt tetcll'l föl. Abú zuhejl a obazánok
nál rangban mngasnl)b, a föohazán a lfózestago.dó 
arabokhoz _Q o hazán t kiild követségbe; a feleségül 

l E.zrnnak mR.r n k t\t•t\u t'OU(lki"illi tisstelot •t. szinh' inu\
th\~t tnlf\ido:nit a asitlt'>k rth~zt\r~l: a z~id6k mondj1\k, Ez1·a nv. 
Istl'n :fin, a k ro·e$1tJnyek m oudják, a m e.sih M l.,tQu fit\ 

( lX. sa\Í n 30. ·.). R t,Yttn~·üuk a zsidóknt Ezra sanmará-ra is 
ntnljt'\ ; Ean ~~:fWlal·ah·t\l a.l ntn;ll.rla mit, st' Dl htd, de nuna\l 
h 'bl let a n1uhnmmoo~\n l t'gtluda ; l. ou61 dolgozntomat, Revue 
tlt'$ 1-~tudl\~ jnivl's t 90 i-. (XLIX) 907. 
~ Yaijon lüulhl.uk fol'tlnlntt\rt\ ismerjünk-f' abNu1 a fetld6 

$ZÓbtm. amelyot Abú l Uhejl iuh~l Mt•jsáhuz: K~r<l az I stent, 
bocry n 'euet t oroljl' 1\ tórából. l\~ t'Wlt~ktntot Mózes fohtlSEtlT'I\: c-. 
t brö\J' ld k~rlok a küun-t' lbt)l ét' l s ten vi\ln~lt\rn': n.ki (\}h.'m'm , . 
Vt~tkeze\t, azt törlöm a\ küuy\'Nuből. (Ex od. _ ·xxrr, 3~. ~13.) 
1:. a fordulat az arany borjl\ról $Z ól ó ft'jl'z~t höl va h\. Au tar 
ntPgft'n_ eget\ a zsidókat., hogy nem mont'kiilnek meg, n1ég ha 
ar.on a borj\\n nyargalnak is, amelye~ imátlnak. 

3 M. o_ w. J. 1880. (L'XlX) a6ö. 
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veendlS nemzsidó nöt is leendő férje megtisztíttatja 
háza főobnzánjainak ·egyikével. A chazán tisztjét te
hát többen töltötték be. Ellenben a máajk két máltó
ság egyes szómban szerepel. Az elsőben a karnász 
és ka1·fász romlott frásnn át Goldziher professzor 
fölisn1erte a parneszt, a ltözség vezetőj ét. A harma
dik méltóság, n. rejtvényes dsuktir vagy deaukár, a 
bettiállománya ezerint talán a héber ohókerhez áll 
lagközelebb; vajjon nz egyébünnen nem ismett szó 
egyúttal kiilönleges, másutt nem használatos hatás
kört is jelöl-e ? 

V égiil a nevek Egy részük tisztára arab. Ilyen 
Dsabbár ibn Szachr, a messiás hirdetője. Itt a regény 
történelmi nevet l'uházott alakjára: Dsabbár ibn 
Szacb1· valóban szet·epel Ohajbár zsidó harcosai közt.1 

Regényüuk azt is besz~li róla, hogy nagybátyját, 
Marhabot megölte Alt, a próféta unokaöccse és veje. 
Alinak 1\Ia.rhabbal folytatott küzdelméröl az arab 
történetírók is értesitenek.2 Arab nevet visel Abú 
Szubejl is, a ohajbári zsidó, aki nem győz eleget 
hálálkodni Antar iránt s mégis segédkezik az ellene 
szött ármányban. A növények titkos erejét ismerő, 
mámorító italt kereső zsidó orvost Hárúnnak hivják. 
A kóní.n igy nevezi Áront s ez a név a muhamme
dánoknál is elég gyako1·i. Ellenben saJátosan zsidó 
nevet visel Ohajbár várának kapitánya: Mejsa. ~Iej sa 
a héber Móse (Mózes)-ból fejlődött tovább, de nem 
az araboknál (náluk Músza lett belőle), hnnem a 

1 Tabal'i, Ann~les, I , 3 (ed. Leyden 1881, 1882), p. 1589. 
2 u. o. 1579- 1581. 

' . 
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zsidóknál. 1 S ugyancsak merőben zsidó a Jusa (Jósúa) 
név, amelyet a messiás maga visel. 

Most pedig tegyük hozzá, hogy a zsidóságról való 
vallástörténelmi tájékozottságát regényünk csakis egy 
kötetben, a XVIII-ikban tanusítja. Egyébként 32 kö
teten át csak egy jellemzést kapunk a többi vallással 
kapcsolatban a zsidóságról: Mubammed föllépése 
előtt beteg a világ; akad, aki a keresztet csókolja és 
cingulust ölt, más a tiiz hatalmát tiszteli, némelyik 
leborul a kexingő sphan·ák előtt, más a kövek és 
bálványok előtt, olyik tiszteli Mózes tekintélyét, nem 
végzi teendőit szombatján, a tórára és a fönséges 
zsoltárra esküszik. (Szhat Antar, ed. Kairo 1306, 
XVI, 8). Ezeken a kóránból merített vagy egyébként 
közkeletű elemeken kívül 31 köteten át regényünk 
mit sem tud a zsidóságról. S ime, az itt tárgyalt 
részletben csodálatosan ismeri a zsidó ünnepeket, 
intézményeket, szertartásokat, méltóságokat, sőt zsidó 
szókat is használ, amelyeket nagyrészt nem is ért. 
Mintbogy mindezt Cbajbárhoz kapcsolja éB a chajbári 
zsidóság történelmi neveihez, a magyarázat nyilván· 
való: a Muhammed előtt Ohajbárról írott kútföt 
használt, amely egyébként raánk nem maradt . 

.Ezek a meglepő részletek, a találó adatok egy arab· 
zsidó messianikus mozgalommal forrtak össze. A föl
lépő messiás méltó fogadására kell a nagy böjtöt, az 
ünnepeket tisztelni, pászkát enni, úgy látszik, faggyú
tól is tartózkodni. Magát a messiánikus időt oly 

1 A Mésa névr61 l. Bacher, Die Agad& der Tannaiten II. 
(Strassburg, 1890.) 6. l ., 1. j. 
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vonásokkal festi, amelyek a zsidó hagyománynak · 
amúgy is megfelelnek. A messiás a Szambaijon 
folyón túl jelenik meg. Innen várla gyakran a, nép
hit.1 Fehér szamáron vonul be hívei közé. Így jelen
tette ezt már a próféta: alázatosan, szamáron nyar
gal va érkezik (Zakariás IX, 9). 

Ime, így megvan rögzítve egy Ohajbárból kündnló, 
tehát legkésőbben Muhammed korából való messiani
kus mozgalomnak a képe. A rajongva várt megváltó
nak nevét is iemerjük. A férfiút, akit a zsidóság egy 
része messiásúl fogadott s aki mint ilyen időrendben 
úgy látszik már Bar Kochbára következik, J itsá. al
akbamak, a hatalmas J ósuának hívták. Az Antarról 
elnevezett lovagregény:p.ek köszöni emlékének fönn
maradását. 

Budapest. Heller Bernát. 

, , , 
A BET-HAMIDRASBAN. 

L 

Sötétben hullt fölém az est homálya 
8 a hosszu árnyak nyúltak, nőtek egyre, 
Míg ráfeküdt az éjvilág szobá.mra, 
De elkerült az éj nyugalma, enyhe. 
Az ablak mélyén sírok szája tágul, 
~sértetek szállnak fel a. homály hul. 

t A Szambatjon folyóról szóló irodalmat l. Victor Cha.u\in
nél, Bibliographie des ouvrages arabes etc. Vll. (1903.) p. 44. 
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Sok ösm e?·ös kisér tet, régi árnyak , 
Erinniazok, Ot·esztesz kergetői 

Fejem felett kör tánoba járnak; 
Sok vád a multakból, ki győzi? 
Meghalt remények, elveszett hitek 
S fölsajgott bennem minden szál ideg. 

Ki a szabadba. H Qvös, őszi este. 
Nehéz köd szállt a körutak sorára, 
8 égő szivem mig önlelkem kereste, 
Beléfurtam magam az éjszakába, 
Mely mind sötétebb, némább, tompa lett 
B terpeszkedett a nagy város felett. 

N agy lángolás ok üszkét ho1·dta lelkem 
N agy fáklyafénynek kínos hamvadását, 
Mely nem bírt. ujra lángra-kelni bennem, 
Csak se1·cegett s a sercegésa száz vád. 
8 e haldoklás, a vád, a. végtelen 
Bolyogtatott a na,gy, vak éjjelen . 

II. 

A parton túl fölégetérn a hidat. 
Soká hullott utánam még zsarátnok; 
Hiába mind, nincs már, mi visszahíhat, 
Elzárja. útam mélységes nagy · árok. 
B az árkon túl a pnszta integet, 
B sziiz délibáb a pusztasá.g felett. 

Voltam lakója renyhe pusztaságnak 
8 esengtem csalfa délibábok arcán. 
O, tudtam én, hogy menten szerteszállnak, 



, 
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Dletni bár becézget<5n akarnám. 
N em illetérn ; sz en t, mély álomvilág 
Volt nékem az a renyhe pusztaság. 

Vad láz fogott el : minden, minden áron 
A pusztaságnak szent, csfl}óka álmát 
Erős kezekkel én valóra váltom 
8 megrögzitem sziiz délibábok á.myát. 
Szentségtör5n az álmot illetérn 
B az szertehult a pusztaság egén. 

Keményen, dölyfös, hátraszegzett fővel, 
Ugy jöttem én el, kergetett lakója 
A pusztaságnak, akit nem söpört el 
A puszta-szél és aki gőggel óvja 
A súlyt, erőt, mely benne felriadt 
B fölégetérn mögöttem a hidat. 

m. 
Almok s valóság közt igy hánytorogva 
Suhantak el fölöttem századévek, 
Tán, én valék az, aki ostromolta 
N agy, néma tornyát ős tündérregéknek; 
Ki mindig, újra új életbe kezd 
8 nem érik meg tarlóján egy gerezd. 

Én, én valék az, aki messze tájról 
Tul a folyamról, Bábel partiról jött, 
A meg ~e sejtett, boldog álmu vándor, 
Kinek tanítni s menni, menni köllött 
8 mig visszatér, az oltár összedé$1, 
Építni kezdhet fent-újból, elől. 

~53 
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És én valék, én, aki pusztaságban 
A szent hazához népemet vezettem, 
J ordán vizére, hűs berkére vágytam, 
8 fölötte repdesett folyvást a lelkem, 
Amiglen minden, minden elmerült 
S a tar Nebón Izráel gyászban ült. 

Meg én valék népemnek nagy királya, 
Ki értelemre, bölcseségre vágyott, 
S a. bölcseségnek utját hogy bejárta, 
~Iegismeré az árva hiuságot 
A bt lesben és balgában egyaránt, 
Ahol u ak ember bús ekéje szánt. 

Hej, én valék látója, mondhatója. 
Az isten sujtó, éles vesszejének, 
Mikor nem volt már bit sem, hogy megójja., 
Mit századok sívó rommá tevének, 
Mikor nagy álmok-álma vérbe szállt , 
Es vak sötétség váltott föl homályt. 

Biz' én valék, ki kardot vett kezébe 
S a gőgös Róma rémült reszketését, 
B a. kardom élét félvilág regélte, -
Aztán, - tovább tudjátok a meséjét; 
Nekem csak álmot juttatott az Ég. 
8 utolsó álmom ez volt, - azt hivék. 

Nem ez volt; jöttek még utána. mások: 
Nem érkezett meg álma szent helyére 
Ka.sztiliából indult ősz zarándok 
És minden év, minden hold úton érte 
A vándor, ifju álom-álmodót 
És útja, álma., mind hiába volt. 



A. BÉT-HÁM ID R ÁSBAN. 

Mind én valék: én lettem Mantovában 
a Az Úrnak drága églS áldozatja. • 
Én az, ki a pap köntösét lehányta.mJ 
Míg önkezem vitt gyilkos kárbozatba. 
A csillagokban olvasták nevem, 
8 az ajtón álltam bő szultán-kegyen. 

Így jár tam át 6, mennyi századévet 
8 így bandukoltam őszi éjszakában; 
Ez hát a sorsom és egy nemzet-élet : 
Epedn i, tűrni könnyes álmodásban 
:ffis összetörni álmok reggelén. -
A népem sorsát, azt hurcoltam én. 

IV. 

A köd csak hullott, álmos éj sötétje 
Szememre szállott, lelkemen borongott, 
És mintha bennem száz hangon beszélne, 
Megérezám a szörnyű, 6si titkot, 
A lappangó, örök tragédiát, 
Mely árva népem sorsát fogja át. 

Miénk az álmok végtelen világa, 
Miénk az álmok kába ébredése, 
Es Messiásként száz földet bejárva 
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Egyetlen álmunk - mondjátok - megért e? 
8 az álmoktól el nem szakadhatunk 
Örökkön láncos rabjaik vagyunk. 

v. 
A körutak nagy ívérlH letérve 
Oldalt sötét, kis, szűk utoákba vágtam, 
Rol a nagyváros százezer szegénye 



~56 PAP IZSÁK 

Az életért küzd nagy, nehéz igában. 
A pöre, féltett, koldus életért, 
Amely megúszott már gyilkos veszélyt. 

Mint gyenge sajkát, úgy hozták magukkal, 
Mint vesztett kincset, melyre rátaláltak. 
És eljövének csendes, néma búval 
Hu gyermeki az ébren-álmodásnak. 
Testvéreink, a vérünkből valók, 
Sok, sok nagy-álmot vélünk álmodók. 

Az utcájuk gomolygó ködbe' mintha 
A fekvő város szük kürtöje volna; 
De ime ottan sávos fény szakítja 
Meg a sötétet és fehérbe vonja 
Két, b árom ház falát, amelyeken 
Egy, egy iromba árnyék átmegyen. 

Kicsiny, földszintes h~z ablaksorából 
Világított ki néhány lámpa fénye; 
Kéretlenül betértem én, a vándor, 
Ki fény után járt álmos, tompa éjbe'. 
Benn mély zsibongás, - hosszúkás terem, 
Egy tóra-szekrény, fenn a jobbfelen. 

Két, mázolatlan asztalt körbe fogva 
Ültek, meg álltak össze-visszaságban 
Idl>sebb férfiak és meghajolva 
Marültek el nagybuzgó, hl} imában. 
A balsarokban egy kérdés felett 
Nehány legényifjú heveskedett. 

Az asztalfonál tisztes aroú {)sz állt, 
Körültekintett, a könyvét letette, 
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A bét-ha.midrás nagy zsibajja elszállt. 
(A csendesség uj kezdések keletje.) 
S az agg beszélt, a. hangja szín-ezüst, 
Szeliden kelt, majd lágyan elfeküdt. 

Az aggastyán beszél i r ejtett világok 
Sötét, mély titka sorra. mind kitárul ; 
cTi mind~ kik szunnyadást kerülve vártok, 
Boldogság kél a részetekre mától, 
Ez éjszakán, midőn az Ú r i tél 
S pecséttel zár az itélet-levél. 11 

Az aggastyán beszél, s úgy issza lelkem, 
Minden szavát mohón magába sz{vja, 
De már nem értem, csak bor ong felettem ; 
l\1ost mintha szólna martir hangja, kínja. 
Most tépett seb hasítja homlokát 
Ajkán örök S<;má vonaglik 1\t. 

Az aggastyán beszél, - vasfésük éle 
Beléje vág. Hadd menjek, testtel óvjam. 
És úgy rohannék, törtetnék feléje, 
Do nem lehet, a lábatnon bilinc vnn. 
Ki verte rám ? S az aggastyán 6sak tUl, 
Iünnény, mint cédrus, büszke p.Uma-szál. 

vr. 
A bót·hamidrá. telt imádkozókkal. 
Hajlongó pá lmn mindegyik ke1ébcn 
Az aggastyán a Tőrával lefoglal 
Egy polohelyet éll a terem-kö•épt~n . 
S a pálmaággal mind, mind körbe jár, 
1\.özepén 8 a Szentírással áll. 

17 
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Szelíd tekintetére fényt sugároz 
A fölkelő nap őszi, lágy sugára 
8 a felviharzó, buzgó, szent imához 
Lelkem fűzöm s a Torát körbejárja 
Meghajló pálmaágként ő -velek, 

S álmok-utján én tovább megyek. 
Sümeg. Pap lzaák. 

l 

KET VERS. 

" EL VESZűBEN. 

A szűk könyök-utcán hazarnegyek ; 
most hajnali három óra. 
Istenem : vezess a jóra l 

Békevil·ágok e szürke kövek 
és béke a hajnali ég. 
Istenem : szeretsz-e még ? 

Züllenem: hullanom rendeltetett 
és lehull, aki arravaló. 

. Légy velem Mindenhat..~ r 

Hajnali percek pergenek alá 
és a bú a szívembe sikolt: . 
Istenem : sok bánatom volt. 

Keresztények iiztek, csúfoltak zsidók 
és a nők se szereztek nekem semmi j ó t ; 
eldobtak: rnint az odvas diót. 

Húsz évvel szerettem, húsz évvel vakon, 
most sápadt és zord halavány alakom. 
Istenem: a szívedbe lakom. 



KF.i' VERS. 

Nincs éjjelem: nincs ; és napBalom sincs, 
csak a hajnali ég, osak a kék ... 
Istenem : szeretsze-e ? 
Istenem : vezetsz-e ? 

Istenem : megversz-e még ? 

- Zsidó volt - mondják, majd ha nem leszek, -
és messzi látott, mi;tt a váteszek. 

Zsidó volt, rongyos, halvány és beteg 
és gondja olyan sok, hogy ~engeteg. 

Zsidó volt, gyenge ; arcvonása tört 
és teste hajlott, bajtól meggyötört. 

Zsidó volt .. Néha dalolni szokott. 
És néha-néha hőn imádkozott. 

És ajka néha rossz szavak1·a nyilt. 
Ilyenko1· elbujt és zokogva sírt. 

Mog01·va volt · s jobb sorsot áhító. 
·n e mindig igaz volt. És minrug zsidó l 

A MI VÉRÜNK. 

Mutasd meg sárga homlokod: 
· s megismer minden rokonod. 

Szíved terítsd ki elibém, 
ha zsidó vagy, megmondom én. 

Az a sszonyod.ról sz ó lj egy szót 
s meglátom benned a zsidót. 
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És hozd elém f\ ay6J.·eked, 
kiben önvérecl sze.udereg ; 

két áldó kezed tedd fejére 
s megismerlek: szivemuek vére l 

Budapast.. , ...: omlyc~ Zolitlu. 

•• •• t 

EOTVOS KAROLY. 

Sötét idők lu\t!eréb61 világit közénk az Eötvös 
Ktil·oly képe: rembrandti homályból rembrandti fény
nyel ragyogó arokép az övé. Nekiink: elválaszthatat
lan attól a háttértlH, melyet a zsidóságnak magyar 
földön eddig legszomorúbb napjai ÁJ·nyékoltak feke
tére. Mások .előtt: tahí.n csupa de1·ii és mosolygó 
emlék az arca é alakja a kritika történelmi ónjt\n 
mérve kisebbedik vagy nagyobbodik a távolságban. 
A mi magunk felelrezeti szempontjain 1·égen ttU
emelkedett és osak zsidó szemek szögéből nézni éit 
nemcsak igazságtalan, de lehetetlen is. A serdiilö 
Magyarország lelkéből lelkezett és noha szive, neve
Jése, felfogása egyaránt a régi rend súlyával terhelve 
indult az új magyar világba, az ódon Magyaro1·szág
nak osak fanatikus hazaszerotetét és a fajért lelke .. 
sedését tartotta szentnek, de minden pillantása a 
jövőt, a haladást és fejlődést kereste s az új - a. 
szabadelvü - nemzeti életnek egész lelkét odaadta 
kariatydüL 

A mai nemzedék csak öt·egnek látta már és híré-
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n 'l egy bP t, róln. n 111 tudott. A D\'Á k-k or t~ak (\ló 
remini~ l' noi f\jnl\ént jtht ltö~tün k, o ly tu\ id ö ben~ ami
l or n ltö~ b11uUból n Hg h\ t.t.nnk ln g vt\l.ou1i.t, hi~r. n 
t'gt\s~on ,,, )H\.t>t\Si\ aln.tt anlH\k n ll ott\$t\ibon i lt iink. 
Törtón oln1i p or spd\t.ivt\bn. nlig tndtul.;. nu g n zol nt n 

· rest Rurt\oió id6kc.'t, ill ~u~tt'n i - d (l ~ t\ l'H r~ pe kt h t\ 

telj t n l1ü\nyzot.t o~zold i\J R~t:nnh(ln, ldk l\l\lU múltol 
l n z iddkin l, hmh\lll u HH'-gújult ~l agynror"~t\~ t .. 

l' nltő höeoil ónt f\ Vt\gtn.t Ó t\l t l\jnhb f lndt\tni ltö~t. 

Y<'liink Jlli\tndtnk. Eötvös Kth·ol." n1unl t\jt\nnl\ n nt
Ylt'ti j lentö~óge .- r h~Ul'ttoiókor k lt'tk"'zot.t (ls tnlf\.n 
bt' is fojezödött. }Íj .. ,zt, n jt\l nt6s t n .nl l lH t 1-
f l t jtt:'ni. u oh u. ll OH\ nőtt, mog kó~()bb (\ a nn11i p li
idkt\ port\bnn t\j f n rr kt\})ni 11N1'\ t.udolt. ~tt.'~is 

og ik marnrl n. nn'tlhn,tn.tlon kna'k~ 1nint tHI lntu:ad n 
Dl'nk gttrdt\jt\uuk nlind \D tagja. ttld a Alttgynror~zt\.~()1 

l'ljjnt romtö znbndelviisóg f 'n. t a tun.gn kii't'hh· 
nn.gyohb viln.ga\val gyartllpitottn.. l'Ulll'k t\ kornak 
éléS lolldismor te volt ós n1arn.tH E<HYÖA akkor is, 
mikor ama szabn.delvíi idők utolsót lobbautak: az 
egybtízpolitikai hlncok idt'jón. A hn.tv~tnheh'A n l kott\.· 
8ok és nz ()gylutzpolitikai viták kora\nak öeu~r.~kötö 

vonalán on1t.'lkodik a.z ö munlu\jt\.uak tört~n( lm i ont· 
lók<'. Ami ttzutftn j öt. t : nt\m vo zet ftuft.'lé, d~ azért. 
ami a?Juh\n is marndt: reudit.hott,tlou hiYtl, ~zolgaijtt 

ós fegyverhordozója n. szabad~lvii hngyonulnyoknak 
ós letótemónyese n, ~v. a bad( lvii~~g hitónt:~k: vógi~ 

szerepvivéSvé, talán oraikulumtná totték n. osodt\.lók ós 
hozzá az élotben szinte póldt\tlnn hiiséggel rttgasr.
kodó hivéSi. 

Az t'lj Magyn.l·or~:~záguu.lt, tnt.ly Dot\.k uh\n indult 
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és a Széchenyi eszméi felé haladt, kétségkívül egyik 
legkiválóbb és legértékesebb alakja volt. Táblabíró
lénye ujjongva állott a táblabír ó Magyarország teme
tésénél és noha soviniszta felfogást mímelt, eu1·ópai 
szemmel és szellemmel nézte és értékelte mindazt, 
ami a n €\mzeti életben nem sallang volt, hanem lé
nyeg. Az az emberi lelkiisme1·et és harci készség, az 
a tudás és önfeláldozó nekilendülés is, melylye] örök 
kapcsot létesített maga és a magyar zsidóság között, 
a mi honi látásunkon measze túlemelkedett belátásra, 
a legnemesebb szempontok szerint tisztult világ
nézetre - de a nemzeti életről alkotott honi fogal
maknál bölcsebb, előrelátóbb és körültekintöbb vizs
gálódásra és megállapításokra is mutat. 

Helytelen volna Eötvös Károlyt csak a tiszaeszlári 
pÖ! keretében látnunk és értékelnünk; nekünk, ma
gyarságunkra féltékeny zsidóknak, mint a nemzeti 
ügy fáradhatatlan munkása, mint irodalmunk egyik 
még eléggé nem is méltatot t művel ője, mint a ma
gyar elmének tündöklő reprezentánsa, tisz teletre és 
becsülésre elég okot adott. Ám épen a tiszaeszlál·i 
per az, mely az ö magyar szívét és magyar politi
kájának szinte ösies bölcseségét leginkább jellemzi. 
A vérvád rettenetes súlyát leoldani a zsidóság vállá
ról, mai szemmel nézve, talán nem is volt olyan 
nehéz, min t amilyen hatással e tény maga a zsidó
ság tiszteletére volt Eötvös Károly iránt. Vérvádak 
voltak és lesznek is. Régen ·a kereszténység ellen 
voltak, tőlük örökölte ezt az · egyetlen örökséget a 
zsidóság. A vérvádaknak sohse volt alapjuk s nem is 
lesz soha. AYA igazság is mindig kiderült és ki is- fog 
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derül nj. Tisza-Esziáron is az igazság győzött és -
ezt le kell írni egyszer - nem Eötvös Károly. 

Mégis Tisza-Eszl:il·nak a magyar zsidóság történe
tében, emlékeiben, fogalmaiban rendkívüli a jelen
tősége. Nem hiszem, hogy a vérvád maga hozta volna 
lázba a zsidóságot, melyet a váddal szemben az igaz
ság vértezett. A rosszakarat, a mesterségesen szitott 
gyűlölet, a mo b lelketlen izgatása a tények és vár
ható bizonyságok világában nem tűnhetett fel rette
netesnek. Ma már másutt kell keresnünk és meg
találnunk az akkol'i idők aggodalmainak okát. 

A magyar zsidóság alig volt túl az emancipáción, 
mikor a vérvád Tisza-Esziáron megszületett. A hatvan
betes idők szabadelvlí.sége s a nemzet vezéreinek bölcs 
előrelátása e nemzet testébe és lelkébe akarta illesz
teni a zsidóság lelkét és erejét. A magyar zsidók 
elhelyezkedésének kezdetén, az erők rendbeszedésének, 
a haladás indulásának, a beilleszkedés első mozdula
tainak napjaiban sújtott le Tisza-Eszlár a zsidókra. 
Ez a csapás nem erkölcsinek, nem vallásinak készült, 
hanem politikainak Az egész magyar zsidóság, ha 
öntudatlanul is, de megérezte, hogy Tisza-Esziáron 
nem a vallása, nem a lelke, .nem a vagyona forog 
koczkán, hanem politikai j ö vend ő j e. N em a vérvád 
igaz vagy hazug voltát kereste a vérvád: az eman
cipáció hatása ellen tört, a zsidóságnak a nemze1i 
életbe verődő gyökerét támadta - azt az állapotot 
igyekezett megbiusítani, amely~azóta, a nemzet jobb 
szellemének segítségéve!, e földön a zsidóság javára 
kifejlődött. 

A vérvéte] vádja könnyii. volt és könnyedén vehetö; 
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annyi vallási ós erkölcsi tanuságga1, amennyivel a 
zsidóság mellé történelme és törvényei állottak, nem , 
ie volt tragikus. Am az alig két évtizede magya1·nak 
e1iemeJ't zsidóság e)őtt a politikai lét vagy nem lét 
kérdóeo sulyoe és eo1·sdöntő vala, hiszen a testvéri 
befogadás első ölelkezésének és a lábl'a kelt munká
nak mámorában a több évezázados elnyomatásból és 
semmibe vevésből szabadságba és baladásba fordult 
sorsának minden igéretét a megsemmisülés fenye
gette. 

B ez az a pont, nem az igazság kérdése, amelyen 
a zsidóság és az Eötvös Károly aggodalma talál
kozott. Eötvös kétségenkívül ismerte és szerette a 
zsidókat. Látta hivatásukat és szánta történelmi sor
sukat. Tudta, hogy hivatásuk a szenvedés, de ép ugy 
a teremtés és a haladás is. A vérvádban nem hitt; 
s ez nem európai vonás volt benne, hanem j ó z an 
magyar ész és magyar gondolkodás. Nem is az igaz
ságot féltotta ő Tisza-Eszláron. Kideritette, anélkül, 
hogy valaha is aggódott volna érte. Ő a kiegyezés 
korának egyik legmesszebb ható alkotását féltette : 
a zsidóság bekapcsolását a nemzet munkájába. 

Eötvös értette az emancipáció célját és egyet értett 
vele. A magyarság az ujjászületés komoly és ren
geteg faJadatával állott szemben; sok munkához 
mentül több erőre volt szüksége. A szabadelvűség 
megnyitotta az utat a nemzetiségek előtt; meg a 
zsidók számára is. Az erőforrások szaporitása vo1t 
célja. A kiegyezés-korabeli szabadelvüség nemzeti 
gondolata a nemzetiségi és az emancipációs törvény
ben gyönyörden domborodik ki. A reakció meg-
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semmisitette a nemzetiségi törvényt, Tisza-Eszlár 
gyökerestől akarta kitépni az emancipációt. 

Ez volt az a szabadelvüaég, mely Eötvös előtt 

Tisza-Esziáron lebegett, a nem az, melyet a zsidók 
ezeretetének hívnak. A zsidóságot nem ösztön ből 
azereite, hanem azért, mert tulajdonait becsülte és 
a nemzeti munka szempontjából értékelte. Nem a 
zsidó vallást védte Eötvös az eazlári perben, hanem 
a magyarság egyik nagy erőforrását igyekezett men
teni, a nem érzések vezették, hanem a Deák-kor 
tanításain és céljain épült nemzeti belátás, mely a 
napi gyűlölködések és faji féltékenyeégek szomorú 
kaoszán tul, előre nézett s céltudatos, magyal' poli
tikával kereste és diadalra vitte a kiegyezés korának 
erőgyarapító törekvéseit. Az ügyvéd a zsidókat védte, 
de a magyar poljtikus, az államférfi a nemzeti ener
giát mentette Tisza-Esziáron. 

Látta, védte, megmentette az igazságot is, meg a 
mi politikai létünket is Magyarországon; ám márle
gelve a magyar zsidók ezerepét a magyarság utolsó 
évtizedeiben, meg kell állapítanunk, hogy míg karja 
az igazság kardját forgatta, szeme sok ezeretettel és 
bölcsen látta a nemzeti érdeket, mely nem kevésbbé 
ezenvedett a nyíregyházai ítélőszék előtt, mint a 
zsidóság maga. A szabadelvüség ebben az értelemben 
egyesült a zsidóság védelmében a nemzeti érdekkel 
- ott, az elvakultság és elfajulás sötét idejében, Tisza .. 
Eszláron. Legyünk hálásak, nemcsak azért, mert 
diadalra vitte az igazságot, hanem· azért is, met·t a 
magyarság és a zsidóság közösségát tudta, értette, meg 
is mentette és lehetövé tette nekünk, hogy a közösség 
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~o~zíiJ c Hógc'lt, lutH~ nn, t, ÓR igny,aligát bo 1e bizonyítsuk. 
Hzo•·o toLiol tolj oH l. r~n ujn volt fel o){o~otünk ét·tékének ; 
c\ rtókoH nomí'íof.i munlui.uk tan uja. annak, hogy hite 
l> on n i i ol< óH hn.rcn órLünk mö1tó ós órdomos volt. 

Bud~qaH~ t. J)r·. Mezey Sándrw. 

III~GYAIJ,JAI ZSll) ÓK S.7;ÖVETKEZÉSE 
MÁAli'É I.J 'ÉVSY;ÁZADDAJJ EZELÖTT 1764~BEN. 

A pos ti izrnolita hit1{özség első rabbijá.t, Wahr
mnnn l ~rnolt, n zomplónmegyei Bodrogkeresztúrról 
ho~ht mttgán alc " Btir határozottan nem tudjuk, hogy 
mi1H~~n t korült ez az Óbudán n evolkedett férfiú ezen 
1.omplóni holység rabbi ó.lltisába, azonban feltételez
~lik, hogy ü1n1erotRóge vn.gy összeköttetése vagy neld, 
oAnhtdjt\.nnk avagy jóaknl'ója vn.lamelyikének volt 
I<oresztúron. Zemplénvá.rmogye levéltárában végzeti. 
knt.atás,litn Jtll ttlm1\val meggyőzödtem afelől, hogy 
már l765- beu felkorestók P est megyéböl jöt t zsidó 
kereHkedölt a bodrogkeresztúri vásárt (Zemplén
,~t\rmegyo levóltárn 35. polo 88. szám). Nem lep meg 
t<.,lu\t houniinlcot., bn. az a törtóneti faktum kerül 
tudon1tisunkrn. hogy bár archivalis bizonyitékaink 
olödeinknok Zomplón területén való ) etelepedésükre 
csl\k egyes ernborekre vonatkoznak n. tizenbetedik 
század tnásodik felére ; ós a tizennyolcadik század 

' L. dr. Diiohl f'r Hlmdor : A zsidók története Budnpesten. 
l 11'1' kitulÁ8K 3 .. 1 l. 
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e l ső negyedében az egy Erdőbénye közeéget ki
vévén, ahol négyet találunk, csak egy illetőleg 

lwttő van, addig Bodrogkeresztúr azon helység, 
t~!t. ugyanazon m egyében levő Tolcsva mellett, aho] 
az 1723-24-iki évről beszámoló zsidó összeírás 
azorint hét zsidó családfő lakott. (Lásd dr. Gold
berger Izidor: Zemplénvármegyei zsidó családfők az 
1811 -12· ik i években és szereplésük a Napoleon 
elleni nemesi felkelésben 4-ik L). Mivel azonban 
ezen Conscriptio csak az árendás zsidókat tartja szá
mon, valószínű, hogy a főpap szavával mi is mond
hatjuk: (( Több van itt megírva, mint amit én előt
tetek felolvastam,) . (Jóma 68 b). Az alább leközlendő 

okmányok és másl'endü utánjárásaim alapján azon 
feltevésre jutottam, hogy már egy évszázaddal előbb 
meglehetős szép számban laktak zsidók Zemplénben. 
Amig azonban erre archivális bizonyítéltot nem hoz
hatok, nem lesz érdektelen beszámolni arró l, hogy • 
milyen zsidó- ügy foglalkoztatta 1767-ben a vár
megye hivatalos közegeit. 

Az akkori zsidóság jelentékeny százaléka. keserves 
gondok között az árendából tengette életét és kereste 
meg mindennapi kenyerét. 1 Nem csoda tehát, ha a 
létfenntartás küzdelmében biztosítani akarta az amúgy 
is kis körre terjed ö keresetágát. Kizárólagosan ez 
lehet a háttere annak, hogy 1764-ben tizenhét hegy
aljai zsidó vinculumot kötött ·egymással, miszerint 

1 Bár akadt közöttük Bodl·ogkeresztúron szőlőtulajdonos is. 
l 771-ben 26 hold szőlö zsidóké volt. (L. Mandl Bernát 1907-es 
IMI!!' Évkönyv 284. l.) Azonban a legtöbbje nem lehetett irigy
lendő a.nyagi helyzetbeu. 
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a pálinkának iccéjót nem árúsítja sem feljebb, sem 
alább nyolc polturánáL Mjvel azonban az időtáji a 
feletteH batóliág állapította meg m.inden fogyasztásj 
óa egyéb cikknek az árát (L. Dongó Gyárfás Géza: 
%emp1éovármegye árazabása a XVII. században. 
Adalékok ZempJénvármegye történetéhez XV. évf. 
:306. l.) az i lyen megállapodás a hivatalos közegnél 
feltétlenül bejelentendő volt. Bnnek a törvénynek 
rondelkozóaeit mindig igen óvatosan betartó, kegyo
lambé51 megtűrt zsidóság eleget óhajtott tenni. Az 
onől azóló, egymás között megkötött, magyar nyeJ
ven megírott szorződésüket mind a tizenbeten Jtlá
írva beterjesztették Szirmay László consiliárusnak, 
az akkori zempléni alispánynalt, aki eljárásukat mél· 
tányosnal< ót:J jogosnak találván, megállapodásul{at 
jóváhagyt~t és sajátkezü aláírásával megerősített e, 

sőt m ég pecsétjét is r eányomta az okmányra.. Szólt 
• pedig ez a szerződés 1 akként, hogy a benne levő 

kikötést áthágó köteles a vármegye pénztárába hat 
aranyat éfo:l ugyananyit a bodrogkeresztúri zsidó hit
l<özségnek költségei fedezésé1·e bünte tésül fizeini. 
A tizenhét aláiró legtöbbj e Kereeztúron lakott, azon
b t~n volt néhány más hegyaljai községbeli is, így az 
ogyik Bodrogszög helységben 2 kereste meg kenyerét, 
mint (( Móltóaágoa Kassay Generaliené Lhuilliér Anna 
Mária 13aronissa» zsidó árendátora. És éppen ez az 

'l A hóbor uyolvü ngynutt~t tot·tn.lmazta.Mindkettő oll<a.llódott. 
2 Amoly tény 1uogorös lti mégjobban azon feltevésünket, 

hogy sokkal több ZOlHlllóni holységben l&kott 18 ll -beu zsidó, 
mint azt •Zomplónvármogyoi z~; i dó osaládfök ~:~tb.» oimü dol
go~mtunklum okmányil~g bobi:Gouylthu.ttuk. 
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utóbbi volt az, a.ki előttünk már ismeretlen, az ok
mányokból meg nem állapítható körülmények követ
keztében három esztendő eltelte előtt a.z egyességet 
megszegte. Amit a többiek megtudván, kényszeriteni 
akarták a tizenkét arany vinculum kifizetésére. En
nek azonban ő eleget t enni nem akarván, a töb
biek szegi hitfelüket <t magok társaságábul ki rekesz
tették Syna.gogájokb.ul s élelmekre való victualaknak 
eleségeknek busnak Pallyinka s egyéb italok vételi
tül ki tiltották '> sőt ami több, az egyik j~lentés sze
rint átok alá I S t ették, és annyjra üldözik, hogy 
eddigi körülményei között miattok meg sem marad
hatna, tőle távol tartják magukat •minden nagyobb 
conversatiót '' kerülnek folytatni vele és ugyanazon 
eljárást követik fiaival szemben is. 

