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A «NAGY SZOSZOLQ,,; 

A zsidó történet különleges jellege oly sajátszerű 
alakokat hozott l6tre, melyek a tö1·téneti fejlődés és 
a korszak szellemét egyéniségökkel fejezik ki. Minden 
időszak jelleme legvilágosabban azokban az alakok· 
ban jut kifejezésre, melyek a kor előterében állanak. 
Ezek az erőteljes típusok őrzik meg az idők jellegét. 

A zsidó történet ·más minden egyéb történetnéL 
Külsöleg, legalább az exilium óta, javarészt ezenve
dések krónikája; belsőleg szellemi munka és szellemi 
mozgalmak lánczolata. Ezen sajátszerűségénél fogva 
a zsidó történet gazdag termőföldje érdekesnél érde
kesebb históriai alakoknak. 

Különösen áll ez a reformáczió korál'a, mely· 
ben a szenvedés és a szellemi munka, a zsidó tör
ténet e két motivuma a azokottnál is erősebb. Ez a 
kor is gazdag érdekes alakokban, a kiknek lényét és 
belső magját csak a zsidó sziv tudja megérteni, a 
kikben az illető korszak érzése és észjárás&, törek
vése és reménye, aggodalma és mindenféle várako
zása eleven erdvel lüktet. Ezeknek az alakoknak a 
megrajzolása a kornak képét legjobban szemlélteti. 

A 16. SJázadban három emberben látjuk kifejezve 
a zsidó történet tartalmát. Az egyik a törvénytudós, 
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a ki a zsidó tan egész tartalmát kötelező formulákba 
igyekszik szorítani és szellemi munkájában elzárkó
zik az ellenséges külvilág árama elől; a másik a 
messiás, a rajongó álmodozó, a szívek álmának tol
mácsa, a ezenvadések által kisajtolt szent vágyako
zások megtestesítője; a harmadik a tevékeny és tett
erős, körültekintő, bölcsen mérlegelő és határozni 
tudó ( << fü1·sichtig und bescheyden ») éles eszű, ki tartó 
akaratú cselekvő ember, a tettek embere, az ügyvivő 
( « Bachwalter l>), a ki a valóság talaj án áll, a körül
mények-kinálta elkerülhetetlen harczot elszántan föl
veszi és azt az eszélyesség fegyvereivel, hideg bátor
sággal és testvérei ügyéért buzgó meleg lelkesedéssel 
folytatja. 

Karo József, Molcho Salamon és Rosheimi Josel
mann a kor eszméinek kifejezői. Ellentétes termé
szetek ezek; különösen az utóbbit élesen megkülön
bözteti szellemének gyakorlati iránya ; J oselmann 
olyan ember, a ki a tények után indul és az adott 
helyzetben a megoldás gyakorlati eszközeit keresi, 
azokat többnyire megtalálj a, erős kézzel meg is ragadja 
és fáradhatatlan munkájával testvéreinek segítője és 
megmentője lesz. 

A reformáczió kora, mely az emberiség történeté
ben fényes időszakot jelent, a zsidó történetben szo
morú árnyékot mutat, a gyülölet és zsidóüldözés 
korszaka az. A csőcselék durvasága és féktelensége, 
a hatóságok szigoní és jogtipró rendelkezései, a feje
delmek és uralkodók súlyos dekrétumai, az egyházi 
hatóságok és küzdlS valláspártok törekvései, az iro
dalmi támadások, a szántszándékkal terjesztett hazug 
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rágalmak és hamis vádak túltesznek a keresst-ea had
jámtok korán. 

1492-ben űzik ki a zsidókat SpanyolországbóL 
A rákövetkező évben a portogall király spanyol ber
ezegnőt kap feleségül azzal a kikötéssel, hogy a zsi
dókat kiűzi országából. 1498-ban a zsidók elhagyják 
Szalczburgot és 1499-ben Nürnberget A dominiká
nusok tervszerű izgatása megtermi gyümölcsét. Miksa 
császár uralkodásának elején Steierország, Krajna, 
Karintbia zsidósága elveszti otthonát Ugyanez tör
ténik Ulmban, Nördlingenben, Kolmarban, Magde
burgban. A zsidókérdés Regensburgban napirenden 
van és · izgatottságban tartj a a kedélyeket. 1501-ben 
a zsidókat kifosztják Krakóban, 150t-ben kiutasítják 
Piacensából, 1505-ben Orangeból, Öhlsből és Münster
bergböl (Szilézia), 1506-ban Nördlingenböl. 1509-ben 
elkobozzák a talmudpéldányoka.t ; ugyanezen eszten
dőben kifosztogatják a zsidókat Paduában. 1510-ben 
Berlinben 38 zsidót hamis tanuk vallomására szen
telt ostyasértés hamis vád j a alatt máglyán égetnek 
el, a min nem változtat az, hogy ártatlanságuk utóbb 
kiderül.~ 1514-ben kiüzik a zsidókat Hradischból 
(Morvaország), 1516-ban Genuából, 1519-ben Regens
burgból, 1526-ban PozsonybóL 1529· ben Bazinban 

* Joselmann följegyzései, 22. pont. 1535-ben n. J oachim 
brandenburgi fejedelem előtt be lett igazolva, hogy apja, 
L Joachim ártatlanokat itélt halálra ; ~ bernani üstfoldozó 
Fromm Pál, a ki beismerte, hogy ő lopta el a szantelt ostyá.
kat, visszavonta abbeli vallomását, hogy azokat zsidóknak 
adta volna el, de a brandenburgi püspök, J eromos meghagyta, 
hogy ezen körülményt a fejedelem el6tt elhallgassák. 
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!16 zsidót máglyára vetnek, gyermekeiket erőszakkal 
megkt-resztelik. 1535-ben Tunisban a győzedelmes 
spanyolok zsidóüldözést rendeznek. 1540-ben kiüzik 
a zsidókat Nápolyból, 1541-ben 1\feissenből, 1542-ben 
Prágából a törökkel való czimborálás ürügye alatt, 
1543-ban Baselből, 1553-ban Würtembergböl stb. 
Ezek az adatok eléggé megvilágitják, mily nyomasztó 
volt a zsidóság helyzete abban a században, malyben 
a humanisták szelleme ragyogott. 

A könyvnyomtatás is nagyban hozzájárult a zeidó
gyülölet terjesztéséhez. Mesterségesen . szitották az 
indulatot. A gyülöletnek téveszméje ha fölvetődött 

valahol, a nyomtatott betű szárnyán a legtávolabb 
eső vidékre is rögtön eljutott; minden helyi eset ily 
módon országos j elentőségü lett.1 Könyvecskék hagyták 
el a sajtót mindenfelé és gyorsan terjedtek. Az ostya
sértés volt ennek az elbeszélő irodalomnak legked
vesebb tárgya.2 Inkább szórakoztatásra mint izgatásra 
szánt irodalmi dolgokban is fölüti fejét a zsidógyü-

1 Geiger: Dio Juden und die <leutsoho Litteratur. Zeitschr. 
f. u. G. d .. J. i. Dl. Il. 

2 Már a középkor elején szerepeinek sacrilegiumokról, fe
születek megsértéséről szóló j elentésok; ozek helyét a r efor· 
máozió ülejében az ostyasél'tések veszik át. L . Aronius: Ein 
Wunder in Köln und dio Juden. Zeitschr. f. G. d. J. i. Dl. 
II 76. Senoni Uichor krónikájában egy elbeszélést találunk, 
molyben a zsidó a maga házában, mely előb b kereszténynek 
volt tulajdona, feszületra bukkan, ázt késsel átdöfi, mire. a 
feszület vérzoni kezd. A 16. század többnyire az ostyasértést 
dolgozza föl. Pl. Nikolaus Marschall latin földolgozása, Pam· 
ph ilius Gengonbach theaterdala az öt zsidóról, továbbá a • Die 
Juden in PaHsau• czimü vers B1·entano A1·nim gyüjteményében. 
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lölet. ilyen a <1Der Herr im Garten» czímü versezet, 
roelynek végstrófája így bangzik: 

da kam ein blinder J u d gegangen 
er führt ein sper an einer st~mgen 
er führts so sta.rk in seiner Faust 
stach gott gegen seinem H erzen auf.* 

Az irodalmi támadások jellemzésére azoigáljanak 
a következők : 1507-ben jelent meg Pfefferkorn 
könyve: «Der Judenspiegel>) , 1508-ban a «Juden
beichte>) és az <'Osterbuch)); a zsidók szerző állítása 
szerint határt nem ismerő gyi:Uölettel viseltetnek 
embertársaik iránt; szokásaik és ezertartásaik vesze
delmesek, megvetni valók és mély erkölcsi romlott
ságról tesznek tanuságot. Ezt nyomon követi a <<Ju
denfeind>) czímü röpirat, mely ugy;ancsak a zsidók 
ellenséges érzületéről beszél, továbbá az <<ln lob und 
er dem allerdurchlauchtigsten Maximilian » föliratú 
munka és az <1Ausschreiben an alle geistliebe und 
weltliche )) (ezek a röpiratok előkészítői a talmud
példányok elkobzásának); továbbá a <<Handspiegeh 
(1511-ben) és végül a <<Brantspiegeh. · 

Ide tartozik Karben Viktor könyve is: <<Wi e Herr 
Viktor von Kar ben, welich er ein rabi der J uden ge
west ist zu christlichern glauben komen. Weiter 
findet man dar In en ernstliebe disputatz eynes ge
lerten Cristen und eynes gelerten Juden, darine alle 
irtumb der Juden -durch ir aygen Schrift aufgeloht 
werden. )) 

Hasonló szellemű Antonius Margarithának (Mar-

* Lilienkron Nr. 76. 
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goles Jakob :fiának) munkája: <1Der gantz jüdisch 
Glaub mit sampt ayner grundlichen und wahrhafti
gen anzeigunge aller satzungen ceremonien gebetten 
heymliche und offantliebe gabrauch deren sich die 
Judden balten durcb das gantz Jahr mit schönen 
und gegründten argumenten wi eder ihren Glauben. >> 

Maga Luther is., a ki a zsidók megtérésa iránt 
táplált reményeiben csalatkozott, folytatta az említett 
három hitehagyó munkáját és követi a római kath. 
egyház példáját a zsidógyülölet terjesztésében <1Von 
den J uden und ihren Lügen ,, és <l Traktat vom Sch em 
Hamphorasch>> ozímü müveivel, vele egy nyomon ba
lad Butzer Márton <'Von den J u den>> ozímü mérges 

röpirata. 
Ebben a mozgalmas és a zsidókra különösen nyo

masztó, viszontagsitgos időben szükség volt egy olyan 
férfiúra, a ki biztos kézzel és biztos szemmal tudj a 
a zsidóság kicsiny és viharronesoHa haj ó j át a törté
neti események hullámjárásában igazgatni, a ki az 
állam és az egyház életében beállott bonyodalmak, 
új alakulatok, pártszakadások jelent<Sségét föl tudja 
fogni és következményeit előre látj a, a ki képes a 
körülményeket a minden oldalról szorongatott zsidó
ság javára fölhasználni, a ki megtudja találni az ut~t 
úgy az uralkodók kapujához mint szivéhez, a ki képes 
a letiport zsidóság ügyét szóvá tenni választófejedel
mek és királyok, lutheránus papok és katholikus 
püspökök, városi hatóságok és parasztvezérek előtt, 
erősen megállva helyét politikai és irodalmi táma
dások között. Mintha a korviszonyok kényszerít<S ha· 
talma idézte volna föl, úgy áll az eseml\nyek szinterén 
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Rosheimi Joselmann alakja; mintha a múlbatlan 
szükség érczszava hívta volna elő, úgy jelenik meg 
a háborgó talajon, egyesítve magában mindazokat a 
képességeket, melyek által testvéreinek javára lehet. 
«Mily bámulatos tünemény ez az ember - irja róla 
egyik életírója (Breslau H.) - a ki, mint a német 
zsidóság parancsolója, nemcsak hittestvéreinek, ha
nem a keresztényeknek is, sőt magának a császárnak 
és a legfőbb birodalmi hatóságoknak elismerésében 
részesül, a ki egész életét az egy föladatnak szen
télte, hogy fáradozásával a német zsidók társadalmi 
helyzetét emelje!» - <<Tiroltól Meiszenig, Csebország
tól Flandl'iáig keresztül-kasul szeli évről-évre a biro· 
dalom tartományait, ottan látjuk birodalmi gyűléseken 
és fejedelmek találkáin, a mint meg nem rettenve 
földi és egyházi hatalom előtt, hittestvéreinek érde
kében síkr& száll és őket szóval és tollal védelmébe 
veszi elnyomás és üldözések ellen.~.;: 

A hivatalos minőség, melyben Joeelmann mükö
dött, többféle elnevezés alatt szerepel. «Befelhaber 
der Judenheit•,, ((Oberster Rabbi•,, <<der Judden hohe 
Meister», héberül <~ pamosz umanbig». Az ilyen állás 
betöltőjének feladataihoz tartozott a hatósági rende
letek végrehajtásáról, az adók beszolgáltatásáról is 
gondoskodni; hogy mi volt hivatása a zsidósággal 
szemben, azt legjobban J oselmann példájából láthat· 
juk. Hivatása volt lankadatlan éberséggel és fárad
hatatlan kitartással drködni a zsidóság érdekei fölött, 
nagy körültekintéssel és bölcseséggel megoltalmazni 

* Zei~schr. f. G. d, J. o. Pl. V. 307~ 
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a meglevő jogokat, élét venni a fenyegető, elejét 
venni a keletkező veszedelmeknek ; hivatása volt ki
fogyhatatlan áldozatkészséggel, csodálatos bátorsággal, 
magáról megfeledkező önzetlenségge!, elszánt erős 
akarattal, szellemi képességeinek és testi munka
birásának kiméletlen túlfeszítésével a zsidóság ügyét 
védeni és előre vinni, a zsidóság helyzetét javitani, 
a zsidóságért küzdeni. 

Joeelmann rátermett erre a hivatásra. Életének 25. 
. éve kö!Ül érte a kitüntetés, mely hittestvéreinek földi 

gondviseletét reá ruházta, mely tisztségnek elvállalá
sánál - mint maga írja - ünnepélyes esküt kellett 
tennie. (- c' da ich vorgesetzt und erwelt worden, 
ein sehweren ho ben Eid t darüber hab müssen th un.,) )ie 

* Hevuo XIII. (J. szü letési évét általában 1478-raj t eszik. 
L. Carmoly, Lohmann ,6s Graetz után.) Kinevezésére vonatko
zólag több adatot tartalmaznak J. följegyzései. Az 5. pontban : 

~,,M~ ~,,lt:l ~M"J~MJ (1510) - -,l' Mj'f.V!j (a. zárjelben 
lovö két sz ó t kiogészítéeiil tíiztem • bo, más hasonló helyek 

alapján) j"P M,pt" (~WP~ .,~~!j) .,WJN ~z, .. , ~,,!l ,",:-r 
-,,:~~ 'v M"to-,t ~n~w~~ Ezzel szomben 15J5. ben igy fr 
ma.gá,ról: "D asA ,J osel ,Jud boi choissig J ohron lang bei weylent 
K. M. t . auch l>oy jotzt regiorondor K. K. M. von wagen ge· 
w eit Judischait ein o barster (le r J u don, o borster Rabbi, be
fel shabe1· wal'.» l r'> 44- bon igy ir: 4I so b in ich nun ein alter 
boi don Juden viorzig J ohr der arrnon J uden schaft vor hoch 
und niodere Stanil en ir vorgengor und volführer goweaen». 
1&46-ban igy ir: •weil ioh virzig und ,Jahre~t stb. (Az und 
szó után a számnév kimarádt.) 1553-ban következőket írja: 
•ich hin sHit fünf~r.ig Jahr goordont und gesotzt worden was 
~emnino Judischheit betrotron in ilnen anliogonclen Sachan 
tu• gant~on Römischon Uoioho deutsoher Nation auf Roichs· 
taien zu ·handelna. 
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Az ifj ú J os elmann a Loans-családból származott, 
roely a Franche-Comtéból ered. Midön a zsidókat 
1395-ben Francziaországból kiűzték, a család tagjai 
Svájczba menekültek, majd Németország különböző 
helyein és Elzászban telepedtek le. Joeelmann szü
letése előtt atyjának három rokonát máglyán égették 
el Szüleit megkimélte a vész; Rosheim ban, Kolmar 
mellett találtak menedéket. J o seimann nagybátyja, 
Jakob ben Jechiel Loans lll. Frigyes császár orvosa 
volt és utóbb ugyanezen állást töltötte be Miksa 
eeáezár körül. Lehet, hogy ő irányította Miksa csá
szár figyeimét Joselmannra. Az 1503-ban történt ki
nevezéssel ~ kezdetét veszi Joeelmann félszázados 
működése; a zsidóság belügyeinek intézése és ren· 
dezése, a zsidóságot fenyegető veszedelmek elhárítása, 
a zsidóság vallási meggyőződéseinek és becsületének 
szóval és tollal való megvédelmezésa adják meg e 
működés tartalmát. 

Ha az emberiség történetét tanulmányozzuk, arra 
a szomorú észleletre kell jutnunk, hogy az élet leg
főbb mozgatója és az emberi természet állandó j el
lemzője nem más, mint a gyűlölködés. Nagy müve
lődési és erkölcsnemesedési fejlödésen kell az embe
riségnek átmennie, mig ebből a betegségéből kigyógyuL 

* N em oszthatom F oilchenfeld néze tét, hogy császári ki
nevezésben nem részesült. A Hon Kristóf által Yitt pör csak 
a «Regirer • czim jogosultság a körül forog, de nem czáfolja 
Graetz és mások helyes föltevését. A föntebbi j egyzetben 
látható egymásnak ellentmondó adatok kiegyenlítésa lehet
séges, ha a~okat különböző eredetü megbizá.sokról szóló jelen
téseknek veszszük. 
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Ez a gyülölet tett-e pokollá a zsidóság életét is törté
netének szomorú időszakaiban. Ezzel a gyülölettel 
szemben Joeelmann a védekezés egyik módját a zsi
dóság ügyeinek intern rendezésében látta. 

A zsidó naggyűlések és kongresszusok7 malyeknek 
létrejövetele Joeelmann érdeme, első sorban ezt a 
czélt szolgálták. 1510 julius 19-én gyulladtak ki a 
máglyák Berlinben 38 ártatlan zsidó kivégzésére; 
halaszthatatlan szükséggé vált, hogy a zsidóság a 
saját ügyeivel foglalkozzék. Még ugyanabban az év
ben sikerül t J o seimann ak a császárt egy zsidó kon
gresszus egybehívására rábírnia. 

1510 augusztus 8-án Miksa császár a követkazó 
rendelet.et bocsátotta. ki : 

cMi Miksa császár stb. adjuk tudtára minden zsi
dóknak, kik császári felségünk és a birodalom, vala
mint örökös fejedelemségeink országaiban, területein, 
városaiban és helységeiben laknak és ezen levéllel 
fölhivatnának. Nekünk a ti részetekről jelentve letl7 

hogy a rátok nehezülö sok teher és adózás okából 
és mivel érdemes szabadságaitok és régi azokásaitok 
ellenében, melyek dicsöült elödeinktöl a birodalom
ban, a római császároktól és királyoktól erednek, 
sokféle sérelem intéztetett volna, annakokából szüksé
gessé vált közös gyülekezést tartani a birodalomban. 

Minekntána azonban ilyen gyülekezés nekünk -
mint római császárnak - kegyünk és akaratunk nél- • 
kül meg nem történhetnék, azért alázatos kérelem
mel lettünk megkeresve és fölkérve, hogy a mi ke
gyiinket és akaratunkat ebben is megadnók, hasonló· 
képen, hogy a zsidókat, a kik ebben ellenkezni 
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akarnának, az ilyetén gyiilésen való megjelenésre 
szoritanók. 

Erre Mi mint római császáy akaratunkat és ke
gyünket megadván, Znszman zsidót -i' Felső-Eizasz

ból, Han zsidót Kolmarból, Mai r zsidót W ormbsból, 
Szmól zsidót Regensburgból és Mardochans zsidót 
Frankfu.rtból egyenként és összesen parancsban meg
hatalmazznk, hogy titeket mindenf(llé a szent biro
dalomban, az örökös fejedelemségekben és országok
ban a 1li helyünkben és nevünkben, császári felségünk 
és a sz en t birodalom városába : W onnbsba meghatá.
rozott napra beh í vjanak. 

Ennélfogva. ajánljuk néktek és mindenkinek külön. 
de kiváltkép a védelem és császári ótalom megvoná
sának és minden tőlünk s a szent birodalomtól nyert 
privilegiumok és szabadságok elvesztésének és azon
fölül X márka bírság fizetésének külitnbeni terhe 
alatt, mi t ezen levéllel komolyan meghagyunk emst
lich gepietend), hogy a nevezett öt biztos behíl'"ásának 
engedve, a legközelebbi hónapban, annak keltétól 
számítandó egy hónapra személyesen vagy meghatal
mazott küldött által haladék nélkül és minden bi
zonynyal Wormbsban megjelenjetek és ebben más
kép ne cselekedjetek. 

Ez a komoly véleményünk. Mert ha ebben enge
detleneknek látszanátok, kénytelenek lennénk fönt · 
említett büntetéssel és bírsággal irántatok eljárni, 
mint az helyén való és jogos. Ehhez tartsátok tehái 
magatokat !• 

* Josmant olvasok: indokolását L kés6bbi jegyzetben . 

.b IJIJT ÉvkönJit•e 1908. 
. ) 
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Ez a gyűlölet tette pÓkollá a zsidóság életét is törté
netének szomorú időszakaiban. Ezzel a gyülölettel 
szemben Joeelmann a védekezés egyik módját a zsi
dóság ügyeinek intern rendezésében látta. 

A zsidó naggyűlések és kongresszusok., malyeknek 
létrejövetele Joeelmann érdeme, első sorban ezt a 
czélt szolgálták. 1510 julius 19-én gyulladtak ki a 
máglyák Berlinben 38 ártatla-n zsidó kivégzésére; 
halaszthatatlan szükséggé vált, hogy a zsidóság a 
saját ügyeivel foglalkozzék. Még ugyanabban az év
ben sikerül t J o salmannak a császárt egy zsidó kon
gresszus egybehívására rábírnia. 

1510 augusztus 8-án Miksa császár a következő 

rendeletet bocsátotta ki: 
«Mi Miksa császár stb. adjuk tudtára minden zsi

dóknak, kik császári felségünk és a birodalom, vala
mint örökös fejedelemségeink országaiban, területein, 
városaiban és helységeiben laknak és ezen levéllel 
fölhivatnának. Nekünk a ti ré~zetekről jelentve lett, 
hogy a rátok nehezülő sok teher és adózás okából 
és mivel érdemes szabadságaitok és régi azokásaitok 
ellenében, melyek dicsőült elődeinktől a birodalolll.
ban, a római császároktól és királyoktól erednek, 
sokféle sérelem intéztetett volna, annakokából szüksé- . 
gessé vált közös gyülekezést tartani a birodalomban. 

Minekutána azonban ilyen gyülekezés nekünk -
mint római császárnak - kegyünk és akaratunk nél- ' 
kül meg nem történhetnék, azért alázatos kérelem
mel lettünk megkeresve és fölkérve, hogy a mi ke
gyünket és akaratunkat ebben is megadnók, hasonló· 
képen, hogy a zsidókat, a kik ebben ellenkezni 
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akarnának, az ilyetén gyűlésen való megjelenésre 
szorítanók. 

Erre Mi mint római császár akaratunkat és ke
gyünket megadván, Zuszman zsidót1' Felső-Elzasz
ból, Han zsidót Kolmarból, Mai r zsidót W ormbsból, 
Szmól zsidót Regensburgból és Mardochaus zsidót 
Frankfurtból egyenként és összesen parancsban meg
hatalmazzuk, hogy titeket mindenfelé a szent biro
dalomban, az örökös fejedelemségekben és országok
ban a Mi helyünkben és nevünkben, császári felségünk 
és a sz en t birodalom városába: W ormbsba meghatá
rozott napra behívjanak. 

Ennélfogva ajánljuk néktek és reindenkinek külön, 
de kiváltkép a védelem és császári ótalom megvoná
sának és minden tőlünk s a szent birodalomtól nyert 
privilegiumok és szabadságok el vesztésének és azon
fölül X márka bírság fizetésének küliinbeni terhe 
alatt, mit ezen levéllel komolya~ meghagyunk (ernst
lich gepietend), hogy a nevezett öt biztos behívásának 
engedve, a legközelebbi hónapban, annak keltétől 

számítandó egy hónapra személyesen vagy meghatal
mazott küldött által haladék nélkül és minden hi
zonynyal Wormbsban megjelenjetek és ebben más
kép ne cselekedj etek. 

Ez a komoly véleményünk. Mert ha ebben enge
detleneknek látszanátok, kénytelenek lennénk fönt · 
emlitett büntetéssel és bírsággal irántatok eljárni, 
mint az helyén való és jogos. Ehhez tartsátok tehát 
magatokat ! " 

* Josmant olvasok; indokolásá.t l. későbbi j egyzetben. 

Az IMIT Évkönyve 1908. 
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Ezen rendeleten meglátszik, hogy valaki szövegét 
a kiállító közegnek sugalmazta, még pedig olyas
valaki, a ki hittestvéreit jól ismerte. Ennek a ren
deletnek kieszközlője pedig senki más nem lehetett, 
mint Joselmann.-+c 

Hogy a gyűlés valósággal meg lett-e tartva, arra 
okmányszerű bizonyítékunk nincs, ha csak a követ
kező évek eseményeiben nem keressük a kongresszus 
munkásságának fejleményeit. De hogy meg lett tartva, 
az föltétlenül bizonyos; el sem képzelhető, hogy a 
németországi zsidók a császári parancsnak ne enge-

* Stern megjegyzi, hogy első sorban J o seimann nevét keresné 
az ember ebben a rendeletben és hogy annak hiányzása nagyon 
föltünő dolog. Azon kö1·ülmény, hogy az öt biztos közül kettő 
Elzászból való, mutatja, hogy a kolmari és enheimi ügyekről 
lehetett szó, a másik három megbizott oly városokból van kis ze· 
melve, malyekben a Pfefferkorn-féle üzelmek a legérezhetőbben 
hatottak. (Regensburg, Worms, Frankfurt.) Az öt megbízottat 
valaki tervszerüen ajánlotta a császárnak. J osolmann az en· 
heimi és kolmari ügyekben kétségtelenül közrejárt és (Feil· 
chenfeld véleményének ellené1·e) van rá adat, hogy a Pfeffer· 
korn által meginditott mozgalommal is foglalkozott. A ren· 
delet eme szavai: «Una ist von eueren W egen anbracht• 
minden val6ezínüség szarint ő rá vonatkoznak. 

A császári rendelet két másolatban van meg; egyik a frank· 
fttrti, a másik a rothenburgi példány. A frankfurtiban olva.~
suk a •Sussmann aus dor Oberels~ss» nevet, mely helyett 
,Josmannt kellone olvasnunk. A rothenburgi másolat előttem 
ismeretlen, Bresla.u említi Zeitscbr. f. G. d. J. i. Dl. III, 316. 
Hogy Joeelmann r észtvett ezen a kongr esszuson, 1 522-ből 
val 6 egyik beadványáb6l következtetem, me ly szarint a uli ét án• 
jelen volt Wormsban, mely kifejezés több valószinüséggel vo· 
natkoztatható a zsidó kongresszusra, semmint a birodalmi 
gydléare. 
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delmeskedtek volna, miko:r az még súlyos szankeziá
val is el volt látva és megszegése minden egyes eset
ben büntetést meg bírságot vonhatott inaga után. 
· - Hasonló kongresszusok Joeelmann idejében ismé
telten fordultak e]ő. Így 1530-ban, 1541-ben, 1542-ben. 
Nevezetes az 1530-ik évi augsburgi zsidó kongresszus. 
Joeelmann fölhivást intézett a c<köz-zsidósághoz min
denfelé ,, (gem einen judischeit allenthalben) és C< komoly 
követeléssel•> fölszólította hittestvéreit, hogy maguk 
vagy meghatalmazottjaik által az augsburgi gyűlésen 
l'észt vegyenek. 

·A Joeelmann által használt << ernstlich begeren l) ki
fej ez és megfelel a Miksa császár 151 O-iki :rendeleté
ben foglalt << ernstlich gepietend>> kifejezésnek, de ter
mészetesen egy fokkal letompítva, mert a mi illik a. 
császárnak, az nem való a zsidó «Befelchhaber >) szá
jába. A két okmány egyebekben is mutat hasonló
ságot, a mi érthető, mert az ilyen ügyiratok kiállítói 
hivatalos stílusban másolták egymást. Ez a. gyűlés a zsi
dók kereseti viszonyai~ak - és mivel más foglalkozás 
számukra a törvények rideg kiméletlen@égénél fogva 
nem volt hozzáférhető - ·a hitelüzletnek szabályo
zásával is foglalkozott és azon volt, hogy e téren az 
esetleges visszaélése~nek a zsidóság intem intézke
dései által elejét vegye. El is mondja Joselmann, 
hogy képviselő-társaival együtt «ain zimbliche erbere 
ordnung und satzung>> egy illendőkép tisztes ·becsü
letes rendtartást és szabályt dolgozott ki. Ennek 
hatósági és felsőbb elismertetése, valamint a zsidók 
körében való keresztülvitele érdekében sokat fárado
zott. A rendtartás főbb pontjai ez8k: 

J* 
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1. A hitelre eladott árút nem szabad drágábban 
számítani, mint a készpénzen eladandót. Az ezen 
pont ellen vétők bírságot fizetnek, mely részben a 
helyi, részben a zsidó hatóságet illeti. 

2. A hitelezett töke után limitált kamat szedhető 
' a kamatok kamatja nincs megengedve. 

3. A zsidó a másvallású adóst, ámbár ehhez joga 
volna, ne pörölje a saját, hanem az adós lakóhelyén, 
ha ez czélra nem vezetett, akkor élhet jogával, de 
gondja legyen rá, hogy az adósnak költségeit ok nél
kül ne szaporítsa. 

4. Kézi zálogra csak úgy szabad kölcsönözni, ha 
kétségtelen, hogy a zálogtárgy jogos tulajdona a föl
mutatónak. 

5. Kiskorúak és nem-önjogúak ügyletei érvényte
lenek. 

6. Az adós elhalálozásával a hitelező ne járjon el 
saját belátása ezerint az örökösökkel szemben akár 
vállalják, akár tagadják a tartozást, hanem kövesse 
mindenben a parnasz utasítását. 

1. Ha valamely zsidó kereszténytől pénzt vagy árút 
vett át és más területre szökvén, amazt megkárosítja, 
a pamaszok által kiközösítendö, minek folytán elveszti 
a császár által biztosított minden jogait, zsidóval há
zasságban nem élhet, baráti érintkezésben hitsorso
saival nem állhat; a mely zsidó pedig neki ételt, 
italt ad, köteles az általa okozott kárt megtéríteni. 

8. A parnaszok tartoznak a náluk jelentkező és 
valamely zsidó ellen jogos követeléssei föllépő ke
resztény panaszost mindenben jogához segíteni. 

9. Minden zsidó köteles hittestvére által elkövetett 
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visszaéléseket, melyek tudomására jutnak, a parnaez
nak bejelenteni. 

10. A parnaszok kötelesek fölügyelni, hogy ezen 
rendelkezések pontosan betartassanak; kihágás eseté
ben a tettes ellen kérlelhetlen szigorral járnak el. 

Ezeket a határozatokat az 1541-iki wormsi zsidó
gyülés újból megerősíti és magáévá teszi. Ime eset 
és példa arra, hogy zsidó nagygyűlés a felekezet 
tagjai gazdasági életének szabályozásával foglalko
zott. 

J oselmann mükö~ése a zsidóság belső ügyeinek 
terén azokban a békéltetési kisérletekben és avatko
zásokban is nyilvánult, melyekre a zsidó közeégek 
beléletében gyakran volt szükség. Ilyen a prágai eset, 
hol J oselmann élete koczkáztatásával intézkedett és 
23 « kitünő és jón (vorzügliche und gute) artikulnat 
alkotott. 

Ezeknél a dolgoknál fi.gyelemreméltóbb Joeelmann 
fáradozása a zsidóság jogainak biztosítása körül és 
veszélyben forgó hittestvéreinek megvédelmezésében. 
Ezen a téren érdemelte ki azt a gyönyörű nevet: 

<< Hastadlan hagado l», «a zsidóság nagy szószólója)). 
Egész Németország zsidóságának sorsára kedvező be
folyással volt ez az ö munkássága, melyröl fogalmat 
nyújt a következő Öijszeállítás : 

1516 január 16-ára hívta össze Albert magdeburgi 
püspök a frankfurti gyűlést, mely a zsidókérdéssel 
foglalkozik ; napirendjét kiüzési indítvány képezi. 
A fenyegető veszély hírére zsidó küldöttség siet 
Miksa császár elé. Joeelmann kezét látjuk abban, 
hogy az indítvány határozat nélkül lett félretéve. 
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A török háborúk idejében sokfelé kisértett a rá.ga
lom, hogy a zsidók a törökkel czimborálnak és nekik 
kémszolgálatot végeznek. E veszedelmes gyanusítások 
hatása alatt V. Károly és Ferdinánd már elhatároz
ták, hogy N émetországból, Magyarországból és Cseh
országból kiutasítják a zsidókat. J os elmannak sikerül 
öket megkérlelni, előttük és az augsburgi birodalmi 
gyűlésen is előad ván a zsidóság hatásos védelmét. 

A cseh !end ek Ferdinánd király hozzáj árulásával 
elhatározták a zsidók kiüzését. Az 1542. év telének 
végén kellett a cseh zsidóknak kezökbe venni a 
vándorbotot. Hogy egyes, a határszél közelében le
települt csoportoknak utóbb újra megengedték a 
visszatérést, Joeelmann műve volt. 

Midön J án os Frigyes szász választófej ed elem el
szánja magát zsidóinak kikergetésére, Joeelmann a 
strassburgi magistratus ajánló-levelével próbál sze
rencsét érdekükben. Oapito meleghangú ajánlásával 
Luther közbenjárását is kikél'i, de eredménytelenül. 

Az 1545-iki wormsi birodalmi gyűlés a zsidók ki
rekesztése tárgyában beadott javaalatra türelmi hatá
rozatot hoz. Erre a határozatra, melynek kivívásán 
maga is fáradozott, hivatkozik Joeelmann 1546-ban 
a spanyol invázió idejében Granvalla előtt és rábírja 
magát a császárt, hogy a zsidók bántalmazását a ka· 
tonákhoz intézett parancsban tiltsa el. 

Nagy kegyre talált Joeelmann mindig V. Károly 
előtt. 1520-ban koronázták meg V. Károlyt Aachen
ban római királylyá. Joeelmann ez alkalommal zsidó 
privilegiumot eszközöl ki tőle az egész birodalom 
zsidó lakói számára. 1530 február 24-én teszi fejé1·e 
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V. Károly a római császári koronát és már ugyan
azon év május 18-án Jose]mann kérelmére Inna· 
bruckban megerősíti az · előbbi privilegiumot. Az 
1544., helyesebben 46. évi rendkívül kedvező nagy 
privilegium is Joeelmann érdeme. 

Az 1510. évvel kezd müködése nagyobb arányokat 
ölteni. Ez időtájt még főképen az elzászi zsidók 
ügyeivel törődik. A szövetséges tiz város már körül
belül száz éve fölszabadult a hagenaui Landvogt 
hatósága alól, miáltal a hatóságok illetékességének 
kérdése még bonyolultabbá vált. 1507 ·ben sikerült 
űberenheim városának I. Miksa császártól azt a «ked
vezményt)) kicsikarni, hogy nem köteles többé falai 
között a zsidó kat megtürni, az ottan lakókat kiűzheti és 
egyáltalán nem azoritható arra sem, hogy a kereskedő 
zsidókat - rövid tartózkodásra bár - kapuin beboor 
csássa. 

Ezt a jogosítványt Scholl Bálint, a tanács meghatal
mazottja járta ki, megigérve, hogy a város a zsidók 
kiüzetése folytán elmaradó évi 600 frt védelmi díjat 
megtérítandi a császárnak. A tanács egyelőre csön
desen örvendett a kivívott jognak, de nem alkalmazta 
egészen, a városban lakó zsidókat nem utasította ki, 
ellenben az idegen zsidó kereskedők előtt becsukta 
a város kapuit. Ha ilyenek a falak közelében mutat
koztak, kegyetlen bántalmazásoknak voltak kitéve. 
De már a következő évben bekövetkezett a benlakók 
kiüzetése; 1508-ban kiköltöztek a zsidók űberenbeim
ból és nehány an Rosheim ban telepedtek meg. Sze
reneaére a tanács elmulasztotta a császárnak az igért 
600 frt kárpótlást megfizetni ; ezt a körülményt ra-
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ga~Ha meg J oselmann, hogy hitsorsosai ügyét a császár 
előtt dj a dalra vigye. 

Ugyanez időtájt Kolmar városa fölbuzdulva űberen

heim sikerén, hasonló kedvezményért folyamodott a 
császárhoz. A császár által kiküldött Rudolf von 
Blumeneck úgy találta, hogy a zsidók teljes kiűzése 

és kizárása számos nehézségbe ütközik. A zsidóknak 
házaik voltak, szép zsinagógájuk, a városon kívül 
temetöjük; a kiüzést tehát kisajátításnak kellett meg
előznie. 

1510 elején már ott találjuk Joselmannt Freiburg
ban (Breisgau) a császár színe előtt, erősen szorgos· 
kodva a kolmari ügyben. Csak annyit sikerült el
érnie, hogy mig a város a zsidó lakosok befogadásának 
és megtűrésének kötelme alól örök időre fölmente
tett, addig az idegen pénzváltók és egyéb keres1tedők 
megkapták az engedélyt, hogy zsidójel viselése és 
kiséreti díjak fizetése mellett a városba rövid tartóz
kodásra bej ár hatnak. 

Ugyancsak sikerült J oeelmannak 1510 április 25-én 
az augsburgi országgyűléstől a kolmári zsidóság ré· 
szére az év végéig tartó időhaladékot nyerni, mely 
de facto egész 1512-ig tartott. Így a ezerencsétlen 
üldözöttek ügyeik rendezésére legalább időt kaptak. 

Erősen foglalkoztatta abban az időben a közvéle
ményt Pfeffe rkorn agitácziója és a bernani üstfol4 

dozó ügye, a ki a kínpadon úgy vallott, hogy az általa 
ellopott ezentelt ostyákat zsidóknak adta volna el 
szentségtörő czélokra. Ezek a dolgok óriási megdöb· 
benést keltettek a zsidók között. A közhangulat elle· 
nük fordult mindenütt. Ki akarták őket rekeszteni a 



városokból, hitelüzleteiket lehetetlenné tenni, meg
élhetésüket aláásni, kereseiüket tönkre vinni. Ffeffer· 
kom izgatása nem volt theoretikus természetű, ha
nem a zsidóság életföltételeir:..ek megsemmisítésére tört. 

A zsidók sokat támadott hitelmüveleteire vonatko
zólag érdekes Joselmann fölfogása, melynek több he
lyütt, legvilágosabban 1541-ben a hesseni zsidók 
számára írt Trostbüchleinban ad kifejezést. Ezen 
iratnak németnyelvű kivonata a strassburgi városi 
archívum egyik aktáját képezi. (Részletek belőle 

Zeitschr. f. G. d. J. i. ])l. V. és Feilchenfeld köny
vének függelékében.) Az idevágó hely a kivonatból 
fordítva igy hangzik: (<Kamatot vagy hasznot szedni 
az idegentől annak akaratával és tudtával, előzetes 

megegyezés szerint szabad, mivel megengedte nekünk 
az I sten; valameddig mi a népek között oly kemé
nyen vagyunk vámmal, kiséreti díjjal, évi adóval és .. 
sarezezal szorongatva, mint a hogy semmi más nép 
e földön : addig ők rnaguk lesznek az okai, hogy 
kénytelenek vagyunk öket hozzánk idege~eknek tekin· 
teni és ök maguk is kénytelenek lesznek a mi testi 
táplálékunk keresésének ezt a módját helybenhagyni. 
Ha levennék rólunk ezt a nehéz igát, könnyebben 
fölhagynánk vele, mint más népbeliek, a kik engedély 
és jog nélkül kamatüzlettel és uzsorával foglalkoz
nak.» Ezen fölfogása jut érvényre mindazon beadvá
nyaiban, melyeket ő maga egyedül vagy más zsidó 
megbizottakkal egyetemben a zsidók megélhetésének 
biztosítására különbözö hatóságokhoz intézni szokott. 
Hogy J os elmann minö tiszteletreméltó becsületes 
elveket tartott irányadóknak üzleti kérdésekben, azt 
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már láttuk az 1530. évben Augsburgban az ö hozzá
járulásával alkotott ~endtart~sbó!· Ezen elvek _t~d~
tában fej ti ki az egy1k supphcat1óhoz csatolt kisero
levelében, hogy a kérelmezett kedvezményeket a 
zsidóknak meg kell adni ( <•nach d em sie kein e liegend e 
Güter besitzen und mit Handwerk und Hantirung 
ihr Brod nicht sueben können 1>, - «denn sonst müsste 
die Judisebbeit das ganze Römisebe Reich Hungera
halber verlassen • ), mert fekvő birtokaik nincsenek, 
ipart és egyéb foglalkozást nem üzhetnek, hogy ke
nyerüket megkeressék és ily módon az egész zsidóság 
éhségtől űzve kényszerülne elhagyni az egész római 
birodalmat. 

Miután a zsidók Kolmart és Enheimot elhagyták, 
Joeelmannak arra volt gondja, hogy legalább a ke
resked<S zsidók fllött nyitva maradjanak e városok 
kapui. Minthogy azonban e kikötés a gyakorlatban 
többszörösen meg lett sértve, 1515-ben panaszt emel 
a császárnál überenheim város tanácsa ellen~ és 
egyidejűleg Andlau grófja meg Honstaini Vilmos 
strassburgi püspök ellen, a kik a zsidókat ki akarták 
űzni területeikrőt Ebben az ügyben több ízben kel
lett lóháton nagyobb utakat megtennie. Tevékenysége 
és buzgalma végül egyezségre vezetett közte, Andlau 
urai és a püspök között. ~~ 

* J. Följegyzései, Krakauer által kiadva : ,, ':"1'3,' fij\t'::l 
'Dlc,::l,i'::l rr.,.. ,o .. prr ,jj,,M" ,nnC,ntzn (kétségtelenül : 
Ml~::l,j'!l = panaszszal olvasandó, nem pedig Koblenz, mint 
K. véli). 

• * u. o.: f,-,~, ~,~'D, C"~P!) :l-Q-,~ "M~,lt,:-t ,T :""'l::lO::l, 
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Mintbogy Enheim városa a tárgyaláson nem kép
viseltette magát, szintén kényszerült kapuit a zsidó 
bejáró kereskedők előtt megnyitni, de már 1516-ban 
a tárgyalás újrafölvételét kérte meghatalmazottja, 
Brandt Sebestyén jogtudós (a Narrenschiff híres 
szerzője) által. Miksa császár kérvényüket még az év 
november 20-án visszautasította. Mikor Miksa császár 
halála után V. Károly vette át a vezérszerepet, az 
enheimiak hozzá folyamodtak, de J os elmann is résen 
volt és az 1520-jki wormsi birodalmi gyűléstől az 
ügyek megvizsgálását, az 1522-iki nürnbergi gyűléstől 
pedig egy bizottság kiküldését eszközölte ki, mely 
Nürnbergben Rüdiger wissemburgi apát elnöklate 
alatt ülésezett. J o seimann döntő hatású emlékiratot 
dolgozott ki. A bizottság Morimonti Gáspárt hatal
mazta meg, hogy a felek között egyezséget létesítsen, 
mely azonban csak 1524-ben jött létre·, Jakob von 
Mörsperg Landvogt közvetítésével; főbb pontjai ezek: 
Zsidók a városba csak vásári napokon mehetnek be, 
fejenként 6 pfenning (strassburgisch) lefizetésa mellett; 
estére a várost elhagyni tartoznak. Átutazás megsza
kítás nélkül 2 pfenning lerovása mellett bármikor meg 
van engedve. Uzsoraüzlet tiltva van, hitel csak kézi 
zálogra adható, nem fekvő birtokra. A megállapodás 

'"'\WM C""1W:-1, C"~P:-1 C,~ "p M'"'\,~, ,n~ C,~j "~ C,~C,~;, 
"~?~RlP Mjc,:l,p~ C,p M,~~jM:-1 :l~w;,C, M:lC, ,M-,i'" '"'\:-1:l 
'~~~;,;,,- C'~'~:"'tjp -, .. p;, C,p ~-,~ (a szövegben: "'P) C:-1"'P 

• ,j~ p ,,WM M~jM "-,tt', 
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keltéig fol~·amatba tett pörök beszüntetendők és a 
bennök foglalt követelések elenyésznek.* 

Kolmar városának ügye még az 1541. évi regens
burgi birodalmi gyűlést is foglalkoztatta. J os elmann 
jelen volt, de hasztalan fáradozott, nem bírta meg
akadályozni azon privilegium kiadását, me.lynek ere
jénél fogva Kolmar városa jogosítva van kapuit vásár
napokon is a zsidók előtt bezárni és idegen zsidókat, 
ha a városban találtatnak, tetszésszerinti bírsággal 
sújtani. Ez az állapot megmaradt egész a nagy 
franczia forradalomig. 

J o seimann a Pfefferkorni üzelmekkel és a domini
kánusok izgatásaival szemben is érvényesíteni töre
kedett a maga befolyását.~~ A szerenesés fordulatot 
első sorban a humanisták buzgalmának tulajdonít
hatjuk, de annak előidézésében J os elmannak is meg
volt a maga része. Bizonyítja ezt a frankfurti <cpolgár
mesterkönyv~>, a hol világosan ki van mondva, hogy 
Joeelmann privilegiumot kapott a császártól, melyben 
meghatalmazza őt a zsidókat Pfefferkorn ellenében 
védelmébe venni, lévén a birodalomban lakó zsidók 
császári oltalom alatt. 

J os elmann ezt a privilegiumot, melyet a frankfurti 
zsidók ((ohne Willen ein es ehrbaren Ra ths ni t an
nehmen wollen)), a városi tanács hozzájárulása nél-

* Arch. municipal d . Obornay Revue XVI. U. a. Revue XIII . 
. Joselmann jegyzetei: M,M~" M'~'t "M.,~ .,lt.,~:"'1 ""V, 
C'~MM~~ C"~M~ MC,~ "~~ c,t,w:: ,j~p ~":-fj:-t'=' 0"-,l,'W:-t 

. ,j"j"::" O~".l":: . ** Fellchenfeld ezt Graetz ellenében vitatja; az általam 
Idézett forrás Graetz álláspontját igazolja. 
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kül nem acceptálhatnak, a frankfurti magistratus 
által egész terjedelmében elismertetni és megerősít
tetni óhajtja. Ez a forrás így értendő: 1356- ban 
IV. Károly elzálogosította a frankfurti zsidókat a 
frankfurti városi tanácsnál, ennélfogva a császár joga 
nem terjedt ki többé a frankfurti zsidókra és így 
nekik privilegiumokat sem adhatott és az általános 
érvényű privilegiumok nem vonatkozhattak a frank
furti zsidókra, a kik ennélfogva most már azt óhajt
ják, hogy a Joeelmann által kivívott előnyök rájuk 
is kiterjesztessenek, mi csakis a tanács hozzájárulá
sával történhetik meg. A frankfurti zsidók e sajátsá
goa helyzete egészen 17 42-ig tartott. (V. ö. Krackauer 
tanulmányát: Wie die frankfurter Juden Karl VII. 
huldigten, és ugyanazon szerzőtől: Geschichte der 
frankfurter Juden im dreissigjahrigen Kriege.) 

Erélyesen lépett föl J os elmann a dangolsheimi eset 
alkalmából. A regensburgi üzelmek hatása alatt Dan
golaheim városkának felsőbbsége is fészkelődni kez
dett zsidói ellen. Ü rügy ül a vérvádat basználták és 
1519-ben előkészületeket tettek a zsidók kiüldözé
sére. Ezek az előkészületek izgalomba hozták a város 
alsóbbrendű lakósságát. Regensburgban is a zsidók 
kiűzése az utczai csőcselék müve volt, mely zavar
gásaival befolyásolta a városi hatóság magatartásá,t. 
Dangolsheimban a csőcselék be nem várva a tanács 
határrozatát, 1519-ben tél derekán kiűzte a zsidókat 
a városkából. A csőcselék ezen föllépése könnyen 
várihatott volna gyújtó szikrává, mely az egész Rajna
vidéket lángb~ boríthatta. A környék városaiban már 
is gyanús mozgolódás volt észlelhető. Joeelmann a 
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veszély nagyságát rögtön fölismerte, a hagenaui Land
vogthoz és a strassburgi püspökhöz fordult panaszá
val, az előbbinek kiséretében menten az események 
színhelyére sietett, a helyi hatóságoknak keményen 
szemére lobbantotta a Landfrieden megsértését és 
kényszerítette öket a kiűzött zsidók újólagos befoga
dására ; de ezzel még nem elégszik meg, hanem a 
csőcselék főczinkosainak szigorú és példás megbün
tetését követeli, a mi csakugyan meg is történik. 
Ezeknek az erélyes lépéseknek köszönhető, hogy a 
kicsiholt láng nem harapózott el tovább.1 Sajnos, a 
kedvező eredmény a dangolsheimi zsidók számára 
csak 35 évig maradt meg ; végre mégis kénytelenek 
voltak kivonulni onnan, 1554-ben hagyta el a kicsiny 

• karaván a város kapuit, abban az időben, mikor 
J os elmann örök álomra húnyta le szemeit. 

Mint már említettük, 1520-ban koronázták meg 
V. Károlyt római királylyá. A Miksa. császár halála 
óta eltelt félesztendő keserű megpróbáltatások ideje 
volt a zsidókra nézve. Siet is a nagy szószóló -
hastadlan hagádol 2 

- a buzgó ügyvivő és megszerzi 
a már említett fontos privilegiumokat. a 

A bibliai proverbium, mely ezerint a férfiú, a ki 
ügyes és kiváló az ő munkájában, királyok előtt meg
állhat, de nem állhat meg alacsonyrendű sötét em-

t J. följegyzései : , .. :-t -,:l~ • •••• • • • ,j r, :-t-.:-t~ ,, .,~,,, 
Q,j-.-, -,:-tj:l c-.-n-.;, "~ C-.j~nO~ == ha Isten velünk nincs, 
már veszélybe jutottak volna mind a zsidók a rajnai tarto
mányokban. 

2 A J 6szif Omecz elnevezése. 

Tj~t!'M MfOW t,~ "p C,C,~ .,-,, c-.c,-.p a 
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berek előtt - nem illik Joselmannra, mert ö ugyan 
ügyes és kiváló volt munkájában és meg is állotta 
helyét emberül királyok előtt, de azért ugyancsak 
meg tudta helyét állani szemközt a - parasztvezé
rekkel is. Épen ebben áll az ö csodálatos sokoldalú
sága. 1525-ben a lázadó parasztvezérek táborában 
látjuk, a mint velük a zsidók érdekében tárgyal. 
Nem hiába volt ő <<Íürsichtig und bescheyden)) 
(utóbbi szót E. Scheid következetesen modeste-nek 
fordítja, pedig egészen mást jelent), nem hiába volt 
előrevigyázó és magát föltalálni, kényes ügyekben 
határozni tudó, csakhamar fölismerte, hogy az «új 
hatalommal» tárgyalni kell. Hiszen mind a két párt 
ellensége volt akkor a zsidónak. A nemesség a pa
rasztok lázítóit .vélte a zsidÓkban fölismerni, a parasz
tok meg a nemesek segítőit látta bennök a nép el
nyomásában és leigázásában. Kül önböző helyeken 
már vé1·es zavargások ütöttek ki, egyes parasztvezé
rek már fölhívásokat kaptak, hogy meg ne feledkez
zenek valahogy a zsidókról. 