Azonban a s.zövetkezettek csalódtak, amidön azt 
hitték, hogy a generáliené zsidaja oly könnyen bele
nyugszik ezekbe a dolgokba. Hatalmas protektora elé 
járulván panaszával, Zemplénvármegye Liszkán szé
kelő szolgabírája, Lőrincz György 1767 julius 28-iki 
kelettel erősen ráír a bodrogkeresztúri zsidókra és 
azok legtekintélyesebbjére, Herskóra, aki IL Rákóczi 
Ferencz nővére, Juliánna unokájának, gróf Aspre
mont János Gobertnek volt a föárendátora, meg
hagyván nekik, hogy szögi hitrokonuknak többet 
kellemetlenkedni ne roerészeljenek. 

Szól pedig ezen tilalmazó levél szószerinti szöve
gében ekként: 

A külzeten: 
Fasc. 58 Nro 207 

Lullier 
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X turi 1 Sidok tilalma és V. 2 Ispán Szirmaj uram 
el öt lett acordának 8 P árj a. · 

X turi Si dokk 4 tilalmazo level Kassai Gralisné 
Assny 5 Sidója Panaszára 1767 28 July. 

Az okmány pedig ekként hangzik: 
Isten algyon benneteket B. 6 k~reszturi Feő Aren

dás Hérako és töb ott commoráló Sidoság, közon
ségesen. 

Meg értette az Ur Consiliarus Vice Ispány Szü-
may Lászlo Uram MJgos 7 Kassay Gralisné Lhuilliér 
Anna Mária Baronissa Panaszló Leveléhül miként 
hogy Feő Arendator X turban lako Hérsko és a több 
hegialljai Sidoság öszvé csatolván magokat az eö 
törvénytelen és Istentelen szokások szerint Gralisné 
Aszonyom eő Exlliaja 8 prrejudiciumára 9 Szögiben 
levő szabad fundussán lako hasonlo Sido Arenda
torat magok társaságáb ul' ki rekesztették . Synagogá
jokbul s élelmekre valo victualékk eleségekk 10 hus· 
nak Pallyinka s egyéb italok vételitül ki tiltották 
excomunicalták 'mint ha e ő neki ek afféle törvénytelen 
hatalom szabad volna és öket illetné sőt ezeket 
anyira persequállyák hogy eő Exlliaja szabad joaza· 

1 Kereszturi. 
2 Vice. 
3 Szerződésnek. Ez azonban elveszett. 
1

4, Sidoknak. 
5 Generalisné Asszony. 
6 Bodrog. 
7 Méltóságos. 
8 Excellentiáj&. 
9 Kárára. 

to Victuá1eknak, elesége.knek. 
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gaban és fudusan miattok földes Aszonyi hatalmá
nak fen tartásával meg nem maradhat honnan vették 
ezt az hatalmat számot adgyanak rulla, illyen ve
szedelmes s törvénytelen végezést nem nékiek de egj 
azoval senkinek tenni vagy probálni nem szabad, 
azért én biró tisztem ezerint addig is mig bövebben 
Ttes Nms Vrgy 1 is damnálya hiriveL leszen ezen 
tilalmazo irásommal ezen ő törvénytelen végezéseket 
el rontom és igy lévén a dolog semmissé teszem, 
cassálom, és az eő Exlliája Arendátorát és fiait fel 
szabadítom, S néktek Sidoknak közönségesen prffi
sentibus parancsolom, ezentul mind Synagogatokban 
bé bocsássátok mind szükségire val o h us s egj é b 
subsistentiájokra valo vásárlásoktul s conversátiotul 
továb el ne tilcsátok és tiltani ne mereszelljétek, 
hanem nékiek teljes szabadságot engegyetek, ba el· 
lenetek vétnek vagyon törvény és igazság azt kö· 
vessétek és ahoz ragaszkogyatok, máskint ha továb 
is ebben az vakmerő meg átalkodot veszedelmes rut 
törvénytelenségtül szokástok ezerint el nem állotok 
és továb is a ezerint cselekesztek s öket e felekel 
(felül?) üldözitek és velek meg nem egyeztek meg 
nem alkusztok Nm.es Vrgyre Istantiát bé nyujtván 
a mit és micsoda büntetést magatok károtokkal 
nyertek azt nem másnak hanem ti magatoknak 
tulajdonitsátok. - Ezen tilto levelemre választ agya
tok hova hamarab. Többire Isten veletek maradok 
szalgaiatokra készen. 

Lörincz György TNZVSz 2 Birája Datum Liszka 

1 Tekintetes N em es Vármegye. 
2 Tekintetes Nemes Zemplén Vármegye Szolga. 
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die 2~ July 1767 B. X nrban lako M 1 Groff Aspermont 
Ureó Ngk 2 Feö Arendator Sidojanak Hérakonak és 
töb B. X ruban comorálo idokk közönségesen ezen 
tilalmazó levelem adassék . . 

Biztosra vennők, hogy másfél évszázaddal ezelőtt 
elődaink a fenti azoigabirói rendelkezéabe azonnal 
belenyngodt-a.k. Hiszen a zsidó akkor, legalább így 
tételeznők fel, ilyen végzésbe kénytelen-kelletlen is 
beletörödött. Azonban távolról sem · volt ez ekként 
jelen esetünkben. Gróf Aspremont föárendásának, 
még ha zsidó ember volt is, voltak . olyan összeköt
tetései, hogy ügyét könnyen hagyni nem kényszerült. 
Yert ha Lnllier baronissa megvédette az ö zsida.ját, 
ugyanazt megiet~ék gróf Aspremont közegei is, jelen 
alkalommal Szeverényi József a szerenesi és keresz
túri uraság tiszttartója. 

Midön ugyanis Szeverényi értesült Herakó urasági 
föárendátor és társai kárára való azoigabirói elma
rasztaló ítéletről, levelet intézett érdekükben Lisz
kára Lőrincz Györgyböz, hogy megállapodásukat ne 
semmisítse meg. Közölje csak a dolog mibenlétét 

zirmay László alispánnal, aki «koránt sem ugy fog 
gondolkodni, hogj az eö alkujok el rontassék, hanem 
destrnáltaini fogja a Büntetést a Generáliené Sido
ján, a ki meg nem tartotta az eő törvényeket és 
allrnjokat prrevericálta». 

Ezen levélnek meg volt a foganatja. Az ügy, bár 
évekig tarló, hosszú huza-vona. után, az alispán elé 

1 lléltóságos. 
2 NagyBágáne.k. 
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került. De még mind ig nem jutott dűlőre . A gene
ráliené zsidaja nem akarta a. büntetést kifizetni, 
majd késöbb hajlar:dó lett volna ugyan a vármegye 
pénztárába juttatni a hat aranyat, azonban a zsidó 
község részére se,mmit sem. Majd olyan fordulatot 
nyert az ügy - előttünk már az okmányokból ki 
nem deríthető körülmény következtében, - hogy az 
alispán meghagyja Lörincz azolgabírónak, hogy a 
tizenkét aranyat vegye meg a keresztúri zsidókon. 
Azonban ök azt felelték, hogyha még kihuzatná 
őket a házukból, sem fizetik ki a mindegyikre eső 

négy (?) forint. és 51 krajcárt «mert ök n em okp.i és 
fel nem bontották a V égezést1>. 

Ezen ellenállás következtében a szelgabíró teljeseu 
tehetetlenné vált. Mert nemcsak Herskó, gróf Aspre
mo~t főárendátora lépett fel ügye védelmére et·é
lyesen, hanem a tizenkét év óta húzódó ügy kezdete 
óta kettő vagy háromnak elbalálozása folytán tizen
n égyre illetőleg tizenötre lecsökkent keresztúri zsidók 
egyik szintén befolyásos tagja, Aronoviqs Jakab is, 
aki báró, késöbb gróf jobaházi Döry Ferenc, királyi 
főpohárnok, 1758-tól 1779-ig Zemplénvármegye ak
kortájt hatalmas főispánjának házi zsidója volt. 
(Lásd Zemplénvármegye levéltára Loe. 122. No. 156, 
a bodrogkeresztúri zsidók névjegyzéke.) 

Lörincz György szelgabíró Lullier Baronissa 
szegi zsidójának a p-ártján állott eleinte, azonban 
látván, hogy az ellenfélnek milyen hatalmas párt
fogói vannak, nem meri az ügyet véglegesen elin
tézni és levélben kérelmezi Szirmay László alispán 
intézkedését : «méltoztassék nekem irásban Paran-

Az DllT &vkönyve. 1917 .. 18 
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caolatot kiadni megbüntessern őket vagy továbra 
hagyarn a dolgot 1> . 

Sajnos, hogy ezen levél csak, úgy látszik, concap
tióban maradt meg és hogy azonkívül igen nehezen, 
némely helyütt egyáltalában nem olvasható. Meg
nehezíti továbbá az . ügy telj es megértését azon körül
mény, hogy a conceptióban említett négy okmány · 
közül három ernyedetlen kutatásom ellenére sem 
volt felfedezhető. 

Szól pedig ezen fogalmazvány, ahogy mi azt ol
vastuk, ekként: 

Liszka 20-ma 8bris 1776. 
Erdemen felett val o N agy j ó uram Vic é Ispán y 

Uram! 
Fris emlékesztiben vagyon az Urnak Vicé lspány 

Urk 1 Tegriap Ujhelyi Gyülésrűl valo el jövetelemi 
badtam az Urnál négy Rendbéli Leveleket ugy mint 
egyet, 17 Sidoktul Subcribalt sidoul iraeban foglalt 
kereszturi Feö Aréndás Hérako Sido és töb Sidok 
Subscriptioj a alatt ernanaltat melyet magyarra for
ditatot 'és transummáltatot a Sidok versioja szerint 
kisfaludi Notarius uram által, Sido carakterr el uo t
tat (melyben átok alat concludaltak azt a ki fel
bontya az ő végéziket és a Palyinkának itzéjét felyéb 
vagj aláb agya 8 Pol turánál) 2 roaaikat pedig azt 
az Magyarra fordítot versiojat ugyan azon Sidoknak 
harmadikat- pedig arrul szóllot mely az én Subscrip
tiam alat emana.lt arrul tudni illik (az eö rut Isten
telen vagezésiket atkokat admonealo írot levelemben) 

1 Urnak. 
~ A zárójelek ki)?.ött lev(í szavak a mn.rgóra. vantlak írva. 
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darunaltam eassaltam annihiláltam az magok közt 
12 arany Vinerilum alat költ és az Urral erniritus 
Vicé Ispány Tkts Conslliarus Szirmay Lászlo Uram
mal is még in A.o 2 1764 Subscribáltattak és veri
freáltattak most már Kassai Gralisné Mlgos Anna 
Mária Baronissa Luhillier eő Nga 3 Szöghiben levő 

arendassa ellen kit maga is Subaerihált Gralisné 
Aszonyom Sidoj a tamadtak mert hogy e ő a ki azt 
az egyezést meg másolya azért eő fizessen a Nms 
Vrgyének 6 aranyat, a Sidok Synagogájára is pedig 
6 Aranyat büntetésül, negyedik levelet pedigh adtam 
az Urnak Szeverényi J oseph Szerenesi és Kereszturi 
Uraság tisztartoja altal nekem írottat arul tudni 
illik, .hogy azon Si dok ·veszedelmes Istentelen Alku
jokat (el ne roncsarn mert nem engedi) hanem co
municáljam az Urral Consiliarus akkori Vicé Ispány 
Urral koránt sem ugy fog gondolkodni hogj az eő 
alkujok el rontaesék hanem destruáltatni fogja a 
Büntetést a Gralisné Sidojan !1 ki meg nem tartotta 
az eő törvényeket és alkujokat prrevericálta és ebben 
a dologban én nem akartam hirtelenkedni ne talán 
kissebgégére esne Consiliarus Uramnak a ki comi
talta vala Levelét a Sidok ellen miként panaszol
kodik comitálta val a ha X turi Arendás Hérako 
Sido fő oka az Gralisné A.szonyom Sido arandassa
nak Excomunicatiojára annak vegire menjek és ije
szern meg övét a Tömlöczel kit ö megtudván azon 
arendás hozzám j öt t . . . • . . . . . . . 1 és a töb a 

'l 

1 Anno. 
2 Nagysága. 
8 Olvashata.tl&.u szavak. 
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Transactijokban Subaeribát Siclokkal mentette magat, 
eképpen hiszen ugy mond nem vétkes a töb Sido
ság sem ő nem vétkes hanem csak a Gralisné 
Sidoja mert eö is Subscribálta magát hogy szentül 
meg tartsa az Sidok átok alatt valo végezését mivel 
pedig ő meg nem tartotta hanem olcsoban mint sem 
8 Poltrán vette itzeijét a Pályinkának eő érdemli a 
6 aranyt büntetést, én az után akarván meg egyez
tetni és alkudni büntetni akartam a Gralisné Aren
dását kit exomunicaltak a Synagogábul és minden 
nagyobb conversatiojatul ki tiltottak és . . . . . . . . 
. . . . akarván őket meg egyeztetni egyik a másik
kal, de ök hogj egyik a másikkal nem szalhatnak 
az átok sulya ellen nem azoilotak noha mentették 
magokat ki mentették offeraita ugyan a Gralisné 
Sidoja hogy Nmes Vrgye részére meg agya az 6 
arany büntetést mé1·t szabad neki s másnak is ba 
olcsaban vehet 8 Polturánál Palynkat venni de bi
zony eö . . . . . . . . . . is hirivel lesz ez dologh 
ab ban nem hagya ezt a Sidok végezés ét, de én a 6 
aranyat el nem vettem tüllök hirtelenkedni nem 
akarván ezen dologgal melyben veszedelmes circum
stantiakat láttam mivel a keresztényi cselekedet is 
quadantanus és az eö botránkoztato Végezések illeti · 
mutattam post restam·ationem ezen Sidok végezését, 
de az Ur Consiliarius Uram felelte ha ma meg kel· 
lene is halni még sem emlékezik a.rra, boly illyen 
Tansactiót magok közt tettek volna az Ur előt a 
Sidok a mint én bé mutattam és bé adtam a?: Ur
nak Vice Iapany Uramnak tegnap ha nem ha Sub
scriptióján lattya ugj fogja el hinni kert is azon sze-
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1·ezzem elöl a mint elöl 1s ezereztern a Sicloktul, és 
akkor meg ismerte a Maga Subscriptioját és Pecset· 
jét és nekem parancsolta post restanrationem hogj 
mind a 12 aranyat vegyem meg rajtok miért ők 

oly törvénytelen végzést t ettek, én X-turban egj 
néhány Sidon ldk Su b aeribaltak elem be b i vatvan 
mivel minden Sidot akartam 4 (?) frintig és 51 graj
czarig büntetni hogj ki telj ék a 12 arany '1 azt fe
lAlték ha kihuzatom is a hazhul sem fizetnek biz ök 
mert ők nem okai és fel nem bontották a V égozést 
(hanem a Grali sné Sidoja bontotta fel) imár igy 
értvén az Ur a dolgot m éltóztassék nekem irásban 
Parancsolatot kiadni meg büntessam őket vagy továhra 
bagyam a dolgot mert kettő vagy három meg halt 
közülök az okért sem fizetnék mivel fő Ispan Uram 
Sidoj a is a mint hallom csekély eg j ügj ü értelemben 
szóni hallom. Eo Exetnal eo Exoelljnal is comitaini 
a dolgot ha ugj fogja itélni V. Iapany Uram hogj 
nem lenne kisebségi re cossUiarius Uramnak mert az 
az a Herako X uri fő arendast csak azoval premen
tionálta volt Révész 2 uramnál a mint értettem mikor 
V. Iapany Uram marasztalta. 

Mivel a fogalmazványnak itt végo szakad és a 
benne emlitett n égy irat közül csak egyetlen egy 
maradt meg az utókorra, többet az ügyről nem 
jelenthetünk. Mindazonáltal oly dolgot tudunk rr eg 
ezen hézagos iratcsomóból, a malyről sej t elmünk 

·t Eszerint az tll ldw L·i arnuy ét·téke G fd 3H kr. volt. 
2 Akkori zemplénmogyei szolgabh-6. 
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eddig nem volt. 1 Megtudjuk, hogy Zemplén vármegye 
területén a tizennyolcadik század harmadik negye
dében két zsidó templom létezett. Az egyik zsina
góga már 1767-ben feltétlenül fennállott Bodrog
keresztúron, a másik 1771-ben Mádon (1. Zemplén
vármegyei zsidó családfők stb. 6. l.). De mivel Keresz
iúron 36, Mádon 48 zsidó árendás lakott 1771-ben 
és ugyancsak akkor Tolcsván 54, valószínű, hogy az 
utóbbi helyiségben ugyanazon körülmények között 
élő hitelődeink szintén szükségét érezvén a templom
nak, rendelkeztek már ~kk or zsinagógávaL Tudjuk, hogy 
nem sgészen egy fél évszázaddal ezen esemény után 
Homonna még ezen hárpm hitközséget is túlszár
nyalta a hívek száma tekintetében és rabbinátusa 2 

is volt, feltételezhetjük, hogy akkor már szintén vol
zsidó temploma. De mig ezen két u tóbbira vonat
kozólag archívalis bizonyítékokifal nem rendelkezünk, 
addig tényként megállapíthatjuk, hogy már másfél 
évszázaddal ezelőtt sem voltak kénytelenek telj esen 
meghunyászkodni minden szalgabírói rendelkezésre, 
sőt még bizonyos önérzetes fellépést is vehetünk 
észre eljárásukban. Konstatálhatjuk továbbá azt is, 
hogy voltak közöttük egyesek, akik nagyhatalmú fő-

1 Nélkülözhetetlen a.z e koxbeli hitfeleink története iránt 
érdeklődöknek dr. Richtmann Mózes dolgoza.ta : A r égi 
Magy.arország zsidósága (Magytu·-Zsidó Szemle XXIX-ik 
évfolyam ). 

2 Lásil •A homonnai korület zsidósága 1808-bau» oímü 
ci kkt'ruet (Aclnlékok Zemplénvármegye történetéhez l 91:-3.) -
Spirar volt n ru.bbi neve és nem az ott sajtóhibával szedett 
Spizer. Máskép Spira is a osalád neve. Leszá.rmaz6i még 
nm iti óluok Homonnán. 
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urak érdekeit szolgálván, bizonyos megkölönbözött 
elbírálásban részesültek, akik ügyeiket hangsúlyo
zottabban tudták megvédeni. Mindezek azt bizonyít
ják, hogy a magyar nép sohasem akarta páriáknak 
tekinteni a zsidókat. Ennek elleneben ma is csak 
azolgálni óhajtjuk mi késő utódok is legjobb tehet
ségünkket becsületes, azorgalmas tiszta hazafias törek
véssel a magyar nemzet és hazánk minden szép 
és nemes ügyét. 
· Tata. Dr. GoldbeJ·uer Izido?'. 

AKIBA SZERELME. 

l 

... Judeai hegyek alján 
" O !"iz te a nyáj át, 

Figyelte a hajnal csókját 
8 a nap nyugovását. 
Olykor-olykor ha felnézett 
A csillagos égre. 
A szivé ben dalolt kelet 
Minden sz ép meséj e. 

Judeai hegyek alján 
Szólt a furulyáj a, 
Nem volt neki semmi kincse 
Csak egy pá.r nótáj a. 

Gazdagságra, csillogás-ra, 
Kincsekre nem vágyott 
Itt-is ott-is letépett egy 
IDatos virágot. 

Dalolva száll a napsugár 
Aranyszinü csókj a, 
Itt-is ott-is s~árnyát bontja 
Egy virág, egy rózsa. 
Ara;ny szárnyú szép pilla.ngó 
Száll a kis vi;rágra, 
Dalolva gyüjt virágokat 
JeruzsáJem lánya. 

Pásztor fiu elfogódva 
Szomoruan nézte, 
Előtte szállt álmainak 
Százszor sz ép meséj e. 
Rózsás arozu szép sugár lány 

-Karcsu mint a J>álma, 
Napkeleti tündér kertek 
Legdrágáb b virága. 
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Álmodozva száll a méla 
F urulyaszó messze, 
J udeai hegyek alj án 
Leszállott az este. 
Szomoruan szól a pásztor 
Busongó nótája, 
Kis pillangó szép sugár lány 
Elröpült más táj ra. 

IL 
Hol vahry, holjársz Jeru~sále1n 
Szépséges leánya ? 

Csillagoknál fényesebb a 
Szemed csillogása 
Napkeltekor napszálltakor 
Figyelem a rétet 
Minden szellő rólad IJeszél 
Álmodó regéket. 

Napokjönnek,napok szállnak 
Csak te nem jössz még sem, 
Mégis minden szines rózsa, 
:Mégis minden drága nóta 
Rólad mesél nékem. 

Kérdezem a napkeleti 
Szellőt merre látott ? 
Kérdezem a tarka lepkét, 
Közel vagy, vagy messze? 
Minden kis virágot. 
Kérdezem a futó felhőt 
Nincsen balzsam Gileádban 
Az én bús lelkemre. 

Hol vagy, hol jársz, sóhajtásom 
Eljut-e te hozzád? 
Kis kertem ben fonnyadoznak 
Hervadnak a 1·ózsák. 
Lehullt az ón rózsafámnak 
Legszebb disze, óke, 
A lelkemből elszállott a 
Nyugalom, a béke . 

. 
J udeai hegyek ormán 
Pásztortüzek ógnek. 
Esti szellőt arra kérem 
Hogy 1ueséljen rólad nékem 
Hozzon vissza téged. 

Judeu,i hegyek alján 
Leszállott az éjjel, 
Pásztor fiú bús nótája 
Száll repül a széllel, 
Száll az est i szellő szárnyán 
Égve, félve, vágyva, 
Szép leányka ablakára 
Rá szállott egy kicsi árva 
Énekes madárka ... 

m. 
Volt aranyja, volt ezüstj e 
Kalba Sebuának, 
És a lelkét nem bántotta 
Hogy a napok szálltak. 
Borpincéje öreg borral 
Volt szinültig telve, 
Izráelben neki volt a 
Legszebb rózsás kertj e. 
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A szegények s elhagyottak 
Úgy gondoltak rája, 
Mint valami földön j áró 
Segitő csodára. 
Fáradt vándor nem jött hozzá 
Sohasem hiába, 
Mindenféle földi jóval 
Telt a tarísznyája. 

Ha sátorok ünnepé1·e 
A szent várost látni 
Jött a sok fényes vendóg 
B idegen kjrályfi, 
Olyan volt a hcíza táj a 
Kalba Sebuának, 
Mint ahová vendégségbe 
Sem j árnak az árnyak. 

!::!ma1·agd, rubin, drágakötöl 
Csillogott a háza, 
Minden drága drágakőnél 

Drágább volt a lánya. 
A bajáról, a szeméről 

Költők énekeltek, .. 
Napke1eti arab mesék 
Nem álmodtak szebbet. 

Mint egy csodás. aranyszá1·nyu 
Csillogó igézet, 
Álomjáró lett ki egyszer 
Szép szemébe nézett. 
Járt körötte költő, tudós 
S csillogó levente, 

Mint tüköt· a napsugát1.'a.l 
Csillog·villog, játszi bájjal 
Mindet csu,k ncvette. 

Mégis hogyha kigyultnk a 
Csillagok az égen, 
Álmodozva járt a lel ke · 
V ad· virágos réten. 
Ugy szeretett volna, lnessz<' 
Virágok köz t j árui , 
S egy bána.tos furuly~tszót 
Álmodozva várni . 

Hogyha bánatos nótákat 
Hanott száliru messzo, 
A szeme pilláján fénylet t 
Egy távoli halk igézet 
DJ·á.ga harmat cseppje. 

IV. 

lüt.llHL ~obu~1hoz cgyijzer 
Fu1·csa vendég ó1·kozett, 
Amilyent már róg nom Játtak 
Házánál az emberek, 
Nem volt rajta arany ltöntös, 
Csak a szeme esillogott, 
Vttlabol fennt Judeábn.n 
,Jártak igy a pásztorok. 

Oldalán a tarisznyádt1, 
l 

Pásztorbot s egy furulyt~~, 

Egy pár álmot váró nóta 
Volt az egész vagyona. 



Mégis mégis azt beszélik 
Jeruzsálern piacán, 
Hogy amikor meglátta őt 
Halvány lett a szép leány. 

Azt suttogják, azt beszélik 
Hogy a pásztor éneke, 
Olyan rnilyent 1·éges régen 
N ern hallott már senkise. 
A rnezők rninden virága 
Sir, dalol a furulyán, 
Azt suttogják azt beszélik 
Jeruzsálern piacán, 
Hogy Sebua szép kertjének 
Legszebb éke halavány. 

Azt mesélik, h0gy az ifju 
Bátor volt és túlme1·ész, 
8 a sok cifra tudós között 
Megkérte a lány kezét. 
Azt suttogják Jeruzsálem 
Piacán az em berek, 
Hogy Kalba Sebua soha 
Ilyen jót nem nevetett 

Hogy a lányom, drága kincsem 
Egy pásztornak adjam én l 
Hol láttáJ már darócposztón 
Gyémánt gombot, szép öcsém l 
Vagy tulon tul sokat ittál 
Oreg borból ugylehet, 
És a bornak tüzes csókj a 
Elvette az eszedet l 

Van gyémántom, drágakövem, 
Egy-egy szines uj csoda, 
Milyeneket messze földön 
Sem láthatsz ujra soha. 
Házaimnak, j ub aimnak 
A számát sem ismerem, 
De ugy vélem, hogy lehetnek 
TaJán negyvenezeren. 

Ha tudós lész s neved csillag 
Lesz maj d Izrael egén, 
Negyvenezer tanítványnyal 
Vissza térhetsz én elém. 
Ha- a lányom ked ve tartj a 
És reád addig ha vár, 
Legyen a tied, nem bánom, 
Ez a drága kis madár. 

Szólt a pásztor . . . Szólt belőle· 

A dacos nagy akarat : 
Bizony mondva mondom néked 
Elviszem a lányodat l 
Rövid a nap, de az éjjel 
Majd megtoldja a napot, 
És ha nem lesz mécsvilágom 
Lesznek szelid csillagok. 

Éjt a nappal összetoldom 
És eljövök érte én, 
Leszek csillag, leszek napfény 
Tüzláng Izrael egén. 
Szólt az ifju s a szemében 
Dacos lelke lobogott ... 
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Oh ha tudta, látta volna 
Hogy valahol egy szép t·ózsa 
Csendesen felzokogott. 

Szólt s elvitte messze földre 
Két szép szemnek melegét 
Fehér keszkenője csókját 
És a drága égő nótát 
Elnyelte . a messzeség. 

v. 
. . . Kalba Sebua házába 
Leánykérők jöttek, 
Cifra urak, fényes hintók 
Ugyancsak sürögtek. 
Cifra urak, fényes bintók, 
N em egy hanem száz is, 
Ahogy jöttek, el is mentek 
Nagy busan hazáig. 

Kalba Sebua kertjének 
Legdrágább virága 
Az ő szerelmea · pásztorát 
V árta, egyre várta. 

Napok jöttek napok szálltak, , 
Es Akiba csak tanult, , 
Es előtte min t egy halvány 
Fátyol szállott már a mult. 

A lenyugvó holdnak arca 
Még tanulni látta, 

Budapest. 

Csillagtalan éjszakákon 
Csak egy régi drága álom 
V olt vigasztalása. 

Napok multak . .. Bölcsesége 
IDre-neve, messze ment, 
Ö csak. tanult, kü.zdött, fáradt 
És a lelke nem pihent. 
Messze földről jöttek hozzá 
Bölcsek iskolába. 
Egyszer .. hallga .. negyvenezer 
Lett a tanitványa . 

Jeruzsálem nagy piacán 
Mi baja a népnek? 
Kinek szól ez a sok zászló 
Diadalmi ének? 

Kik jönnek ily hosszu sorban 
Kard nélkül is győzve ? 
A tudás sze n t országának 
N eg:yven ezer hő se. 

Ki az, akit hosszú sorok 
Vállukon emelnek? 
Kié ez a sok-sok virág. , 
Alom csak a szemnek. 

Ki az aki nem lát pompát 
Kincset, dicsőséget, 

És mig lázban ég az arca 
Csak annyit sug, szól az ajka: 
Vissza j öttem érted ! 

N ernényi l!)ndJ-e. 
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J(ORO AZA ~ ZERTARTÁSA . 

. \datok és pnrhH ztllnlOk a bibliából és talmuduól. 

I. 

A koronázás alapgondolata vallási jellegű. Ezt 
n eme ak a szartartás külsö képe tünteti fel, malynél 
nz t'gyhnz szerepe a legnagyobb, de belső természeté
ből és tulajdonképi rendeltetéséből is folyik. A királyt 
és n01nzetet egybeforl'nsztó korona, eskütétol és hüség
nyilatkoznt I stenben nyerik ga1·anciájukat . A bit ereje 
és bensősége vonj a lü a koronázás ünnepélyes akt u · 
tit n rendes zerz6déskötés sorából ós felruházza 

n z zal n sz en t .: éges magasztossággal és azzal a meg
változhatlan zÍlárdsággal, mely méltó és képes össze
ttntani jó és bal orsban a n emzet et királyával. Isten , 
R ld ráJyok királya, or zágok és népek öre, mindenki 
lelkébe oltja a felkentje 1ránti hűséget. A leghatalma
, abbnak mindent átható gondviselése és fürkésző 

tekintete eljut az utolsó kunyhóig, elmélyed a szív 
legrejtettebb ér zéseig. 

Ez az alapesznH' a szentírá ból jutott r eánk. 
A király közvetlou I sten után emlittetik. «Féljed az 
Örökkévalót, fiam, és a. ldrályt. ,, Így hangzik a 
Példabe zédek egyik bölcs ianítása (Peldab. 2~, 21). 
A ~zentirás egy másik igéje így hangzik: <tEn azt 
monrlom, a király parttncsát ő1·izd m eg és pedig az 
Isten esküje kedyeért» (Kóhel. , 2). 1 

t Y. u. N nm. r. y lll. t i ,~-,,~ ~:-1~~~ 1"~:"1 1" "i~M" CM 
.,~m n-,u -,,~'tt' ~"it~ -,,~~M, ,,&,p \·. ö. még ~ebl\ch. 

ua a .~p 1"\,~~ 1"\~"M M~M c."pC, "Mj" .,~~M 
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És ez végigvonul a hagyományos irodalmon is. 
Egy későbbi amóra, 1·ab Séset,'1 megvakulva bár és 
képtelen arra, hogy szemeivel láthassa a községében 
átvonuló királyt, siet az ünneplő sokadalommal a 
liirály elé. Egy Cadokita gúnyosan kérdi, hogy mit 
csinál itten? Rab Seset azonban erősen bízott benne, 
hogy ba szemei n em is, de é1·zése meg fogj a mon
dani noki, h ogy mikor vonul el előtte a ]\irály, mert 
a földi királyság olyan, mint az égi királyság, Berák . 
. )8a. - Mózes Isten paranosából hódol F áráó király
nak, úgyszintén Jákób pátriárka, József, Illés próféta, 
Dániel, Chananja , l\Iisáél és Azarj a hódolnak kirá
lyaiknak. Exod, r. 7, 13. Mekilta. Bó 14a. - Simon 
főpap, az igazságos, főpapi szent ruháit öltötte ma
gára, midőn Nagy Sándor -elé vonult. Noha e ruhák 
viselése csak a szentélyben áldozás alkalmával volt 
megengedve. ,J óma 69 a és Tószáfót u. o. - A kóhén 
túlteheti magát a levitai tisztaság szabályain, ha ez
által könnyebben vagy rövidebb úton juthat hozzá, 
hogy láthassa a királyt. J erus. Berák. III, 1, 6a. 2 

-

A talmud elrendeli a királyél't való imát. Abódá 
Zárá 4a. Ábót III, 2. 3 

'1 A harmadik nemzedékhe~ ta.rtozó Amó1·a. Sámuel tanít
ványa is volt. V. ö. Bacher, Die Agad.a der babylonischen 
Amorier 72. 

2 V. ö. még Berák. 19b. A decizorok e fonásokat figye
l embe -veszik és eszerint döntenek a mai gyakorlAt . zem
pontjából is. Maim. Misná Tóra Abel III. 13. 

~a A királyi imára vonatkozó első a.datok már a. Misnában 
vannak, de a kialakult szokás, minden szombaton a T61·a 
előtt imádkozni a királyért és az ország nagyjaiért szintén 
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A király személyének sérthetetlensége kifejezés1·e 

jut különösen abban, hogy Is ten fölkentje. Hanna, 
Ri fohászában Isten végtelen hatalmához folyamodik, 
azzal fejezi be szavait, u hogy hatalmat ad királyá
nak és fölemeli fölkentjének szaruját'' I. Sám. 2, 10. 
Sámuel próféta, Izraél utolsó bíráj a, midőn máltósá
gától megválik és· számot ad müködéséről, ekként 
szól: <<Itt vagyok, valljatok ellenem az Örökkévaló 
előtt és fölkentje előtt. Tanú ellenetek az Örökkévaló 
és tanú az ő fölkentje a mai napon». I Sám. 12, 3-5. 
Az üldözöt t Dávid visszatartja Abisajt attól, hogy 
kinyojtsa kezét üldözője ellen, mondván, <(Távol le
gyen tőlem az Örökkévalóért, hogy kinyújtsam keze
met az Örökkévaló fölkentje ellen>) I. Sám. 26, J l. 
U. o. 9. v. <•Ki nyujtotta ki kezét az Örökkévaló 
fölkentje ellen és büntetlen maradt ?1).1 Az Örökkévaló 
fölkentje gyakori jelzője a királynak. V. ö. különö
sen Zsolt. 2, 2. mely vagy Dávidra magára, vagy va
lamely utódjára vonatkozik. Salamon király mondja 
imájában, «Ne utasítsd vissza fölkented arcát•> . II. Krón. 
6, 42. - I sten a királyról mint fölkentjéről sz ól. 
I. .Krón. 16, 22. Ne bántsátok fölkentemet. I. Sám. 
2, 35. Támasztok majd magamnak hűséges papot, 
aszerint, amint szívemben és lelkemben van és járni 
fog az én fölkentem előtt minden időben. 

És a szentség fogalmával egybekapcsolt felségjogok 

nagyon régi lehet. Abuclarham 1340-ben már r egisztrálja. e 
!4tCJkást. V. ö. még Azarja. de Rossi :"'1)"~ .,,~M ö5. M. Cha
g 6& n1~M :"'1~ 564. parancs. Péchi Simon a szomba.toaok 
imakönyvében már letordítja a királyi imát. 

1 Gon. T . 94, 9. Aki a. király ellen vét, Isten ellen vét. 
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világias jellegét szintén a bibliában találjuk meg 
el<Sször. Mindazon törekvéssel szemben, a mely a -régi 
Izraél közéletében gazdagon szereplő vallási motivu
mokat az államforma hierarchikus jellegéből kívánja 
kimagyaráznj, kétségtelenül megállapítható, hogy a 
király szent és sérthetetlen volta nem speciálisan 
hierarchikus természetű, nem a vallási kultusz terén 
nye1·i tulajdonképi megnyilatkozását, hanem az állami 
élet tisztán világi vonatko2ásaiban. A király a leg
felsőbb ba.talom képviselője, de a hatalom, mint olyan, 
világi természetű. Ezt a papság különálló ezervezeté
ből is látjuk. A király uralkodói minőségénél fogva 
legfelsőbb őre a kultusz ügyrendjének is, 1. ae papi 
funkciókat nem teljesít. Mint intő példát domborítja 
ki II. Krón. 26, 16- 21. Uzijáhu király esetét, kire 
I sten büntetése azért sujtott le, mert a szentély oltá
rához merészelt közeledni, hogy papi ezertartást vé
gezzen. J e Hemző a közfelfogáara már a bevezető vers : 
S amint megerősödött, emelkedett a szíve a meg
romlásig s hűtlenkedett az Örökkévaló, az ő Istene 
ellen; és bement az Örökkévaló templomába, hogy 
füstölögtessen a füstölőszer oltárán. A régi Izraél 
tehát, ellentétben az ókor többi népeitől, élesen el
határolja a királyi méltóságot a papi hivataltól. 
Szentségét nem a szentéllyel kapcsolatban, sértbe-

1 Salamon király épiti a szentélyt I. Kir. 8. fej. és imá.t 
mond a felavatásnál, de nem mutatható ki, hogy a papot 
megilletéS funkciót végzett volna az oltáron. A király fel- · 
ügyelete a szentélyre és a kultuszra látható még II Kir. 1!. 
4. és köv. U. o. 18. 4 .és köv. Ohizkijábu királyról és u. o. 
23. fej. 
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tetlen voltát menten minden papi j ellegtől és kultusz
beli vonatkozásoktól hü·deti.1 

És ezt a felfogást magáévá tette a müvelt emberi
ség. A király Isten kegyelmének részese, hordozója 
a legfőbb hatalomnak és méltóságnak. A koronázott 
fő alakja úgy él a modern ember lelkében, mint az 
Örökkévaló fölkentje a.z ókori Izraélben. Még a külső 
jelvények és szartartások is, legalább főbb alkat
ré zeikben, megegyezők. Némi korjellemző különbség 
talán abban j ut kifejezésre, 'hogy a bibliai kor em
bere a fölkenés aktusában látj a a koronázás legfőbb 

mozzanatát és így Isten fölkentjének nevezi uralko
dóját, ba plasztikusan és nyomatékosan kívánja emlí
teni, mi azonban a koronában látjuk a legfőbb szimbó
lumot, mely a maga külső képével és sajátos müvészi 
és történeti mozzanataival jellemző kifejezőj évé vált 
magának az országnak. A mi beszédünkből kiveszett 
mintegy a fölken é.· szimbóluma és~ helyébe lépett a 
korona. Mi tehát párhuzamosan a bibliai Isten föl
kentjével, koronás főről beszélünk. Ezek szólambeli 
eltérések, melyek egyáltalán nem ezertartásbeli elté
résekből, ha nem kizárólag biaióriai alakulatokból ma
gyarázhatók. 

II. 

A királyság alapeszméjének megfelel a ezertartás 
i$, mellyel az uralkodó trónját elfoglalta. A bibliai 

1 A királyi és pa.]JÍ máltóság egyesítésére törekedtek a 
'Makkabeusok. Ez részben sikerült is. Amennyibell a. legfőbb 

Yilági és papi m éltóság egy kézben egyesült, de a. nép inká.bb 
a vezért lá.tta. bennük, mint a koronás királyt. 
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könyvek és egyáltalán az óhéber :U·odalom termékei 
nem bővelkednek leíró 1·észletekben. Különösen ritka 
egy egész ezertartási folyamatnak összefoglaló képe, 
de magukból a szórványosan és alkalmilag emlitett 
részletekből megállapíthatók a koronázás íöbb elemei 
és azoknak megközelítöen időbeli sorrendje is. A val
lási élet legfőbb képviselői, a próféta és főpap végzik 
a ezertartást és mégis kidomborodik benne a köz
jogi és világi jelleg. Szerepe jut benne az ország 
nagyjainak és a népnek. De nézzük csak közelebbről 
a koronázás elemeit és vizsgáljuk meg azokat egyen
ként különös tekintettel azokra a párhuzamokra, me
lyek a bibliai és a mai, magyar koronázás rendje 
között fennállanak. 

Az itt következő leírásokban nemcsak a koroná
zási jelvények szerepelnek, hanem a koronázáshoz 
tartozó közjogi mozzanatok is, mint pl. a koronázást 
megelőző szövetségkötés, a nép hódolata és egyéb 
idevágó részletek. 

a) Szövetségkötés. - A koronázást megelőzt~ a 
királynak a nemzet nagyjaival kötött szövetsége. Dá
vid koronázásáról feljegyzi II. Sám. 5, 3. És jöttek 
mind az Izraél vénei a királyhoz Hebrónba és kö
tött velük Dávid kh-ály szövetséget Hebrónban az 
Örökkévaló színe előtt és fölkenték Dávidot királlyá 
stb. E szavakból megállapítható először, hogy a frigy
kötés király és nemzet közt ünnepélyes közjogi aktus 
volt, me ly .. Isten elő tb ment végbe. Figyelemre
méltó, hogy a frigykötésnél nem említtetik sem pró
féta, sem főpap, csak az ország vénei. Ez a körül
mény kidomborítja mindenesetre a frigykötés tisztán 

A.• DI1T B"k~nyve. 1917. 19 
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állami jellegét. Alapeszméjében n agyon hasonlit egy
részt a hitlevélhez, másrészt az alkotmányra való 
eskütételhez. Ezzel egybevetendő még Deut. 17, 18-19, 
mely ezerint a király kötelessége~ közé tartozott, hogy 
írja le magának könyvbe a tan másolatát, abból (a 
példányból), mely a levita papok előtt van. L~gyen 
nála és olvasson benne élete rninden napjaiban, 
hogy megtanulja félni az Örökkévalót, az ő Istenét, 
hogy megőrizze mind e tan szavait, e törvényeket, 
hogy megtegye. E szavak és még a rá következő vers 
azt fejezik ki, hógy a Szentírás, midőn egyrészt a 
király kezébe teszi le a legfőbb hatalmat, egyszer
smind kötelességévé teszi a törvény tiszteletét és 
megőrzését. Ennek a törvénynek a szelleme egyezik 
az alkotmányos királyság fogalmával. Formális pár
huzama nem lehet e törvénynek a mi állami életünk
ben, mart a törvénykönyv fogalma megváltozott Mi 
is a törvény egészéről beszélünk, de közjogi alapon 
keletkezett törvényekre gondolunk, malyeknél az ural
kodó részéről nem a hű másolásban nyilatkozik meg 
az alkotmányosság egyik mozzanata, hanem a tör
vény keletkezése módjában és a királyi szentesítés
ben. Annyi azonban megállapítható, hogy a király 
egy már meglevő törvénykönyvet_, vagy mondjuk al
kotmányt kap azzal a felhívással, hogy tiszteletben 
tartsa és megvalósítsa. Hogy a király példánya alatt 
a.z egész tórát kell érteni, vagy csak az V. könyvet, 
mely összefoglalását adja az összes törvényeknek, az 
a talmudbölcseknél vitás kérdés. 

Salamon királynál ilyen külön szövetségkötésről 
nincsen szó. A gibeóni éjjeli látogatásban figyelmez-
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teti Isten, hogy törvényei és parancsolatai ezerint 
kell járnia, hogy királysága hosszú életű legyen. 
De magából a szöveg hallgatásából bajos következ
tetni a tény elmaradására, mert fiánál Rehabeamnál 
már ismét előtérbe lép a nép szerepe a koronázást 
megelőző szövetségkötésben. I. Kir. 12. fejezet. Re
habeam visszautasít minden szövetségkötést azzal a 
világos kijelentéssel, hogy ő keményebben kíván ural
kodni, mint Salamon atyja (12, 11- 14), aminek az 
ország kettészakadása volt a következménye.'~ 

b) Királlyá való felkenés. - Ez, mint már említ- · 
te tett, a szertartás legfonto sa bb alkatrésze volt. Innen 
származik a királynak az a díszes címe, hogy I sten 
fölkentje. A. fölkenést a próféta végzi, de előfordul

nak esetek, hogy a főpáp eszközli.2 Sault, az első 
királyt, Sámuel próféta lreni fel. l. Sám. 10, 1. Ek
kor ve-tte Sámuel az olajkorsót, öntött a fejére :és 
megcsókolta ; mondta : Nemde, hogy fölkent téged az 
Örökkévaló birtoka fölé fejedelmn~k. Ugyancsak Sámuel 
kente föl Dávidot is, de titokban. A felkenés módja 
valamivel különbözik az előbbitől. U. o. 16, 13. 
Ekkor vette Sámuel az olajszarut és fölkente őt testvé
rei köz&pette ; és rászökött az Örökkévaló szelleme 

t A király és népe közötti szövetségről szól még IT Kir. 
11, 17. És megkötötte Jehójádá a 82Jővetséget Isten között és 
a király között és a nép között. A koronázást megelőző meg

. állapodásokra vonatkozólag érdekes részletet közöl J oseph us, 
Bell. jud. Il, t, 2. 

2 Salamon királyt Cádók főpap keni föl I. Kir. 1, 39. 
A pa. p ok szerepe a koronázásnál különöson látható J óás meg
koronázásánál II. Kir. 11 fej. 

19* 
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Dávidra attól a naptól kezdve. Itt a szöveg már a 
fölkenés erej éről is tesz említést ; Isten szelleme 
szállja meg a fölkent királyt. Isten szellemét it t fő

kép a magasabb fejedelmi feladatokkal kell össze
függésbe hozni, mert Izraél királyaitól távol kell 
tartani minden olyan feltevést, mely fölkenésüket 
papi vagy prófétai szereplésből kívánj a megmagyarázni. 
Konkrétebb megjelölését az uralkodói erénynek kap
csolatban a fölkenéssei olvassuk Zsolt. 45, 8. Sze
retsz igazságot és gyűlölsz gonoszságot, azért föl
kent téged Isten. Ez mintegy rávilágit az emlitett 
isteni szellem értelmére. 1 

A fölkenés szent aktus volt és csak a próféta vagy 
flSpap végezte, de univerzális jelleggel bírt és tisztán 
a legfelsöbb hatalmat gyakorló uralkodói minöséget 
érintette. Sőt annyira univerzális, hogy zsidó próféta 
egészen idegen, nem izraelita királyt idegen nemzet 
számára kent fel. I. Kir. 19, 15- 16. És szólt hozzá 
(illés prófétához) az Örökkévaló: menj, térj vissza 
útadra, Damaszkusz pusztájába és odaérvén, kend 

t A hagyomány ezerint a fölkenés a fenség és nagyság 
jele. Szifré Num. 117. p. Eredete különben bizonytalan. Álta
lában abból a szokásb61 származtatják, hogy ősidőkben a 
szent köveket és oszlopokat olajjal kenték be. V. ö. Smith 
W. R. Religion of the Semites 2. kiad. 233. és 283. l. A szent
ír,sban először van sz ó a király felkenéséről J 6tám meséjé
ben. Bir. 9, 8. •Elmentek egyszer a fák, hogy fölkenjenek 
maguknak királyt.• - A fölkenés ezertartása előfordult a 
fc5papnál és a tábori papnál is. Lev. 4, 5, 16. Num. 35, 25 és 
Zak. 4, 14. - Pr6fétá.t is kentek fel. Elisát Illés próféta. keni 
fel Isten megbizá.sá.b61. I . Kir. 19, 16. 
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fel Chazaélt királynak Arám fölé. Jéhut pedig, Nimsi 
fiát, kend föl királynak Izraél fölé. 

A fölkenés ezertartásának meg volt a maga kü
lön módja. Egy barátja (Horájot 12a) közli, hogy 
királyokat korona alakjában kenték fel, a főpapokat 

pedig a görög chi alakj ában. Az olajra ·vonatkozólag 
az a tradició van a talmudi irodalomban, hogy a 
Mózes idejében elkészült kenőolajat basználták kirá
lyok és főpapok fölkenésére. Más olaj at nem is hasz
náltak (u. o. 11b).1 Egy másik tradició ezerint nem 
kentek fel csak olyan királyokat, akiknek trónra
lépése bizonyos rend)lagyósággal volt kapcsolatos és 
szükségesnek vélték közjogi okokból, hogy a koroná
zás tényét nyomatékosan juttassák kifejezésre. Föl
kenni kellett természetesen az első királyt, mint 
ahogyan ez Saulnál történt, továbbá dinasztiaválto
zásnál az új dinasztia első királyát, mint pl. Dávidot, 
a tíz törzs birodalmában Jéhut I. Kir. 19, 16. Sala
mon király fölkenését Adonijáhu ellenjelöltségéből 

magyarázzák. Jóást Atália miatt II. Kir. 11, 12. és 
Jehoácházt Jehójákim miatt u. o. ~3, 30. kellett föl
kenni. Hor. 11b . J erus. Szóta VIII. 22c és j: Hor. 
III. 4c. 

A magyar király fölkenése eltér az ősi typustól. 
Eltér főként abban, hogy a fölkenés nem a főre, hanem 
a kézre (jobb kézcsuklóra, jobb karcsuklóra és váll
közre) alkalmaztatik De megváltozott formájában is 
a bibliai kor fogalomvilágában gyökerező szimbólumra 

1 Az olajat Cád6k főpap a. sá.terb61, tehát szent helyről 

.:veszi elő I. Kir. 1, 39. Zsolt. 89, 21 szent olajról sz61. 
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emlékeztet éa közvetve vagy közvet.lenül oda vezet
hető vissza. A sorrendre vonatkozólag megjegyzendő, 

hogy a,z ősi ezertartásban is a fölkenés megelőzte a 
tulajdonképi megkoronázást. 

c) A nép üdvözlése. - Közvetlen a fölkenés után 
üdvözli a n ép a királyt ugyanazokkal a szavakkal, 
amelyeitkel ma üdvözöljük királyunkat: Éljen a 
király ! Salamon király megkoronázásáról ekként ren
delkezik Dávid atyj a : És ken j e őt ott fel Cádók pap 
meg Nátán próféta királyul Izraél fölé: erre · fujjátok 
meg a harsonát és mondjátok: éljen Salamon király. 
L Kir. I, 34. Nem bizonyos azonban, hogy nem 
elliptikus-e az itt adott leírás. Mint már említettem, 
h ozzátartozik úgy a biblia, mint a hagyományos iro
dalom stílusbeli sajátosságaihoz, hogy leíró részeiben 
gyakran csak a kimagasló mozzanatok vétetnek :figye
lembe. Lehetséges tehát, hogy a harsona megfúvása 
és a nép üdvözlése a korona feltétele után követke
zett. Me·t·t J óás király megkoronázásáról olvassuk 
II. Kir. 11, 12. Erre kivezette a király :fiát, reá adta 
a koronát s a díszt, királlyá tették öt és fö)kenték, 
tenyorükkel tapsoltak és mondták: éljen a király. Itt 
és II. Krón. 23, 11 a sorrend különben is :figyelemre
méltó, mert úgy látszik, hogy J óás királyt előbb ko· 
ronázták meg és csak azután kenték fel. A nekünk 
oly ismerős üdvözlési formula: éljen a király! gyakran 
fordul elő Izraél királyainál és a királyválasztás, 
illetőleg koronázás ünnepélyes aktusából átment 
egyéb alkalmakra is. Egybevetendök még a következő 
helyek : I. Sám. t O, 24. IL Sám. 16, 16. I. Kir· 
1, !5. Úgylá.tszik, hogy a királyi kihallgatáson meg· 
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jelenők ie az emlitett formulával üdvözölték a királyt 
L Kir. 1, 31. 

d) A korona. - A király legsajátabb dísze a ko
rona, többször említtetik a szentírásban. Saul király 
megválasztásánál és fölkenésénél nem említtetik a 
korona, de tudjuk, hogy volt koronája, sőt a hábOI·ú
ban is viselte. Halála után elvitték a koronát Dávid:
hoz II. Sám. 1, 1 O. Dávid király azonban más ko
ronát is szerzett, az ammoniták királyának arany 
koronáját, mely nagy súlyáról volt nevezetes, 1 továbbá 
arról, hogy drágakő ékesítette. A két koronának két 
különböző neve van a héberben. Az ammonita király 
koronája «ataral>, míg Saul, vagyis az Izraeliták 
saját koronája a «nezer l> . Minden közelebbi leírás 
hiányzik. Valószínű, hogy az <'atara~ teljesebb ko
rona volt, mint a << nezer )) . Erre vall a súlya is. Meg 
kell állapítanunk azonban, hogy az ammoniták ko
ronáját Dávid csak mint becses zsákmányt vette te
kintetbe, mert .nem találkozunk vele többé. Midőn 
Jehójádá főpap bemutatja az elrejtett királyfit, Jóást 
a népnek és megkoronázza, ismét csak a << nezer» 
szerepel II. Kir. 11, J 2. Hozzá kell még tennünk, 
hogy az ott felsorolt jelvények Dávid király nevéhez 
fűződnek és a szentélyben voltak elhelyezve. Ebből 

először az látszik, hogy a korona és a király egyéb 

1 Midra.s Sám. 27, 4 összefoglalja. a. II. Sám. 1:2, ~30-hoz 
füzött m agyarázatokat a :::17 -,~~-t illetőleg. R. J ószéf sza
rint nem súlyra kell él'telmezni, hanem egy a. koronában 
elhelyezett drága. kőre, malynek értéke egy talentum aranyat 
tett ki. Hasonló magyarázo. tot füz r. J Ó?.sua Gen. 24, 22· hez. 
,":,tDc PO!l. v. ö. még Ab. Zfuá 44a. 
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jelvényei nem a király kincstá.ráb&n voltak elhelyezve, 
hanem a szentélyben, és a papság őrizetére voltak 
bíz'"a. Másodszor megállapítható, hogy a királyi jel
vények állandósultak és tradicionális jelleget öltöttek. 
Csak úgy érthetők a sza'"ak II. Kir. 12, 10. és II. Krón. 
23, 9. A «nezer » \Olt tehát a régi Izraél nemzeti 
koronája. Ez szerepel a képletes költői beszédben iB: 
Zsolt. 9, 40. 132 l :"). Zak 9, 16. Ez utóbbi helyen 
a «nezer» drágakövei is emlittetnek, tehát több drágakó 
díszítette a koronát. Az «atárát» azonban lzraél kirá
lyainál egyáltalán nem talá.ljnk, noha költöi beszéd
ben gyakrabban találkozunk veJe, mint a nezerrel, 
különösen a következő szóképekben T~ n,top szinarany 
korona Zsolt. 21, 4. MiK~ n,~, díszes korona Jeza. 
62, 3. Jer. 13, 1 . E zek. 16, 12. 23, -1-2. Példab. 4, 9. 
16, 31 C"~~n n,~p a bölcsek koronája Példab. 14, 24. 
0")i'l n,~l' a vének koronáj a u. o. 16, 6. n,~ n,to, 
a büszkeség koronája Jezs. 28, l, 3. Más összetételek 
Jezs. 28, 5. Példab. 12, 4. J ób 19, 9. Konkrét példa 
biztossággal csak kettő mutatható ki, az ammoniták 
királyának koronája II. Sám. 12, 30. I. Krón. 20, !, 
továbbá Ahas\érós koronája, melyet Mordechájnak 
ajándékoz. Eszt. 8. 15. 

A korona harmadik neve «keter» -u-Q csak Eszter 
könyvében fordul elő, tehát szintén idegen koronáról 
van az ó. Eszt. 1, 11. 2, 17. 6, 8. t 

t A. hagyományos irodalomb&n. a -,n!) is :;r:rakrau asere

pel. Abol +, 13 • • • r.-t C",M!) MU''" A királyi koronán 
még más h'rom koron:iról Hól a~ádista .. 1\ tudomán~· f;-r,'tM) ~ 
• papság t.,l\~) és a jó hír cno c~ ~ koronájá.ról. 
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Izraél, illetöleg Júda királyainak egy nemzeti ko· 
xonája '"olt, melyet a szent-élyben öri.ztek és késöbb, 
alkalmasin t asak a koronázás alkalmával '\"'eUék el 6. 
Jóás esete továbbá arra '\"'all, hogy a koronát a nem
zet, illet-óleg felhatalmazott papsága örzi u ország 
legszent-ebb helyén. a jeruzsálemi szentélyben. Figye
lemreméltó ugyanis . hogy a trónbitorló Atália tudta 
nélkül lehetatt hozzáférni a koronázási jelvényekbes 
és megkoronazni a jogos trónörököst. \ alószínü hogy 
Atália egyáltalán nem koronáztatott meg, csak a 
ma-gához ragadt hatalmi eszközökre támaszkodva, 
bitorolta az uralmat. Merl nem tebetó fel. hogy az 
egyszer kezébe intot t jel,enyeket ismét kiadta '\"'olna. 
Ez kiilönben a nép magabutasából is látható mely 
az új király elé ujjong es frigyet köt minden Zt\'\"'&1" 

6a fennakadá :. n élkül. II. Kir. 11, 14- 17. 
A koronara \onatkozó adatok összefoglalásából két 

oly jellemvonás tünik ki, mely bennünket a magyar 
korona ~emponijából is érdekelhel. az el'"'Ö : & korona 
állandósulása mint azimbólum, ért'e &!atta, hogy aa 
egyszer elkészült korona tillandóan megmarad és vál
tozatlanul átsztill királyról királyra min~ u uralko
dás jelképe. A másik jellemvonás, hogy a király ko
ronáját nem maga a király, hanem a nemset örai. 
A regi Izraélben a, szentély '\"Olt az, ahol a nem..ei 
legdrágább és legszentebb javait öriztek és a papok 
a nemzet megbizotta.i. 

e) A. kormánypaJ.ca - to~lr' vagy ~~-,It tonbba 

V. 6. m.§g OhuL 60 b. Koszorú erlelmébua Sal>. 9b. ""\~ 

.0"~ 
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•J'i',M~ Mindkét kifejezés pálcát jelent, összefüggés
ben a királysággal pedig kormánypálca, jogar vagy 
törvénypálca. Legkifejezőbb szimbóluma az uralkodás
nak a szentírásban. Jákób megáldja Júda fiát, a 
jövendő_uralkodók törzsét Gen. 49, 10. Nem fog távozni 
a kormányvessző J ehúdáhól és a törvénypálca lábai 
közül. Bileám jóslatában Num. 24, 17. Fölkel egy 
csillag Jákóbból s föltámad kormánypálca Izraélből. 

Míg a korona a királyi díszt és méltóságot jelképezi, 
a jogar a királyi hatalmat és a legfőbb bírói tevé
kenységet fejezi ki. Erre utal különöaen Zsolt. 45, 7. 
egyenesség pálcája a te királyi pálcád. Mint az erő 

és uralom szimbólumát különösen hangsúlyozza Ezek. 
19, 11- 14. Ily értelemben említtetik még az ural
kodók vesszeje Jezs. 14, 5. és Ámósz 1, 5, 8. 

Közelebbi leírását a törvénypálcának nem találjuk, 
csak annyi bizonyos, hogy a királyi jelvényekhez tar
tozott és a királyi hatalom szimbóluma gyanánt azol
gált. Az anyagot illetőleg egy világoa példánk van 
Ahasvérósnál, hogy aranyból volt Eszt. 4, 11., 5, 2., 
8, 4. Ebből azonban nem vonható biztos következte
tás az előbbi időkre. Egy másik kérdés, mely bennün
ket közelebbről érdekel, hogy olyan jelvény volt-e a 
jogar is, mint a korona, melyet a azentélyben őriz
tek és csak bizonyos alkalmakkor vették igénybe, 
avagy állandóan a király oldala mellett volt, mint 
azt Aha.svérósnál 1átjuk. Heródes temetésének leírásá
ban megemlíti J oseph us, hogy kormánypálca volt a 
felravatalozott király kezében. Bell. J uda.ic. I. 33, 9. 
Csakhogy nem valós z ind, hogy a_z ott emlitett j el vé· 
nyeket ~sírba- helyezték volna a királlyal, mert ott 

~ . --



A. KORONÁZÁS HZKRTAR1'ÁSA. 

szerepel tt töbl:)i közt maga a korona is. Egyóbkónt 
nem vonható következtetéa Heródesről lzraél király
ságára, mert :Heródes idegon minták után indul~. t 

Némelyek Saul király dárdá.jában M"lM l Bám. 
18, 1 O., 22, 6. a kormánypálca elődjót al<arják látni. 
Nem valószínü. A dárda mint fegyver szerepel min
denütt, a király kezében is I Bám. 18, 11 ., 19, tO., 
20, 33. stb. Mint fegyvernem gyakran ezerepel a kard 
és lándzsa m allett is I Sám. 13, 19., 17, 4-5- 47., 
21, 9. Sőt maga Saul király lca.rdot is használt 
I Sám. 81, 4. I Krón. 10, .1. II Sám. 1, 22. A dáTda 
tal án csak kedvenc fegyvere volt. Tl1maszkodásra i a 
használta II Sám. 1, 6. Do mindez egészen egyénj, 
amihez utóda, Dávid nem ragaszkodott, noha koro
náját átvette. A dárda különbon ia kiszorult. A királyi 
karddal még többször találkozunk eredeti ós átvitt 
értelemben. Fáráó kardja Exod. 18, 4. Chazáél kardja 
és J éh u kardja I Kir. 19, 17. l a ten kardját adja 
Bábel királyának kezébe Ezek. 30, 25. V. ö. még 
u. o. 21, 24., 32, 11. 

Míg a jogar a király~ághoz tartozó és az uralkodást 
jellemző jelvény, addig a dárda vagy kard a katonai 
vagy végrehajtó hatalmat fejezi ki. Ez utóbbinak 
szerepe a koronázáaná1 nem mutatható ki a forrá· 

t J osophns az í. lJ. 4~iác1ttt.t«-t és n-titpavot;-t említ. A latin 
fordító az előbbj szót megtartja oredeti ala.kjában, az utóbbit 
corona-val fordítja. A a"tÉf!Javot; kottő~t értf,lrna koszor(t ó& 
korona több bolyon félre&rtóaro ud alkahn.a.t. Bl)vobb tanul· 
mányt nujt e két fogal()m rokonRágó.ra. vonatkozólag Löw 
Lipót Kra.nz nnd Krone o. órtekezóRóbeJL Gos. Sohr . Ill. 

407-4:n."' •·• • . ~ - ~ 
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aokból, noha .• mint előbb említettük, a király kardja 
mint fogalom ismeretes. A magyar király koronázásá
ban a jogar és kard mint két külön szimbólum sze
repeL A kard felövezésa itt sem a tulajdonképi ko
ronázás eleme. Megelőzi azt mint különálló. szertartás. 
A kormánypálcát pedig átveszi a. király közvetlen a. 
korona feltétele után. 

f) Karkötő. - II Sám. 1, 10.-ből látható, hogy a 
királyi dísz között a karkötő is szerepelt. Alexander 
Balas arany karkötöt küld Jónátánnak fejedelmi dísz 
gyanánt I Makk. 10, 89. Úgyszintén a fiatal Antióchus 
(u. o. ft, 58.). U. o. 14, 43. csak arany dísz említ
tetik, de valószínilleg itt is az arany karkötőra kell 
gondolni. ll Kir. 11, 12. említi a koronán kívül az 
ccédut)) nevü bizonytalan díszt.. A magyarázatok el
térők. A szó eredeti értelme tanúság vagy tanú
bizonyság. Basi és Bálhág a tórára vonatkoztatják, 
Kimchi D. a díszruhá1·a. Újabban a karkötőra vonat
koztatják. Ennek a dísznek nincs~n párhuzama a 
magyar koronázásban. 

A felsorolt jelvényeken és szartartásokon kivül 
vannak még egyéb részletek is. A királyi fogat ötven 
futárral II Sám. 15, 1. Balamon királyt megkoroná
zása alkalmából felültetik Dávid király öszvérére és 
elvezetik a Gichónhoz I Kir. 1, :33, 38. Később a ló 
váltja fel az öszvért. A talmud általában a király 
lováról beszél Szifré Deu t. 17, 15. Szanh. II. fej . 
Bíborpalást csak a második templom idejében szere
pel. Bíborpalást az &ra.ny korona mallett említtetik 
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I. Makkab. 1 O, 20, 62. A biborruhát illetőleg v. ö. 
még u. o. 11, 58., 14, 43. 

A trónus ~!j"bb NO!j már Deut. 17, 18.-ban em
líttetik. J ó ás királyt a koronázás alkalmával ültetik 
a trónusra ll Kir. 11, 19. E példából látjuk, hogy 
a koronázás ezertartásához a trón elfoglalása is tar
tozott. Salamon király atyjn, trónjára ült. I Kir. 2, 12. 
Ott is alkalmasint a trónralépés alkalmára kell gon
dolni. Me rt Salamon király később saját díszes trónt 
készittetett magának elefántcsontból és aranyból hat 
lépcsőfokkal és tetővel. Az ülőhely karjai mellett két 
oroszlán állott. I Kir. 10, 18-20. Ez különben is 
az egyedüli hely, ahol királyi trónus le van írva. 
A trónus, mint e példából is látni, egyéni volt. 
Salamon saját ízlése és terve szerint készittette trón
ját. A Heródesek trónja arannyal volt díszítve és 
emelvényen felállítva. J oseph us, Bell. jud. II. 1, 1. 

A trón gyakran átvitt értelemben használtatik ha ... 
sonlóan a mi nyelvjárásunkboz, a király egyéni vagy 
dinasztikus hatalma kifejezésére, mint pl II Sám. 
7, 16. trónod szilárd lesz örökké. A tekóábeli asszony 
így szól a királyhoz II Sám. 14, 9. Rajtam legyen, 
uram király a bűn és atyám házán ; a király meg 
trónja pedig árttttlan. · 

Ennyit a királyi jelvényekről, amennyiben azok a 
koronázásnál szerepelnek. .Mellözzük e helyen a királyi 
palotáról, a testőrségről és általában az udvarról 
szóló adatokat, mert nem a királyságra, hanem a 
koronázásra vonatkozó párhuzamokról van itt szó. 

Szólnunk kell még egy elszigetelt párhuzamról, 
mely hülsöleg meglepő ha!onlóságot mutat, de szim-
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bólikus vonatkozása a koronázáshoz nem eléggé vi
lágos. Értem a királyi kézmosást. A koronázási ebé
det oly kézmosás előz meg, mely feltünöen hasonlít 
a zsidóságnál ugyanosak evés előtt szokásos kéz
mosáshoz. Az étkezés elötti kézmosás nagyon régi. 
Az Evangéliumok többször emlékeznek meg róla po
lémikus éllel. Máté 15, 1- 20. Márk 7, 1-20. Luk. 
11, 38. A talmudi irodalom bövebben foglalkozik 
vele. V. ö. különösen Cbul. 105-107. 

E szertartásna.k ka,pcsolatát a ko1·onázáshoz a lako
mában kell keresnünk. Adónijáhu midőn megkoro
náztatni kívánja magát, lakomát ad az ország nagy
jainak I kir. J , 25. Igen valószín ü, hogy a koroná
zást lakoma követte, melyen a király együtt ült az 
o1·szág nagyjaivAlL Figyelemre méltó különösen, hogy 
a király firu, a sereg vezérei és a főpap lakoma köz
ben fölkjáltanak <t Éljen a király! 11. Önkéntelenül 
gondolunk a küályi ebéd1·e, amidön a hercegprimás 
fölkiáltja ((éljen a király 1> és közvetlen utána ugyanez 
elhangzik az összes j elenlevők ajkah~ól. A szartartásos 
ebéd minden valószínűség szerint ősidőktől kezdve 
befejező része a koronázá nak. Már pedig, ha· adva 
Yan a királyi lakoma, mint szertartás, érthető egy
úttal n kézmosá ismint járulékaminden lakomának. 

Midőn e néhány ;onó.sban rámutattunk arra, hogy 
a magyar király koronázásának egyes elemei ősi 
időkbe nyúlnak vissza, különösen pedig, hogy érde
kes párbuzamai vannak a szentirásban, ezzel mint-
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egy rámutattunk a király és korona szent és sérthe
tetlen voltára és arra az ősi hűségre, mely fenséges 
bibliai tisztaságában kell hogy egybefon·assza a nem1 

zetet királyával. 1 

Budapest. Dr. Guttmann Mihály. 

AZ 5676. ÉV. 

A háború első hatása valarrillyen nagy csalatkozás
nak érzetét váltotta ki belőlünk. A béke müveiben 
csalatkoztunk. Müveltség, tudomány, technikai hala
dás, a fejlődött jogérzet nem voltak elég erősek, hogy 
magát a békét megszilárdítsák s a háborút megaka
dályozzák. 

Nagy reményeket fűztünk a háborúhoz. Azt vártuk 
a háború lesz a békének leghathatósabb előmozdí

tója: <' megfélemlednek a világ végei jeleidtől» (Zsol-

1 A koronázási szartartás bibliai és talmudi párhuzamaira 
vonatkozólag több cikk és jegyzet j elent meg az Egyenlöség 
hasá.bjaiban. Az 1916. évfolyam 49. számában Metnrgeman 
rovatban: A királyi kézmosás. U. o. 52. számában: Koronázás 
a régi Izraelben dr. Weisz Miksától és két jegyzet a) a koro
názási kehelyre nézve dr. H erzog Manótól és b) a koronázási 
dombról dr. Heller Bernátt6l. Végre az Egyenlóság 1917. évi 
1. számában: A kardvágás dr. Szabolcsi Lajostól. Abuderham 
könyvéből vett párhuzam nagyon érdekes és bizonyára még 
r égibb idöre nyul vissza, mint a könyv kora, de cikkünk csak 
I zraél kiráJyaináJ és a bibliában található párh uzamokkal fog
lalkozik. O«. a kardvágásnak e szimbólumával nem találko
zunk. 
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tárok 65, 9.). Azt hittük a háhorú iszonyátai ki~ 

gyógyítják a nemzeteket féltékenységükből s i.rigysé
gükből, lecsillapítják nagyravágyásukat; önzésüket: 
ráeszmélnek majd az ellenséges országokban, hogy 
a háború öli a nép lelkét, .. durvítj a a nép szellem ét, 
évszázadokkal visszaveti a lélek kultúráját. 

A háború hatásában és müveiben is csalatkoztunk. 
Már-már a világ állandó berendezésének kezdjük te
kinteni s egészen megszoktuk. A vér szaga nemhogy 
magához térítette volna az embert, sőt a második 
háborús év alkonyán még mind.ig akad nép, amely 
fegyverhez nyúl, árulóvá, hitszegövé válik, maga siet 
a sors taposókerekének elébe. A béke szava, melyet 
a központi hatalmak államférfiai parlamentjeikben 
annyiszor indítottak az ellenség felé, nem talált vissz
hangra, a kard súlyos érvei sem tudták meggyőzni az , 
ellent. Igy természetes, hogy a zsidóság számára sem 
érkezett meg ebben az esztendőben a megváltó. Sorsa 
még mindig neru irigylésre méltó, tovább tűr és to
vább szenved. Ahol vadabb még a népszenvedély ott 
véres nyomok jelölik számára ennek kitörését, művel
tebb országokban a toll fegyverével kergetik a vért 
arcába. A zsidókérdés súlyos problémákat vetett fel 
mindenfelé. Foglalkozni kellett a kérdéssel s nem 
lebetett kitérni előle. Központi hatalmak, entente, sőt 
az idén külön~ hévvel maga a zsidóság is, fl>leg a 
békés viszonyok közt élő zsidóság, megoldást ke
resnek. 

Elfogultság nélkül állapíthatjuk meg, hogy Orosz
országban s a vele szövetséges országokban a zsidók 
sok rosszakarattal, sőt gyülölséggel találkoztak a há-
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ború második évében is, n, velt'ink szövet.segea álla
mokban tagttdhatatlanul sok jóakat·attal s nemes 
·szándékkal. Igaz, hogy némely szabadságért és egyen
lőségért lelkesedő nép egyes képviselői mintba meg
irigyelték volna barbár országok két es dicsőségét, a 
hírhedt lezárt vasuti kocsikat, a ki éboztetést stb. stb. 
és az emberiesség követelményeit nem kivánták ül
dözött vagy menekülö zsidókra is vonatkoztatni. 