1525· ben 15,000 főnyi szabadcsapat táborozott az alt
dorfi kolostor körül Rosheim közelében. Vezéreik voltak: 
Hans Matten, Erasmus Ger ber, Ittel Jörg, Pjerre és Die
bold; szóval a sváb és elzászi törzskar. Joeelmann 
fölkeresi őket főhadiszállásukon és már a minthogy 
olyan ember volt ő, a ki mjndenkivel tudott a maga 
nyelvén szólani - sikerült is neki a zsidók sértet
lenségét a vezérektől megvásárolni és csakugyan 
nyomban gyors-parancsok mentek az összes csapat· 
testekhez, hogy a zsidókat pedig n.e bántalmazza 
senki. 
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Éjfélkor ért haza Jeselmann ebből a kirándulás
ból. Mintbogy azonban a paraszt táborban ráért meg
tudni azt is, hogy másnapra Rosheim városa. ellen 
támadás készül, föléb1·esztette álmából a város két 
polgármesterét, Hans Meyert meg Wagner J akabot 
és közölte velük a martalóczak terveit, tanácsolta 
nekik, hogy kövessék példáját, keressék fel az ellen
séget a maga táborában és kössenek egyezséget vele. 
A legédesebb álmából fölzavart Hans Meyer kijelen ~ 

tette, hogy az egész világért sem megy a para~:~ztok 

hadiszállására; ellenben Wagner J aka b. késznek nyi
latkozott odamenni, ha J oselmann elkiséri. J os elmann 
meg is adta neki a <~kiséretet,>, holott máskor a 
hatóság dolga volt a zsidónak kíséretéről gondos
kodni. El is jutottak a félelmes tanyára és pecsétes 
iratban indemnitást nyertek Ro~heim városának. J osel· 
mann még a maga zsebébŐl 80 forintot adott a 
polgármesternek, kinél nem volt annyi, a mennyit ·a 
csapatvezérek tőle kértek. Hazamenet a hálás polgár
mester azt mondta J oselmannak : <l Ih esel du und 
deine Kinder sollet dessen geni essen. 1> ~ (A hála abból 
ó.Ht, hogy Joeelmann távollétében, midön a zsidók 
érdekében measze földön járt, családjának számfölös 
tagjait kikergették Rosheimböl.) 

A ki 1528-ban Prágában járt, ott is találkozhatott 
Joselmannal. Erős mozgalom indult meg akkor, hogy 
Ferdinándot a zsidók kiüzésére rávegyék. A megriadt 
cseh hitközségak könyörögve fordultak J oselmannhoz, 

* Két elslSrendü. forrás: Jose]mann följegyzései 11. és levele 
a hagenaui Land vogthoz. 
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hogy tegye a magáévá ügyüket ; 300 aranyat bocsá
tottak rendelkezésére, a miből ő 40-et vett csupán 
igénybe. Lóháton indult Elzászból Prágába és midőn 
lova útközben a fáradalmaktól kidőlt, gyalog ment 
tovább, meglevén győződv_e, hogy mennél többet kí~
lódik, annál biztosabban megkönyörül rajta az Ur 
Isten, és csakugyan sikerült neki remegő testvérei
nek javára czélt érnie.-+c: Teljesültek reményei és 
Ferdinándtól kiüzési parancs helyett a régi privile
giumnak , megerősítését kapta királyi írás és pecsét 
alatt. 

1529-ben Morvaország zsidói forogtak nagy vesze
delemben. A bazini vérvád alapján, mint említve 
volt, 36 ártatlant kivégeztek. A gyülölet hullámai 
átcsaptak a Kárpátokon. Számos előkelő zsidót el
fogtak hasonló gyanúba keverve. Joeelmann ekkor 
magához véve a rendelkezésére álló összes zsidó pri
v.ilegiumok másolatai t, Würzburgba utazott, ott emlék
iratot dolgozott ki és átnyújtotta azt Ferdinándnak, 
minek hatása alatt az elfogottak sza,badlábra lettek 
helyezve. 

1530· ban alkotta meg J os elmann a zsidó rendtar
tást. De a gazdasági támadások a zeidók ellen nem 
szüneteltek. Nemsokára újra kénytelen audiencziát 
keresni a császár előtt. Nehezen sikerül megkapnia. 
Utána utazik V. Károlynak Flandriába, Brabantba, 
oly tájakon, a hol zsidó nem lakott és Joeelmannak 
éheznie .kellett ... Türelmesen vár hónapokig, míg végre 

l ~ 

MM. ,M"~~" O"~M..,, ~~~M Mli..,"M" MM..,"to!ltt' "~P "P,~"j, * 
. M,r,,p~:-r 
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bizalmas kihallgatáson fogadj a a császár. A várak o~ 
zás ezen időszakában a világtól elzárkózva, azzal 
töltötte idejét, hogy egy épületes könyvet írt héber 
nyelven « Derech Hakkódes >>, <l A szentség útja>> czím 
alatt. A könyvből csak töredékek maradtak J osef 
Kohen : <1Joszif Omecz>> czímü müvében. (Feilchen
feld következtetések útján igyekszik a könyv tartal
mát megállapítani.) Ezen tisztán szellemi foglalkozás 
alatt mély vágyakozás ragadja meg a tettek emberé
nek lelkét, szeretné egész életét ilyen hivő jámbor 
munkásságban, az eszmék csöndes kultuszában eltöl
teni. Az ezerágú tevékenység embere vágyódik a 
síma, zajtalan, szemlélődő élet után. <dstenemre -
frja följegyzéseiben - valósággal fölüdültem az el
zárkózottság ama napjaiban és szóltam szivemhez, 
mi boldogok is azok az emberek, a kik gondolkozá
sukat és törekvéseiket úgy intézhetik, hogy elfordul
nak e világ hívságos dolgaitól és csakis szent dol
gokkal foglalkoZ'llak. >> 

Nemsokára alkalma nyilt találkozni a zsidóság 
nagy rajongójával. 1532-ben történt ez Regensburg
ban. Mig J cselmann a zsidóságnak sz erény existen· 
ciáját, nyűgös-bajos életét iparkodott megvédelmezni, 
addig amaz marészebb álmokon hevült. Molcho Sala· 
mon, az álmessiás, egy szép napon föltünt Regens
burgban; David Reubeni vele jött. Eljött, hogy a 
német zsidókat csatasorba állítsa a török ellen. Re
mélte, hogy V. Károlyt megnyerheti kalandos tervé
nek és J oselmann támogatására is számított. Az 
éleseszü Joeelmann nem mulasztotta el figyelmez-
tetni, hogy vesztébe :r:ohan, xnert ~ császár nem fog 
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benne bízni, hanem a. török titkos ügynökét fogja 
benne szimatolni. Egyszer az életben látta egymást 
színről·színre e két külö~bözö természetű ember. 
Joselmann már öreg, bölcs, megfontolt, óvatos, alá· 
zatos és szerény, a másik büszke, fiatal, szép, bódító 
jelenség, tele ragyogó ábrándda.l, lobogó lelkesedéssel, 
hivatva elragadó ékesszólásával l'abul ejteni és meg
igázni a lelkeket. Molcho nem hallgatott J oselmann 
tanácsára, a ki, hogy az érintkezés gyanúját és az 
egyetértés látszatát is elkerül j e, sietve utazott el Re
gensburg ból, mig a rajongó álmessiás csakugyan a 
császárhoz fordult egyenest. Mint ismeretes, V. Károly 
rögtön bilinesre verette és magával vitte Spanyol
országba, majd Mantuában máglyán kivégeztette. 
A kivégzés előtt kégyelmet ajánlott neki, ba a ke
resztény hitre tér. Habozás nélkül választotta Molcbo 
a halált, hogy ((teljes égő áldozatként szálljon föl 
Istenéhez>> és kijelentette, hogy egész életóböl nem 
sajnál egyebet, csak azt, nogy zsenge korában a ma
rannokhoz tartozott. <l Sok embert visszatérített a bűn
től>> írja róla. Joselmann, «lelke föl van véve az örök
lét hon ában.>> 

A mily mártékben kinyúlt a győzelmes császár 
bi rodalma, úgy széleebedett Joeelmann hatásköre. Az 
Afrika északi partszegélyén megvívott csaták után az 
ott lakó zsidók sorsa rosszra fordult. J os elmann 
segélyakcziót indított; fölhívta bitsorsosai t, hogy 
mindenki vagyonának 2·5 ezreiékét erre a czélra be
szolgáltassa. 

Ebben az időben, mil{or ,J o seimann Strassburgba 
költözik, mükörlése apologet-ikus irányt vesz föl. Már 

3* 
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1529-ben és 1530-ban két memora.adumot dolgozott 
ki a zsidók védelmére, egyikben a vérváddal, a má
sikban a törökkel való titkos egyetértés vádjával 
számol le véglegesen. 1530-ban látott napvilágot 
Margaritha könyve, melyben a zsidókat támadja, 
hogy a kereszténységet és annak alapítóját káromol
ják és hogy a keresztények között részben a refor
máozió javára térítenek. Joeelmann kérésére a császár 
bizottságat küld ki, malynek jelenlétében Joeelmann 
disputába száll ellenfeleivel. A bibliai bizonyítékok
nak abban az időben nagy értéke és kelendősege 

volt. Ezekkel veri vissza J os elmann Margaritha tá
madásait, a ki időközben egyetemi leetor rangjára 
emelkedett. A disputáczió nyomán Margarithát Augs
burg városából kitiltották. 

A protestáns méltóságok 1539-ben gyűltek össze 
Frankfurtban. Ott látjuk II. Joachim brandenburgi 
választófejedelmet és természetesen a szász János 
Frigyest; ez a két hatalmasság régóta tervezte a 
zsidók kiűzését. A besszeni tartományi gróf, Fülöp 
is jelen volt, a ki valamivel enyhébb fölfogású vala. 
De Luther és Butzer Márton aknamunkája nála sem 
maradt hatástalan. 1538-ban hagyta el a sajtót Luther 
müve: «Briefe wider die Sabather an einen Freund1>. 
Még abban az évben megbízta Fülöp, Hesszen tarto· 
mányi grófja Butzert és hat társát, hogy a jogara 
alatt élő zsidók jogi helyzetének szabályozására javas
latot dolgozzanak ki. A sikerült javaslat főbb pontjai 
ezek: 1. Legajánlatosabb volna a zsidókat egyszerűen 
ki6zni. 2. A mennyiben ez nem vihető ki, a zsinagó· 
gák épitésa egyszersmindenkor1·a megtiltandó. 3. Kény-
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szeritendők a zsidók, hogy eskü alatt megtagadják a 
talmud kötelező voltát. 4. Hitelüzlet és kereskedés 
ne legyen nekik megengedve. 5. Ellenben legyen 
nekik megengedve, hogy mint bányaapródok dolgoz
zanak, ásással, sánczveréssel, köfejtéssel, favágással, 
kéménysepréssel, csatornatisztítással keressék kenye
rüket, vagy mint gyepmeaterek és peczérek alkalmaz
tassanak. 6. Vagyonuk ideiglenesen elkoboztassék, a 
szegényeknek 5 °/o -ra kölcsönadassék és lejáratkor, 
«ha a zsidók követelnék » és ha a szegényektől be· 
hajtható lenne ( <cinbracht werden kund» ), ne-kiök 
visszaszolgáltassék. (Lenyomatva Butzar könyvében : 
Von den Juden, Strassburg 1539. L. még Ereslau H. 
~eitschr. III.) 
. A frankfurti gyűlésen J os elmann szám os ajánló
levéllel megjelent. Nyilvános vitát állott a keresztény 
tudósokkal, kik között Butzar vitte a főszerepet és 
gyors észjárásáv~l, valamint találó érveivel üdvös 
hatást gyakorolt a hesszeni, a szász, de főkép a 
b1·anden burgi zsidók sorsára.* Ez alkalommal mondta 
a haragosan fenyegetőző Bu.tzernek ez emlékezetes 
szavakat: Seit ir ein gelabrter mann, dreuen una 

C'~-, '~j~~ "M'-T~l'W C"M,~~~,~ M~O, ~~~~ ''-T" ~p, * 
-, .. ~,~, -,~,~;, ,_,~-,~ N"W t:M"~,;," M,~,N~ O"~~M:-t "v .. ~ ,-,,;,w ,P ~w,-rp;, ,jM.,,n .. .,~, ,,n~ "Ml'""O, 
M,~-,::3;, Breslau igy fordít: • die Fürsten dankten mir für 

die Segensprüche», h olott a. hely értelme : elisme1·ték, hely

benhagyt ák a régi privilégiumok áldásait. V. ö. Raschi gen. 

32. ~7: rt~"p -,p-,p~ ,~ll~ ••••• M,~-,~M ~p "" M,,M 
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armen leuten? Gott der Herr hat uns erhalten seit 
Abrabaros zeiten, wirt uns on zweifel mit Seiner gnad 
vor eu cb weitere ze (recte: er) halt en. Méltó párja ez 
a kifakadás az 1530 -iki zsidó rendszabás záradéká
ban olvasható kijelentésének (Staatsarcbiv Stuttgart : 
eredetiben, 8 tadtarchi v u. o. másolat) : <<Dan wir 
auch menschen, von Gott dem almechtigen auf der 
erde ze wonen geschaffen, bei euch und mit euch ze 
wonen und handlen •> . 

A föntebbi, Butzerhez intézett szavakat a Vigasztalás 
könyvéből (Trostbüchlein) idézzük, melyet 1541-ben 
írt a besszeni zsidók számára bátorításul, hogy a sors 
megpróbáltatásait türelmesen viseljék és hogy belőle 
tanuljanak választ adni a támadónak (dem Wider
sacber antworten). Egy neme ez a zsidó apologetica 
vázlatának. A könyv elveszett, de kivonata, mint már 
említettük, megmaradt. Héber nyelven írta, azzal a 
czélzattal, hogy szombatonként a zsinagógá.kban föl: 
olvassák, de németre is lefordíttatta és a strassburgi 
tanácstól bizonylatot kért, hogy könyvében nem fog-, 
laltatik más vallások káromlása vagy megsértése. Igy 
maradt meg a műnek két kivonata a strassburgi 
tanáeHjegyző tollából: summarischer Extract (Breslau 
kiadta Zeitschr. V, 329) és (ugyancsak a strassburgi 
irattár Wencker gyűjteményének III. kötetéből) ki
egészítő részletek. (Feilch~nfeld könyvének függeléké
ben közread va.) Joeelmann egyéb irodalmi munkái: 
a széfer hamiknó (tanácsok a zsidóknak, apologe
tikus fejtegetések és történelmi adatok) töredékesen 
maradt ránk (Bodi. libr. col. 773 u. 2240) és az 
életrajzi följegyzések (Bodl Oppenheim gyüjt. 2206. 



A «NAGY SZÓSZÓLÓJ 39 

sz., kiadva Revue XVI.). Míndkettő becses történelmi 
forrást képez. 

A dietfurti vérvád, a prágai gyújtogatási pör és 
kínvallatás lezajlása után a würzburgi rituális gyil
kossággal ártatlanul vádolt áldozatokat, kik nyolcz 
hónapi kegyetlen kínvallatás daczára sem szeny
nyezték be magukat hazug vallomással, nagy ál
dozatok árán sikerül Joeelmannak 1544-ben kiszaba
dítania. 

Ebben az évben aratja legnagyobb diadalát a nagy 
privilegium kieszközlésével (kiállítva 1546· ban), mely .. 
lyel a németországi zsidók helyzetét ezerencsésen 
biztosítja. Ez fáradozásainak legszebb eredménye, 
legmaradandóbb gyümölcse. 

1546-ban V. Károly spanyol csapatokat hoz Német
országba; d öntö ütközetre készül a protestáns hatal
makkal. A fanatikus spanyolok a zsidókat {oszto
gatják. Joeelmann a császál'hoz fordul segítségért; 
hivatkozik arra, hogy a zsidók már eleget ezenvednek 
a császár ellenségeitől, nem jogos tehát, hogy azok
nak támadóitól, a császár híveitől is szenvedjenek. 
1547·ben elesik Frankfurt. A következő évben a 
császár újból kiállítja Joeelmann menlevelét (1548 
február 28-án). ((Érdemei fejében a császár és a 
birodalom oltalmát, különös kegyétll biztosítja szá
mára ez a menlevél; ö és családja mindenütt sza
badon lakhatnak Németországban, hol zsidók él
nek, szabadon járhatnak-kelhetnek menten vám és 
illeték terhei alól, élvezik a zsidók összes privile
giumait és ba azok netalántán megszünnének, Josel
mannra és családjára vonatkozólag érvényben marad-
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nak. Így öreg napjaira még orome telhetett uralko
dója kiváló elismerésében és kegyelmében. 

E dolgozat szük kerete nem engedi meg, hogy 
minda.zokat az ügyeket fölsoroljuk és fölvonultassuk, 
melyeknél áldásos müködését kifejtette, hogy a föl
hozott dolgokat behatóbban tárgyaljuk, de még azt 
sem, hogy csodálatos egyéniségének elemzésébe bo
csátkozzunk. De ki kell emeln ünk, hogy nagy esze, 
leleményessége, éles emberismerete, világos látása, 
csökkenthetlen bátorsága, végtelen ki tartása és buz
galma, bittestvérei, valamint a zsidó összesség iránt 
táplált lelkes és mély szeretete, erős vallásos meg
győződése, áldozatkészsége és főleg határt nem ismerő 
fáradhatatlan tevékenysége szerezték meg neki a leg
díszesebb czímet : a nagy buzgólkodó, a nagy szó
szóló, hastadlan hagadol nevét. Az a mód, melylyel 
ezt a czímet kiérdemelte, örök mintaképévé avatja 
. öt a zsidóság azon vezetöinek és képviselőinek, kik 
nem üres czímeket hajhásznak, kik tiszteletbeli állá
sokra világi ezéJok szemmeltartása nélkül önzetlenül 
törekszenek, csak azérl, hogy munkájnkkal és tehet
ségükkel, áldozataikkal és odaadásnkkal hitfelekezetük 
javát valóságosan előmozdítsák. 

Életében kétségtelenül sok rosszakarattal kellett 
megküzdenie. Jogait megcsonkították, a hol lehetett, 
ó~ magát többször kirabolták, ablakait beverték, 
caaládtagjai~ Rosheim városából kikergették, több 
izben meggyanúsították és pörbefogták és általában 
rosazindulattal és ellenséges érzülettel, gyülölettel 
kömyezték. Ennek a gyülöletnek van egy irodalmi 
emléke is. Régi költemény, fametszetü kép alatt, 
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mely az aranyborjú előtt térdelő zsidót ábrázolja, 
há tán nagy pénzes zsákkal. És a gúnyvers első sza
kasza szól ekkép : 

Ich pin ein Jud des laugn ich nicht 
von Art ein sc halk b aft pösenvicht 
und b ai ss der J ossel unverzayt 
ein herolt aller J udiscbait. 

Valóban a zsidóság béroldja volt. Valóban nem 
tagadta el zsidóságát soha. Meghalt 1554-ben ... 

A reformáczió okozta rianások nagy hullámverést 
idéztek elő, hullám j ár ás t a zsidó történetben is. 
A zajlás elcsendesedet t és a vizek fölött ismét ott 
lebegett a zsidó tan szelleme. 1567-ben jelent meg 
V elenezében Kár ó József könyve, új vára a hitélet
nek, új területe a vallásos buvárkodásnak, tanu
bizonyságául annak, hogy nem alél el és nem merül 
ki Izrael szelleme. 

Budapest. Dr. Hevesi Simon . 

• 

l •• ' 

JARGON IRODALOM ES KOLTESZET. 

· V égtelen ül gazdag formákban és tartalom ban egy
aránt a jargon irodalom és költészet. Emberek, a 
kikre az élet szenvedései és viszontagságai Aeháevér 
bolyongó sorsának súlyával reánehezedtek : egy köl
tött, m egálmodoU nemzeti országban éltek és élnek 
még mai napság . is, holott köröttük az ő ideáljaiktól 
teljesen idegen világ terjed, holott az apák földje, a 
melyről imáikban megemlékeznek, már régen elve-
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szett az ö számukra.. Azt az országot, a melyben 
élnek, hazájuknak nevezik, de annak modern kultu
rája csak legkiválóbbjainak lelkéhez tud hozzáfér
kőzni. E nyomor és szenvedés, a mindennapi kenyé
rért való megélhetés küzdelmeinek közepette _ 
mégis egy hatalmas irodalom fejlődik ki a gettó 
világában, a zsidó-német jargon beszélőinek körében. 
Irodalom és költészet, melyet mély érzés és bánatos, 
sze-lid humor jellemez. Az a zsidó élez, a mely ki
gúnyolja még a saját fájdalmát is, sokszor a leg
szentebbet is, de kaczagása közben szemeiben áruló 
könny jelenik meg, siratája szomorú sorsának, szen
vedö martiromságának. 

A jargon irodalomban forma és nyelv szoros, el
válhatatlan kötelékben állanak egymással. Nyelvezete 
bibliai és talmudi kifejezések mellett, zsidóknál hasz
nált német szavaknak szókincse. Kegyelettel csüggött 
a zsidó mindenkor azon, a mi szent volt az apák 
szemében; azért ragaszkodott hát irodalmában is a 
h~ber nyel v hagyományai hoz, és a használatból ki· 
veszett régi német szavakhoz, a malyeket megőrzött 
eredeti jelentőségükben. 

A zsidó-német literatura tehát kezdeteiben a zsidó 
irodalom kicsinyített tükörképe. Hagyományos iroda
lom, vallás-erkölcsi színezettel. -tc Ez irodalom körébe 

* A. ja.rgoniroda.lomr61 irt ak : Sokolov N. : J argon literatur ; 
Pavetti: Die jüdisch·deutsche Literatur; M. Acher: Eine ost
jüdische Bühne; Grünbaum: Die jüdiscb-deutscbe Litera.tur, 
és Eljascbaw: Die Anfánge der jüdisch-deutschen Literatur 
czimii mdvének adatai nyomán haladtam ajargon irodalom 
legkorábbi term&keinek iamerietés~hen. 
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tartoznak olyan szellemi produktumok is, a melyek 
tulajdonképen nem is zsidó tartalmuak, és csak az 
teszi azokat zsidóvá, hogy héber betükkel h·attak. 
Ilyenek p. o. Maaszé Sigmund, die Geschichte von 
Ritter Sigismund und Magdaléna; Eulenspiegel; 
Siben weise meister vun Rom. Wagenseil <!Beleh
rung der jüdisch-Teutschen Red und Schreibart» 
czímü munkájában Artushof királyfiról szóló héber 

.betűkkel írott elbeszélést közöl <<von dem berimten 
riter Widuwilt dem .streitbaren Held, gar seben in 
reim gesteilt, wen ibr wert drin leien (lesen) wert 
si ch eu er Herz erfreien. >> 

Ezekben az elbeszélésekben sehol sem akadunk 
zsidó reminiscentiára, csak az elbeszélések végén 
található a szokásos héber abbreviatura .,,_, ,~ 'N :::= 

<1,~, -.~-. 1~ 1~N) Ámen. Igy legyen. Utána következik a 
· szru·ző néhány héber zárószava, a szerző neve, lakó
h elye, és az írásmű befejezésének évszáma. Az em
lített elbeszélések a 17. századból származnak. 

Néha - mint p. o. a jargonnyelvű Dietrich-roon
dában a czímlapon egy héber zsoltárvers idézését 
találjuk és egy utáiratot a czím alatt, a melyben a 
szerző' felszólítj a az ol vas ó közönséget, hogy siesse
nek megszerezni a könyvet, ((den sie (t. i. a könyv 
példányai) werden verzukt (weggenommen, vet·griffen) 
werden». Így például a <1König A1·tus Hof1> czímű 
elbeszélést egy prológus előzi meg, a malynek befe
jez ésa így hangzik : 

Drum lrumt geschwind zu laufen, 
das seben Maisze zu kaufen, 
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Den eA Aein ni t vil worden gedrnck t, drum werdon sio bald 
vorzuk t , 

Es is drin sohene rw~~n,M (botlik) gute t int un papeier (papier) 
ich geb Rie ach nit teier 

l 

Drum kumt bob end zu gon, un kauft gescb wind, den ich 
b a.b n it vil mer , 

Das ich soll ;,~,T sein (azzal a szarencsével birj ak) zu komen 
in. r,M~W' y-,M binein, 

Rald in unsem tagen, drauf weln mu i~M sagen. 
Zu oren alen manen, jungen m oidlich {= Madel) und weiber 
Gestalt durch euern dinstwiligen J oslen Wizenhauson dl'r 

schreibor. -

A köoyv végén ez áll : 

Damit hat das Buch ein end, das uns Gott Msiach send 

i~M :-t~rt~:l 

Maga ez az elbeszélés azonban úgy formájában, vala
mint tartalmában teljesen német, a Pfingsten, Ostern, 
Charfreitag, szavak, a melyek már az első oldalon 
fordulnak elő, határozottan nem zsidók. Vannak ugyan 
benne újabb zsidó-német szavak is, ezek azonban 
valószinűleg ógermán kifejezések, a melyeket az 
iró az elbeszélés eredetijében talált, vagy a mi· 
képen prológusában mondja, atyja házában hallotta 
és azután rímekbe szedte azokat. Mindezek az ira
tok azonban már meglevő német irodalmi művek· 
ne~ puszta másolatainál nem egyebek, arra szán· 
vák, hogy a közönséget szórakoztassák; minden er· 
kölcsi tartalom híjján, és így az eredeti zsidó-német 
irodalom termékeinél kisebb értékűek. Széleskörü 
közönsége volt azonban mégis ezeknek a profán tar· 
talmú iratoknak, a mint ezt egy ellSszóból is meg
tudha~juk, a melyet Elia Levita zsoltárfordításaihoz 
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írt bevezetőben egy jámborérzésű férfiú, a. ki azt 
mondja ebben az előszóban, hogy ő ösztönözte Le· 
vitát erre a zsoltárfordításra, az asszonyi népség 
haszn ára és azon férfiak üd vére, a kiknek ifj úságuk
ban nem volt elegendő idejük, hogy héberill meg
tanulhattak volna, a kik azonban szombat és ünnep
napokon szívesebben olvasnak ilyen <~istenes • köny
veket, mint a "Titrich von Bern )) czímű haszontalan 
könyvet. 

A németországi zsidó-német irodalom vallás-erköl
csi tartalmu irataiból többnyire fordítások ismeretesek. 
Zsidó-német nyelvre van lefordítva a n,.,~ -,E)C az 
emberi tulajdonságokról szóló ethikai mü, mely a 
világ, az élet mnlandó örömeiről szólva, a túlvilági 
élet gyönyörüségeiről szól, és arról a 27 emberi 
nemes tulaj donságról, a melylyel a másvilági életet 
ki lehet érdemelni. Bacbja. ibn Bakodának híres 
könyve a n,:l:lS:-t n,:l,n a Szívkötelmek czimü er
kölcstanát is ol vasták ezen a nyelvidiomán. R. Elia 
Kohen Sevet-Muszar czímü müvéböl a jó és a gonosz 
ember sorsáról szóló elmélkedéseken kívül az érzel
mes asszonyi publikum megtudhatja azt a titkot is 
a jargon nyelv magyarázata nyomán, hogy melyek 
azok a feltételek, a malyeknek betartásával az asz
szony, a h itves megőrizheti férje szerelmét, (<dass er 
cbasz vesolem (Isten őrizz) sol seine gedanken nit 
geben auf eine an dre fra u. ,, Az első feltétel, hogy az 
asszony mindig pecsétnélküli, tiszta ruhában járjon; 
a második feltétel, hogy a feleség mindig halk han· 
gon beszéljen urával, ccün nit mit hocher etim» és 
sohasem fölemelt, hangos szóval, mert könnyen meg· 
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történhetik, hogy a férj dühbe jön, káromkodni fog 
és megveri a feleségét, ba pedig egyszer már meg
v~rte a feleségét, könnyen belegyakorolhatja magát 
ebbe a mesterségbe, szokásává leszen <tÜn wen er es 
einmal tun wert, so wert er gewont drein wern, so 
weren sie dazu kommen, das · ire herzen werden von 
einander gescheiden wern, ein itlicher vün sie wert 
si ch ein andern wa hl en, er werl sein Machsove haben 
auf eine andre frau, ün sie auf ein andern man i) . 
A harmadik féltétel, hogy ha az asszony férjét gon
dokban látja, ne kívánjon tőle se ruhát, de még 
háztartási pénzt se, addig a míg férje jobb sorsban 
nem lesz. Vigasztalja őt, 1egyen nyájas hozzá, biz
tassa jobb jövővel, adja vissza önbizalmát néki. Le
gyen mindig vidám az asszony, tanácsolja ez a j argon 
kommentár, és itt egy különös teoriával elébe vág 
Scbenk professornak: mert - ugymond - vidám 
asszonynak sok fia és bölcs gyermekei lesznek, de a 
kedvetlen, férjét bosszantó asszonynak leányai lesz
nek vagy bolond gyermekei. «D em wei b in traurigkeit 
wern die Kinder Madlich, o der narr~n )) . Az ötödik 
feltétel, hogy az asszony az ·urát az első embernek 
tartsa a világon. Még akkor is, ha rongyos ruhákban 
jár, tekintse öt rongyos ruhákban járó fejedelemnek. 
Ne irigyeljen senkit az asszony, mert ha megirigyli 
társnője szebb toilettjét Viiogy szebb kalapját, könnyen 
arra a gondola~ra juthat, «bárcsak az ő ura az én 
uram lenne)) és ez már hütelenség. A gondolatot a 
cselek~éstő~ csupán egy arasz választja el. «Auch 
s?ll Sle ke1n a.uslaufrin nit sein, den wen ein f.rau 
vil aus dem h&us lauft, so brengt sie a.ndre lent der 
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zu das sie gestraucheit mit ir wern, wie mir gefi.nden 
bei Dina• . 

Még több ilyen tanítótartalma jargonra fordított 
ethikai j ra t foglalkozik ilyen. a nőkhöz intézett ta
nácsokkal. Így a Lév tauv czímü irat is. 1\'Iások vi
szont agada fordítások, prédikáczió gyűjtemények, 

mint a milyen a Zewi Hirsch Kaidenower Kav Ha
josor könyve. Ebben fordul elő a következő törté
netnek elbeszélése, a mely meglehetősen szabad szel
lemről teszen tanuságot, azt a tételt világítva meg, 
hogy a vallás külső ezertartásait pontosan betartó 
emberek; lehetnek esetleg igen nagy mértékben ki
fejlődött vallástalan érzületü halandók. A nem min
den humor nélküli példázat így ha.ngozik : Élt egy
szer, valahol, meseországba.n, operencziákon túl egy 
csudála1osan gazdag ember, a ki egyuttal nagy << Iam
den ,, , igen tudós férfiú vala. Egyszer csak hatalmatos 
vágy fogta el a szívét Palesztinat a szent föld iránt. 
Útnak indúlt tehát és magával vitte minden pénzét. 
A török határon egy kicsiny hitközségben megpihent 
néhány napig. Itt azt hallotta, hogy útja közbizton
sági szempontból semmiképen sem veszélytelen, mert 
a szent zarándokokra rablók leselkednek. Meglátott 
a zsinagógában egy ta.liszba burkolt tefi.linnel imád
kozó zsidót. Ahhoz elment, és mivel azt hitte, hogy 
ilyen jámbor férfinnál bizonyára jó helyen van a 
pénze, reábízta gazdaggágát azzal, hogy a mikor majd 
útjából visszatér: szolgáltassa vissza pénzét. Az «aj ser » 
a gazdag férfiu békességben elérte czélját, és miután 
vagy egy fél évig Hebronban tartózkodott. új ra visz
s~atért a török határvároskáLa. Mily nagy volt azon-
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ban nem éppen kellemes meglepetése, a mikor az ő 
embere, a kire pénzét reábízta, még azt is letagadta 

o o ' 

hogy valaba látta volna. Kéri az «aJserl>, n e tegye 
ezt vele, hiszen j d egen földön van, az azonban fele
letre sem méltatja, sőt ki is n eveti kétségb eesését. 
Szomorú szívvel a templomba ment a gazdag ember 
és így fohászkodott: <l Világ Ura! Könyörülj rajtam! 
Csak hozzád kiálthatok én az én nagy szorongásom
ban. Mivelhogy azt hittem, hogy ez a fejére boritott 
taliszszal és t e:filinnel imádkozó ember: bizonyára 
gáncstalanúl jámbor férfiu, azért bíztam reá vagyo
nomat. Most azonban látom azt, hogy gonosz és 
istentelen ember az. Segíts énrajtam l)) Erre Isten 
Illés prófétát küldte hozzá, a ki így szólt hozzá : 
«Ne sírj többet! Menj el embered feleségéhez~ és mond 
neki, hogy férje küldött oly czélból, hogy pénzedet 
visszaadja neked. Ha jelet kér tőled, hogy csakugyan 
férje küldött téged, mondd el neki, hogy a kovász
talan kenyerek ünnepén, pészachkor kovászosat ettek 
kettesben, és hogy Jom Kippur reggelén jól bereg
geliztek; erre majd visszaadja az asszony a pénzedet. 
A gazdag ember csakugyan így cs~lekedett, és csaku
gyan ezen az uton elveszettnek hitt pénzéhez jutott. 
A mikor az asszony férje hazaérkezett, felesége ezek
kel a szavakkal fogadta: «du müst mesüge sein, 
warum gibst du dem Mann das zeichen, das mir 
haben Chomez gegessen an peszach und an J om 
Kiper auch, und ich soll dem Man sein Pikodaun 
araus geben, un bist dein Cherpo aliein inefarszem, 
und veröftentliehst selbst deine Schande. » Bánatában 
ezután ez a jeles házaspár kivándorolt a városból. 
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A Széfer ~1are Hamuszor, «der Zuchtspiegeh czimü 
könyv, a melyet a czímlap tanusága ezerint R. Se
ligman Ulmo a 16. század végén szerkesztett, alfa
betikus sorrendben talmudi példabeszédeket közöl. 
zsidó-német fordításban. In parauthesim megjelöli 
az egyes közmondások után azt a talmudi tractatust 
is, a honnan a példaszót veszi. Közöttük vannak 
azonban olyan közmondások is, a melyek későbbi 
iratokból vannak merítve. Talán nem érdektelen egy
két ilyen, talán többé-kevésbé ismert közmondás köz-
lése az eredeti nyelvidiomában. · 

Iz dein wei b korz und klein, b u ck dich zu ihr, 
her vas sie mein. 

Man pflegt zu der bine oder wesp zu sprechen, 
behalt dein honig, so wirstu ac h ni t · stechen. 

W er ein Mensch derken en will, der habe achtung 
auf sein Zorn, trinken un Spiel. 

Is dein tochter gewachsen gross, nit lang sie halt, 
gib sie los, an der ~'"'\,MO is niks zu erhalten, findst 
du nit siduchim (Partie) vor si~ recht, gib sie eh den 
neketen frumen knecht. - A huhn is gut zu essen 
selbend - ich und das Huhn. 

Sorg un vil jar, macben grae un weise har. 
Von der weiber rt~ :lM (weisheit) wirstu haben kl ei

nen gewinn, sie habe lange kleider un korze sin. 
Weleber hat einen unter sein mispoche (Familie), 

der da is worden gebangen, solstu nit zu im sagen, 
heng mir den :fisch an der stangen. 

Heist dich dein ..,~M (freund) ein esel, nit las dichs 
verdriesen, fast, leg auf dir den satel oder hast. 

Die jugent is ein sebener rosenkranz, in der aUer 
Jb JMJT Évkön11ve 1908 4 
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is alle freid verloschen ganz, die elter gleicht sicb 
ein Kranz aus derner (Dornen), man macht ir die 
eseleberner. 

Da die lib war gros zwischen mein weib ün . mir 
l 

auf ein schneid vuij. ein schwert lag ich mit ir 
l 

izundert da die lib is nimer aso streng, ein zimmer 
vun 60 elen is uns zu eng. 

Ider vogel singt sein gesang, der kreps get sein 
gang, un der nar bleibt ein nar sein leben lang. 

Die scbaf gehn al nach einander, un weren ihrer 
zehn, also ach die tochter tut, was sie von der muter 
hat gesehen. 

Érdekes erkölcsi tanításokat tartalmaz a n-,~N .,~O 
~""M "~l.'~ czímü munka, a melyet béberre arab nyelv· 
ből R. Kalonymos fordított le, és jargon nyelvre 
ismeretlen szerzö ültetett át. Ebben a könyben, min· 
den állat külön szerepel, és pa.naszszal lép fel az 
ember hatalmaskodása ellen Bivarasp király szine 
előtt. 

A -, .. ,~;,, 1~~:-t 1~ (Prinz und De1·visch) ösregéje, 
mely a Pantsatantrából ment át a népek mondavilá· 
gába, és a melyet héberül Ábr. Ibn Chiszdai írt meg, 
zsidó-német nyelven az 1769. évben jelent meg. 

Költői szempontból legérdekesebbek a midrás és 
talmud agadai részei j argon nyel ven, továbbá a kü · 
lönböző péntek esti és szombat kimeneteli énekek. 

Egyik jargon-nyelvü szombat kimeneteli ének, a 
melyet havdala után énekeltek, s a mely egy hagyo· 
mányos elbeszélésen alapszik : Egy szegény exnber 
látja hitvesét és gyermekeit nyomorogni. Elkesere· 
désében erd<Sbe bujdosik. Elijahu prófétával találkozik, 
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a ki segit rajta. Palotát épít egy hatalmas úrnak, 
éjszaka angyalok segitségével s a munkabért ö kapja. 

S így folytatja : 
Nem tudnátok t alán, hogy ki volt e jámbor? 
A ki nemrég gondban, örömöktől távol, 
Rengetegbe t évedt - könnyei omoltak 
Kit a kétség s árnyak egyre ostromoltak. 
Gyermekei éhen, kenyér után jártak, 
J o bb időt, jobb sorsot t·eménytelen vártak. 
Járt utána egyre gúny, szitok és átok, 
Tövis és bojtorján a nyomába hágott, 
8 jobban üldözésnél, vád és ltáromlásnál 
Serkedtek könnyei gyermekei láttán. 
Eltaszítva mástól - otthonuk is gyászos 
Ételük, italuk annyira hiányos. 
Óh mert van egy éhség, nem kenyérre vágyó, 
Testi kinlódásnál sokkal inkább fájó, 
A mikor a lélek szomjuhozik, sorvad, 
Édes harmat híjján mindhalálra h ervad, 
Ki hát ez a söt ét gondok vándodój a 
Ki a fájdalomnak rögös útját rójja? 
A zsidóság volt e búslakodó jámbor, 
Könnyei hullottak, mint a sürü zápor, 
Viselte a gúnynak tüzes, égő ingét, 
Megbántották gyakran, s ártatlan volt mindég. 

Ecseteli a hét hat napj án munkálkodó, sok gyer
mekkel megáldott, szegény zsidó sorsát, a szombat 
vigaszát. 

Az ének végén pedig, a mikor a hétköznapi gon
dok reáborulnak a szegény zsidóra, a mikor a hav
dala lángja sziporkázva alszik el a sistergö borban, 
így sóhajt fel: «Óh Elijahu, eltüntél örökre, nem se
gítesz többé, életem palotáját, de még a kunyhóját 
is magamnak kell építenem. » 
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Ha még azt is fölemlítjük, hogy a királyok kÖny. 
vének egy része ugyancsak le van jargonra fordítva 
és hogy ennek a forditásnak a bevezetésében va~ 
megírva Salamonnak Asmedai által történt detro
nizálásának ismert története, továbbá, hogy még egy. 
néhány zsidó népdal is ismeretes e nyel ven, akkor 
nagyjában kimerítettük a jargon németországi zsidó
német termékeinek ismertetését. 

A szláv országoknak zsidó-német irodalma, az ugy
nevezett lengyel zsidó-német literatura nem kevésbé 
gazdag. Futólag említjük csak meg ezen a helyen 
egyes talmudi helyeknek, sőt egész tractatusoknak, az 
Eszter könyvnek, a templom pusztulásának, a bibliaiJó
zsef történetének j argon fordítását és eredeti leírását 
vannak ezen irodalomnak érdekesebb j elenaégei is. 

Első sorban ezen a nyel vidi o mán igyekeztek és 
igyekeznek még mai napság is a misszi<?náriusok 
lelkeket szerezni felekezetüknek Izrael elmaradt mű
veltségű köreibőL Lefordították már az 1821. évben 
az új testamentumot lengyel-zsidó jargonra. Máté 6. 
fejeze~éből a miatyánkot igy fordítja: « Unser vater, 
der du bist im bim el, geheiligt so ll dein N ame sein. 
Még dein kinigreich komen. Dein wilen sol geton 
wem auf erden, aso wie in himel. Gib una heint 
unser taglich brot, stb. Továbbá az ötödik fejezetból 
Jézus hires mondása: Gedenkt nit, das ich hin ge· 
kumen, die M.,~ (Thora) oder die Q"M"~l (Propheten) 
zu vereteren, ich hin nit gekumen zu versteren, 
eundem zu derfilen vor war sog ich eich, biz Hitnel 
und erd wet vorbeigein, wet nit ein Jod vorbeigein 
vun der Taj re, bis ales w ert geton w em •. 
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Szegényműveltségií az a közöns~g, a melyet a té
rítők ilyen ravasz módon igyekeztek behálózni. Azt a 
hangot használták, a mely ennek n. publikumnak 
gyermekkora óta fülébe csöng, hogy a családi körnek 
meghitt nyelvén a lelkéhez tudjanak férkőzni. Hiszen 
a zsidóság eme rétegének még a tiszta német kife
jezéseket is jargon nyelven kellett érthetővé tenni. 

Így Máté jargon fordításában a következő magya
rázatokat olvashatjuk: a Petrarcb heist, einer, was 
hot zu schafen. Testament heist ein Berisz. Legion 
heist eine grose Macbane. Gichtbruch is ein krenk, 
w os w ert hein t angerufen j'"to,t,N-,N~ paralu tik." 

Egynéhány lengyel-zsidó-német jargon könyvet czí
mük ezerint a következökben isme1·tetek: 

M,"Wl'to -,E)Q Elbeszélések könyve : elbeszélő rész
letek a talmudból és midrásból, a melyet Rabénu 
Niszim szerkesztett Dunas vejének vigasztalására, a. 
mikor annak egyetlen gyermeke meghalt. A könyvet 
kisérő levélben ezt írja neki: «Nach Engschalt wert 
breit, nach Zoresz kumt freid~ nach Sorgen ist har
voche, nach traner kumt Szimche. » 

Egy istenfélő, okos és bölcs asszony, névvel Re
beka, R. József leánya héberből jargonra fordította 
azt a költői legendát, a mely szerint az állatok 
disputatióba elegyednek a démonok királyának színe 
előtt az emberré!, (tund est kümt davon heraus 
grosse Weisheit und Moral». 

Egy hét felvonásos dráma is ismeretes a XVII. szá
zad végéről. Czíme: « Moses oder das Befreiung der 
is1·aeliten aus Egipten, gernacht durch Schlomo 
Badchen». A hetedik «V oratellung ~t a zsidóknak 
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Egyptomból való kivonulását ecseteli. llyen verseze. 
tek fordulnak benne elő : 

Jllózes szól : 

Freuta enk, ir lieben bride1·, 
Singt zu Gott mit dank und Üder, 
Dankts und laubts dem lebendigen Gott , 
Weleber uns geholfen hot. 

A kar: 

Du bist der Got übe r al e ge ter, 
Unser helfer und ereter, 
Wer kan sich gleichen, Got zu dir , 
Deine Wuncler haben kein Sir. 

~abtai Zewinek életét egy Wilnában a XIX. század 
közepén megjelent munka tárgyalja, <cvun akten, wos 
es hoben geschriben die Konsuln wos woren in 
Türkei•. 

Hírneves kabbalisták élete, csodatevésein kívül 
ezen a nyelven van megírva még a Rotachild-család 
története a cc Beschreibung vun d em ersten Mejaszed 
vuns grause Rotachild R. Meir Anschel, mit ale 
seine finf sün l> • Egyik helyen így hangzik a könyv : 
<<Reb Jakev, oder Dzserosz is gewen der lezter vun 
die finf sün. Die frau seine, die barones, hot man 
stendig gerufen der Malach, weil sie hat take in 
sich gaT kein gal nit geba t. l> A Heino-családról ugyan
csak vannak jargon nyelven följegyzések. 

Zsidó-jargon költemények gyűjteményéből <cJunge 
treren» czimmel ismeretes egy verskötet. Mottója 
így hangzik : 
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Bei Kacht auf mein geleger, 
Fr eg ich mein bitter H arz. 
W en wet seba un schlog en der Sei ger, 
Die letzte Minnt ~ün mein Sohmarz. 

Továbbá ilyen czimü költeménykötetek : Biro Cha
doso (új ének), dos is a verfasung vün acht lider, 
verschidne. 

1 O herliebe li der von Elj o kim Barleb en. 
Ugyanezen szerzötöl Higojaun Becbinaur (9~ . 4.) 

«neie lider zu singen mit instrumental begleitung. » 

A humoros irodalom körébe tartoznak: 
(( Blitzende witzen o der lachpillen », egy 32 oldalas 

könyvecske, különféle anekdoták és legendák gyüj
teménye. Ebben fordul elö a következő anekdota: 
cc Ein prasztek (paraszt) hot gebeichtet vor sein geist
lichen, das er im hot gestalen a stik leiwend (lein
wand). Sagt der geistliebe : fui, das ist bechat ge
main. Sagt der Praeztek : meine frau hot dos auch 
gesagt. (T. i. felesége a «leinwandn-ra értette, hogy 
durva.) 

Hasonló tartalmúak : Szipurim, (elbeszélések) «ge
ferliche libe, falseher aristokrat, beise schlang, stiler 
ganev. >> 

ccDie Majsze vun dem stikele braut, hot gernacht 
a franzesieber doktor. ,, 

' 
Érdekes munka a ccReb Cbaimel der Kozin >> czímü 

színmü. Theater in vier akten. Bevezetőjében ezt 
mondja: A par werter zu die frume Rebecenim, ün 
zu die wolk~ndige weiber. (Wolkendige ; wohlkundige. 
Ez a «teater>>, valamint annak előszava igen jel
lemző an·a az irodalmi íajra, a mely a szlávnyelvü 
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országokban körülbelül száz év óta ismeretes. A szláv 
országok zsidó-német jargona új, modern köntöst 
öltött magára. Mindenekelött más lett az il'odalorn 
anyaga. Az erkölcstani elmélkedések, fordítások he
lyébe kisebb, a zsidó életből vett elbeszélések léptek. 
A nyelv is teljesen megváltozott. Arra törekszenek 
az irók, hogy «hochdeutsoh,> n!elven írjanak, de 
iszonyatos német nyelv kerül ki a tolluk alól. És 
mivel a szláv nyelvekkel is megismerkedtek a zsjdók 
ez időben, onnan van, hogy a j argonban csak úgy 
hemzseg ezentúl az orosz ós lengyel szó. Héber és 
idegen szavak keveréke lett itt a jargon, a melyen 
nagyobb regények is megjelennek kacskaringós, kere
sett nyelvezettel, furcsa okoskodással és logikával. 
A << Hauslehrer1> czímü r egényben p. o. így ecseteli 
az író a ezerelem végtelen hatalmát. (<Bal d nach 
Pészach, hat sich unser Madam Aleske araus ge
bliben, mit ir tocbter a meil vun der stodt, un der 
jünge man is gebliben in stodt, weil er doch hot 
gemust besuchen dem inversitat. Doch die atreke 
vun a meil, war nit varmegend, zu trenen zwei ge
libte herzen, un ich wel mich der bei bedienen ein 
kleinern vers, vun dem grajszen Mesarer Schiler, Asien 
ris sie vun Aropa, doch die libende schrekt sie nicht1>. 

Heró és Leander története is meg van írva ezen 
a nyelven, péntek esti és havdala énekek gyűjte
ményeivel egyetemben. 

Egy másik humoros könyvnek ez a czime: « Witze~ 
un spitzen oder anekdoten, das sind wizige un' 
spizige erzeilungen, was kumen zu uns in umgang 
in der welt ». 
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Sz épen van megírva a Raj na folyamának hires 
reg éj e : Hatto püspök bingeni Mausethnrmj ának tör
ténete. A R. Simon Bacharach, bacharachi rabbi 
jargon történetében Heine der rabbi von Bacharach 
czimü csodásan szép elbeszél~sének forrására talál
tam. R. Meir Rotenburg történetét is megörökíti egy 
jargon elbeszélés, továbbá a mainzi Simon rabbi 
legendáját, a kibői pápa lett s a kit apja Rómában 
a. pápai trónuson fölkeres és később eldob j a magá
tól a pápai tiarát és újra visszatér a zsidó hitre . 
Ebben az elbeszélésben a szerzö magmagyarázza a 
j argon szó jelentőségét. J argon, annyit jelent mint 
a szirugin görög és talmudi szó, értelme : átfonott, 
különféle anyagból szövött, selyem- és lenszálak vegye
sen, és így minden, ami keverék. Ép így megmagyarázza 
a «plet auf sabes)) kifejezést. <c Plet ist ein vergreister 
Wort un kumt araus vun dem Wort bilet)). Plet, 
tudvalevőleg az az utalvány, a melyet a szegény 
hachur egy gazdag ember asztaláh~z kap, szombatra 
vagy más alkalomkor. Ehhez a szóhoz : Zankapfel, 
a szerző a következő magyarázato t füzi : Es wert 
es aso gerufen, weil dreie scheine frauen, wos seinen 
amol gestanen, beisamen, un hoben sich seier stark 
gezankt mit einander iber einen goldenen Apfel, 
wos einer hot arein geworfen zwischen sei, wos auf 
diesemApfel wor geschrieben «er gehert der scbenste.,, 
un jede hot gemeint, das nur sie ist es, un' daher 
wert ongerufen jeder sacb iber wos man sich zankt, 
zankapfel, wie erst Paris bei die Preisen und Fran- l 

zosen. «Xantippét így magyarázza: Zanktippe. Olyan 
ez, mint nálunk a városligeti drótsziget, mely vala-
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mikor Getreide, Tradinsei v~lt, s a tradot drótnak 
fordították. Vagy a Canconesz Jargon kifejezés, amel 
a sans soins franczia kifejezésből származik. Vagy ~ 
mikor a trottoirt tretoirnak nevezik a tretenböl, a 
mi egyszerűbb műveltségü testvéreink. 

A költészet, a verses formában megnyilvánuló jar
gon irodalom a szláv országokban mélyebb, őszintébb 
és mivel régi dallamok apáról-fira szállott hagyo
mánya, megkapó tónusokkal, mélységes és rendület
len istenbizalmukkal, bensőséges sóhajaikkal igazán 

_ szivetmegragadók. Gyermekkorom idejében hallottam 
egy ilyen bánatos melodiájú havdala utáni éneket 
a ((Gott vun Avrohom)) kezdetűt. Tele van ujjon
gásba rejtett könnyel, vigadásba burkolt sikoltással 
és a da1lama úgy hangzik, mint egy csudálatos, 
halkszavú altatódal, mint édes anyának gyötrődése 

gyermekének betegágya mellett, éjféli árnyak sejtel
mea közelgésekor. 