O'ros:zot·szág a régi javaslat értéimében dolgozott 
az idén is, amely szel'int a zsidók egyharmadát n1oa 
kell ölni, egyharmadát kitéríteni, egy bm·madát az 
o1·szágból elűzni . Üldözéstől, erőszaktól várja a. zsidó
kérdés megszünését. Mindent lkövet a zsidók életének 
elkesel'Ítésére, hazaárulásaal, btí.tlenséggel gyanusítj tl, 
hogy az éhező nép dühét a kormánytól a zsidókra 
irányítsa. A rendőrség hivatalosan két napig tartó 
pogromot 1·endez Asti·achu.nban. ~linskben katonai se
segédlettel folyik a zsidó-negyed kifosztás&, ártatlan 
emberek meggyilkolása. Peszach ünnep előtt pogro1ura 
szólitó felhívásokat ragasztanak ki a. városokban. Kiew
ben, Cbarkowban, Rigában a másutt vérvádak lwlet 
keznek s a hitközeégek hiába keresnek segitséget a 
rendörségnél és ko.tonaságnál: épen ezek segérlke~uek 
a vér(:}s munkában. A dumában is szóba került ez a 
háboru vérfagyasztó eseményei közbon is megrendítő 
vérontt\s, mire Cbwostow eli sm erte : miniszteri kör· 
irat szólitotta fel a 1·endőrséget, hogy a kósziilö pogro .. 
mot ne aka.d~i.lyozza meg. Megnyngtatásul közölto, 
hogy ezt a köriratot már viaszn.von1á.k Felsőbb l'endo
letre a rendörség Moszkvában nagy bajtóvadászatot 
rendez a zsidók ellen. Emberei a tözsdét ie ltörülfog-

A.z JMTT ~'Vkönyvr. 1 O 17 • !O 
• 
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ják és minden ccgyanus>>. arcú embert magukkal hur
colnak, épúgy a szállókban és a ·magánlakásokban. 
Orosz állapotok! 

Zsidóellenes rendele teknek, melyeket cc igazi orosz>> 
egyletek vezetőihez és a hatóságokhoz intézett a kor
mány, már egész irodalma támadt. Több mint 2000 
ilyet számították eddig össze az orosz zsidók vezér
férfiai. A mi nagy győzelmeink után a zsidókat álli
tották oda bűnbaknak. A zsidók a vereség okai. Ök 
bírják 1·á az orosz katonákat árulásra. Stürmer mi
niszterelnök ezért intézkedik, hogy a zsidókat különö
sen ellenőrizzék a vonatokon és pályaudvarokon, -
betegszállító-vonatok és kórházak ápolói s orvosai 
pedig zsidók egyáltalában nem lehetnek. Vezérkari 
parancsra adatok gyűjtését rendelték el , hogy bizo
nyítsák a zsidók alkalmatlan voltát a katonai azoigá
latra s azt, hogy megbízhatatlan elem. Kaledin tábor
nok, Brussilow jobb keze és bizalmasa, a lucki 1·oham 
előtt ·kiadta a parancsot : a zsidó csőcseléket előre a 
tűzbe! - Igaz, van különbség a zsidó és az orosz 
katona közt, de csak annyiban, hogy a zsidó katona 
nem fosztogat és nem rabol az ellenséges országban. 
Oroszország még azt is megteszi. hogy zsidó katonák 
özvegyeit nem segélyezi. 

Az o.rosz papság a zsidókérdés ilyetén megoldásá
ban a leglelkesebb támogatója a kormánybatalomnak. 
Dacára annak, hogy az orosz zsidó is kitesz magáért, 
telj esíti kötelességét mostoha hazájáért - a háború 
első évében 502 kapta a Szent György-keresztet -
mégis a cbarkowi Antal püspök kijelenti, hogy min
den zsidó: kém. Ezért egész vidékeken az oroszok 
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felmondják a zsidók lakbérletét és eltávolítják őket 
házaikbóL A kiewi kerület orosz papsága gyülésen 
tiltakozik a zsidók egyenjogusítása ellen. A «szent)) 
synodus pedig elutasító választ adott az orosz hadügy~ 
miniszter kérdésé1·e: vajjon vallási szempontból zsidó 
lehet-e tiszt? Pedig erre a kérdésre a választ a harc
téren a mi seregeinktől már megkaphatta az orosz ! 

Az üldöztetések kegyetlen sorában szerepel a szám~ 
űzés is. Nikoláj Nikolájevits új működését mint kau
.kázusi helytartó azzal kezdte, hogy az összes oda
menekült zsidókat, de azon ottani kereskedöket és 
kézműveseket is, akiknek mindenüvé szóló lakhatási 
engedélyük volt, elűzte. - Kiew valamennyi zsidó 
családja, még az első rendbe tartozó kereskedöké és 
akadémia.i képzettségüeké is, felszólítást kapott a 
város elhagyására. Moszkvából a rendőrség felsőbb 

rendeletra kiutasította az odamenekilit zsidó orvosokat 
és gyógyszerészek et, akik két hét után még nem tettek 
szert biztos foglalkozásra. Folytatta az orosz azt az ö 
politikáját is, hogy a harctérhez közeleső területein 
tulajdon polgárai közül vett túszokat. Számos helyen 
ilyen túszokat akasztottak is, olyankor, amikor tudtuk 
és akaratuk nélkül valami vétség történt zsidó rész
ről, sőt akárhányszor koholt vagy vélt sérelem esetén 
is. Poltawában, Jekaterinoslawban és Mohilewben 
több mint 400 bennszülött orosz zsidó túsz ül fogság
ban és várj a reménytelenül fölszabadulását. Friedmann 
dumaképviselő hiába szálalt fel és hívta fel a kor
mány figyeimét ezekre az állapotokra, <<Ferdinánd és 
Izabella idejét, measze túlbaladja - úgymond - a 
mai kegye~lenkedés. Mert Spanyolország védelmére 

!O* 
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nem folyt zsidó vér, de nálunk igen, mikor hazájuk 
védelmére keltek a zsidók.)) 

Rémes a haditerület1·öl menekült, illetőleg elűzött 

t estvérünk vándorútja, rengeteg viszontagságon men
nek keresztül, szivtelen intézkedésekkel keserítik éle
tüket. Vadon táj akra telapitik öket, néptelen, kietlen 
vidékekre a ez még kedvezőbb sors, mintha az «igaz 
orosz emberek 1> közé sodorj a öket végze tük. Sok 
helyen a városi hatóságok be sem bocsátják őket, 

városok határában, sátrak alatt tanyáznak. A nyugoti 
tartományokból menekült s Tomskban, koncentrációs 
táborokban elhelyezett zsidókat ezrével Kelet Szibériába 
toloncolták. A Kaukázusba menekülteket, a Galiciából 
elhurcolt tömegeket szintén ide számüzték. A szám
üzöttek nyomora rendkívül nagy. A tomaki hitközség 
írja róluk az irkutzki segítő-bizottságnak: <(Hosszú 
út után félig meztel~nül, kétségbeeséasel szívükben 
érkeznek meg. Sok ezer rubeire volna szükség l Alig 
láthattuk el őket a legegyszerűbb, néhány hétre is 
alig elegendő fehérneművel és ruhával. Szükségleteiket 
nem fedezhettük, kielégítetlenül kellett őket útjukra 
engedni. A szerencsétlenek a szigorú télnek vannak 
kitéve s nincs mivel testüket takarni. 1> 

Egy másik bizottság jelentése szerint az elmene
kültek s elhurcoltak közt 4 évesnél fiatalabb gyermek 
és 60 évesnél idősebb ember alig van; a borzasztó 
úton elhaltak, mert nem bírták a fáradalmakat. Meg
bizha-tó adatok arról tanuskodnak, hogy Lengyel
ország 1. 700,000 zsidó lakójának egy ötö de került 
Oroszország belsejébe, a litvániai hétszázezernek kö
rlilbelül fele, a kurlandi ötvenezer közül csak tízezer 
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maradt helyén. Érdekes, hogy a balti tartományok 
zsidói egészen különleges helyet foglalnak el az orosz 
zsidók között. Izraelita vallású németeknek vallják 
magukat. N agy gyáraik, kereskedelmi vállalataik 
vannak, sok köztük az orvos é~ a felesketett ügyvéd. 
Magas müveltségi fo~on állanak és a társaságban is 
szerepe t j á tsz anak. Az odavándorolt lengyel zsidókkal 
nem igen fé1·nek meg. A háború itt a zsidókat és né
meteket még közelebb hozta egymáshoz. Mikor 24 óra 
alatt 35 ezer zsidó kiutasítási parancsot kapott, a 
német elem a zsidók segitségére sietett, nagy gyüjté
seket rendeztek, sőt a német nagybirtokosok beszün
tették a mezei munkát és amennyi lovat s szekeret 
csak előkeríthettek, a zsidók rendelkezésére bocsá
tották. 

A kormány kegyetlen intézkedései ellen hiábavaló
nak bizonyult minden küzdelem A dumában a szociá.
listák kifakadásökkal illették a kormányt, Tscheidse 
interpellációt nyujtott be, melyet a párisi Humanité 
le is mert közölni. <c A kormány egész lé tét a zsidók 
üldözésére alapította ... most nem rituális gyilkos
ságokkal vádolják őket, hanem árulás és becstelenség 
gyanujával terhelik őket. Nem a zsidók a bűnösök, 
hanem az előkelő árulók ... Milyen szabadság alap
ján némították el egy tollvonással az egész zsidó 
sajtót? Milyen testvériesség nevében uszítják az orosz 
katonákat zsidó társaik ellen, kikkel együtt feküsznek 
a lövészárkokban ?1) 

Tscheidse indítványát a zsidók sorsának javításáról 
a duma kitűzte ugyan tárgyalásra, anélkül természe
tesen, hogy a legcsekélyebb vált oz ás is következett 
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volna oe a zsidók javá1·a. Az orosz hivatalos lapok 
hh·ei, melyek sorsuk enyhítésére elrendelt intézkedé
sekről szólnak, valótlanoknak bizonyultak. A szabad
elvü pártok az év elején valamivel többet foglalkoz
tak ezzel a kérdéssel, de a duma elnapoltatása hamar 
véget vetett fáradozásaiknak. A mérvadó körök táp
lálják a gyűlölséget. Hivatalos pénzekből rég haldokló 
lapokat támasztották fel, új lapokat alapítottak be
vallotlan zsidóellenes célzattal s ezeket ingyen oszto· 
gatják nép s katonaság közt. Az izgató cikkek hatása 
alatt a nsszavonuló seregek százával feszítettek ke
resztre zsidókat, vasúti kocsikból lökték ki a Varsóból 
menekülőket s a végtelen macsarakban hagyták őket 
eh ·eszn i. Még a Nowoje Wremja is, mely pedig nem 
tüntet épen zsidóbarát érzelmeivel, sokalja az izgató 
cikkek dühét sa zaklatások hosszú sorát és .. fél a sem
leges külföld hangulatától. 

A semleges külföld azonban óvatos. Ami az álszen
teskedő kebelnek fáj mihelyt a központi hatalmak a 
tett elkövetésének még csak gyanujába is kerülnének, 
azt jól neveli érzelem n em engedi hatni magára, mi
kor a nagyszerű vevő tényleg elköveti 

Oroszország idegen népeinek !igája panaszos szó
val fordult Wilsonhoz segítségért. Az elnyomott népek 
sorában, malyeknek képviselői a kiáltványt aláírták, 
a zsidók is feljajdulnak: eLe vagyunk igázva, mint 
egyetlen más nép sem. Szellemileg és testileg sinylő

dünk. Iskolák, egyetemek látogatásában megakadályoz
nak bennünket. Latelepülési kerülatekbe zsúfolva, nö
veltv6 elszegényedésnek és elzüllésnek vagyunk kitéve. 
A háborli alatt százezreket közülünk idegenbe üldöz· 
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tek és igen sokan nyomorultan elvesztek. Lakhelyeiilk 
ki vannak fosztva, népünk naponta a legszörnyűbb 
módon pusztul>>. Wilson kijelentette, hogy csak ame
rikai állampolgárok hiteles panaszai alapján intézked
hetnék, mert a rigai és va1·sói konzulok, akiket a vizs
gálattal megbízott, nem tartották túlzottaknak a ezen
vedéseket és egyszerü háborús viszontagságoknak mi
nősítették · őket. Az Oroszországból 'Visszatért amerikai 
honpolg!irok most halomra gyűlő panaszainak hatása 
alatt - már keresik az újab b ürügyet, mely a közben
Járástól mentesit majd. S az O. S. A. h allgatólag 
eltűrték, hogy egyik polgárukat, az amerikai zsidó se
gítő-bjzottság kiküldöttét, dr. Magnest nem bocsátot
ták be Oroszországba. Más semleges államok képvi
selői szörnyű vandalizmusról, állati kegyetlenk.edé
sekről, nemtelen gonosztettekről számolnak · be, de 
kormányaiknak sokkal gyengébb az ereje és szavuk 
hatástalanabb, semhogy beleavatkozhatnának. 

A francia és angol kormány bátrabban viselkedik 
szövetségesével szemben. A p árj si gazdasági tanácsko
záson a zsidók útlevelének kérdése is szóba került. Az 
entente hatalmak igen erélyesen adták az orosz kül
dötteknek tudtára, hogy a zsidókérdés rendezését el
várják. Poincaré köztársasági elnök Oljufjew herceg 
előtt hangsúlyozta, hogy a zsidók helyzetének javítása 
aktuális politikai ügy. Nagyon kivánja, hogy ezen vé
leménye Oroszország befolyásos köreinek tudomására 
jusson. A szélső jobbpárti képviselök is a párisi és 
londoni út hatása alatt kijelentik, hogy eddig a zsidó
kérdés jelentőségát nem értékelték eléggé. Miljukov 
beszélte otthon, hogy különösen Angolországban álta-
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lános az érdeklődés a zsidó ügy iránt és hogy minden 
államférfiúval való megbeszélésükben állandóan ez a 
kérdés került szőnyegre. Oroszországban ezek a hírek 
általános megütközést keltettek, de a zsidók ügyét egy 
lépéssei sem mozdították elő. Ha csak azt nem nevezi 
az o1·osz kormány a sé relmek ldigazításának, hogy a 
szenátus a krimi báb o rúban résztvett zsidók utódait 
nagyobb arányszámban engedi az iskolákba, mint eddig 
s hogy a cár az o dessai W einstein t a birodalmi ta
nácsba hívta meg, amí ellen <~ igaz orosz" részről til
takoztak is. 

Ezzel szemben a Chwostow rendeletére elkezdett 
munkáJ.atokat a zsidókérdés megoldására Stürmer uta
sítására ismét beszüntették, a külföldi bankároknak 

' 
megigért nagyobb települési körzeteket nem jelölik ki, 
a dumablokk is elhatározta a zsidók egyenjogosítása 
ügyének elhalasztását. Gróf Bobrinsky belügyminisz
terhelyettes pedig a dumában kijelenti: <•a zsidók leg
sajátlagosabb érdekében áll, hogy elnyomjanak min
denféle egye nj ogusítási várakozást 1>. Az «igaz orosz 
emberek,, nagygyűlése meg Nisnij N owgorodban elha
tározza: feliratot intéz a kormányhoz, hogy a zsidók 
a háború után visszaüzessenek régi kijelölt terüle
teikbe, hogy Cherson és Jekaterinoslaw kormányzósá
gokban a zsidók birtokait a háború károsultjai szá
mára elkobozzák és a főiskolákból még ez eddigi ke
vés százaléknyi zsidót is kizárják. Hivatalos kijelentés 
is történt már arról, hogy az az intézkedés, mely zsi
dóknak, a menekülteknek s _elhurcoltaknak, a latele
pülési területen kívül is megengedte a tartózkodást, 
háború után önmagától m~gszünik. 
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Említésre méltó különben, hogy a maguk elnyo
matásán kesergő orosz a.laUvaló (imnek is egészen 
úgy viselkednek a zsidókkal szemben, mintba az 
orosz uralom 1·ajongó hívei lennének. Csak Helsing
forsban, Abóban és Wyborgban lakhatnak közöttük 
zsidók, menekülteket nem türnek meg ; a zsidóktól 
az ipa1·engedélyeket megvonják és mint munkanél
külieket kiutasítják öket. Kifelé tehát szabadsághösök, 
befelé zsarnok rabszolgatartók 

A kormány mindon külföldi igéret ellenére cél
tudatos elnyomó politikát folytat és sem befolyásra, 
sem tanácsra nem hallgat. Maxim Gorkij hiába 
figyelmezteti honfitársait s a kormányt, hogy keresse 
a kibékülést a zsidókkal: «tanuljuk, hogy az orosz 
ipar zsidó kézben orosz maradhat, angol s amerikai 
kézben mindenesetre angol s amerikai lesz. 1> A zsi
dók maguk is megkisérlik, hogy a kormányt belá
táara bírják. Könyörgö küldöttségek, folyamodványok 
indulnak a kormányhoz, még dicsérő s hódoló ira
toktól sem riadnak vissza a szegény páriák, hűség
nyilatkozatok s esküvések bangzanak el, sajnos, hiába. 
Az orosz, lengyel és litván zsidó munkások szövet
sége, a Bund, hiába fordul már ismételten az egész 
müvelt világhoz és panaszolja el nyilt levélben a 
zsidók kínszenvedéseit. 

Minthogy a felekt;jzeti sajtót is teljesen elfojtotta 
a kényuralom, a zsidók a hírközvetítés más eszkö
zeire vannak utalva. Gyülekezetekben, sok helyütt 
zsinagógáikban olvassák fel a bizalmas kéztől eredő 
és titkos úton hozzájuk kerülő híreket. Az eltiltott 
lapok és folyóirat ok idöszakonként könyvalakban je-
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lennek meg és közlik a legfontosabb híreket s tudni
valókat. S a nagy nyomor eUenére is vannak még 
kultw:törekvéseik. «A héber nyelv barátainak egye
sülete t• a zsidó zúgiskolákban, a ebéderekben is ren
det akar teremteni, bizonyos tantervet és tanmenetet 
megállapítani; a világi ismeretelr elemeit is kötelezö
leg ki"'ánja taníttatni. - A zsidó élet kutatására 
előkelő tagokból álló felekezetközi társulat létesült. 

N em minden orosz zsidónak vannak idegei s van 
türelme, hogy bevárja a viszonyok j avulását és a 
barbárság megváltozását. SzámoRan menekülnek az 
országbóL Nagy pénzáldozatok árán útlevelet. szerez
nek vagy japán ügynökök segítségével manetjegyet 
japán hajóra. Minden ilyen hajó ezrével szállítja a 
menekülőket Oroszország keleti partjairól Amerika 
nyngoti partjaira. Naponta 2-300 család érkezik, 
köztük sok olyan, melyet haditerületről Szibériába 
hurcoltak. A bevándorló-bizottságok Amerika nyu
gati partj ain telepítik le őket, nehogy a keleti álla
mokat elárasszák. Sokan J apánban keresnek új hazát, 
másoknak sikerül európai baj ókra jutni. Hollandiába 
is annyi menekült érkezik) hogy az ottani segítő-bi
zottság képtelen őket pénzzel vagy munkával ellátni. 

A népek szövetségében sem a nemesebbek, a régi 
szabad nemzetek befolyásolják a durvább termf}sze
tűeket, az alacsonyabb műveltségi fokon állókat, ha
nem inkább fordítva. A romlás és a 1·ossz példa gyor
sabban hat. Az a nép, mely az egyén kultuazát a 
legmagasabbra fejlesztette, szövetségeseinek nyomá
sára nemcsak a kötelező katonáskodást volt kénytelen. 
elrendelni, hanem lelkületébe is számos rossz vonás 
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ment át a háború folyamán. A.nglia kormánya el
határozta, hogy a Galiciából Oroszországba hurcolt 
zsidók csak hadifoglyok jogait élvezik és nem kap
hatnak támogatást a zsidó segélybizottság gyűjtötte 

összegbőL A 35 év óta fennálló Jüdis<:her Arbeiter
freund című lapot betiltotta. Néhány rabbit, aki az 
orosz barátság káráról mert elmélkedni, állásából 
elmozdíttatott. De a legsúlyosabb sérelem, melyet 
Anglia a szövetség kedvéért készült elkövetni: a roa
nekült és vendégbarátságot élvező orosz zsidóknak 
tervbe vett kiszolgáltatása volt. Angol számítással 
a kormány egyik izraelita vallású tagját, Herbert 
Sámuelt szólaltatta meg ezen terv érdekében. Ö jelen
tette ki az alsóházban, hogy 63 éves korig minden 
orosz menekültet, aki nem hajlandó a brit seregbe 
lépni, száműzni fognak, illetőleg hazájába küldik 
vissza. Az első hírre sokan az i tt tartózkodó zsidók 
közül Amerikába menekültek, hogy a számüzést el
kerüljék, de február óta nem adtak nekik útlevelet, 
úgyhogy ott ki nem köthettek. Mások Brazillába me
nekültek, ahol az Alliance fiókjai iparkodnak men
helyet és munkát találni számukra. A kormány ki
jelentése nyomán általános felháborodás támadt, zsi
dók és nemzsidók keményen keltek ki a kormány 
ellen. A tiltakozó rabbikat és a sajtót hamar elnémí
totta a hatalom. Erre azonbaíl a másvallású egyházi 
körök is beleavatkoztak és nyílt levelekben pa.naszol
ták, milyen csúfság az, hogy Micha és Ezsajá.s utó
dait, azért mert lelkiismereti aggályaiknak nyíltan 
mernek kifejezést adni, megfosztják kenyerüktóL 
E tiltakozás hatása alatt a rabbikat visszahelyezték 
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állásukba. A Londonban időző jaffai főrabbi sok 
angol társával együtt az említett miniszternek emlék
iratot adott át, melyben politikai és erkölcsi érveket 
hangoztat a terv ellen és hivatkozik a szentírási 
tilalomra: . «ne szolgáltasd ki a rabszolgát urának>>. 
A zsidó egyetemi hallgatók is tiltakoztak több város-
ban hitrokonaik érdekében. · 

Sokkal súlyosabban esett latba a parlament né
hány tekintélyes tagj ának felszólalása a terv ellen. 
Hangoztatják, hogy ezeket a visszaküldött zsidó· 
kat valószínűleg az első harcsorba állítják vagy 
mindjárt felakasztják. Lord Loreburn a felsőházban 

azt mondja: <<Ez az eljárás nem méltó Anglia régi 
hagyományaihoz, sem Herbert Sámuelhez. Ha én 
zsidó volnék vagy akár egy csepp zsidóvér folyna 
ereimben, inkább vágatnám le kezemet, semhogy azt 
t'enném, amit ö tett! t) Közben azonban a kormány 
minden intézkedést megtett szándéka kereBztülvitelére. 
Épültek a központi táborok az elküldendők ittmaradó 
családtagjai számára, a 300,000 orosz zsidó lélek 
közül 25 ezer férfit találtak katonai szalgálatra alkal
masnak, ezek rögtön állandó felügyelet alá kerültek. 
A forgalom is megindult London és Arcbangelak közt 
és mint néger rabszolgákat zsúfolták be öket a vitor
lás hajókba .. 

A közvélemény nyomása azonban akkora volt, hogy 
a kormány kénytelen-kelletlen beszünt.ette a szálli
tási és inkább szép szóval iparkodik azóta az angliai 
orosz zsidókat a tulajdon badserege számára meg
nyerni. Aki a hadseregbe lép, ezzel angol állam
polgárrá lesz. ~ki az orosz seregbe nem aka1· be-
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lépni, jelentkezhetik angol segédszolgálatra. Kiván
dorolniok azonban semmi szín alatt sem szabad. 

A bennszülött angol zsidók ~észséggel teljesítik kö
telességüket hazájuk iránt. Kiderült, hogy számará
nyukhoz képest ök szolgált3;tj ák a felekezetek köz ül 
a legtöbb katonát, 81/t.% -ot. 230 ezer zsidó közül 
"17 ezer katona. Számos hőstettel tűntették ki magu
kat, - amiről. a Daily Telegraph a zsidó évről szóló 
róshasónói áttekintésben szól, - néhányan a Victoria
kereszt~t is · megkapták, John Monasch tábornok lett. 
Egy egyiptomi zsidókból álló légióról Patterson ezre
des külön könyvet iri «A cionistákkal Gallipoliban » 
címen s dicséri bennük vitézségüket. 

Az angol külömb~n o. zsidókkal rokonszenvez és 
érzi az orosz szövetségböl reá háramló szégyent is. 
Felekezetközi népgyűlések tiltakoztak az orosz el
nyomatás ellen, - Bernát Shaw is felszólalt az 
egyiken, - népszövetség is alakult a zsidók érdeké
ben. Lord Robert Cecil pedig kijelentette, hogy az 
angol kormány mindig az egyenjogosítást kívánta, 
de nem avatkozhat idegen állam belügyeibe. A lon
doni Lordmayor meg jomkippur napján megjolent 
egy istentiszteletnél és itt azt a kijelentést tette, 
hogy minden erejével kész közremüködni egy segítő
alap megteremtésénél. 

FranciaO?"Szágban az orosz-szeretet elnyomja az 
emberiesség hangját. A hivatalos körök félnek attól, 
hogy a francia népnek fölnyilik a szeme és a. cen
zura nem engedte meg az orosz zsidóüldözésekről s 
a zsidók szenvedéseiről szóló hírek közlését . De az 
ott tartózkodó zsidók ellen irányuló izgatást nem 
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kifogásolta. Csak az Huntanité-nek volt megínt bá
torsága ez ellen felszólalni «nehogy Franciaország 
zsidóüldözőnek tesséko. Ugyancsak ez a lap az orosz 
zsidókérdésről még vezércikkezni is me r és kimondj a : 
<<sürgős szükség, hogy Francia- és Angolország ko
molyan figyelmeztessék szövetségesüket az állapotok 
tarthatatlan voltára már közös érdekből isi). Vagy 
40 ezer zsidónak azonban innen mégis vissza kellett 
térnie hazájába. Briand miniszterelnök le tudta. törni 
a terv ellenzőinek érveit 8 erkölcsi aggályait elnémí
totta. Ugyanakkor azonban az orosz kormány nem 
engedte meg, hogy a Szerbiában volt orosz zsidó 
orvosok a francia hadseregbe lépjenek be. 

A francia zsidók is a sajtó segítségét veszik 
igénybe, hogy a közvéleményt elnyomott testvéreik 
sorsáról felvilágositsák és a politikusokat szabad
ságharcuknak megnyerjek. A felekezeti sajtó szapo
rodik és legutóbb <<Zsidó emancipáció'> című félhavi 
folyóirat indult meg az orosz zsidók érdekében. Saj
nos, francia bitrokonaink olyan lelkes hazafiaknak 
akartak mutatkozni, hogy egy feltűnést keltő esetben 
túl is lőttek a célon és az olyan nagymultú és a 
leendő békében újra nagyrahivatott világegyesületnek, 
amilyen az Alliance, lét et és egész jövőj ét veszé
lyeztették. A francia zsidók központi konzisztóriuma 
ugyanis a semleges külföld zsidóságához és ennek 
kiválóbb tagjaihoz felszólítást intézett, mellyel az 
entente számára törekszik öket megnyerni. Ebben erős 
kitételek foglaltatnak a központi hatalmak ellen s 
az a meggyőződés jut kifejezésre, hogy <• csak az 
entente győzelme válthatja meg a többi európai 
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zsidóságoh. Ezt a konzisztórium megtehette, még ha 
talán nincs is meggyőződve e szavak igaz voltáról. 
Azonban a kisérőlevelet Bigart, az Alliance főtitkára 

írta alá és maga az. Alliance küldte azét. Ez a tény 
a semleges zsidóknál is megütközést keltett, a német 
zsidókból pedig nagy elkeseredést váltott ki. Tudni
való, hogy a tagoknak több mint fele, körülbelül 
14 ezer, német. Ezek tiltakoztak a.z egyesülettel űzött 
viss.zaélés ellen, néhol fel is oszlatták a helyi bizott
ságokat és vagyonukat német-zsidófelekezeti célokra 
fordították. A magyar zsidóságot ez az ügy alig érin· 
tette, mert eddig kevés kedvet mutatott az egész világ 
zsidóságát felkaroló mozgalmakban való közremükö
désre. 

A francia hadseregben harczoló zsidók semmiben 
sem maradnak a többi katona mögött. A központi 
konzisztórium kimutatása szerint az első másfél év
ben 1276 zsidó katona elesett, 120 a becsületrend 
tagj a lett, s ugyanannyi a ~a t on ai érdemrendet kapta. 
A francia lapok folytatólagosan beszámolnak a zsidók 
nagy bőstetteiről is. Zsidó tábornokok itt i s vannak. 
Az <( affaire )) hős e, Dreyfus Alfréd Pária védőöve egyik 
szakaszának tüzérparancsnoka; :fia szintén többszörö
sen kitűntette magát. Az elesett zsidó hősök tiszte
letére rendezett istentiszteleten Poincaré maga is nagy 
kísérettel megj elen t. 

A francia hitközeégek évi kimutatásai sok pana sz
szal vannak tele. Háztartásukban megé1 zik a háború 
hatását. Többen közülük anyagi nehézségekkel küz
denek, nem képesek kiadásaikat fedezni, tagjaik száma 
is fogyott s így kölcsönöket kénytelenek felvenni. 
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Az entente negyedjk tagja, Olaszország 38 ezer 
izraelita közül 1200 katonát számlál. Az itt tal'tóz
kodó orosz menekülteket is kényszeríteni akarják a 
hazatérésre. A sajtó hevesen tiltakozik ez ellen és a 
<<Lavoro•• pl. azt írja: <<semmiesetre sem tűrhetjük, 

hogy csak egyetlen politikai menekültet is a cári 
börtön torkába vessenek vissza~> . A zsidóknak más 
országokban való polgári és társadalmi egyenjogosí
tása érdekében itt másvallásúakból álló bizottság ala
kult. A zsidók beléleté ről már csekély számuknál 
fogva is keveset hallani. Nevezetes dolog, hogy ed
dig két rabbiképzlS-intézetük is volt, Flóreneben és 
Livornóban, ezeket most egyesítették Az olaEz rab
bik meg szövetséget terveznek, mely az olasz zsidók 
érdekei fölött őrködnek és a zsidókat a hatóságok 
előtt képviselné. 

Az entente legújabb hódítása - természetesen 
csak elvben és nem országát tekintve - Románia, 
minden tekintetben méltó társa Oroszországnak. 
A berlini szerződés 43. és 44. §-a egyenesen az ösz
szes lakósok egyenjogosításától tette függövé az or
szág függet1enségét. Mégis több mint J 200 azóta 
életbelépett törvénye és jntézkedése a román állam
nak sérelmes a zsidóságra nézve. 240 ezerre rúg az 
itt lakó zsidók száma, köztük 40 o/o a bevándorolt. 
A kormány valamennyit idegen gyanánt kezeli, anyagi 
és erkölcsi romlásba kergeti s kivándorláara kény
szeríti, dacára hazafiságuknak s az 1913-iki hadjárat
ban tanúsított buzgó kötelességteljesítésüknek. A had
seregben is máltatlan bánásmódban részesülnek, gya
nusítják s alantas elemnek tekintik őket. Az idegenek 
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ellenőrzése címén főleg a bennszülött zsidókat zaklat
ják, viszont, ha útlevelet kérnek, nehézségeket okoz
nak nekik. A zsidó katonák hozzátartozóit az ország· 
ból kiutasítják s ezek minden honpolgári jog nélkül 
idegenben kóborolhatnak. Még háborújuk kezdete 
előtt J as sy ban pogromokra buzdították a népet s az 
izgató nyomtatványokat állami postakocsikról terjesz
tették. A rablóhadjárat megindulása után óriási zsidó
üldözések törtek ki az egész Moldvában. J ass y, Botos ani, 
Galac, Braila, Ismail, Crajova városokban zsidóüzlete
ket s lakásokat fosztogattak, zsinagókákat lerombol
tak, ártatlan embereket megöltek. A zsidó katonákat 
napokkal a hadüzenet előtt behívták, ((nehogy a né
metek javára kémkedjenek1> s őket a harcvonal első 

soraiba állították. 
Anglia és Franciaország követei a román zsidó

politika megváltoztatását kérték a kormánytól. Ez 
igéretet is tett erre vonatkozólag - ki fogja majd 
számon kémi tőle ? - sőt volt olyan kegyes azt is 
megígérni, hogy Bukovina és ar. elfoglalandó Magyar
ország zsidóit is régi jogaikban meghagyja! Mi Isten 
segítségével ~nnél többet remélünk elérni. Nem akar
juk román hittestvéreinket régi jogaikban vagy in
kább jogtalanságukban meghagyni, de hisszük, hogy 
győz az erkölcsi igazság és magyar-osztrák-német 
fegyver felszabadítja majd a rabszolgaságban sinylő
dőket. 

A román zsidók eleget tiltakoztak az állapotok 
ellen. Még januárban nagygyűlést tartottak, melyen 
egyenjogosításukat sürgették, de minden eredmény 
nélkül! Pedig értékes elemet alkotnának hazájukban. 

Az lMIT Evkönyve. 1917. 
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Zsidó ügyek iránt is van érzókük. Még az ő - saját 
szenvedéseikkel tele - békéjük idején zsidó tö1·té
nelmi múzeum alapítása érdekeLen indult meg or
szágos mozgalom. A háború által sujtott testvéreik 
számára is vagy 80 ezer frankot gyti,itöttek. Zsidó 
munkásszövetségek alakultak jogaik kivívására. A kiH
földön élő román zsidók pedig nemosak tekintélyes 
pénzösszegeket juttattak haza is, másfelé is, hanem 
New-Yorkban, Párisban, Genfben tanácskozásra gyül
tek össze s az egyenjogosításnak előmozditásá.t hat.á
rozták el. Egyébként a párisi románok szintén a~ en
tente pártjára azólítják honfi1ársaikat, dicsőítik a szabad 
és emberi jogokért harcoló Franci&Ol'Szágot és biznak 
győzelmében. 

Csak elvakitott vagy szemeit az igazság elől elzáró 
ember nem látja, hogy az entonte nagyhangú igéretei és 
biztatásai dacára, eddig még semmivelsem mozditot.ta 
elő a zsidók ügyét, sőt hogy közbelépését komolyan 
sem vették a tfzesszövetség zsidóüldöző tagjai. Viszont 
a központi hatalmak minden igérot nélkül móg az 

• elfoglalt és megszállt tartományok zsidóságát is egyenlő 
jogban és elbánásban részeeitik, mogértéssel és rokon
szenvvel fognak hozzá viszonyainak rendezéséhez, 
anyagi és müveltségi állapotuk j avitásához. 

Lengyelország zsidósága az évszázados rabszolga
sors után, ámbár P.pen őt érintette legközvetlenebbül 
s legkegyetlenebbül a háború és követelt tőle rend
kivüli vér és vagyonáldozatot, most szebb napoknak 
örvend. A központi hatalmak tényleg felszabaditották. 
Új korszak kezdődik számára jog és kultúra tekinteté
ben egy a r án t. 



l•'rigyol:4 fölHWOt'g, nv. oav.trt\.k-rnngynr hadL\TÖ fö
parnncenoJw nutgn, jolont oHt ld, h ogy bf\.r tt ht\gni 
egyoztuéuy ezurint. 111ega~nlH tort01nft.nyt n.nnn.k t.örv -
nyoi ezerint koll kormt\.uyozni, mógil-l n. fuloltOYio tuk 
agyenjogn. toldntotöbon tt l\atontü lta l'lY\J\,ny llliÍl' n, lu\,
bort1 ela ö fel ó bon i ntózkodt'tt t.~ a az ogywt.móny -1·:l. pou t
j fit v ot to fl gy el n1 b , tu olynek órtolmt\hou va\Hoztnt.f\a
o,\k holy e vnn n.ltkor, ha t elj t aaóggul l o hetotton ant n z 
orszft,g törvóny i nln.pjt\n eljt\.nli . \Valnu~ohn ffo nónwt 
tUlarotHl ár b ly t l H pt\d ig n. « lt lut.i bi~oLtaá.~\) d ött. 
igy nyilothozo tt : <t!Jn.t.ósógninknt uta~Hot.tult, hogy o. 
zsidókat n,z ogyenlöaóg éa ornl>ori aHóg olvoi azo\·int. 1t 
töhhi nomzotiaéglloz hnsonlónn tnogvódj ól<. A ld n. nümot 
lto rmó.nyzatot. iemori, tudja, h ogyJninclot\ nlcol{)tt elh~n~l> i 

vagyunk n. ldvotoloa olbánlMi!nttk ós nv. t.' tnbo1·tol u iildö· 
zésnek, molynol< a zsidók OroszorszógbnJl lti vn.lH\f\.1 
téve. A mogaztí1lt to.rtonu\.nyokbM l) f.' tn órltN~hll< pa
naszok, sőt lutlu.i t·n.t.ok jönnole ez r<) vol ltö~ i gn.zgn.tt\.Hunlc 

móltányo~aágáórt óe pártatlnnat\gf\órt. )) 
A győzteA batnhnalt felisnwrilc, mi lyon ó rtóko~ 

n.nyu.g n.z óvs~á.zadok ótn. mostohn. bt't.nt\amódnal\ ki· 
tott lengyol 7-aidó~fig, ö1·tókolil< lrillön ÖfHlll <'f:ln lt\d i 
érzósét ós turláevágyát., úgyt:tzintón azt, "· oHodti!i ~~ í 

vóeságot, moly romole köz1., fol}>O rVi Holt tlijt~kou is 
tovt\bb lt és rlolgov,ott. a a hn.dserognolc iH luu~~nos 

szelgálatokat t,eljos i tet. t. Ahol r~ 11ómot. vagy n.z os~t•·t\k
magyar nralorn aegHőlwzet ny új tot t vngy o. kov,d~lmÖ

nyozóat megindította, a zsidók azonnal készoltnek 
mutatkoztak a viszonyok mugjavitáaárt~. OroaVJorsVAá.g 
szándélikal olőmozdHoita a szot·vezetlouaógot. ós a 
szétllúzá.at. Még hitközsógokkó som tötnörültok n 

--------------------------------------~ 1_• ____ _ 
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zsidók, minden templom közönsége külön község, 
néhol céhek egyesítik csak tagjaikat külön-külön 
községben és templomban. 

A lengyel zsidók sorsa hosszú tanácskozások, meg
beszélések, újságcikkek és irodalmi viták tárgya volt. 
Megszámlálhatatlan röpirat, a német felekezeti és 
nem felekezeti aajtó, folyóiratok és komoly tudomá
nyos -könyvek foglalkoznak a súlyos problémával. 
A Süddeutsche Monatshefte külön vaskos köte1 et 
adott ki . Ostjuden címen, a müncheni Marz nevű 

folyóirat is nagy teret ezentel ennek a ké:r.désnek. 
Három eset iehetséges : hagyják-e meg öket vallási 
kultúrájukban, de világi műveletlenségükben? tereljék 
őket a német kultúra felé ? vagy pedig a lengyel nem
zeti kultúra útjaira? Ezzel összefügg a nyelv kér
dése is : zsargon, esetleg héber legyen-e a zsidók 
nyelve, vagy német, vagy lengyel? Eddig itt a fele
kezet a nemzetiséget is jelentette : a lengyel nemze
tiségű=római katholikus, az orosz = görög keleti, a 
német=protestáns, a zsidó külön helyet foglalt el: 
zsidó. ~1int vallási közösség most milyen nemzeti
ségűnek vallja magát és milyen nyelven szóljon, mi
lyen nyelven tanítsanak iskoláiban? A zsidók a né
metségnek eddig is zászlóvivői a maguk környezeté
ben, a zsargon dacára, melyet az 1915-iki krakói 
lengyel statisztikai évkönyv ezerint közel 2 millió 
lengyel zsidó vallott anyanyelvének, szemben 15 ezer 
más anyanyelvűvel - de félő, hogy a lengyelek előtt 
ez ellenszenvessé teszi majd öket. Ha a lengyel kul
túrának engedik át öket, ezzel elszakítják őket a né
metségt61 és igy a németség maga. segitené nevelni 
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esetleges későbbi elleneseit. Mai állapotukban azon
ban semmiesetre sem maradhatnak meg. Viszont nem 
szabad rájuk vallási kényszert gyakorolni, nehogy az 
az aggodalom támadjon bennük, mintha vallásos 
meggyőzödésüket akarnák megingatni. Épen ebben a 
tekintetben legérzékenyebb az izraelita és legelöbb 
válik bizalmatlanná minden mű velődési törekvés 
irányában, ha ősi szokásai, vaUási hagyományai árán, 
szent meggyőződése csorbításával akarják a művelt
séggel megbarátkoztatni. Az iskola óriási eredménye
ket érhet el, de anélkül, hogy vallásától s annak 
tudományától fosztaná meg a lengyel zsidót ugyan
akkor, mikor a kultúra áldásait kivánja reá is ki
terjeszteni. A tőrában és talmudban való oktatás ro
-vására nem lehet ott műveltséget terjeszteni. 

A hadvezetőség méltányolja is a régi zsidó iskolák, 
főleg a talmudiskolák érdemeit és mindenütt újra 
megnyiija, esetleg átszervezi öket. Wiliampol-Kownó
ban maga a vezénylő ezredes, akinek sürgetésére 
és segítségével adták át újra rendelkezésének a. nagy 
talmudiskolát, tartotta a megnyitó beszédet. «Lássa
nak különös bizalmat abban, hogy a német kormány 
önöknek megengedi, hogy híres és régi iskolájukat 
akadálytalanul újra megnyissák. Átadom önnek tisz
telt rabbi úr ... képezze ki benne a :fiatal diákokat, 
hogy vallásuk erős harcosaivá legyenek, bü szolgái 
államuknak, kik polgári erényeik gyakorlásában min
denki mást felülmulnak. » Lublinban a mi hadvezető

ségünk zsidó gimnáziumot állított fel, néhány város
ban zsidó kultúregyletek még leánygimnáziumot is 
létesítettek. (Lengyelországban már megnyilt volna 
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a pesti zsidó gimnázium is.) A varsói egyetemen, hol 
azelő tt néhány százalék arányában vettek fel zsidó
kat, ez évben már 521 (46%) volt számuk. 

Az elemi-, közép- és leányiskolák száma mindenütt 
megkétszereződik. Lodzban, pl. még 1914-ben csak 
18 zsidó iskola volt, 58 osztállyal, 2980 tanulóval, 
most 32 iskola 141 osztállyai oktat 7400 izra.elita 
gyerm e~et. A tanítási nyelv az új iskolarendelet értel
mében a német, bár a lengyel tanítóság a lengyel, a 
zsidó munkásszövetség a ji cl dis érdekében folyamodott. 
A Lengyelország számára kibocsátot t iskolai rende
let az izraelita b ittanról külön emlékezik meg : 
<<Keltse fel a vallásos érzést, tartsa ébren a zsidó 
hagyományt, oltsa be a zsidó mult iránti szeretetet. 
A zsidó jellegzetesség és a zsidóság eddigi fejlődésa 
tekintetbe veendő. A zsid6 vallás alapigazságai, a leg
fontosabb vallási for rások, a zsidó történelem és a 
szokások áttekintendők. Héber nyelvtan, biblia, ké
sőbbi történet és kötelességtan t anítandó.» A zsidó 
vallási és iskolai ügyek referensévé a n émet kormány 
a varsói kormányzósághoz zsidó vallású birodalmi 
képviselőt nevezett ki. 

A hadvezetőség is figyelembe veszi a zsidók j o gos 
kívánságait. Tekintettel van, pl. a azorobatra és fel
menti a szombati munka alól az útépitésnél, szállí
tásoknál, állami árúsításnál alkalmazott zsidókat. 
A kieli császári hajógyárban és a stettini Julcan 
gyárban aikamazott lengyel zsidó munkások megszen
telhetik a azorobatot és hivatalból nyernek rituális 
ellátást. Beseler 7 va,rsói kormányzó rendeletben tiltja, 
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hogy katonák a zsidó kereskedőket az ünnepek meg
szegésére kényszerítsék. 

Az elmenekült zsidók kezdenek visszaköltözni régi 
lakhelyeikre. Hatszázezer zsidó családi tűzhelyet dúlt 
fel a háború Lengyelországban és nyugati Orosz
országban. A nyugalmasabb tájakon újra megteleped .. 
nek. Varsóba a százezer menekült közül 80 ezer ismét 
visszatért. A zsidók száma az egyes kormányzóságok
ban újra igen tekintélyes. Lublin kormányzóságában 
206 e~ er, Radomban 154 ezer, Kielcében 106 ezer, 
Pietrkowban 800 ezer. 

A lengyelek viselkedése a zsidókkal szemben egyre 
élesedik. Az ellenük irányuló boykott háború alatt is 
tovább tart és nemcsak anyJtgi kárt okoz az amúgy is 
sujtott zsidó kisembereknek, hanem szítja a gyűlöletet 
és caorbítani igyeksz~k alig szerzett jogaikat. A varsói 
városi szabályzatot az ottani polgári bizottság úgy ter
vezte, hogy csak lengyeiül írni a olvasni tudók nyer
hetnek szavazati jogot. A német kormányzó azonban 
úgy változtatta meg a szabályzatot, hogy bármely 
nyelven - tehát zsargonban is - iró s olvasó polgár 
lehet választó. A városi tanácsban minden felekezet
nek, illetőleg nemzetiségnek lélekszáma arányában 
jutna hely. A zsidók a választásnál a lengyelek kérel
mére s a béke kedvéért a maguk részéről megeléged
tek 19 tagsági hellyel, holott több illette volna meg 
őket s a hatás mégis az volt, hogy az összeülő tanács 
mária sérelmeket követ el a zsidók ellen és jogaikat 
meg akarja nyirbálni. A varsói segítő-bizottság is, 
mely 11 millió rubelt gyüjtött, - csak zsidóktól 2 1/t 
milliót - a zsidókat kirekesztette és összesen 15 ezer 
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ru belt oszt oH li i zsidók közt, hór l,) o:) Et szit.muk E1. 
általános megütközést keltott. 

A lengyel zsidóság vezetői úgy ezeretnék megakadá
lyozni az ellenségeskedés növekedését, hogy hitfelei
ket u. kereskedői és ipari pályáln·ól a földmívelés felé 
igyekeznek terelni. Ez a foglaJkozas, a romlatlan ter
mészettel való azorosabb kapcsolat, lelkü1nől is sok 
kinö\ést nyesna le és megtisztítnná óvazázados üldözés 
és egyoldalú foglalkozá folytán rárakódott minden
féle eléktelenítö folttól. A földmívelés inkább is biz
tosítaná megélhetésüket azon a gazdag földön és az 
elképzelhetetlen nyomoron is enyhítene. Más módokon 
is gondolkodnak. Kownóban Ludendorff tábornok 
elnöklate alatt bizottság foglalkozott a kivándorlás 
kérdésével s bizonyos szabályok betartása mallett meg
engedte a kivándorlást azoknak, akiknek rokonaik 
hajójegyeket küldenek. Ez a bizottság is hangsúlyozza 
azonban, hogy nem a kivándorlás segít majd, csak a 
földmíveléshez való azoktatásnak lesz átalakító hatása. 

A nyomor enyhítésére márhetetlen pénz szükséges. 
A külföldi segítő-bizottságok hatalmas összegeket bo
csátanak rendelkezésre és küldötteik személyesen gyüj
tenek a helyszínen tapasztalatokat, hogy a segélyezés 
módjait megállapítsák. A berlini bizottsá.g havi fél
millió márkát küld Lengyelországba, a bécsi Allianz 
250 községnek egy millió koronánál többet osztott, 
tonnaszámra küldik a ruhát és az élelmiszert. De mi 
ea mind milliók szükségletéhez képest! Csak Varsóban 
50 ezer munkanélküli van. - A rabbik és hitközeégi 
alkalmazottak sorsa is kétségbeejtő. Községeik szerte
széledtek, híveik elszegényedtek, intéző fórum nincs, -
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A sok katonai aggály dacára, melyot előbb el kollett 
oszlntni, most már mégis sikerült a segélyügyet úgy 
megszervezni, hogy a Jegnehezebben hozzáférhető, . 
vasúttól távolfekvő tájakig is elér a segitség. 

Külföldi pénzek segitsógével mindenütt napközi 
otthonok, népkonyhák keletkeztek - a varsói Ezra
egyesület naponta 25 ezer obédot, Lodzban a zsidó 
népkonyha 30 ezer adag ételt oszt. Tál'sulatok alakul
nak munkaközvetítésre, szakiskolákat nyitnak iparosok 
számára. Zsidó munkások termelő-szövetkezetei, ön
segélyzö s bitelegyletek könnyitanek a súlyos állapo
tokon. Felnöttek iskolái a müveletl ensóg ellen küzde
nek. Zsidó legény- és spo1·tegyletek, héber vagy zsar
gon vezénynyelvvel, ápolják az összetartást. Ezek egy
úttal a cionista propagandát is azoigálják sok halyen. 

A cionizn~usnak, mely az egész világon sajtó és éld
szó segítségével élénk tevékenységet fojt ki és rend
kivüli mozgékonyságot árul el, Lengyelországban kü
lőnösen hálás tere v~n. A cionizmus Herzl óta nagyot 
módosított eredeti tervén, hogy önálló, semleges zsidó
országot teremtsen Palesztinában, - főleg a régebben 
közönyös török kormány féltékenysége mia.tt. Nordau 
Miksa, a cionista gondolat másik harcosa, most új 
alapelveket állít fel, melyek némi "tekintetben kibékü
lést jelentenek a eionizmnat ellenző zsidóság elveivel 
és a kettő közt középutat keresnek. Elveit három pont
ban foglalj a össze : 1. Ahol kis számmal élnek zsidók, 
törekedjenek teljes egyenjogosításra; ha papiron meg
lesz, a társadalom előbb-utóbb szintén megvalósitja. -
2. Ahol jelentős szarvezett elemet alkotnak, ismerjék 
el öket külön nemzetiségnek ; ezen elismel'és j ál·j on 
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minden politikai és müvelődési joggal a következ
ménnyel, mely más, az államban élő öntudatos, meg
külömböztetett nemzetiséget megillet. - 3. Mindazok
nak, akik csak zsidók akarnak lenni, jusson a Palesz
tinába való korlátlan bevándorlás joga; önuralommal, 
a felvétel és letelepítés jogával rendelkező zsidóország 
alakuljon azon kormány fennhatóaága alatt, malynek 
birtoka az ország. · 

A cionista zsidó nemzeti alap a háború első évében 
félmillió márkával gyarapodott. Ujabban hadi földadó 
gyüjtésére szólít fel a cionista szervezet, hogy Pa.lesz
tinában örökbérlet útján földet szerezzen Kelet-Európa 
háborús zsidó áldozatainak. Cionista kongresszusokat 
tartottak Széles a világon s amely országról máskülön
ben azt sem tudnók: van-e zsidó lakóssága s ba igen, 
törődik e felekezetével, a cionista buzgalom ÖB!3Ze
toborozza és öntudatra serkenti őket. Európa és Ame
rika minden tájáról, de más világrészekből is érkezik 
bir cionista tanácskozásokróL Johannesburgban pl., 
Dél-Afrikában 100 kiküldött angol és jiddis nyelven 
tárgyal. Bombayban, Indiában hasonlóképen. A «Póálé 
Ción)), cionista munkások szövetsége Kánadában is 
agitál A zsidó nemzeti alap 'virágnapot rendez 1\.me
l'ikában és Hollandiában - utóbbi helyen ((A tűnő 
amstardami gbetto 1> kiállítással kapcsolatban és száz
ezer frankja gyül be. Ez a tevékenJség önmagában is 
~mponáló, mégha máskülönben a mozgalomnak nem 
is vagyunk hívei. 

Palesztinát mi sem feledj ük el, vüágzását h ön 
óhajtja a mi szivünk js, ba nem is lelkesedünk a 
zsidóbirodalom eszméjéért. Hiszen a zsidóságnak 
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annyi szent emléke, annyi régi dicsősége fűződik a 
Szentföldhöz ! A palesztinai település eszméjével sokat 
foglalkoztak az idén, főleg a lengyel kérdéssel kapcso
latban. N émét szakértők véleménye ezerint a Szent
föld aH g is vol.na elég a zsidóság egy kis töredékének, 
talán 300,000 embernek letelepülésére, ha saját mun
kájukból akarnának ezek megélni. Talaja ugyanis 
köves mészhegység, csak a Libánon nyugati része 
rendkívül termékeny. A volt Babilonia területe meg 
csak akkor jöhetne tekintetbe, ha régi vízműveit ujjá
építenék A település sikere akkor is kétséges voln~, 
mert a forróságot alig azokhatnák meg. Míg Varsó ban 
a nyári középhőmérséklet alig 19 fok, itt 34. A lengyel
ot·osz tömegek számára tehát alkalmatlan hely. A mün
cheni Europaische Staats- und Wirtschaftszeitung eze
rint viszont 5 - 6 millió lakót is elbirna kellő mívelés 
mellett és a termésből még felesleg is maradna. 

A jövő ábrándjaival szemben a jelen elég szomorú. 
Mult télen megismétlődött a sáskajárás és -a termés be 
vetett rem~nyeket meghiusította. Gabonában 1/s millió 
frank kárt .okozott, narancsban ötnegyed milliót, man
du1ában 1/6 milliót. Összesen vagy két millió volt ter
ményekben a kár. A telepesek szinte emberfeletti erő
vel fognak hozzá újra meg újra a maguk földjének 
míveléséhez. Galilea telepei gabonát, a judabeliek 
szőlőt, na1·ancsot, mandulát termesztenek; ez utóbbiak 
a kivitell-e számítanak r~ndes körülmények közt, most 
szükséget ezenvednek és olcsón kénytel enek a termést 
eladni. A telepesek ezért újabban zöldséget s hüvelyes 
veteményeket termesztenek előszeretettel és így segí-
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tenek magnkon az élelmiszerdrágaságban. A bevonult 
férfiak helyett itt is munkásnők foglalatoskodnak. 

A nyomor a mnlt évihez képest még fokozódott. 
Sok iparos munka nélkül maradt, különösen az épitö
iparral összefüggő szakokban. A külföldi pénzkülde
mények tekintélyes része, az entente urszágaiból'laló, 
nem folyik be többé. A palesztinai segelyosztó-bizott
ságnak osak 13 ezer frank állt ha\onként rendelkezé
sére, holott 70 ezerre lett volna szüksége. A mi kon
znlnnk az elsők egyike voU, aki a rettentő nyomorra, 
az éhinségre a figyelmet felbivta. Külügyi kormányunk 
nemcsak erkölcsi támogatást igért minden segélymoz
galomnak, mely a palesztinai zsidók sorsán enyhítem 
törekszik, hanem maga is tízezer koronát utalványo
zott az osztrák-magyar alattvalók számára. A konzul 
legkevesebb 6000 frank han segélyösszeget kért szá
mukra j ószívű hitrokonoktóL Hazánkban dr. Leder-er 
Sándor indította meg és szervezte a palesztinai segély
akciót, malyhez félév alatt 103 hitközség csatlakozott. 
A begyülő pénzen élelmiszereket juttatunk odtl · pénzt 
hiába küldenénk, mert árút nem lehet ott érte kapni. 
A zsidó n emzeti alap is lisztet előlegezett és élelem
mel látta el a 'fárosi lakósságot, a piacra hozott olcsó 
árúval szabályozta az árakat, továbbá mnnkásbázak 
építésével iparosokat kert\sethez juttatott. Jeruzsál~m
ben a. német-holland bizottság 3 új ingyenes nép
konyhát állított, hol naponta 3200 ebédet osztanak 
családoknak és tanulóknak. A német HiUaverein isko
lája 1100 ebédet oszt tanitványainak. Számos nép
konyha a készköltség ellenében, mások ingyen látnak 
el .. ezer és ezer nyomorgó t. Azonban sokan vannak 



meg így iB, akik 8 mindennapi kenyer nelkal sriköl
ködnek. - Sajna, az ehinség elsö köYetk~DD.énye
kepen mindenféle ngályos és f~rtózó betegség dühöner 
és kiilönösen a gyermekhalandó .... ág 'f'olt ig~n nagy. 
A kórházakat pedig a nagy pénz- és anyaghiány majd
nem arra ké~yszeritette, hogy mii.ködésöke beszün
tessék. A közegész égiigy terén három é\ óta fól~g a 
Berlinben 1909-ben alakult •Zsidó orrosok és terme
szettudo ok társasaga a palesninai egeszsegögy érd~
kében• fejtett ki Jeruzsálemben megb~~iilhetetlen 

munkát. Három osztálya '\'1\n. AA ~&.' iknek mü..köd~se 
a '\"'eszeitség leküzdésére irányul. mely Pale~ninában 
elég gyakori és kutya, maeska. t~,e. sakál barapá-sa ól 
eredhet. Eddig 9 beteaet- kezelt ezen osztt\ly feleke
zeti kiilömbség nélkül és fellah ok. beduin ek. tll'1\b nök. 
katonák keresik fel. Azelött Kairó ban. Konstantintipoly
ban kellett a betegnek gyógyulast kexesnie ~s sem
hogy hosszú útra indult YOln~ inkább t'lbanyagol 
baját. - A másodi~ f~.rtösó ~t~gsJgek~t rr · to 
osJStály közel másfelezer es&tben nyujtot segits~get. 

A harmadik~ u oltó gyógyosatály. ahol sok eat?r ~

oltást v~g()ztek a melyn~k mo t mar saji oltt)anya lT

késsitó Tegymühelye h~ van. A katonai ható~ag is 
támogatja megrendeh?seiYel. Most álla llögvesa ell~n 

is s~ándekozik ez as int~zet müköde ~et m~gk~sdeni. 
Azonkivül népsaerü iratokat te ~ k -u~ hti~r, ném~t 

é arab nyelren: ujs&g útjé.n pl. a •Ht\t-hérnth• t a
badság) hasábjain brrta fel a népet e .. tigyelm~st~tt~: 
oUassa be magát. A •Le.maán t ion* egylet z~m
klinikájt\n ~gy nap néha 00 ~t~g jelentke~ik .. 

AHirök kormány is bout\látott knlhumunktijmak 
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előbbreviteléhez. Jaffa, Hebron és Gáza városok nyil
vános kórházakat kaptak, felekezeti kórházakba a kor
mány is rendelt ki orvosokat a maga költségére. -
Sok régen tervezett reform is osak most valósul meg 
a háború alatt. Jeruzsálemben, Heb1·onban, J affában 
s más vidéki községekben a k~rmány v~gy 25 állami 
elemi iskolát állított, Jeruzsálemben állami tanító
képző intézetet nyitott, ahol a küJömböző felPkezetüek 
együtt tanulnak. Vetőmagállomásokat is létesített és 
mivel európai gazdasági iskolákba most nem igen 
küldhet tanulót, a Mikvé Izrael zsidó gazdasági inté
zet tíz mohammedán növendéket vett fel tandíjmen-

. te sen. Jeruzsálemben az eddigi zsidó és keresztény 
árvaházak mellett városi árvaház is megnyílt. A ható
ság a. koldulást a fővarosban eltiltotta, a szegényügy 
rendezéséhez fog, az élelmiszerekkel való ellátást szer
vezi, a pénzváltást egységessé teszi és maximálás ára
kat szab. A nagyvárosok között új utakat készíttet a 
kormány s a régieket j árhatóvá teszi. Jeruzsálem
Hebron és Jeruzsálem-Nablusz közt, Gáza és Atron 
közt nagyszerű utak létesültek. A jaffai, damaszkusi 
és jeruzsálemi müutakat is megépíttették, még pedig 
zsidó mérnökök segítségéveL Amint egyáltalában zsidó 
szakemberek számára nagy működési tér nyílik itt. 

Nagyszabású terv megvalósítására is készülnek. N é
hány nagyobb vízesést, melyek 9000 lóerőt szolgáltat
hatnak, több Damaszkusz és Jeruzsálem felé vivő vasút 
hajtására, továbbá Daraa, Tibériás, Názáretb, Haifa, 
Jaffa, Jeruzsálem villamos világítása céljaira szándé
koznak kihasználni. Ezenkívül vizvezetéket terveznek 
Daraába, az ottani kertek ás mezők öntözésére. A tibé-
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riási tó vizét ]s gazdasági célokra fogják hasznosítani. 
A Szentföldre tehát új kor virrad és szebb jövő vár. 

Gyanus forrásból · származó hirek és tervek is ke
rültek azonban forgalomba. A Times terjeszte"tte azt 
a hírt, hogy Henry Morgenthau amerikai nágykövet 
közbenjárására a kormány hajJandó a háború után a 
Szentföldet a cionistáknak pénzért átengedni, hogy ott 
zsidó köztársaságot alapítsanak. A hatóságok mármost 
adnának engedélyt kikötők és szállodák építésére, me· 
lyek annak idején az ide.genforgalmat lebonyolítanák 
Ez célzatos koholmány volt, hogy a cionistákat, mint 
hazafiatlanokat a törökök előtt befeketítse, aminek ha
tása a cianisták elnyomatásában meg is nyilvánult. 
Ezen híresztelésekkel szemben jelentette ki ünnepé
lyesen s jeruzsálemi nagyrabbi, hogy a zsidók közt 
nY.oma sincs az ilyen hazájuk területi épsége ellen 
irányuló mozgalomnak. A kormány végül szintén meg
cáfolta ezeket a híresztelések et. Német katonák ellen 
irányuló,- a szent helyek profanizálására vonatkozó 
hamis híreket hivatalosan megcáfolt a német kö
vetség. 

A zsidók maguktól, hazafias lelkesedésből iskola
épületeiket kórházi célokra ajánlották fel, hálából 
azért, hogy teljes polgári egyenjogosításban van ré
szük. Az idén már 20 ezerre szaporodott ama orosz 
zsidók száma, akiket a kormány minden alakiság mel· 
lőzésével a a díjak elengedésével török alattvalóknak 
fogadott. 

Az iskolák a sanyarú helyzet ellenére ernyedetlenill 
tovább folytatták működésüket, sőt a jaffai héber gim
názium kénytelen volt párhuzamos felső osztályokat 
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nyitni, jóllehet tekintélyes számú tanulója katonai 
szolgálatra vonult be. 27 tanár tanít az intézetben 
heti 436 órában. Szombatonként nyilvános, népszerű 
előadásokat is tartanak a tanárok. Jeruzsálemben új 
héber könyvkiadóvállalat alakult, mely népies, tudo
mányos és ifjúsági könyveket ad ki. A német zsidó 
segélyegyesület kölcsönkönyvtárait több mint 25 ezer 
ember kereste fel, aki 22 ezer könyvet olvasott. 

A hatóságok elismerik a zsidók knltúrmunkáját, 
példás buzgóságát és haza~sagát. Dsemál pasa, a pa
lesztinai és szír sereg parancsnoka, aki külömben a 
híres nyugati falrom látogatását közegészségügyi okok
ból betiltotta, meglátogatta a zsidó telepeket, iskoláikat, 
templomaikat és örömét fejezte ki a hatalmas munka 
fele1t, melyet a zsidók min~enütt végeztek. 

N em csak itt, hanem az egész török birodalomban 
mint értékes elemet becsülik meg a zsidóságot. A most. 
megnyilt konstantinápolyi egyetemen négy zsidó tanár 
müködik. A kereskedelmi minisztérium 2. állam
titkára, Sasson effandi hitfelünk. 

A jaffai héber gimnázium és a jeruzsálemi tanító
képző bevonult növendékeit a konstantinápolyi tiszt
képzőbe vezényelték. Magasrangú tisztek dicsérik a 
zsidók katonai erényeit. •Kötelességüket a legnagyobb 
lelkiismeretességgel és pontossággal végzik. Minden 
igaz muzulmán ezeretetet és barátságot érez zsidó 
testvérei iránt és nagyrabecsüli hazaszeretetüket.,. 
Érdekes intézkedést tartalmaz az új iskolaszabályzat. 
melynek 37. §-a különösen a béke idején itt müködö 
francia iskolák térítési kísérlete ellen irányul: «Tilos 
a tanulókat arra budítani, hogy idegen felekezet bit-
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oktatásán vagy vallásos gyakorlatain résztvegyenek. 
Nem szabad a tanulókat bizonyos tanfolyamoktól el
tiltani azért, mert vallási ezertartásokon nem vesznek 
részt. A tanulók még saját jószá!J.tukból sem jelenhet
nek meg más istentiszteletnél, mint a sajátjukon.» -
Mikor a német· zsidó Vörösfélhold bizottsága lent j árt 
Konstantinápolyban, a kormány engedélyével és elő
kelő török zsidók bevonásával Ozmán-izraelita Uniót 
alapított. Célja egyrészt a többi országban élő zsidók
kal érintkezést keresni ; másrészt a török zsidókat tö
möríteni s a többi lakóssággal való jóviszonyt fej
leszteni A kormány ezen Uniónak a bevándorlás sza
bályozására vonatkozó fontos jogokat biztosított. Az 
elnökségben az «Egység és Haladás» ifjútörök-bizottság 
állandó képviselőkkel szerepel. A keleti zsidók helyze
tének javitása is foglalkoztatja majd háború után az 
Unió t. 

A török kormány 750 a.lgiri és marokkói zsidót, aki 
a szentföldön lakott s a török állampolgárságot nem 
vette fel, kiutasított. Ezeket amerikai hajók Kréta. szi
getére vitték, ahol meg a görög kormány politikai 
okokból nem türte meg őket, míg hosszú bolyongás 
után az Alliance Ajaooióban, Korzika szigetén meg
telepítette őket. Viszont izraelita. vallású török alatt
valók, akik Mexikóba.n élnek, sokat ezenvedtek az 
ottani z·avargásoktól és az amerikai segítd-bizottság a 
washingtOni kormányt kéri : pártfogolj a ezeket. Az 
Egyesült-Államok most már harmadszor neveztek ki 
zsidót Konstantinápolyba nagykövetnek. Strausz és 
Margentbau után Elkus J. Ábrahám, egy szociáJis 
tézen és mint törvényalkotó is kiváló férfiú, képviseli 

A..alMIT Bvköoyve. 1917, ~~ 
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Amerikát. Ez sem volna Európa minden államában 
lehetséges. 

A középhatalmakkal szövetségee másik államban, 
Bulgáriában szintén ~ legteljesebb vallási és polgári 
egyenjogot élvezik hittestvéreink. Gyűlölség nincs. 
Majdnem minden városnak zsidó tanácstagj a is van. 
Van zsidó képviBelő és 4 zsidó konzul. Egész Bulgáriá
ban csak 5000 áskenáz zsidó van, még pedig magyar 
és esztrák, a túlnyomó rész spanyol származású, sze
fárd. Szófiában 18 ezer a lélekszámuk. Sok segítő 

egyletük müködik, minden községben felekezeti isko
lát tartanak fönn ; ezek~ valamikor az Alliance .iskolái 
voltak. Csak az új nemzedék beszél bolgárul, a leg
többjének érintkezési nyelve még a spanyol. Vallásos
ságnk, sajnos, apadóban van. A balkánháborúban 
6000 zsidó katona küzdött hazájáért, köztük sok tiszt, 
vesz-teségtik 500 ember volt. Most még többen vesz-nek 
részt a háborúban, néhányan kapitányi, sőt ezredesi 
rangban. Szófiába is zsidó követet küldött Amerika, 
Einstein t. 

A központi hatalmak zsidósága a háború második 
évében iB megállotta helyét. Abban az irigylendő bely
zetben volt, hogy olyan zászlók alatt küzdött, melyek 
győzelmesen hatoltak előre diadalról-diadalra. A köz
ponti hatalmak népei szinte hihetetlen megmozdulás
sal és az erőnek nem is sejtett lendületével szegezték 
szembe vasakarutakat az ellenség mill;ióinak és ha 
voU is néha visszaesés, ba időre-órára az ellenség nagy 
tömege győzedelmeskedni, sikert érni is látszott -
•nem nyugodhat gonoszság vesszeje az igazak osztály
részén !• A rég ellenünk szító apró orsz~okat bősi 
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küzdelmek árán letörtük, a csalfa Itália régi kúlturájú 
tájaira benyomultunk s ,ha a túloldalon nem mozdul 
meg újra a már tehetetlennek vélt eJlensóg, bizonyára 
a klasszikus föld sok régi műkincsével ismerkedik meg 
a magyar baka. A hitszegőnek dicsőségét azonban meg
irigyelte egy más-ik kétes barát. Nyár derokán orvul 
tör hazánkra és kincses Erdély egy részét megszállja. 
Mire zsidó újév napja itt volt, Románia azámára is 
közeledett az ítélet ideje. 

A sok viszontagság és balszerencse ellenére veszély 
idején is bizakodóbb és nyugodtabb volt a hangulat, 
mint a háború első idejében. Valami reményteljes 
meggyőződés hatotta át a nemzetet, hogy az igazságos 
ügynek győznie kell Az izgalom, a. nem várt esemé
nyek okozta megdöbbenés már nem áradt túl bizonyos 
határokon, mint az első időben, hanem szinte rendes 
mederben tartotta magát.. Az események is mintha 
csak a már ismert rendes mederben folytak volna le. 
A társadalmi munkának útjai is meg voltak már szabva, 
a. sok 1 apasztalaton okult segélymozgalmak ügyeseb
ben kapcsolódtak be az események láncolatába, mint 
a háború elején. Sőt már arra is ráértek az emberek 
a megvolt lelki nyugalmuk hozzá, hogy ama bizonyos 
nemtelen indulatokat, melyek a háború első izgalmár
ban el ham v adni látszottak, újra élesszék és lángra 
lobbantsák. A 11ULgya,. zsidóság hívén eljárt minden 
kötelességében, ~ a haza védelmében, mint a társa
dalom munkaköreiben. Elhozta áldozatait a haza ol
tárára, fiainak vérét a hazának ezentelt-e és vagyoná
nak tekintélyes részét a jótékonyság szolgálatába állí
totta. A haza segíts4gére sietett anyagi és lelki Javai-

H• 
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val, nagy buzgalommal 1A.tott hozzá maga is a társa
dalmi feladtttok rnegoldásához. Hazafias köteleeséget 
teljesített, elismerést sohasem várt, mégis, mintha 
n éha hamis megítélésh~n lenne része. Bizonyos fog
lalkozás i ágakkal inkább velejáró hibákat és gyenge
ségeket a felel{ezet rovására szAretnek írni, holott ép 
úgy ]{ár a közvetitő kereskedő vallását hangoztatni, 
mint az <Sstormelőét. Amint ezt pl. a szegedi bitközség 
évi jelentése ldemeli, hogy míg fiaink a h arctéren 
küzdenek, ottbon sok nemkatona igaztalanul ezenved 
elfogultság és nyilt rosszakarat miatt. - Sándor Pál 
a képviseldházban, Dllmann Adolf a főrendiházban 

megmagyarázta, hogy sem egy felekezet, sem egy fog
lalkozási ág rovására nem írható az általános drágu
lás. Egy volt miniszterünk pedig kifejtette, hogy a 
gazda is kitünő kereskedőnek bizonyult. Azzal a kü
lönbséggel persze, hogy nekünk mégis nagyobb kultúr
igényeink vannak. N.em r ejtjük szerzaményünket tuli
pántos ládák mélyére, hanem tudomány, irodalom, 
mi'ivészet n emes céljait bő kézzel támogatjuk és a hadi 
és más j ótékonyság minden ágát nagyarányú adako
zással istápolj uk. N em büszkélkedünk vele, osak 
hazafias és emberi kötelességet teljesítünk. de hivat
kozhatunk rá védelmül és a csupán sötét foltokat látó 
rosszakaratot ezekre a színes vonásokra figyelmeztetni 
természetes jogunk. 

Az ellenség golyója bizony nem ismer felekezeti és 
foglalkozási kiilönbségeket, A háborúban mindenek 
vére egybefolyt és az egyik a haza védelmében épen 
olyan bátorsággal forgatta fegyverét, egyik a haza vé
delmében c§pen olyan bátorsággal forgatta fegyverét, 
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mínt a másik, épen ugy érezte, hogy sz ülöföldj ének 
szabadsága, bi~tonsága forog kockán, mint a másik. 
Makkabeusi hősiességgel, vagy ha tetszik, az idén dívó 
tigrisbátorsággal küzdöttek a mieink is. Különösen a 
sok sorainkból kike1·ülö tartalékos tiszt tett szintén 
kiváló szolgalatokat. 

Katona1 részről tudatában is vannak a zsidók harc
téren tanusított vitézségenek. Tarczali dell' Adami 
Géza ellentengernagy egy gyüjtemény kiadását java
solja . ezen a címen: Ausztria-Magyarország zsidói a 
mostani világháborúban. <l EZ nemcsak történeti emlék 
volna és a következő nt:mzedékeket sarkalná hasonló . 
cselekedetekre, hanem nagy hordereje lenne a mon-
arkia összzsidóságának állására és tekintélyére.)) 

A bevonult zsidó katonák nagy számát nn sem mu
tatja jobban, mint az a tény, hogy akárhány község 
teljesen elnéptelenedett és kénytelen kiadásalt leszál
lítani vagy alkalmazottait elbocsátani, továbbá, hogy 
sok kisebb hitközség . a mindennapi lstentisztelethez 
szükséges tíz embert, a minjant, sem képes már 
egy begyüj te ni. 