Ú jabb időben különösen Amerikában . virágzik a 
lengyel-zsidó német nyelvidioma. Az orosz zsidók be
özönlésével egész ghettónegyedek keletkeztek e föld
rész nagyobb városaiban. A jargon nyelv itt új elem
mel bővül, angol jövevényszavakkaL A zsidó utczákon 
angol-orosz jargon hil·detések ötlenek szembe lép
ten nyomon; ilyképen: ,tJch mache bekanot meine 
Freunde und Kasztamer, dass ich gemupt habe Svit 
strit 439. Alte und neue Bücher werden zur order 
schneU und für die billigste Preisen eingebunden. 
Broschuring werden gernacht für Printing treid. Der 
aller·welt-berihmter schnupftabak von dem be w usaten 
Bisniaz. Dienstag November den 5-ten, Freit21.g den 
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siebten, un Sabbes den achten S1ajme hamelech, 
grose historisebe Oper von Josepf Lateiner, Musik 
von Joachim Kurantmann. Uriel Acosta, tragoedie, 
in 5 Akten von Gutzkow. Dienstag den 1-ten, Slajme 
harnelech oder die Liebe aus Sir hasirim, historisch 
bibliaebe Oper. Tanze verfasst und arrangiert von 
Finkeistein und Manuleska. Decorationen. König 
Salomo wechselt 5 Kostüme, in Wert von 500 bis 
800 Doller. ~ Óriási j argon-opera és operette szintén 
van New·Yorkban, a mely a zsidó nép hős korából 
való színmüvek előadása által nagy hatással van a 
zsidóság önérzetének ébrentartására. A jargon lapok, 
a melyek Amerikában j elennek meg, óriási példány
számbnn, többnyire sociális irányzatúak. Egy jargon 
folyóiratnak tartalomj egyzéke a következő: 

Stimmen in der Luft Gedicht. 
Die geschichte vun die parisar Komün. 
Der instinkt in sein entwiklung (nach Darwin). ' 
Socialdemokratie un Milchome. 
De a legszebb hajtásokat Amerikában a jargon iro

dalom fáján a költészet érlelte meg. Olyan nagy és 
~gazi költők léptek fel a jargon ghettók világában, 
hogy költészetük csodálatos tündökléssei tudott Iti
csillani még a j argon nyel vének rongyai alól is, sőt 

annak bizonyságát tudták nyujtani, hogy ez a sokak 
által megvetett, első hallásra darabos, muzsikát]a.n, 
fülsértő nyelvidioroa a legmélyeégesebb érzelmeknek 
kifejezésére annyira alkalmas, hogy rejtett szépségeit 
más nyelven alig lehet visszatükröztetni. Vannak 
könnyei és sóhajai ennek a jargon poezisnek, a mi
ket más nyelven elsírni és elsóhajtani alig lehet-
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séges. Sóhajjal és könnyel van telve ez a költészet 
De muzsája nem a merengésrehajló, az élet csapásait 
túlérzékeny lélekkel elkesergö poétának sokszor pusz
tán elképzelt vagy legalább is túlzó panaszkodását 
önti dalba, a j argon költők sorsa és költészete hat·
monikus igazsággal födik egymást. És mivel szan
vedéseiket nem pusztán önmaguk érzik át, hanem 
siralmuk ezrek és ezrek sorsának visszatükrözése 

' azért a jargon poéták népköltők igazában és ennek 
köszönhetik nagy népszerűségüket. Mély szomorúság 
és az élet igazságtalanságaival szemben való lázadó 
keserűség a varsói Frug ltöltészetének jellegzetes 
vonása. Rosenfeld sza \'ai va.l maga j ellemzi költészetét 
ezzel a képpel: Nem mintha hitét veszítette volna 
el önmagában, népének jövőj ében és az életben. 
Szomorusága inkább az élet jogához való ragasz
kodásából fakad, holott ö maga és sorsának osztá
lyosai az élet árnybaborult, homályos szakadékain 
járnak. A jogaiból kifosztottnak hangulata ez, a mikor 
ragaszkodik az élet jogaihoz, az élet pedig maga 
nem nyujt neki semmit. A világot örökös májusi 
reggel varázsában látja, telve édes illattal és titok
zatos bübájjal, látja a tündöklő napcsillagzatot, a 
mely szikrázó pompával, ezer ragyogó, csillámló 
sugárral feié kaczag és csábítja a boldogsággal, a 
tavaszi szellő édes titkokat súg a szívébe, az erdő 
madarai mámo ri tó énekeket zengenek és eme gy ö· 
nyördséggel teli világban, eme fény, melegség és 
ragyogás közepette ö egyedül jár bánatos lélekkel, 
ifjan komor szivvel és bensejében ott hordja azo· 
morús6gos ifjuságának, megkínzott férfikorának átkos 
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emlékeit, a társadalom jogfosztottjainak, az élet se
besültjeinek sóhajait és egy hazájából kiűzött nép
nek mélységes tragikumá t. 

Kolnidre előtt. 

Frug. 

Borús árnyak szállnak alá 
Szivem fölé, s a világra, 
Édes anyám áldást rebeg 
S reáborúl hű fiára ; 
Odakünn a borús égbolt 
Kiderül egy pillanatra, 
A holdvilág reásüt most 
Imaházunk ablakára. 
Csöndes utczák, kihalt utczák, -
Mindenünnen halk sil-ás kél, 
Megborzongat, lázba kerget 
Ez a komor, borongó éj, 
Édes apám testét födi 
Fehér; hosszú, halottas ing, 
Reámtekint - ajka fölsúg, 
HaUgatagon magához int, 
Aláhajtom fejemet most, 
S apám kezét reá teszi, 
És az ősi, régi áldást 
Könnytelt szemmal elrebegi. 

* 
Mint a borús, sötét felhők 
Úgy szállnak a napok, évek, 
Apám súg6 áld6szavát 
Elsodorta már az élet ... 
Áldás helyett átkok jöttek, 
Rámborúlt az élet árnya, 
Mint a szivem, fáradt szivem 
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Nincs a foldön olyan ár va. . . . 
Betekint a Rolnidre est 
Újra hozzám, úgy mint egykor -
De az égbolt feketébb most 
Mint a multban, régen, akkor . .. 
Átkok . • . átkok . . . meddig üztök ? 
Csak egy perczig h add nyugodjam, 
Csak egy perczig - míg imámat: 
Kolnidrémet elzokogtam ... 

Ugyanezen a nyelven ír EdeZstadt is, a ki bár a 
ebederiskola szomorúságát írj a le, mégis lerázta ma· 
gáról a zsidóutcza terhes emlékeit, és nem egy köl
teményében föllázad a traditió lenyügöző hatalma 
ellen. A természet mysteriuma ejti meg álmodó bii
bájjal a szí vét. Az életet, a szépséget, az erőt magasz
talja. Ifjúságának aranyos emlékei megragadó képpé 
szövődnek merengő muzsája csöndesen zurrogó szövő
székén. Feledni akarja népének szomorú multját, új 
jövendő int felé tündérújjal. A világ tündérszép ő 
előtte, a nap úgy ragyog felé, és a leányoknak olyan 
csudálatosan szép szemeik vannak - örül az életnek, 
a dalnak, fiatal hárfájának, és bánatos dalait hamar 
váltja föl lantjá.n az ifjúságnak, a szerelemnek dia
dalmi hymnusa. 

A legnagyobb és a legszomorúbb jargonpoéta a 
holtnak hiresztelt, New-York elővárosában, Jonkera
ben élő Morris Rosenfeld. Minden költeményén ott 
csillog az ö megtépett, szomorú lelkének búbánatos 
hangulata, mint fekete fátyol, a mely reáborul az 
aranynak, a gyöngynek és a könnyező arcznak kris
Wy csillogására. Hatalmas fájdalom . jajkiáltása tör 
fel a uíve mélyéből, a mely az élet és az emberek 
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kegyetlensége ellen lázad fel. Nemcsak látja mások 
szenvedéseit, de átérzi azokat egész mélységükben. 
És a saját szenvedése még nagyobb, mint a munka 
rabszolgáié, a kik osztályosai. Munkásénekeit rend
kívüli erő jellemzi. És a míg Frug, Ede1stadt és Reizner 
nemzeti és konzervatív irányzatot követnek irány
verseikben, addig Morris Rosenfeld költészete ment 
mioden határozott tendeutiátóL Világfájdalmas hangu
latát csodásan merengő hangulat váltja fel sokszor. 
A mikor visszttemlékezik a measze multnak elhomá
lyosult boldogságára. Az eltünt i fjuságra, a fiatalság 
álmodó előretörésére . Elsülyedt harangok csöndülnek 
meg tengerfenéken. A boksai tó újra meaéket súg 
neki habmorajlással, az otthoni erdők zúggatják lomb
jaikat, mindaz a tündérragyogás, a mely egykoron 
az övé volt, föltündöklik újra, mint. egykoron, még 
mielőtt a gettó éjszakája reáborult volna. Betegségé· 
nek, szomorúságának újabb idejében írta ezeket a 
bánatos költemé~yeket : 

Nyonwrban. 

Úgy hörög gyönge mellem, 
Mégsem lehet nyugodnom, -
S bár holtbeteg a. keblem, 
Nincs mégsem bosszútervem, -
A terhet sirig hordom. 

Szemem, a beteg, fáradt, 
Egyszerre könnyem csillog: 
És ime, most kiáradt 
A visszafojtott bánat, 
Utolsó lángom villog. 

l 
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A sebek tűzben égnek, 
Ülök a mély odúban, 
A porban, füstben élek, 
Nagy munká.mban eMgek, 
Vergődöm vas járomban. 

8 ha otthon vagyok végre 
Csöndes, szükös honomban, -
Fáradtan, gondba, vérbe, 
Kergetve, bántva, tépve, 
Leroskadok félholtan. 

Beteg nöm fekszik ágyban, 
És kis fiam altatja, -
És zümmög halkan-lágyan 
Fiam bölcslSdalával, -
Köhög rekedten avja. 

Könnyem önti az ágyuk' : 
Ha meghalok én holnap, 
Ki visel gondot rájuk ? 

l 

Es kenyerük, ruhájuk 
Vaj lesz-e akkor holnap t ? 

Ök ketten : honnan vesznek 
Pánzt ágyra, vacsorára ? 
Nekik nem kölcsönöznek, -
Rajtuk nem könyörül meg 
Majd senki e világba r 

N agy gondom szertefújja 
Egy ádes 6.lom perezre .• . 
A hajnal rózsás ujja 
Keleten int m&r újra ••• 
8 én megyek miihelyembe. 
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Osalogány a m unkáshoz. 

Nyáridő van most, nyáridő most? 
Hallod-e lágy zokogásom?! 
Napsugár fénye fénylik az égen 
Madárfütty csendül hallgatag éjjen -
Zümmög a méh a virágon. 
Cseveg a forrás, a tó morajlik, 
Mindenütt titkos csók nesze hallik -
Ifjú l elég volt gondból és bajból, 
Kelj föl t a szemről könnyed lemosd l 
Illatot szihatsz te minden virágból -
Balzsam a légben, dal a világon, 
Száz rigó mondj a : csak te hiányzoli 
Helyed elől van minden örömben, 
Munkás l vigadj h át varázskörömben! 
Nyáridő van már, nyáridő m ár l 
A lepke lebeg a légben -
Ezüst esőár omlik a földre, 
Hegyeken csillog levelek zöldje, 
Fellegek úsznak az égen. 
Kedvesét hívja dallal a pásztor, 
Csókolja ajkát, öleli százszor -
Eljött a szar elem násza. 
Dobd el a munkát - r ád szarelem vár 
Nyáridő van már, nyáridő már! 
N e bántson a gép zúgása l 
Oly keserűen, oly soká. küzdtél, 
Balgán az árba majd elmerültél~ 

Hamar az öröm serlegét hajdsd ki l 
Ifjú l h a meghalsz, nem sirat senki t 

Nyáridő van már, nyá~idő mal 
Örökké én sem zengek, 
Sokáig bizony itt én se várok, 
Künn száraz ágon a varjú károg -
A szent dalok elcsengnek . 

.b 1>-\117' i.:vkvnyvc 1908. 
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Dalolok még ma virágzó fákról, 
- Szabadság, szerelern: aranyos álom _ 
H át ne habozz sokáig ! 
Még fény van és illat a nagy világba', 
Nyáridő van ma, nyáridő van ma! 
De nem marad soká itt l 
A mint a munka elsorvaszt téged : 
Elhervad itt lenn, mind a mi élet, 
Élet és idő csak pillanatok l 
Talán már holnap a nap se ragyog! 

Csöndes az éj, fénylik a hold, 
A csillagok ragyognak -
Az álomangyal odavisz: 
Hol nyugszanak a holtak. 

Horpadt sírokkal temető. 
Sok üdv és bú rögében. 
A jó pihen, a rossz pihen, 
Úr és szolga sötétben. 

Csak néha zúg a füzfalomb, 
A szél suhan át rajta ... 
És messze, measze néma táj 
Csöndes a holtak ajka. 

Sok néma, hideg sírhalom, 
Remegve nézek rájuk. 
Szegény és gazdag hantjai: 
Mind más és más a fájuk. 

A szél bolyong a temetőn, 
Susog száz lomb, levélke : 
Szent nyugvás légyen álmotok, 
Szent nyugvás lenn a mélybe t 
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Megborzadok. S az angyal szól : 
Lásd l baJról és jobbodról, 
Két sirhalom áll ime ott ... 
Mit tudsz e két halomról ? 

Megnézem jól a sírokat, 
És ködös rejtélyt látok : 
Az egyik puszta, jeltelen, 
A másikon virágok. 

cMiért oly puszta ez a sir ? 
És miért dús a másik?» 
- Kérdi tovább az angyal most -
« Szived tán tudni vágyik ? 

«Ki virág alatt alszik ott: 
Széjjel sziveket tépett, -
Gazember volt, mert zsarolta. 

\ 
A szegény munkásnépet. 

Csak munkásvérre szomjazott, 
És kinozta. a szolgát, -
Hájassá lett a jámbor igy, 
Így vitte fel a dolgát. 

Sírhalmán, lásd l a sok virág 
Munkásvérből sarjadzott : 
A harmat rajta csupa könny, 
Mely szemükből patakzott. 

Az elhagyott munkás-sfron 
Ott van a virág helye : 
Munkás-velőből fakadott, 
Öntözte munkás könnye• . 

Vadabbul száll a szélroham, 
Haragban zúgva, forrva.: 

5* 
• 
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cA szegényeké a virág, 
Amaz osak tőlük lopta r)) 

Sikongva rohan most a szél, 
Vihar, villám harsognak, 
És mennydörög az ég szava : 
«Köszönd a jámboroknak l» 

S a munkás sírja megnyllik, 
Fölkél a holt s kiáltja: 
eNemcsak a virág az enyém, 
De minden szög és deszka. 

A koporsó is az enyém, 
A gyászlepel sajátom -
Munkám szerezte meg neki, 
Most kérem tlSle számon r • 

Fölszáll a légbe a halott, 
Sikoltó szava elfúl -
Öklével vadul fenyeget : 
•Elér majd végre boszúm h 

Ijedve ébredek fel én, 
B az éj még zeng szavától : 
•Nemcsak a virág az enyém l• 
N em r minden a sajátom la 

. KönnymiZZiomos. 
Ne higyjétek, aranyhárfa 
Ihleti a szivem dalra -
Ne hi gyjétek: zengiS húron 
Égi jelnek van hatalma. 
A rabszolga tüzel dalra, 
Ki bennem sir, jajveszékel, 
8 teanéreim airatom én 
Siralmamnak énekével. 
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V érem adom véreim ért, 
S ne kérdjétek; mit ád nékem 
Dalaimért, könnyeimért 
Az én szegény, árva. népem ? 
Könnyeimért könnyel fizet, 
Nem adhat m ást szegény fajom, 
Könnymilliomos vagyok én, 
S a milli6ka.t siratom ... 

Pusztában. 

Egyedül sivatagban 
Dalol egy kis madár, 
A meddig lát : körötte 
Kopár, borús a t áj. 

Édes, merengő hangja 
Olvad - mint szfnarany -
A néma követ hivja, 
Vadont, mely hangtalan. 

Dalát hallják a. sziklák, 
Csöndes völgykatla.nok -
De halottak a holtak, 
S a. némák szótla.nok. 

Kinek dalolsz madárka.? 
' Kinek zengaz édesen ? 

Ki érti m eg a. sóhajt, 
. Mely átrezg kebleden ? 

Egész lelked dalodba 
Hiába ömlik át: 
N em könnyeznek a dalra 
Szivek, kövek és fák. 

69 
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Szegény dalnokom l értsd meg : 
Soká nem énekelsz, -
A szived megreped majd, 
Bánatban elepedsz. 

Hiába ének . . • vágyak .. . 
Meg van felőled irva : 
A mint egyedül jöttél 
E gyedül szállsz a sirba .. . 

.ti fösvény ek . 

Egy kissé több, vagy kevesebb: 
A szelet, árnyat kergeted. -
Miért ez őrült hajsza? 
Töröd és vered magadat, -
De mit ér kincs és jó falat ? 
Ha. leszáll élted napja. 

Egy sötét kaszás szerte j ár, 
8 az élet kertjén lekaszál 
Tövist és szép virágot. 
Hiá.ba véded életed : 
Elér, elviszen tégedet, -
Aggkort és ifjúságot. 

Derüs szerencse, büszkeség 
N em intenek akkor feléd, 
V ad futamláss al szöknek; 
Az arczod mért oly halovány ? 
Kezed miért, hogy oly sovány ? 
Már vége az erődnek. 

Segélyt keressz ; csalatkozol, 
Ki rád hallgatna : nincs sehol, -
Mit ér : hogy kincsed oly dús ? 
Ora 6 zurran, fonál pereg, 
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Koporsót viszn ek emberek, -
Meghalt egy szegény koldus. 

Akár kevés, vagy kissé több: 
Minden h ázon halál zörög. 
És fölnyit minden zárat. 
És minden vagyont összeszed, 
Söt étvizü habok ba vet, -
És üdvöd föl nem támad. 

Jöjj velem ... 

Ama árny as fák alá ott 
Én szerelmam l jöjj velem! 
Csak tenéked t árom ott k i 
Lelkem lángját, kedvesem ! 
Szivem titkos hevülését, 
A m aly érted úgy ep ed : 
L ásd meg édes l öröktüzü 
V égtelen szarelmemet t 
El fogom maj d ott regélni 
Néked sok keservem, -
Boldog, édes, ifjú évek 
Miért hagytatok cserben ? 

Látod-e a t ánczolókat 
Andalogni lágy zenén ? 
Érzed-e: a lelkünk árad 
Boldogító zengzetán? 
Varázshangok, hivogatnak t 
Tánczra gyorsan, édes l 
Ölelj által én királynőm, 
Tánczod oly negédes l 
Ú gy érez em, hogy az élet 
Mámorító álom -
Boldog, édes ifjú évek -
Én már mért is várom ? 
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H ej hegedős l búzzad még csak ! 
Azt a húrt ne nyúzzad l 
A legjobban most ujjongok, 
Húzzad még csak, húzzad t 
Nem látod-e: a kedvesem -
Csupa tüz az arcza, -
Nem tudod-e: legboldogabb 
Szarelmesek t áncza ? 
Siess lányka l elnémul már 
A hegedü húrja -
Boldog, édes ifjú évek 
Mért nem jöttök újra ? 

Gyönyörvetes ifjú éltem 
Hová lett a lángod ? 
Álmok büszke folyamárja 
Hová. rohanásod ? 
Hova tüntél kedvesem t e, 
Lengő tánczod hol van ? 
Hol van csodás hegedősünk, 
Hol a virág, sok dal ? 
Hallom-e majd egyszer is még 
Hangját a nótának ? 
Melyik hegyre szállottak el ? 
Melyik völgyben járnak? 
Hátha messze távolságból 
Egyszer odalá.tok, 
Tekintetem ifjú évek, 
Odavetném rátok? 
Balga remény, balga álmok, 
Dőre, 'bolond vágyak, 
Mit az idő egyszer elvitt, 
Többé föl nem támad • 

.A. virágokhoz. 
Ti vagytok, virágok l létünk legszebb gyöngye, 
Napsugá.rb61, fényből vagytok ti megszőve l 
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A tavasznak bájos vendégei vagytok, 
Dalt a szerelemnek, vágyakat ti adtok, 
Annak virultok ti, a ki boldog, gazdag, 
Ám nem a szegénynek, kit rongyok takarnak. 

Annak hizelegtek, kit j6lét megáldott, 
Arra mosolyogtok, kire j6 sors szállott; 
Ha az ég azurja augarat hint rája: 
Akkor ti virágok j6k vagytok hozzája. 
Ám a kinek h áta teher alatt görnyed : ' 
Soha nem látj átok szemében a könnyet. 

Hol az erény festett köntösében járnak, 
Aljasság, gonoszság forralj ák a vágyat: 
R6latok dalolnak zongorasz6 mellett, 
Kövér urak, dámák tánczban enyelegnek, 
Parázna malleken buján hivalogtok, 
Ledér ösztön tükrén illatban ragyogtak. 

N em fáj hát a szivem, ha most sírba száll tok, 
Őszi szelJők jöttén lassan elhervadtok ... 
Sohsem virultatok énnekem a nyáron, 
Sohsem hallottátok meg az én sirásom, 
Idegen volt néktek az én nagy fájdalmam . .. 
N em siratlak én sem őszi hervadás ban .. 

Végtelenség. 
Hő szerelmünk, gyülöletünk 
Mind leszáll a sírba velünk -

Elnyeli az örök éj ; 
Ott a létünk szövik-bontják, 
Titkos erők csöndbe fonják 

Hallgatásod : nagy rejtély. 

Tépelődés gyötör engem, 
Remegést kelt a sz i vemben : , 

A megoldást várom. 

73 



74 KISS ARNOLD 

Éltünk, tervünk, viv6dásunk, 
Pihonésünk, vándorlásunk 

H át csak puszta álom ? l 

Hogyha Ut.tom, hogy az igaz 
Úgy elvérzik, mikép a gaz -

Egykép porlik ott lenn; 
Hogy a mit a fény elválaszt, 
Egyesi ti a sötét azt : 

Meghasad a keblem. 

Óh homályos végtelenség ! 
Ó h te néma érthetetlen ség l 

Miért kell születni ? l 
Elviselsz te minden harczot, 
Néked adunk nehéz sarczot, -

Csöndes, örök semmi l 

.A osodahajó. 

Már leszáll a hegyoromra 
Az utolsó napsugár, 
És a szürke alkonyárnyak 
ElborUják az eget. 

Ott a hegyek csúcsa mögött 
Fénylik csodás lángolás -
Az utolsó sugarakkal 
A. húnyó nap búcsúzik. 

Peremén a napnyugatnak 
Hosszú, véres fonalak 
Tiizszélüket belemártják 
A hiis tenger mélyibe. 

Halkan siklik habok árja 
Sötét este fátyol'-n -
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Ezer büvös csil1ag rezeg 
Messze, measze tengeren. 

Enyhén szálldos kósza szelliS 
Szelid hullám lágy ölén, • 
Habok súgnak, titkon búgnak -
Ki érti a vizmorajt ? l 

Vitorláját kifeszítve 
Alkonyfényben csillogón, 
Im egy hajó suhan ottan, 
Ki tudná, hogy merre száll ? l 

Mintha tíznék varázskezek, 
Úgy sika.mlik, ú gy röpül, 
Szárnya van-e, avagy hajtják, 
Gonosz, dühös szellemek ? 

Matróz ... óh az e h ajón nincs. 
Csak egy gyermek. Az árbóczra 
Támaszkodik megtörötten ; 
Szép szemében könny ragyog. 

V állaira omlanak le 
Selymes arany fürtjei. 
Vágyva néz a measze partra, 
Ám csak száll . • . száll a hajó ... 

Most fehér kendiSvel ime, 
A szép gyermek int felém. 
Üdvözletet messzeségből 
Utoljára küld nekem. 

Oly gyorsan dobog a szivem, 
Sirni tudnék • . . Hogy miért ? 
Az a. gyermek ... tudom m!Ír most ... 
Ifjúságolll száll amott . . . 
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Fiui ezeretetének ezzel a megható költeménYnyel 
ad kifejezést Roeenfeld: 

Edes anyámhoz. 

Rád gondolole ódos anyám sokszor 
A ki értem imádkozol otthon, 
És a mikor te jutsz az eszembe 
Könny lopódzik mind a két szomembe. 
Sóhaj tör föl bnnatos keblemből 
Sürü zápor hull o,l(~ szememből, 

Édos anyám l úgy eposzt a vágyam, 
Hogy az áldott, jó arozoclat hissam -
J 6sf~godnál nngyobb üdvöm ninosen 
HlS szorelmed az ón logfőbb kinosem -
Hajh l de én osak álmoml>an láthatlalr, 
Két karomba osak akkor zárhatlak. 

* 
Én Istenem l Őrizd meg anyámat, 
Ne eposzsze utánam a bánat, 
Egyedül él özvogy, árva sorban 
~1llu~gyottan ódos anyám mostan -
Péntek este magános lakában 
Két gyortyája ég a kis szobában, 
Én rám gondol - mindig fiát várja, 
Könnye perog, vágyódik utána; 
Óvd meg uram l bajt(,} az anyámat, 
S valahányszor értem vágya támad, 
Kiildd el hozzá angyalidat Isten, 
Vigyék hozzá 6.1d{Laomat innen, 
Hadd eúgják meg néki halkan, csendben : 
Rt. gondolok measze idegenben •.. 

l 
A nevea jargon költ6k közül megemlitjük Jllég 

Bial'k·ol Bzomorú, bánatosan merengö a lirája. 
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A zsidó nép szenvedósei zendülnek meg lantja bú~
jain, 8 a milyen kiválóak héber nyelvü költeményet, 
közöttük az <c El hazipor )) (a madárhoz), a <cHamat
mid» (cbéder vers), a <cSirati)) (az én dalom), tcAl 
saf Bet ba-mid1·aa)) (a bét hamidrás küszöbén) 
ozimüek, ép olyan mólyérzésűek jargonversei is. 
(c Oroszlánketrecz olöttu ez im ü versét Zangvill tiszta 
német nyelvre ültette át. 

OroszZcít~lvet·reaz előtt. 

Sötét felleg ködpárákat hullajt, 
Utozák Aorán kisértotok já1·no.k, 
F önn az égbolt gyászköpenybe vouva, 
'Lonn n. földön wóly, h omályos árnyak, 
Minden öröm meghalt, lomb és virág tépett, 
Gyász ül a világon, hn.ldoklik az élet. 

Számüzött kir ályok, sivntag lakói l 
Didoregtek :uálunk a nyngati földöu, 
É:n is rabbá lottem, A nnpsugárra vágyoru 
}ljngem is körülfon sürü háló, börtön. 
l•'ájdnlma.dat értom társad a magányban, 
Szegény kh·ó.ly ott bonn rá.osos ka.litkó.bn.n. 

Ugyanosak héberül és jargon nyolven énekel a 
vándor Tschm·uichowski Saul. Féktelen életvágy tom
ból az ereiben, s a zsidó nép életereje, rendületlen 
bizodalma, jövőjébe votett hite beviti dalaiban. Hires 
a ceL' norlaoh possol Apolo)) (jargonra is le van for
ditva) (Egy Apolló szobor előtt) ozimü verse, a mely-

. ben a zsidó egyistenséghez való megtéróaét hirdeti, 
a görög Apolló-kultusz imádása, a hellenizmus ezép
ségének b~ulása után. 
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A jargon irodalom beszélyírói közül kiemeljük 
fJere~ J. L.-t, zsidó érzéseknek mély tónusokkal való 
mesteri ecsetelőj ét, Abram.owitz Sch. J.-t, a ki a 
zsidó szenvedésnek legnagyobb epikusa, Scholem
Ateichem-et, sötéthangulatú zsidó genraképek kiváló 
rajzolóját, (<< Az óra1), (c a beteg anya~>, <<a lamden1) stb. 
elbeszélések szerzője), No1nberg:et, a varsói Spektor-t, 
a zsidó jellemek mesteri rajzolóját Schalom-Asch-ot 
és . lteinberg-et. 

A jargon költők és prózaírók hatalmas művészi 
lángelméket ihlettek meg, . hogy költészetük alakjait 
a festészet és a szobrászat remekeivel örökítsék meg. 
A zsidó müvészek legkiválóbbjai: l sraels József, 
/.~esser Ury, Lilien E. M., Liebern~ann Miksa, Solo
mon J. Solomon, Epstein Jehuda és Antokolszky. 

Sz oros kötelékek fűzik a j argon költőket és próza
írókat fajukhoz, hittestvéreikhez, a ghettó lakóihoz. 
Síkra szállanak minden igazságtalanság ellen, dörge
delmes hangon kelnek ki azon elnyomás ellen, a 
melylyel ártatlan testvéreiket, a kiknek csak egy a 
bűnök, az, hogy más hitben születtek, mint honfi
társaik, hazátlanná teszi a szívtelen fajgyűlölet. 
Látják az újkori ghettók sötétségét, a hol nincsen 
világosság, nappal sincsen napsugár, alacsony házak 
szarulnak egymás fölébe, a levegő dohos, a hol 
sóhajok szállnak, könnyek peregnek, az élőknek sz?· 
m~rú temetöje, a hol az élők nem nyughatnak. Es 
a Jal·gon költő bűvös dalokkal vigasztalja őket, csudás 
regeszóval. Mintba soha nem porladó márványtömb· 
ből lenne halbatatlan szoborsymbolummá faragva, 
rohanó századokra örök példaképe Izraél martyrom · 
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ságának a költészet csudás fantázia lángjában égő 
látománya. Mikor Titus elhamvasztotta a jeruzsálemi 
szentélyt : lánczra fűzve vitte rabságba Izraél hőseit, 
papjait, asszonyait és gyermekeit. Durva légiócsapa
tok viszik a sóhaj okban vergődő, zokogásban ful
dokló Izraélt. Útjukban búcsúzkodnak az otthoni 
földtől, a ezent rögöktőL És íme ! a mikor Sáron 
rózsaerdejébe érnek: százezer rózsa harmatos könny
ben ázik. És Izraél megkérdezi a síró virágokat : 
<<Ti rózsák I ti rózsák, miért sírtok? >>. Felelnek a 
rózsaszálak: <<Hull a könnyünk, mint Hermon har
matja, mi vel töviseinkből koszorút fonnak maj d késő 
századokban a ti gyermekeitek vérző homloka köré>>. 
B elérkezik búcsúútján I zraél a Libánon hatalmasan 
zúgó czédrushegyéhez. És íme ! éj féli szélsikongásban 
ezer pálma hajtja lombkoronáját, jajgat és sóhajt. 
És Izraél megkérdezi a panaszkodó czédrusfákat: 
<cCzédrusok, czédrusok, miért e jajszó, miért hogy 
olyan búsan hajladoztok>> ? F elelnek a czédrusfák : 

<< Jaj nekünk! sudarainkból máglyát raknak majd a 
ti számotokra, magzatjaitok tűzhalálra vannak szánva>>. 
Tovább vándorol a rab Izraál és a Kidron völgyének 
mélyéből az aczél és ·a vasbányák sötétjéből száll 
feléjük síri panaszolkodás: <l Kidron! Kidron! miért 
búg, miért fuldokol hegyednek méhe >> ? Kél a felelet : 
<<Aczélból, vasból vernek ellenetek gyilkos szablyát, 
öldöklő kardot». A Jordán is sírva csörgedezteti 
hullámait és fölzokog: ((Vízbe fojtják, hullámsírba 
vetik majd nemzedékeiteket >> . És Izraél bilincsre
fűzött főpapja hallja mindezt a vésztjósiást és pa
naszkodva így kiált föl: <cMózes! Mózes! isteni taní-
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tónk, merre vagy eltemetve?!» Felelj nekünk: <~ halál-e 
a mi végzetünk ? elpusztul-e Izraél, elenyészik-e vég
képen és még a sírjának helyét selll: fogják tudni 
úgy a ro int terólad sem tudj a senkisem, merre va~ 
eltemetve?». A főpap eme kérdésére egy csodaszerü 
tünemény jelenik meg a vándor Izraél előtt: <<Egy 
galam bot láttak, a mely karmaival a földön állott, 
hófehér szárnyait kitárta, szárnyain aranyhárfát vitt 
és úgy csattogott az ég felé velük >). «Ez a galamb 
a te lelked Izraél ! a te sorsod Istennek népe ! 11 

hangzott a magasból egy szellemhang. Beteljesült a 
látomány! igen! a rózsa töviséből martyrkoronát fűz 

tek Izrael homloka köré ; czédrusok sudarából máglya
tüzet raktak halandó teste számára, Damaskus aczélja, 
Rhodos vasa gyilkot termelt Izraélnek, hullámsírba, 
tűzhalálba vitték és mégsem balt meg Izraél. Mint 
a galamb olyan Izraél. A földnek szenvedéseihez, 
küzdelmeihez van ezer bán talommal hozzáfűzve, de 
rendületlen bitének röptével elhagyja a földi létnek 
nemtelen szenvedélyeit és erényeinek hófehér röpü· 
lésével fölszáll az üldözések földi rögei fölé és bár 
e földön ghettót és halált készítettek számára: 
nincs halála, az örökkévalósá" birodalma az ő biro· . o 
dalma. Galambnak lelke Izraél lelke és a galamb a 
régieknél a halhatatlanságnak symboluma. Aranyhárfa 
a szárnyain még a jargon költészete is, a jargon 
szomorú sóhajtás&, ujjongása és igazi mély poézise is. 

Budapest. Dr. Kiss Arnold. 
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BÁBEL VIZÉNÉL. 

Sirasd, a kik Bábel vizénél sírtak, 
Templomuk rom, hazájuk álomkép csak. 
Sirasd dalát a szertepattant húrnak, -
Bálvány honol, hol háza állt az úrnak! 

Sebhedt lábát ó h hol füröszti J údfP? 
Zionból dal mikor köszönti újra ? 
J ú da. dalától mikor ittasúlhat 
A szív, mely hangján égi lángra gyulladt? 

Te bujdosó törzs, óh te sebhedt, fáradt, 
Nyugalom enyhe rád óh mikor árad? 
A galamb fészket, róka odut lelhet, 
Ember hazát, - csak sír jut Izraelnek. 

JÚDA SOK HALMÁN •• • 

Júda sok halmán szarteszét 
Szökell még zerge-had, 
Még issza a forrás vizét, 
Mely szent földből fakad. 
A lépte lebben, szeme ég, 
Vidáman így száll tova még. 

Ily lépteket s szebb szemaugárt 
Látott Izrael itt, 
Midőn még balsors measze járt 
S nem sujtá népeit. 
Libanonon czédrus lebeg. 
Ah, hova tűnt a lánysereg? 

b UllT Évkón1Jve 1/}()B. 6 
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Boldogabb i tt a pálmafa, 
~!int J ú da, nemzeted, 
Hatalmasan áll sudara, 
Ver mélyen gyökeret. 
Nem válhat onnan, hol fakadt, 
8 hervad idegen ég alatt. 

Hej, csak mi buj dosunk tova 
8 a sír se nyujt reményt, 
Hol nyugszik őseink pora, 
Nem nyughatik miénk. 
Ledőlt a templom s trónodon 
Gúny, dölyf az úr, dicső Zion! 

MIDÖN TITUS JERUZSÁLEMET ELPUSZTÍTOTTA. 

A hegyrül, a honnan szent templomod _látszott, 
Még néztelek, Zion, te rab, leigázott. 
Leszállt napod fénye, - égő sugara 
Búcsúz va utólszor még föllo boga. 

Kerestem a templomot s szüleim házát, 
Egy perezre felejtérn tiprott honom gyászát. 
De csak romot láttam, hamvadt falaid, 
Rablánczot, a me1y bosszút állani tilt. 

l 

Es ugyane dombon ah hányszor nem álltam l 
És láttalak, mint égsz a búcsu-sugárban, 
És álltam és néztem, hogy' hint el a nap 
Házára az úrnak bíbor sugarat. 

De haj amaz e~n ott állva ujonnan, 
Nem láttam a fényt már, mint tdnik el onnan l 
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Bár gyúlna ki villám napfény helyibe, 
Bár sujtana menyk5 kényúr fejire . 

Hogy sohase lakja pogány ezer baálja -
A házat, hol Jahve szent temploma álla. -
Bár úttalan bolygunk, megvetve, tova : 
Csak téged imádunk, Izráel ura. 

Budapest. Palágyi Lajos. 

UJHÉBER LYRIKUSOK. 

1. 

EMLÉKKÖNYVBE. 

Egy fiatal leánynak. 

Gordon. 

Miért kisértesz ragyogó szemeddel, 
Halovány ajkad mért mosolyg felém? 
Miért könyörgöd titkos szerelemmel, 
Hogy dalt terólad énekeljek én? 
Oly lágyan nem fog az én durva tollam, 
E csillogás közt nincs nekem helyem -
Leányálmokról soha nem daloltam 
Virágosszélü, lágy leveleken. 

Oly rég nem jártam itt a napvilágon, 
A fényt51 szinte elszokott szemern -
Sötét honomba visaza-visszavágyom, 
Hiszen még sokan vámak odalenn. 

6* 
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Az én keservern itt fen érthetetlen 
J 

Idegen itt a bánat dalnoka -
Ó, ha kitárnáro előtted a lelkem 
Álmodni többé nem tudnál soha l 

... Ép így állt egykor előttem az Élet, 
Haja arany volt, szeme tisztakék, 
Tavaszi szellők járták a vidéket, 
És illatos volt, bódító a lég. 
Pillék csapongtak szerte a berekben, 
Pálmák inogtak messzi hegyeken -
Mi néztük egymást szótlan, önfeledten 
8 ő nyitott könyvét átadá nekem. 

Eldalolhattam vón, mint annyi ezren, 
Akkor a tavasz ujjongó dalát, 
Megénekelve ittas szerelemben 
Az Élet tiszta, üde mosolyát -
Felforrhatott vón lángolón a vérem l 
... De sírtam, midőn toliam fölvevém : 
Egy könycsepp izzott az Élet szemében 
És arról kezdtem énekelni én . .. 

2. 

KÖLTÖ VOLTAM ••• 

Bialik. 

Költi> voltam e világon, 
Meg is értett kettő-három, 
Volt, ki megállt bus dalomra, 
S ki tovább ment mosolyo~va~ 
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S ha majd egyszer eltemetnek, 
Egy köny nélkül elfelednek, 
Mind elmennek, mind otthagynak -
Hej, de máshol megsiratnak 

Messzi földjén Napkeletnek 
Egy hajnaiba csodák esnek, 
Felleg födi az egeket, 
Háborognak a kék vizek. 

Hull a liljom, rózsavirág, 
U res ek a mandolafák . . 
Dalos madár egy se rebben, 
Csendesség van a ligetben. 

.. . Össze j önnek, tanakodnak ! 
V é ge van már a ta vasznak? 
Nincsen vége, jó emberek. 
Másért öltött gyászt a Kelet. 

Élt valaki messze, messze, 
A ki szegény ~gy szerette, 
A ki meghalt tegnap éjjel, 
Ajakán az ő nevével. 
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Budapest. Szabolcsi Lajos. 



86 MAHLER EDE 

A BIBLIA ÉS A T~LMUD A TUDOMÁNY 
, l . 

SZOLGAI~ATABAN. 

(Felolvasásra került a •Magyar Zsid6 Ifjak• egyesületében 
1907 február 2-án.) 

Ha végigszemléljük Európa múzeumait, a homá
lyos ókor számos tárgyára akadunk, a melyek a leg
régibb történetnek egy egész fejezetét tárják szemünk 
elé. És nem ritka eset, hogy oly emlékfeliratokra 
bukkanunk, a melyek a legnagyobb nyelvészek előtt 

is rejtélyek maradtak mindaddig, a míg a biblia tör
téneti részeire való viaszamenetei magyarázatot nem 
nyújtott. Az assyr- babyloniai ékírásos szövegek csak 
a biblia segítségével váltak megérthetökké és nem 
egy hieroglyph szöveg kibetüzésénél a bibliával való 
tüzetesebb foglalkozás fölötte hasznosnak bizonyult. 

A Felső-Egyiptomban, Thehae mellett épült karnaki 
templom déli külső falán Sasank király van ábrá
zolva, a mint győzedelmi buzogányával üt a körü
lötte álló foglyokra. Hosszú sora következik azután 
azon városok és országok neveinek, a melyek Sasank 
meghódoltjai voltak. Ezt az ábrázolást beszéd kiséri, 
a melylyel Amon, Thehae istene, a meghódított váro· 
sokat átadja Sasanknak, de a mely a legcsekélyebb 
vonatkozást sem tartalmazza, a mely az egész tör· 
téneti tény számára táropontul szolgálhatna. A kirá
lyok ll könyve azonban a maga 14. fejezetében 
Sisak egyptomi királynak egy hadjáratáról értesít 
bennünket, a melyet a nevezett uralkodó J e ro beaill 
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király felszólítására Rehabeam király uralkodásának 
ötödik évében Juda ellen vezetett és a mely Jeru
zsálem bevételével és elpusztításával nyert befeje
zést. A karnaki templom képes ábrázolása tehát nem 
egyéb, mint Judának a bibliában kimerítően leírt 
meghódítása Sisak által. 

Fekete bazaltból való kis oheliszken II. Sal
manasszar előtt térdepelő királyt vagy követet lá
tunk, a kit adót vivő személyek követnek. A kép 
fölött ez a felhat olvasható: Ma-da.-tu sa Ja.-hu-a 
habal Hu ·um-ri-i, azaz Jahua, Omri utódjának az 
adója. J ah ua személyét illetőleg egy pillanatig sem 
lehetünk kétségben. Mindenki azt a J ehu-t, Izraél 
birodalmának kü·ályát ismeri fel benne, a kiről a 
királyok II. könyvének 10. fejezete tesz említést. 

Mindnyájan iamerik Mésa, Moab királyának a tör
ténetét, a mely khály - mint azt a királyok II. köny
vének 3. fejezetéből tudjuk - harczban állott J eho
ram-mal, Izrael királyával. Mésa, Moáb királya -
így azól a biblia megfelelő helye - baromtenyésztő 

volt és a dózni azokott Izrael királyának 100,000 bá
rányt és 100,000 gyapjas kost. Abab, Izrael királyá
nak a halála után a moabiták királya hűtlenné lett 
Izrael királyához, J eh o ram támogatva J esofattól, J u da 
királyától és segítségben részesülve Edom királyától 
is, a moabiták ellen vonult. A harcz kemény volt; 
Mésa a saját fiát áldozta fel az isteneknek. A biblia 
a következőképen fejezi be történetét : «Erre nagy 
harag lett Izraél ellen, el vonultak tőle és visszatértek 
országuk ba. l> 

1869-ben fekete bazaltból való követ találtak, a 
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mely Ó· héber írás j egyekkel I zraél és Moab történetének 
legfontosabb fejezeteit tárják szemünk elé. Alig ismer
ték fel ez emlék nagy jelentőségát a tudomány szá
mára, a birtokát illetőleg versenygés támadt németek 
és francziák között. Óriási összegeket igértek vételár 
gyanánt az araboknak, de ezáltal fokozták egyúttal a 
nyereségvágyukat. Ekkor Francziaország diplomácziai 
lépések mPgtételére határozta el magát, hogy bizto· 
sítsa magának a kő birtokát. Francziaország tényleg 
a kő birtokába jutott, de csak a romjai díszíthetik 
ma a Louvre csarnokait. A mikor t . i. az arabok 
kényszerítve látták magukat ar kö kiadására, száz 
darabra zúzták. Szerenesés véletlen folytán maradt 
két nagyobb töredék, a mely a Ganneau által készí
tett és eléggé jól sike1·ült pacskolat nyomán lehetövé 
tette a kő restaurálá.sát. Ez úgy történt, hogy az 
összefüggő töredékeket köbe rakták és a hiányzó részek 
helyét gipszszel töltötték be. A pac~kolat segítségével 
az egymással összefüggésben nem levö töredékecské
ket is megfelelően elhelyezhették, a hézagok pedig 
gipszszel maradtak kitöltve, a melybe a pacskolat 
nyomán a hiányzó irás j egyeket vés ték. Hogy az 
egész kőnek homogén külsőt kölcBönözzenek, a gipsz· 
réteget feketére festették. Az egész követ azután két 
üveglap között akképen erősítették keretbe, hogy víz
szintesen tengelye körül forgatható legyen, miáltal · 
meg van adva a lehetőség arra nézve, hogy a szem· 
lélö minden oldalról megtekinthesse. 

A felirat - mint már fentebb is ernlitettük -
ó· héber, illetőleg phöniciai jelleggel bír és e szavak
kal kezdlSdik : 



A BIBLIA ÉS A TALMUD A TUDOMÁNY SZOLG.ú.ATÁBAN 89 

cÉn VRgyok Mésa, Kemoamelek fia, 
Moab királya, Dibonb61 .. . stb. • 

és elbeszéli az egész hadjárat történetét úgy, a hogy 
azt a királyok ll. könyvének 3. fejezetében olvas· 
hatj uk. 

A pún oltárkövek, a melyek a bécsi ú. n. ambrázi 
gyüjtemény fontos alkatrészét képezik, csak akkor 
válnak igazán érthetökké, ha Mózes harmadik köny· 
vének megfelelő szövegeivel hasonlítjuk össze. 

Az egyiptomiEl-Kab-i sírok között a sziklakamara 
nagyszerü díszítése folytán különösen egy · válik ki a 
többi közül. Abana-Baba, Ra-Szekenen király egyik 
hadvezérének a sírja ez, a ki körülbelül az időtájt 

élt, a mikor József látta el hivatalát Egyiptomba11. 
E sírkamara á]dozati termében egy felirat van, a 
melynek tartalma élénk érdeklődést kelt bennünk. 
Emlékeztet a Józsefről sz ó ló bibliai történetre, a 
miért is szószerinti fordításb&n fogom felolvasni: 

<< Az első fejedelem asztalánál, Bába, a feltámadott 
így szól: Szarettem atyámat, tiszteltem anyámat, eze
rettek enp:em fi- és leánytestvéreim. Házam ajtajából 
jóindulatú szivvel léptem ki; segítséget nyuj tó kézzel 
állottam ott. Nagyszerű volt készülésern a szent napra. 
Szelid volt szívem, ment minden heveskedő indulat
tól. Az istenek nagy szerencsét juttatü~:k nekem a 
földön. A város egészséget és üde életet kivánt ne
kem. Megbüntettem a gonoszokat. A gyermekek, kik · 
a városban velem szemben állottak azon napokon, 
melyeket ott töltöttem, nagyok és kicsinyek, ha,tvanan 
voltak. Gabonát gyüjtöttem, én, az aratás istenének 

, " 
barátja. Eber voltam a vetés idején. Es ?nidőn éh-
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insfy P'Ur~ztítoft, sok éuen keresztül, r;a bonát leül
döttem a városba minden éhezőnek. 

Kit ne emlékeztetne ez a pár sor a hét szük esz
tendőről szóló bibliai történetre? De mindenki ismeri 
József szenvedéseinek a történetét Potifár házában is 
és így nem lesz érdektelen az 01·biney-féle papyrus
ból egy fejezetnek a felolvasása, a mely Józsefnek e 
történetével a lehető legszorosabb vonatkozásban áll. 

Két testvér szerepel benne, kik közül az idősebbik, 

a nős Anepu, öcscsével, Batá-val úgy bánik, akár 
atya fiá val. 

Mindkét testvér - így beszéli Anána író - el 
volt foglalva a mezön. Az idősebb testvér a fiata
labbnak ezt az utasítást adta, sz ól ván : <<Siess és 
hozz nekünk a faluból vetömagot.n A kisebbik test
vér bátyjának nejét felkereste és ülve találta öt, mi
közben haját fonta. És így szólt hozzá: «Kelj fel l 
adj nekem vetőmagot, hogy visszatérbessek a me
zöre, mert bátyám azt parancsolta nekem: <<Siess és 
ne késsél!» Erre az asszony a következőket mondá 
neki : «Me nj oda, nyisd ki a gabonaszekrényt, hogy 
kivehess mindent, a mit kivánsz, nehogy hajfonatom 
a járástól felhomolj ék.» Erre az ifjú a csürhe ment 
és egy nagy mártéket vett elö, mert sok vetőmagot 
akan elvinni. B árpával és búzával megrakodva ki· 
ment. Ekkor az asszony útjába állott és kérdé tőle: 
•Mily nagy a terhed? » Erre válaszolá: «3 véka búza 
és 2 véka árpa, összesen 5 véka., mit karomon vi· 
szek. • Az asszony szerelemre gyula.dt irányában és 
igy uólt: •Nagy az eröd és naponta csodálják erő· 
det, • miközbeJl megragadta őt, mondva neki : 'Gyere 
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be hozzám, ezenteljünk egy órát a nyugalomnak! 
A mi a legszebb, az legyen a tied, és én ünnepi ru
hákat fogok neked adni.>> E vétkes ajánlatra az ifjú 
dühös l ön, mint a délnek párducza; az asszony pe
dig ezerfelett félt. És az ifjú így szólalt meg: «Nézd 
csak! Te, oh asszony, mintha any~m lettél volna és 
férj ed olyan volt irányomban, mint egy atya, me rt 
ö idősebb nálamnál, és engem felnevelt. Mily nagy 
vétek az, a mit nekem mondtál! Ne ismételd előt

tem .beszédedet! Akkor egyetlen egy 'ember előtt sem 
fogok erről említést tenni.)> Felvette terhét és ki
ment a mezőre. Bátyjához ié p ett és napi munkájukat 
elvégezték. Miután időközben beesteledett, az idő

sebbik t estvér hazatért és öcscse a nyáj mögött ma
radt, telerakta magát a mező javaival, hogy nyáját 
hazaterelje és a faluban az istállóban kipihentesse. 

És íme! A nagyobbjk testvér felesége félt ajánlata 
miatt, melyet az ifjúhoz intézett. Csakhamar össze
kúszálta ruháit és olyan volt, mint a kin erőszakot 
követett el egy gonosztevő, mivel azt óhajtotta férjé
nek mondani: «Öcséd erőszakot követett el rajtam. l> 

És tényleg hazatérő férjének hazug módon bevádolja 
öcscsét és önönmaganak tulajdonítja Bata erényét. 
(CDe én nem hallgattam rá és így szóltam: <'Nézd 
csak! Nem vagyok-e olyan irántad, mintba anyád 
lennék és bátyád veled szemben nem olyan-e, mintha 
atyád lenne ?1> Így beszéltem hozzá, de ö nem hall
gatott szavaimra, hanem vert, hogy öt be ne vádol
jam nálad. Nes, ha életben hagyod, akkor megölöm 
magamat.» 

Ha ezt a szöveget közelebbről szemléljük, helyes 
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képét nyerjük épen a bibliának J ó zs ef szenvedéseiröl 
szóló története által. A papyrus szövege különös 
érdeklödést kelt bennünk, nem azért mert egy egyip
tomi nő könnyelműségéről tudósít, hanem mert erős 
analógiát látunk benne a bibliának egy hasonló el. 
beszéléséhez és· a Bata erényességéről vázolt kép _ 
ba része is egy igen híres papyrusnak - minden 
történeti értéket nélkülözne, ha nem rendelkeznénk 
hasonmással a bibliából. 

Az európai gyüjteményekben százszámra vannak 
különböző fajta köböl készített minták is, a melyek 
apró agyagdombormiivek elöállítására azoigálnak és 
még az ó-baby loniai kultura első korszakába tartoz
nak. A legbecsebb emlékek közé tartozik e nembe~ 
I. Szárgon kixály hengere a K. e. IV. évezredböl, a 
párisi Le Clercq gyüjteményében. Szárgon király az, 
a kiröl egy hosszabb felirat egy olyan elbeszélést 
tartott fenn számunkra, amely feltünően emlékeztet 
a Biblia elbeszélésére Mózes kitételéről és megtalá
lásáról: 

«Anyám fejedelemasszony volt, atyámat nem is· 
mertem, míg atyám fivére az Azupirani város mel
leW hegyeD lakott az Euphrates partján. Anyám a 
fejedelemasszony viselős lett velem; titokban szült 
engem ; nádból készített kosárba helyezett, melynek 
nyilásait szurokkal kente be; a folyam ba tett, mely 
nem csapott össze fölöttem. A folyam Akki vízmerí
~höz viü; Akki, szive jóságában kiemel t és saját 
fiának nevelt.• 

Ez a mü mégis measze elmarad a londoni pecsétlő 
henger kiválóaága mögött. Ennek ábrázolása a Gil· 
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gamís nevü hős legendájából van meritve. Gilgamís 
féltérden állva fojtogat egy oroszlánt, egyik karjával 
annak a nyakát, a másikkal a törzsét karol va át. Ez 
aJkalommal ismét a bibliának ama mondai szinezetű 
elbeszélése jut eszünkbe, a mely ezerint Sámson, az 
erő bibliai mintaképe, könnyűséggel győz le egy 
oroszlánt (Birák XIV, 5- 6), azonkívül Dávidnak, a 
későbbi királynak elbeszélése is, a ki, midőn Saul 
nem akarta a Góliát elleni küzdelemre bocsátani, a 
király előtt azzal dicsekedett (Sámuel I., XVIT. feje
zet, 34-35), hogy oroszlánokat és medvéket, a me
lyek nyáját fenyegették, gyakorta könnyen győzött le. 

E pecsétlő bengerek között azonban mindenesetre 
a Britisb Museumban levő ama példány, a melynek 
ábrázolása. annál a körülménynél fogva, hogy a Bibliá
nak az első emberpár bűnbeeséséről való elbeszélését 
illusztrálja, legnagyobb érdeklődésünkre tarthat szá
mot. Középen van a fa, a melyröl gyümölcsök lóg
nak le, jobbra a férfi, a kinek fejéből a hatalom és 

.. erő jelképéül szarvak nőttek ki, balra pedig, vele 
szemben a nő. Mind a ketten a fa gyümölcsei felé 
nyúlnak és a nő mögött ott áll a kigyó. Éppen az 
a feltünő, hogy mindkét esetben, úgy a bibliai el
beszélésben, mint a babyloni ábrázolásban a kigyó 
lép föl <<a nő elcsábítója') gyanánt. Az azonban 
mindenesetre bizonyos, hogy mind a két ábrázolás, a 
B;blia elbeszélése és a szóban forgó pecsétlő henger 
képe, közös forrásra vezethető vissza. Ez a forrás 
babyloniai. Már a Biblia elbeszélése (Genesis, ll., 
10-14), a mely szerint a Paradicsom kertje, <<az élet 
fájával» a közepén, négy folyamnak volt a kündulási 



pontja, a melyek közül a Ohidekel (a babyloni Diglatja, 
a Tigris) és a Prath (a babyloniak Purratuja, az 
Euphrates) meg vannak nevezve, babyloniai eredetre 
vall. A szent fa vagy az élet fája a babyloniai müvé
szet legfontosabb motivumai közé tartozott és nagy 
istentiszteleti j elentöséggel volt fölruházva. Ez a mo
tivum átment az assyrokhoz is, a mennyiben assyr 
domborműveken gyakran találkozunk a szent fával, 
még pedig szárnyas lovaktól, talán keruboktól őrizve, 
vagy pedig két sasfojü géniusz között. Ez ábrázolás
nak az volt a forrása, hogy az élet fáj a annak, a ki 
gyümölcséből eszik, örökre istenekhez való hasonló
ságot ad. Sajátságos, hogy ugyanennek az eszmének a 
kifejezését megtaláljuk a Bibliában is ( Genesis III., 22), 
hiszen az első emberpárt azért tízték ki a Paradicsom 
kertjéből, «hogy az ö kezeit kinyujtván, ne vegyen 
az életnek fájának gyümölcsében, és abban ne egyék, 
hogy mind örökké élj en.» 

De fordítsuk figyelmünket az irodalmi és tudomá
nyos emlékek felé ! Első sorban a világ teremtéséről 
szóló babyloniai époszszal kell foglalkoznunk. 
Kezdő sorai : 

•Azon idlSben, midlSn fent az ~g 
nem volt m6g mognevozve, 

a földnek lent nove m~g nem volt, 
nemzőjük az ős kezdet 6czeánja 
és anyjuk a zúgó 'fiamat 
vizei egybegyültek; 
a mezők határolva nem voltak 

' bad.zdá.k nem látAzottak · 
' azon időben az iatenek egyike sem létezett, 
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nevet nem viseltek, rendeltetésük 
nem volt; 

aztán megszülettek az istenek ; 
Lachum, La.chamu voltak az elsők. 

Hosszú idők tűntek le, sok idő mult el, 
mfg Ansar, Kisar megszülettek. 
Hosszú napok jöttek-mentek, 

hosszú idők múlta.k, 
An'\1, Bél és Ía. megszülettek.t 

V égre azt ol vasa uk, hogy az istenek köz ül Mar duk, 
a teremtő, is született és hogy Tiamat, az ösfolyam 
női eleme az újszülött istenek ellen föllázadt, de 
Marduk által legyőzetett és két részre hasíttatott. 
Tiamat testének egyik felét Marduk isten «a menny 
boltozatává alakította át.>) 

Azután a különféle természeti jelenségek létesülé
lését egyenkint előadj a; az V. tábla ekkép kezdődik : 

cA nagy istenek nyugvóhelyét a.lapitá, 
csillagokat , az istonek hasonmását , a lu 

másikat álHtá fel. 
Megh atározta az évet, szakaszokra osztotta, 
tizenkét hónapot rendelt három csillag által. 
A naptól , melylyol az év kezdődik, a zárónapig 
Nibir állóhelyét a1apftá, határuk megjelölésére. 
Hogy baj ne történjék, senki ne vétsen. 
Bél és Í a állóholyét meghatározta oldalán. 
N agy kapukat alkalmazott mind a két oldalon, 
megerősíté a zár t jobbról, balról, 
súlypontjába az elAti-kat helyezte. 
A holtlistant megalkotta, az éjjelt átadta neki. 
Éjjeli lénynek rendelte a napok megjelölésére 
a hónapok végét koronával osztotta el 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 

' 
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A föld teremtése után az ist~nek templomhelyei 
rendeztetnek be. Kezdettől fogva az embereket az 
istenek azoigálatára tanították. 

clstened iránt tiszta szívü légy, 
ez az istenség legkedvesebbje. 
Imát, könyörgést, földreborulást 
mutass be neki minden r eggel. » 
elstenfélelem kegyelmet szül, 
áldozat az életet növeli, 
ima a bünt feloldja. 
Att61, ki az istenektől fél, a jutalom 

el nem marad, 
ki Annunake tól fél, életét meghosszabbítja.» 
cBarátndról, társadról rosszat ne beszélj, 
gyalázatosat, titokzatosat ne mondj, 
barátságot gyakorolj. 
Ha igérsz, teljesítsd, cserben ne hagyd!» 

, .. 

A babyloniai irodalom ismeri a vizözön-ről szóló 
elbeszélést is, a mely sok tekintetben megegyezik a 
Biblia elbeszélésével. Az egész azzal kezdődik, a mint 
az istenek elhatározzák, hogy a bűnös emberiséget 
büntetéssel sujtják. Az általános pusztulás elől csak 
Szilnapi.<;tin~, Surippak városából való különösen 
jámbor ember menekülhet meg. fa isten megjelenik 
előtte álmában, értesíti a vízözön közeli bekövetke
zéséről és meghagyja neki, hogy a maga és családja 
megmentése czéljából hajót készítsen. Szitnapistim 
engedelmeskedik az isten parancsának, elkészíti a 
bárkát, megrakja ezüsttel, aranynyal és mindennemü 
«életmaggal», a hajóra vezeti egész családját és vala
mennyi hozzá.tartozóját, azonkivül marhákat és mezei 
állatokat és egy, az isten által megállapított jelre be-
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zárja a hajó ajtaját. Kitör a vízözön. Még az istene
ket is félelem tölti el a zajgó áradat láttára és össze
kuporodnak. Istár jajveszékel és elpanaszolja emberei 

· sorsát, a kiknek hullái a halak sarjai módjára töltik 
meg a tengert. Hat nap és hat éjjel dühöng a 
vihar a föld fölött, végre a hetedik napon le
csillapul a tenger és megszünik a vízözön. A Niszír 
nevü hegy áll útiába a hajónak, a mely megfeneklik 
rajta. << A mikor - beszéli Szitnapistim - elközel
gett a hetedik nap, kibocsájtottam egy galambot. 
A galamb elröpült és visszajött; mert nem talált 
szilárd talajra, visszatért. Ekkor ki- és elere~ztettem 
egy fecskét A fecske elröpült és visszajött; mert nem 
talált szilárd talajra, visszatért. Ekkor egy hollót 
eresztettem ki és el. A holló elröpült és látta, mint 
apad a víz; fal, iszapban gázol, károg, de nem tér 
vissza. Ekkor mindent kibocsájtottam a négy szél 
irányában és áldozatot mutattam be a hegy legma
gasabb csúcsán. 11 • • • Bél isten, a kinek parancsára 
állott be a vízözön, először felbőszül azon, hogy egy 
élőlény megszabadúlt az istenek ez itélete alól, de 
végre is Ía lecsillapítja és reábírj a, hogy a jövőben 
az emberek bűneit és vétkeit másképen büntesse meg, 
ne vízözön által. 

Nem kevésbbé jelentékeny a régi babyloniaiak lírai 
költészete. Különös említést érdemelnek vezeklési 
zsoltáraik és hymnusaik, a melyeket irodalmunk 
legszebb alkotásai közé számíthatunk. E zsoltárok 
egyikében azt olvassuk : 

«Fenséges Úrn6, a kinek parancsa teljesül, 
Hozzád könyörgök, a mi nékem jó, azt tedd nekem, 

Az UflT Évkön11ve 1908. 7 
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Úrnőm, nekem, a ki már ifjúkoromtól fogva a vétek k 
[igájához bilincselve valé:~ 

Nem ettem étket, sirás volt nékem üdülés ; 
Vizet nem ittam, mart köny volt az én italom, 
Nem volt vidám a szivem többé énnekem, nem volt derült a 

Qelkem többé énnekem; 
. . . .. .. ..• . .. fájdalmasan siránkozom. 
Sok az én bűnöm, lelkem elszorul. 
ó ÚrnlSm, tanits megismernem tetteim, bocsánatot 6 adj 

[nekem. 
Takard be vétkem, emeld föl ábrázatomat !» 

Egy másik zsoltárban, a melyben a föld fia esd 
az istenek bocsánatáért és sóhajok és könyek között 
imádkozik a kibékülésért, kérdésekkel igyekszik szen· 
vedései okát megtudni és így szól : 

«Elidegeníték- e vajjon atyát s fiút, testvért és testvért, ba
[ ráto t és barátot ? 

Nem szabaditottam-e meg a foglyot, nem oldtam-e fel a meg
[kötöttet és a ki börtönbe zárva volt? 

Ellenkeztem-e istenemmel vagy istennőmet megvetettem-e? 
Magamhoz ragadtam-e idegen területet vagy r ossz szándékkal 

[léptem-e felebarátom hajlékába? 
Ontottam-e ember vérét, vagy megfosztottam-e valakit 

[ruháitól ? • 

Rendkívül érdekesek az ó-babyloniai törvényiro· 
dalom maradványai, a melyek közt első helyen Ham
mu1·abi babyloni királynak csak nem rég felfedezett 
törvényei állanak. A babyloni-assyr törvényhozás 
egyes részeit már régebben talált agyagtáblácskák 
felirataiból ismertük. Ismertük a sumír és assyr nyel
v~~ ~rt és reánk maradt családi törvényeket, a melyek 
kozul néhányat itt példa gyanánt idézünk : «Ha egy 
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fiú igy szól atyjához: ,Nem vagy atyám', bélyeget 
ütnek az arczára, lánczra verik és eladják. Ha egy 
fiú így szól anyjához: ,Nem vagy anyám', bélyeget 
ütnek az arczára, kitiltják a városból és kiűzik a 
házból. Ha egy asszony vét a férje ellen és így szól: 
,Nem vagy férjem', vessék a folyóba. Ha egy férfi 
így szól feleségéhez: ,Nem vagy feleségem', úgy fizes
sen 1/t mina aranyat. Egy férfi., a ki hozományt igért 
leányának vagy épen okirattal biztosította azt, de a 
kinek a vagyona alább csökkent, megmaradt vagyo
nákoz képest fog leányának hozományt adni, a nél
kül, hogy az após és vő érvénytelenaégi pa.naszt 
emelhetnének egymás ellen. Egy férfi, a ki hozományt 
adott leányának és ennek nincs fia és leánya, de a 
sors elragadja az életből, akkor hozománya atyja 
házába száll vissza. Egy asszony, a kinek hozomá
nyát férje elvette és az asszonynak fia vagy leánya 

. nincsen, de a sors elragadja az életből férjét, férje 
vagyonából csorbítatlanúl megadják neki hozományát. 
Ha férje ajándékokat adott neki, férje ajándékait 
hozományával együtt el fogja venni és elvinni. Ha 
az asszonynak nem volt hozománya, a biró meg 
fogja vizsgálni férje vagyonát, hogy férje vagyonához 
képest adj on neki valamit.,. 

Mindezt már évek óta tudtuk. De ma azt is tudjuk, 
· hogy e törvények csak egy nagy törvénygyűjtemény 

részei, a melyet Hammurabi - a bibliai Amrapbel, 
tehát Ábrahám pátriárka kortársa - állíttatott össze 
és vésetett egy 2·25 méter magas diorit tömbre. 
E követ az 1902 év elején találta meg De Morgan 
franczia régész és Scheil dominikánus szerzetes Busa 

7* 
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romjai alatt. A kő mellső lapjain Hammurabi, a ki
nek képét különben már egy, a British Museumban 
őrzött domborműről ismertük, a szippari napisten 
előtt áll és átveszi tőle a törvényeket tartalmazó 
tekercset. A közvetlen alatta levő felíratban a király 
fényes uralkodásával és azokkal a szolgálatokkal di
csekszik, amelyeket az isteneknek teljesített. Tizenhat
soros szöveg következik erre, a mely a hátulsó olda
lon 28 sorban folytatódik. A szöveg azt a 282 tö1·· 
vényt foglalja magában, a melyek a babyloniaiak 
egész társadalmi életéről felvilágosítanak bennünket. 
Vannak benne olyan törvények, a melyek a bérszer
zödéseket, a szántóföldek, gátak és töltések, kertek 
és legelök védelmére vonatkozó kötelességeket szabá
lyozzák, kereskedelmi jogviszonyokról, pénzkölcsön
zésekről szóló határozmányokat. Megtaláljuk benne a 
hadkötelesekre vonatkozó törvényeket, a lopásra, 
csaláara és rablásra, a hamis tanúzásra és igazság
talan birói ítéletre kiszabott büntetéseket. Lényeges 
szerepet játszanak a házassági és családi viszonyokat 
illető törvények. Szóval megtaláljuk mindazt, a mi 
egy rendezett jogállam alapjául szolgálhat. Csak 
egyet keresünk hiába : azt a törvényt, a melyet a 
Biblia (Leviticus, XIX, 18.) e néhány szóval fejez ki: 
« Szeressed felebarátodat, mint magadat! l> A Biblia 
szabályai ezerint épen ez a felebal'áti ezeretet a.z, a · 
mely nem ismer rangkülönbséget, mert •megnyu
godjék a te azoigád és szolgálóleányod, mint te ma
gad • (Deute1·onom. V., 14) és a fele baráti ezeretet az, 
a .melyet jövevényekkel szemben is meg kell tartani, 
biszen azt olvassuk (Exod. XXIII. 9): «A jövevény 
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. embert meg ne keserítsed ! 1> továbbá (Deuteron. X, 19) : 
«Sz eressétek a jövevényt!'' Bizonyára csak felebaráti 
ezeretet követelménye, ha Mózes könyvében (Exod. 
XXII., 26- 27) azt találjuk : «Ha a te felebarátodnak 
ruháját zálogba elvejénded, a napnak lemente előtt 

megadjad azt néki. Mert csak az az ő öltözete, tes
tének az a leple, a melyben háh. Ugyancsak a fele
baráti sze1·etet nyilatkozik meg e törvényben (Deute
ronom. XXIV., 14-15.) : ((A béresen, a szegényen 
és a szükölködőn erőhatalmat ne tégy, se a te atyád
fiai közül valókon, se pedig a te jövevényiden, kik 
vagynak a te földedben, a. te kapuid között: Hanem 
azon napon megadjad néki az ö jutalmát, a nap el 
se nyugodjék azon: mert ő szegény és azzal táplálja 
az ő életét ; ne kiáltson ellened az Úrra és talál
tassék te benned bűn 11. 

Mindebből semmi sincsen a Hammurabi-féle tör
vényekben, bár ugyancsak sok az érintkezési pont 
Hammurabi és a Biblia törvényei között. Itt is, amott 
is érvényben van az elv: Szem et szemért, fogat fogért. 
Sok családi törvényben is ugyanaz a felfogás jut ki
fejezésre. De az erkölcsi alap, a mely vezérfonál gya
nánt vonul valamenyi biblia törvényen végig, hiány
zik Hammurabi 282 törvényéből. A Biblia elítéli a 
fajtalanságot (v. ö. Mózes III. könyve, XIX., 29.; 
V. könyv XXIII. 18-19.; u. o. XXII.), borzalomnak 
nevezi, Babilonban ellenben templomi kéjhölgyek 
voltak, a kiknek foglalkozását nem is tekintették 
becstelennek. Bizonyára nincs kizárva, a két nép belső 
érintkezésénél fogva nagyon is \alószinű, hogy az 
izraeliták nem egy tekintetben a müvelődés bizonyos 
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elemeit _ éa ezekhez tartozik az igazságszolgáltatás 
is _ a babiloniaktól vették át, a mint ki lehet rnu. 
tatni nzt is, hogy néhány más intézményük az 
egyiptomiaktól származott. De ez még nem ad okot 
arra, hogy a Bibliát a Hammurabi-féle törvények 
árnyékába állítsuk, sőt e törvények közül nem egy 
éppen a Biblia igéje révén nyeri valódi jelentőségét. 
Jla IIammurabi törvényeitől már 1·égiségüknél fogva 
sem tagadhatjuk meg csodálatunkat és e törvények 
felfedezését ko1·unk legnagyobb vívmányai közé so~ 
rozzuk is, ez a Biblia Mózes-féle törvényeit nem 
érinti. Magyar törvénykönyvünk is több tekintetben 
érintkezési pontokat tüntet fel a többi európai kul
túrnóp törvényeivel, de lényegileg mégis csak van 
«magyar jog• , éppen úgy, mint ahogy a németeknek 
meg van a maguk <• német joga)). 

1C 

A British Museumban van három agyagtáblácska 
Hammurabi idejéből, tehát Kr. e. XX. századból, a 
melyeken olyan jegycsoportok fo1·dulnak elő, a me .. 
lyeknek átirása Delitzsch ezerint: Ja-a' -ve-ilu~ azaz 
«Jahve az istcn1>, és ebből kifolyólag már azt vélték 
bebizonyitho.tni, hogy a Jahve-fogalom nem az izraeli
té.któl, hanem a babyloniaktól ered és azt is~ hogy 
az izraeliták a monotheizmus eszméjét a babyloniaiak
tól átvették volna. De eltekintve attól, hogy Delitzscb 
magyarázatának a helyessége még nagyon is kétségbe 
vonható, ha el is fogadjuk azt, hogy Delitzsch olva
sás~ a legTalószinübb, kérdés, vajjon ez csakugyan a 
rég1 babyloniaiak monotheizmusát is bizonyítja-e egy· 
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szeramind? Aligha. Mert ha el is ismerjük, hogy a 
babyloniaiaknál Hammurabi idejében isten fogalma 
csakugyan Jahvé-ban összpontosúlt és Jahvé névvel 
fejezték ki isten eszméjét, vallásuk még sem volt 
olyan, hogy azt joggal a monotheizmus névvel illet
hetnök. Abban az időben, a mikor az imákat az 
istenek egész seregéhez, Anu -hoz, B él-hez, Ía-hoz, 
Wfarduk-hoz, Sarnas-hoz, Szin -hez stb. intézték, a 
Jahve szó alatt egyáltalán nem érthették azt az <1egy 
és egyetlen)) istent, a kit a Biblia e név emUtésekor 
ki akart emelni. A Bibliában Jahve nemcsak isten, 
hanem egyúttal az <tegy, egyetlen és eyyedül levő 

isten)). Ö a legfőbb lény, a kiről a zsoltáréneklő ki
emeli, hogy <'ő teremtette az eget és a földet, a ten
gert és mindent, a mi benne van; ő őrzi az igaz
ságot mindörökké ; ö szerez jogot a szorongatottak
nak és ad kenyeret az éhezőknek ; J ah ve szabadítja 
meg a meglánczoltakat; Jahve teszi látókká a vako
kat; J ah ve emeli föl az elnyomottakat; J ah ve sze
reti az igazságosaka t. J ah ve oltalmazza az idegene
ket, ő táplálja az özvegyeket és árvákat és megfor
dítja az istentelenek útjait. Jahve örökké uralkodik, 
ő a te Istenéd, ó Czion, nemzedékről nemzedékre)). 
A babyloniaiaknál ilyen Jahve-fogalom nem található. 
Az egész baby l o ni irodalomban nem találhatunk 
egyetlen egy olyan mondatot s~m, a melyet a Biblia 
szavaival (Móz. V. k., 6, 4.) <cJahve a nH· Istenünk, 
Jahve egy)) párhuzamba állithatnánk. 

* 
De lépjünk le a polémia talajáról és hadd nézzünk 

egyes érintkezési pontokat a talmudbóL 
-----~-
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A kinek alkalma volt e könyvekben behatóbba 
lapozni, tudja, hogy vallási kérdések fejtegetésén~ 
igen gyakran mathematikai, csillagászati és otvosi 
problémák is jönnek tekintetbe. A Sabbath, Erubin, 
Sukkotb, Kilajim, Oholeth . . . tractátusok teli van. 
nak mathematikai problémákkal és más könyvek is 

l 

igy Becza, Baba-Batbra számtani és geometriai ter· 
mészetű levezetéseket tartalmaznak. A Ros-Hasana 
ez. tractatus fevilágosítással szolgál a régi héberek 
csillagászatát illetőleg és sok helyütt az orvostudo· 
mányok akkori állásáról nyerünk tudomást. · 

Csak néhány pontra kívánok kiterjeszkedni. 
A Ludolf-féle szám, 1r, a mely a kör kerületének 

a viszonyát határozza meg az átmérőjéhez, számos 
problémában nyer alkalmazást. Ilyenkor állandóan 
olvashatjuk : · 

•Minden kör, a melynek kerülete 3 arasz, annak 
átmerője egy arasz•,. 

Ez önkénytelenül is azt a bizonyítékat szolgáltatja, 
hogy tr == 3 babyloniai eredetű. 

Bizonyos számok irrationálását, mint pld. V 2-ét, 
a Misna és Gamara alapitói már igen korán fel
ismerték és mint azt már más helyütt (Ztsch. für 
Math. u. Physik 1882, 1884, 1886, Ztsch. íür Real
schulwesen 1884) kimutattam, (2 számára nemcaak 
az 1~ érteket ismerték, hanem az Arcbimedes-féle 
megközelítő ~-ed és a ';,~-öd értéket i~. 

Ismeretes, hogy a Kr. e. 16. évszázadban az angol 
~ewton és a német Leibniz egy időben a differen· 
tJál- éa integrál-számítás alapjait alkották és ezzel 
megadták a kiindulási pontot a felsöbb mennyiségtan 
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további müvelésére. Kevésbbé ismeretes azonban az, 
hogy már a talmudban is akadunk az integratia 
nyomaira. Egyik, 1882-ben Eisenachban tartott elő
adásomban a német természettudósok akkori gyűlésén 
kimutattam ezt a mindenesetre érdekes jelenséget 
(l. Tagblatt der 55. Versammiung deutsch er N atur
forscher u. Arzte) és a tudósok, köztük híres mathe~ 
matikusok mint Dedekind Braunschweigból, Durege 
Prágából, Weber Könjgsbergből, Enneper Göttingen
ből, Oberbeck Halléből, Spörer Potsdamból, nem 
csodálkoztak kev:éssé, a mint hallották, hogy mily 
fontossággal birnak a ta.lmud írij.sai a mathematika. 
történetére. 

A babyloni talmud Baba-Bathr& ez. tractatusának 
102. oldalán egy 6 arasznyi bosszú és 4 arasznyi 
széles téglalap átlójának a hosszát 7~ araszban álla
pítja meg. Ismeretes, hogy a Pythagoras-féle tantétel 
szarint az átló hosszát megkapjuk, ha a téglalap 
hosszának és szélességének négyzeteinek az összegé
ből gyököt vonunk, azaz a jelen esetben, ha 42+ 
62 = 16+36 ==52-ből gyököt vonunk. A fenti szám 
7~ = ";~ tehát megközelítő értéket nyújt V 52 számára. 
52 azonban 4 X 13 és így f52=2f 13; az irratio
nálls V i 3 számára tehát megközelítő érték gyanánt 
~ = 3~- et vettek fel. 

Az Erubin tractatus 23. oldalán álló misnában 
Basi magyarázatot nyújt és f5000-nek az irratio
nalitásái fejtegeti, a mennyiben kimutatja, hogy le
hetetlen egy oly négyzet ~térfogatát kiszámítani, a 
melynek térfogata 5000 négyzetrőf. Basi oly élesen 
vezeti a bizonyítást, hogy ez még manap is csodála-
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tunkat kelti és maradandó jelentőségű lesz a mathe
matikai tudomány történetére nézve. 

A mi a talmud astronómiai helyeit illeti, ezek 
nemcsak a zsidók akkori csilla.gászatának az állásárra 
nézve nyujtanak felvilágosítást, hanem ismertetik 
velünk a r égi béberek és így a többi keleti sémi 
nép ·naptárrendszerét is. Ki kell emelnünk, hogy a 
gamarab-tudósok között igen tekintélyes és általáno
san elismert csillagászokra akadunk. A Rabbi Adda 
és Rabbi Sámuel által alkotott tekuphaszámítások 
még ma is vannak alkalmazásban. Különösen Sámuel 
volt beavatva a csillagászat tanaiba, ö tőle származik 
az a mondás: 

' 

«Az ég útjain úgy ismerem ki magam, mint Ne-
hardea utczáin. 1> 

És ezzel még nem lépte túl a szerénység határait. 
Az ő korának tudósai között kevés volt az olyan, 
a ki hozzá hasonló tehetséggel és nagy csillagászati 
ismeretekkel rendelkezett. A nehardeai akadémia elöl
járója volt és oly előszeretettel foglalkozott a csilla
gászattal, hogy a <<Hajarchi)) melléknévvel illették, 
a. mely név a J erach == hold szóból veszi erede tét. 
Neki tulajdonítják a tekuphaszámítást is, a mely 
szetint az időköz két egym$st követő tekupba között 
91 nap 7 óra, 540 chalakim, azaz 91 nap és. 7~ óra, 
a mely tehát, miután 4X(91 nap 7~ óra) = 3 651 nap 
az akkor egész Sziriában használt Julius· féle éven 
alapul. Ezen tekuphaszámítás mellett, a melyet egy
szerűsége miatt a zsidó naptárak készitöi általánosan 
használnak - mint már fentebb is említettük -
egy másik is létezik, a mely Adda bar Ahaba rab-
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bitól, az Euphrat melletti szóra-i akadémia elöljáró
jától szárp:tazik. Szerinte két egymást követő te
kupha közötti időköz 91 nap, 7 óra, 519 ebalakim 
és 76 rega1m. (Említendő, hogy a zsidók órája, tehát 
egy napnak a buszonnegyedik része nem 60 perezre 
a 60 másodperczre, hanem 1080 chalakimra a 76 
rega1mra oszlott.) 

De hiszen a zsidók naptárrendszerével ezerves kap
csolatban álló szükségszerűség, hogy a zsidóság böl
csei a csillagászat · terén többé-kevésbé jelentékeny 
ismeretekkel rendelkezzenek. Egyiptomban való tar
tózkodásuk és országuknak, Palesztinának, a fekvése 
az akkori idő legnagyobb kultúrnépei között nagyban 
hozzájárult ezen ismereteik kibővítésére. Egyiptomban, 
a hol a tudományt és a művészetet már igen korán 
művelték, a csillagászat a papi rend kedvencz fog
lalkozása volt. 

Mózes, a ki a pharaó udvarában nevelkedett, ok
tatást élvezett az egyiptomiak művészetének és tudo
mányának összes ágában. És a mikor a zsidók saját 
országukat elfoglalták és föl dm ű veléasel foglalkoztak, 
még inkább voltak a csillagos ég megfigyelésére utalva. 
Időmérökkel, a milyeneket ma ismerünk, a.z akkori 
kor nem rendelkezett. Egy gnomom volt minden esz
közük, a melylyel a napszakokat mérték. ilyen volt -
mint a biblia is említi - Ahaz király nappalotáj~

ban is felállítva. Földműveléssel foglalkozó nép szá-
. mára azonban .az időszakok pontos ismerése fölötte 
nagy j elen tő séggel bír. Hogy ezt legalább megközelí
tőleg elérhessék, a csillagok állását kellett megfigyelni 
Csakhamar észrevették, hogy az időszakok változásá.-
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val mjodjg új csillagok tünnek le alkonyatkor . 
mindig új csillagok tünnek fel hajnalkor és így b~~ 
zooyoa csillagzatok kora,i felkelésa ill. korai lenyug
vása jellegzetessé vált az egyes évszakok számára. 
Az 01·ion korai felkelésa a meleg évszakot jelentette 

' a plejadok korai lenyugvása a tél kezdetét. Erre utal a 
talmudnak is egy helye, a melyet sokáig félreértettek 
Berachoth tractatus 58. old. a következőket olvassuk : 

«Mondják, ő csinálja a Kima-t és Kszil-t? Hogy 
értendő ez ? Ha nem volna a Kszil melege, akkor nem 
állhatna meg a világ a Kima hidege miatt és ha 
nem volna a Kima hidege, a világ nem állhatna 
meg a Kszil malege miatt . ., 

Ezt a helyet - mint fentebb már említettem -
sokáig félreértették. Mindenekelött vitatkoztak a 
«Kimal) eredetét illetőleg. Eleinte igen helyesen azo
nosították a p lej ádokkal és pedig a talmud értelmeze
sének megfelelöen, a mely kiemeli: 

ccMit jelent Kima? Sámuel azt mondja, Kmea 
Kachbi = a Rzázas csillagzat. » 

Azután e-lejtették ezt az értelmezést és Kima-t a 
scorpióval azonosították, bár az idézett talmud-szöveg 
helyesen értelmezve csak a plejádokat jelentheti. 
Ismeretes, hogy a talmud Berachoth tractatusában 
különbözö ellentétekről va.n szó és így a Kszil == Orion 
és Kima = plejádok egymás mellé állításával is ellen
télet kívántak kifejezésre juttatni. A talmud azután 
~ovább kérdezi, mennyiben fejez ki ellentétet az Orion 
a plejádokkal szemben? Felelet : Azáltal, hogy az 
Orio~ korai felkelése a meleg évszakot, a plejádok 
kora1 lenyugriaa a hideg évszakot jelezi. 
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Különös figyelemmel kisérték a Hold pályáját. 
Egyes pházisai már a legrégibb idő óta a hónapok 
mérésére szolgáltak. Az a nap, a melyen először lesz 
látha.tóvá esti alkony idején a holdsarló, az újhold 
napja és ez az új hónap első nn.pja gyanánt szerepelt. 
Minden hónap 30. napján ült össze a törvényszék 
és mindenkinek, a ki a holdsarlót látta,- e törvény
szék előtt kellett j elentést tennie. Ha az újholdat 
péntek este, azaz a, sabbath kezdetén látták és a 
szemlélö véletlenül beteg volt, úgy hogy a törvény
székhez való menetele nehezére esett volna, vihették 
a törvényszék elé illetőleg oda is lovagolhat ott, bár 
a lovaglás egyébképen szombat napján meg van tiltva. 
A szemlélőnek ünnepi lakomát nyujtottak, csak azért, 
hogy a nép mennél inkább törekedj ék a Hold meg
figyelésére. E mellett a Napot is megfigyelés tárgyává 
tették. ~,.~N;, w,n MN ,,~W volt az első parancs, a 
melyet a zsidóknak Egyptomból való kivonulásuk 

' alkalmával adtak. Es ezzel meg is volt adva évüknek 
lunisoláris jellege. A hónapok holdhónapok voltak, 
az éveket pedig a Nap pályája után számitsák. Ezért 
úgy jártak el, hogy Adar hóna.pjában a mezöre men
tek, hogy megítéljék, vajjon a mag már érik-e. Ha 
alapos kilátás volt arra nézve, hogy a következő 

hónap már érett kalászokat fog nyujtani, az évet 
tizenkét hónaposnak jelentették ki, az Adarra követ
kező hónapot pedig Niszannak állapították meg. Ha 
nem volt meg a kilátá~, akkor becsatoltak egy má· 
sodik Adart és az évet szökőévnek határozták meg. 

llyeneket és még sok egyebet találunk a talmudi 
iratokban, amelyeknek kimeritöbb tárgyalása túllépné 
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ezen felolvasás kereteit. Épen azért más tárgyra ki
vánom figyelmüket terelni és ez a t almud orvos
tudománya. Ezzel ugyan oly tudományágra térek át, 
a me1yen laikus vagyok, némely dolog azonban hozzá
férhető lesz az általános megérthetésnek 'rudják, 
hogy már a biblia bizonyos rendelkezéseket tartalmaz, 
a milyeneket követnünk kell egyes bőrbetegségekkel 
szemben. A biblia bizonyos kötel ességeket ir elő a 
nők számára. Ezeket és sok hasonló kérdéseket fej
teget a talmud és e mellett oly problémák lesznek 
érintve, a melyek közelebbi fejtegetést igényelnek. 
lly módon értbetőnek fogják találni, hogy a talmud~ 

ban a legfontosabb jelenségek egész sorozatát találjuk, 
a melyek a tudomány szempontjából nagy jelentő

séggel bírnak. 
Csak egy kiváló orvostanárnak a kijelentésével kí

vánom önöket megismertetni. lfirschel a következőket 

mondta: «Mit hohem Geiste begabt, hatte Moses 
zugleich die wunderbarsten Kenntnisse der Natur 
erlangt, bestimmte kommande Krankheiten voraus 
und hatte eine solebe Beschreibung des Aussatzes 
hinterlassen, so treffliebe medizinisch-polizeiliche, 
diatetische Yorschriften gegeben, dass sie noch jetzt 
glanzende Bestatigung erhalten. Die strangen rítuellen 
Vorschriften, welebe vorzugsweise auf Gesundheit und 
Reinheit hinarbeiteten, fübrten zu genaueren, beson· 
dere auch diö.tetischen Yorschriften und zu theilweise 
b .. d t egrun e en physiologischen Beobachtungen. )) 

B ezzel - igen ti~.ztelt uraim r - egynéhány oly 
képet szemléttettem Onökkel, a melyek a bibliai ira
tok és a zsidó tudomány különös értékének a felis· 
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merésére szalgáljanak és meggyőzzenek mindenkit 
arról, hogy az oly sokszor és oly sok oldalról megtáma
dott talmud minden időben meg fogja őrizni párját 
ritkító tudományos értékét. Nincsen második munka, 
a mely nagyobb j elen tő séggel bír a tudomány szá
mára, mint a talmud. 

Egy nép pedig, a mely ily kincset századokon, sőt 
2 évezreden át tudott megőrizni, és sohasem riadt 
vissza attól, hogy azt modern nyel v ekre való átülte
téasel máshitüek számára is hozzáférbetövé tegye; 
egy nép, a mely ily munkákat nevezhet a magáénak, 
a melyek minden körülmények között a tudományos 
kutatás forrásai fognak maradni és a melyek nem 
kevésbé hatottak az erények és erkölcsökre; egy ily 

a 
nép büszkén emelheti fel fejét és joggal követelhet 
méltó helyet az emberi társadalomban. 

Budapest. ])t. 1lfahter Ede. 

l 

LEVI IBEN CHABIB.* 

Egy palesztinai zsidó tudós jellemképe a XV. Rzázadból. 

A zsidók kiűzése Spanyolországból és Portugáliá
ból elsősorban azokra hatott megsemmisítőleg, kik 

* Irodalom: Lévi Responsumai. Velenoze, 1565, első sorban 
értekezése a szemichá1·6l, a kötet végén. Továbbá. Mózes iben 
al-Askar Responsumai, Babionatta 1554. 99., 111., és 114. szám. 
Jakab be-Rab Resp. Velence, 1663. és I sraelitisebe Monats
sehrift ( malléklet a J üdisehe Pressehez) 1906. 7. és 8. szám. 
Sajtó alatt egy értekezés a Zeitschrift für hebriiisebe Biblio
graphieban. 
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közvctluniil ezenvedtek nln.t1a, és bár a csapás ol 
s"ltlyos volt, hogy a szétszóródott zsidóság öasz Y 
sóge megrendült, mégis következményeiben né~~~ 
leg használt js, mógpedig azon községeknek, rnelyek 
vagy al~kuló félben voltak, vagy ba már fenn is álltak 
de megfelelő erők hiányában fejlődni képesek ne~ 
voltak. Így nevezetcsen oz ozmán birodalom zsidó 
közeégei gyarapodtak meg jelentékenyen, mert ide 
özönlöttek leginkább a kivándorlók, kik szellemileg, 
anyagilag egyaránt erősek voltak. A száműzöttek sorsa 
ugyan f:liraJmas volt., de osak addig, míg biztos föld· 
ben ismét megvetették lábukat. Még legnagyobbrészt 
rend~lkeztek azokkal a segódeszközökkel, malyeket a 
hajótörésből megmenthettek, úgy hogy l<önnyen képe
sek voltak új életre kelni. Ami számukra elveszett, 
az os upán sz ülőföldj ük volt, ahonnét öket könyörület 
nélkül, gonosztévök módjára elüzték. Új otthont ta· 
láltak a türelmes török szultán uralma alatt. Így a 
török birodalomban néhány évtized alatt egy község 
virágzott föl a másik után és ezek mindenféle tisz
teletet és elismerést szereztek maguknak. Kiválóknak 
bizonyultak továbbá a rabbik is. Rendszerint, jómódú 
férfiak voltak; a papi hivatal számukra csupán meg· 
tisztelés volt, mégis teljes lelkükkel csüggtek rajta. 

A tóratanulmányozást felélesztették szellemükkel, 
éa ott, ahol ez hanyatlásnak indúlt, mint különösen 
Palesztinában megszilárditották, és a XVI.-ik és a 

.. következő századok responzum-irodalmát több oly 
munkával gazdagitották, melyek mindegyike megér· 
demli azt, hogy klasszikusnak mondjuk. - De hely~ 
teltn volna azt hinni, hogy ezek a tanítók egyoldalu 
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müveltséggel birtak. Sőt ellenkezőleg, koruk m~gas
latán állottak, a hogy azonnal látni fogjuk. E nagy 
szellemek sokoldalúságát azon a férfiún lesz alkal
munk megcsodálni, kinek e sorok ezentelve vannak. 

Lévi iben Chahib régi, előkelő család sarja volt. 
Gyermekkorát mindeddig homály boritja. Csak azt 
tudjuk, hogy 1462 körűl született Zamorában, Portu· 
gáliában, mint Jákob iben Chahib fia, ki közismert volt 
mint az << Ain Jákob» szerzője. Még mielőtt Portugáliá
ból az őseik hitéhez ragaszkodó zsidóka.t kiűzték, tehát 
még 1493 előtt, Jákob kivándorolt az országból. 

Fiát, Lévit, otthon hagyta, minden bizonnyal abban 
a reményben, hogy nemsokára követni fogja öt. Salo
nikiha ment, hova sok szenvedő társa már előresie 

tett, és ott bosszabb időre letelepedett. Mint kiváló 
tudós, kinek számottévő vagyon is állott rendelkezé
sére, élt itt mint chucham, kizárólag tanulmányainak 
ezentelvén magát. Elismert tekintély volt, és így sok
szor kérték ítéletét vallási kérdésekben. Egy ízben 
Egyiptom utolsó nagídja~ is, Rabbi Izsák Seholal 
valamint Elia Misrachi (Konstantinápoly) és Jákob 
bé-Rab (Kairó) is hozzá fordúlt tanácsért egy igen 
fontos kérdésben. Símson-názirságró] volt szó, amely 
a nagidra fogadalmat tett, később azonban megbánta 
ezt. Az volt most a kérdés, hogy az ilyet föl lehet-e 
oldani. 

De müllatt az apa biztonságban és zavartalan nyu-

* Csodálatosképen Blooh Sohebile Olam (Vars6, 1882, L r. 
9. 1.) határozottan azt 'állitja, hogy ezek a nagidok nem is 
léteztek. 

A~ IM/T Évkör~yve 1908. 8 
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galomban élt, fia a 10-11 éves gyermek nélkül" 
. ' t tt bb . OZ\fe atyJ& oltalmat osz ozo a an a sorsban, tnel b 

oly sok földijének része volt.~ Erőszakkal megkey en 
. resz. 

tel ték. A hűtlenségnek Inkább csak sejtett, mint lll , er. 
legelt fontossága, me1yet a gyerm~k atyái hite elle 
elkövetett, Lévi lelkiismeretét annyira terhelte, ho; 
férfikorában sem volt képes attól szabadulni. Elsösor. 
ban egészsége szanvedett alatta, továbbá a kiállott fé. 
lelemnek nagyfokú idegesség volt a következménye, 
mely növekedő korával mindinkább erősbödött. Külön
ben derék, igazságos és j ám bor j ellemére ennek a 
tudata súlyos teherként nehezedett és élete végeig 
rágódott a lelkén. 

Marann-volta azonban nem tartott soká. Már egy ev 
elteltével sikerült Portugáliából menekülnie és meg· 
szabadúlnia az ál-kereszténységtöl, melyet őszintén 

gyűlölt. Menekűlésének körülményei, valamint az, 
hogy hová ment először, már nem ismeretes. 149t 
vége felé SzaJanikibe érkezett a 12 éves Lévi, mint 
utolsó a száműzöttek, (tulajdonképen marannusok) 
közül. Itt a leghiresebb férfiak tanítványa volt, a tal
mudot és decisorokat apjánál is tanulta, foglalkozott 
azonkivül még mathematikával, asztronómiával és 
naptárkészítéssel is. Mindezen szakmában már fiatal 
korában mesteri tökéletességre vitte. Még nőtlen volt
noha akkori szokás szerint, különösen a szefárdok ko
rán házasodtak, - mikor egy bizonyos Rabbi Bénu Tob 
egy balachikus kérdés döntését bizta rá. Lévi felelete, 
mellyel atyja is egyetértett, Ábrahám Zarfati (Treves) 

• V. ö. Ronforte David, kore ha-Doroth s. v. L. i. Cb. 
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részéről ellentmondásra talált. Zarfati akkor körül
belül harmincz éves lehetett, és már oly híre volt, 
mint egy gaonnak. A fi atal tudós beavatkozását annál 
is inkább rossz néven vette az öregebb férfi, mert ille
tékességének megsértését látta benne. A dolog ugyanis 
a.z ö kerületében történt, és így ba nem is a végleges, 
de az elsőfokú döntés őt illette volna. Lévi azonban 
az illendőséget egyáltalán nem sértette meg, mert 
előzetesen megjegyezte, hogy ö fejtegetását csupán 
balachikos értekezésnek tekinti, «míg a gyakorlat
ban, - tette hozzá, - ott van Ábrahám rabbi, a ki 
után igazo d nod kell. l) Zarfati e megjegyzéssel nem 
elégedett meg. <1Egy balachikos értekezés, - igy gon
dolkodott - melyet az én kerületem számára írtak, 
mégsem egyéb, mint hivatatlan beavatkozás az én ba
talmi körömbe ; mer t, hát én, Isten m ents, nem a ha
lacha szarint ítélek-e?» Úgy vett magának elégtételt 
a fiún, hogy az apához fordúlt, és fia merészségeért 
őt tette felelőssé. <cA fiatal ember, - írja - ifjú és 
bölcs, de amennyire tudom ezerény is és nem mert 
volna bölcseségével az én kerületemben elöhozakodni.,) 

Valóban, a szerénysége volt és maradt js egész 
életében fő vonása n em es j ell emének. F érfikorában sem 
tűrte , hogy magasztalják, mikor pedig már világra
szóló n eve volt. Mikor egy kérdéssel hozzáfordúló 
bölcs mindazonáltal nagy megtisztelésben akarta őt 
r észesíteni, Lévi ezt erélyesen elutasította. <~ Takarítsd 

meg magadnak, kérlek, ezután - irja - hizelkedé
seidet. Ellenkező esetben feleletemre ne számíts. Elég 
megtiszteltetés nekem - igy fej ezi be - ha véle
ményemet kérdezik». 

8* 
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A szóbanforgó esetben egyébiránt Zarfati nagyon 
tévedett, ahogy azt Lévi már széljegyzetében. kiemeli. 
Mjnden szerénysége mellett Lévi jelleme sokkal ön
állóbb volt, mintsem ilyen kerteléabe belement volna. 
Zarfati azonban nagy ingerültségében hamar meg
feledkezett, - helyesebben mondva, úgy tett, mintha 
megfeledkezett volna - arról, a mit ugyanabban a 
pillanatban leírt. Ugyanis így folytatja: <c Napról-napra 
alkalmam volt megfigyelni az ifj ú igazi szerénységét, 
és bölcseséggel pá1·osult tiszta hitbuzgóságát. Ha té
vedtem volna is, így szólt volna hozzám : Atyám ! így 
van megírva az én tanításomban. Ebből tudom meg
így fejezi be - hogy a «hatalmas Jákob >> nak, (t. i. 
az atyának) köze van a dologhoz és a. döntés szent 
helyről származik, Izrael pásztorátóL Kétségbe vonja 
tehát, hogy Lévi a szerző és egyúttal megvádolja Já
kobot, hogy álnév alatt dolgozott. El're nézve írja 
Lévi egy széljegyzetében: <'Nem vagyok hálátlan, 
de hálás se azokért a megj egyzésekél't, malyekben 
oly dicsérő módon részesítettél engem, mert tudom, 
csak ürügyet keresel, hogy ne szóljon egyenesen elle· 
nem válaszod. De fiában egyúttal megsértetted az 
apját is!>' 

A támadásra Jákob hallgatott, és a feleletet fiának 
engedte át. És ő nem is maradt adósa Zarfatinak. 
Lévi Zarfatinak úgy megfelelt, hogy tiszteletet szerzett 
volna. sokkal idősebb és gyakorlottabb vitatkozónak 
is. Lépésröl-lépésre követi ellenfelét, igen ügyesen 
czáfolja támadásait, és még a győzelem látszatát sem 
engedte át. Nem kevesebb mint három előkelő szaloniki 
rabbi is osztozott Lévi nézetében. A vita valóban 
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nem mindenki előtt ismert tárgyról folyt. Oly kérdés
ről volt szó, hogy a hozzászólás a rabbinikus iroda
lomban való jártassógot kivánt. Döntésért végül Mózes 
iben al-Askarhoz, (Kairóból) Lévi későbbi legbensöbb 
barátjához fordultak. Ez csodálatosképen az ellenfél 
álláspontjára helyezkedett, de tőle egész függetlenül. 
De nemsokára Lévit már mint elismert tekintélyt 
láthatjuk majd a szintéren. 

A bevándorolt Cbachamok kczül soknak, különösen 
azoknak, kik jo~b anyagi viszonyok közt éltek, nem 
tetszett a szaloniki élet. Talán úgy látták, hogy csalat
hoztak reményükben, hogy itt üzleteket köthetnek. 
Időnkint hol itt, hol ott találunk oly tudóst, néha 
többet is, kik először Szalonikiben telepedtek le. 
Mindenenesetre lebettek köztük olyanok is kik meg
hívásra mentek innen máshová. Mások meg Palesz
tinába vándoroltak, minden bizonnyal a szent föld 
iránt való vonzódásbóL Bizonyos azonban, hogy töb
ben főleg azért hagyták el ezt a török várost, mert 
kevés alkalmuk volt a kereskedésre. 

Palesztinában a zsidóknak, amennyiben földmíve
léssel, kertészettel és bortermeléasel foglalkoznak, ma 
is meg kell ünnepelniök az örömévet (semitta). Akkor 
azonban még nem volt bizonyos, hogy vajjon melyik 
év is az öröm-év? Éppen ebben tértek el a régi deci
sorok adatai a IX. századtól Szaádja gaon óta Estori 
ha-Parchi gaonig, a XIV. században. Ezek szerint, a 
hogy a forrásokat rendesen értelmezték, épp három 
egymásután következő év jött volna tekintetbe és a 
ki minden nézetre figyelemmel akarna lenni, annak 
mindannyiszor három egymásután következő évig 
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kellett volna földj ét ugaron hagynia! Ez tiszt ' 
' lt N · d l ara lehetetleneeg vo . em . ~s gon o t erre senki. De 

ezért a zavar, hogyan oldJak meg a csomót semm· 1 , ' 1ve 
sem lett kisebb. Igy a semitta-kérdés különösen a 
palesztinaiakra. vagy azokra n ézve, kik oda át akar. 
tak költözni, égető kor- és életkérdéssé fejlődött. 

Lévire, ki akkor csak 24 éves volt, háramlott a 
feladat, hogy a nehézséget eloszlassa. Alkalmat ehhez 
egy szaloniki tudós barátja nyujtott, Abudraham József. 
Gazdag, soka t tanúlt férfi volt, utódj a Aschi1·i Jákob 
tanítványának, Abudraham Dávidnak, ki a XIV. század 
első felében élt. Egy rituális munkája, malynek az ő 

malléknevéről «Abudraham1> volt a czime, V elenezében 
15i7-ben megjelent és mindenütt elterjedt. Abudraham 
József 1506-ban elhatározta, hogy Jeruzsálembe köl· 
tözik. De a semitta-kérdés akadályozta útjában. Más· 
felől meg nehezére esett volna elállnia régi vágyától. 
Ezért a huszonnégy éves tudóshoz fordúlt azzal a 
kéréssel, hogy világosítsa fel öt vajjon melyik év az 
igazi semitta-év? Lévi fiatal korára való tekintettel leg· 
szívesebben kivonta volna magát a kényes ügyből, és 
átengedte volna jdősebb tudósoknak a babért. De nehé~ 
dolog volt barátja kérése elöl kitérni . Így akarva, nem 
akarva elvállalta a feladatot, és meglepő eredménye
ket hozott napfényre. A tíz fólió oldalnyi tanulmány, 
mely egyszersmind széles tudásáról és éles látásáról 
ie tanuskodott, általános tetszéssel találkozott, és a 
kérdés ettől fogva örök időkre elintéződött. 

Két nagy tanulmányt irt Lévi a zsidó naptár?1: 
Ezek azt is bizonyítják, mily kiterjedt asztronÓDl161 

tudása is voll Hogy a matbematikában is jártas "olt, 
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azt megtudjuk különösen a 13. és 14. számú respon
zumaibóL Ma már nem lehet határozottan mP.gálla
pítani, hogy responzumai közül mennyi származik 
Szalonikiből, de az bizonyos, hogy fontos munkáinak 
nagy részét ott irta. 

Így teltek el évei tanulással és tanítással. Szalo· 
nikii tanítványai közill híres Attia Selomo, később 
saffeti rabbi, a ki irodalomtörténeti jelentőségű zsol
tármagyarázatokat írt, melyek Velenczében 1549· ben 
jelentek meg. Megerőltető, de áldásos munkájának 
közepette érte öt atyja halála. ((Ain Jákob~> czímű 
munkáját, melyre annyi fáradságot fordított és mégis 
csak egy részét láthatta nyomtatásban, befejezetlenül 
hagyta hátra. Súlyos csapás volt ez Lévire. «Egy éve, -
írja később, - hogy elvesztettem atyámat. De úgy 
érzem, mintha ma történt volna.>> Így sokoldalú mun
kásságához még az a feladat is hárult rá, hogy atyja 
müvét befejezze. Nem sokkal később, hogy a munka 
megjelent, elhatározta Lévi, hogy Jeruzsálembe köl
tözik, és 1521-ben Brussa és Konstantinápoly érinté
sével meg is érkezett oda. Elia Misrachival, Konstan
tinápoly főrabbijával már régebbről jó barátságban 
volt. Misrachi oly annyira nagyrabecsülte Lévit, hogy 
ö, a török birodalom egy főpapja, jóformán látat
lanúl írta aló. 1·abbi társának döntéseit, ki akkor még 
negyven éves sem volt. Így tehát még egyszer meg
látogathatta barátját és jótevőjét, és beszélhetett vele. 

Mi okból időzött Brussában, nem tudjuk. De tény, 
hogy ott oly missziót vállalt magára, maly erkölcsileg 
lehetetlenné tette, hogy a szent városban letelepedjék. 
Itt élt egy bizonyos József iben Mochir, kinek anyai 
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nagyatyja Mózes Vidal. hivatásánál fogva orvos Je 
' ru. 

zsálemben meghalt és tekintélyes vagyonát vég1·en. 
deletileg utódjaira hagyta. De a község felhasznaha 
a törvényes ö1·ökösök távollétét, Vidal házait elzálogo. 
sította, később meg eladta, anélkül hogy az örökösök 
jogos követeléseit figyelembe vette volna. Az óvások 
egymásután a papírkosárba vándorol tak. Lévinek kel· 
lett, a szükséges megbizással ellátva, a községgel 
szem ben a törvényszék elé óllnia. Ez alkalommal 
olyan dolgokat hozott napfényre, malyeket el akart 
hallgatni, hogy Jeruzsálem közeéget pellengére ne 
állítsa. A pénzkezelésbe való bepillantás meggyőzte 

öt art•ól, hogy nem J ó zs ef iben Machir volt az egyetlen, 
a kit a község jogos vagyonától megfosztott. Szemükre 
hányta ezt az elöljáróknak, jogtalan elj árásukért meg
botránkozását fejezte ki. Egészen Lévi álláspontjára 
helyezkedett Solal Izsák, az utolsó, ki a nagidi 
méltóságot birta. 1517 óta lakott Jeruzsálemben és 
szokásos nagy befolyását még mindég érvényesítette. 
Így könnyü lett volna Lévinek a pört megnyerni. De 
egyelőre elállott ettől ; először, mert a község ekkor 
tényleg nagy szükségben volt, másodszor, mert tovább 
már nem akart Jeruzsálemben maradni. El is hagyta. 
nemsokára a szent várost, és Damaszkuaba költözött. 