A magyar zsidóság ez év ben jubileumot ült. Húsz 
éve múlt, hogy az izraelita vallást egyenj ogosították. 
Az 1895 : XLli. törvényc1kk azonban eddig csak er
kölcsi vívmány maradt, mert tényleg az egyenjogosí
tás nincsen minden következményeiben keresztülvíve. 
A felekezet még mindi.g nem rendelkezik önkormány
zattal, a zsidó ügyeknek még zsidó referense sincs. 

A főrendiházban a vallásfelekezetnek hivatalos kép
viselete nincs. A recepció még tulaj don recipiálására 
vár. A zsidó önkormányzattól bizony nagyon távol 
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állunk. Orthodox testvéreink még mindig csak legfel~ 

jebb jótékony::;ági bizottságokban hajlandók együtt
működni a hazai zsidóság másik árnyalatával. 

A jótékonyság köz ös gyakol'lására ez az év folytató
Jagosan is, újból is elég alkalmat szolgáltatott. Sőt az 
intéző köröknél való együttes közbeJépésre is. Az itt
l·ekedt galiciai menekiilteket ugyanis egészen k ülönös 
körühnények közt tömeglakásaikból a toloncház útba 
ejtésével idegenbe vagy hazájukba távolították el. Sok 
hír neves tudós is akadt közöttük, ele ezeket is a rend 
megbontóinak és a drágaság okozóinak tartották. Csak 
vezető férfi aink utánjárására sikerül t néhánynak itt
tartózkodási engedélyét meghosszabbítani. Szegény 
száműzöttek szívesen térnének haza a maguk jószán
tából, ha otthon a veszély elmult és megélhetésük 
biztosítva volna. A tavaszi o1·osz támadás elől mene
külőkkel már kíméletesebben vagy óvatosabban bántak 
el, amennyiben a menekültszállító·vonatokról leszáll
niuk sem volt szabad, hanem csak az ausztriai nagy 
táborok felé folytatLatták hazánkon át útjukat. 

Saját honfitársaink bujdosását, magyar zsidó testvé
reink meneküléset is lathattuk az idén. Megvallhat
juk: hangosabban dv b ban t meg szívünk, még bensőbb 
s melegebb volt a részvét, melyet nyelvükben s érzé
sükben magyar testvéreink szomorú száműzetése és 
oly váratlan megjelenése körünkbt1n okozott, a jóté
konyság még hatalmasabb erővel nyilatkozott meg 
irántuk, mint idegen ajkú s viseletű bittestvéreink 
iránt. 

Az erdélyi menekültek közt számos prozelita azorn
batos zsidó is akadt, amit csak abból a megszomorító 
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tényből tudtunk meg, hogy nem egy helységünkben 
ellenszenvvel és szűkkeblűen fogadták, illetőleg utasí
tották el a portáról ezeket a azorobatot megazentelő 
magyar parasztokat, akik 186 7 -ben túlnyomórészt át
tértek az izraelita vallásra. A magyar zsidóság részé
ről is mindenesetre nagyobb érdeklődésre és párt
fogásra tar~hatnának számot. A nyolcvanas évek óta, 
mikor e.zen évkönyv nagyrabecsült szerkesztője orszá
gos gyűjtést indított érdekükben, szinte egészen el
hanyagoljuk őket. 

Sok. helyen viszont a menekülők a legszebb meg
értésre, szenvedéseik igaz emberszeretetra találtak, 
akár galiciai, akár magyar zsidók voltak. Főispánok, 

hatóságok érintkezésbe léptek a menekülők útvonalán 
fekvő hitközségekkel, hogy őket megfelelő élelemmel 
lássák el s erre a célra pénzt és élő állatokat bocsá
tottak rendelkezésükre. Hitközségek, izraelita egyesü
letek és testületek r.endkivüli buzgalmat fejtettek ki, 
külön segítő-bizottságok alakultak mindenfelé ; a hit
közeégek roanekült tanítókkal töltötték be a gazdátlan 
állásokat .s menekült rabbikat hívtak meg ünnepi 
szónokoknak. Körülbelül 35 ezerre tehető ama megyék 
zsidó lakossága, melyeket a veszély közelről érintett. 

Pedig a régi szenvedéseket sein hevertük még ki ! 
Az orosz dúlás nyomait, a kárpáti falvak romjait sem 
takarítottuk még el ! Ennek a feladatnak megoldásá
val o1·szágos bizottság foglalkozott, de eleinte arra a 
kissé rideg álláspontra helyezkedett, hogy csak magyar 
honos kárvallottnak házát építi fel. Utóbb Ghillány 
miniszter mégis- enyhített felfogásán és méltánylandó 

esetekben kivételes elbánást igért. - Az Űl"S?.ágos lz~ 



Közalap és az Orsz. Izr. Tanítóegyesület felhívást 
intézett a magyar zsidósághoz a. lerombolt kárpáti 
zsidó iskolák érdekében, melyek a magyarosodás elő

mozdítói a nemzetiségi vidéken és á ldásos munkát 
végeznek a közművelődés terén. Rövid időn belül 
60 ezer koronán felül gyült egybe, ami a célt tekintve 
aránylag kevés. 

Igaz, hogy sok mindenféle szent cél veszi igénybe a 
magyar zsidóság adakozó hajlamát. Maga az «Egyenlő
ség» háború kezdete óta több m1nt százezer koronát 
gyűjtött felekezeti jótékony célokra. A napilapok 
hasáb j ain is állandóan találkozunk adakozó hittestvé
reink n evével. Hatalmas arányú emberbaráti műkö
désre adják meg a módot a felekezeten belül is 
ezeknek adományai és számos intézményünk bátran 
sorakozik a gazdagabb külföld hasonló intézmé-nyei 
mellé. A Pesti Izr. N ő egylet egymaga 117 ezer koronát 
osztott ki segélyképen. Az Omike és a Diákmensa 
9 hadijóléti intézményt iart fenn, hol naponta 
1000 ember nyer ellátást vagy segélyt. A Zsid·ó Pat
ronázs már több mint 2000 árvagyermeket gondoz. 
Katonák ünnepi élelmezése, sebesülteknek rituális 
élelemmel való ellátása tízezreket emészt fel. 
- Közmüvelődési tekintetben említésre méltó, hogy a 
vágújhelyi hitközség felekezeti alreáliskoláját most 
már teljes főreáliskolává fejlesztette. . 

Az egész magyar zsidóság kegyelettel gyászolta egy 
másvallású bátor küzdőjének, Eötvös Károlynak, a 
tiszaeszlári pörben hőslelkü védőnknek halálát. 

A monarkia másik államának, AUBztriának zsidó
ságát a galiciai menekülés ismét súlyos feladatok elé 
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állította. A már visszatértek nagy tömege~ köztük 
vagy százezer zsidó, kénytelen volt másodszor is lak
helyétől megválni s az erélyes intézkedések folytán 
már nem is h.izonytalan száműzetésbe menni - Csak 
az idén lehetttt felbecsülni egész teljességükben azokat 
a rengeteg Pl.?-Bztításokat és károkat, malyeket az orosz 
Galiciában a háború elején okozott. 50 ezer zsidó-ház 
esett rombuló és égető kedvük áldozatául. 840 ezer 
hittestvérünk 9/1o-ed részben anyagilag egészen tönkre
ment, fele elmenekült, 20 ezret elhurcoltak Orosz
országba. 15 ezer zsidó árva maradt '\"édtelenül. . 
A háború vérengzései közt elKérgesedett szív is érzi a 
fájdalom éles nyilaláBát ilyen kimutatás olvastakor. 
Zsidó segítő-bizottságok s főleg a bécsi Izr. Allianz 
fényes működést fejtettek ki, ez utóbbi amerikai segít
séggel több milliót osztott ki. A galiciai helytartó is 
utalványozott tekintélyes összegeket és a zsidó segitö
bizottságat önálló hatáskörrel ruházta fel a hadiárvák 
ügyeben. Ezen zsidók állampolgári érdekeinek meg
óvására Rothschild Lajos báró kezdeményezésére 
szintén-bizottság alakult. Nemzetijogok kivívására, sőt 
a keleteurópai zsidók érdekében is keletkezett egyesület. 

A külömbözö· bizottságok állandó foglalkozáshoz 
ezeretnék juttatni pártfogoltjaikat. A galiciai segítö
egylet már 1901 óta házi foglalkozásokat és iparokat 
kiván meghonosítani. Most a földwívelésügyi minisz
tertől a~t kérte: rendezzen a Bécsben tartózkodó 
menekültek számára tanfolyamokat a baromfitenyész
tés észszerű üzésére, hogy ezzel jusson majd sok haza
térőnek új és tartós kenyérkereset. A miniszter telje
sítette a kérést. 
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A carnow.~.t.z.L ~t; lt;w.Le.rgi zsüló polgármestertjk két 
évi o1·osz fogság után cserefogolyként hazakerültek, 
az előbbi, dr. W eisseiberger hős viselkedéséért nemesi 
rangot kapott elismerésüt 

A déli ha1·cté.r eseményei a görzi zsidókat érintEjtték 
keményen. Itt már ezer év óta laknak hitfeleink, 
nagyol>b részük olasz származású. özámuk apadóban 
volt, 30 ezer lakos közül már csak 300. 

IDetbevágó torv megvalósi tására készül a kormány : 
az összes osztrák zsidókat egy ezervezethe akarja. 
tömőriten í. 8

1 ,-ed miliió gahcíai és ugyanannyi modern 
zsidó ezen terv ezerint békésen megférne egy szer
vezetl>en, holott az ellentétek .a vallasi felfogásban 
j óval rikítóbbak a két árnyalat között , mlnt nálunk. 
Ha az elkészült szabályzat életbelép, új lélek költözik 
majd az osztrák zsidóságba. ~J.dig bizony a hanyat
lásnak jele1 voltak észrevehetök. Usehország pl., mely 
valamikor a zsidó tudomány egyik kimagasló vára 
volt s imarendje után jgazodta.k más országokban, 
annyira v1sszafejlődött, hogy 200 hitközsége közul 
60 nem talál hitoktatót. Az iskolaegyesület most elemi 
héber ismeretekkel r~ndel.kező s tanításra vállalkozó 
férfiakat rövid előkészítő-tanfolyam elvégezésa után 
tanítóknak küld ki. 

Némely jel arra mutat, hogy a felekezeti jelszavak
kal dolgozó pártok ereje gyengül. Az uralmon levő 
párt most már megengedi, hogy .zsidó j usa on a szükebb 
közeégi váJ.asztmányba. Más részről elszomorító, hogy 
Bárány Róbert doktort, az idei Nobel-dJj egyik nyer
tesét, aki Przemyslben orosz fogságba jutott és mint 

cserefogoly került ismét haza - m ég pedig t:;tockholm· 
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tól fogva diadalúton - a bécsi egyett~m n em akarta 
rendes tanárnak felterjeszteni, mert izraelitának vallja. 
magát. Történetesen a kémiai díj nyertese is zsidó, a 
müncbeni Willstatter Richárd. 

Erős szövetségesünknck, 1Vétnetországnak z si dó i a 
barctéren és otthon egyaránt folytatják a küzdelmet 
egyenjoguknak teljes elismeréséért. A barctéren vak
merő elszántságot tanusitanak s a többi német katona 
az í:: mcJáttára oszlatják el a gyengébb voltukról szóló 
meaét. Hábo1·ú alatt már 1500 zsidó lett tiszt, több 
mint 8500 kapta tt If. osztályú vaskeresztet, 80 az 
elsőt. rl1ízezernél jóval több a megsebesült s bősi h alált 
balt hittes ~vérünk száma. - Az izraelita katonai l el
kész<.~k müködésót r endld vü LL módon méltányolja a 
hadvezetőség és a parlamenti bizottságokban is di csé ~ 

r ettel illetik őket. A tengerészetnél is m üköd1k tábori 
rabbi. 

A zsidó közkatona is becsülésben áll é:; méltatlan 
sérelmektől m egvédik őL ChemoítzLen pl. megtörtént 
az a háború előtt hallatlan eset, hogy egy vendéglől 

bezártak c12sidó vallású német .katonák» m egsértése 
miatt. - A badvezetőség rendeletére a sebesült kato
nákat k1vánságukra rituális élelmet nyujtó katonai 
kórházakba kell átszállitani. 

N émE\t tudósok figyelme a háború óta újra a zsidó
ság ra, mint kulturproblemára terelődött. Mind élénkebb 
érdeklődést tanusítanak csodálatos fennmaradása, fej
lődósc, története, szelleme ü-án t. • A béko egyik nagy 
feladata lesz a zsidósággal tisz1á:ra tudományosan fog
lalkozni, minden politikai, vallási, támadó vagy védő 
célzat nélkül.,) Több kiváló tudós és egyetemi tanár 
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pedig a porosz közoktatási minisztertöl a zsidó tudo
mány szamára tanszék állítását kerelmezi (boldogult 
Kaufmann Dávid tanár kedvenc eszméj&!) s a majna
frankfurti egyetemet tartj a en·e legalkalmasabbnak. 
Staerk, jenai egyetemi tanár írja e javaslattal kap~ 
csolatban: E tanszék feladata lenne a 11. templom 
utáni zsidóság tárgyalása és kutatása, irodalmi alko
tásainak bőségével, e1·edeti szellemi ü·ánya1val és a 
világ művalődéséhez fűződő ezer vonatkozásávaL 
Nyelvi- irodalmi, művelődéstörténeti és vallásbölcsé
szeti köre lenne. A fontos ké1·dések egész sorát eddig 
még egyáltalán nem müvelték. -

A zsidók teljes egyenjogosítása érdekében mind 
többen és többen szólalnak fel nemzsidó részről. A hír
neves ],riedrich Naumann, Mitteleuropa címü könyvé
ben, mely a jövendő alakulásokkal foglalkozik, azt 
írja: ((Állampolgárságukat, mint mindenki más, sok 
esetben halálukkal e1·ősítették meg. liaború után véget 
kell vetni m1nden egymás ellen il'ányuló izgatásnak, 
mert a háttérben a közös lövészárok terül el. Poli
tikailag ez ugyanannyit ér, mint a keresztvíz." Nem 
egy bajdan mú.skép gondolkozó német e]méből váltott 
ki a háború hasonló eszméket. Sok helyen a való 
életben is helyet adnak már kisebb-nagyobb dolgok
ban a zsidókat méltányló felfogásnak. Több város 
pL a zsidók kedvéért a hústalan napokat péntekről 
csütörtökre helyezte át. 

A sok józan és megfontolt hang mellett nem némult 
el azonban a. gyűlölködés szava sem. Az eltiltott 
Staatsbürgerzeitung pl. sértő tartalmú körlevélben 
fordult régi olvasóihoz. A zsidóhitü német állam· 
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·polgárok központi szövetségének tiltakozására alítélték 
ugyan, de már a <<Hammer» szabadon garázdálkodik 
8 vele mások is. Országos egyesületek békéjét is igye
keztek megbontani felekezeti eskedéssel. A <~ Wander
vogeh nevű nagy tu1·ista-egyesületben felmerült a 
felekezeti kérdé~. A többség ellene foglalt állást azzal, 
hogy német érzés a kedélyben s nem a vérben kere
sendő: im Gem üt, nicht im Geblüt. - Az Alldeutscher 
Verband, továbbá a gazdasági egyesületek feliratot 
intéztek a kancellárhoz, melyben előre is kérik a 
határok elzárását a keleti zsidók bevándorlásának 
meggátlására. A j öv ő re nézve azonban legkevésbé sem 
biztató az a hivatalos rendelkezés, mely ezerint zsidó 
-tanerők csakis a háború idej ére rendelhetők ki keresz-
tények helyettesítésére, egyébként nem. Bár ne ma
radna a német zsidóság buzgósága és öntudatos fel
lépése hatás nélkül sorsának jövendő alakulására. 

A balleán államokról kevés adat áll az idén rendel
kezQsünkre Szerbia elfoglalásakor, csapataink átkelé
séoél, a belgrádi vár alján elterülő zsidónegyed tel
jesen áldozatául esett az ágyútúznek, számos ottla.kó 
is életét vesztette. Mikor a ezerbek Monasztirból ki
vonultak, a zsinagógát felgyújtották, sok tórapéldány 
és értékes templ'omi szer is elpusztult. Háború e1<'Stt 
e városban 7000 hittestvérünk élt, 2000 jómódú azóta 
elköltözött. A monasztiri hitközség felsegítése érdeké
ben a pesti rabbiság felszólítást inté~ett a magyar 
zsidókhoz. Görögország zsidósága az entente foglalása 
és nyomása alatt sokat szenvedett, főleg a megszállt 
Szaloniki, melynek százezer lakosa közül 60 ezer 
volt ~ zsidó. Kereskedelem, ipar, üzleti élet, közle· 
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kedés az ő kezükben összpontosult. Az egész város 
szinte egyetlen zsidónegyed. 30 zsinagógájuk van, más 
relekezetüknek csak 12 temploma. Sabbataj Cevínek, a 
XVII. század messiásjelöltj ének mobammedán vallásra 
tért követői, a dönmék közül is lakik itt vagy kétezer. 
A spanyol származású zsidók, a szefárd ok «a balkán 
amerikaijai 1'. Szaloniki a zsidó patriciusok révén a 
keleti keresliedelem számára, a Dunától délre Egyip
tomig azzá vált, ami Hamburg az északi és kel~ti 

tengeren. A mi kivitelünkre nézve is fontos - írja 
egy német megfigyelő - hogy a soknyelvű lakosság-

. ban van egy elem, mely természetes törekvéBei és 
rendkívüli tehetsége folytán hídat képezhet nyugat é.s 
kelet közt. Vezető-szerepet visznek és szívesen utánoz
zák őket. Az új ezerszám, szönyeg, bútor, hangszer, 
melyet akár használatukban, akár üzletükben látnak, 
hamar i alál tetszésre a többi lakosságnál, mely siet 
hasonlót szerezni. Könnyen tanulnak idegen nyel
veket, jó jskoláik vannak, élénk és mozgékony a szel
lemük. Igen jellemes emberek. Politikai és müvelődési 
tekintetben a németek felé vonzódnak. - A párisi 
Rothschild báró az entente-nak akarta őket meg
nyerni. Ezért odautazott, yacbtját sebesültek rendel
kezésére bocsátotta és zsidó célolu·a 30 ezer frankot 
adományozott. Jakob Méjr nagyrabbi azonban a 
zsinagógában nagygyülekezeten kijelentette neki, hogy 
amíg Francziaország Oroszo1·szág szövetségese, addig 
ők Francziaországgal nem rokonszenvezhetnek. A ro
konszenv keltéséhez nem járultak hozzá Sarrail intéz
kedései, aki számos görögpárti zsidót elfogatott, a 
meneküliSket meg erőszakkal visszahozatta. A zsidók 
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egés?.: Görögországban a kormánypártra szavaztak. 
5 Gunaris-párti zsidó képviselö is bakerült a parla
mentbe. Az újgörög tartományokban hitrokonaink 
megkapták az egyenjogot. ezentúl tehát katonai azol
gálatot is fognak teljesíteni. - Görög nyelvü cionista 
ujság indult meg az idén. 

A semleges országok zsidóságának tevékenysége 
főleg elnyomott külföldi testvérajk anyagi és erkölcsi 
támogatására irányul. Hollandiába 20 ezer antwerpeni 
zsidó menekült, akiket mintaszerüen s.egélyeztek. -
A Dániába menekülteknek lehetövé tették, hogy 
Amerikába keljenek át. - Svá.fcban számos nagy
gyülést tartottak: Pro causa .ftl.daica címen az egész 
világ zsidóságát védő és jogáért harcoló egyesület 
keletkezett. Lausanne-ban · az elnyomott nemzetek 
kongresszusán Aberson szólt a zsidó csoport nevében 
és viharos tiltakozásra ragadta a hallgatóságot az 
orosz és lengyel kegyetlenségek vázolásával A genfi 
egyetem tanácsa a zsidó hallgatókhoz leiratot intézett, 
melyben rokonszenvét fejezi ki és elégtételt ad az egyik 
tanár gyülöletes nyilatkozata ellenében. - A zürichi 
kanton tanácsa, ősidők óta először, zsidót nevezett ki 
a legfelsőb b bíróság tagj ává. 

Az Egyesült-Allamok kormánya nemcsak az entente 
irányában tanusított jóakaratú semlegességet, hanem 
a zsidókkal szemben is. Természetesen módosított 
értelemben, mert jóakaratot mutatott és - semleges 
maradt. Ez évben különben minden az elnökválasztás 
jegyében történt. Hnghes kijelenti félmillió zsidó 
választó kérdésére, hogy Oroszországra nyomást fog 
gyakorolni. Wilson a Bnéi Brisz páholyok alapítási 
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ünnepekor levelet intéz hozzájuk s a békekötés órájára 
igéri közbenjárását. Lansing államtitkár örömmel tesz 
meg mindent, ami hatalmában áll - igéri. Rooseveltet 
bántja: hogy semmi sem történt eddig, hogy az embert 
csak embernek tekintsék. Az egyik presbyteriánus 
egyház is a zsidók segítése érdekében ír fel az elnök
höz. Wilson külön engedélyével New-Yorkban óriá!3i 
emerbabráti gyűlést, zsidó segítő napot rendeztek, 
n1elynek több másvallású szónoka is volt. Egy püspök 
beszél <<a keres~ténységnek régi tartozásáról a zsidók 
iránt ,) . «Müvelődés és emberiesség ·is adósai a zsidó
ságnak. Az ·egész amerikai nép emberségére hivat
kozom, hogy ezt a tartozást a zsidó . népnek ezenve
désa ezen keserű órájában fizesse vissza. )) Amerikai 
fogalmak ezerint is óriási összeg gyült egybe : 5 millió 
dollár, amiből Schifi J aka b egy milliót, Strausz Nátán 
és Jakab fél-félmilliót adtak. Ezek és más nagy ban
károk kereken megtagadták közreműködésüket egy 
Oroszországnak nyujtandó kölcsön dolgában. Schifi 
nyilt levélben kijelenti : ilyet szabad amerikai polgár
ról feltételezni sem lehet. 

Az amerikai zsidó-bizottság Európa, Dél-Amerika 
és Ausztrália szarvezeteihez fordul tanácsért: a zsidó 
problemát zsidó részről miképen vélik megoldható
nak? Ugyanaz 40 ezer szavas jelentést adott ki az 
orosz kegyetlenkedésekről, hogy a művelt világ figyei
mét felkeltse, sőt a pápához is fordul segítségért, 
de - sajnos - szintén semleges választ kap. 

Az 1917 -re tervezett nagy amerikai zsidókongresszus 
előmunkálatai hónapok óta folynak s már sejtetik 
annak a napnak jel~ntőségét, mikor amerikai bit-
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rokonaink összesége nevében ünnepélyesen jogokat 
követelnek majd a világ minden elnyomott zsidói szá
mára. A felekezeti lapok - köztük 55 jiddis nyelvü 
ujság 1 ' j,. millió példánybau - mind hangoztatj étk, 
hogy az amerika\ zsidóságra történeti hivatás vár 
törekvéseink megvalósítása B keleti testvéreink meg
mentése körül. 

Rendkívül fontos dolog, hogy a kivándorlási bizott
ság, mely törvényjavaslatában a bevándorlók számára 
kötelQZŐ műveltségi vizsgát ír elő, Siegel izraelita 
kongresszusi tag buzgólkodására ily értelmű pontot 
iktatott bele: mégha a bevándorló a vizsgát nem is 
teszi le, de bizonyítja, hogy akár kivételes törvények 
miatt, akár vallása vagy származása ellen irányuló 
rendszabályok miatt hagyta. el hazáját, mégis felveendő. 

A bevándorlás most is egyre tart. Az utolsó évben 
28 ezer zsidó ment át Ame1·ikába. 

Bár nagy szerepet játszanak hitfeleink Ameriká
ban - a békésebb németbarát hangulatot pl. szintén 
ök segítik megteremteni - még ebben a szabad 
államban is apróbb sérelmek miatt panaszkodnak. 
Katonai szervezetek előítéletei miatt nehezen jutnak 
a hadseregbe, a new-yorki nemzeti gárda vonakodik 
zsidó ujoncokat befogadni, s így külön önkéntes csa
patot szervezteli. Pedig a harctéren itt is kitünnek és 
a Mexiko ellen vonuló csapatok első elesett vitéze 
zsidó volt. A kormányzó eldtt emelt panaszra vizs
gálat indult, a katonai hatóság tiltakozott a zsidók 
melldzésének vádja ellen és szigorú megtodást igér, 
ha a vád való. Kijelenti: ((Néhány legtehetségesebb 
tisztünk zsidó. ,, 

Az IMIT li:vkönyve. 1917. 
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Áttekintettük az egész világ zsidóságának ez évben 
lejátszódott tör.ténetét. Képet adtunk sorsáról. Nem · 
nyugodt és derűs kép, sőt épen viharos és izgató. 
Az egész világ forrong, a zsidóság is forrongásban 
van. Tudja: nagy feladatai vannak, küldetését nem 
fejezte be. Távol áll még a messiási időktől, az örök 
békétől, az esiménytől, igazság és szaretet uralmától, 
mely felé neki is. az emberiségnek is fejlődnie, töké
leteEednie kell. De már eszmél önmagára, öntudatra. 
ébred, maga segítségére gondol. Nem görnyedten kiván 
tengődni, erzi, joga van élni, a napfénynek örülni. 
Dolgozik már a jövő előkészítésén, őrzi erkölcsi javait, 
vallása igazságait, fejleszti az összetartozandóságnak 
s az irgalomnak erényeit és epedve várja ama kornak 
elkövetkezését, amikor •nem ártanak és nem rontanak 
egész szent hegyemen, mert megtelt a föld az Örökké
való megismerésével, mint ahogy a tengert elborítja 

, 
a VIZ » . 

Izrael számára is megviirad még valaba! Adja 
Isten, hogy a következő évben «a hegyek békét terem
jenek a népnek és a halmok igazságot >) s az évi át
tekintés ne háború keserveiről, hanem béke boldog
ságáról, az egész emberiségnek n emes versengéséről, 

a világ zsidóságának derűs sorsáról és eszményi har
cairól szólhasson. 

Budapest. Dr. EdeZstein Bertalan. 
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ARANY JANOS. 

Arany János géniuszához nagyszabású zarándokút 
indult ebben a jubiláris. esztendőben . Az ünneplés 
külsö fényét talán meghomályosították a mostoba 
viszonyok: ~ háború rettentő zajában és félelem s 
remény közt hányódó indulataiban nem maradt elég 
nyugalmunk és figyelmünk a legnagyobb magyar 
szellem obj ektiv ·és részletező szemléletére. sem elég 
kedvünk pompázatos, measze eldíszlő ünneplésre. De 
tudományos és szépirodalmi társulaiaink, iskoláink, 
kultúrintézményeinlr, sz ínházaink sokat foglalkoztak 
Arany J án ossal ; azorgos és ügyes kiadóink piacra 
bocsátottak egy antboiogiát müveiböl, anélkül hogy 
végleges népszerű kiadásával mind a mai napig el
készültek volna; a napi· és időszaki sajtó bőséges 

tudomást vett és adott az ország.os ünnepről és hőséről 
magáról is. Igaz, bogy a zarándokút még így sem 
volt teljes sikerű. És hogy most kritikai szemmel 
visszatekintünk rá, szinte f~jdalmaaan esik megálla
pítanunk: a szentok szentjébe alig egy jutott el ama 
nagynevű írók, esztét.ikusok és literary gentleman-ek 
közűl, akik állásuk díszénél vagy tudós rangjuknál 
fogva elhívattak arra. hogy a magyar nemzet nyil
vánossága előtt Arany Jánosról beszéljenek. Az ö 
magasságáig csa;k igen kevesen emell\edtek föl. Az ö 
mélységeibe még kevesebben szállottak alá. Az igazi 
Arany·méltatóra még mindig várunk, arra a nagy
stílű esztétikusra, aki megérti és megérteti az egész 
A.rany-misztériumot, fölfedi e lángelme alkotásának 

23* 
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titkos módszereit, belévilágít vergődő lelkének rejtel
meibe, az ifjú forrongásának, nyugtalanságának, ön
keresésének lázaiba, a férfi keservébe hona bukásán , 
tulajdon pályatévesztésén, az öregedő költő kínjaiba, 
testi nyomorúságának és szelleme üdeségének paradox 
viszonyába. 

De minek sorolnők · föl a problémákat, amelyek 
megoldására sem itt, sem másutt nem marnénk vál
lalkozni? Föladatunk egyébként is e helyen éppen 
úgy ki van jelölve, miképen kimérve o, tér elmél
kedéseink részére. Tarlózni ott, ahol mások már 
arattak - akár dús volt a termés, akár szegényes -
nem a mi dolgunk. Az Arany-ünneplésre vissza
emlékezvén mi ma a magunk speciális irodalmi néz()- · 
pontja részére keresünk anyagot a költdben és o, 

költőnek újjáéledt kultuszában. Éppen egy ilyen írói 
egyéniségnek és a vel'e való ft>glalkozásnak ez a külön
leges vizsgálata lehet próbája, vagy bizonyitéka vagy 
cáfolata törekvéseink jogosságának. Van-e valami 
kül ön mondani valónk Aranyról? A válasz erre a 
kérdésre alighanem egyúttal arra is felelet : tudunk-e 
új szempontokkal hozzájárulni a magyar irodalom 
müveléséhez? Van-e általában értelme és létjoga 
annak, hogy lettünk és vagyunk? Tudomány-e az, 
amit társaink ebből a mi külön szempontunkból 
indulva megállapítanak? 

Természetesen eleve tisztában vagyunk azzal, hogy 
nincs külön zsidó irodalomtörténeti tudomány, mint 
ahogy nincs és ne is legyen külön zsidó esztétika. 
Arany Jánost nem fogjuk kiAaj.átíf.ani. Rendül~tlen 
éa •bivö keres14ténységét tetszetős szofizmákkal vagy 
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ügyeskedő szócettvarassal n~m fogJuk elliomalyosita.ni. 
lJe úgy tetszik, érdemes munkát végzünk, ha mt1g
vizsgáljuk : milyen volt a költő kapcsolata egy ősrégi, 
a világot általható és örök életre szánt kultúrával; 
mit kapott azokból az irodalmi kincsekböl, amelyek 
szerzői és gyüjtői a mi megazentelt emlékű öseink, 
azokból a kincsekböl, amelyek ránk nézve többet, 
sokkal többet jelentenek puszta irodalomnál: val
lásunk tételes törvényeit, dicsőséges és szomorúságos 
multunkat, élő tradioiónkat, az egymásra köv~tkező 

nemzedékek összetartozanclóságának megszakitatlan 
láncolatát, egy agész drága, halhatatlan, t~lünk el 
nem választható, tjl nem idegeníthető világot. 

Aranynak a Szentirással való viszonyát éxtjük 
azon, amit itt mondottunk. Nincs költőnk, aki annyit 
köszönne a Szentírásnak, mint Arany. ~s a világ
irodalomban is alig van költő, az angolokat, külö
nösen a puritanizmusból, kivéve, aki érzésben, gon
dolkodásban, az érzés és gondolat kifejezésében 
annyira be~e élt volna a Biblia ideológiájában, 
mint Arany. Ennek a kapcsolatnak minden reszletet, 
minden oldalról megvilágitott j elentőségát két igen 
jeles tanulmány tárja föl, az egyiket Bánóczi József 
írta ez Évkönyv 18~5-iki kötetébe Toldi és a Biblia 
címmel; a másikat dr. Pollák Miksa soproni rabbi 
Arany János és a Biblia címmel (megjelent a Magyar 
'fudományos Akadémia irodalomtörténeti bizottságá
nak kiadványaképen 1905-ben). Bánóozi módszeres 

fejtegetésben kimutatta a Biblia hatását Arany Toldi
jának nyelvére, megalkotására és jellemző módjára. 
Pollák amplifikálja Bánóczi módszerét Arany egész 



költészetért=~; mindenütt a Biblia belső és külső hatását 
keresvén Arany önálló írói egyéniségére. Megeshetik, 
hogy a kutatót helyenkint tovább ra.gadj a buzgalma 
a kivánatos célnál és egyezést láttat vele ott is, ahol 
már a hasonlóság js nagyon elba1ványodott. Minden
esetre azonban Pollák müve methodikus tanulm.íny, 
amelynek eredményeit elfogadjuk, szempontjnit igazol· 
taknak látjuk és ítéleteiben megnyugodhatunk. 

És ezzel már elintézettnek is tartjuk az első kérdést: 
mit köszönhet Arany J ános a zsidó géniusz legfonsé-

. gesobb alkotásának, a Bibliának? Nincs miórt revizió 
alá vennünk akár Bánóczi, akár Pollák értékitéleteit. 
Arany gyermekkora óta szorgalmas olvasója volt a 
Biblianak; <t az ének és szenthás vonzóbb helyei 
lettek első tápja gyöngo lelkemnek>), írj~ önmagti
ról; amint korban, tudásban, tapasztalatbn.n növe
kedett, ismeretórzete csak még azorosabb ós meghittob b 
lett a Bibliával ; tudományos gondolkodáshoz szokott 
f~:::je nem tudott boletö rödni abba, hogy ezt a páratlan 
kincsot csak második forrásból ism orj e ós ó p pen ezé1·t 
igyekezett eljutni az első, közvetetlen megismerés 
forrásáig, de sokoldalú elfoglalts(~ga, maj d tosti tö:rö· 
döttsége elállotta útját; óleto végóig nom szünt meg 
gyermekkori szeJ'elm~ a Biblia egysze!·ü szépségei, 
naiv fordulatai, gyölteres igazsága, megrendítő trngikai 
ereje, nyelvőnek hatalmas zongzelo iránt. 

A Biblia az a 1\.özvetítö tóuyezö, amolyon koretiztül 
mi legközelebb férhetünk költészete szivóhez. Nekünk 
ö azon a nyelven szól, amely~t nyomban megértünk, 
csak figyeljünk viesza gyermekkorunk rég elnémult 
szózataira. Mózes lángoló intolmeil't~, n zsoltárok 
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ihletett zsolozsmáira, a prófét ák zordon, szivekbe 
markoló prédikálásá1·a.. 

És itt vetődik fel a második kérdóa, amelyre nem 
egykönnyen kapjuk meg a feleletet: mit adhat Arn ny 
János géniusza külön ajándékul a magyar z"idóst\gnnl\ 'l 
N künk ö, ismétlem, azon anyelven sr~:ól, amely t nyolu
ban megórttink, osak figyeljünk vissza, gyern1okkm.·un\· 
rég elnémult szózataha. D mogér tjiik-e nlQtYUkt\t o 
szózatokat? Nen1 idogenok-e fiHiinkn k ós szivünlu1ek 
a Szenthás igói? tuég csalt néhány 'v t.iz(\drlel, tnln.n 
m ég csak nóhá.ny évvel ezelőtt or d tibert olvn.~tuk 

zeltet az ig ']wt: rryonnoki öntudatlanságunk ö ztö· 
nösen gyönyörködött exotikn s~ópségükbón ; s tnnint 
föloszméltiinl\ s meetuyilt szemünk tt világi jdon óg k 
nagysr~:el'Ű analogüti szttmára : ol bt\.roultunlt t'RY-~'gy 
velős mondáson, l\öltöi fordulaton, 1\lt glt~pö kifoj ,_ 
zésen, amelyok 1nását 1ulir ismortü k tllttgyat· poótnk 
vagy zápprózairók mtivoiből. 

Olyan ol<okból, ftJmdyok kif je~ó~t' felotto UlOBt;~e 

esnék e néhány ünnepliS e;or tt\.rgyt\tól : iinink foglal
kozása a Bibliai eredetijóvol a~ utóbbi időkbtm nngyon 
elernyedt, olo1·ötlenedett, halástalnnná is l~tt. ~Ve/dk 

nam zengenole azok a szózatok, amolyok nokiink még 
ma is olykor megrázztUt tnogriadt lelkiisJner<. tünk et. 
~lilyen kincs vész el oz ut.on rájuk uózve, alig Dlt'I· 

jük fölgondolni. De ime itt n példa. 
Ar~ny János teljes és tökéleto!:f Inogtb·tósóbez kul

osot adott a Biblia. Osak az élv~zhet.i tudatosan min· 
den szépségeit, a ki tudja, milyen televényből kerül· 
tek az ö földj ébe csodás szinü és illatú virágai. Ne 
ól'tsük fóll'o ogynuist : eh hoz nmu kl'll lilológu ~mknak 
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lennünk. Szomorú volna, ha a költö!1et csak a filo
lógusok értenék meg. Petőfi nem a tankönyv-azer
kesztőlret látta lelki szeme előtt, mikor a Szeptembe1· 
végén-t irta, vagy amiko1· elbeszéli, hogyan váJasztott 
csillagot Erzsikével együtt az ökrös szekéren. De, -
a S .... ept e·m ber végén minden sz épsége csak annak 
tárul föl egész bűbájos va.rázslatáYal, azokatlan méla
bujávnl, vészt megérző j ós erejével, aki ism el'i Petőfi 
élettörtén etét. És Arany mivoltát, kezdeteit, fejlödését, 
j ellemalkotó művészetét, mindenek fölött pedig azt, 
n miben legnagyobb volt: nyelvét, osak az érti meg, 
aki jól i&meri a Bibliát. 