Nem egész három évi távollét után, mialatt Alep· 
póban is időzött, Jeruzsálembe visszatért. Erre őt a 
nagid bírta rá. Mert mielőtt elhalálozott (1523 végén) 
Lévit dajjanná nevezte ki eladsorban azért, hogy 
hagyatéka körül örökösei ro;ására esetleg származható 
pörökben legyen, a ki megvédi öket. Ebben a hivat~
ban talaUjuk öt 1524 elején Jeruzsálemben. Most Ill r 
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családjával együtt állandó tartózkodásra le~~leped~.tt 
itt. Nem tartott sokáig, és Jeruzsálem elso rabbiJa 
lett, bár sok idősebb és rég ott élő chacham volt a 
szent városban. 

Körülbelül ugyanebben az időben, de bizonyosan 
1524 előtt nagyfontosságú nézeteltérés volt Kairo 
rabbijai, egyfelől ~1ózes iben al-Askar és Sámuel ba 
Lévi Chakan, másfelől Sámuel iben Szidillo, (kortársai 
<dben Szid 1) -nek nevezték) és József iben Madur között. 
Az előbbiek ugyanis megengedték egy asszonynak, 
hogy tizennégy évi házasság ut.án, melyböl azonban 
csak egynehány hónapig élt együtt első fé1·jével, máso
dik házasságot kössön, és az elsőt többek tanubizony
ságára érvénytelennek nyilvánították. Az utóbbiak ez 
ellen erélyesen tiltakoztak. És a mikor Iben Szid 
megtud ta, hogy vannak J ernzsálemben emberek, kik 
tanuságot tudnak tenni affelől, hogy milyen körülmé
nyek között kötötték az első házasságot, Lévihez for
dúlt azzal a sürgős kéréssel, hogy tanuként hallgassa 
ki öket. Figyelmeztette őt egyúttal az ügy fontossá
gára is. De Lévi ezt a kérést határozottan visszauta
sította. Először is azért, mert az volt a véleménye, 
hogy nem szabad tanukat kihallgatni a pártok háta 
mögött. Másodszor meg se ne~i, se másnak nincs 
joga ellenőrizni, hogy vajjon egy idegen rabbikollé
gium helyesen járt·e el. Ezt a figyelmeztetést, maly 
nyilván Iben Szid személyének szólt, hogy hagyjon 
fel ellenzékiségével, sebogy sem akarta megérteni, sőt 
később Szidbez Jákób be-Rab is csatlakozott. 1533-ig 
húzódott a dolog. De a vita további folyama nem 
tartozik ide. 
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Lévi és Be-Rab között később is többször történt 
összeütközés, anélkül, hogy keresték, vagy akarták 
volna. Először Szaffedban, 1525-ben. Az akkori palesz
tinai szokás ezerint Be-Rab, ki a saifedi rabbik kollé
giumának a feje volt, esténkint előadott egy részt 
Ramham Jad ba-Chazákalijából. Lévi, ki vendégként 
időzött akkor ott, jelen volt az előadáson. És az tör
tént, hogy az előadó egy helyen a szöveget tévesen 
magyarázta. De, hogy Be-Rabot meg n e bántsa, nem 
azólt Lévi ott semmit. Az előadás és az esti ima után 
azonban csöndesen, hogy más nem hallhatta, figyel
meztette a tévedésre. De ahelyett, hogy éppúgy halkan 
válaszolt volna Be-Rab, keményen és ingerült hangon 
így kiáltott: «A te munkáid nem érnek semmit!)) 
Hosszabb vita fejlődött ebből, de Be-Rab ezzel nem 
elégedett meg, szitokra fakadt még ellenfele jelenlété
ben, de csak távollétében aztán igazán . Lévi az egész 
idő alatt hidegvérűen viselkedett. Igaza volt ; az ötven 
tuany elosztására a palesztinai szegények közt pedig, 
mire kötelezte magát, - ha ö tévedett- bizonyára 
nem került a sor, mert az igazság az ö részén volt. 

Mielőtt Lévi Szaffedet elhagyta volna, kérdést in· 
téztek hozzá és Be-Rabhoz Aleppóbol. (1525 végén, 
vagy 1526 elején.) Mindketten jóváhagyólag feleltek, 
de teljesen ellenkező szellemben. Ez ismét meghara
gito~ Be-Rabot; de nemcsak a környékbeli rabbik, 
kik kiváló emberek voltak, hanem más, elismert te· 
kintélyek is Lévinek adtak igazat, köztük a konstanti
nápolyi Tam iben Jichja. 

Körülbelül erre az időre esik Molcbo Salamon 
palesz~nai tariózkodása. Hogy Jeruzsálemben is volt, 
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az épp oly bizonyos, mint az, hogy garázdálkodott 
ott Rajongásaival és állítólagos vizióival annyira 
felizgatta a jámbor jeruzsálemiakat, hitegette őket a 
legközelebb eljövendő messiás reményével, hogy az 
emberek oly kihivón kezdtek viselkedni, mintha saját 
országukban volnának - a mi utóvégre a hatóságok
nak is feltünt. Szarencsére az élesszemü Lévi még 
idej ében felismerte a veszedelmet, mely községét 
fenyegette. Nem habozott egy pillanatig sem, és egész 
energiájával közbevetette magát az éktelen üzelmek
nek, és sikerült is neki, elsősorban elragadó ékesszó
lásával, a fenyegető veszedelmet elhárítani. 

Találóan jellemzi Mózes iben al-Askar Lévi jelle
mét. 1539-ben (vagy 1540) Lévi megerősítette Mózes 
iben al-Askar két jogi véleményét, melyek közvetve 
a Caneában lakó (luéta szjgetén) Juda Delmerliga 
ellen irányult, ki erre levelet írt Al-Askarboz, melyben 
Lévit is megtámadta. Al-Askar élesen felelt, barátját 
malegen védelmébe fogta, miközben róla így írt : 

«A szentségre mondom, mely előttem van és a 
melyet látok, hogy valamint a te önhittségedben és 
képzelgésedben megerősítve látom a bölcsek mondását, 
hogy az embert legjobban kelyhéről és tolláról lehet 
megismerni; ép oly bizonyos, hogy Lévinek vannak 
tanítványai, kiknek kisujjuk vastagabb mint a te ágyé
kod. Sohase mérlegeled, a mit · mondasz, azt hiszed, 
hogy hozzád hasonlókhoz szólasz. Esküszöm, Lévinek 
nem adtam tudtára, hogy te mit írtál róla, mert a 
tóra. tanulmányozása következtében, mely lelkesíti őt, 
heves a vérmérséklete. Minden bizonnyal megfenyített 
volna, mint tévedöket és a szél után pza1adókat illik, 
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kik tanitójukat szidják ; és haragjában olyan tüské'Vel 
szúrt volna meg, mely után vér nem fakad. ))i' 

Mielőtt azonban ez megtörtént volna, Lévinek 
súlyosabb küzdelmet kellett kiállnia egy sokkal hatal
masabb ellenféllel szemben, és bár győztesen került 
ki belőle, mégis élete egy rész ~be került. A rabbia'Va
tás körül folyt a küzdelem, melyet Be-Rab Jakab 
1538-ban SzafTedben meg akal't ujítani, miután már 
több mint ezer éve nem gyakorolták. Be-Rabnak az 
volt a szándéka, hogy synhedriont alakít, mint az 

a jeruzsálemi templom fennállásának idejében volt. 
E ezéiból fölavatta néhány tanítványát s magát a 
synhedrion fejének tétette meg. Az indító okok, 
melyek öt vezették, nem egészen világosak. Hogy 
vajjon az avatás, ba végrehajtották volna, azokkal az 
állítólagos előnyökkel járt volna-e, malyeket Be-Rab 
tőle várt, legalább is kétséges volt. E zt talán Be-Rab 
maga is belátta. De a dolog sokkal kecsegtetőbb volt, 
mintsem ilyen kicsinyes gondok miatt elejtette volna. 
Csupán Lévi iben Chahib esetleges eJ.lenzésétől kellett 
tartani, mert az ö szava mindenesetre eléggé nyomós 
volt, hogy ilyen ujítást meghiúsítson. Ennek úgy 
akarta élét venni, hogy Lévit is kinevezte a synbed
rion tagjává, erről írásbeli okmányt állított ki éB azt 
aláirásával ellátva küldette el neki. 

A synhedrion felujításának gondolata éppenséggel 
nem volt új. Sokan foglalkoztak már vele jóval előbb, 
L~v.i maga is gondolkozott egyszer azon, hogy ne 
klsertse-e meg a szemichá felujítását. De miután be-

* Ugyanis 'tok al' vetett volna. 



LÉVI IBEN ORA 'B IB 1!5 

hatolt a forrásokba, meggyőződött arról, hogy ezeknek 
a helybenhagyása a talmudi törvények és a decisarok 
véleménye ezerint egészen más elő föltételekre szorúl 
mint a melyek adva vannak. Emiatt előtte sem mert 
senki ebbe belefogni. Be-Rab merészsége így na
gyon meglepte Lévit. N em csak, hogy kinevezését 
utasította határozottan vissza, de egy iratban, melyet 
elutasító magatartása kifejtésére írt, kétségbe vonta, 
hogy Be-Rabnak ehhez egyáltalán joga van. 

Először azon nézetének adott kifejezést, hogy ily 
fontos kérdést Palesztina összes rabbijaiból álló s 
külön e czélra egybehívott zsinat elé kell terjeszteni. 
Továbbá a jelen nemzedéknek ehhez egyáltalán nincs 
joga. Be-Rab erre azt felelte, hogy zsinati tanácsko
zásra épen nincs szükség ; elég az, hogy az összes 
rabbik egyértelműleg nyilatkozzanak a dolog mellett, 
és egészen mellékes, hogy ki kezdeményezte a dolgot. 
A mi pedig a jogosultságot illeti - így fejezi ki 
Be-Rab - végre mégsem lehet a halottakat sírjaik· 
ból f~lkelteni, hogy a ezernichát végezzék. 

Ez ellen azt hozta fel Lévi, hogy ha csak a rabbik 
beleegyezésétől függne a dolog, se Be-Rabnak, se 
másnak nem lebetett 'olna kifogása az ellen, ha akár 
a kánai falusi dajjan kezdeményezte volna.+: Hogy 
a halottakat nem lehet életre kelteni, az minden 

* Kána palesztinai kis falu. - Ebben az időben zsidók 
majdnem minden faluban voltak. A nevezetesebb városok, hol 
kisebb- nagyobb községek voltak, ezek: Gaza, Hebron, Acco, 
Szaffed, Tiberiasz, Szidon, Tyrus, azonkivűl sok, azóta elpusz
tult helység. 
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bizonnyal igaz. De ez az ellenvetés csak akkor állana 
meg, ha a szemichá föltétlenül és örök időkre volna 
megparancsolva. Ez pedig nem áll. H a vannak kiváló 
emberek, úgy a parancs életbe lép, de ba nincs, 
persze nem. 

Ez több volt mint a mennyit, Be-Rab el tudott 
viselni. Ilyen megleczkéztetésr e n em volt elkészülve. 
Lévi részéről, ezt legkevésbé várta, ki Be-Rab magas 
korára tekintettel volt, és ezért m ég úgy is elég gyen
géden bánt el vele. Nem tarthatta magát tovább. Igen 
erős választ írt, de ez inkább csak személyes élű volt, 
és alig szólt a tárgyhoz. Emlékeztette ebben Lévit 
ifjúsága, helyesebben gyermekkora bűnére , a mely 
multjának egyetlen sérthetö pontja volt, és m e1yért 
a férfit semmi esetre sem lehetett felelösségre vonni. 
Ez annál jobban bántotta Lévit, m ert ennek tudatá
ban már !'égen úgyis eléggé megszenvedett. Semmi 
nem sértbette jobban, mint az, hogy egy idegen ember 
gonosz indulattal felszakítja a m ég alig beheged t sebet. 
Vége volt Lévi türelmének. Minden kimélettel fel
hagyott, mellyel eddig ellenfele iránt volt, és egyrészt 
fájó szívvel elismeri szomorú multját, és nem is 
akarja azza] a körülménnyel menteni, hogy gyermek
korában történt, másrészt meg tükröt mutat Be
Rabnak, hogy milyen az most, mint öreg, és nem 
hogy milyen volt gyermekkorában. És tényleg Be· 
Rabot sok alól nem lehet fölmenteni a mivel vádol-. . ' 
Ják. Az Igazsággal nem mindig törődött és ha a 
kö~mények épen megkivánták, tudott kétszínüsködni 
és hlZelegni is. Bizonyságul nem elég szigorú becsü
letességére felhozta Lévi azt a körülményt, hogy öt 
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felavatta, jóllehet úgy nyilatkozott róla, hogy érdem
telen a dajjani hivatalra. Nyilván jobb belátása ellen 
cselekedett, őt (Lévit) megvesztegetvén, csakhogy Be
Rab szándékát helyeselje. 

Az ú. n. ordinatio-pör sokáig húzódott. Végill 
annyira elfajult, hogy Lévi egészség ét, mely már, 
úgyis megrendült, egészen aláásta. Az ordinatio nem 
volt sokáig életben, de Lévi sem élte sokkal túl. 1541-
ben őseihez szállt. Tekintélyes és nagy családot hagyott 
hátra, mely ez idők folyamán még sok kiváló rabbival 
ajándékozta meg a szent várost. 

Jeruzsálem. • Dr. Grünhut Lázár. 

, l 

PENTEK ESTEN. 

Be sok év lepergett l Ujra haza tértem, , 
Edes anyám könnye hányszor folyott értem. 

Asztal mellett ültünk, csöndes péntek este ; 
Minden egyes szavam anyám lesve leste. 

Az asztalra fehér abrosz volt terítve, 
Gyertyák sárga fénye bizalmas fényt hinte. 

8 felém mosolygott mint régi, kedves emlék 
A ragyogóa kalács, vaj ' megismerem még? 

Apró ablakú volt az alacsony szoba, 
Mégis, mégis mennyi boldogság fért oda r 

Kalandozó lelkem mult időkbe tévedt 
B elfeledtem a sok küzdésteli évet. 
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A hogy elmerengtem ott a gyertyaszálon, 
Az utolsó tíz év elsuhant mint álom. 

Mint hogyha az idő visszafelé folyna, 
Mintha az ki itt ül, most is gyermek volna. 

Mintha az a komoly, sápadt arczú ember, 
A ki olyan csöndes, hogy mosolygni sem mer, 

Más valaki volna, ki idegen nékem. 
Talán egykor láttam, va.lamikor régen. 

Töprenkedem azon, e férfi ki lehet? 
Tán azért jött el, hogy rontsa ünnepemet? -

A kalácshoz nyúlok s szeliden szól anyám : 
Fiam, mondd, az áldást elfeledted talán? 

Elpirulok, majd meg elsáppad az arczom. 
Hogy' is szól az ima ? Töprengek, tanakszom: 

B hogy zavarom rejtsem, hazudva mesélek : 
Mennyi sikert nyujtott nekem már az élet. 

Szines képpel festem előtte a multat 
S a friss babérokat, mik ölembe hulltak. 

De egyre csak hallom s éget mint a csalán: 
Fiam, szólj, az áldást elfeledted talán? 

A kalácshoz nyúlok, de nem izlik nékem, 
Mintha. nem '\"Ón' olyan iz es, a min t régen. 

Tán a könytlSl sós lett, meJy églS szemembül 
A foszló kalácsra látatlanul perdül ? 
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S a mint a könnyem hull forró, fájó cseppben, 
A hajdani gyermek gyorsan tova lebben. 

S vele együtt mint a felhők tova szállnak 
A szivárványszinű gyermekkori álmok. 

S újra én vagyok a komoly, sötét férfi, 
Kinek sáppadt arczát anyja gonddal nézi. 

A ki haza jött s ha nem is idegen ~ég, 
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De úgy érzi mégis, hogy itt már csak vendég .. . 

Évek űzik egymást s velük váltakozva 
Fordult már sorsom jóra is meg rosszra. 

De bár elsuhannak az évek felettem, 
A vádló szavakat sohasem feledtem. 

S szívem mindig sajog a mult egy bús szaván: 
Fiam, szólj, az áldást elfeledted talán? 

Budapest. Feleki Sándor. 

' ' REFORMATUS ZSIDOK. 

Egész emberöltő mult már el, amióta Kecskemé
ten az anyahitközségbö~ kivált egy jelentéktelen, de 

' okvetetlenkedő kis -töredék s külön imaházba vonulva 
annyira ki tudta élesíteni az ell~ntéteket, hogy ké
pes volt még külön temetőt is kierőszakolni. Sza
katlan volt Kecskeméten a vallásháború s így bizony 
a kiválást nemcsak a hitközeégi tanácsteremben tár
gyalták, de beszéltek róla, mint valami nevezetes 

Az iM IT Évkönyve 1908. 9 
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szkizmáról, az egész városban, sőt még a tanyai 
parasztokhoz is eljutott a zsidók háborúságának híre 
és ma is gondolkozóha ejt azon gyermekkori emlé
kem, hogy egyszer bámulva hallgattam, a mint a 
tejes asszony boldogult anyámtól kért felvilágosítást 
az iránt, hogy tulajdonképen mi 'különbség van a 
református zsidó, meg a katholikus zsidó közt. 

Iskolázott fejből pattant-e ki a zsidó pártoknak e 
különös elnevezése, vagy az alföldi józan parasztész 
alkotta~e ezen terminusoka t, nem tudom; tény az, 
hogy sok tekintetben nagyon találó. Azok a mozgató 
erők, melyek a történeti újkor küszöbén a keresz
ténység körében hozták felszínre a reformáczió szük
ségességét s azok az indító okok, melyek a prote- , 
stantizmuszt fejlesztették s veleszületett hibái miatt 
kezdetétől fogva mind mai napig megszámlálhatatlan 
szekta keretében fejlesztik, nem kizárplagosan a ke
reszténység talajából fakadtak; a vallástörténeti ku: · 
tatás megtalálta azokat a muhammedán világban ép 
úgy, mint a zsidóság kialakulásának különböző fokain: 
közös emberi tulajdont képeznek azon erőmegnyilat
kozások, · melyek a kultúra bizonyos magaslatain 
feszültté vált ellentétekből kipattant , okok folytán 
hozzák forrongásba a kedélyeket s keresik a nyo
masztó légkörből való szabadúlás útját, maly rend
szerint oda vezet, hogy szakítanák a történeti ha
gyomány lánczszemeiből kialakult jelennel s újból 
felveszik a hagyomány csomójából kigobódzott mult
nak fonalát, mely egyszerü szálaival inkább tud al
kalmazkodni a kor uralkodó eszméihez. 

A nagy reformtörekvések legjellegzetesebb vopásá,t 
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képezi az, hogy az aránylag közelmult hagyományait 
téve félre visszanyúltak a kevésbbé ellenőrizhető 

régmult hagyományaihoz. Nem tartozik jelen fejte
getés keretébe annak a kutatása., hogy a vallásos 
mozgalmak ezen közös sajátosságánál mennyiben 
játszik köz1·e a sokszázados mult ködfátyola által 
izgalomba hozott néplélek romantikája, valamint hogy 
mennyiben válik elkerülhetetlen szükséggé a közel
mult ismert tekintélyeinek félretolása következtében 
a rég letünt idők glóriafényével övezett más tekin
télyek felállítása, tény az, hogy az emberiség kultu
rális haladásnak egy-egy erősebb lökése ellentétbe 
hozza a vallásos megismerést a kifejlett hagyomány
nyal s vissza óhajt térni az eredethez, magához a 
forrás kibuggyanásának helyéhez, oda, a hol nem 
emberek hirdették és magyarázták az isteni megnyi
latkozást, hanem a hol Isten közvetetlen megnyilat
kozásából merithetett, a mely óhajtás azonban sehol 
sem valósúlhatott meg, sehol sem vonhatta le a 
végső konzekvencziát, az aránylag újabb idők ha
gyományainak lerombolt fala helyébe a régibb ha
gyományokon építette fel történeti folytonosság nél
kül hitének templomát. A hagyomány kifejlett ta
naitól való megszabadulás vágyát és az eredeti for
ráshoz való visszatérésre irányuló törekvést látjuk 
már Palesztinában, hol az időszámításunkat meg
előző századokban az elterjed t hellén kultúra hatása 
alatt meghasonlás jött létre a vallásos tudat és a 
vallásos élet közt, a mely korban a figyelmes és 
gondolkodó szemlélö világosan láthatta a hagyomány 
dúsan termő földjén a mindújabb hajtások kinövé-

9* 
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sét, minek következtében a lakosság művelt elemeit 
magába foglaló szadduczeus párt a vallásos élet te. 
rén is új pártot alkotott, mely minden hagyomány 
mellözésével csak a szentírást akarta tekinteni a 
vallásos tudat forrásának és a vallásos élet irányí
tójának. Ugyanezt a jelenséget látjuk a, muhamm.e
dán világban is, a hol már a nyolczadik században 
olyan forrongást idézett elő a bagdadi, de különösen 
a basszórai tudós ·körökben a görög bölcsészet, hogy 
az öntudatra ébredt és a kor műveltségének szín
vonalára emelkedett vallásos megismerés hatalmas 
pártot tudott alkotni, melynek fő alapvonását az az 
elv képezte, hogy szakítsanak Muhammed tanainak 
hagyományos értelmezésével és térj enek vissza ma
gához a Kóránhoz, melyből magából merítsen a jó
zan ész vallásos tudatot s vallásos életszabályt. S 
vajjon nem a renaissance-kori művelődés roppan
totta-e össze az európai középkor vallásos megisme
rését, malynek romjain oly czélzattal indúlt hódító 
útjára a reformáczió nagy mozgalma, hogy szakítson 
a kereszténység addigi hagyományaival s visszatér
jen az eredeti forráshoz, a szentíráshoz, a nélkül 
azonban, hogy kitűzött czélját követve visszatért 
volna az ujtestámentumi Jézushoz, mintha megijedt 
volna attól a végső konzekvencziától, hogy akkor az 
ótestámentumhoz, o. prófétai zsidósághoz kell vissza
térnie, a minthogy részben tényleg megtették a szom· 
hatosok? Ugyallezen erők ugyanazt az eredményt szül
ték az újkori zsidóság fejlődésében is, hol a tizen· 
nyolczadik század felvilágosodottsága átalakító ha: 
tásaal volt a vallásos megismerésre, mely bölcseleti 
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gondolkodását nem tudta összeegyeztetni a gettó 
szellemét árasztó hagyománynyal és új pártot alko
tott, mely végeredményében nem czélzott s nem 
keresett egyebet, mint a vallásos vágyódás kielégíté
sét elérni a közelmúlt hagyományának mellőzése 
kapcsán a szentírás prófétai zsidóságához való visrí
szatéréssel. 

Ezt kereste, ezt czélozta az újkori zsidóság köré
ben az a párt, mely a vallásos tanok és a vallásos 
élet reformálásával magát a vallásosságot mélyíteni, 
erősíteni akarta. A vallástörténet tárgyilagos kutató
jának és a vallásos mozgalmak elfogulatlan szemlé
lőjének nem szabad elzárkóznia azon kétségbevon
hatatlan igazság elől, hogy, a vallásos reformok 
egyetlen törekvése nem a rombolás, hanem az épi
tés volt. A vallásos érzületnek kielégülésre irányuló 
vágyakozása keresi e mozgalmakban azt az utat, 
mely a kormüveltség hatása alatt meghasonlott lelket 
elvezeti a harmónikus vallásos világnézlethet. Mél
tatlan és igazságtalan volt mindig a támadás, melyet 
a ((vallástalanság•) vádjával intézett a kifejlett ha
gyományt továbbra is konzerválni akaró párt azok 
ellen, kik a meglévő állapottal épp vallásosságra 
irányuló törekvés következtében óhajtottak szakítani 
és nagyon is jellemző a jelszavakkal való dobálód
záara az újkori reformirányzat legkiválóbb elöhar
czosának, Geiger Ábrahámnak az a megjegyzése, 
hogy a palesztinai pártok közt tulajdonképen a 
farizeusok voltak a reformerek, kik szemmal látha
tólag hordtak újabb meg újabb köveket a vallás
bástya felépítéséhez, holott épp a sokat szidalmazoU 
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es üldözött szadduczeusok voltak a konzervativok és 
orthodoxok, kik visszatértek a szentíráshoz és a mul
tat akarták teljes tisztaságában fentartani. 

Az újkori vallásos mozgalmak jellege azonban 
nagy mártékben elüt a történeti időkéitől, a meny
nyiben a művelődés tartalma és jellege is más ma, 
mint volt a mult azon korszakaiban, a midőn a rnü
velődés összeütközésbe jutott a vallásos tudattaL Ma 
valójában még azt sem mondhatjuk, hogy a zsidó
ság reformtörekvése tulaj donképen orthodox irányú 
és hogy a Szentíráshoz visszatérve az eredeti zsidó
ságot akarj a konzerválni ; ma csak a hagyománytól 
való szabadulás vágya jellemzi úgy a zsidó, mint a 
keresztény vallásos reformmozgalmakat, a nélkül, 
hogy vele a Szentíráshoz való visszatérés kapcsolód
nék egybe. Igaz ugyan, hogy a modern zsidóság kö· 
rében a hivatalos és hivatásos körök rendkívüli buz
góságot fejtenek ki épp ma a Szentírás terjesztése 
körül; teljes tudatossággal visszük be a Szentírást 
azokba a zsidó körökbe, melyek a korműveltség ha
tása alatt lelkükben meghasonlottak, de igaz vallá· 
so ss ágra vágyakoznak, ismerj ék meg tiszta eredetisé .. 
gében a Szentirásból a zsidóságot, belőle ~erítsenek 
kielégitő vallásos tudást, a mely tudatos munkálko
dásban öntudatlanúl müködik a vallásos mozgalmak 
közös sajátossága, mely a közelmult hagyományának 
mellőzésével szemben a régmult idők kétségbevon
hatatlan tekintélyét vonúltatja fel, a nélkül azonban, 
hogy avval a körülménynyel számolhatna, hogy épp 
azokban a körökben, a malyekben a Szentirás tekinté· 
lyével akarná. a vallásos vágyakozást kielégiteni, a 
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rpodern természettudományi müvelődés és a népsze
rűsített bibliakritika telj esen lerontotta a Szentírás 
tekintélyét. 

A XVII. század végén Nieto Dávid, londoni rabbi, 
ki korának tudományos színvonalán állva jeles nevet 
vívott ki maga számára mint csillagász, mint mathe
matikus, mint orvos is, a ki azonban tudományos 
meggyőződése alapj án pantheisztikus világnézlethez 
közel álló tanokat hirdetett, oly erősen hitt a Biblia 
sérthetetlenságé ben, hogy egyik munkáj ában (Matte 
Dan. IV. 132.), a hol többek közt a föld forgásáról 
szól a nap körül s vele szembeállítja a Bibliának 
azon elbeszélését, hogy J ózsné megállította forgásá
ban a napot, azt a kijelentést tette, hogy a hol 
összeütközik a tudomány a Szentírással, ott a tudo
mány téved. A mikor a természettudósban ily mé
lyen gyöke1·ezik a · Bibliába vetett hit, akkor lehet 
még szó a Szentíráshoz való visszatérésről; de a 
mikor a Szentíráshoz való visszatérést kizárni lát
szik a modern természettudományi müvelődésben fo
gant kétkedés a Biblia iránt, akkor a hagyománytól 
szabadulni akaró vallásos vágyakozás egészen új 
alapot keres, hogy fölépíthassa azt a szilárd falat, 
malyhez roskadozó lelkével támaszkodhassék. Ez az 
irányzat pedig életbe hívhat ugyan egy új vallást. & 

mely azonban Szentírás és hagyomány iránti minden 
történeti kapcsolat nélkül szükölködve bármi lehet, 
osak zsidó nem. 

A legújabbkori zsidóság reformmozgalma tehát, 
malyben a vallásos kielégülés utáni vagy daczára és 
a hagyománytól való szahadulá.s mallett a hitetlen-
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ség adja meg az alaptónust, nem viseli magán a 
történeti vallásmozgalmak kritériumát. Tud azonban 
történetünk olyan nagy kiterj edésü vallásos mozga
lomról, melynek résztvevői teljes mártékben rászol
gáltak a református zsidók elnevezésére, a mennyi
ben a hagyománynyal va.ló szakitás mellett a Szent
íráshoz való telj es visszatérést írták zászlaj ukra. Ezek 
a karaiták voltak. ~ 

A karaiták keletkezése tekintetében az összes tör
ténetirók egyértelmüleg vallják azt a nézEtet, hogy 
761 kö1·ül Anán ben Dávid alapította ezen zsidó szek· 
tát Mezopotámiában s hogy a hagyományos zsidó
ságtól való különválás tulajdonképen csak Anán bo· 
szúmüve volt, mert nem öt választották meg az 
üresedéabe jutott exilarcha méltóság (a babyloniai 
zsidók politikai főnöksége) betöltésére. Erről regél 
még ma is minden zsidó történeti kézikönyv s ezen 
véleménybe bele is nyugszik minden zsidó történeti 
tudás. 

A történeti kutatás mai módszere azonban, mely 
a fejlődéstan és a biológiai törvények üvegén keresz· 
tül vizsgálja a népek életében felszínre jutott jelen
ségeket, nem elégedhetik meg avval, hogy maguk
ban a bevégzett tényekben keresse az események 
szülőokát is. Ha Jézus nem hirdetett volna olyan 
tanokat, a melyek már mélyen gyökereztek hallga
tósága eszmevilágában; ha Luther nem hangoztatott 
volna olyan elveket, a malyekkel korának levegője 
már telitve volt, úgy bizonyára nem Jézus nevé
hez fdzödnék a kereszténység kezdete és nem Luther 
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Márton neve szerepelne a reformáczió élén. Mózes 
vonakodott isteni küldetésének megfelelni s az egyp
tomi Izraélhez menni, mert attól félt, hogy az a 
századokon át rabszolgaságban sínlődött nép nem 
fogja őt megérthatni; Elizeus prófétaifját futóbolond
nak nevezi Jéhu király; Hósea próféta megfeddi a 
népet s megjósolja, hogy jön majd idő, a mikor be
látja Izraél, hogy milyen helytelenül cselekedett, 
midőn gúnyolódva szólt prófétáiról, mint bolondok
ról, a gondolkodó férfiairól, mint őrültekről; Amósz 
prófétát kiutasították Iz1·aél országa területéről, mert 
a nagyok még nem értették meg a attól tartottak, 
hogy a nép már meg fogja őt érteni; Jóél próféta 
a jövőről festett legszebb képét avval a hirdetéssei 
színezi ki, hogy prófétává v~lik majd az egész nép, 
férfiak és nők, ifjak és öregek, még a szolgák és 
azoiganők is, vagyis hogy köztudattá válik az, a mit 
még csak kevesen értenek meg; Jeremiás prófétát 
is üldözték még, de a fejlemények muta.tják, hogy 
az ő eszméihez már nagyszámban tudtak felemel
kedni az országban; végre pedig a fogságból vissza
tértekről már azt hirdethette Zakáriás próféta, hogy 
nem akad majd a nép közt senki, ki hamis próféta 
szavára hajlana. 

Az eszmék küzdelmében s a népek fejlődésében 
évszázadok választják el egymástól azt a két idő
szakot, a mikor az eszme legelső hirdetőj e még alig 
mer kilépni a porondra s kénytelen elszenvedni, 
hogy futóbolondnak tartsák és amikor eszméit lassú 
fejlődésben annyira felszívta a néplélek, hogy mint 
saját gondolatát hallgatja meg annak ajkairól, kinek 
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alkalruaö egyé.uisége c~:>ak kifejezésre juttatja a köz~ 
tudatot. 

Nem a karaizmusz megalapítója, hanem csak a 
hagyományellenes köztudat alkalmas kifejezője volt 
Anán ben Dávid a VIII. század második felében. 
A karaiták és az öket ezer évvel megelőzött szaddu~ 
ezeosok elvei közt annyi a hasonlatosság, hogy tö1·• 

ténettudósaink legnagyobb része azt mondja., hogy 
Anán új vallást akarván a.Iapítani visszanyúlt a 
multba s a szadduczeusokat elevení.tette fel. Tényleg 
azonban úgy áll a dolog, hogy Anánnak nem kellett 
visszanyúlnia a multba, hanem az ö idej ében is 
ugyanazon okok egyaz'on eredményeket szülték, me
lyek a hagyománytól való elpártolásban és a Szent
iráshoz való visszatérésben csúcsosodtak ki. 

A zsidó vallás hagyományai a babyloniai főisko

lákban fejlődtek ki és jegeczesedtek meg abban a 
merev formában, melyhez az eleven élet nem tudott 
hozzásimúlni. A palesztinai iskolák megszünte után 
a babyloniai tantermekben folytatódott a bámulatra 
méltó szellemi torna, mely a vallásos életgyako1·lat 
hagyományának megállapításában nemcsak az egy· 
mástól távolabb eső különböző iskolákat, de az ugyan· 
azon iskola mestereit, sőt sok esetben még meatert 
és tanítványt is kemény tusába keverte. Ezen szel
lemi harczoknak a késő utókor csak elméleti jelen· 
tőséget tulajdo~ít, de ha tudjuk, hogy a babyloniai 
főiskolák megalapítói: Szúrában a vallásos buzgóság 
türelmetlen és hajthatatlan képviselője Ráv, Nehár
deában pedig az exilarchátus udvarának készségesen 
segédkezc5 és simulékony politikus Sámuel foglalt el 
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egymással szemben oly rideg álláspontot, hogy a 
két iskola körzetében támadható ellentétes vallás· 
gyakorlat meggátlása czéljából végre meg kellett 
egyezniök abban a megállapodásban, hogy vallásos 
ügyekben Ráv lesz az irányadó, polgári és társa
dalmi kérdésekben pedig Sámuel, úgy mindenesetre 
némi forrongást és meghasonlást tételezhetünk fel 
az iskolák falain kívül álló hívők körében is, a kik 
számára éppen a vallásgyakorlati törvények a ha
gyomány j egyében megállapíttattak. 

A politikai viszonyok s a hatásuk alatt keletkezett 
társadalmi helyzet elnyomottaága mindig kedvezett a 
vallásos élet intenzivebbé tételének s hajlandóvá tette 
a kedélyeket arra, hogy bírálat nélkül honosítsanak 
meg mindújabb vallásos gyakorlatokat. Palesztinában 
a · politikai üldözések eléggé megokolják a jeruzsá
lemi ten;tplom pusztulása után a hagyományos tör
vényeknek mindszélesebb alapon történt fejlesztését, 
valamint a keletkező kereszténység térhódításával 
szemben a zsidó vallásos élet körülbástyázását, mind
azonáltal még Palesztinában sem lehetett elejét venni 
annak az elégedetlenségnek, mely legalább is birála
tot gyakorolt az életbe hívott hagyományos törvé
nyek felett. Babyloniában s a szomszédos Perzsiában 
és Arábiában még időszámításunk első századaiban 
is rendkívül laza volt a vallásos élet s a vallásos 
tudás ; a palesztinai iskolák nemcsak az ősiségben 
gyökerező büszkeségüknél fogva, de tényleg tudás
beli fölényükből kifolyólag szinte sértő megvetéasel 
sz ól tak a baby loni zsidók tudatlanságárá l, melylyel 
karöltve járt a vallásostalanság. A talmud elbeszéli 
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azt a meglepő esetet (Kiddnsin 72. a.), hogy a má
sodik században Babylonia egyik városában, Birthá
ban, a zsidók megszegték a szombati nyugalmat, 8 

minthogy R. Achaj e miatt megfedte őket, vala
mennyien kiléptek a zsidóságból. Bizonyára elszige
telt jelentlég volt a birthaiak valláscseréje, de köny
nyen elképzelhető, hogy ott, a hol évszázadokon át 
még csak nem is tudtak bizonyos megszorításokról, 
legjobb esetben is lappan.gó elégedetlenséggel fogad
hatták az élet szigorítását. 

De ba egyrészt magában a babyloni zsidóság ke
belében nem volt meg a közvetetlen történeti kap
csolat a hagyomány fejlesztésére, úgy másrészt a jó 
viszony zsidók és a nemzsidók közt, valamint az 
utóbbiaknak nagyszámban történt áttérése a zsidó
sághoz olyan erjesztő elemeket hozott a babyloni 
zsidóságba, melyek természetes ellentétét képezték 
az iskolák ·törekvéseinek. A korhadt és roskadozó 
pogányság körére egész Előázsiában vonzó hatást 
gyakorolt a tisztán egy Istent hirdető és erkölcsi 
alapokon nyugvó zsidóság, melynek számát erősen 
gyarapították 1 a proselyták, s míg Palesztiné.ban, a 
vallásmozgalmak főfészkében s a 1·ettegett politikai 
besúgók tanyáján, a zsidóság fekélyének tekintették 
a proselytákat, addig Babyloniában sokkalta eny
hébb felfogás uralkodott s azt vallották (Sabbath 
146. a.), hogy a proselyták lelkei is jelen voltak egy
kor a Szinaj hegyi kinyilatkoztatásnáL Vannak ada
tok, _melyek vaJ.ószínüvé teszik még azt is, hogy Pa
lesztinában, valamint Babylomában a körülmetélés .. 
nek egyes eselekben való elengedé~ével segitették elő 
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az áttérést, de annyi bizonyos, hogy a talmud tár
gyalásai alapján (Abóda Zárá 64. a.. b. Kiddusin 73. 
a. Nedárin 31. a. Peszácbim 3. b. Eracbin 6. b. stb.) 
a proselyták igen nagy számára következtethetünk 
Babylonban. Már pedig akármily buzgóságot tételez
zünk is fel a proselyták részéről a zsidóság iránt, 
természetesnek kell tartanunk, hogy általuk jutott a 
családokba az életet megszorító törvények iránti ide
genkedés. 

Még közelebbi volt az érintkezés időszámitásunk 
első századaiban zsidók és nemzsidók közt Arábiá
ban, hol származás, nyelvrokonság és törzsszokások 
hozták közel egymáshoz a két vallás híveit s a hol 
az áttéréskor még a körülmetélésen sem kellett köny· 
nyíteni. Az arab zsidók vallásos tudás és vallásos 
élet tekintetében sokkal alacsonyabb szinvonalon ál
lottak, mint a babyloniaiak, s ennek a. körülménynek 
is tudható be, hogy 500 körül az egész himjarita 
tartomány áttért a zsidósághoz. Sok arab zsidó lé· 
pett az iszlám hódító fegyvereinek nyomán Mezo
potámiával összeköttetésbe s a babyloni zsidókkal 
folytatott személyes érintkezés feltárta a különbsé
get az iskolák merev hagyománya ezerint élő baby
loni és e hagyományról mit sem tudó arab zsidók 
köz t. 

Ekként volt előkészítve a babyloni zsidóság vallá
sos életének talaja, midőn az iszlám uralmának köz- . 
pontjává emelkedett az Eufratmelléki tartomány, hol 
Bagdadban és Basazorában a nyolczadik században 
nyilt pártokra szakította a behatolt görög bölcseleti 
szellem Muhammed híveit. Az iszlám racionálistái-
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nak _ a mu'tazilitáknak - kik hátat fordítva a 
hagyománynak, csak a Koránt fogadták el a vallásos 
élet irányítójának, főfészke Basszora volt, hol Anán 
ben Dávid is született. 

Anán előkelő származású volt, az exilarcha csa-
ládjához tartozott. Vagyona s társadalmi állása meg
szerezte számára mindazt, a mi kora művelődésének 
magaslatára emelhette. Szülővárosának raczionáliata 
muhammedánjaí nem maradhattak hatás nélkül őreá, 
ki a zsidóságban ugyanazt a benső küzdelmet látta, 
ugyanazt a végzetessé válható meghasonlást tapasz
talta, melyet a Szentirástól measze eltávolodott ha
gyomány okozott. Ezen benső küzdelem nemcsak 
theoretikus eszmecserében jutott kifejezésre már 
Anán előtt is a perzsa J eh u da, vagy a basszorai 
Obadja, és Anán tanítója Genai ben Baruk részé
ről, hanem néhány évtizeddel Anán előtt - egé
szen az iszlám hódításának mintáj ára - fegyveres 
sereg élén akart Serini, utóbb pedig Abu Isa híve
ket szerezni a hagyományos törvények megtörésére, 
különösen a hagyomány által szaporított étkezési 
törvények, ünnepnapok és imák megszüntetésére, de 
akkor még magában az iszlámban nem volt megérve a 
Koránhoz visszatérő racionális irányzat, a khalifá
tus lázadókat látott a szektáskodó zsidó fegyveresek
ben s kard élével tette öket lehetetlenné. De Anán 
idejében már a bagdadi udvarban is erős volt a 
basszorai muhammedán racionálisták fővezérének, 
Waszil ibn 'Atanak pártja, az u1·alkodó hatalomban is 
v~lt már érzék az iránt, hogy a hagyománytól való 
VIaszatérés a Bzentirásboz nem rejt közveszélyt ma· 
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gá ban, telj esen érett volt már a kor a zászló bon
tásra, teljesen elő volt készítve a talaj is, hol nyil
tan gyülhettek egybe a titkos hívek. 

Babylonia zsidósága annyira mélyen érezte az is
kolák önkényeskedő hatalmát, melyek légmentesen 
zárkóztak el a kormüveltség szellemének behatása 
elől, valamint a zsidóságot körülvevő társadalomban 
is olyan forrongást idézett elő a közelmult tekin
télyeivel szembeszálló szabadabb szellemi erő, hogy 
hatása alól ki nem vonhatta magát a zsidóság és 
Anán bizonyára zászlót bont akkor i s, ha megvá
lasztják exilarchának. 

N em kicsinyes bosszú vezérelte, a miért n em vá
lasztották meg; nem azért tudott híveket toborozni, 
mert vagyona és előkelő társadalmi helyzete váltak 
segítségére ; nem keresgélte össze fellépése idej ében 
a régi írásokból új alapelveit egy új vallásnak; ő 
volt az az alkalmas egyéniség, ki az évszázadoko n 
át fokozatosan előkészített közönség gondolatait és 
vágyait kifejezésre tudta juttatni ; föllépését sikeressé 
csak az alkalmas idő tudta tenni, me ly anny i hív öt 
hozott már táborába, hogy bátran tömörülhettek 
nyilt közösségbe a hagyományhívek seregével szem
ben. 

De ha nagy tábor közérzülete jutott is Anán föl
lépésében kifejezP.sre, ha már köztudatban élő esz
mék szolgáltatták is az anyagot a megalakitott új 
felekezet kiépítéséhez, úgy a. karaizmusz még nem 
foglalt el már kezdetében oly merev álláspontot, 
mely kiz~rt volna minden további fejlődést. Egy XI. 
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Rzázadbeli karaita író, Jákób ben Re u ben mondja 
hogy Anán és a későbbi karaiták közt époly na.gy ~ 
különbség, mint a mennyire maga Anán állt távol 
a hagyományos zsidóságtóL A karaizmusz fejlődésé
ből tényleg világosan látható, hogy a mily távol áll 
Dávid Ferencz unitárius egyháza Luther Mártontól 

' annyira különböznek a későbbi karaiták is AnántóL 
Vajjon Anán idejében még nem voltak teljesen 

kiforrva az eszmék, vagy talán politikai okosság in
dította az új felekezet vezetőit arra, hogy ne szakít
sanak el minden összekötő kapcsot a multtól ? 

Anán és hívei csak azt látták, hogy a hagyomány 
messzire tért el a Szentírástól, melyhez vissza akar
tak jutni, de mihelyt testet akart ölteni vágyakozá
suk, mihelyt a vallásos életnek a Szentírás alapján 
való kiépítéséhez akartak fogni, avval a leküzdhetet
len nehézséggel állotta~ szemben, hogy a hagyo
mány figyelembe vétele nélkül tapodtat sem léphet
nek. A Szentírás markáns törvényei az ünnepekről 
és egyes kötelmekróJ nem bocsátkoznak semmiféle 
részletezésbe, mely világosságot derítene azok meg
tartásának mikéntjére, minek folytán mégis csak' kény
telenek voltak a hagyomány támaszához folyamodni, 
a mi pedig nem egyéb, mint a Szentírás magyará· 
zása. A babyloniai főiskolák, a hagyomány meleg
ágyai, sem tettek mást, mint hogy a Szentírást ma
gyarázzák s magyartizatuk alapján megrögzített tör· 
vényekkel összbangzatba igyekeztek hozni a Szent
irást az időnként kialakúlt élettel· de az iskolák 

' föltétlen tekintélyt követeltek a megszavazott ma· 
gyarázatoknak, holott a karaiták föelve a tradició 
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egyedüli tekintélyének megszüntetése m~llett az v~l~, 
hogy bizonyos elvi szabályok betartásaval bárk1 IS 

szabadon magyarázhassa az Irást. Ámde épp ezen 
elv, mely a legtöbb rokonszenvet biztosíthatta volna 
a karaiták számára, nemcsak a mélyebb szakadást 
idézte elő, de számos csoportba bontotta magát a 
karaita tábort is. Mert ha egyrészt le is vonta a 
karaita felekezet a Szentírásra helyezett álláspontjá
nak teljes konzekvencziáját és a szombatnap abszo
lut nyugalmának megünneplését összehasonlíttatla
núl nagyobb szigorúsággal tartotta meg, mint a ha
gyomány hívei, kik engedményeket tettek az ·élet 
követelményeinek, úgyde másrészt a szabad Irásma
gyarázat idővel annyil·a egyénisitette a karaita gyü
lekezeteket, hogy együttműködő közérzület nélkül 
szükölködve, kénytelen volt elveszíteni azt a nagy 
talajt, melyet történetének első századaiban Egyip
tomtól Előázsián át és Oroszországon keresztül egé
szen Lengyelországig könnyü ezerrel meg tudott hó
dítani. 

Nem foglalkozhatunk e helyen bővebben a karai
ták dogma tik á j á val s szertartásá val, me ly telj esen 
feltárná a különbséget köztük R a hagyomány hívei 
közt s a mely teljesen ' megokoltnak is tüntethetné 
fel az ellentétet, mely két külön felekezetté avatta 
a pártokat, csak nehány olyp,n ütköző pontot muta
tok be, melyek iránt élénk figyelem uralkodik a mai 
ZJidóság köztudatában is. 

A karaiták rendkívül figyelemmel őrködtek a szom
bati nyugalom megtartásé.n s elitélték a hagyomány 
híveit, a miért különbözö engedményekkel lehetövé 

A~ IMIT Évkönyve 1908. 10 
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teszik az·t, hogy a lakáson kívül is járhassanak, tár
gyakat vihessenek, nemzsidó által tüzet gyujtathas
sanak, 8 kárhoztattak mindennemü szo:fizmát, mely 
az élet követelményeire való hivatkozással megenged
hetőnek tartj a a szombati abszolut nyugalom meg
törését, ha az nem is istentiszteleti czélt szolgál. 

Az ünnepi nyugalom keretében maga a Szentírás 
megengedi az olyan munká~, melyet az ételek elké
szítése követel, a mely engedélynek határát a ha
gyomány oly széles körre vonj a, hogy nemcsak a 
közvetve szükségesnek italt munkát engedi meg, ha
nem az étel elkészítéséhez szükséges munkanemet 
megengedi akkor is. hll nem arra a czélra fordítta
tott, holott a karaiták szigorúan megvonják a határt 
s a Szentírás értelmében csak azt a munkát enge
dik meg, a mi közvetetlenül az étel elkészítéséhez 
szükséges. 

A Szentírás rendelkezése ezerint Peszachra min
dennemü kovászos és erjesztő anyag kitakaritandó 
nemcsak lakásunkból, de bárhol létező birtokunkból 
is, a mely alapon a karaiták a Szentírás kijátszói· 
nak tartják a hagyomány azon híveit, kik Peszach 
tartamára ezínleges adáa-vevési szerződést kötnek a 
birtokukban levő kovászos anyagokról nemzsidókkaL 

A Pünkösd ünnephez vezető negyvenkilencz napot 
a hagyomány hívei Peszach másodnapjától kezdik 
?zámít.a~i, holott a karaiták - figyelemmel a Szent
lrás ~Itetelere, mely ezerint a 49 nap <(a Sabbath 
utáni naptól•> számítandó, s mely <<Sabbath,, sz ó t a 
ha~omány a Peszach ünnepi nyugalomnapjára értel
mezi - szószarint veszik a <•Sabbath•> kifejezést s 
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a számítást a Peszach hét napjába eső szombat utáni 
naptól számítják, minélfogva náluk a pünkösd min
dig vasá1·napra esik. 

A Bátrak ünnepét a hagyomány hívei sátorépítés
sel s azonkívül négy növényfaj kézbevételével ünnep
lik, holott a karaiták ragaszkodva a Szentírás értel
méhez s támaszkodva Ezra (Nehemja Vili, 15) 
szavaira: (( Menjetek a hegybe s hozzatok olaj fát, 
mirtuságat, pálmagalyakat és fűzfaágakat s csinálja
tok sátort, 1nint Í?'Va van1>, azt tanítják, hogy nem 
a sátorépítésen kivül kell e négy növényfajt kézbe 
fogni, hanem azokból kell sátol't építeni, és hogy 
olyan országokban, hol azok nem tenyésznek, egy
általán nem kötelező a sáto1·törvény, mint sok egyéb 
szentírási rendelkezés, mely csak a szentföldön volt 
megtartha tó. 

Az Ujév ünnepi szartartásából a karaiták kiküszö
bölték a sófárfúvást, minthogy a Szentírás azt elő 
nem írja s nincs az Írásban semmiféle nyoma an
nak, hogy Ábrahám ép a hetedik hó első napján 
akarta volna Izsákot feláldozni. 

Chanukkaünnepet nem tartanak a karaiták, mint
hogy arról a Szentírás mitsem tud s csak későn ke
letkezett. 

A Szentírás szavait: <c Kösd azokat jelül kezeidre, 
legyenek homlokdíszill szemeid között és írd fel ajtó
félfáidra)) a hagyomány hívei szószerint veszik, há
zuk ajtóira mezuzót szögeznek a imádkozásnál tetil
lint raknak kezükre és homlokukra, holott a karaiták 
képletesen értelmezik a törvényt e nem használnak 
sem tefillint, sem mezuzót. 

10* 
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Az étkezési törvényekre vonatkozólag a Szentírás 
szavainak és szellemének megfelelöen megállapítot
ták a karaiták, hogy a le:vágandó állat még életében 
vizsgálandó meg s ba evése, ivása és járása egész. 
séges állat benyomását teszi, akkor levágható s a le
vágás után semmiféle belső vizsgálatra többé nincs 
szükség; más1·észt pedig, ha még életében beteg állat 
benyomását kelti fel, úgy le sem szabad vágni; a 
hagyomány hívei az utóbbit megengedik s az egész
ségesnek látszó állatra is kötelezőv~ teszik levágatása 
után a részletes vizsgálatot. 

A Szentírásban tiltott állatok hullájához még nyúlni 
sem szabad, de a hagyomány hí vei könnyítenek a 
dolgon s megállapították, hogy még meg is szabad 
enni, ha tiltott darab hús felismerhetetlenül kevere
dett össze batvanszorta annyi megengedett hússal; a 
karaiták nem ismerik el az ilyen könnyítést. 

A karaiták ezerint a Szentírás törvényének szava 
és szelleme értelmében csak olyan állat húsa tilta
tott el tejjel való főzéstől, a mely állatnak van teje 
is; holott a hagyomány a szárnyasokat és halakat 
sem engedi meg, hogy tej ben főzettessen ek, sőt még 
a.z edények összekeverését is eltiltják, a minek a ka
raiták ezerint ((nyoma sincs a Szentírásban s amely 
rendelkezés megtoldása a Szentírásnak ». 

A körülmetélést a Szentírásnak megfelelöen meg
engedik a karaiták akár ollóval is, s gúnyolódnak a 
hagyomány sokrétli törvényén, mely az előbőr fel
szakitását s a vér kiszívá.sát is megkívánja. 

Ime nehány szemelvény a karaiták és a hagyo· 
mány hivei közt uralkodó különbségbl>l, malyekből 



REFORMÁTUS ZSIDÓK 149 

világosan látható az, hogy nem frivol gondolkodás 
vezérelte s nem a vallásos élet terhe alól való sza
badulás vágya űzte ellentáborba a karaitákat, hanem 
nagyon is komoly törekvés a vallásos érzületnek 
olyan kielégítésére, mely megnyugodbatik a vallás 
alapkövén, a Szentíráson, mely óva inti az utódokat, 
hogy ne tegyenek hozzá semmit, de ne is vegyenek 
el belőle semmit. 

Jellemző, hogy ezen ellentétek nyomai világosan 
kimutathatók magából a talmudból, a főiskolák vitái
ból is, hol akadtak ugyan egyes tudósok, kik nyiltan 
vallották a Szontírás egyszerű értelmezésére alapitott 
nézeteiket, de a kik nem ellenkeztek tovább a gya
korlatba átvitt iskulai határozat után. Elméletben 
nagyon szabadelvüe~ voltak az iskolák, de mihelyt 
gyakorlati ellentét öltött testet a karaiták által, már 
nem tekintették őket külön valláspártnak a zsidóság 
kebelében, hanem külön felekezetet láttak bennük, 
kikkel össze sem házasodtak. Pedig a hagyomány 
hívei részéről tanusított gyűlölet nem volt egyéb, 
mint a tehetetlenségből fakadt gyűlölet; étezték, 
hogy ők a gyengébb fél; látták, hogy nem képesek 
tudomány dolgában fölvenni a karaitákkal a harczot. 
Másfél századig voltak kénytelenek eltűrni a karaiz
mus hódításait, míg végre a hagyomány tábora és 
törzskara azon rendkívüli eseményre határozta el 
magát, hogy nem a saját kebeléből állitott a főisko· 

lák élére vezető tekintélyt, hanem külföldröl, Egyip· 
tomból hívta meg az ifjú Szaádját a felelősségterhes 
méltóság betöltésére. Szaádja be is bizonyította, hogy 
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nem jogtalanul fűzött hozzá reményeket a hagyomá. 
nyos zsidóság. Korának egész tudományos fegyver
zetével lépett a küzdőtérre, érzékeny csapásokat mért 
a karaitákra, kiknek ezen időbeli vitairatai végtelen 
ingerültség bangjával árulják el, hogy Szaádjában 
hatalmas ellenfélre akadtak, de a hagyomány hívei 
nem sokáig örvendhettek a színleges győzelemnek, 

mintbogy Szaádja fiatalon elhalt s így a karaiták 
ismét föltartózhatatlanul nyomulhattak előre. Csak a 
12. század végén akadt ismét méltó ellenfeJük Maj
rouni személyében, ki hagyomány ismeretében és val
lásbölcsészeti képzettségben nemcsak túlszárnyalta 
ellenfeleit, de a ki egészen új, eladdig ismeretlen 
tónust vitt be a vitába. Nem írt szenvedélyesség 
hangján a karaitákról, nem ingel'elte, nem provokálta 
őket, inkább a kölcsönös megértés, mint az ellenfél 
föltétlen legyűrésa volt a czélja. S ettől az időtől 

fogva tényleg oly közeledést láthatunk a két tábor 
részéről, hogy a karaiták későbbi főfészkében, Kon
stantinápolyban karaita ifjak elött megnyitják a ha
gyományos zsidóság iskoláit is, mely kölcsönös meg
ismerés és megértés mindenesetre elvette, vagy leg
alább tompította az ellentétek élét. 

Teljes· kiegyenlítés azonban sehol sem sikerült. Az 
ellentét fennma1·adása. nemcsak mélyre nyúló elvi 
okokban rejlik, de politikai okokban is gyökerezik. 
Oroszországban például, hol jelenleg az egész vilá
gon élő 12,000 karaita közül 10,000 létezik, sokkal 
enyhébben bánnak a karaitákkal, mint a hagyomány 
hiveivel. Az uralkodó felfogást élesen világítja meg 
azon eset, melyet Harkavy orosz tudós « Altjüdische 
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Denkmaler aus der Krim )) ez. munkájában (1 76, p. 
206. k.) következőkép beszél el : Midőn l Miklós 
czár 183G-ban látogatást tett a Krimben, a fökor
mányzó Woronzow Mihály herezeg egy ősorientális 
stílusban épült kháni kastély restaurálási munkála
taival egy Bobowits Szimcba nevü karaitát bízott 
meg. Ebben a kastélyban szállott meg a czár, ki 
előtt a többek közt a ln·imi hagyományos zsidóság .. 
is tisztelgett, mely a katonáskodás alól való í elmen
tést kérte. <t Hisztek ti a talmudban ? » kérdé a czár. 
<clgen ') hangzott a felelet. << No akkor - mondá a 
czár - szalgálnotok kell. )) Ebből az alkalomból mondá 
Woronzow herezeg Bobowitsnak: «Látod, Bobowits, 
milyen okos dolgot cselekedtetek ti, hogy elszakad
tatok a talmudtól ; mikor történt ez?» Mire Bobo
wits dicsekedve beszélte el, hogy a karaitáknak sohase 
volt közük a talmudhoz, mert az ő vallásuk régibb, 
mint a zsidó vallás, minek következtében a karaiták
nak semmi részük sem volt Jézus üldözésében. <t Be tu
dod mindezt bizonyitani?n kérdé a berczeg. «Hogyne b> 
felelé önérzetesen Bobowits. 

Milliókra 1·úgott egykor a karaiták száma és Egyip
tomtól Lengyelországig voltak elterjedve, ma csak 
12,000 lélekről tudunk, ki a karaita felekezethez tar
tozónak vallj a p1agát. De a leapadt szám s a csekély 
földterületre azoritott földrajzi batár még nem bizo
nyítja az eszn~e haldoklását. Ha nyilt szemmel te
kintjük a mai zsidóságot, úgy· látnunk kell ugyanazt 
a lelki meghasonlást és vallásos kielégültségre irá
nyuló vágyakozást, mely egykor a szadduceusokat 
s utóbb a karaitákat késztette nyilt fellépésre. Szaddu-
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ezensok és karaiták c~a~ nevek~ de lényegben egy. 
azon jelenségek. NapJainkban Ismét ütközőpontba 
jutott az emberiség kulturája s a vallásról alkotott 
uralkodó hagyományos felfogás. Meghasonlásból tá
madt forrongás tapasztalható a vallásos életgyakorlat 
terén mindenütt, hol kisebb·nagyobb központot te
remtett a modern müvelödé~ mozgalma. Minő névvel 
fog ebből a for1·ongásból kialakulni az ellentéteket 
kiegyenlítő új irány és mikor fog testet, ölteni a mind
hangosabbá váló vágyakozás vallásos kielégültségre? 
A tények bizonyítják, hogy a hagyomány bástyáj át 
még eddig nem tudta a modern kultura annyira dön
getni, hogy oly tömör párt csatlakozhatnék az új 
irányhoz, mely nehány századig, egy újabb kulturális 
ütközöpontig, uralkodhatnék a kedélyeken ; de a tör
ténet azt is bizonyítja, hogy majd az alkalmas idő 

szülte alkalmas egyén csak úgy bonthatja ki sikerrel 
zászlaját, ha a közelmult tekintélyeitől visszafordul 
a régmult tekintélyéhez és a Szentírás rendíthetetlen 
alapján építi fel ugyancsak hagyomány köveivel az 
új irány épületét. 

Ujpesten. Dr. V enetiane?~ Lajos . 

.. 
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, , , 
A ZSIDOK ES HAZAJUK. 

X. A menekül6 spanyol zsidók. 

Több mint négyszázéves távolságból tekintünk ma 
vissza a spanyolországi zsidók kiüzésére. Ama sebek, 
malyeket ez esemény a zsidóságon ütött, rég begyó
gyúltak és így nyugodtan, tárgyilagosan ítélhetünk 
fölötte. 

Ritkán követett el nép nagyobb bűnt önmaga ellen, , 
mint akkor a spanyol. Nem csupán leghasznosabb, 
hanem legigazabb s leghűbb , polgárok százezreitől 

fosztotta meg hazáját. A történelem igazolta Bajazet 
szultán szavait : 

- Ti Fernandót okos királynak nevezitek, pedig 
saj át országát sz~génynyé, a miénket gazdaggá teszi!~ 

S valóban azon mértékben, melyben Spanyolország 
sülyed ezen időtől kezdve, emelkedik a török biro
dalom, majd Hollandia, melyek a kiüldözötteket be· 
fogadták. 

A nagy Abravanel Izsák, ki zsidó létére is a spanyol 
király legkedvesebb államférfia volt, hosszú időn ke
resztül egymaga tartotta föl a fenyegető veszélyt a 
megakadályozta Izabella királynő és Torquemada 
főinquisitor tervének megvalósítását. A l~gutolsó fegy
ver, melyhez kétségbeesésében fordúlt a kiüzés veszé
lyének elhárítására, végzetessé vált reá és a zsidó-

• Graetz : Geschichte VIII. k. 563. l. 
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aágra. Nagy összeg pénz aj.ánlott föl a királynak, ha 
az rendeletét visszavonja. Erl'e várt épen Torquemada. 

- Hát pénzért akarj átok ti is a megváltót eladni 1 _ 

kiáltá a királyi párra -- és ezek megazeppenve, sza. 
bad kezet adtak a mindenható főinquisitornak. 

Igy kellett azután több mint 300,000 zsidónak el
hagynia a földet, mely apáinak mintegy ezer év óta 
volt hazája. 

Abravanelt örömest megtartotta volna a király 
udvaránál, de ö családjával együ~ futva futott az 
országból; csupán egyetlenegy unokáját sikerült az 
inquiaitió embereinek a szaretet nagy Istenének ne
vében elrabolni tőle és így a keresztény vallás azá· 
mára megazerezni. 

Olaszországban, hova Abravanellel együtt sok ki~ 

üldözött zsidó menekült, Ferdinánd királynál szíves 
fogadtatáara leltek és Izsák, ki immár a portugál, 
majd a spanyol udvarnál viselt magas hivatalt, most 
Nápolyban is magas államférfiúi méltóságra jutott. 

Hiven, szeretettel, odaadással szolgálta itt is ki
rályát és nagy azoigálatot tett menekült hitsorsosai
nak. Annyira. megszerette őt a királyi ház, hogy 
Ferdinánd halála után fia, ll. Alfonz is megtartotta 
öt szolgálatában. De a nagy férfiu, kit már annyi 
csapás sujtott, itt sem talált nyugalomra. Most ugyan 
a csapás nem annyira öt, mint uralkodóját érte, de 
a hű szolga együtt szenvedte azt vele. Midőn a fran
cziák meghódították Nápolyt és Alfonzónak menekülnie 
kelleü, Izsák vel~ ment Szicziliába és ott maradt 8 

mindenkitö1 elhagyott, ~rónjától megfosztott királY 
melle". Nem távozott szerenceétlen tu'& oldala mellől, 
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míg az be nem fej ez te életét. Azután a magánéletbe 
vonult, visszatért a szent könyvek tanulmányozá
sához; agg napjait földerité az öröm, mert láthatta, 
hogy gyermekei méltón folytatják tovább munkáját, 
Izrael becsületéért. 

A hontala.nok egy másik nagy csapata - több 
mint százezer - Északafrikába, Marokkóba menekült. 
Itt az apró zsarnok fejedelmek, a folytonos trón
villongások, a mór lakosok durvasága nem igen ke
csegteté őket azzal, hogy nyugalmas hazát találnaK, -
de a szerencsétleneknek nem volt módjuk válogatni. 

Daczára ezen kedvezőJlen viszonyoknak, melyek -
mint tudjuk - napjainkig sem változtak, nem egy 
zsidó valósággal kierőszakolta környezetének becsü
lését és bizalmát. 

Legkiválóbb alakja a bevándoroltaknak Alaalencí 
Sámuel ·volt. Hírneves családból származott és nagy
apja, kit szintén Sámuelnek neveztek, az őshaza leg
ünnepeltebb rabbija és a spanyol talmudtudomány 
utolsó nagy képviselője volt.* 

Érdekes eset, mely sajátságos módon igen gyakran 
ismétlődik a zsidó történelemben, hogy nagytudo
mányú rabbi családból a fegyvernek hőse származik. 

Alvalenci Sámuel - az unoka- hosszas hányatás 
után Fezben telepedett meg, hol akkor a ~Ierenidák 
dynastiája uralkodott. Rövid idő alatt magára vonta 

* Juchaszin li p. ~26. Lásd Kayserling erikkét Jahrbuch 
1863 p. 303. 



156 VAJDA BÉLA 

a király figyeimét és rendkívüli képességeivel csak. 
hamar nagy hasznára vált új hazáj ának. 

Majd elérkezett a tiizpróba ideje is. A Merenidák 
trónját nagy veszély rendíté meg. Marokkóban egy 
pártütő támad, ki magát a régi dynastiának a Che
rifek utódjának vallotta - ma is ezek uralkodnak 
Marokkóban - és követelte maga számára a trónt. 
A lázadásra mindig kapható mór nép között csakha
mar nagy pártja támad, Fez vára elesik és királya 
kétségbeesetten menekült a tengeren át Portugáliába. 

A Merenidák híveinek egy része megingott hűsé

gében, más része elveszti fejét. Alvalenci Sámuel 
látja a veszély nagy voltát, de látja azt is, hogy 
gyors és bátor közbelépésse~ még mindent meg lehet 
menteru. Egy csekély számú, de elszánt csapattal -
állítólag nem volt több mint 400 embere - meg
rohanja Ceuta mellett az ellenséget. A pártütő vezér 
nem látja a támadó ellenség számát, csak azt, hogy 
harczosai százával, ezrével hullanak. Rémülten me· 
nekül hát a főváros felé, miután ötezer embere holtan 
marad a csatatéren. Sámuel most Safi alatt terem, 
hasonló bátorsággal és hadvezéri ügyességgel meg· 
támadja azt és a törvényes uralkodó számára elfog· 
lal j a a várat. 

Sámuel, miután így királya trónját megszilárdítja, 
a békés időkben is tovább szolgálja urát és életét, 
mely az akkori idők ké~ legnagyobb erényének, 3 

harczi bátorságnak és alattvalói húségnek fényes 
példája, Azamor várában végezte be. 
. ~- marokkói szultánság területén sok keserüségne~ 
es üldözésnek voltak részesei a zsidók mind a m.SJ 
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napig, de ez nem csökkentette ragaszkodásnkat har 
zájukhoz. Az évszázadok folyamán közülük sokakat 
buzdított követésre Alvalenci Sámuel dicső példája és 
hiteles hagyomány ezerint számos zsidó férfin, sőt 
asszony~ is áldozta életét az országért, mely még 
ma sem tudj a mél tányolni zsidó gyermekei igaz ra-
gaszkodását. 

XI. Prága ostroma. 

A harmincz éves háború vége felé járt már, de 
nem mulhatott el ez sem anélkül, hogy a zsidók itt 
is tanúságot ne tettek volna a hazájukhoz való tör
hetetlen ragaszkodásukróL 

Csehországból már kitakarodtak a svédek, csak 
néhány ezer maradt még ott Königsmark vezérlete , 
alatt, Eger vidékén, hogy e várat szemmel tartsa s 
ha könnyü ezerrel lehet, meg is hódítsa. Prágában 
senki sem gyanított rosszat, vigan tanyázott itt a 
császári várőrség, de a legvígabban Odowalsky ez
redes, mivel hogy vagyonának utolsó maradékait mu
latta el épen. Mikor aztán végzett azzal is, kihaliga
táara jelentkezett Bécsben a császárnál és ott előadta 
tervét, hogyan tudná ö 500 emberrel elkergetni Éger 
alól a svédeket s a várat fölszabadítani. 

Ferdinánd császárnak, e néven a II-iknak, termé
szetesen nem nagy bizalma volt a könnyelmii ezre
deshez és a tervbe nem ment bele. Odowalsky erre 
egyet gondolt. Sértett önérzetében fölkereste Éger 
alatt a svéd tábort és rábírta annak generálisát, hogy 

* Kayseriing : J u den als Patrioten 9. lap. 
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kövesse őt s ö egy csapással kezébe juttatja Pr ' 
· · E' k ' l'' aga városat, a m1 gerne ~eg egye ore nagyon kétes 

bevételénél jóval többet Jelent. 
Az áruló bámulatos ügyességgel intézte a dolgot. 

1648 aug. 5-én, (av hó 7 -én) megjelent a Fehérhegyen 
a svéd sereggel és egyetlen ügyes rohammal bevette 
az u. n. «kis oldalon 1> levő várat, a «Mikropolist .. 

l 

az őrséget lekaszabolta, az alparancsnok is ott lelte 
halálát, csupán Colloredo generális tudott kevesed 
magával a belső várba menekülni. 

Szörnyü veszteség volt ez Prágára n ézve, melyet 
még borzasztóbbá tett az, hogy nem csak az 
egész katonai kincstár~ hanem az összes ágyúk is 
ott őriztettek a. Mikropolisban és így minden a hó
dítók kezébe jutott; a városban lévőknek kézi ló
fegyTereiknél nem maradt egyéb. 

Míg az ostromlott város eredmény n élkül küldött 
mindenfelé segédelemért, addig Wittemberg Stéd tá
bornok nagy sereggel jött az ostromlók segítségére, 
a. város körül fekvö összes erődítvényeket kézre kerí· 
tette, a császári hadvezért elfogta és a győzelem 

biztos reményé~el kezdett a. város ostromához. 
De minél nagyobb volt a veszély, annál inkább 

nöü a város lakóinak elszántsága. Colloredo buzdí
tisára a város összes polgársága, sö~ a tannlók de 
még a kispapok is fölfegyverkeztek és megesküdtek. 
hogy életük árán is megvédelmezik '"árosukat. 

A zsidók negyede ott feküdt épen a fal mellett, 
szemben az elfoglalt várral. Ök is szerettek '"olna 
síkra uálJani városukért fegyverrel kezükben. De ~e 
feledjük, hogy iU császári ierüle~n vagyunk, ifi pedig 
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még a végveszély óráiban sem engedik meg a zei
dóknak, hogy fegyvert vegyenek kezükbe.~ A zsidók 
lelkesedését azért örömmel fogadták, de a könnyebb és 
hálásabb fegyveres munka helyett számukra azt a 
feladatot jelölték ki, hogy ök építsék a sánczokat és 
a lőport adják kézbe a sánczokon harczolóknak. 

De a zsidók megmutatták, hogy ők lőfegyver n élkül 
is tudnak olyan szolgálatot tenni szorongatott váro
soknak, mint mások fegyverreL Házaik tetej éről meg
figyelték ama pontokat, hol a svédek a falakat alá
aknázták. Azután ezen pontokkal szemben a fal benső 
felén mély gödröket ástak, ott azután kiszedték a 
lőport és keresztény polgártársaiknak átadták. Vakmerő 
munka volt ez, mert a hulló bombák sokakat meg
öltek közülök és különben is a. lőpor adogatók nem 
kisebb veszélyben voltak, mint a lövöldözők . 

De nem csupán ebben állott a zsidók munkája. 
Ök vállalták magukra a bombák által meggyújtott 
házak oltását. :raponkint, szomba.ton épen úgy, mint 
hétköznapon. 200 zsidó állott őrt fejszékkel és víz
kannákkaL Akár zsidó, akár keresztény ház gyuladt 
ki, ök voltak mindig az elsők az oltásnál, egymást 

• 

* KiTételes esetekben előfordúlt ugyan még itt is. II. Ferdi
nándnak Bécsben, 1624 február 12-ikén kiadott szabadalomlevele 
ünnepélyesen elismeri, hogy Görz-i Joszel, Marburg-i Moyzes 
és Jakab és Trieszt· i Parente \ entura a \"elenczei háborúban 
rendkit:üli hú égükhen t·érüket és va[Jyonuhat egyaránt áldozták 
uralkodójuk és hazájukért. Itt azonban, mint a hely és név 
mntatja, olasz zsidókról van szó, kikkel, útcr látszik, méa a o. o 
némei császárok is máskép bántak el, mint a birodalom 
bensejtSben lakó zsidókkal. Jahrbuch 1860 p. 256. 
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buzdítva a fárasztó munkában, mert - úgy mon. 
dák - ha esuk egy is közülünk 1w1n odaadással 
teljesíti mt"nkájál ?nindnyájunkat gyanúba veszuek. 

Zsidó férfiú volt az is, ki a legvakmeröbb feladatta 
vállalkozott. Colloredo generális küldetésében elhagyta 
a várost és élete koczkáztatásával keresztül osonva 
az ostromlók táborán, fölkereste a császári hadsereget, 
hogy öket Prága alá vezesse. A nagy ügyességgel ke
resztülvitt munka azonban ezéihoz pem vezetett. 
Gusztáv Károly, a későbbi svéd király, elzárta az 
utat a fölmentö sereg előtt. 

Vérükkel együtt vagyonukat is a védők rendelkezésére 
bocsájtották a gazdagabb zsidók. Az odaajándékozott 
összeg nagyságát nem tudj a forrásunk, csak azt 
mondja, hogy nem lehetett azt számon tartani sem, 
oly sok volt.~ 

Akik pedig sem testük munkájával, sem pénzükkel 
nem tudtak résztvenni városuk védelmében, azok a 
templomba gyültek és ott szigorú böjtben, könyörgő 
és búnbánó imákat küldtek az Egek urához. A bit
község papja, az ősz Rabbi Simon külön szelicbákat 
szerzett és azt kinyomatván, azétosztá hívei között, 
hogy azt naponkint kétszer elimádkoz va, kérj ék Isten 
segedelmét szereteü városuk számára. 

Ez az isteni segítség csakugyan megérkezett. Midön 

* Fonásom Juda Löb.: )lilcharna b·salom czimú naplója 
rendkivül élvezetes siylusban, nagy pontossággal és tárgyila
goesággal irja le az eg.Ssz osromoi. Latin fordítással ellátva 
Kr. adta ki Exercitatione Sagensefi cdmd gy4jteményébe1l· 
Nilmberg t 719. 
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november hó 2-ikán a folyton új segédcsapatokkal 
erősbödő svéd sereg az utolsó hatalmas támadásra 
készült, malynek a város aligha. állhatott volna ellen,
megérkezett a hír, hogy Westfalenben október hó 
15-én a küzdő fejedelmek megkötötték a békét. 

Isten tudja. mi történik, ha Gusztáv Károlynak 
előbb sikerill bevenni Prágát. A westfaleni békébe 
akkor a svédek semmi esetre sem mentek volna bele 
és a világtörténet ezen legborzalmasabb háborúinak 
egyike talán még évekig tartott volna. 

Szegény prágai zsidók maguk sem tudták, hogy -
polgártársaikkal együtt - mily nagy azoigáJatot tettek 
egész Európának. 

Xll. A török zsidók Budán. 

Talán még sohasem beszéltek annyit a, zsidók 
harczi bátorságnról és törhetetlen kitartásáról a tá
madó ellenséggel szemben, mint Budavár visszavétele 
idején. 

Egész Európában ezt hirdette az akkori sajtó, hogy 
Budavár bevételét tisztán a zsidók vitézsége és ál
dozatkészsége hiusította meg. 

A cRelations Conrir&, a «Nordischer Mercurc folyó
iratok és a sok •Ausführliche Berichte» és cBe
schreibungen • teli vannak a zsidó hősiesség magasz
talásával~ 

* Forrásaim, melyek elég részletességgel, de talán még 
sem a helyes szempontból tárgyalják ez eseményt a követ
kezők : Kaufmann: Die Erstürmung Ofens, Dr. Kohn : Héber 

11 
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Ez a meg nem azokott dicséret gyanúsnak t•· . 
d. . l V l , b un lk 

előttünk és pe 1~ Jogga ~ a"~ an meg volt a maguk 
kiilön czélja e hnek te1:Jeszto1nek. Nem az elismeré 
sz~:tva volt az, hanem a zsidók ellen való uszításna~ 
hangja. 

Czéljukat el is értek. A lotbaringi herezeg azt izen
tette a budai zsidóknak, hogy ha folytatják a hősi 
ellentállást, az örökös tartományokban lakó összes 
zsidókat kiűzi, más értesítés ezerint - legyilkoltatja. 

Ha így beszéltek a magas körökben, képzelhetjük, 
mit csinált a köznép. A legveszedelmesebb eredményt 
Páduában érte el a zsidók elleni uszítás, hol pedig az 
ottani zsidók a keresztényekkel évszázadokon át a legbé
késebb egyetértésben éltek. A fölbőszített tömeg pusz
tításait ugyan most is megtudta akadályozni a város 
polgársága és a tanács bölcs intézkedése, de a zsidók 
ijed elme olyan nagy volt, hogy e veszedelemtől való 
megszabadulásuk évfordulój át még most is megün
neplik. 

Mi volt hát igaz a zsidók hősies küzdelméből ? 
Budán 1689-ik év táján körülbelől 1500 zsidó lélek 
lakhatott. Ezeknek csak kisebb fele volt török szár· 
mazású, szefard ritusú, de ezek voltak az előkelők 
és ezek adták meg a hitközség szinezetét, melyhez a 
többség alkalmazkodott. A rabbi család részben cseh, 
részben lengyel származású volt, de Kohen Efraim, 
Buda világhírű förabbija szükségesnek tartotta, hogy 
fiát török zsidó rabbikhoz küldje iskolába, mi által 

kútforrások 124-140. l. Bückler: Zs. története Buda:pesten, 
157-167' M. Zs. Bzemle xxm. 155. stb. 
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hitközségének török-zsidó jellege iránt akarta hódo
latát kimutatni. 

A társalgási nyelv a török volt. Következik ez 
abból, hogy a budai zsidók a kelettel állottak a 
legj elentékenyebb kereskedelmi összeköttetésben és 
így erre a nyelvre volt a legnagyobb szükségük. De 
meg tudjuk, hogy a bécsi zsidók Budára adták cse
rébe gyermekeiket, hogy itt a török szót megtanulják 
és bizonysága az is, hogy a császáriak a viziváros
ban elfogott zsidókat tolmács azoigálatra használ
ták föl. 

Voltak szép számmal császári területről származó 
zsidók is Budán, kik külön gyülekezetet alkottak és 
kiknek feje a főrabbinak veje, Schulhof Izsák volt. 
Ezek nemcsak német ritusukat, hanem a császárhoz 
való ragaszkodásukat és alattvalói hűségüket is meg
őrizték ; a vár bevétele után ennek köszönhették 
menekülésüket, - de az ostrom alatt bizonyára őriz
kedtek ezen érzelmeiknek kifejezé st adni. A hitköz .. 
ségben domináló török zsidók el voltak szánva. va
gyonuk és életük föláldozásával is megvédeni Budát. 
Föltétlenül igaz tehát a folyóiratok 6s hirlapok azon 
értesítése, hogy a zsidók minden elképzelhető ellen
állást kifejte nek és kétségbeesett erővel védik (<állami 
jogaikat és vagyonukat.,, 

Ha mende-mondának kell is tartanunk azt a hírt 
' hogy a budai tanács már eltökélte magát a vár föl-

adására és ezt csak a zsidók hiusították meg, -
de igaz az, hogy vagyonnkat a várvédők rendel
kezésére bocsájtották, a lankadó harczosokat pénzzel 
és igéretekkel lel kesítették, önmaguk a legveszedel-

11* 
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meaebb pontokon állottak és el voltak tökélve, ho 
a végsőkig fognak harczolni a vár megvédéséért. gy 

Teljes három hónapig tartott már az ostrom. Az in
ség, az éhség, a drágaság borzalmassá vált, midön 
végre október 30-ikán a császáriak föladják a küz. 
d elm et és el vonúlnak a vár alól. 

Nagy volt a budaiak öröme, de azért érezte min
denki, hogy e fölszabadulás csak rövid időre szól és 
a veszedelem újra ki fog törni, még pedig sokkal 
nagyobb erővel. 

A budai zsidók közül sokan fölhasználják az alkal
mat, hogy a veszedelmes helyről m~neküljenek, de 
ezek sem mennek császári területre, hanem beljebb 
költöznek a török birodalomba, hol nagyobb volt a. 
biztonság. 

A rabbi egyik fia Jeruzsálembe, egyik unokája. 
Szerajevóba költözött, hol a nagyhírű budai rabbi 
család ezen két sarját kitünő tisztelettel fogadták és 
mindakettőt új lakhelyükön rabbinak választották. 

Kivülök is Aokan költöztek el Budáról, úgy, hogy 
most már ezer léleknél több zsidó nem lakott ott. 

Két év mulva újra kezdődik az ostrom, de most 
már sokkal nagyobb erővel és elszántsággal. Egész 
Európában elterjedt a hire a hősi küzdelemnek, mely
lyel a budai törökök, de főleg - így beszélték -
a budai zsidók a vár bevételét megakadályozták és 
most úgyszólván az egész kereszténység egyesül, hogy 
véget vessen e makacs védelemnek. 

Tulajdonképen az ostromot nem is kellett előlről 
kezdeni. A vizi vagy zsidóvárosnak falai az első ost
romtól annyira meg voltak rongál va, hogy a támadók 
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könnyú szarrel elfoglalWi: azt, és a zsidók közül 
azok, kik az ellenség kezebe nem kerültek, a felsö 
várba menekültek, hol annál elszántabban készültek 
a. védelemre. 

1ulins ~3-iká.n gróf Königsegg fölment a fehérvári 
kapúhoz, hogy átadja. Lotbaringi Károly üzenetét a 
török basának : 

- Adja át Budavárát és a katonaság s polgárság 
szabadon elvonulhat. 

A Szt-J án os evangelista templom tornyáról így 
hangzott a válasz: 

- Az ostrom folytatódjék! A körülzároltak senki más· 
tól csak Allahtól és az érettük könyörgö Mobammed 
prófétától fogadnak el kegyelmet. 

Török szökevények beszélték, hogy a zsidók elszánt
sága határtalan. Eleinte csak vagyonukat adták oda, 
de midőn elmaradt a szultán segédcsapata, melyre 
vártak, a zsidók igyekeztek személyes küzdelmükkel 
azok hiányát pótolni. Így küzdöttek nap-nap után, 
a szombatot kivéve, a mikor a törökök még a soron 
lévő zsidó várvédöket sem szólították munkára. 

A faJakon ütött réseken át föltartózhataUanul nyo
mul be a hódító császári hadsereg. Schulhof, a budai 
német zsidók rabbija, hiveivel együtt a templomba 
menekül és az őket támadó Schöning Lipót tábor
noktól kegyelmet kértek, más forrás szerint német 
nyelvü emlékiratot adtak át neki, melyben hivatkoz
nak a zsidóknak elismert alattvalói hűségére és kérik, 
hogy Budán maradhassanak és vallásukat szabadon 
gyakorolhassák. A tábornok 70,000 frt váltságdijért 
ezt meg is igérte és bár ezt előkeríteni nem tudták, 
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azért nagyobb részük kegyelmet nyert és drága pénzért 
szabadon is bocsájtottak egyeseket. 

A török zsidók azonban nem kértek és nem is 
akartak kegyelmet, hasztalan beszélték öket rá a csá
száriak rendeletére a német zsidók a fegyverletételre. 
A többi törökkel együtt folytatták a szörnyü harczot, 
míg a hódítók a legborzalmasabb kegyetlenséggel le 
nem gyilkolták öket. Ott estek el, védve Budát, a 
török császárság végvárát, Belgrád és Konstantjnápoly 

kulosát. 
Összeomlott a magyar földön 150 évig fönnállé 

török birodalom és vele együtt az egész zsidóság 
büszkesége - a híres oudai zsidó község. 

Dr. V aj da Béla . 

• 
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RESZLET 
' ' ' , , 

GABIROL «KIRALY-KORONAJA »-BOL. 

A NAP. 

Örök titok az a látvány : 
Ott tündöklik ama. szférán, 
Mely a. V énusét átfogja 
8 a világot beragyogja.. 
A negyedik az a pálya, 
Melyet befut ég csodája : 
A nap teljes esztendön át 
Földre szórva. fénysugarát. 
Teste százhetvenszer nagyobb 
A földnél, mely köré forog. 
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Pontosan lett kiszámítva 
Éles észszel bizonyítva. 
Ő oszt a csillagseregnek 
Fényéből, mint minden testnek. 
A királyok fenségében 
Szemkáp rázó dicsfényében 
Sütkéreznek, büszkélkednek, 
Tekintélyt is tőle nyernek, 
Félelmet ha gerjesztenek, 
S emberekre i j eszten ek. 
Csodálatos események 
Mik a földön megtörténnek, 
Izzó befolyása alatt 
Változatlan mi sem marad. 

, Véres háborukat támaszt, 
Békében meg áldást áraszt, 
Trónusokat halomra dönt, 
Országokat vérrel elönt, 
Elpusztit királyságokat, 
S helyökbe támaszt másokat, 
Erős kézzel felemelhet 
S fölemeltet porba vethet. , 
Am csak akkor van hatalma, 
A világon diadalma 
Ha az Isten bölcsesége , 
Ugy rendelte magas égbe'. 
Hajnalpirban hogy ha fölkel, 
A királya előtt térdel, 
Naphosszanta sugárárban 
Fényt terjeszt ő a világban, 
Este meg sátrába vonul 
Midőn az éj földre borul. 
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MERKUR. 

Szavakba nem foglalható, 
De még el sem gondolható 
Mily nagy a Te dicsőséged, 
Teremtő szent bölcseséged! 
A mint a holdsphaera felett 
Szintén ilyen sphaera terjed, 
Nincsen gátja, s gyors iramban 
Úgy kereng sebes futamban, 
Ott a Merkur csillag villog, 
Messze fényt hint, messze csillog, 
Térfogata - nagy egésze 
Huszonkétezredik része 
A földgömbnek. - Tiz nap alatt 
Ama sphaerán végig halad. 
Nyomát jelzik véres harczok, 
Sugárzó és feldult arczok, 
A győzöknek ujjongása, 
A bukottak busongása. 
A vagyonszerzést okozza, 
A jólétet ő fokozza. 
Van hatása bő termésre, 
Földi kincsek gyíijtésére, 
8 mindezt hd szolga módjára 
Végzi ura parancsára. 
Lelki áldást ő áraszt szét 
Esztelennek l> ad bölcs észt, 
Ifju szivnek ő ad lángot, 
Öreg szemnek enyhe álmot. 
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VENUS. 

Titkok fáklyát ki lebbenti? 
Ahogy Isten ki terjesz ti 
Azt a sphaerát, hol fényárban 
Trónol Venus, mint várában 
Királynő hősök körében, 
Mint ara diszöltönyében. 
Teljes tizenegy hó alatt 
A sphaeráján végig halad. 
Térfogata teljessége 
Föld harminczhetedik része, 
, . 
Igy száml~lták k1 tudósok, 
Virágürben járatosak. 
A legfelsőbb akaratra 
Ő ad okot vidámságra, 
Békét teremt, egyetértést, 
Összhangzatot, együttérzést, 
Vidám szivet ő gyújt dalra, 
Babért ő szór költő lantra. 
Mátkapárok boldogsága 
Tőle gyulhid örök lángra, 
A növényzet fejlődése, 
Gyümölcsnemek érlelése, 
Mindaz a mit a nap termel, 
S a mit a hold nagyra növel, 
Hatalmával ő szerezte, 
Éltette és fölnevelte. 
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A NAPFÉNY. 

Ki éri fel a. hatalmat, 
A maly nekünk módot nyújthat, 
Hogy a napnak állásával, 
F öldhöz való viszonyával, 
N apoka.t és esztendőket, 
Idő szárnyán eitünőket 
Biztosan kiszámíthassunk, 
Hiba nélkül megtudhassnnk ? ! 
Mert a napfény rügyet fakaszt 
Fákat gyümölcscsel eláraszt, 
S a Hétcsillag s Orionnal 
Megduzzasztja mézzamattal. 
Hét hónapig észak felé 
V eszi utját, s mindenüvé 
Tüz nyilakat lövel szerte, 
Vizet forraszt, követ perzsel, 
Fákon gyümölcsöket érlel, 
Cserjét, bokrot nagyra növel. 
Nyomán a nap hosszabb lészen, 
És hat hónapig egészen 
Eltart a nap egy földrészen 
S erre nézve nincsen kétség, 
De van rája. bizonyíték. 
MaJd más hat hónapon belül, 
Utjában dél felé kerül, 
Ugy, hogy olyan hely is akad, 
Melyre rémes éjjel szakad, 
Hat hónapos hosszú éjjel, 
Kisérteti sötétséggel. 
Ebből csak parányi részben, 
Tudjuk meg a. teremtésben 
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Megnyilvánuló csodákat, 
8 titkos erőt sokat, százat. 
És a szolga nagyságából, 
Erejéből, hatalmából, 
Ráismerünk a gazdá.ra, 
Ki fényt hintett szolgájára. 

HOLDTÖLTE ÉS FOGYTA. 

Bámula,tos a tünemény, 
Melyet megteremt a napfény, 
Midön millió csillagokra 
8 ugyanakkor a. holdunkra 
Szórja a sugá:rkévéit, 
8 minden tárgyat megvi.lágit. 
F ehér foltnak látszik a hold, 
A hónap kezdetén mint ujhold. 
S mennél inkább közeledik 
A na. p pal szemköz ti helyig. 
Fénye folyton gyarapodik, , 
Igy tart ez a. holdtöltéig. 
Míg a hónap más felében 
Messzebb jutván, nappaJ szemben, 
Oldalt éri ö.t a napfény, 
Fogyni kezd - s a hónap végén 
Letünik a szemhatárról 
Mi sem látszik fénykorából, 
Tündökletes korongjából. 
Huszonötödfél órán át 
Szem belöle semmit sem lát, 
De azután ujra látszik 
Új erővel fölszikrázik, 
S mint v6Iegény menyezetb~l, 
Büszkén lép ki a sötétből. 
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Istennek csodája 
Teremtő mnnkája 
Az ötödik körut, 
A melyet befut 
A nap körül bolyongó 
V örösen ragyogó, 
Mars - az a fénytest, 
Ki mint király fest 
Palotájában 
Szinpompájában. 
Tizennyolcz hónapig 
Utjában így kering, 
8 a földhöz mérve 
Számban fölérve 
Egy s öt nyolczad 
Részt tesz a. hányad, 
Ennyivel mulja 
Felül a súlya -
Mars a tekénket 
Lak óhelyün ket. 
Mint háború hőse 

MARS. 

V érengzlSk lS se, 
Vérvörös vértben 
8 fegyver a vérten, 
Folyton viszályt szit 
Háborút indít, 
Nyomában a halál 
Bő aratást talál, 
·Pusztít a tűzvész 
N em marad egy rész 
Lakház ból, termésből 
Csfirb61 és présbőL 
Szárazság, éhség 
Nyomor és kétség, 
Rémteljes zivatar 
Ijesztő jégvihar, 
Kard aratása 
Pestis dulása, 
Lángnak a tüze 
Mind az l) míive, 
Se szeri, száma 
E nagy világba f 

JUPITER. 

A teremt{) csoda.míivét, 
Mindenba.tó meater kezét 
Világosan fölismerjük, 
Ha mi azt a kört tekintjük, 
Mely a Marsnak közelében 
Terjed a csillagos égen. 
Jupiternek ott a helye, 
Ott a fénye egész telje, 
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Hetvenötször nagyobb teste, 
Mint a föld ; és ragyog este. 
Tizenkét év lefoly.ása 
Alatt fut le körforgása. 
Jelképe a szelidségnek, 
Symboluma kedvességnek, 
Istenfélelemre buzdít, 
Emberszeretetra tanit, 
Tiszta erkölcsökre gerjeszt, 

' Bünös tettre reá ijeszt. 
Aldást küld a buzaföldre, 
Bőséget a széHőtőre ; 
V éget vet a háborúnak, 
Gyülöletnek bajnak, búnak. 
Hi vatása az igazság ; 
Léte, czélja a boldogság. 

SZA TURNUS. 

Ki oly gazdag szókincsekben, 
Hogy illő dicsénekben 
Magasztalja a nagyságot, 
Mely befényli a világot f 
Jupiter szférája felett 
Egy hetedik kör ~iterjed, 
Ott Szaturnus csillag ragyog, 
Azon körben halad, mozog, , 
Ugy viszonylik a föld testhez, 
Mint kilenczvenegy az egyhez. 
Harmincz évnek lefolyása 
Alatt fut le körforgása. , 
Utját véres nyomok jelzik, 
Pusztító hatását érzik, 
Földi lények együttesen, 
Mik miatta tömegesen 
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Rabok lesznek, kifosztatnak, 
Éhinségben nyomorognak. -
Trónusokat halomra dönt, 
Országokat vérrel elönt. 
Kárt okozni - hivatása, 
Átokkal jár a hatása. 

A TIZENKÉT CSILLAGKÉP. 

Leborulunk Teelőtted 
Látva Isten l szent mfivedet. 
Elérhetlen a nagyságod, 
Példátlan magasztosságod -
Szaturnus szférája felett 
Egy nyolczadik köriv .terjed. 
Tizenkét csillagnak képét 
Magán hordja, mint az övét. 
8 valahány a csillag égen 
Beékelve mind ez övben. , 
Es közülük minden csillag 
E pályát befutja átlag 
Harminczbétezer év alatt 
Gyors futással igyen szalad. 
Minden egyes csillag teste 
Földnél nagyobb százhétszerte. 
8 az ég alatt élő lények, 
Mind e csillagok fényének 
Köszönik az erejüket. 
Ez tartja fenn életöket, 
Az ég ura így rendelte, 
Helyöket ő megjelölte. 
Ozéljukat elébük tette, 
Mindegyiket megnevezte, 
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Mindegyik bír hivatással, 
A világra befolyássaL 

" A KILENCZEDIK SZFÉHA. 

Ki hatol be titkaidba, 
Ki fürkészhet utaidba' 
Isten a magas egekben, 
Ki teremtő fenségedben, 
Még egy kilenczedik szferát 
Ki ter j esztél fény u ton át l 
Csillagképek szferáján túl 
A szferák átfogójául 
Benne foglalvák a lények, 
Melyek örök fényben égnek. 
Napkeletről napnyugatig, 
Ez forgatja őket végig, 
Szferáikkal egy időben 

Sose lankadó erőben. 

Körutjában nyugat felé 
Naponta jár Ura elé: 
Hódol neki, mint királynak 
Útja hányítójának. · 
8 e szferához hasonlítva 
Minden olyan e világba', 
Mint a vízcsöpp a tengerben 
Óriási méretében. 
De ő maga nagyságával 
Szemben ura hatalmával 
Annyit jelent mint a nulla, 
Mint a létét vesztett hulla. 

CSILLAG KÉPEK. 

V éges észnek rej tél y marad 
Isten ú t j a az ég alatt, 
A mint szferák alapjára 
A hét bolygónak számára 
Palotákat emel fény ben 
A tizenkét csillagkép ben. 
Bárány, bika együttesen 
Részesültek fényességben, 
És az ikrek testvérekként 
Ölelkeznek éjjelenként, 
Arczuk emberhez hasonlít, 
Csillagégen úgy világi t. 

Nagybecskerek. 

Ráknak és az oroszlánnak, 
Ép úgymint a szüzleánynak, 
Részt juttatott fenségébőJ, 

Rendettartó erejéből. 

Skorpió és mérleg helyet 
Tőle nyertek azok mellett. 
Majd feltűnik sugárárban 
Az ijász hős alakjában. 
Kecske, veder és a halak 
Isten t dicsérve ragyognak. 
Küldetéssel bír mindegyik, 
A tizenkét törzset jelzik. 

Dr. Klein JJór, 

• 
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A. ZSIDÓ A MAGYAR KÖZMONDÁSBAN. 

Ha semminemű történelmi kútforrás sem iga.zolná , 
hogy a zsidóság Magyarországon mindenkor feltalálta 
hazáját és hogy e két n~p felismerve közös keleti 
származását, lelkének összhangját és jellemének ro
konságát, egy szívvel, egy lélekkel élt és halt azért 
a talaj ért, melyet hazai földnek nevezett; melyért 
együtt áldoztak munkájukkal, együtt ezenvedtek bal
sorsának elüzéséért és reménykedtek jövő boldogu
hLaáért: a közmondásokban megnyilatkozó szellem, 
melyről csak annyit tudunk, hogy a népélet gondol
kodásának, lelki érzületének legközvetlenebb tolmácsa, 
egy ismeretlen népjury mely nem árulja el hol, mi · 
kor, kiktől keletkeztek, legékesebben tanítja, hogy a 
magyar ember felismerte a zsidókban a testvért, a 
szintén elnyomott népfajt - mindegyik mint sziget 
van körülvéve az ellenségek oczeánjától,. elhagyatva 
mindenkitöl, sehol egyiknek sincs sem rokonfaja, sem 
rokonnyelvet beszélő néptestvére és ezért hazánk 
ezeréves fennállása óta mint még ma is magyar és 
zsidó, mint a közös édesanyának, a hazának hű gyer
mekei osztják meg sorsuka~ örömben és bánatban. 

Egy a mi népünkből, így nevezi a közmondás a 
zsidót. Sok népfaj lakott ösidők óta a Kárpátoktól az 

Adriáig terjedő földrészen, szlávok, rntbének, oláhok és 
szerbek, németek és vendek, horvátok, szászok, oroszok, 
tótok és örmények, ezek mindannyian saját nyelvüket, 
nemzetiségi ábrándja.ikat, függetlenségi eszmáiket ipar· 
kodtak m_egvalósitani és azért csak igen lassan, nebe-
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zen tudtak és akartak beleolvadni a magyar nemzet
téstbe, nehezen és · csak az erőszak nyomása alatt 
sajátitották el a magyar haza nyelvét, szítták magukba 
a magyar kultura szellemét; mig a zsidó nép csakis 
vallásában akarta megőrizni különválását, de egye
bekben mindenben és mindenkoron akart és tudott 
is érezni és összeolvadni a magyar néppel. Nem is 
mehetett volna át ezen mondás a nép köztudatába 
az évszázadok hosszú során át, ba nem lett volna 
egy élettapasztalat eredménye, mert j ól tudjuk, hogy 
a közmondás rendszerint mély igazságot rejtő, a nép 
felfogásának megfelelő benyomásnak tolmácsoló j a. 
Felismerte a magyar a zsidóban a vele minden tekin
tetben rokonérzésű embert, kiben úgy, mint ő benne, 
van kedély, hisz szeret énekelni és pedig közös bánatos 
sorsuknál fogva mélabús akkordokban a sírva vigad 
a magyari), de a zsidó is; mindkettő egyaránt ezeret 
szónokolni, tüzes, lelkes beszédekben dicsőíteni nagy
jait, kiknek erényeit követendő példa gyanánt tünteti 
fal. Szomszédjának nevezi a Z6idót, mint a kihez közel 
van nemcsak térbelileg, hanem sokkal inkább lelkében 
vele rokonszenvez és benne jóakaró tanácsadót ismert 
fel. Hogy a zsidót tényleg értelmes embernek tartot
ták mindig, ez többé-kevésbbé minden népfaj köz
mondá.sában feltalálha.tó, maga az egész világon el
terjedt j argon is - mely tehát csak zsidóktól keletkez.
hetett - oly általánosan ismert igazságnak tartotta 
ezt, hogy mint közismerern szóbeszédet versbe szedte: 
Gott so ll hüten v or jüdischen 1Yoach ( agyuelő) Gott 
so ll hüten vor goischen Koach (erő) - vagyis a jó 
felfogást a maga előnyével és hátrányával egyaránt 

A: I.VIT ÉvltiJnyve 1~8. 12 
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bevallotta. A zsidóra sok rossz tulajdonságot kentek 
rá, sok gúny és megvetés lett osztályrésze, de értel
mességát senki soha meg nem tagadta. 

Élelmes, mint a zsidó - mondj a a magyar köz
mondás, mely ezen rövid néhány szóban kitünöen 
jellemzi e népet. Igenis a különböző idők és viszo
nyok közepette, melyek közé a zsidóság került, a sok 
kivételes törvények közepette, melyet ellene alkal
maztak, az üldözés daczára is fönn tud ta magát tar
tani, volt annyi élelmessége, testi és szívbeli ereje, 
hogy a hullámok fölé tudott emelkedni és magát 
megmenteni. Gyakorlati érzékét örökiti meg a magyar 
közmondás e szavaiban : Volt1·a nem ad a zsidó. 
A j elennel való foglalkozás, követelményeinek meg
értése a legfőbb gyakorlati életbölcseség. Mit basz
nál a mult dicsőségében való elmélyedés, mikor előt

tünk a jelen sí vársága tárul fel, mit használt volna 
a zsidónak a középkorban, mikor társadalmilag meg
vetett osztályt képezett, esetleg sok helyütt sok
szor külön zsidó ruhát kelle hordania a sárga foltta!, 
hengeralakú föveggel és egyéb a ezeretet nevében 
kieszelt megalázásával az Isten képmására alkotott 
lényeknek - mi haszna, ba valaki most szegény, 
de egykor gazdag volt - ki ad arra .valamit? 

Talán mióta zsidók is részesei a nemesítéseknek, 
elveszti hatályát ezen közmondás, mert ma a zsidó 
is ad a voltra nemcsak lelkében, mert arra mindig 
adott. 

A családi életben nagy szerepet játszott az, hogy 
kik voltak a szülök, az elődök, milyen volt az 
erkölcsük, de ma már csak a társadalmi állást ille-
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tőleg keresi a voltat, vajjon nem voltak elődei között 
is kitüntetettek vagy gazdagok? 

Udva?·ias görög, buta zsidó) becsületes rzigány 
lehetetlenség. A zsidót tényleg jó szívén kivül józan 
esze tartotta fenn, össze kellett szednie minden tehet
ségét, hogy a sok rá rótt teher, adó és zaklatás köze
pette önmagát és családját fenn tudja tartani - és 
ezért minden 1·endelkezésére álló eszközt igénybe 
kellett vennie, hogy czélj át elérje. Az értelmességnek 
nagyon közel álló szomszédj a a r avaszság és ezen 
tulajdonságot is felismerte a nép, azért vette köz
szájra: Ravasz, rnin t a zsidó-görög. Tudvalevőleg e 
két nép legfőbb foglalko:z;ása a kereskedelem és ezen 
tér a legalkalmasabb arra, hogy a csalás fogalmával 
hozzuk összeköttetésbe. A vevő nem ismeri sok eset
ben az árú értékét, s a bevásádás és eladás ára közti 
különbséget, mely a kereskedő javára esik, csalással 
szerzettnek hajlandó minösíteni. Mi csoda tehát, ha 
a nem mindig gondolkodó tömeg, mely azonkívül 
ezeret csipkelödni és gúnyolódni egyszerűen kimondta : 
Ritket zsidó csalás nélkül - csal, mint u·zsidó_, meg
t'agyok, mint a zsidó fontja - ezzel a bizonytalan
ságot, az ingadozást akarván ki fej ez ni. Ilyen ez is : 
Igaz vagy te is, akát~ a zsidó f'onlja. De hogy a 
magyar a zsidóval szemben évelődéssei él t akkor is, 
mikor általánosítva csalónak nevezett minden zsidót: 
kitünik abból, hogy humorosan fogta fel a csalás 
azon fogalmát, mellyel a zsidót összefüggésbe hozta. 
Csaljuk meg a zsidót - alkalmazta önmagára, ha 
ketten gyújtanak pipára egy gyújtóval, vagy ha az 
égő gyufát akkor oltjuk el, mikor már közel ér a 

li* 
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meggyújtandó hoz, továbbá azon közmondásában: 
Megcsalta, minl zsidó a lovát. Ugyanis Szatmár 
megyében történt, hogy egy szegény zsidó bevitt abra. 
kot az istállóba, odatartotta lámpását, hogy a lova 
lássa, azután eloltotta lámpását és az abrakot elvette. 
Ime a néphumor a maga ártatlan tréfálódzásával és 
bizonyára nem ellenség az, kivel mulatozni szoktak. 

Feltünő j elenségnek mutat be a magyar népszel
lem egy ügyetlenséget, sőt majdnem butaságra valló 
esetet) ép azért, mert azokatlan és nem mindennapos 
tünet a zsidónál az ilyesmi, hogy mikor a zemplén
megyei faluból kocsiján kiindul a zsidó kereskedni 
és hosszú bolyongás után ugyancsak a saját falujá
ban találta magát, innen a minden eredménytelen és 
időveszteségre szokásos közmondás : Ott tartunk, hol 
a ?náf.li zsidó. Ártatlan tréfálódzás szülhette ama kissé 
nyers mondást - . mi a köznép alacsony müveltsé
génél fogva szokásos tünet, hogy testi fogyatkozást 
nevetség tárgyává teszen: L áttál- e vak zsidót papucs
ban szaladni - jól tudjuk, hogy papucsban a nem 
vak embernek sem könnyü dolog a szaladás. Külön
ben is ezt olyan kérésre alkalmazzák tréfásan, a mit 
nem akarunk teljesíteni. A zsidó tolakodását figurázza 
ki a közmodás : zsidó van a ká'rlyában - ha keverés 
közben a képes lap van felfelé fordítva. Asszonyok 
zsidaja - a ki közvetíti és bevásárolja az asszo
nyok szükségleteit. Azért terjedhetett el az a felfogás, 
is, hogy zsidóval találkozni szet·encse, mert rá lebe
tett bízni nemcsak üzleti dolgokat, hanem bánnilY 
fontos küldetést is, hisz nem is volt kiváló úri csa· 
lád, melynek nem volt a maga házi zsidaja, ez volt 
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az ő mozgó postája; azért tehát természetes, hogy j ól 
bánt vele mindenki. Ha azt, ki a zsidót bántotta, kár 
érte, mintegy ítéletet tartott fölötte a népszava, ro ond
ván: úgy já?~, a ki zsidónak ne1n köszön, mert nem 
a hatalmától való félelem vagy támadó fellépésétől 

tarthattak, hisz a zsidó örült, ha őt hagyták békében
és a zsidóval szemben bárki is éreztetbette felsőbbsé
gét - ime a közmondás : fél?~e zsidó, pa?"aszt jön -
hanem a ki a zsidónak gyöngesége tudatában tanú
sított alázatosságát fogadta durva lélekkel: abban az 
elfogultság oly mértékben volt kifejlődve, hogy bizo
nyára más emberrel szemben is ekkép viselkedett és 
mások sem igen iparkodtak őt boldogítani és örültek 
veszedelmén. 