A Biblián keresztül igyekezzünk közel férni ehhez 
az a.lapjában zá.rkózott, szemérmes, szüzies lélekhez, 
és al\kor talán felfedjük a nagy titkot is, a legérde
kesebbet és legizgatóbbat a bonyolult és sokt'lgu Arany
pl'oblémtíban, Arany lírájának titkát Legyünk igaz
ságosak : ezt a titkot egészében senki sem fejtette meg. 
Gyarló kisérletek próbálkoztak rejtelmes záráTal : a 
misztiku kapu ne1n nyílt meg előttük. Ügyes diaJ.ek
tikusok igyekeztek szavakra széjjel fejteni azt, ami 
mnzsilw és érzés, t abEit sza·vakkal ki nem fejezhető, 

osak egyedill Arany szavaival: erölködésiik meddő volt. 
Akadt dilettáns, akin tk szemébe tünt, l1ogy Aranynak 
nincs szerelmi lirája és nagyon megöriilt annak a 
fölfedozésnek, hogy a költő férfias, büszke lelke irtó· 
zoU attól, hogy «érzeln1eii piacra vigye». Hogy ez 
elhamarkodott szó bal,litélet mindlln szerelmi lírikus 
férfiasMgára, egy V öröamartyéra, Petőfiére is, azt vak· 
buzgósigában esne sem vette. 

Ar any lirija, m~nden tartózkodása, sok elfojtott 
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sóhajtása, allegorikus homálykeresése, halk fél-szava 
ellenére a költő lelkének legigazabb mása . .Ami a 
költőben j ó volt és rossz, a hit és a kétség, az ön
bizodalom és a reménytelenség, a hüséges, csöndes. 
odaadó szeretet és a sötét, vigasztalan, önmagától 
fázó gyűlölet mind benne van e csengő dalokban, 
bús elégiákban, szárnyaló bimnuszokban. Itt már 
nem a szókat, hanem a lelket magát érezzük Telünk 
rokonnak. A Piarnnak könnytól reszketö imádságából 
kicsendül a sóhajtás : • Ó ha bennem is, mint egy
kor, épen élne a hit rigasznl nekem! » Ez a meg
tépett sziv följajdulása. amely oly gyakran látta 
hogy megtiporták az erényt, az észt s hogy a butá
nak sorsa földi éden. A ltertben költöje hidegen, 
osaknem fásult közömbösséggel néz bele a halál sze
mébe s az ifjan elhalt ass~ony urának, gyerekének, 
fizetett síratóinak sorsáyal példázza az éle~ Yéres 

tragikomédiáját. Ö nem 'olt mindig ilyen; 6 em 
nézte mindig ily szemmel a 'rilágot, e zsúfolt tánc
termet. A Darnakosnapra komoly és ~m.h-be ható in
telmei egy mélységesen Y&llásos lélek legmélyéról 
szivárognak föl. Aki e biztos jánL u, kiegyensulyozott 
bölcseségü sorokat írta, az soka~ és nem haszon nél
kül elmélkedett az embernek emberhez és az ember
nek Istenhez való viszonyáról. 

Miért nem végzódik a riss:atekinft~ az eltompult 
kétségbeesé diszkantjá'al? Mext a költö. aki annyit 
csalódott, szenYedeti, vágyott a függellenségre és fé
lénkségböl _megtartot.ta láncait lemondott álmairól és 

zélnek bocsátotta ábrándjait : a költö mégi"' meg-
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tartott egy kincset : <tSzerelemnek, ezeretetnek bold
sugára, te vagy az ! » 

Nem, itt a költő mégis csalódott. A szaretet nem 
hideg, kölcsönzött fényű boldsugáT, hanem meleg, 
érlelő és éltető napsugár. A mit Szent Pál mond el 
a szeretet csodatételeiről a Korinthusbeliekhez írott 
levelében ; amit Empedokles és társai hirdettek a 
philia világokat teremtő és összetartó erejéről; amit 
az isteni Syn~posion beszélő hősei a bor és a sze
relern mámorában egymással versengve énekelnek az 
E1·os-ról: mindaz él és hal és igaz a mai zürzavaros, 
vértől fertőzött világban is. 

A költő birdette szeretet él bennünk a költő iránt, 
a kinek annyi javával éltltnk, a kinek a lelki meg
tisztulásunk és fölemelkedésnek oly sok szép óráját 
köszönjük. És senki nem fogja részünkről illetlen 
tolakodásnak nézHi, ha mi különösen szeretjük, tisz
teljük s a magunkénak valljuk. Ami szent irásainkon 
nevelkedett s épült. És ez ö tartozása fajunk géniu
szának. És mi rajta n evelkedtünk s általa lettünk jó 
részben, amik vagyunk. Ez a mi tartozásunk az ő 

halhatatlan géniuszának. 
Budapest. Dr. Sebestyén Ká·roly . 

• 
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I. 

Dr. Bánóczi József titkári jelentése. 

Tisztelt Közgyülés l 

Első szavam a gyászé és kegyeleté. Öreg királyunk hal
hatatlan élete után beköltözött az örökkévalóságba, itt 
hagyván nekünk munkássága és tettei enyészhetetlen 
példáját. Sohse feledhetjük:, hogy a zsidóság erőinek fel
szabadítása, a benne rejlő tehetségeknek nemzetünk és 
felekezetünk javára való értékesítése az Ö nevéhez fűző
dik. 6 alatta lett a zsidó e honnak vallása szarint is 
teljesjogu polgára, miutan már régtől fogva hűséges és 
áldozatra kész :fia volt. Társulatunk így szent kötelessé
get teljesített, midőn elhatározta, hogy könyvet irat 
Ferencz József kiráJyról és koráról tekintettel a magyar 
zsidóság történetére és fejlődésére. Megirására pedig az 
vállalkozott, aki régtől fogva a nemzet egyik hivatott 
historiografusa, Marczali Henrik egyetemi tanár. Kiadvá
nyaink sorozata így értékes gazdagodásra számíthat. 

1917 -iki Évkönyvünk logközelebb kikerül sajtó alól -
később mint rendeson, amit a. súlyos közviszonyok magya
ráznak és mentenek. A j övő évben sem fogunk egyebet 
adhatni Évkönyvünknél és - mély sajnálattal kell jelen
tenem - felolvasásainkat is kénytelenek vagyunk szüne
teltetni. V árva-várj uk a dicsőséges békét, hogy tagjaink na
gyobb számával szabadabb lendületet nyerjon müködésünk 
és ezzel is nyilvánvaló legyen Taraulatunk hivatása, mely 



366 TÁRSUL..-\.Tl KÖZLE~ÉXYEK 

szarint a hazai zsidóságnak egyjk nélkülözhetetlen szel
lemi kohója és központja. .Anyagi erő bianyában ez a 
hivatásunk sokkal lassabban érlelődik köztudattá, mint 
ahogy az arra elhi,ottak munkássága egymagában meg
érdem~lné. Ctolsó jelentésemben egész sorára mutattam 
rá a munkáknak, melyek kiadásra várnak: az Ifjusági 
Biblia, dr. Venetianer Lajos pályanyertes müve, Palesz
tina története, P échy Simon kiadatlan rabbinikus munkái, 
a Maucryar-Zsidó Oklevéltár 2. kötete. Minthogy pedig az 
író a közönségnek dolgozik, kétségtelen, hogy a nyilvá· 
nosságtól való kényszerű elrekesztés hem hathat buzditó-

• lag a meglevő erők kifejtésére. 
Annál nagyobb bálával emlékszem meg azokról, akik 

csekély vagyonunk gyarapításához járultak : báró D1-isztay 
Béla, budapesti válaszimányi tagunkról, ki 1000 koroná
val alapítóink és Weine}· Kát·oly szombathelyi vá.laszt
mányi tagunkról, ki 200 koronával pártolóink sorába lé
pett. Vajha tehetős hitsorsosaink minél nagyobb számban 
követnék példájukat! A közjótékonyság minden terén ott 
látj uk őket, a szaretettel és bőséggel adakozókat s áldjuk 
nemes és hazafias fölbuzdulásukat. De a közműveltség 

intézményei is rászorúlnak a hathatós és foganatos támo
gatásra s elfelejtbeti-e az Irás népe, mivel tartozik iro
dalmának, tudományának ? 

Pályakérdéseink igen alkalmasak arra, hogy munkára 
kész erőnket ösztönözzék és írányftsák. Két idei pálya· 
tételiink dijait nagylelkű adakozóknak köszönjük : az 
Qp.szágos i1·oda elnökségének és Halmos Izm· úrnak. Az 
igazgatóság határozatából most a Társulat is készül állan
dósítani egy szépil·odalmi pályatételt, melyhez való hozzá
járulásukat ezennel kérjük. 

Méltóztatnak emlékezni, hogy m uJ t közgyűlésünkön 

dr. J/ezey Ferenc igazgatósági tag inditványt tett, mely 
ezerint abból az alkalomból, hogy Agai Adolf 80. élet-
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évet betölti, Társulatunk az ő nevére 5000 koronás ala
pítványt létesitsen, melynek rendeltetését maga az ünne
pelt fogja meghatározni. A közgyülés a javaslatot elfo
gadta d1·. Be1·ényi Sándot· tagtársunk azon indítványával 
együtt, hogy az összeg gyűjtés útján szareztessék be. De 
a közgyűlés határozatának végrehajtását meggátolta Ágai 
Adolf betegsége, majd halála, amidőn a kitünő írónak tisz
telői Székely Fel'enc elnöksége alatt siremlék állitására 
indítottak gyűjtést. Mi örömmel láttuk e mozgalmat, 
mert Ágai irodalmi nagy érdemeinek lebecsülése volna, 
ba őt kizárólag felekezetünknek akarnók lefoglalni. Igaz 
ugyan, hogy a kitűnő író értékes munkásságáva.l nem
csak magána~ hanem nekünk is dicsőséget szerzett. 
De irodalmi jelentősége túlemelkedik a felekezet korlá
tain. Ám midőn ezt örömmel valljuk, rá kell rontatnunk 
arra, hogy azzal, hogy Ágai méltó képviselője a magyar 
szellemnek és észjárásnak, müvészi kezelője a magyar 
nyelvnek, mesteri megfigyelője és leirója a magyar nép 
erényeinek és fogyatkozásainak - mindezzel egyben 
megcáfolhatatlan tanubizonyságot szolgáltatott amellett, 
mennyire megmagyarosodott, mennyire meggyökeresedet!; 
itt a zsidóság. Ez Ágai Adolf jelentősége felekezetiink 
szempotjából. Az a teljes, az az ideális egység, melybe 
ő magyarságát és zsidóságát - mondhatni szinte : már 
két emberöltővel ezelőtt - egybefoglalni tudta, nek~k 
pajzsunk és példaképünk lesz. 

Ez okon ahhozvaló hozzájárulását kérjük a t. Közgyd
lésnek, hogy Ágai Adolf nevére minden második évben 
kifrandó és 500 koronával díjazandó pályatételt létesít
sünk szépirodalmi dolgozatra, mely a hazai zsidóság tár
sadalmából vagy történetéblH meriti tárgyát. 

Egy másik állandó pályatételünket egy nemes hölgy 
adományának köszönjük : d?'. Bache1· Vümosné néhai 
pagynevű férje emlékére 6000 koronás alapítványt tett a 
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~~on tl1·1ía tn.nnltuMlyoztisltL oWAog(l,($ ptUyu.kót·d ós j utnlm~~ 

~tiHltJ''li· Dt·. n,~ohor VHmoH novo, pn1:n.tlan órdernoi óa 
mHnkfiss,ígn róvón, óp oly olvó.laszthrttatJn.n Társuln.tunk
tól, molynuk ogyilt n.Tn.pHójtL ós irányító elmójo, tnint 
tndományJttól, malynak ogyik nagyja ós bilszkosógo volt. 
Molog hál1tvn.J vesszük özvogyénok n.ln.pítvá.nyli.t, moly 
1tllandó ós fónyL() tl\nl~j ol o mrtrttd hitvoHi kogyelotéuok ÓR 

ol l5kolő gonclolkotlttAri.nak 
Móly sn.j nttln.ttttl kell a t. Közgyiilósnok Steine1• .József 

keroslr. tJtufl.osoAt1nk a propn.gn.nda-bizottság elnöksógórl$1 
vnló lomondásnt bejelontonom. Társuln.tnnk körfil szorzott 
órdemoi el6vil lho1iotleuok. Noki ttz sikorillt, ami ő olőtte 

Hon ld m1ísuak: Juogmo~gtlittn, a nagyközönségot, folónk 
toroHo tigyolmót ÓA érclold ődésót. JÍ1vi jövoclelmiinket kö· 
rtilbollil mogkótHzorezto. Nomo~n.k oluöko volt l> 1t bizott
Rágnn.k, h1mom ,jgazltban ő volt u,z ogéHz bizottság: a 
1wopngandtímlll< i t·ányítója ós dolgozó m unkása, keze ós 
fojo. n. tervokot széHto és végro is hajtotta. Az a lelemé
nyo~Hóg, n.~ n. Rzo:rotet, atmollyel az ön ként vállllilt iigyct 
gondozta, Rzinto lttólól'hototlon. I-Iáló.v~J gondolunk M'.L'n., 

n.mH ót·ottünk lott fl moRI, rniclé>n Holr óvi erocl1nóuyes 
muulutját magingott ogéAzsóge okttból fólbesrr1~tkítn,ni kóny
tolon, nom man·ad ogyób hátra, 1nint ti Arr~Lelettol lneg
hajolnuk olhn.M1·ozása olött. A t.isztolt .Közgytnéa bizonyárit 
kóRzsóggol hozv.ttj ó.rn 1 nz ignzgttLót~ág nzon hatfl.rozaM.hoz, 
hogy Stoino1· .József nn1gy 6rclmnoi mai közgyüléalink 
jogyzőkönyvóuo vóLOtlf!Onok ós ő lovólhon ól'tesittossók 
'1 1 ,\r~ulatuuk hitlájnról azzal nz óhajtásunkkttl, hogy móg 
sol tt kisérhosHo órcloklötlósévol az I~n-. Mn.gyar Irodalmi 
'rárRulat ro (tködósót. ~ 

~gyób voRztosógok is értók o, lefolyt évben Tát·sulatun
ktLt. J~lhuuyt tb·. Singe,, Rt•1•nát szitbaclkn.i rabbi, választ· 
má.nyi tf\gunk, aki hóditó egyéniségével ós lolkes munká
jé.vn.l miudouütt tisztoletet szerzett magának 6a felekoze-
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tónok. Elköltözött n eutflch ·~rímuel pártfogó és pá.rtol6 
t11gnnk, 'eá,·sula,tunknak fennállása óta azá.rnvizsgál6 bi· 
zottatigi tu.~ j11, 11 fl5vtirosi :r,~icl óRá.~nak sok á. egyik m eg b e
osü1t vozérl5 f6rfi1t. É s elvesztettük d 1'. J( elem en Adolf 
fogarasmegyei rabbit, választm ányi tagunkat, akit h azaftas 
érzése a hA~rotérre· vitt, h ol mint tábori lelkész azol
g!Uttt a szent iigyet, malynek martirjakónt h 5ai halált 
halt. Tisztolattol fogjuk mog5rizni mindhármuk emlékét. 

A súlyos veszteségekkel szemben azonban h add m utas· 
sttk r á Társulatunk nagy nyereségére is, melyet a múlt 
évben megejtott uj választások igazgatóságunknak és vá.
ltts9Jtmányunknf1k - céljainknak és munkánknak h oztak. 
Bízó h ittel számítunk készségükre, támogatásuk1·a, k.özre
mfiködésiikre. A cél méltó a leglelkesebb odaadásra, mert 
felokezetünltot m·ősítvén, gyar apítjuk nemzetünket, mely
lyol egyek vagyunk gyászban és dicsőségben . 

II. 

Pályakérdések. 

1. 

Agai Adolf pályadíj. 

Av. Izt·. Mngyar It·odalmi Társulat Ág~ti Adolf nevére 
pályadíjat h irdet e címen : Ágai Adolf mint tárcair6. 

Terj edelme logfölebb 4 nyomtatott ív lehet. 
liatáridő 19l október 3 1. 
A p ályadíj 500 korona. A nyertes mü a Társulaté, 

moly ozt vagy az Évkönyvben vagy többi kiadványai so
rában teszi közzé. 

A jeligós levéllel ellátott, idegen kézzel 'i.rott pályamü 
a TárSLtlat titkárá.hoz, VIII., József-u. 53. sz. küldendő. 

J\z I~T lhvkönyvo. J.9~7. -
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2. 

Eaeher Vilmos pályadíj. 

A béke eszméje a bibliában történeti és nyelvtudo
mányi alapon. 

Pályázhat a Ferencz József országos rabbiképző·intézet 
minden jelenlegi vagy itt végzett hallgatója. 

Terjedelme legfölebb 4 nyomtatott ív lehet. 
Határidő 1918 október 31. 
A pályadij a Dr. Bacher Vilmos alapítványból 700 

korona. A nyertes mű a Tá1·sulaté, mely ezt vagy az 
Évkönyvben vagy többi kiadványai sorában teszi közzé. 

A jeligés levéllel ellátott idegen kézzel írott pályamű 
a Társul~t titkárához, VIII., József·u. 53. sz. küldendő. 

3. 

Az Országos Iroda pályadíja. 

(Másodszor.) 

Kivántatik zsídó közigazgatási kézikönyv. 
Határidő 1918 október 31. 
Pályadíj az Országos Iroda ajándékából 1600 korona. 
Megkívántatik, hogy az izraelita felekezet alkalmazásá-

ban állóknak és egyáltalán a jogkereső közönségnek for_. 
rásul és tanácsadóul szolgáló eme kézikönyv: a) a magyar 
izraelita vallásfefekezet közjogi állását és egyáJtaJ.án az 
államhoz való jogviszonyát ismertesse; b) hogy az izr. 
hitfelekezet összes testületeire és intézményeikre vonat
kozó ezidőszarint érvényben levő jogszabályokat és az ezek 
alapján kifejlődött gyakorlatot feltüntesse; c) hogy tartal
mazza mindama tö.rvényeket és rendeleteket, melyek az 
iz:r. hitfelekezet és testületei q,dminisztrációjával bármely 
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tekintetben összefüggnek; d) hogy magában foglalja a 
fennálló hitközségek területköreinek, közérdekli intézmé
nyeik és szervezeteik jegyzékét. A kellő beosztású és köny
nyen · áttekinthető mű 25 ivre terjedhet. 

A pályadíjat nyert munka a Társulat tulajdona. Az esetre 
ha a Társulat a munkát változatlanul kiadná, minden ki
adás után a tiszta haszonnak egyharmada, ha pedig át
dolgozva adja ki, a tiszta haszonnak egynegyede a szerzőt 

illeti meg. 
A jeligés . levéllel ellátott gépirásos pályarn ű a Társulat 

titkárához, vm., József-u. 53. sz. küldendő. 

4. 

Halmos pályadíj. 
(Másodszor .) 

Kivántatik zsidó tárgyú elbeszélés akár prózában, akár 
versben, mely a történetből vagy a társadalmi életből 

meríti tárgyát. 
Terjedelme legfölebb 4 nyomtatott ív lehet. 
Határídő 1918 október 31. 
A pályadíj Halmos Izor úr ajándékából 500 korQna. 

A nyertes mű a Társulaté, mely azt vagy az Évkönyvben 
vagy többi kiadványai sorában teszi közzé. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel irott pályamű a 
t 

Társulat titkárához, VIII., József-u. 53. sz. küldendő. 

m 
Jelentés a Halmos-féle pályadíjról 

A Halmos Izor-féle pályakérdésre egy pályamű érke
zett be Az ö·rök számüzött címen «Ex tenebris• jelige 
alatt, mely:ől az .aláírt bíráJók a következőkép ítéltek : 

~·* 
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E költemény szerzője érdekes tárgyat választott : Manu
el1o zsidó költőnek Dantéval való találkozását és rövid 
együttlótét. Hozzákötötte azt a mesét, hogy Dante szinte 
beloszeret Manuello feleségébe, Ráhelbe s hogy aztán 
mikor elszakad tőle, a Paradicsom XXXII. énekében ezt 
a Rahelt helyezi áz égbe. Szarencsétlen invenció, mert 
bisz aki ismeri az Isteni Színjátékot, t udja, hogy a •menyei 
rózsa» illető helyén egyszeríien az ószövetség szent női 

vannak együtt : É va, Sára, Rebeka, Judith, Ruth, és Éva 
és Sára közt Ráh el. Dante egész lelkületével ellenkezik a 
föltevés, hogy éppen Ráhelben egy Beatriceével szinte ver
senyz() zsidó asszonyt akart volna fölmagasztosítani. Vala
minthogy merőben dantéiatlan az a beszéd is, melyet· a 
szerző a katholieizmus legnagyobb költőjének szájába ád, 
ilyeneket mondatván vele: elsten káromló hazugság, Hogy 
megváltó született l» 

De még ha ~ súlyos hibát ki is javítaná a szerző, nem 
birnánk fölmelegedni a verseért. Rosszul megkomponált, 
bőbeszóclű, erőtlen előadású tö1-ténet. Nyelve jobbára sza
batos ugyan, de e részben is akad gáncsolni való, pl. ilyen 
mondat : aMeztelenre vetköztette A fe lsőbbek zsarnok 
bőszél " . Verselés e is gyönge, mindamellett hogy a lehető 

legkönnyebb formát választotta: 4 és 31/!-es rímnélküli 
trocheusokat, melyek többnyire úgy szövődnek négysoros 
strófába, hogy az első három sor 4 lábú, a negyedik pe
dig 3 tj~- es. De még ez a kis szabályosság is több helyütt 
megbomlik s a negyedik sor is 4 lábú lesz, vagy ~ má
sodik is 3 1/!-es. Amellett n égyes trocheusnak kell elfogad
nunk az ilyen verset: aMinden tudóst, tollforgatóh, 
eTorz, mogorva bagoly vagyok», stb. 

Legnagyobb baj azonban, hogy a vers dikciója sok helyen 
annyir& távol:-van minden költői lendülettől, hogy szinte 
lapos prózának hangzik. Osak pár ilyen helyet idézünk : 
& Vilá.górt se merte volna Saját művét bemtltatni.• -
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uÜdvözölte j ó Bosónit, Aki tudta, akkor jő csak, Ha. fö
benjá?~ó az ügy.• - uAz ö lelke is nagyboldog, Hogy 
ily ritka párt megmenthet, 8 hogy híve kezére jáThat Ke
gyeletes szándékában. De főgondolatja az volt, B ogy ily 
szószólója támadt: A költő nagy tudománya Pártfogolja 
majd az Urnál ! Amit eddig elmulasztott, - Bár zsidónak 
szent kötelme! - Talmud-Tóramag'yarázat -Ö elvégzi 
most helyette. !) Ez az utóbbi idézet három egymásután 
következő versszakot mutat be, annak bizonyságául, hogy 
a szerzö nem~sak helylyel-közzel, nemcsak itt-ott elvétve, 
hanem hosszabb részletekben is megfeledkezjk arról, 
hogy még a verslábakra való osztás nem teszi a beszédet 
költeménnyé. 

Igy sem tar talom, sem forma nem szelgálhat alapul 
arra, hogy e mű jutalmat nyeTjen . 

Jelentés 

IV. 

Radó Antal 
Alexandc1· Be7'7l.át 
Bánóczi JózsrJ: 

a Magyar-Zsidó-Múzeum 1916. 
állapotáról. 

. . 
e VI 

A Magyar-Zsidó-Mvz€um 1~16 januárjában megnyilván 
kétszer hetenkint - -vasárnap és csütörtökön - egész 
esztendőn át megszakítás nélkül nyitva volt ; s látoga
tás - kivéve a román betörésnek idejét és t 917 február
jáét, amidőn súlyos közlekedési nehézségek voltak- még 
nyáron is meglehetős volt; körülbelült C()() látogató jutott·egy 
esztendőre; átlag tíz látogató egy délelőttre; a. \asár· 
napok látogatottabbak a caütörtöknél. A látogatók mind 
érdeklődnek és az iskolák ifjúsága is - egész osztályok -
tanáraik vezetése és magyarázata mellett buzgóan érdek- . 
lődik. 
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A Múzeum az elm-qlt évben is gyarapodott mintegy 
másfélszáz számmal; tételszáma (1063) már a második 
ezerbe ment bele. A gyarapodás anyaga a legváltoza
tosabb. V an benne különféle műtárgy e z üst, bronz, szö
vet és okmány, kép, metszet, könyv stb. A. háborús em
lékek is - sokszor gyászos büszkeségeink - szépen sza
porodnak. Mert bár a múzeum nevéhez és céljához ké
pest elsősorban a magyar-zsidó vonatkozású emlékeket 
gyíijti, mindamellett érdeklik az általános zsidó vonatko
zásúak is. A magyar vonatkozású judaicumok terén hi· 
vatásához képest úttörő munkát végez mind a felkutatás
sal, mind a gyíijtéssel és megszerzéssel, amelynek lehe
tövé tételér e irányul dr. Mezey Fe1·enc alelnöknek foly
tonos _figyelme. Másrészről mind a főtisztelendő· rabbi 
urak, hitközségi elnökök, mind a magé.nemberek közt 
már akadnak buzgó érdeklődök és pártolók, akik Múzeu
munkat adományaikkal állandóan gyarapítják. Igy pl. 
Osm~ Albe1·t úr, a pesti török (szefard) hitközség elnöke 
két igen régi finom művű vörösréz-tóradíszt (rimonim) és 
két remekszép régi b1·okát frigyládafüggönyt ajándékozott 
a Múzeumnak, egyebeket közeli kilátásb~ helyezett. A. 
mátészalkai hitközség W eisz Miklós úr elnöke útján egy 
kiválón ér tékes régi chupát; H ollós Oszkár kir. tanácsos, 
vasútigazgató pedig gyűjtéséből minden zsidó vonatkozású 
becses és ritka dolgot a Múzeumnak ád. Példájukat má
sok is követik. A felekezeti két folyóirat is («Egyenlőség» 
és ((Múlt és Jövő & ) egyaránt köszönetet érdemel, amiért 
a tárgyakat a Múzeumnak gyűjteni segítik és az érdek
lődést publicitásukkal ébren tartják; igaz, hogy a Múzeum 
is érdekes anyagát készséggel bocsátjamindig közönsé~ 
elé; hisz az egyúttal a Múzeum közönsége is. Külföldi 
kuta.tók és tudósok is látogatták a múzeumot, köztük dr. 
Frank(u1·ter, a. bécsi egy. köDyvtár aligazgatója.. 

Az elmult esztendő azért is nevezetes, mert a nagyobb-
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szabású taggyűjtés is megindult; még 1-eW.g vagy ~gys:6ers 

mindenkorra való tőkeösszeggel - alapító és pttrtoló ta
gokként, vagy pedig évdijas tagokul léptek be híveink. 

Kiemelendő különösen tudós bibliografusunknak, dr. 
Weisz Miksa úrnak tette, aki egy liVott Sándor kismar
·toni nagykereskedő által neki tudományos munkálkodá.
sért .felajánlott tiszteletdíjat: ötszáz koronát a felajánló 
által a Magyar-Zsidó-Múzeumnak juttatott. A Múzeum a 
nemes adományt mindkettőj üknek hálásan köszöni, vala
mint Kelter Zsigmond úrnak (Bpest) a tagok gyűjtésa 

kö1·ül kifejtett fáradhatatlan buzgóságot. 
A Múzeum őránél a következők léptek be: 
Pá1·toló (ill. alapító tagok) 200 lw-ronával, mint tőke-

összeggel : 
Boné gyártelep, Budapest. Nyirbáto1·. 
Mandel Dezső vezérigazgató, Budapest. 
Nagel Marcell gyáros, Budapest. 
Kaszab Aladár udv. tanácsos, gyáros, Budapest. 
Tisch Emánuel gyáros, Budapest. 
Breitne1· L. · Zsigmond udv. tanácso~, Budapest. 
Pártoló tag 100 korortával : 
Wix Dávid, Budapest. 
Rendes tag évi 50 lwrona tagdíjjal : 
Urbán L. S. szénnagykereskedő, Budapest. 
Rendes tagok évi 2U korona tagdíjjal: 
Szalkai gy~rtelep és mezőgazdasági részvénytársaság, 

Mátészalka. 
Mátészalkai takarékpénztár. 
Rácz Emil igazgató, Máté~zalka. 

Geszti György gyárképviselő, Budapest. 
Dr. Mahler Lénárt, Budapest. 
Hay Mór földbirtokos, Abony. 
Neumann Soma gabonakereskedő, Budapest. 
Berger Izidor háztulajdonos, Budapest. 
Dr. Berger Miksa ügyvéd és háztulajdonos, Budapest. 
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D1·. Lb\\ i1.1ge1· \ • Jlmus l< u·. tanácsos, llozsony. 
Loopold Lajos nagybérlő, l:)zilfamajor. 
Urbán Zsigmond bizományos, Budapest. 
R c·ndas tagok évi 10 ko1·onával: 
Keller Zsigmond, Budapest. 
Sonnenfeld Károly, Berlin. 
Dr. Kemóny Aladár, Budapest. 
Steuer Hugó, PestszentléSrino. 
Kaufmann Ignác, Budapost. 
Berónyi Samu igazgató, Budapest. 
Politzer Géza, Budapest. 
F1·eud Izsó, Budapest. 
Engel Nándor, Budapest. 
Erdély Zsigmond, Budapest. 
'Neisz Emil, Budapest-Budafok. 
Balezer Joachim, Budapest. 
Weinfeld Jenő, Budapest. 
Lővenatein Ignác, Za.laegerszeg. 
Dr. Máinai Mihály, tanintézettulajdonos, Budapest. 
Rózsa. },arkas, Budapest. 
W essel László, Budapest. 
Deutsch J aka b, Budapest. 
Kohn Mihály, Bonyhád. 
Tkatsoh Izrael, Budapest. 
Jungreisz Márton, Apoz. 
Rendes tag évi 15 ko,·onával: 
Steiner Ármin, Budapest. 

Adományok készpén.zben : 

Freund József, Ó becse, 500 koronát. 
Wolf Sándor, Kismarton, 500 koronát. 
Deutsch Gyula, Budapest, 400 koronát. 
Hay Dezső földbirtokos, Abony, egy fölgyógyulás alkal

mából l 00 koronát. 



Russó Illés vezérigazgató, Budapest, 50 koronát. 
Breitner ·Tódor, Budapest, 50 koronát. 
Keller Zsigmond Budapest, egy választott birói tiszte

Jetdíj felét, ·25 koronát. 

A Magyar Zsidó :Múzeum 1916. évi zárszáma-dás&. 

1hrtozik. 
Adományok és tagdijak 

Russó Illés,_, _ -~ ___ _ ~ - K 50.-
Freund J ózseí~ _ - ~-- ~ ___ ' 500.-
Dr. Löwinger Vilmos _ _ _ -- • 20.
Keller Zsigmond _ "* __ _ __ v 25.-
Holit aeber Róbert _ __ ... - - • 40.
Ráoz Emil -~ ~ _ _ _ _ • 20.
Szalkai gyártelep r.· t. __ _ _ _" • 20.-
Mátészalkai takpénztár _ .... _ « 20.-
Deutsch Gyula_ __ __ .... .... __ c 400.-
Stquo izr. hitközség, Nyíregybáza • 10.-
W olf Sándor _ _ _ _ __ « 500.-
Dr. Mahler Lénárt __ __ _ _ ft 20.-
Geszti György ___ _ .... _ _ __ ft 20.-
Kaufmann Ignác _ ___ .... _ « 10.-
Serényi Samu _ _ _ _ .. « l O.-
Freud Izsó _ _ _ _ _ * 10.-
Engel Nándor _ ..... _ _ _ _ • 10.
Urbán Zsigmond _ - _ _ --· c 20·-
Hay Mór _ ~- _ _ - _ _ ~~ 20.-
Rózsa. Farkas _ _ _ _ _ _ • 10.-
Kohn Mihály _ _ _ _ __ c 10.-
Breitner Tódor _ _ _ _ - · • 60·-
0rsz. izr. iroda subventiója _ _ _ _ 
Az izr. m. közalap subventiója _ _ _ _ _ 
Kamatjövedelem ____ - _ - __ 
Egyenleg _ _ _ _ _ __ - _ _ _ -

Követet. 
~gyenleg _ - - - - .- _ 
Vásárolt tárgyak _ _ _ _ _ 

K 1795.-
• 1000.-
• 1~00.-
1 132.-
1 1693.11 

K ö8~.11 

Házbér és biztositá.s _ - - _ 
KöUség - - - _ _ _ _ 
Dr. Fabó Bertalan illetménye _ _ K 68~0.11 

K 199~·39 
• 730.62 
l 1806.-
1 291.10 
l 1000.-

-*-*-*---*-*--~~-Egyenleg _ _ _ _ _ _ _ _ _ K 1693.11 
Budapest, 1916 december 31. 
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v. 

Zárazámadás és költségvetés. 

Az Izraeli ta Magyar Irodalmi Társula. t zárazámadá sa. 

Bevételek : 

J. 1916. évi tagdijak_ _ _ _ ,._ ~ _ _ K 9284.-
~. 1916. évl tagdijak ·- _ _ _ _ __ ·- • ~1 1.40 
3. Pártoló tn.gaúgi d lj . ·- _ _ _ _ ·-· « 200.-
4. 'l'6.rtmluti kia.clv6.nyok _.. _.. _ _ __ _ • 442.38 
r,, Izr.-Magynr Közaln.p HUbventiója - -~ ·- - • 1000.
n. l?a~:~ti Izr. Hitközség aubvantiójn _ _ __ • 1000.-
7. 11,olyóaz6.mla kamat _ _ _ _ __ • 1231.98 
~. Értókpapir kamat _ _ _ • 2396.-

K 15765.76 

Kiaddt~ok: 

L Titkári tiaztelotdij _ _ _ .. - _ ·- ·- K 2000.-
2. Kolliolós és p ostakölta6g _ _ _ ·- _ _ « 1849.77 
:~o Irói djjak _ _ _ _ _ _ _ _ ·- • 3582.50 
4•. Oklov61 tf11r szerlcos7. t6ao ~.. _ _ _ __ _ « 500·-
r,. Oraz. rabbi·egyeeület Hubvonti6ja. _ _ _ « 300.-
6. Mngyar·Zsid 6 Szemle subventiója. _ _ _ • 800.-
7. Nyomdai kindús _ _ _ « 4934.08 
~ . .Egyonlog _ _ _ ..- _ _ _ _ _ _ • 1799.41 

Budapest, 1016 deoember a·t-én. 

B eck 1Jéne8 s. k. 
ellen6r. 

-----
K 15765.76 

Székely Ferenc a. k. 
pénztáros. 

Megvizsgáltuk és rendben ta.lé.ltuk : 

Breitner L. Z3igmond s. k. Ad l er La;'o11 s. k. Szirmai Oukár s. k. 
Wilheim Arthur e. k. 

ezámvizsgálók. 
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Az Izraelita lllagyar Irodalmi Társulat vagyonkimutatása. 