Felismerték a zsidó ezerepét a gazdaság terén -
ritka vásá1· zsidó nélkül - és egy zsicló ·nélkül rrteg
eshelik a vá~ár, de már sok vagy mind nélkül 
bizony nem. V ás áT előtt 11an e.~ze, rnint a zsidónak, 
tartja a példabeszéd, mert a ki nem volt oly életre
való, hogy érdekeit meg tudta védeni, hogy kihasználja 
azon alkalmat szüségleteinek beszerzésére: az tényleg 
élhetetlen. A zsidó saját érdekét ösztönszerűleg ipar
kodott érvényre juttatni, a nélkül, hogy mást ezáltal 
megkárosított volna (ki nem szeretne olcsóbb pén
zen bevásárolni valami t?) fel is jegyzi az élet minden 
mozzanatát visszatükröző közmondás: alkuszik, 1ninl 
r;.zigány a ló1·a, a zsidó a gyapjú1·a. Annak különö
sen lóra van szüksége, míg a zsidó ép a gyapjúra 
alkuszik - bizonyára másra is, csakhogy ezen czikk
nél nagy különbség van és sokféle· fokozat állapítható 
meg. Sok függött attól, hogy a vevő, vagy az eladó 
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értett·e jobbau hozz~, h~~y az árút elöny.ösebb vagy 
biltrl\nyosa.bb oldalrol tuotess e fel! J el hnek Adolf 
mondja: a a pénz kultusza minden időben világvallás 
volt, malynek hívői papjai minden nép között fel
találhatók.» A magyar közmondás is azt tartja: Zsidó 
i~ s:-e,.cU .Alá1·iát a kö>'?nöczi a?"anyon ; tudvalevö
leg az akkori ritkaságszámba menö aranypénzen 
Mária képe volt s bizony a zsidó sem dobja el magától 
e képet, ha az aranyon van rajt. 

Összehozza egy kalap alá a népszava a zsidó\ 
az úrral és a más felekezetű pappal S""uhát úrtal, 
Otrok<ic'"~ot pappal. Jfihályfalvdt .:sidóval a jó Isten 
st·u~ yyö:.i, - gyakran váltakoztak e helyeken az 
urak. a papok és ennek természetes folyományakép 
az oda bevándorolt zsidók - ha akartak házaini -
csakhamar elhagyták e helységet l Pörös tehénnek 
tógyét l ,rót•álo'· feji, tejfölét bíró nyeli és bőrét a 
:.·idó le~- Meateri vonásokkal ecsetel egy egész élet
képet itt a közmondás. Régi rossz azokása a magyar 
embemek a perlekedés; nem hagyja jussát. De a 
prókator nem azéri van, hogy a perbeli tényeket 
urihamarább terelje az igazság medrébe, mert 
akkor nem sokszor fejhetné a tehenet; no meg a -
régi jó rilágban nem minden biró fogadta meg a 
uentiri.s parancsát : ne végy megvesziegetés\, mert 
as elvaki\ja az okosnak is tiBzia látóképességél A 
zsidó tehát még a legtöbb hasznot hozta, mert valami 
pena esak csöpögött az ö révén. Eredeti gondolkodás 
tiikrözödik vissza ezen egymással absolute össze nem 
tarloaó fogalmaknak egy kalap alá vonásában : 11inc:' 
;-osszabb a ..,·:eghJg :. itlóntil ll ~zá1·a= srrlé~1tr.1 és 



A ZSIDÓ A ~AGYAR KÖZ1110NDÁSBAN 183 

a 1·észeg asszonynál. A hivatásával ellentétes állapo· 
tot tünteti fel itt a példaszó. A zsidónak legyen 
egy kis pénzecskéje, hogy azt a tökét forogtassa; 
ha azzal nem rendelkezik - minthogy más foglal
kozáshoz nem értett, vagy nem akart vesződni, vagy 
nem engedték, a mi kitünik ezen tételből is, a mi 
közbeszédben alkalmaztatott: Eb a zsi<ló ke'reskedés 
nélkül - bizony nagyon szánalmas alak lehetett l 
Ha tehát telj esen szegény, akko t· olyan torzszülött, 
mint ha a sertés, mely a szaporaság megtestesítője, 
száraz; vagy ha az asszony, mint az erkölcs hivatott 
képviselője, részeges. Érdekes szólás-mondás: Zsidó 
jobbágy tá?"kincs, tót jobbágy zsíros konyha, 1nagyaT 
jobbágy pörlőtár.s . A zsidó alattvaló jobbágyról mindig 
lehetett valamit lehúzni, volt a földesúrnak kit 
megzsarolni. Mi sem jellemzi jobban a magyar nép 
józanságát és a zsidó nép becsületességét, mint azon 
körülmény, hogy a közmondás a zsidók uzsorásko
dásáról nem szól. Megörökítette, rojnt előtte azokatlan 
dolgot, a zsidók azon szokását, hogy étkezéenél, a 
templomban, de némelyek minden körülmények között 
a föveget fejükön tartják - és azért, ha egy nem
zsidó sem emelte le a kalapját, rámondták: Zsidó 
uan a há~bon. Tréfás mondáe: .Jó bor legyen katho
likus, re{o1·málu:", zsidó és lutheránus - vagyis olyan 
erős, mint a katholikus az ő hitében ; református : 
tiszta, vallásukban semmi szertartás sincs, még temp
loma is csak tiszta fehérre meszelt; zsidó jellegben 
azt emeli ki, hogy nincs megkeresztelve, a mi a bor
nál jelenti, hogy nines akár vizzel, akár más fajú 
borral mesterségesen összekeverve ; végre lutheránus 
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alatt érti, hogy ae hideg, se meleg - mert a bor
nál egyik tulajdonság sem kivánatos. 

Ismerte a magyar nép a zsidóna.k ama parancsát, 
hogy csak olyat szabad ennie, a mi a vallás azabvá
nyai ezerint van elkészítve. Innen a nem lcóse1·, a 
mi voltakép annyi, hogy ne:J;D. tiszta dolog. Ha nagy 
számot akar kifejezni, azt mondja: Annyi, rnint 
Ó-Budán a ~sidó gyerek. 

Ha azt aka1ja mondani, hogy valami nincs, ezt a 
humoros fordulatot használja .: Van, 1nint zsidónak 
szegett szalonnája. Hasonló .szellem tükrözőrlik e pél
dabeszédből: 11Iosolyog, 1n-int lYiózes a moslékra -
a disznó eledelére, mint valami hasznavehetetlenre 
vagy fölöslegesre alkalmazhatták A bizonytalanságra 
és nem szilárd alapon nyugvó dologra mondja: 
Nyttgtalan, mint a bolygó zs,idó. Találóan alkalmazta 
a magyar kálvinista mint bibliaforgató nép - bár 
e fölött is tréfálódzott, mondván, hogy a biblia csak 
hat betűből áll ; - a lelki nyugodtság kifejezésére a 
zsidóság bolyongását legjobban feltüntető Jákob őse 
élményét, mondván : Jákob pá1'náján is elalud
nék - tehát nem a külső körülmény ek adják a 
boldogságot, hanem a kinek lelkében olyan az össz
hang és egyensúly, Iriint a pátriárkáéban - az meg
elégedett. A zsidó jámborság is mutatkozik, mint 
ellentéte a külsö si várságnak; mily gyakran látunk 
szerencsétleneket viszonyaik ezerint mérlegelve, míg 
lelkük emelkedettségénél fogva megelégedés tölti el 
?ket. A nép látta a jámborságat a kolduló zsidónál 
Is és példabeszéd' gyanánt használja: Áy"tatos, mint a 
koldtta zsidó. Nincs kizárva, hogy itt az ájtatos szó-
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val az alázatosságot akarja feltüntetni, melyet a kol
duló z~idó tanúsít, ha egy más felekezetbeHjével 
találja magát szemben, mert ha zsidóval jő össze, 
akkor minden inkább, csak nem ájtatos és alázatos. 

Dícséri a zsidók jó tulajdonságát, sőt követendő 
példának tartja azt mintegy mások elé és nem keresi, 
hogy erénye a szükség törvénye vagy önkénytes 
lelki sugallat követkBzménye, csak felismeri a tényt 
és leszögezi az emlékezet számára: Összetartanak, 
1nint a zsidó~ vagy a lutheTánusok, - hogy mind
kettő sokszor volt részese az üldözésnek, az a törté
nelemből közismeretü tény és -hogy ilyenkor a kívül
ről jövő nyomás folytán az egymáshoz tartozók 
egyesülnek, ez természetes önvédelmi ösztön. De hogy 
a zsidóságban nagyjában az összetartás megvan, leg
alább az egész fajt érdeklő nagy események beálltá
tával, az tagadhatatlan. · 

Hogy a közmondások nem mindig arany igazságok, 
az természetes. Hiszen a nép szavajárása ezerint: <'a 
sz ó be nern töt·i az embernek a fejét•). Mi csodálni 
való van azon, ha ugyanazon sze.llem, mely kimondja 
hogy: a tót ne1n ember - - ép oly alapossággal kij e
lenti, hogy: három gö?"ög, háro1n török, hárorn zsidó, 
kilencz pogány, a hol a <'pogányn nyilván a jellemre 
vonatkozik és nem a vallásra. De az utóbbiról is 
van a népies szólásmódnak nézete : A zsidónak nincs 
Krisztusa, nincs is annak me:ny ben f ussa, van neki 
egy zöld papucsa~ azzal csúszik a pokolba. Szaretet 
nélkül való ez is : Úgy bízzál a zmdóban, mint a 
tTágyázatlan f'öldben, - vagy zsidó az ö11 dög {ú1·ója 
tehát eszköze, melylyel az ördög a földön müveit 



186 FJ,E SOB ÁRMIN 

alkotja, nagyon természetes, hogy n em valami szívesen 
látták sokan, mikor vagyonkájuk (( zsütó kézre ke1--ülf,). 
De hát ki akarja elismerni, hogy a saját szerencsét
lenségének kovácsa? Annyit ér~ rnint a pokolban egy 
zsidó. B enne van, 1ninf z.c;ül6 a lóban - mint azon
egy felfogásnak hajtásai. 

Soha máskép, mint a társadalom bármely rétegé
vel szemben, nem jár el magyar népszellem - mert 
közmondássá csak az válthatott és számíthatott a 
fönnmaradásra, a mi lelkületének megfelelt - a zsidó
val sem. Kifigurázza egyes ferdeségeit, kineveti azt, 
amit kómikusnak rendellenesnek, szokatlannak, egye
bektől elütőnek talál vagy legalább is oly látAzatot 
mutat. Tényleg a finnyás, túlérzékeny, kényes termé
szetű embe1· a nevetséges benyomását t eszi már csak 
az ellentét kedvéért is, melylyel a többivel szemben 
feltünik. Ime: Nyö:~zö'l'ög, mint zsü.lóban a fájda 
lmu , - vagy j á?' 1n·in l zsidóba a fájds. A magyar 
paraszt bizonyára nem oly fogékony a természeti 
behatásokkal szemben, mint a nehéz testi munkához 
nem azokott zsidó, ki életmódjában inkább azokik a 
kényelemhez. A ki ismeri a zsidók helyzetét a társada
lomban egész a legutolsó évtizedekig, az teljes márték
ben fogja tudni méltányolni a közmondásban kifeje
zésl·e jutott iróniának a jogosultságát - fél~ 1nint 
nagypéntrken a zsidó. vagy ~nint ke'reszttől a 
zRidt ), - a minek nem mindig az ő gyávasága volt az 
oka l Honnan is tudott volna a zsidó a puskával 
hinni? Hol és mikor gyakorolta volna magát benne? 
Mer\ hogy a mai nemzedék zsidó ifjuságát már nem 
lehel gúnykép odaállitani ezen mondással: illik neki, 
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1ninl a zsidónak a Fuska, azt mindenki tudja, a ki a 
mai párbajozó és a sport összes nemeit űzö és a lova
giasság összes kinövéseit elsajátító, a fegyvert nagyon 
is ügyesen kezelő ifjuságot ismeri. Hasonlókép nem 
vehető rossz néven, ha a gbettó szük falaiban az élet 
ezer keservével küzdő zsidó a társadalmi modor 
kellékeit nem mindig őrizte meg és ezért rászolgált 
egy kicsúfolásra: köpköd mint ct zsidó, ezzel ugyan 
nincs mondva, hogy mások ezen illemszabvány ellen 
soha sem vétettek. Valószínűleg zsidó eredetű ezen 
mondás : vaknak, .~ántának ni nGS helye a tP.mplomban, 
bár ugyanazon bajban leledzik, a miben nemcsak sok 
közmondás, tehát a köznép szava, hanem a mi 
sok tudóst is azokott érni, ba zsidó ügyről van szó, 
mert ezekben a tudatlanság és teljes járatlanság napi
renden van, - bisz csak az áldozat bemutatásától 
volt eltiltva oly kohen, ki testi fogyatkozásban ezen
vedett, de hogy az ilyen templomban nem kapott volna 
helyet, arról a zsidóság nem tud semmit. Senki sem 
csodálkozik azon, ha olyan, ki nem ismeri alaposan 
a régi zsidó istentisztelet lényegét és mint idegen oda 
betoppan, látván ott az embereket hajlongani, ren
detlenill izegni-mozogni, ballván az ütem nélküli 
szabálytalan összevisszaságban elénekelt vagy elsírt 
imákat: az ebből a benyomásból csak annyit visz 
magával, hogy biz ez ellentétben van azzal az ünne
pies komoly csenddel, azzal a szabályos pompát 
kifejtö istentisztelettel, milyen a többi vallásbeliek
nél található és az a közszellem, mely saját faját 
vagy vallását sem kíméli, ba gúnyját, humorát ingerli, 
és minden, a mi ellenkezik a róla alkotott fogalom-
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tényleg ily érzést kelt fol bennünk : tehát ha 
lármás társaságat akar a magyar jellemezni, rá. 
mondja: zsidó vecsernye. E kHej ez és a vesper-re hívó 
harangszóra emlékeztet, mely szabály és rend 'nélkül 
mintha egyik erősebb hang a másikat el akarná 
nyelni-túlkiabálni, tehát mikor gúnyolódik is a ma
gyar, nem bántj a a zsidók vallásos érzését, hanem 
összehasonlítja a saját vallásos életéhez tartozó dolog
gal, a mint a tudós Jellinek megjegyzi: hogy meny
nyivel durvább a zsidóval szemben a német, ki 
kereken kimondja, hogyha összevisszaságot lát · «wie 
in det Jwümschul>>. Olyan mint a zsidó templomban 
a rendet] en ség. Minden zsidó tudj a, hogy mennyi 
köze volt ezen zajongásnak a, zsidók vallásához!? 
Semmi. Jele annak, hogy mai hitközségekben már van 
rend, szép összhangzatos ének, nincs zsibongás -
egyik a másikat nem kiabálja túl. Az is igaz, hogy a 
mai modem zsidó nem is tölt félnapokat egyfolytában 
a templomban; nincs is neki annyi sírnivalój a, mint 
annak volt, ki csak e helyütt érezte magát igazán 
szabadon, otthon osan, mert künn megvetés, gúny, 
lealázás volt osztályrésze, - nem ia imádkozik a 
mai zsidó oly szivét-lelkét átható benső érzéssel, a 
mit nem lehet és nem azoktak hangjegyek ezerint 
végezni: hanem mint a szív parancsolta, úgy hul
lámzott ott az öröm és bánat, a panasz és a remény, 
a hála és a vigasz, a fohász és a köszönet. 

Ennyi kritikát egyik testvér a másikkal szemben 
is mindig megenged magának, hisz minél közelebb 
állunk egymáshoz, annál inkább válik kötelességünkké 
egymás fogyatkozásait felismerve azon javítani és azt 



A ZSIDÓ A MAGYAR KÖZMONDÁSBAN 189 

mellözni. Nem is kellett nagyon fürkészni, hogy fel
ismerje az egyszerű életmódot folytató magyar nép 
azt a pompaszeretetet, mely a zs·~dónak keletről 

fenma.radt szokását tárja fel, - bár ebben is rokon 
a magyarral, mert oly fényt és elegáncziát, a melyet 
e két nép tud kifejteni öltözködésében és ünnepies 
alkalmak rendezésében: aligha iud más nép e vilá
gon! Felismerte t.ehát a népszellem azt, hogy: a zsidó 
ctsszonyon mindiy fityeg vala1ni. Míg a magyar férfi 
fe.jti ki a nagy pompát és asszonya egyszerű, de 
ízléses öltözékével arat tetszést: addig a zsidónál 
fordítva áll a dolog. És ez jellemzi a zsidó családi 
élet bensöségét. Már a talmud is előírja, hogy fele
sége iránt mutassa ki mindenki ezeretetét azzal is, 
hogy öltöztesse azépen - ez az asszonyi természet 
követelménye, - inkább az étkezésben maradjon 
vagyoni arányán alacsonyabb fokon, de ruházko
dásánál azon fölül iparkodjék hitvestársát megörven
deztetni és tényleg a zsidó szív megnyilvánulása 
mutatkozik akkor is, hogy ha bármiféle jó keresete 
van a férjnek, legelső dolga, hogy az asszonynak 
vegyen valami megörvendeztetőt és az többnyire 
olyasmi, a mi fityeg rajta, akár ékszer vagy más 
dísztárgy alakjában. Bemutat a példaszó egy zsidó 
asszonyt a maga árnyoldaláról is, és ha tudott volna 
erkölcsükre vonatkozólag erősebb vonásokat felhozni, 
bizonyára nem szégyel te volna magát; ugyanis azt 
mondja: Líg-lóg, mint a b1·ajgesz z.sidóné rnajkója, -
a brajgesz szó alig jelenthet mást, mint a jargon 
nevét a mérges embernek; tehát egy ily indulatos 
természetű asszony nem vigyáz a hiúság parancs-
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szavál'a, hanem rendetlenül öltözködik, a mely körül .. 
mény megérdemli a rovást. Betekintést enged a 
közmondás az ő rövid, de sokatmondó jellemzésével 
a zsidó családi élet egyes mozzanataiba, melylyel 
elég szép képet fest róla. Ha valaki nehéz életküz
delmet kénytelen folytatni, sokat vergődik, küzd az 
elemekkel rámondja: közé vág, mint zsidó az egy 
lovának, - a mely j elen et bizonyára nem valami 
kéjutazás közben fordulhatott elő. Ez a példaszó: 
:;sidólc között is a legö?·egebb hajtja a lovat - azt 
mutatja, hogy a mig a zsidó dolgozni tud, még ha 
öreg is, azért bajlódik még, bár ebből azt is lehet 
következtetni, hogy mert a <tyyeplőt kezáben ta1·tja)} 
kifejezést arra a.lkalmazzák, a ki a házi kormányt 
irányítja, vagyis a kinek az akara.ta érvényesül a. 
családon belül, tehát a zsidó házakban az apa, ba 
már öreg is, fentartja a tekintélyét. Ezen gondolat 
csillámlik át ezen tréfás, de sokatmondó nagyon is 
elterjedt szóláson: -:::.s idó ·is megverte fid! . milro1' 
elöszött· nyert a kli1'tyán. 

A zsidó életmódjáról még egy népdal-töredék em
lékszik meg, bár ugyanazon gondolatot fejezi ki, mint 
a föntebb idézett: 

Elment egyszer a zsidó 
a szürke lovával 
- vásárról vásárra -
megakadt a sárba 
1·ákiált a lovára, gyü l 

E népdal mellé ott van a forrásánál megjegyezve, 
hogy kurucz népdal. Oh, mily sokat mond e hely, 
honnan fakadt! A hazáját védö, a hazájáért szen· 
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vedő, harczoló, nélkülözö kuruoz - hej , de más 
nótát szerzett volna a zsidóra, ha ellenségeinek tolta 
volna szekerét, nem a lovát nevette volna ki : 
hanem még ma~gnak se hagyott volna meg belöle; de 
bála a magyarok Istenének, mióta e két nép egymást 
megismerte, együtt küzdött a kettő : törökkel, tatár
ral, némettel, - va.gy ha tudatlansággal, gyülöletes 
előítélettel, belső ellenséggel állottak szemben. Bár 
nem közmondás, de oly szépen és igazan van el
mondva, hogy alkalomszerűnek tartjuk idézni egy 
kiváló írónak szavait, malyekben állításaimat igazolja. 

Így ír Eötvös Károly «Utazás a Balaton körül» 
ozimü munkájában (L köt. 162. oldal): <1Hej zsidó, 
neked még a neved is csúfság l Ha szidni akarnak 
valakit, téged szidnak, ha ütni lehet valakit : téged 
ütnek. Ha áldozat kell száz közügyre : tőled várjá.k 
az áldozatot. Haragudnod semmiét·t sem szabad, pana
szaidért kinevetnek. Ezer szegényed van : nem sa j 
nálnak. Tíz gazdag em bere d van; irígység mar érte. 
Rossz embereidet a szemeore hányják, jó emberei· 
dért mindenki fukar a dicsérettel. Mostoha gyermeke 
vagy a müvelt világnak. Orosz, német, franczia ki
kergetne a föld kerekségébiH. Csak a mi jó magyar 
népünk van meg veled békességben. 

Hej zsidó, - száz ellenség rohant meg bennünket 
ötvenkét év előtt. Huszárlónak, ágyús lónak, szekeres 
lónak húszezer 16 kellett! S te összehajszoltad azt 
és kézre adtad felényi idő alatt, mint a mennyire 
vállalkoztál. Hová lett volna harczunk dicsdsége, 
fajunk becsülete, ha nem lett volna. lova a szabadság
harcz hőseinek ! • Tudta a magyar, hogy ~zsidónak 
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zsidó a {ajzata11 - nem akarja az föladni a vallását, 
nem is kereste és nem is akarta, hogy zsidó apának 
keresztény fia legyen, nincs sehol említés a kikeresz
telkedett zsidóról, mert önszántából sohasem tette 
azt senki; a mogyar pedig utálattal fordult el a 
lélekkufárság ily tünetétől, tehát nem is kénysze1·í
tett soha senkit, mert tudta, hogy az ép úgy nem 
lehet jó keresztény, mint nem volt j ó zsidó, mint. 
fennmaradt egy kikeresztelkedett zsidóból lett mainzi 
proolatusnak örökségében egy aranyból készült macska 
és egérJ alatta ezen felírással: 

«So wenig diese Ka.tze diese Maus frisst 
So wenig wird ein Jude ein guter Christ» 

(J ellinek müvében) . 

A magyat· nem ismerte az erőszakos · térítést, nem 
is törődött ö senkinek a lelki benső ügyeivel és hogy 
mily alakban imádja Istenét, a fődolog volt nála, 
hogy szeretetmüveiben mutassa meg, hogy imád egy 
Istent és hogy ezeresse a magyar hazát, a magyar 
nemzetet. Meg is örökíté a magyar zsidónak ezt a 
rendithetlen hazaszeretetét ezen mondásban ; a zsidó 
f'Sak zsidó marad, ha Bécsbe is viszik - nem fej ez
hetett ezzel ki mást, mint erős, szíve mélyében 
gyökeredző magyar érzését, mert mint a magyar 
ember sem vetkőzik ki magyar sajátosságából, ha 
bele is keveredik a világvárosnak sokakat áthasonítni 
képes forgatagába : úgy a zsidó is, a ki magyarnak 
született, magyar szivét, magyar nyelvét, magyar 
hazaazeretetét soha el nem cseréli. Nem is találunk 
a magyar nép részéről olyan előítélete t, minö például 
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egy orosz közmondásból vet sötét árnyat a népre : 
üss agyon egy zsidót és neyyven bűnödtől megsza
badulsz l Még az a közszáj on forgó példaszó : ha te 
vered az én zsidómatJ ütöm én a te zsidódat-sem 
magyar eredetü, úgy lett az a németből átforditva, 
mert a közmondások gyakran vándorolnak néptől
néphez, olyanok, mint a pénz, forognak szerte a világ
ban. A német szereti minden cselekedetét a jogos
ság mázával vonni be. A közmondás onnan ered : 
két nyitott postakocsi találkozik szemben egymással, 
mindegyikében ül egy zsidó. Az egyik kocsis felismeri 
a szembe jövő zsidóban a.zt az utast, ki utolsó uta
zása alkalmával nem .adott neki borravalót. Felhasz
nálja a kínálkozó alkalmat és ostorával végig suhint 
rajta, a mit meglát a másik kocsis és a példaszó idé
zésével visszasuhint. A magyar ember nem is keres 
jogczímet arra, ha ép duhajkodó jó kedvében ráüt 
egyszer a zsidóra - rá üt az másra is. Faltünő a 
magyar közmondásokban, hogy mindig a zsidó elne
ezést használja, csak két ízben nevezi Izraelnek. 
Járatlan Izraétben - alkalmaztatik valakire, ki kezdő, 
ügyetlen újoncz különösen szerelmi ügyekben! Kemény 
nyakú Izraél-nek jellemzi a jellemszilárd népet, mely 
vallásához hü maradt, daczára a világszerte ellene 
irányított támadásnak, nem ingott meg lelki meggyő
ződésében, ha bármi vészszel is kelle szembeszálla
nia. Még emléke se volna már Izraél népének, ha 
nem érdemesítette volna magát e névre, ha nem 
daczolt ~olna azzal a sok csábitással és csapással 
egyaránt, mellyelleti~orni és megsemmisíteni akarták. 
Az igaz hitet, a biztos diadalt, a saját sorsának 

Aa IJilT ÉtJiciStatlw tiiOB. 13 



194 FLESOH ÁRMIN 

javulásába helyezett reményét megörökité a magyar 
ezen mondásában : V árja 7 mint zsidó a m essiást. _ 
Biz várjuk azt a kort, mikor megszünik minden gyű
lölet, minden ellenségeskedés, minden torzsalkodás 
magyar és zsidó, ember és ember között. 

Mohács. Dr. Flesch Armin. 

, , 
SUR LEANYA. 

Drámai költemény 1 felvonásba.n. 

SZEMÉLYEK: 

Bálák, Moáb királya 

~;em l midjo.nita fejedelme~ 
Re ba. 
Kozbi, Súr leánya. 

Fineás } 
Ma.na.sse zsidó követek 
Zinui 
Bileám, varázsló. 

Katonák, pa.pnök, követség. 

(Szin: Oszlopcsa.rnok Moáb egyik magaslatán. Köröskörül azétvon
ható függönyök. Jobboldalt emelkedettebb hely, a. malyhez néhány 
lépeső 'Vezet. Itt ül Bálák, mellette lent a midja.nita. fejedelmek. 

Hátul őrség. A szin ba.lolda.lá.n Bá.l pa.pnö1.) 

BÁLÁK. Nos, a követség hajnal óta már 
Köztünk időz és válaszunkra vár. 
Sebes futtában im, sugártüzét 
A. aéli nap perzselve ontja szét, 
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8 ösvényt fürkészve, mely javunkra válnék, 
A válaszúton állunk tétován még. 
A dönt<> lépést meg kell még ma tennünk, 
Mert - tartok t<>le - hosszas késedelmünk 
Méltán gyanút ébreszthet oda. át. 
Azt kéri a zsidóknak népe hát, 
Bocsássuk {)t barmostul, mindenestül 
Termésben dús Ol'szágunkon keresztül. 
Megfontolásra sürget a dolog, 
Tanácstokat kívánom. Szóljatok l 

Bún. Zsidó nép? Hát vajjon miféle nép ez ? 
S min<> jogot formál az átkeléshez ? 

BÁLÁL Távol hazában - mondják - zsarnok önkény 
Igáján nyögtek. V égre összetörvén 
Békóikat, vasát karddá osiszolták, 
És futva onnét, sorban eltiporták 
A népet, mely itt-ott útjokban állt. 
Imént verték le Sichont s Og királyt, 
8 győzelmeik vad mámorában égve, 
Most kedvük támadt erre a vidékre. 

SúR. B kóbor kedvüknek gátat hogyha vetnénk? 
Bwx. Ránk törnének ellenséges seregként, 

Mert óhajuk: kérés, ha teljesül, 
De követelés - teljesítlenül. 

RÉKEM. Ezüstre vált hajamnak ős jogán 
Legyen szabad szólásra nyitni szám. 

BÁLÁK. Tiéd a szó. Beszélj hát. 
RÉKEM. J ól tudom bár, 

Tetszésre szóm nem lel mindnyájatoknál. 
B ha ereimben pezsgne ifju vér még, 
Lehet, hogy én is másképen beszélnék, 
De lám, mögöttem áll egy emberélet 
Tapasztalása, mely viharban ératt, 

• ? 

----------------------------- Ja* 

' l l 
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S nem napsugárna.k édes melegén, 
S ha lelkem most a multak tengerén, 
Mint egy viharvert, rozzant sajka. reng, 
És összemérern vele a jelent, 
Higgadt elmével márlegelve jól, 
Mi ellenére és mellette szól, -
Uram király, azt kell tanácsianom: 
Bocsássuk a zsidókat útjokon. 

(Főhajtással visszalép. Itt-ott ellentmondás.) 
EVL Az én szavam, ha szólhatok hivatlan, 

Lelkem tüzéböl, mint a szikra pattan, 
8 a szivetekben gyujtogatni vágyik. 
Fényével még elmémbe nem világit 
Egy hosszú élet bölcs tapasztalása. 
Ifju vagyok, kinek nincs semmi mássa, 
Mint ez a rög. Nem küzdtem sose érte. 
De az öreg dajkám gyakran meaéHe 
Holdfényes éjszakákon hajdanán, 
A aikon mint vérzett el az apám. 
És valahányszor alkonytájt a képzet 
Elém sodorta ezt a hősi képet, 
A vérem felforrt és tüzelt az arczom, 
És elfogott a vágy, hogy büszke harczon 
- Legyen akárki az ellenfelern -
Apa\m véréért a vérét veszem. 
Sokan vagyunk, kiket ily néma árnyak 
Esztend6k óta vérboszúra várnak, 
Sokan vagyunk, a kiknek lelke rég 
A tétlenség szégyenpirjában ég, 
Sokan vagyunk ..• 8 ha egyszer talpra állunk 
Milljónyi haddal bátran szembeszállunk r 
Nincs a világnak olyan népe egy se, 
Ninca hatalom, mely bennünket leveme f 
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Mért hajtsunk hát alázattal ma f5t 
E rongy, szedett~vedett népség el5tt, 
Mely a puszták rögét már évek óta 
Bitangul, szomjan és éhezve rója? r 
Nem l Nem l Ne higyjünk ez alattomos had 
Ravasz szavának, mely könnyen befonhat. 
A hetyke szó méltó feleletéül 
Röppenjen kardunk ki a hüvelyébül, 
Hogy villogásával lehütse majd 
Hosszú id5re ezt a büszke fajt. 

REBA. Aggság nem nyűgöz, s nem hajt féktelen, 
Ifjonti hévnek forró lángja sem. 
Véres napokat láttam kelni, húnyni, 
8 e sebhelyek a keblemen tanúi 
- Ellenségimnek síriratja mind t
Hogy kardom nem remeg, mikor suhint. 
De elkerülni a haszontainn 
Vérontást, hogyha ill 5 módja van, 
Nem gyávaság. A harcz esélyivel 
Bátor sziveknek is számolni kell. f 

Tízannyi haddal ki tusára szállva, 
V akon rohan belé a zord halálba, 
Nem hlSs, de balga. Fontoljunk nyugodtan. 
Népünk kicsiny. Hatalmas nép amottan. 
A harcz bennünket készületlen ér, 
Az ö dárdáikon glSzölg a vér, 
Mely blSven omlott gylSzelmea csatákban. 
8 azonfelül lehet, - ki tudja, tán van l
Kell lenni egy rejtelmes, mély erőnek, 
Mely hajtja, iizi, védi, óvja őket, 
8 a mely annál hatalmasabb, csodásb, 
Mert a szivüknek legmélyén tanyáz. 
Elménkben már most megforgatva mindet, 
V ad indulat ne kapjon el ma minket, 



!98 FEHÉR JENŐ 

A háborgásra, mely .keblünkben ég, · 
Dobjuk rá a barátság· köntösét, 
S önérzettel - itt-ott egy szóvirág -
Izenjük vissza : Széles a világ! 
Ezerfelé ezer más útja is van, 
Válaszszanak hát kóborlásaikban 
Más utat - mesgyét és ne éppen ezt, 
Hol szőlőszemtől hajlik a gerezd, 
S embermagasra szökkent a vetés. 
Szeliden erre kérjük őket és 
A választól függ, mit tevők leszünk . 

.Evt (gúnyosan). Kegy~lmet kérünk ! 
RmM (Evihez ). Inkább elveszünk? 
IbmA. A követségnek egy-két fordulója 

Ujabb időt ad ujabb fontolóra, 
Időt ki nyer, mindent nyerhet. Szerény 
Tanácsom ez, uram ... Bevégezém. 

BÁLÁK. A véleményteket meghallgatám, 
8 bár messze jár egymástól minda.hány, 
Bús honfisziv szólt mindből egyaránt. 
De mielött végső szót mondanánk, 
Az égiek hatalmát tán nem árt 
Próbára. tenni. Gyorslábu futárt 
Küldtem pitymallatkor Péthorba. át, 
Mondván neki: cHivd el Beór fiát, 
Bölcs Bileámot, kiről tud va. van, 
Hogy átka és áldása megfogan. 
Igérj kincset neki, aranyt s ezüstöt, 
Mert ime, a zsidó nép ellenünk jött 
Hatalmas, nagy sereggel és szorongat, c 

Ellep ni vágyva ősi sz ép hon unkat. • 
KH Bileám megáld, az meg van áldva, 
Éa átkozott, a kit sújt szörnyü átka. 

. ' 

-· 

- . ~ 

, 

~ .. 



. 
SÚR LEÁNYA 

Átkozná meg hát a. zsidókat ö, 
8 erőt veendünk rajtuk, bárminő 
Sokan lennének is. Bizvást remélem, 
Hogy Bileám nem hágy el a veszélyben, 
8 hallván a hírt, közénk siet legott. 

SÚR (hódolattal, Bá-lákhoz). 
N agy elméd, mely bölcsen gondoskodott, 
Mindannyiunkat bámulatra. készt. 
Hatalmas férfi Bileám, s a vészt, 
A mely fölöttünk zord-sötéten szárnyal, 
Elháríthatja szent varázsszavával. 
De az idő - te mondád, oh király -
Sebesebb, mind a. leggyorsabb futár, 
És Péthor, tudjuk, messze van idáig. 
A nappal tán két ízben éjre válik, 
Mig Bileám megjő. 

TöBBEN. Igaz ! 
SÚR. No lám! 
RÉBA. Időt kell nyernünk, én tanácsolám l 
Súa. Időt kell nyernünk, jól mondtad. De főleg 

Tartalmat adni kell a nyert időnek. 
BÁLÁK. Beszélj l 
Bún. Tusában nyerni meg csatát, 

A föld rögét vérrel itatná át, 
Gyilkolni, ö1ni és meghalni bátran, -
Ellenségek közt így van ez szokásban. 
De harcot nyerni máskép is lehet, 
Mint elnémított hullaraj felett. 
V annak nyilak, melyek ha tovaszál.lnak, 
Nem ölnek, bár mindig sziven találnak. 
Nem omlik vére annak, a kit érnek, 
De a nyomukban ott marad a méreg, 
Mely szú módjára, testet, lelket, elmét 
Meg6röl a nélkül, hogy éaarevennéd, 
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8 kiszivja orvul még idő előtt 
TestbeH a vért és cson t ból a. velőt, 
Mely az ifjut rózsákkal teleszórja, 
De a tavaszt érettük megrabolja. 
V annak nyilak, melyek h a tovaszálln ak, 
N em ölnek, bár mindig sziven találnak. 
Annak, ki t érnek, a. vérét ontják, 
De testét - lelkét méreggel megrontják l 
A nyilvessző : - igéző női szem, 
A méreg rajta : gyilkos szarelem r 

MmDNYÁJAN ( meglepetten). Ah r 
KoZBI (fenyegető en). Gyilkos szerelern r 
BÁ.LÁK. Csodás, szavamra t 
SÚR. Száz bajnokkal fölér egy nő hatalma, 

(Ravasz tekintettel a papnők felé.) 
Papnőink szépek, mint a rózsaszál, 
Szemükből a nyilaknak ezre száll, 
Bíivös tegzéblSl szedjék hát ki sorra. • 
A sok nyilat és röppentsék orozva 
Az ellenség szivének. Ám legyen 
Bódító méreg minden nyilhegyen ! 

B!L!x. A terved, ha jól sejtem, arra nógat, 
Hogy papnőink csábítsák a zsidókat 
Ledér életre és paráznaságra. 

BúB f meghajolva). Bál istenünknek sz en t imáda tára. 
BÁLÁK. Elmés, ravasz, pompás e hadicsel, 

De kissé hosszas tán a kivitel ... 
RÉBA. Nyakunkon az ellenség r 
Bú& Türelem ! 
RiBA. Itt cselekedni kell ! 
BÚB. Elismerem. 

A terv ellSnye éppen abbu.' van, 
Hogy l1istént hozzáfoghatunk. 

B.W. Ho an? 



SÚR. A kavics, sima tóba tnely röpül, 
A víz tükrén kört ír maga körül, 
Kezdetben aprót, ámde ez a kör, 
Nőttön n 5, mig a széles viztükör 
Fodrossá válik lassacskán utána, 
A kavicsot hajHsuk vízbe máma, 
A kis gyürü megnő holnapra már, 
S mindig nagyobb lesz, mind measzebbre jár . 

' Megkezdjük a követség kis körén, 
S ha megpihentek papnőink ölén 
És visszamennek, - gyorsan hire széled, 
Hogy a moábok földjén gyöngy az élet, 
És jönnek újak, mások, egyre többen, 
- A kör kitágul, mint measzebbre röppen, -
Egy hold - remélem - nem telik bele, 
8 Bál temploma zsidókkallesz tele. 

!Ot 

BÁLÁK (örömmel). Zsidókkal a Bál tem pl o ma l - Hahó ! 
Győzelmet ülni harcz nélkül ... mi jó! 
Halljátok ? Hej ! Töltsétek az a bort ! -
H arcz nélkül ülünk győzedelmi tort, 

l 

Harcz nélkül - némberekkel! ... Ertitek? 
( A papnőkhöz.) 

Hallottátok ? 
KoZBr (kilép a sorból}. Hallottuk, oh király. 

8 ha van bennünk csak egy parányi báj, 
Egy csöpp igézet, egy porszem varázs, 
Szemünkben villám, ajkunkon parázs, 
Kaczérság, csáb, rontás vagy bármi fegyver, 
Mindent magnnkra öltünk most az egyszer! 
Minden, mi vágyra, szenvedélyre szít, 
Minden, mi hódít, lázba ejt, hevít, 
Minden, mi büvös és kivánatos van, 
Üljön ki rajtunk százszorozva mostan l 
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A szerelern sok cselt, fortélyt -követ, 
De százannyit talál a - gyülölet, 
Szelid, ábrándos a szeretkezés, 
A gyülölet szilaj, vad és merész, 
Amaz galamb, saskeselyű emez, 
Az tó vizén, ez tengeren evez, 
Az, legfölebb ha búbánatra készt, 
De ez megőrjít, sorvaszt, elemészt. 
Gyülölségünket~ a mely tenni hajt, 
A szerelern palástja rejti majd, 
8 csak akkor libben félre a palást, .~ 

Ha betöltöttük a nagy hivatást, 
N os, rajta hát ! Készen vagyunk a tettre, 
Nincsen köztünk; ki meghátrálna, egy se! 
A követség vezérét én kívánom. ,. 
S a többi is horogra fut ... 

Sú& (aggodalmasan). Leányom ! 
BÁLÁK (egy ka tonához). 

Szólitsd elénk a zsidó ifjakat! (Katona el. J 

. ·' 

... 

Sún (Bálákhoz). Tartsd őket itt, mig a hajnal hasad, 
Addigra a csuklóikat arany 
Békóba verjük . . . loppal - hangtalan, 
Mint a hogy pillákra száll az álom. 
8 ha ébredezve rózsanyoszolyákon, 
Megcsörren a bilincs, hát ők maguk 
Azt fogják hinni, hogy e hang hazug, 
8 hogy voltakép biborszin női ajkról 
Elandalító, édes, röpke dal szól, 
Mig két fehér kar, két kis női kéz 
Halkan zengi$ lant hurján hevenyész 
Hozzá kiséretet . . . 

BÁL!E Ú gy - úgy leszen, 
Mint mondod. 
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KATONA (visszajő). A követség r 
BiLÁK. Csendesen. 
(Fineás, Ziml'Í és a zsidó követség többi tagjai, összesen tizen. Mind 

fiatal daliák.) 

FrNEÁS (Bálák elé lép). 
Im', megjelentünk hivásodra, téged 
És népedet köszöntve. 

BiLix. Üdv tinéktek l 
FINEÁS. Ámbátor még mi nem tudjuk, hogy innet 
Minő választ viszünk testvéreinknek, 

, Könnyüt-e, - mert könnyü a hir, ha jó, 
N em vinni kell, magától szárnyaló, -
Nehezet-é, -- nehéz a hir, ha rossz, 
Nagy terhétől a hjrnök r oskadoz, -
De bárminőt, ha nehezet, ha könnyüt, 
Vendéglátásodat, király, köszönjük. 

BÁLÁK. J ól mondottad, hogy a válasz, ha kész, 
A hírvivőnek könnyü vagy nehéz, 
De a választ megadni, jó vitéz, 
Ez mindenképen és minrug nehéz. 
Kérésteket meghánytuk s vetettük, 
Egy s más oldalról fontolóra vettük, 
De széjjelszedni minden ág-bogát, 
Arasznyi volt időnk . Kérünk tehát, 
- Bár félek, hogy házam tájéka untat, 
Tiszteljétek meg hajnalig lakunkat, 
S midőn a nap első augára áraszt 
E tájra fényt, átadjuk majd a választ. 

Fm Eis 

(társaival halk megbeszélést folytat, rnire Mana&8e távozik). 
Ha válaszod csak e csekély időn függ, 
Legyen kivánságod szerint. 

Bix..U. Köszönjük. (Rövid gondolkodás után.) 
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Ha nincs, mi ajkadat lezárja, ok, 
Bocsáss meg, egy kérdést koczkáztatok. 
Halált fitymáló vitézségetekrül, 
Elszántságtokról, mely hé>stetteket szül, 
A szálló hir régen csodát regél. 
Mi az, mi titeket hevit? 

FINEÁS (nemes hévvel). A czél r 
B.U.u. 8 a czélotok mi ? 
FmEÁs. Measze tájakon 

V an egy csodás, bé>ségáldotta hon, 
Rajt' váltakoznak völgyek és hegyek, 
Virágos rétek, árnyas ligetek, 
Olajfaerdök, termé> rónaságok, 
Dombok lankája szöllé>vel megáldott, 
Az ág édes gyümölcstől roskatag, 
A réteken lejt száz ezüst patak, 
Szinestollu, vidám madársereg 
Zengő ~alá tól hp.ngos a berek, 
B a. tájra, ékes takarójani 
Azúrszínti menyboltozat borul . . . 

BÁLÁK. 8 e hon? 
FINEÁS. Nekünk igérte Isten r 
BWL Melyik ? 
FINEÁS. Az egy, a kinek mása nincsen. 

Az egy, a ki nagy, a. ki bölcs, ki jó, 
Öröktül van és örökké való, 
A ki teremtett földet és eget, 
Holdat, napot és csillsgsereget, 
Kinek szavám lőn a. nappal, éjjel, 
Er6sségtől tengert vála.szts széjjel, 
Kinek szaván lett hajnal s szürkület, 
A ki elhintett maghozó füvet, 
A ki teremtett vadat és halat, 
Embert formált szempillantás alatt, 
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Az egy, ki minket rabságból kimentett, 
l 

A ki velünk csodákat szüntelen tett, 
Az egy, ki bennünket sohsem hagy el, 
Mert a választott népe - Izrael. 

BÁLÁK. És azt hiszed, hogy nincs fölötte senki? 
FINEÁS. Ő az egész mindenséget belengi, 

" Mindenkinek O áll csupán fölötte, 
Mert minden, a mi van, az Ő szülötte ! 

BÁLÁK. Oly csillogó oly ékes a szavad, 
Hogy nincs kétségem ; lelkedből fakad. 
Tisztelve mély hited, engedd nekünk meg, 
Hogy most mi is hódoljunk istenünknek. 
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(Bálák egész kiséretével távozik. A szinen osak a papnők és e. zsidó 
követség tagjai me.re.dna.k. A ldré.ly távozása u tán a papnők köriil 

fogják az ifjakat. Kozbi Fineás mellé szegődik. Alkonyodik.) 

KoZBI ( Fineáshoz ) . Hajnalban már távoztok? Oh, be kár f 
FrNlás. Testvéreinknek lenn sok ezre vár. 
MÁSODIK PAPNÖ ( Zimrihez). 

N em érzed az alkonynak illatát ? 
ZIMRI. Kábitó, mint te r 
M.lsoDIK PAPNŐ . Én? 
ZIMRI. A légen át 

Milljó viré.g kelyhéből száll az illat, 
De annyi measze földeken se nyílhat, 
Hogy illatjuk fölérne dus hajad 
Szállongó illatával ..• (Lassan el. ) 

HARMADJlt PAPNÖ (e.qy ifjuhoz). 
Arczodat, 

Minthogyha láttam volna egykoron, 
b .J ö. Csak képzelc5döl. 
PAPNÖ (mermgv8). Vagy tán álmodom. (Lassan tl. ) 
NBGYEDIK PAPNÖ (egy ifjuhoz ). 

A pusztaság nagyon sivár lehet. 



, 

FF.JÉR JENŐ 

b Jó. A puszta rög mjndenkor édesebb, 
Mint a rabszo1gák fonta puha párna. (La8san el.) 

(Ifjak és papnők valamennyien, Fineás ós Kozbi kivételével, elszá.
lingóznak. A hMs6 függöny utánuk nyitva marad, s azon át halvány 

körvonalai látszanak a zsidó tábornak.} 

KoZllL Magunkra hagytak. Látod ? 

FlNEAS ( a, lépcső fokára ül és bánatosan kezébe ha.jtja fejét). 
A ki árva, 

El van hagyatva. úgy is l 
Kozm. Arva. vagy ? 
F'INEÁ.s. Az. 
Ko~I. Terhedre vagyok ? 
FINEÁs. Nem, nem, - maradj l 

Egy holdja. ép, mióta. árva lettem. 
Apám kidült az edrei ütközetben, 
B anyámat a bánat utána. vitte. 

KoZBI. Sajnállak ifju. És ha sebeidre 
Találhatnék gyógyitó balzsamot, 
Elmennék érte - bárha. száz tövis 
Sebezné lábam, a vadonba is. 

FiNEÁs. Részvéted enyhit minden bánatot. 
Mi a neved, leányzó ? 

KoZBI. A nevem ? 
FINEÁs. Hogy emlékembe véssem, s néha. napján, 

Mikor a bánat téplS ölyve csap rám, 
Elsnttogha.ssa.m ... 

KoZBI. Súr fejedelem 
Leánya vagyok. Kozbi a. nevem. 

FJ:nis. De szép neved van ! Ép magadhoz illő. 
KOZBI ( kaczéran ) . Tetszik neked, vité~ em? 
Fl:nis. MindakettlS. ' . 

A neved is, te is ... 
KoZBI. Haha l Valóban? 
Fxu&a. Amit mondok, sohase puszta szólam. 

. ' . 

•' ~ 



SÚR LEÁNYA 

KozBI. 8 ha bizonyságot kérnék tőled erre ? 
FINEÁS. 8zép vagy, mint a kelő nap, istenemre ! 
KozBI. A választ ügyesen kerülgeted. 
FINEÁS. N em értlek. 
KozBI. Azt mondod, tetszem neked. 
FINEÁS. N agyon. 
KozBI. Hát bizonyitsd be. 
FINEÁS. És miképen ? 
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KoZBI ( hi~elkedve). Ugy, hogy segitesz tova üzni nékem 
A homlokodról e sötét borút. 

FmE!s. A bútól a vígságig nagy az út r 
KoZBI. 8 ha kisérődül rajta én szegödném? 
FINEÁs. Jól esnék a sötétben a verőfény. 
KoZBI. L ásd, úgy szeretném, hogyha gondtalan, vig, 

Pajkos, jókedvii lennél, óh, csak addig, 
Mig fogva tart közöttünk küldetésed. 

FINE1s. E fogságnál a szabadság sem édesb. 
KozBI. Mondd, mit tegyek, hogy felviditsalak? 
FINEÁS. Beszélj r Hiszen· ajkadról a szavak 

Ugy zengnek, mint büvös, csodás zene, 
És mintha. a szivembe rezgene 
Hangodnak lágy, szelid melódiája. . .. 

KozBI (hirtelen). Akarod, hogy daloljak? ( É 'Mkbs fog. ) 
Astarte liget j e csodás, gyönyöríi, 
Ringó, puha bársony a fű, 
Van benne granátfa, gyümölcsöt adó, -
Alatta heverni be j6 l 
Onnét idesúgj a. a.z alkonyi szél : 
Astarte él l 
Astarte éli 
Suttogja. az alkonyi szél. .. .... _ 

Izzó szarelem buja. mámora vár, 
Ajkam tüze osókra sovár, 

.. . 
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Szép, bús fejedet, nosza, hajtsd ide rám, 
8 a bú tovaszáll szaporán. 
Reszketve susogja az alkonyi szél : 
Astarte él f 
Astarte él f 
Suttogj a az alkonyi szél. , " 

Virággal . amott telehintve a pást, 
De röpke az illata, lásd, 
Letépni siess, a mikor üde még, 
Mert hirtelen itt van a vég . .. 
Nem hallod-e? Súgj a az alkonyi szél: 
Astarte él f 
Astarte él ! 
Suttogja az alkonyi szél. 

Az ifjukor álma, bucsúra ha int, 
Nem tér soha vissza megint, 
A percz eliramlik, arasznyi a lét, 
Tépjük le tehá. t gyönyörét ! 
Halld, súgja, susogja az alkonyi szél: 
Astarte él! 
Astarte él t 
Suttogja az alkonyi szél. 

(A refraini minden versszak végén távoli n6i kar ismétli. A dal 
végeztével Kozbi,. csörglS rézdobbaJ kezében, tánczra perdül, a mely 
eleinie lassú, de mind szilajabbra válik. A mikor befejezte, pihegve 

ül le Fineás mellé a lépcslSre.) . 

Fnm!s. Elfáradtál, szép Kozbi? 
KoZBL O h, ha ·tetszik, 

Viditásodra tánczolok napestig. 
Fmw. Te felvidítni vágyol, Kozbi, engem, 

B lásd, újabb bánatot keltesz slivemben. 
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KoZBI. Én ? Bánatot? Mért szórod rám e vádat? 
FINEÁS. Mert szép vagy és mert többé sose látlak. 
KozBI. A bánatod, ifjú, felényi csak. 
FINEÁs. Miért? 
KozBI. Mert a fele nálam marad. 
FINEÁs. Oh, Isten l 
KozBI. A te Istened kegyetlen t 
FINEis. Ne káromoljad l Mert Ő az e;rretlen, 

Mindnyájunknak egyképen atyja Ő. 
KozBI. És Bál Isten ? 
FINEÁs. Lelketlen, puszta kő. 
KozBI. Istenség ő és a. papnője én, t 

Ki porba hullok a tekinte.tén. · 
Megvédett minket vészbe' és viharba', 
8 mikor a béke hófehér galambja 
A légen át szelid - csillogva röpköd, 

' Á.d gazdag termést, izletes gyümölcsöt. 
Sok nagy csapástól népünket megóvja, 
Házunk tájának hü oltalmazója, 
8 a. sok jóért. mit bőkezüen azét oszt, 
N em kér, csak hébe-korba egy fehér kost, 
V agy egy kövér tulkot ... emitt-amott 
Egy kis szállongó tömjén-illatot . .. 