Vagyon: 
Folyószámlabetét : 

Belvárosi Takarékpénztár r .-t.-nál _ - _ _ K 20145.-
Értékpapir-állomány _ _ _ - _ _ _ « 41682.-

Betétkönyvek: 
A Belvárosi takarékpénztár r.-t. betét-

könyve (Kunewalder-alapitv.) - - K 4541.20 
A Budapesti takarékpénztár r.-t. betét-

könyve (Tencer-dij) _ __ _ - - • 4772.84 • 9314.04 

Alapítványhátralékolt: 
N agyváradi izr. hitközség _ _ _ - K 200.-
Sza.badkai izr . hitközség_ « 300.- • 500.-
Hátralékos tagdíiak _ _ _ _ -· - - « 300.-

K 71941.04 
Teher: 

Törzsvagyon _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ K 16151.05 
JJ'r anklin- Társulat követelése _ _ _ _ c 14848.91 

Alapitványok : 
Dt·. Freund István alapitvá.nya _ _ _ _ _ • 20000.
Kunewalder M. Fülöp-féle hagyaték ·- _ _ c 8000.-
Eötvös Károly-alap _ _ _ _ _ _ ___ _ c 3750.-
H erzmann Bertalan és neje alapít't'á.ny _ _ _ • 1600.
Deutsch Zsigmond és neje alapitvány_ _ _ _ c 1000.-· 
H almos I zor pályadíja _ _ _ _ _ _ _ « 500.-
0 r sz. izr aelita iroda pályadíja _ _ _ _ _ c 1600.
Magyar-Zsidó Muzeum követelése _ _ _ _ c !691.67 
Egyenleg _ __ _ _ _ _ -· _ c 1799.4-L 

Budapest, 1916 

Beck Dénes a. k. 
ellenőr. 

december 31-én. 
K 71941.04 

Székely Ferenr a. k. 
pénztáros. 

Megviz~gá.ltuk és rendben találtuk : 

Breitner L . Zsigmond a. k. Adler La;'o3 s. k. Szirmai Oszkár~. k. 

W ilheim A·rthu·r a. k. 
szá.mvizsgá.l6k. 
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Az Izr. magy. irodalmi társulat 1917. évi költségvetése. 

Sztikséglet: 

l. Titkári tiszteletdlj_ _ _ _ _ _ _ _ K 
2. Kezelés és postaköltség_ _ _ _ _ _ • 
3. !rói dijak - - - - - - - - - • 
4. Nyomdai kiadások _ _ _ _ _ _ _ • 
5. Halmos !zor pályadija _ _ _ _ _ _ 1 

6. Országos iroda pályadíja _ _ _ _ _ • 
7. Magyar-Zsidó Muzeum 1916. és 1917. évi subv. • 
. Orsz. Rabbi-egyesület subventiója _ _ _ • 

9. Magyar-Zsidó Szemle , _ _ _ • 

2000.-
2500.-
3400.-
4000.-
500.-

1600.-
2000.-
300.-
800.------

K 21600.-
Fedezet: 

1. 1917. évi tagdijak _ _ _ _ ·- _ _ K 
~. Hátralékos tagdijak _ _ _ _ _ _ • 
3. Társulati kiadványok _ _ _ _ _ _ • 
4. Értékpap ir és folyószámla kamat _ _ _ 1 

5. Halmos-féle pályadíj céljaira _ _ _ _ _ • 
ö. Orsz. iroda pá.lyadija _ _ _ _ _ _ • 
7. Izr. Magyar közalap subventiója. _ _ _ • 
8. Pesti izr. hitközség subven tiója c 

9500.
~00.-
400.-

2900.-
ü00.-

1600.-
1000.-
1000.---- --

. Budapesten, 1916 deoember hó 31-én. 

VI. 

K 21600.-

Székely Ferenc s. k. 
pénztáros. 

A Társulat alapszabályaiból. 

2. §. Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat céljai: 
a) a f!entírás magyar fordításának kiadása és terjesztése; 
b) a szentírásnak és késl>bbkori vallásos irodalomnak 

és általában az izraelita vallás- és erkölcstannak ismer
tetésére és megvilágítására szolgá.ló művek kiadása és 
terjesztése; 

c) a szentírásra és a zsidóság történetére s irodalmára 
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valamint a zsidósá.g jelen életére vonatkozó nyilvános 
felolvasások rendezése a fővárosban és a vidéken ; 

d) ugyanosak e körbe tartozó tlldomá.nyos és népszerii 
munkák kiadása és terjesztése ; · 

e) a társulat céljaival összefüggő pályakérdések kitű

zése és jutalmazása; 
f) a zsidóság történetére. szellemi életére, vallási kul

tuszára tartozó, különösen magyar vonatkozású műemlé

kek, könyvek, okiratok, képek és egyéb tárgyak gyüjtése. 
egy erre szolgáló múzeum alapítása és fentartása. 

3. §. A tá.rsnlat tagjai lehetnek: 
a) iz:raelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magá.nosok. 

A tagok lehetnek l. alapítók, kik egyszer s mindenkorra 
legalább 1000 koronát adnak, mely összeget hitközségak és 
egyéb testületek öt egymásután következő évi 200 koronás 
1·észletekben törleszthetik; 2. piu·tfogók, kik egyszers min~ 

denkana legaláb b 400 kóronát ndnak : 3. pá1•tolók. kik egy
szersmindenkorra legalább 200 koronát adnak; 4. rendesek. 
kik hat éven keresztüllegalább 8 korona évi tagdíj fizetésére 
kötelezik magukat ; 5. a 1. §. f) pontja sze1·int létesitendö 
zsidó múzeum alapja külön alapitványokkaJ., adományokkal 
és évi járulékokkal növelhető. Az erre vonatkozó módo
zatokat a múzeumi bizottság az igazgatóság jóváhagyása 
alá tartozó ügyrendjében határozza meg. 

41. §. A tagok, feltéve hogy évi járulékaikkal hátralékban 
nincsenek, cselekvő és szenvedő vt\lasztási jogaik élvezetén 
Irívül tagilletményben r észesülnek, még pedig az alapító 
tagok a Társulat összes kiadványaiba.n, a többi tagok az 
igazgatóság által meghatározott mértékben. Az utóbbiak 
azonfel ül a többi kiadvÁ.nyokat kedvezményes áron nyor
ltetik. 

A r endes tagság megszünik ha.hU esetén, továbbt\ ki
lépés által, a mely úgy v•ílik érvényessé, hfb a kilépni 
kivánó tag ebbeli szándékttt legkés~bb a hatodik év első 
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felében a titkárral írásban közli; ha ezt elmulasztaná, 
tagsági kötelezettsége újabb hat évre érvényben marad. 

Az alapító tagok a 14. §. értelmében a választmánynak 
tagjai. 

VII. 

A Társulat képviselete. 

Az évszám a. megválasztás évét muta.tja.. 

1. IGAZGATÓSÁG. 
Tisztviselők : 

Elnök: Dr. VADÁsz LIPóT, n y. államtitkár. 1914. 
Társelnök: Dr. FrscHER GYULA, rabbi. 1914. 
Titkár: Dr. BÁ.NócZI JózsEP, tanítóképzői igazgató. 
Pénztáros : SzÉKELY FERENC, bankigazgató. 
Ellenőr : BEcK DÉNES, bankigazgató, 
Ügyész : Dr. FELEKI BÉLA, ügyvéd. 

Az igazg. többi tagjai : 

Dr. ALExANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. BLAU LAJOs, rabbiképzői igazgató. 
Dr. Báró KoBNER ADoLF, nagybirtokos. 

10 Dr. MABOZALI HENRIK, egyetemi tanár. 
Dr. MEzEy FERENC, az orsz. iroda alelnöke. 
Dr. RÉTHY Món, mtiegyetemi tanár. 
8TElNEB JózsEF, tőzsde tanácsos. 
Dr. 8TILLER Món, ügyvéd. 
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:! V ÁLA.SZTMÁ.NY. 

A) F6városi tagok: 

Dr. ADLER ILLÉS, rabbi. 1915. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 1915. 
Dr. BAKoNYI S.uro, országgy. képviselő. 1915. 
Dr. BALABBA JózsEF, gimn. tanár. 1915. 

5 Dr. B!Nóozt Józsu, tanítóképzői igazgató. 1915. 
BEoK DÉNES, bankigazgató. 1915. 
Dr. Buu LAJos, rabbiképzői tanár. 1912. 
Dr. DEzső SiMUEL, ügyvéd. 191 2. 
Báró DmszTAY BÉLA, földbirtokos. 1915. 

to Dr. EDELSTEIN BERTALAN, rabbi. 1915. 
Dr. FELEKI Bm, ügyvéd. 1915. 
Dr. FELEKI SÁNDOR, tiszti orvos. 1915. 
FLEISCHL SÁNDOR, főkonzul. 1915. 
Dr. FRisca ÁnMIN, hittanár. 1915. 

t5 GoLDSCHMIDT LIPóT, kereskedő. 1915. 
Dr. GBAUEB VILMos, gyáros. 1912. 
Dr. GUTTMANN Mm4r.y, rabbiképzői tanár. 1912. 
Dr. HA.L!sz FruGYEB, ügyvéd. 1915. 
Dr. HA.rou Mm:r.ós, szerkesztő. 1915. 

to Dr. HELLEB BERNÁT, reálisk. tanár. 1915. 
Dr. HEVESI Sna~oN, rabbi. 1912. 
Dr. Kiss ABNOLD, rabbi. 1912. 
Kiss JózsEF, író. 1915. 
Dr. KoHLBACH BERTALAN, tanár. 1915. 

t 5 Dr. Báró KoaNEB AnoLF, nagybirtokos. 1915. 
Dr. KUNoss IGNÁC, keleti akad. igazgató. 1912. 
L.uTA. BtLA, mdépitész. 1915. 
Dr. LAsz SAMU, gimn. tanár. 1915. 
LlliNKEI Hmmm, reálisk. tanár. 1912. 

so Dr. MA!iLER EnE, egyetemi tanár. 1915, 
• 
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Dr. MÁLNAI Mnú.LY, tanítóké)?zői tanár. 1915. 
MANDL BERNÁT, tanár. 1912. 
Dr. MAnozA.LI HENRIK, egyetemi tanár. 1915. 
Dr. MEZEY FERENO, az orsz. iroda alelnöke. 1915. 

s5 Dr. MEzEI .Món, ügyvéd. f912. 
Dr. MlilzlllY SÁNDOR. ügyvéd. 1915. 
MoLNÁR FERENoz, iró. 1915. 
Dr. MuNKÁOSI BERNÁT, hitk. tanfelügyelő. 1912. 
Dr. PAP DivrD, ügyvéd. 1915. 

40 Dr. PATAI JózsEF, tanár, szerkesztő. 1915. 
Dr. RADÓ ANTAL, író. 1915. 
RADó VILMOS, tanitóképzői igazgató. 1912. 
Dr. RtTHY Món, mífegyetemi tanár. 1915. 
SÁNDOR P.iL, országgy. képviselő. 1912. 

•cs Dr. ScH!OHTER MIKSA, egyet. m. tanár. 1915. 
Dr. BomLLEB ZsiGMOND, szerkesztő. 1915. 
Dr. ScHWARZ VILMos, ügyvéd. 1915. 
Dr. SEBESTYÉN IUnoLY, színmiiv. akad. tanár. 1912. 
Dr. STAMBERGEn FERENO, kir. kö.zjegyző. 1912. 

GO STEINER JózsEF, tőzsde tanácsos. 1915. 
STERN ÁBnAliÁM, hi tk. iskolaigazgató. 19 J 5. 
Dr. STILLER BERTALAN, egyetemi t~ár. 1915. 
Dr. STILLER Món, ügyvéd. 1915. 
Dr. SzABOLOSI LAJos, szerkesztő. 1915. • 

65 V Észr JózsEF, főszerkesztő. 1915. 
Dr. WALDAPFEL J.!Nos, gimn. tanár. 1912. 
Csepeli WEisz MANFruílD, gyáros. 1912. 
Dr. W llliSZ MmsA, hi ttaná1·. 1915. 
Dr. WmszBURG GYULA, hitk. főtitkár. 1912. 

B) Vidéki tagok : 

ADLER EMu., cégvezető, Nagykikinda. 1912. 
Dr. BALKÁNYI MrKLós, ügyYéd, Debrecen. 1915. 
Dr. B~sTJUN B~. rabbi, Nyiregyháza.. 1915 • 

• 
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Dr. BücBLER SÁNDOR, rabbi, Keszthely. 1912. 
!\ B 'ücBLER P., rabbi, Mór. '1915. 
DEUT~CH ÁRMIN, bankfönök, Brassó 1915. 
Dr. EisLEB MÁTYÁS, rabbi, K9lozsvár. 191 5. 
Jánosi ENGEL JózsEF, földbirtokos, Pécs. 1912. 
Dr. JÁNOBI ENGEL RóBERT, üg.yvéd, Pécs. 1915. 

w Dr. FrscHER MrHÁLY, rabbi, Zombor. 1915. 
Dr. FLEBCH ÁRMIN, rabbi, Mohács. 1915. 
FREuND JózsEF, földbirtokos, Óbecse. 1912. 
Dr. FÜHRER SrMON, ügyvéd, Ujpest. 1915. 

38ó 

Dl·. FüBST ALADÁR, reá.lisk. tanár, Székesfehérvár. 1915. 
ts GoLDSCHMIED JózsEF, gyári főhivatalnok, Sárvár. 1912. 

Dr. GuTH JENŐ, városi ügyvéd, Érsekújvár. 1915. 
Dr. HELLER JAKAB, orvos, M.-Sziget. 1915. 
Dr. HEnzoG MAMó, rabbi, Kaposvár. 1912. 
Dr. HEvEs KonNÉL, rabbi, Szolnok. 1912. 

to Dr. HonovrTz JózsEF, rabbi, Szombathely. 1915. 
Dr. JuszTH ÁRMIN, ügyvéd, Nagyszombat. UH5. 
Dr. KATz SÁNDOR, ügyvéd, Munkács. 1915. 
Dr. KECSKEMÉTI. ÁRMIN, rabbi, Makó. 1912. 
Dr. KEcsKEMÉTI LIPóT, rabbi, Nagyvárad. 1915. 

t s Dr. KEnTÉsz EnE, tszki biró, Beregszász. 1915. 
K.l.A.UBER FmGYES, tanár, Eger. J 915. ~ 

:fú;Em VILMOS, takarékpénztári igazgató, Szatmár 1915. 
KoHLBACH SIMON, őrnagy, Dés. 1912. 
KúN LAJos, tanár, Baja. 1912. 

so LisZLó ADOLF, könyvkereskedő , Miskolo. 1915. 
LEOPOLD KoRNÉL, földbirtokos. Szekszárd. 19 15. 
LIPPE VrLMos, kir. tá.blai biró, Szolnok. 1915. 
Dr. Lów Imú.NuEL, rabbi, Szeged. 1915. 
Dr. Lövy FERENC, rabbi, Marosvásárhely. 191 ~

~5 LövY MóR, iskolaigA.Zgató, Igló. 191 5. 
MESTITZ Móa, kereskedő, Marosvásá.rhely. 191 2. 
Dr. NEUMANN EDE, rabbi, Nagykanizsa. 1915 . 

.Az lMIT 1tvkönyve. 1917. 
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PINTÉR GYULA, földbirtokos, Abony. 1912. 
Dr. PoLLÁ.K MIKSA, rabbi, Sopron. 1915. 

' o Dr. PROPPÉR J ózsEF, Eperjes. 1912. 
RmsNEB EnE, kereskedő, Gyula. 1 !H 2. 
Várhelyi Dr. RósA Izsó, országgy. képv., Szeged. 1915. 
ScHBErnER IGNÁc, magánzó, (Győr) Bécs. 1915. 
Dr. ScHWARz MóB, rabhi1 Győr. 1915. 

'5 BELTMANN LAJos, rabbi, Hódmezővásárhely. 191 ~. 
Dr. SINGER JAKAB, rabbi, Temesvár -Gyárváros. 19J G. 
SINGER LAJos, földbirtokos, Poroszka. 1915. 
Dr. STEINHERZ J., rabbi, Székesfehérvár. 1915. 
NAGYPÉLI STERNTHAL S. földbirtokos, Temesvár. 1915. 

50 Dr. SzÉKELY ALBERT, ügyvéd, Sátoraljaujhely. 1912. 
SzÉLL MTHü;v, földbirtokos, Kisvárda. 1915. 
Dr. VAJDA BÉLA, rabbi, Losonc. 1912. 
Dr. V ÁMos GYULA, ügyvéd, Szolnok. 1915. 
Dr. VENETIANER LAJos, rabbi, Ujpest. 1915. 

55 WEINER KÁROLY, kereskedő, SzombatheJy. 1915. 
Dr. WEisz lü.ROLY, orvos, Szatmár. 1912. 

l 

ENYINGI WEBTHEill ABMIN, földbirtokos, Székes-
fehérvár. 1912. 

MucsrNYI WoHL-Rum ADoLF, magánzó, L osonc. 191::!. 

C) Tagok alapító tagsági jogon: 

Báró DmsZTAY BÉLA. 
DEUTsca: ZsrGMOND. 
Dr. FREUND IsT v ÁN. 

Báró GUTMANN VILMos, Nagykanizsa. 
a Néhai HATVAI-.'1 DEuTscH BERNÁT alapitvány képviselője. 

Néhai Báró fuTVANY-DEUTSCH JózsEF alap. képviselője. 

Báró HATVANY-DEUTSCH JózsEFNÉ. 
Néhai HEBZMAN BEBTALAN alapítvány képviselője. 

Néhai KoBNER ZsiGMOND alapítvány képviselője. 
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Néhai MEoYERI Kuusz LAJos alap. képviselője . 
.. NAOYKANIZS..U IZR. HITKözsta képviselője. 

NAGYVÁ.RADI IZR. HITKözsta képviselője. 
PEsTI IZR. HITKözsÉG képviselője: ADLRR L.uos, el6lj. tu g. 
PESTI CHEVRA-KADISA képviselője. 

Néhai S c HWEIGER MÁRTON alapítv. képviselője. · 
,a Néhai Sv!B l:UBOLY alapítvány képviselője. 

Néhai Sv.6.B BÁNDoR alapítvány képviselöje. 
SZABADKAI IZB. BITKözsÉG képviselője. 

SzÉXEI·Y FERENC, bankigazgató. 
Néhai TAUB ,SALAMON alap. képviselője. 

'2o Néhai Dr. WETh""MANN F ÜLöP alap. képviselője. 

W INTEBBEBO GYULA. 

3. BZÁMVIZSGÁLÓK. 

AnLER LAJos, nagykereskedlS. 
BREITNER ZsiOMO~'fl> L., nagykereskedő. 
NAGYSÁROSI SzmM.u Oszili, bankigazgató. 
Wrr.r.REnl ARTHUR, cégvezető. 

vm. 

Á] le.ndó bizottságok. 

l . Biblia-bizottság : 

Elnök : Dr. Blau Lajos. ElöatM: Dr. Klein M.iksa. 

Tag : Dr. Bá.n óczi J ózsef. 

2. Oklevél-bizottság: 

Elnök : Dr. Ma.rczali Henrik. Elöadó: Frisch Ármin. 

25* 
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Tagok : 

Dr. Bernstein Béla, Dr. Pollá.k ~f., Sopron. 
Nyíregyháza. Stern Ábrahám. 

D1·. Büohler S., Keszthely. 10 Dr. Vajda Béla, Losonc. 
Dr Gábor Gyula. Vajda György. 
Dr. MáJnai Mihály. Dr. Venetianer Lajos. 
~landi Bernát. Dr. Weisz Mór. 

3. Felolvasó· bizottság: 

l:.lnök: - Előadó : Lenkei Henrik .. 

Tagok: 
Dr. Adler Dlés. 
D1·. Alexander Be1·ná.t. 

r. Dr. Balassa J ó zs ef. 
Balla Ignác. 
Dr. Blau Lajos. 
Dr. Ede1stein Bertalan. 
D1·. Fabó Bertalan. 

t& Komáromi Sándor. 
Dr. Mezey Ferenc 
Dr. Mezey Sándor. 
Palágyi Lajos. 
Dr. Patai József. 

to Radó Vilmos. 

to Dr. Feleki Sándor. 
Dr. Sebestyén Károly .. 

' Dr. Szabolcsi Lajos. 
Gábor Ignác. 
Ger{) Ödön. 
Dr. Hevesi Simon. 
Dr. Kiss Arnold. 

Szilágyi Géza. 
Ujvári Péter. 

15 Dr. Venetinner Lajos .. 
Dr. Waldapfel János .. 

4. Propaganda-bizottság : 

Elnök: -

Darber I. Zsigmond. 
Dr. Bemstein Béla, 

Nyíregyháza. 

Előadó: -

Tagok: 

5 Dr. Frisoh Armin. 
id. Dr. Glasz !zor. 
Goldmann Emil. 



Goldsohmillt TJipót. 
Dr. Grn.uor Vilmos. 

to D1·. Gyulai Noó llugó. 
Hegyei László. 
Dr. Hellor Bernát. 
Dr. Heves Kornól, Bzolnok. 
1\Jauber Frigyes, Eger. 

•1\ Kohlbach Simon, 11ra só. 
Kun Lnjos, Daja. 
Ló.szló Adolf, Miskolo. 
Löwy Mór, Igló. 

Dr. Noumann Ede, Nngy· 
klUlillsRt. 

,,l Dr. ,oh" n.rt~ Vilmo~. 

Sc hwcig r lnll'f\. 
tOl'UllÓ ~ltl>U~kopf 'l't' l't\~, 

Bol'CigHv.atsv.. 
Dl·. Sznholo~\ .hi{hH'. 
Dr. ~znbolt,:o~ i L11jo~. 

tn Dl'. V nj ll t\ 11ólu , 1 1öi-Ol\O. 

Dr.\ onotlinl\Ol' lJnjo~.Uh't'~t. 
nr. Wt) i S~lnll'g Gyuln . 

5. Múzeumi bizotte&g:: 

3~l1H)k: zékoly l•' 1·ouo. 'l'áJ•sniHiik : l l'. l oz y }4' ron,· . 
• Jt~gyzü: Dr. :Moz y Sánclo1·. /~lamM: TJt\jtn. Bóln. 

M1f~(!ft>H•tJ1 ' : Dr. I•'nbó Hortaln n. 

'l'aynk : 

Dl'. Alextwtlor Bortutt. 
D1·. BAnóozi ,J ó~sof. 

nr. Blau LnjOH. 
Főnyes Adolf. 

•o Kea~dor Józsof. 
Dr. Báró Kohnor Adolf. 
Dr. Kohlbnoh Bertaln.n. 
Dr. MR.blor Etlo. 

M,nudl Boa·mtt.. 
•" ])r. Mnrozttli lioutik. 

Hpit~ r Mór. 
Dr. Ht.ill<'r Mór. 
Aurt\.uyi Bóla. 
1'olos FJCle. 

ro Dr. Vonotinnor J.Jt\jOA. 

Dl'. 'Voi~z 1\tiksa. 
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IX. 

A társulat kiadványai. 

Ahol a könyv á1·a nincs kitéve, azt tagoknak a posta
költséget bele ne1n é'rtve, 2 K·ért szállítjuk. Tíz ko'ro.ná.;. 
,negr~d.elés esetén a postaköltséget is a Társulat viseli. 

1. Evkönyv. Szerkesztik Dr. BACHER VILMos és Dr. MEZEY 
FERENc. 1895. (Elfogyott.) 

2. Évkönyv. Szerkesztjk Dr. BACHER VILMOS és Dr. MEzn 
FERENc. 1896. (Elfogyott.) 

3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberből 
fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta Dr. KRAUSZ 
SiMUEL. 1896. (Elfogyott.) 

4. Alexa.ndriaj Phjlo jelentése a Cajus Caliguiánál járt. 
küldöttség:ről. Legatio ad Cajnm. Görögből fordította ScBliL 
SALAMON. 1896. (-Elfogyott.) 

5. Évkönyv. Szerkesztik BACHER VILMOS és BiNóczr J ózsEF 
1897. {Elfogyott.) 

6. A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a. 
mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Társulat által jutalmazott 
pályamű. Irta: Dr. PoLLiK MisKA soproni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BAOHER VrLMos és B.!NóczrJózsEP 
1898. (Csak pár kötött példány van még.) 

8. Szentírás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. {Elfogyott.) 

9. Évkönyv. Szerkesztik BAOHER VILMOS és B.!Nóczr JózsEF 
1899. (Elfogyott.) 

1 O. Az 1848/ 49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Irta dr. BERNSTEIN BÉLA szombathelyi r abbi. JÓKAI MóB el6-
szavá.val. 1899. (Elfogyott). - 3 K. 

11. Évkönyv. Szerkeszti BiNócZI J ó zs EF 1900. 
12. Szentfrá.s. Második kötet. - Az els6 próféták. 1900. 
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13. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF 1901. 
14. A zsidók története Budapesten. A legr6gibb idők

től 1867-ig. Az I zr. Magy. h od. Tá1·s. által a Tencer-díjjal 
jutalmazott pályamti.lrta Dr. BüoBLER SÁNDOR. 1901. - 4 K. 

15. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓCZI JózsEF. 1902. (Elfogyott.) 
16. A zsidóság szarvezete az európai államokban. Az 

Izr. Magyar Irod. Tths. által jutalmazott pá.lyamü. Irbt 
Dr. VENETIANER LAJOS 1902. - 4 K. 

17. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓOZI J ózsu . 1903. 
18. Szentírás. Ha1·madik kötet. - Az utolsó próféták 1903. 
19. Év könyv. Szexkeszti BÁNÓCZI JózsEF. 1904-. 
20. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓOZI JózsEF. 1905. 
21. Évkönyv. Sze1·keszti BJ.~óoZI J ózsEF. 1906. 
22. Rasi élete és müködése. I1·ta D1-. W ELLESZ GlULA. 

1906. - 1·50 K. 
23. Évkönyv. Szerkeszti BiNóCZI JózsEF. 1907. 
24. Szentirás. Negyedik kötet. - A szent iratok. 1907. 
25. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczx J ózsEF. 1908. 
26. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. hta Dr. KEcsKEMÉTI 
ÁRmN. I , k 1908. - 3 K. 

27. nlagya.r Zsidó Oklevéltár. lk. 1092- 1539. Dr. WEISZ 
Món köz1·emiíködésével szerkesztette Dr. FruscH ÁRMIN. 
I. k. 1903. - 10 K. 

28. Évkönyv. Szerkeszti BANóCZI JózsEF. 1909. 
29. A zsidó irodalom tö1·ténete. Az Izr. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazott pá.lyamü. Irta Dr. KECSKEMÉTI 
ÁllldiN. n. Ir. 1909. - 3 .K . 

30. A négy fiú. Elbeszélés se1·dültebb zsidó ifjúság 
számá1·a. Az Izr. Magya1· Irodalmi Társulat által jutal
mazott pályamű. Irta MÉsZÁlWS ZsiGMOND tanító. Előszó 
val . ÁGAI AnoLF-tól. 1909. (1911.) 

31. Évkönyv. Szerkeszti BiNócZI JózsEF. 1910. 
3~ . PATAI J ózSEF. H éber költők. r. k. 1910. - 3 K. 
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33. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóoZI JózsEF. 1911. 
34. Évkönyv. Bzerkeszti B..\NóCZI J ózsEF. 1912. 
35. PATAI J ózsEF. Héber költők. n. k. 1912. - 3 K. 
36. Évkönyv. Bzerkeszti BiNóczr JózSEF. 1913. 
37. Tompa és a Biblia. Irta. PoLLiK MmsA.. 1913. 
38. Évkönyv. Szerkeszti BiNóoZI JózsEF. 1914.. _ 
30. P écbi Simon Szombatos imádságos kQnyve. Közz~ -

teszik dr. GoTTMANN MIHÁLY és dr. HARMos SÁNDoR. Néhai 
báró lliTVA.NY JózsEF és neje báró HATVANY JózsEFNÉ V ÁG

UJBELYI LATZKÓ FANNY adományábÓl kiadja az Izr. Magyar 
hodalmi Társulat. 1914. - 3 K. 

40. Évkönyv. Szerkeszti BiNóczr JózsEF. 1915. 
41. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF. 1916. 
42. Évkönyv: Bzerkeszti BÁNóczr J ózsEF. 1917. 

x. 
A társulat alapító, pártfogó és pártoló tagjai. 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Báró Dirsztay B éla. 
Deutsch Zsigmond és neje 

Stauber Borbála. 
N éh. özv. Hatvani Deutsch 

B ernátné. 
Néhai :Vágujhelyi Latzkó 

Antalné nevére Báró 
Hatvany-Deutsch Jó
zsefné. 

5 N éh ai Báró Hatvany
Deutsch József. 

Dr. Freund István. 
Báró Gutmann Vilmos, 

N agyka.nizsa. 
Néhai Herzman Bertalan. 
Néhai Kqhner Zsigmond. 

to N éh. Magyeri Krausz Lajos 
N éh. Machiu p Adolf. 
Nagykanizsai izr. hitközs. 
Nagyváradi izr. hitközség. 
Pesti ebevra kadisa. 

ts Pesti izr. hitközség. 
Néhai Schweiger Márton. 
Néhai Gavosdiai Sváb 

Károly. 
N éh ai Sváb Sándor. 
Szabadkai izr. hitközség. 

to Székely Ferenc. 
Néhai Tau b Salamon. 
Néhai Dr. Weinma.nn 

Fülöp. 
Winterherg Gyula.. 

4 
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!. P ÁRTFOGÓ TAGOK. 

Néhai Bródy Zsigmond. 
Dr. Chorin Ferenc. 
~éhai D~ntsch Sámuel é 

neJe. 
Néhai Löwy Mór. 

5 Néhai Báró Schossberger 
Henrik. 

Schreiber Ignác, Bécs 
(Győr). 

Néhai Steinfeld Antal, 
Debrecen. 

Néhai Steinfeld Mihály, 
Debrecen. 

Néh. Sternth&l Adolf. 
to Stemthal Sal., Temesvár. 

Dr. Stiller Bertalan. 
Schwarz Fereno. 
Néhai Weiss Berthold. 

3. PÁRTOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos. 
Aradi izraelita hitközség. 
Ba.cher Emil. 
Dr. Ba.sch Gyula. 

<ö Beck Dénes. 
Néh. Boschan Jakab. 
Beregszászi izr. nőegylet. 
Néhai Braun W. Arnold, 

Meran. 
Breitner Zsigm. L. 

110 Budai izr. hitközség. 
~ Néhai Deutsch Sámuel. 

Elek Lipót, Nagykanizsa. 
N éha.i Ehrlich Mózes. 
N éh. Frank Antal. 

rt5 Tószegi Freund Ferenc. 
Tószegi Freund Salamon. 
Tószegi Freund Vilmos. 
Maróthi Fürst László. 
N éh. Garai Károly. 

~o Gnttmann Vilmos, 
Toron tálvásárhely. 

Horváth Zsigmond. 
Kecskeméti izr. hitközség. 
ifj. Ka.tser Henrik. 

Trencsén. 
Klein József. 

ts Kobner Ágost. 
N éh. B. Kornfeld Zsigm. 
Magyeri Dr. Megyery I. 
Néhai Leopold Sándor, 

Szekszárd. 
Néhai Lindenbaum Mór. 

so Linzer Béla. 
Losonci izr. hitközség. 
Marcali izr. hitközség. 
Néhai Markbreit Adolf. 
Dr. Misner Ignác. 

sr; Nemesvidi izr. fiók·llit
község. 
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Ifj . Neumann Adolf, Arad. 
Beocsini Báró Ohrenstein 

Henrik. 
Ókanizsai izr. hitközség. 
Pécsi izr. hitközség. 

' o Néha.i Dr. Pillitz Benő, 
Veszprém. 

Dr. Pillitz Pál, Veszpt·ém. 
P6pper István. 
Néhai Reich Márto n, 

Kalocsa. 
N éh. Dr. Rosenberg Gyula. 

'~ Dr. Ság Manó. 
Néhai Dr. Simon József. 
N éh ai Steiner Farkas. 
Steiner József. 
Báró Tornyai Schossber .. 

ger Lajos. 
so Dr. Schuschny Henrik. 

Néhai Schweiger Adolf .. 
Néhai Stern Ignác. 
Dr. Stiller Mór . 
Szekszárdi izr. hitközség~ 

55 Temesvár-belvárosi izraeL 
hitközség. 

Tolnatamási izraelita hit
község. 

N éh ai lovag Wechselmann 
Ignác. 

vVeiner Károly, Szom
bathely 

N éh ai Dr. W einmann 
Fülöp. 

so Csepeli Weisz Manfréd. 
Néhai Weisz Manó J. 
W ellisch Sándor és Gyula .. 
Mucsinyi Wohl-Rumi 

Adolf, Losonc. 



IZRAELITA NAPTÁR 

AZ 1917. POLGÁRI ÉV SZÁMÁRA. 

Január. 
4. Tébéth 10. bőjtje. 
6. Sz. Vájchi. 

13. Sz. Sem6th. 
20. Sz. V áérá Ujhold kihird. 
24. Sebát újboldja 
27. Sz. B6 

Február. 
3. Sz. Besallách. 
7. Sebát 15. 

10. Sz. Jithró 
17. Sz. Mispá.tim. Újhold 

kihirdetése. Sekálim 
22. Adár újboldja 
~3. Ujhold 2. napja 
24-. Sz. Terúma. 

Március. 
1. Adár 7. napja 
3. Sz. Tecavvé. Zákhór 
7. Eszter bőjtje 
8. Purim 
9. Búsán Púrim 

10. Sz. Ki-thisszá. 
17. Sz. Vajjakhél-Sz. Pekúdé. 

Újhold kihirdetése. Pára 
24. Sz. Vajjikrá. Nisz'n uj

holdja 
31. Sz. Cá.v. Sabbath ·Ha

gó.dól 

Ápt•ilis. 
6. Pészach előestéje 
7. Pészach 1. napja 
8. Pészach 2. napja 

13. Pészach 7. napja 
14. Pészach 8. napja. Mázkir 
21. Sz.Semini. Újhold kihird_ 
22. Ijjár újboldja 
23. Újhold !. napja 
28. Sz. Ta.zríá-Mecórá 

Május. 
5. Sz. Ácharé-mót-Kedósim-

10. Ómer 33. napja 
12. Sz. Emór 
19. Sz. Behár-Bechukkótháj •. 

Újhold kihirdetése 
22. Sziván újboldja 
!6. Sz. 13emidhár· Sábuóth 

előestéje 

27. Sábúóth 1. napja 
~8. Sá.búóth ~.napja. Mázkir 

J unius. 
2. Sz. Nászó 
9. Sz. Behá.alóteká 

16. Sz. Selá.cb. Ujhold kihird-
20. Tam.múz ujholdja. 
21. Újhold 2. napja 
23. Sz. Kórach. 
30. Sz. Chukkath. 
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Julius. 
7. Sz. Bálák 
8. Tammúz 17. bc5jtje 

14:. Sz. Pinechá.s,Z. Újhold 
ki hird. 

20. Áb újholdja. 
21. Sz. Mattóth-Maszeé. 
28. Sz. Debá.rim. Cházón 
~9. Áb 9. bőjtje 

. Augusztus. 
3. Áb 15. 
4:. Sz. V áethcb án n an 

1 t. Sz. Ékeb. Újhold lrihir-
detése. 

18. Sz. Reé. Elúl újboldja 
19. Újhold 2. napja. 
25. Sz. 86fetim 

. Szeptember. 
1. Sz. Kí-thécé 
8. Sz. Kí-thábó 
9. Szelíchóth 1. napja 

15. Sz. Niccábim 
16. Rós-Hassána. előestéje 
17. Rós-Hassána 1. napja. 

5678 Tisri 1. 
·ts. Rós-Hassána 2. napja 
19. Gedalja bőjtje 
22. Sz. Vajjélekh. Súbá 
25. Jóm Kippúr előestéje 
~6. Jóm Ki p púr. Má.zkir. 
~9. Sz. Háa.zinu 
30. Szukkót előestáje 

Október. 
1. Szukkóth 1. napja 
2. Szukkóth 2. napja 
6. Sz. Chól-Hammóéd 
7. Hósána. Rabba 
8_ Semini acáreth. Mázkir 
9. Szimchath tóra 

13. Sz. Berésith. Újhold 
kihirdetése . 

16. Marebesván újboldj a. · 
17. Újhold 2. napja. 
20. Sz. Nóach 
27. Sz. Lek-leká. 

November. 
3. Sz. Vajjárá 

10. Sz. Chajjé-Szára.. Újhold 
kihirdetése 

15. Kiszlév újholdja . 
16. Újhold 2. napj& 
17. Sz. Tóledóth 
24. Sz. Vajjécé. 

December. 
1. Sz. Vajjislách. 
8. Sz. Va.jjéseb Újhold kihd. 

l O. Chanukka 1. napja. 
15. Sz. Mikkéc. Tébéth új-

holdja. 
16. Újhold !. napja. 
17. Chanukka 8. napja. 
!2. Sz. V a.jjigás. 
26. Tébéth 10 böjtje. 
29. Sz. V ájchi. 
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