Fnru.s. Bohó beszéd l 
KozBI (suttogva, szenvedélylyel) . A forró, perzselő, 

Izzó szerelmek jó ba.rátja ő, 
Csalódott szívnek ö nyujt balzsamirt 
Epedve várt, édes gyönyört se tilt, 
Pazar az élet minden örömével, 
Két hő szivet egymástól sohse tép el, 
Nem nézve, ki az egyik, ki a más, 
Csak azt, hogy eljött a virágnyitás, 
Csak azt, hogy egy-egy nyiló rózsaszáJ 
Megrészegítő illatot kináJ. . 
.b IJlJT ÉVkönflve 1.908. 
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FmEÁs. N e részegíts meg, nyil ó rózsaszál r 
KoZBI. Az ifjúság sebtéb~n tovaszáll, 

8 nem nyújt egyéb gyönyört, mint a szerehnet. 
N e fussunk el virágok ezre mellett, 
Melyek felénk csábítón bólogatnak. 
Mert később, zord rögén a sivatagnak 
Nyiló virágot többé nem lelünk. 
Tépjünk belőlük most ... jerünk, jerünk . .. 
Kebledre tűzöm a legszebbiket ma, 
8 te a hajam ba ... , illatos hajamba ... 
Jer és maradj örökre itt velem, 
Egy istenségünk lesz : a szerelern f 

(Fineá.shoz simul. Szemeik egy pillanatra egymásba mélyednek, de 
Fineás tekintete egyszerre lesiklik Kozbixól, és a háttérben megpil
lantván a zsidó tábort, a hol éppen akkor gyúlnak ki az őrtüzek, ellöki 
őt magától, majd a hátsó szinre lép és merengőn néz le a völgybe. 

KoZBI r neheztelő hangon). 
Elfordulsz tölem? 8zólj, mért e harag? 
Mit tettem? Hogyha megbántottalak, 
Bár vétkemet rossz szándék nem kisérte, 
Könyörgö hangon megkövetlek érte. ( J(özelebb lép Fineás· 
Úgy-e; sokat csacsogtam, s.ok bolondot? [ho.z). 
De szívem súgta, a mit ajkam mondott. 

FINEÁS (oda sem figyelve, egyre nézi a tábort) . Milyen sz ép l 
Két színe van csupán az éjszakának : 
Fekete és vörös. Mégis csodásabb, 
Szebb, mint a napp'al, mely kérkedve lépdel 
Ezernyi pompás, tündöklő szinével. 
Milyen szép l A sok lSrtíiz hogy lobog r· 
8 körötte a. nép hogy sürög-forog, 
Kicsinyje, nagyja ... Én szerette népem l 

KoZBI. Mit nézesz oly merlSn? 
FINE!s. És a közepén 
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A fl:>pap sátra ... Ott az én hazám t 
Vándor-nyomunkat bár nap-nap után 
Besöpri a puszták sívó homokja, 
J e hova az utunkat beragyogja, 
8 bolyongva sem vagyunk hazátlanok. 
Vágyón most is felétek andalog 
- Fekete éjben r l:>t tüzek t - a lelkem. 

KozBI. Óh, mondd meg hát, mivel kell vezekelnem, 
Hogy a szived felém forduljon ismét? 
N e tétováz z ! . . . Nyujtsd a kezed' l . . . J er innét t • • • 
Arany kehelyben már gyöngyözve várnak 
A legtüzesb borok, melyek Moábnak 
N apsütte, dús hegylankáin teremnek. 
A nyoszolyádat én magam vetem meg, 
Párnának ráterítem a hajam', 
Melynek tömjénnél jobb illatja van, 
S lágyabb, mint a selyem ... Zengl:> dalommal, 
Nyakad köré fonódó két karommal, 
Bűvös, ábrándos, csillogó mesén 
Ringatlak csodaszép álomba én ... 

FINEÁS (fürkésző tekintetet vet Kozbira) . 
KozBI. Uram lész és én rabszolgád leszek, 

A mit óhajtasz, mindent megteszek, 
Szemed intése, kezed mozdulatja. 
Parancs lesz nékem . . . J er hát l 

FINEÁS. Hagyj magamra J 

KozBI. Elűzesz ? . . J 6 . . . megyek . . . , de ne feledd, 
Könnyek között vár a - szarelmesed l ( Lassan el. ) 

FINEÁS (rnagában) . Dárdák között, nyílvesszök záporában 
A helyemet mindig bátran megálltam, 
Elsők sorában küzdtem, és e kéz 
Sosem ismerte, mi a remegés. 
De most . . . e helyt . . . a lelkemen keresztül 
Egy sejtelem suhanó árnya rezdült, 
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Sötét árny, a mely reszket, imbolyog, 
De ott van . . . és nem szabadulhatok. 
Belém kapaszkodott, lelkembe vágott, 
8 elhervasztotta menten a virágot, 
A mely szivem mélyén bimbózni kezdett. 
Kis szikra. a gyanú csak. Egy lehellet , 
El is olthatja végkép . . . Am elég, 
Hogy lángtenger váljék belőle még. 

(Manasse jő.) 
Fnm!s ( fölriadva). Manasse r 
MANAssE. A hírt táborunkba vittem, 

Hogy hajnalig várunk válaszra itten, 
És ... 

' Flmás. Es? 
MANASSE. Tudtukra adtam, hogy ha tán 

Ell>adná magát ez éjszakán 
Váratlanul valami esemény, 
Háromszoros kürtszóval jelzem én. 

FINEÁs. Váratlanul? ... Egy esemény? ... Az éjjel? ... 
Manasse l Kérlek, szólj l Mindent beszélj ell 
Gyanakszol? Mert ok ezt nem mondtad l 
Ha ugyanaz, mi engemet szorongat, 
Nem féltő lelkem rémlátása többet, 
De fegyver, mely reánk orozva törhet r 

MANASSE. Mikor - parancsod' teljesítni készen -
A táborunk felé tartottam éppen, 
Ott, hol az ösvény a völgynek letérül, 
Egy kis gránátbereknek rejtekébül 
As esti szelilS víg kurjongatást 
Bodori felém. Az alkony bl) palást, 
És kandi azemt61 megvéd lenge szÁrnya. 
Oly halkan, oaöndben, mint magamnak árnya 
Közel lopóstam • • • · 
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FrNEÁS. 8 mit láttáJ ? 

MANASSE. A holdnak 
Sápadt fényénél tánczoltak, daloltak 
Ledér papnők Astarte szobra mellett, 
Kit czédamód', 5rjöngve ünnepeltek. 
Csókkal boriták zöld bálványa képét, 
S bűnös kezekkel foszlányokra tépték 
A nlS legszebb erényét: a szemérmet. 
És od ado b ták a lelketlen ércznek 
Engesztelésül köntösük' s a porban 
Fetrengtek, mint a barmok •.. 

Körbe, sorban 
A társaink állottak szótlan ott, 
8 gyönyörrel nézték a gyalázatot. 

Fl:NEis. Iszonytató ! 
MANASSE. Astarte él! kiálták 

A papnők, e szégyentelen paráznák, 
B vért forralón, láng-szító lázban égve 
Prédául adták társaink ölébe 
Fehéren is szennyfödte testüket. 

FINEÁS. O h, Isten ! 
MANASSE. És élesztik a tüzet 

Hizelkedő, csábító ajkaik 
Gyilkos mézével, mely tán hajnalig 
Pulya rabokká aJjasítja itt 
Romlatlan vérünk büszke véreit. 

FINEis. Kelepcze ez l ... Még benne nem vagyunk l 
Isten világítá meg az agyunk, 
Vesztünkre szlJtt hálóján vész a csalfa l 

M.uussE. Bár lenne úgy l 
FINEis. Úgy lesz l De hallga l Hallga l 
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(Az egyik papn6 futva j6 a sBime, nyomban utána Zimri. Az oU 
lev6ke~ a homj.)yban nem veszik éure.) 
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Znr&I. Akár a zerge, úgy ezökellsz előlem 1 
Apró lábad nem éri a rögöt sem. 

PAPNÓ (lépteit meglassítva ) . 
A j ó vadász, a mit üz6'be vett, 
Mindig eléri .. . 

Znnu (elfogja és átkarolja a leányt) . S én elértelek 1 
PAPNÓ. Erényedül ne r ódd az én hibámat, 

Megállt a vad, könnyü volt a vadásznak 1 
ZIMBI. Egy éjen át futottam vón utánad, 

De szivemből köszönöm a - hibádat. 
ElfogtaJ&k, enyém vagy, jog szerint. 

PAPNÓ (sóhajtva) . Ugyis tudom, elvesztelek megint t 
Znm.I. Ezer veszély között is visszatérek r 
PAPNÓ. Mikor? 
Znnu. Holnap, lepiében a vak éjnek. 
P APNÓ. Én várni foglak . . . 
ZDIRI. Holnap l 
P APNÖ. Bármikor, 

Ha epedő aj kamra szomjazol r (Elmennek.) 
MANASSE ( Fineáshoz ) . Hallottad? 
Fnmis. Borzalom t ( Hirtelen.) Rögtön keresd fel 

A társainkat, és vigyázva lesd el 
Legalkalma.sb pontját a gyors időnek, 
Hogy a veszélyről értesítsed őket. 
Itt várok rájok ... Jehova kisérjen r (Manasse el.) 

(Kozbi lassu léptekkel bejö.) 
Fln!s. Te itt? 
KoZBI. Csodálkozol? Gyötört a bánat, 

B gylSzhetlenül üzött a vágy utánad l 
FINEÁs. Nem .•. nem akarlak többé látni ... Távozz l 

Én visszatérek népem táborához. 
KoZBI (ijedten). [vársz ? 

Elmégy ? • • • Moat ? • . • Tüstént ? • . • Elmégy ? Mit se 
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Hát nem gondolsz velem már, Fineás? 
Oh, ha szivem mélyén olvasni tudnál! 

FINEÁs. Ha a szivedben vón ezernyi zúg bár, 
Olvasni tudnék mindenikben én r 

KozBI. S mit olvassz bennük ? 
FrnEis. Minden rej tekén 

Szivednek ocsmány, czéda bűn tanyáz. 
Ezt olvasom belőlük. 

KozBI. Fineás r 
FINEÁS. Nincs fertő, a mely nálad u:t;tdokabb, 

Ocsmány ab b férget nem sz ült még iszap, 
Nincsen teremtés, hozzád fogható, 
A földön nincs nálad alábbvaló,· 
Nálad, ki a szerelmet szinlelés 
Hazug szavával meggyalázni kész. 

KozBI ( a földre dobja rnagát) . 
Szeretlek J (átfogja Pineás lába.it, ) 

FINEÁs. Félre innen J Ajakad 
Bemocskolhatná. még saruimat r 

KoZBI. Óh, mit tegyek hát, hogy higyjél nekemf 
FINEÁS. Ha erdőmélyben, lombos rejteken, 

Riadva álomból, magunk előtt 
Kigyót látunk közelgni, sziszegöt, 
Sosem kutatjuk, mérges-é, nem-é, 
Bzörnyü csapással csak sujtunk felé r 

KozBI. Kigyó ? Én ? 
FINEis. Förtelem J 

KozBI. Hallgass meg engem r 
Hallgass meg J 

FINEÁs. Kárhozat csillog szemedben J 

Me nj, menj ne lássam őket r 
KozBI fjölugrik). Kárhozat? J 

Nem bánom J Csak a pillantásodat 

~1 5 
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Mélyeszd beléjük ... Fineás l . . . Szereltnem r 
Óh nézz reám. És hogyhamost szememben 
A kárhozat villáma is ragyog, 
Az üdvök üdve lesz, mit én adok. 

FmEJ.s. N em, nem ! N e lássam . . . a szemed megint 1 
KoZBI. Ezér szemam v ón, most rád n ézne mind r 
FINEÁS. Úgy hát e kettőt is kioltom én r (Tőrt ránt és 

[leszurja Kozbit, a ki holtan rogy össze.) 
(E pillanatban megjelenik Manasse a követség tagjaival. 

Késöbb Zimri.) 

MANASSE. Itt vannak im ..• 
FINEÁs. Siessünk vissza tüstént 

A táborunkba most ! 
MANASSE ( észrevuzi Kozbi tetemét J. Mi az ? Mi történt ? 

FINEÁs. Megöltem őt r Dicsőség Izráelnek, 
8 halál minden ellenségére l Jertek r 

fl 

MANASSE. Sorunkból egy hiányzik l Zimri l O t 
FINEÁs (türelmetlenül J. 

Hát merre van? Nincs várni rá, idő l 
ZIMRI ( ittasan betámolyog ). 

Oly édes volt a csókja, mint a méz, 
Szempárja, mint az éj csillagja néz. 

FINEÁs. Jer l Jer velünk l 
Znuu. Ráérünk hajnalig l 

A csókja ... 
FINBÁS. Úgy maradj örökre itt. (Leszurja. Zimri egy·kettOt 

[lép, azután összeesik. A. követség sietve el. ) 

Rövid szünet.) 
(Emberek jönnek. Élükön Beba. A függönyöket széjjelvonják.) 

RimA ( a:e 6Titbn-ekhez). Hé emberek csak errébb, sebtibai 
E helyt emeltek hét oltárt ide, 
F.Qmás ~ellé, sorjába. És ha itt lesz 
A p'thori varázsló, mindenikhez 
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Szent áldozatnak egy tulkot meg egy kost, 
De a javából, kezdjetek most 
Munkához és ... (Megpillantja Kozbi tetemét.) 

Mi ez? V ért látok itten l 
Fáklyát ide l Hé, emberek, legitten t 
Megölték a papnlSt, a Súr leányát. 
Gyilkosság f Héj l 
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EoY FÁKLYÁS (Zimri tetemébe botlik) . No ennek is lezárták 
Örökre az ajkát l 

fuBA. Ki az? 
A FÁKLYÁS (megvetőleg). 

Zsidó r 

(Bálák kiséretével. Leghátul Stir.) 

BÁLÁK. Mjféle lárma ez ? 

REBA. Iszonytató t 
Kozbit megölték r 

Súr (előre rohan). A leányom r Óh! (Kozbira borul.) 
REBA. 8 mellette halva. fekszik egy zsidó. 
BwK ( Kozbi tettrmére mutat). 

Ki fegyverét emelte rá, jaj annak r 
Rlm.&. Csak a zsidók tehették. 
BÁLÁK. 8 merre vannak ? 

(H!rnök jön.) 

BÁLÁK (a kimökhöz ). Mi hir? 
HmNöK. Uram, jelentem hódolattal: 

Az uton, mely kigyózva lejt a völgybe, 
8 az ellenségnek tábora torkol, 
Látták, hogy mint tér a.z övéihez 
Sietvést vissza a zsidó követs~g. 

Búa. A gyilkosok l (A himöllhöz.) Láttátok mint menekvék 
V é res kezekkel a hitvány csapat? l 
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f:) nem állta senki, senki utjokat? l 
Nem látod, hogy megölték a lányom? 

(Háromszoros távoli kürtszó.) 

BÁLÁK. Miféle kürt sz61 ? 
RmM. 
Évi. Úgy vélem, az 

Ez nem a mienk l 
ellenség kürtje zeng. 

(Újabb kürtszó.) 

RÉKEM. A kürt szavára hallga l - most feleltek. 
Évr. Az ellentáborbóli 
RÉKEM. Vaj mit jelenthet 

Ez a r ejtelmes, titkos kürt-beszéd ? 
BÁLÁK. Száz hírnök fusson rögtön szerteszét, 

8 kiáltsa fennen, hogy fegyvert ragadjon 
Moáb szülötte mind l Ez a parancsom l 

. (Másik hírnök.) · 

HmNöK. J elentem, hogy Páthorból az imént 
Egy férfi érkezett l 

BÁLÁK. Bocsásd elénk l 

(Bileám belép.) 

BILEÁM. Siriából hozattál engem át, 
Hogy átkoznám meg Izráel hadát. 

BÁLÁK. Szent férfiú, tudjuk mindannyian, 
Szavadnak mily varázshatalma van. 

Bn.EÁM. De én gonoszt annak mért mondanék, 
Kinek az Ur rosszat nem monda még? 

Brux (a zaidó tábor felé mutatva ). 
Nézz végig, im, a gyülevész hadon, 
B átkozd meg l 

BúB ( Bileámhoz ). Lásd, szépséges hajadon 
Leányomat megölték l Átok l Átok J 



SÚR LEÁNYA 

Bn.EÁM (a zsidó tábor j el8 tekintve) . 
Mily szépek a te sátraid, o~ Jákob l 
Mint völgyek,. a melyek m.ívelve vannak, 
Mint bűvös kertek, partján a folyamnak, 
Mint áloé, mit ültetett az Ur, 
Mint czédrus, mely vizek mentén virul. 

BÁLÁK. A sújtó átkot rájuk mondd ki végre, 
Arany-· s ezüsttel megfizetlek érte l 

BILEÁM. Ha házad minden kincsét nékem adnád, 
Én át nem hághatnám az Ur parancsát. 

BÁLÁK. Hívattalak, nem hogy dicsérjed őket, 

De hogy átkoddal· sujtsd a kérkedőket. 
BILEÁM. Izráel népén nem fog a varázslat 

S jövendőmondás is nyomot hibázhat. 
Az ő királya, higyjétek nekem, 
Agág királynál is nagyobb leszen. 
Ezer halálból, millió veszély bűl 
E nép feltámad, talpra áll, felépül, 
Köly kös oroszlán ez a nemzedék, 
Mely tudja az ő szörnyü erejét, 
A mely, bármerre bolyg, mindegyre hódít, 
És elemészti öntelt támadóit. 
Mert ez a nép, Izráel népe, im, 
A jövendőt hordozza váilain. 

B!LiK. Hívó szavammal megtiszteltelek, 
S e tisztességtől az U r fos z ta meg. 

Bn.EÁM. A mit beszélek, nem az én szavam, 
Az Ur beszél, higyjétek, általam. 

B!L!K. Ha oly hatalmas úr beszél belőled, 
Hát mond az átkot l 
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Bn.EÁM (a táoor jelé kitárja karjait) . Én megáldom öket l 
BÁLÁK. Légy átkozott magad s minden fajod l 
BILEÁM. Megyek, hová az Ur elhivatott. (El.) 

(E pilla.natba.n kivülről mindinkább közelgiS és erősbödő lárma.) 
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HIRNőK ( lihegve). Uram király, nyakunkon a zsidók, 
Nincs, visszaverni őket, semmi mód. 
Már döngetik a városunk falát ... ( Elrohan.) 

B.iLÁK. Fegyverre l 
MÁsiK HIRNÖK. Fusson a ki merre lát, 

Beverték már az összes kapukat 
8 dárdáikkal nyitnak rajtunk utat l 

BÁLÁK. Elvesztünk l 

(Iszonyu zavar, futkosás, ordítozás.) 

UJABB HIRNÖK. Porban a Bál szobra már l 
8. mindenfelé jajongás, vér, halál .. . 

(A szinröl mindenki eszeveszetten menekül el. A zsidók diadalmi 
lármája mind közelebb ha.lla.tszik. E pillanatban egy . zsidó csapat, 

élén Fineásszal beront a szinre.) ' 

FINEÁS. V el ünk az U r ! 
MANASSE. A sze n t frigy ért, - el lS re ! 
FINEÁS. Halál reá, ki alpártolna tőle l 

Mert Ő az egy ! 
MANASSE. Áldassék a neve r 
FINEÁS. Ki elvisz az igéret földjire r 

Az egy, ki bennünket sosem hagy el, 
Mert a választott népe, - Izrael r 

(Mindenfelöl kürtök rla.dn.a.k. Hajnalodik. A függöny lassan legördül.) 

Budapest. Fehér Jenő. 
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A CIONIZMUS. 

Nem vitatkozásnak az irásával jöttem, hanem a 
zsidóság igazának ismertetésére. Így fordult a történet: 
a nehéz tusákból már kiformálódott históriai dön
tést - hogy a zsidóság vallás - megbolygatta, és 
a régi kérdést : vallás-e vagy nemzet? újra vitába 
sodorta a zsidóság egyéniségének az a felfogása, a mely 
a cionizmus néven kér, követel meghallgatást és meg
hódolást. V annak rajongói, vannak ellenzői. Én nem 
vagyok a híve,. de sokszor nehéz gondolkozóha ejt : 
mert, az én tudásom szerint, a cionizmus Izraél éle
tében a végnek a kezdete ; és a lélekzet is megszegik 
a gondolatra, hátha mégis igaza van, hogy nincs más 
hátra, csak az az utolsó próba. 

Nem szabad, nem is lehet a eionizmnat csak amúgy 
fél vállról szófia-beszéddel elintézni, mert nem érthe
tetlen szeszély, de a történeti erőknek filozófiája 
teremtette meg. Csodás mozgalom: megható és bizarr, 
naiv és t·ettenetes ; félelmetes, mert benne a zsidóság
·nak végrendelkezése és az emberiség közszellemének 
a gyalázata; de fönséges is, mert maga. történeti 
tévedés lehet, hatásaiban ott van az erkölcsi és a. 
formai szépnek az igazsága is. Ezért a jóért, a kik 
nem vallják is, áldhatják a cionizmust: itt a zsidó-érzés 
ra.jongását váltotta ki a lelkekből; de nem a nyomo
rúságtól, lenézéstől, gyülölettől meggömyedt, gyáva, 
reszkete') alakokból, hanem egyetemes müveltségben 
fürdött, szabad, marész szárnyalású lelkekből; ott 
esztétikai csodamüvelésre ihletett költöt és festő-
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müvészt, hogy forrongásában a készülö zsidó renaig. 
sance elemei. 

Nem egy vonásban több, nagyobb, erősebb, értéke
sebb- az első látásra - a zsidóság e megújhodásában 

) 

mint addigi szellemében. Amióta a babyloni vi.zek part-
ján kiültek estenden őseink és sírtak, hogy vissza
gondoltak Ciónra, azóta a babylóni yjzek behálóztak 
három földrészt, mi pedig e babylőni vizek mellett 
üldögéltünk és sirtunk - a mig a cionizmus hangja 
beléhasított a fájdalomnak zenéjébe: hagyj föl a 
siránkozással, segíts magadon; szemedből kiapadhat 
a könny, mit érsz vele? sziklát kivájhat a vizcsepp, 
Izra~lnek tengerkönnye sem lágyítja meg az emberiség 
szivét. A cionizmusban Izraélnek géniusa nem a bána
tos, megroska.dt, gyermekeit sirva kereső özvegy-anya, 
hanem a kemény vonású, szikár, izmos, elszánt mun· 
kás, a kinek baljában a tóra, jobbjában pöröly. Izraél· 
nek hagyományos szelleme vádolja az emberiséget az 
emberiség előtt : vádolom, így szól, a modern valláso
kat, a miérthogy Isten nevében Istent is káromolják, 
a mikor a zsidóságról esik szó előttük ; vádolom, foly
tatja, a művelt nemzeteket, a miértbogy a zsidósággal 
szemben még mindig kitör lelkükből az ősi müvelet
lenségnek durva faj-gyűlölete ; és vádollak téged maga
dat is, a ki törvényt látsz rajtam, téged, emberiség, 
a miérthogy ha a zsidóság lép elébed, az ember nem 
tud ember lenni és a mindenségben meggyalázza az 
ember fogalmát ... A cionizmus meg igy beszél : «Elég 
volt a panasz, minek a vád? A kiket vádol unk, a vallá· 
sok, a ne1111etek, az emberiség, azok a biráink; ki várhat 
igy igazságot? Valami újat kell próbálni. Ha vallás 
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voltunk, nemzet akarunk lenni : a vallások nem túrték 
meg a vallást, a nemzetet befogadják majd a nemze
tek; a vallások, úgy látom én, hacsak & lelkük meg 
nem változik, meg sem békülhetnek velünk, mert a 
zsidóslÍoonak puszta létezésében is a maguk igazságá
nak állandó czáfolatát sejtik, látják; a nemzet fogalmá
val mégsem jár így együtt a türelmetlenség: a világ
történetben alku meg szövetkezés járja, és a vallást 
e részt meg is s:zégyenítette a politika, megteremt
vén a történeti semlegességet, az ad'm4t kódest, a 
szentségnek azt a földterületét, a hová nem léphet 
ellenség ... » 

Ez a cionizmusnak az álma: az évezredes gyalázat 
tovatünik Izraél fejéről, ha megint az lesz, a mi volt, 
a minek lennie kell - nemzet. A zsidóság, úgy mondja, 
félredobta régi jogát valami újért, amit el nem ért: 
vallás akart lenni, pedig mindig nemzet volt, ma is 
az - csakhogy ma hontalan nemzet; máltatlan tör
téneti helyzet : keresse hát a maga természetes jogát: 
hazát a nemzetnek; ha lehet : azt a régit, azt a szentet. 

Az a mozgalom kisebb-nagyobb erővel lekötötte 
mindannyiunk figyeimét ; közvetlen érdekkel azonban 
a zsidóság belső életének csakis ez a fordulata, ez a 
művelödéstörténetbe belédobott eszme, a zsidóságnak 
nemzet- volta, bir számunkra. Ezt a kérdést akarnám 
én tisztázni, hadd tudja a lelkünk, mihez húzzon: 
igaz-e, hogy a zsidóság nemzet? és kívánatos-e, hogy 
nemzet legyen ? .tc 

Ha a történeti folytonosságból és a most késsült 
meetereéges vagy természetes keretből kiemelj ük az 
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egész kérdést és a magyar zsidóságnak tömegeit szó. 
litjak fel döntésre: mondjátok meg, nelnzet-e számo
tokl'a a zsidóság, avagy vallás? a legtisztább meg
győzödésnek szavával azt válaszolják: <1mi sohasem 
éreztük magnnkat zsidó nemzet tagjainak ; ami nem. 
zeti érzés, politikai ábránd a lelkünkben, az mind a 
magyarságé; a míg karddal irják a népek történetét, 
a hatalomnak kard j át a magyarság kezében akarjuk 
mi látni; és ha eljött az idő, hogy a népek mérkő

zésében a műveltség lesz az egyedüli fegyver, a mi 
álmunk, histódai gyönyörüségünk a magyarságnak 
erkölcsi és szellemi fönsége lesz ; így érezünk ; ez 
vagyunk. • A döntő mozzanat ott rejlik a jelen érzésé
ben, amimellett a multnak tényei is, a jövőhöz fűzött 
ideálok is másodrangú jelentőségűek. A ki ezt taga
dásba veszi, tagadja épen az élő nemzedékben az élő 

gondolkozásnak, magának az életnek, a jogát. 
Ha a cionizmus másképen érez és nemzetet lát 

Izraélben, a maga világfelfogásához való jussát senki 
tőle el nem veheti, a hogyan mi sem mondunk le a 
magunk igazáról - de hát a cionizmus nem veheti 
a kialakult érzést, meggyőződést nyugodt türelemmel: 
neki más meggyőződést kell a lelkekbe lopnia ; a 
propaganda az ö eleme; rábeszélve, lelkesítve tobor· 
z ana ; nekivág az ellentétes felfogásnak és a j elenre 
ráolvassa a multat: hogy érzésünk őszinte lehet, de 
az meghamisítása a zsidó-érzésnek ; hogy zsidóknak 
hihetjük magunkat, de hitünk szent magaámitás' -
meri nem n~mzeti-zsidó világfelfogásunkban meg· 
tagadjuk a zsidóságnak multját ... 

Nehéz a szó, súlyos a vád - de mindenképen, 
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még ba jogos is, fölmentésre szól az itélet: ha nem
zet volt is, ma nem az, mássá lett; és ha az átalaku
láara csak most érett volna meg, akkor is joga van 
a szakításra. Egészen sajátos, nem jogosulatlan, de 
nem is föltétlen szükségességű követelés az, hogy a 
népek életében a jelen összhangban legyen a mult· 
tal - mert az az összhang nem az erkölcsi világ
rendnek az igénye, hanem a történetre alkalmazott 
sz épnek az ideálj a, a hol is az a folytonosság a büszke, 
tiszta önérzetnek hangulatát keltheti föl a nagykésői 
nemzedékeknek a lelkében : hogy az idők folyamában 
minden-minden megváltozott, szinte - a zsoltár szavá
val - az Úristennek a jobbja is ... csak mi, Izraél, 
mi nem lettünk más ... Szentségesen szép a történeti 
egységnek ez a tudata; megszédítö, a minő a végte
lenség: évezredeken át, véges-végig, Ábrahámtól a 
legfiatalabb iskolás gyermekig, egyazon erőnek az 
eleven élete - de ha nem megy, hát le kell monda
nunk arról a gyönyörűségrőL Én pedig azt mondom: 
inkább részünk lehet ez érz.ésben, ha Izraél mindig 
is vallás volt, mint ha nemzetill vágott neki a törté
netnek ; vagy így is élő erő a folytonosság, ha a zsidó
ság ma vallás és vallás marad. 

A cionizmus nemzetté kovácsoluá Izraélt: mert, 
úgymond, az volt a multban is. Itt aztán a történeti 
valóságnak a talaján mozog a cionizmus, de csak egy 
darabon át : negyedfélezer esztendöböl egy ezredéven 
keresztül; és ott is hunyott szemmel kell járnia, ha 
mindenütt nemzetnek akarja látni Izraélt. Voltunk 
mi nemzet is; valamikor, évszázadokon át, Dávid 
után, csak nemzet; sokszor : igazán csak nemzet és 

Az IllJT Évkönyve 1908. 15 
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semmi más; a tömegröl, a közszellellll'ől itálve Yn . , , ~eg 

osak nem is a vallásnak a nepe : olyan volt akkor 
vallásunk, mint a többi népeké. Ahhoz a nemze~ 
alakuláshoz vissza nem kívánkozni, bizon nem hüte~ 
lenség, b a nem horror naturalis : természetes irtózás. 
Nagy volt mégis, szen t volt mégis az a nemzet; de 
abban, ami nem nemzeti erő volt benne: mert Izraél
ben az első percztől fogvást benne volt az erő, a 
vallás ösztöne, hogy a későbbi, a mai világtörténeti 
csodává, az Egyisten vallásává, nőjjön. Mint nemzet, 
puszta karczolással sem örökítettük meg nevünket az 
erkölcstörténetnek sziklatábláin; és ba mégis ott áll az 
(clzraél,, név, ott áll legfölül, kitörülbetetlenül, meg
formálva az örökkévalóságnak irásjegyeivel, azt nem 
mint nemzet értük el, hanem vallásul: mert akár
hogyan forgassuk is, formálgassuk a multaknak anya
gát, a tényt soha czáfolat nem érheti, hogy már annak 
az izraeli nemzetnek is a lobogója, a bistóriai czímere 
az Egyisten eszméje lett. A közszellem sokáig-sokáig 
meg nem értette, hogy egységül maradhat nemzeti 
ezervezet nélkül is ; de mlh- a próféta üzenetet küld 
Júda hontalanjainak: dolgozzatok csak új hazátoknak 
az üdvén. Mint nemzet, nem volt rosszabb a többinél: 
hős volt, véres volt, mint mind a nemzetek; de végül 
már mint nemzet is, különvált a többiek so1·ából: 
irt6zott a vértől, nem úgy, mint a nemzetek. Az egész 
időn át, Mózestöl a legutolsó föpapig, az életben is, 
az irodalomban is a nemzeti és vallási motivumoknak 
megzavaró összevisszasága. A tanitók nemzethez be
szélnek, de tanításuknak a tárgya a vallási hivatottság. 
A tóra a vallásnak húséges szolgálatáért nemzeti jólé· 
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tet igér, a prófétaságban meg a legtisztább messiási 
ábrándoknak is fel-felhangzó akkordja a nemzeti 
megdicsőülés; de azért az alaphang itt is, ott is a 
vallási elhivatás: Mózesnek állam-eszménye •papok 
birodalma)), a hol nincs fegyver , csak könyv és ott a 
király koronás tóra-másoló; a prófétaságnak egész 
politikai tudománya pedig az a vallásban mindenható, 
de a nemzetek küzdelmében keveset érő, a politika 
szemében nevetni való, gyerekes erköcsi álmodozás, 
hogy : ölhe a kezeket, higyjetek és megmenekültök, 
az isten-bizalomban az erő és diadal . . . 

Az a nemzetill létezés mankója volt Izraélnek, amíg 
vallássá erősödött, hogy nemcsak a földön j ár hatott 
az Egyisten útj án, de szál'nya is nőtt az ég felé rö
pülésre. Eleintén bizonytalan volt a mozgása, oda-oda 
kapott a mankóhoz; mindenáron nemzet kivánt ma
radni, de nem birta : lehetetlenséget akart ; aztán 
megérezte, hogy nevében az Isten neve, sorsában 
az Isten sorsa, és merész szárnyalással nekiívelt a 
történetnek, és kétezer év óta ö a vallás, kétezer év 
óta övé a végtelenség. 

És újra megszólal a cionizmus: Ne bántsuk hát a 
multat, de nézzük a jövőt ; hagyjuk a szépet, a költőit, 

és keressük a szükségest, számoljunk a valósággal. 
Nem bánom, jól van, n em volt igazi nemzet, de nem
zetté kelllennie: mert a hogyan van, úgy nem viheti 
soká. Ne vitassuk, vallás vagyunk-e? az vagyunk; 
de hiában, mint vallás nem érvényesülünk többé az 
emberiségben : nem kellünk ; nem kellünk mint vallás 
sokszor a magunkéinak sem ; a hogyan élünk, minde-

15* 
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nütt idegenek vagyunk, a kikre rászólnak: <trni keres . 
valód itt? ki a te fajrokonod? sírhelyhez sincs juss: 
a mi földünkben ,, . V ered a melledet : hű fia vagy eg . 
egy nemzetnek - nem hisznek, kikaczagnak, félr:. 
löknek. A meghódított kisebb néptöredékeket a nagy 
nemzetek magukba olvasztanák erőszakkal is _ te 
magad ajánlkozol, kérsz, rimánkodol: de te nem 
kellesz. Azt mondod: az emberiségnek sajátos beteg
sége az, idiosynkrasia, majd kigyógyul belöle; hát 
beteg-beteg az emberiség, de kórságában mi pusztu. 
lunk el. És nem is hiszed, nem is· tudod, mily be
teg vagy te magad is; a pillanatnyi megkönnyebbü
lésben reménykedel, terveket szősz, mint a haldokló 
phtysikus. Mosolyogva utalsz a polgári és vallási 
egyenjogúaágra - de megfeledkezel a milliókról, az 
Éjszaknak és a Keletnek nyomorúságos rabjairóJ; és 
a hol meg is van, megvan-e igazán? A müveltségnek 
erkölcsi logikája követelte meg, a Nyugot népei meg
adták; megadták álszeméremből: az egyenlőségben is, 
a merre néz, rideg magányosaágra esik Jákób tekin
tete. És magad is, hogy Izraél szelleme elfajulástól 
óva maradjon, idegen eszméknek áramlatától magad 
is különrekeszted Jákóbnak kristályforrásáh. A népek 
szelleme gyanúval nézi különválásodat; hiáb an véde
kezel, meg sem értik, hogy az csak vallási elkülö
nödée ; majd haragba, gyülölethe csap át a népek 
gyanúja, nem tűrhetik nyugton a szót, egy koldus
faj pöffeszkedésének veszik a te hitedet, hogy külön 
maradsz, mert különvaló erkölcsi hivatásod van 3 

történetben; a te küldetésed, azt mondják, teli kalász 
voU egykor, a míg jobb talajba, a nekik való földbe 
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kerültek a magok, és akkor a kalászból minden szemet 
kivert a történet is, a tévelygő Izraél is. Tudod te 
jól, hogyan itélik meg a népek a te különállásodat. A.z 
még a szelidab b ik sz ó, hogy sz inte chémiai lehetetlenség 
a te nemzeti elvegyülésed, mert idegen elem vagy, 
idegen faj; de a másiknak már kevés ez a modern 
hazug faj -elmélet, és vallási meg politikai igazságul 
került forgalomba a világtörténeti orczátlanságnak a. 
tana, hogy a zsidóság nem akar és nem is tud belé 
olvadni más nemzetbe, mert maga is - még vallá
sában is - valami eltorzult nemzeti alakulás, a ki 
tehetetlen magának is, másoknak is ; gyámoltalan és 
vakmerő : külön nemzet akarna lenni, de nem tud -, 
és irtózik a nemzetektől .. . Igy beszélnek, igy éreznek 
rólunk, őszintén, igazán. Én, mondj a a cionizmus, 
belérestelkedtem a csúfságos magaajánlgatásba és a 
szentségnek daczoseágában fölkapta lelkem és vissza· 
dobja azt a feléje dobált szót: <'bá t legyen úgy! mint 
vallás, a nemzet fiául nem kellek? leszek majd külön 
nemzet ! • És a sok nyomorúságos hitehagyás láttára 
és a még több, még nyomorúságosabb embertelenaégek 
láttára a pillanatnyi dacz szilárd meggyéSzödéssé, a 
hangulat elhatározássá nőtt a lelkemben, hogy félre
állok a népek és vallások útjából, országba, amely az 
enyém. A nemzetek között nincsen maradásunk : vagy 
ütnek bennünket, vagy eltürnek, de becsületünk nincs. 
Vagy elkorhadunk, vagy elsorvadunk - nincs szá
munkra menekvés, csak külön hazában, külön nemze
tül. Akármi voltunk a. multban, a jövéSben nemzetnek 
kell lenn ünk. 

Csupa súlyos, a lélekre nehezedő igazságok a cioniz· 
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mus panaszában ; de igaza van-e végső következtet .. 
' l k h ' l · k ese, ben is. hogy Izrae ne , a e n1 a ar, önálló nemzett . 

kell verődnie? Mé.r ebben a kérdésben nem illeti me e 
a döntés joga az egyéni érzést : <1az égnek és a földne; 
a végtelenségnek törvény látása, » a zsidóság psychéj e~ 
nek megismerése és történeti hivatásának filozófiája 
mondbatj a meg, hogyan marad meg Izraél az Egy
isten népéül. Az voltunk eddig mint vallás; a cionis
mus új alakulást birdet : az maradunk-e abban is? 
A mi történeti ösztönünk idegenkedve húzódik el a 
zsidó nemzetnek e gondolatától, ferdeséget, veszedel
met, torz-életet sejdit benne - pedig magában az 
eszmében semmi-semmi ariyagi lehetetlenség. Nem 
vagyunk nemzet ? azzá lehetünk. Nem volt meg a 
zsidóban soha az állam-alkotó erő? ba nem volt, 
megjöhet. A mai zsidóságnak a kölönböző országok
ban élő tömegei müvelődésben is, nemzeti érzésben 
is egymástól teljesen elütő egységek? az idő az ily ellen
téteket lassan-lassan elsimíthatja; a történet labora· 
tóriumában nincs lehetetlenség. És azok a mai nagy 
egységes nemzetek még ellentétesebb nép-elemeknek 
az együvé gyúródása, mint lenne az az izraéli n rmzet : 
azok egykor, mint győzök és legyözöttek, halálos ellen· 
ségekül állotak egymással szemben, de itt a szivekben 
a kész egységesítő erő - a vallási világfelfogásnak 
legalább az alapszina : a közös mult, hagyomány, 
történet, szenvedés. A költői fantázia már érezheti is, 
látja és megmutatja az életet a jövőnek e zsidó álla· 
mában; eszményi társadalom, ahol évezredeknek ta
paaztalatából leszürve és megvalósítva a j ó : az el'kölos
nek, a munká.na.k és az imádkozásnak a társadalma. · · 
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Mese, mese; vagy talán minden megvalósulhat 
belőle , csak az nem, hogy az a nemzeti Izraél az Egy
istennek lesz a népe. Szabad ország, tágas ország -
de van valami, a mi mégsem férne belé : épen Izraél 
vallása. A cionizmusnak egyik kezében pöröly, a 
másikban a tóra - de a biblia csak ereklyéül kerülhet 
be az ország kapuján, a hol Izraél mint nemzet vonul 
be. Ez nem jóslat, hanem történet; nem kósza sejdí
tés, hanem az egyszeregy bizonyossága. Abban a pilla
natban, amikor a zsidóság külön zsidó államban mint 
zsidó nemzet helyezkedik el, két változás óhatatlanul 
lecsap Izraélre. Az egyik változás csak szerencs~tlen
ség : az hogy az az ország vallási állam lenne, a 
vallás pedig állam-vallássá sülyedne. Vallásnak kezébe 
nem való a kard : bevérez i vele Istennek eszméj ét; 
vallásnak nincs helye a politika tanácsában : könnyen 
megszégyenül a maga erkölcsi hi vatottaágával; mint 
állam-vallás aztán, a kié a hatalom és a hiúság, kegyet
len, kiméletlen erövé hízott a vallás, a kinek világában 
nincs helye csak a •törvényes') érzésnek, a ((törvé
nyes ') gondolatnak és a va.llás nem erkölcsi ihlete, 
de porkolábja az ember lelki életének. N em is eshetik 
másképen: minden államvallás türelmetlen, még a 
monotheizmus is az a müveletlen tömegben - mi 
is lehet majd az a maga országában mindenhatúvá 
nőtt izraéli államvallás? Még fiatal a mozgalom, de 
már jelentkezik, külön érvényesülést követel magá
nak az orthodox cionizmus . .. A másik változás még 
komolyabb, mert erkölcstörténeti bűn : az, hogy mi
helyest lzraél nemzetté szorul össze, az emberiségból 
kiveszett az egyistenség vallása. Bizarrnak látszik & 
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szó, de igaz ; megigazolága ott van a történetben is 
a legikában is. Az Egyisten n épe nem lehet külö~ 
nemzet: nemzeti életnek keretébe szoritva, kiveszett 
az egyistenségből a lényege, az egyetemesség; össze. 
zsugorodik nemzeti vallássá. És ez a lesorvadás kihat 
az istenség eszméjére is: szinte egyetlen országé lesz, 
azé, a hol tisztelik. A monotheizmusnak gyermeke hű 
polgára lehet bármely - nem vallási - nemzetnek; 
de nemzeti vallás nemzeti istenséggé fokozza le a 

világnak Egyistenét is. Izraélnek, hogy igazán az 
«égnek jetené t», amindenségnek Egyistenét vallhassa, 
el kellett szakadnia a maga különvaló országától. 
A cionizmusban Adónáj megszünik Monotheosnak, az 
egyetlen Istennek, lenni; hatalmának határai támad
nának ott, a hol annak az izraéli államnak lesznek a 
határai ; az Izraélnek nemzeti birtokán kívül eső föld 
újra olyanná válnék, a minö a multnak nemzeti Izraél
jében volt: külön világgá, amihez semmi köze a 
mindenség Egyistenének. 

Vallási hivatottságunk e dogmájának a1.onban halá
losnak látszó két gyöngéje van. Az egyik szinte mecha
nikai: a rémes külsö nyomás ; a másik paychikai : a 
vallási szellemnek fenyegető csődje. Az a nyers erő, 
igaz, csak a gyöngéket hódíthatja el; de a természet
tudományi világfelfogás az értékesebb lelkeket is -
és ialán az utóbbiaknak megtartására fejlett ki a zsidó 
eröknek történeti evolutiójából az eszme, hogy a zsidó~ . , , 
sag nem nemzet, nem is vallás, hanem faj. Bzova 
tesszük ezt a kérdést is ; de nem abban a formában, 
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hogy faj vagyunk· e - me rt bá. t az vagyunk - hanem 
annak eldöntése tartozik a thémánkhoz, élheti-e a 
zsidóság tovább is a maga egyéni életét nemzeti, vagy 
vallási s~ervezet nélkül ís , pusztán mint faj. Szárnya 
nőtt a szóna.k, hogy csakis faj · vagyunk. Mindenütt 
zsidó lelkek, a kik fáznak a cionizmus tól, de nem élnek 
a valláRban sem; a nemzeti zsidóságba belé nem 
mennének, a vallási gondolkozásból meg kinőttek; nem 
kell nekik sem egy új talmu~, sem az ősi tóra -
és mégis zsidóknak vallják magukat, mert, úgy mond
ják, a lelkük, ha ösztönből, ha tudatosan, odahúz, 
hozzánőve a zsidó fajhoz. 

Irritálón világosnak tetsző gondolat; de a kutató 
szem észreveszi azt a nagy hibáját, hogy igaz is, meg 
nem is : igaz az, hogy a zsidóság külön faj, nem árja, 
nem altáji, hanem sémi és ennek is teljesen egyéni 
formája - de nehéz félreértés a hitben, hogy a zsidó
ságot a magában való faji érzés is viszi, emeli az 
örökkévalóságba. A ' zsidóságnak fönnmaradta nem 
pbysiologiai, hanem erkölcstörténeti jelenség. Az élet 
eleme nem a fajban rejlik, hanem a zsidóságnak 
egyéniségében, lelkének eszm éiben, amiknek hordozói 
a mult hagyományai és még inkább a jövőnek ideál
j ai ; me rt ha a tradíciókból még kinlihe t valahogyan 
az élő szervezet, de meg nem marad külön fajul a 
zsidóság, ha nincsenek egyéni eszményei. Ők, a kik 
manapság a fajt emlegetik, a történetnek kész, befe
jezett alakulásául látják a zsidóságot, a kinek semmi 
további históriai törekvése. Érdekes magaámítás, bántó 
is, kedves is: a hagyománynyal maguk nem törlSdnek, 
de a hagyományt - magában is, a jövlS ideáljai 
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nélkül - annak a végtelen történeti értéknek hiszik 
a mi mindétig ki fogja váltani a lelkekből a zsidósá' 

' A h ' 'k 'b g szerelmet. agyomanyos eszme semm1 evevésében 
úgy mondják, a fejlődésnek te1·mészeti törvényszerü~ 
sége; de a zsidóságot kitaszítják az élő fejlődésnek 
légköréből, megőriznék mint fajt, a hagyományokba 
szorítják, ereklyévé ezárítják vagy tömjénzik és azt 
hiszik, hogy a zsidóság megél majd abból az ereklye
imádásbóL A faji érzés, a faj-szeretet ma még nem 
frázis, de azzá kell kopnia. A szónak, az erőnek reali
tása csak a máé, a mostani átmeneti korszaké, amikor 
amodernség a vallási unottaágba is magával visz rajta 
tapadt zsidó eszményeket - de mi lesz a holnappal ? 
egyéni ideáloknak híjával veszendőbe megy a faj; és 
bizon nem lesznek, a kik a faj -érzés meg fa. j · ezeretet 
nevében esküsznek majd a zsidóságra. 

Idővel, igaz, 1·eális tartalma is nőhet a szónak, 
hogy nem vagyunk nemzet, nem vagyunk vallás, 
hanem faj vagyunk - de hogy úgy essék, nem le
het a zsidóság, mint faj sem, puszta anthropologiai 
véletlen, hanem a maga él'vényesülését kereső törté
neti erő, az emberiségnek erkölcsi küzdelmeiben a 

' tökéletesedésnek tudatos, élő principiuma. Elméletben, 
ha úgy kerül a sorja, válthat ·a faj új ideálokat is: de 
azzal megszünt a zsidóság zsidóságnak lenni; hacsak 
magával nem menti lényének a legsajátabb elemét, 
~ mi történeti dicsőségének és nyomorúságának az oka 
ls, a ez élj a is ; azt, a mi l eikének kezdettől fogvást az 
ereje és az átka; a mi egyéniségében az indelehilis 
charakter: azt, hogy ő az Egyistennek akar a népe 
lenni. E nélkül a tudat nélkül nincs zsidó faj szeretet. 
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E tudat azonban meg nem állja a földi életet, az 
ellentétes elvek ostromát - összetartó, egységesítő 

ezervezet híjával, arniül az eddigi hulturtörténet vagj 
a nemzeti, vagy a vallási alakulást ajánlja. Igaz, mos
tanáig való és mai formájában sem az egyik, sem a 
másik nem mondható tökéletesnek, méltónak az örök 
életre, hiszen széttagolás, meghasonlás,· gyűlölködés, 
vérontás, hazugsá·g mindkettőnek az önkéntes meg a 
zsoldos csapatai - de hát melléke& is lehetne a zsidó
ság számára a forma, csak ideálja érjen megvalósu
lást; az ö ideálja pedig, a messianizmus : az embernek 
erkölcsi függése az Egyistentől és az emberiségnek 
erkölcsi egységessége. Ez pedig, akárhogyan forgatjuk 
is, vallasi eszmény: a zsidóság a vallással él és hal. 
V éges intézmény minden vallás; de jussa van az 
élethez annak a vallásnak, a melyben Isten így szól 
az emberhez : <<ne adj nekem semmit, nem kell nekem 
a te áldozatod, a te éneked, a zenéd, a hymnusod, 
csak tedd minrlig azt, a mi jogos, szeread az emberies· 
séget és járj szerénységben a te Isteneddelo. 

A zsidóság hát, mint faj, a theistikus erkölcsi világ
felfogásnak az emberanyaga. 

Az eszmény kereste a földi elhelyezkedést : a nemzeti 
ezervezettel sehogyse ment; a történeti küzködésből 
vallásul kellett kifejlenie a zsidóságnak. A vallásnak 
a faj a vagyunk, nem tudunk más lenni : szinte akkor 
is vallás lesz a zsidóság, a mikor az emberiségnek 
nem lesz többé szüksége semmi pozitjv vallásra. 
A vallásokat is túléli a zsidóság - mint vallás. 

Addig pedig - és itt csap fel a modern életnek 
legnagyobb kérdése - hát addigra, ama measze idő-
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kig, mi lesz a jelen és jövő Izraéljének vallástalan
jaival, a kik között a zsidóságnak annyi értékes anyaga? 
Elvesznek-e? Megmenthetök-e? 

És itt elődobban a nemzet eszméje, hogy benne az 
üdvnek, a megtartásnak az ereje, mert az ö keretében 
elhelyezkedhetik akár az athaizmus is - csakhogy 
csalódásoknak csalódása a hit, hogy épen a zsidóság 
lesz a nemzet, a mely ki nem nézi kebeléből a vallási 
nihilismust. Persze, a vallás még kevésbbé szólhat 
igy: je1·tek ölelő karj aimba, ti megtagadói az én 
lelkemnek ! - mégis épen a vallás principiuma az, 
a miért a zsidóságnak hűséges szolgálatába szegöd
hetik akár a hitetlenség is. 

Meg kell érteni a zsidóság szellemében való vallást: 
a zsidóság vallása az erkölcsi monotheizmus, a maly
nek végső formájában sem dogmákra, sem szertai·tá
sokra nem lesz szüksége. A természettudományi világ
ban megindult és járja-járja a vallásoknak kendőzésa: 
halódó eszméken eleven egészségnek a máza; de nem 
szépítgetés, nem hazudott modernség, hanem bibliai 
valóság az a zsidóságról mondott szó, hogy Izraél 
vallása az az egységes, egyetemes erkölcsi világfel· 
fogás, ·a melyben a vallás az erkölcsösség. 

A kinek lelkében a c• semá Jiszráél l> és az erkölcs 
szerel me : az gyermeke, harc z os a, áldása a zsidó
ságnak. 

Most már dönthetünk. 
Nehéz dilemma elé állítja a cionizmus a zsidósá· 

got: vagy tisztán a fajért vagyunk és akkor el veszhet, 
a miért E'ddig éltünk, az Egyisten vallása ; vagy kitart 
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Izra.él az erkölcsi monotbeizmus mellett, de külön 
nemzetül akkor nem szervezkedhetik. 

A nemzetté fejlődés ma mindenképen visszafejlődés 
lenne : az életre ráerőszakolt atavizmus. 

A nemzeti zsidóság, a mikor létezett is, természet
ellenes alakulás volt: a kik új fönt életbe szólitanák, 
fizikai meg erkölcsi viaszásságon mesterkednek. 

Elutasítjuk a cionizmust; csak azzal az okkal nem, 
hogy mi e hazában jól érezzük magunkat; elutasít
juk akkor is, ha mostoha fiai vagyunk e nemzetnek, 
a minthogy igaz gyermekei voltunk a,kkor is, a mikor 
az anya ellökött bennünket magától 

Elutasítjuk a jelen érzéséből, mert nem egy zsidó 
nemzetnek, hanem a magyarnak vagyunk a fiai; és 
elutasítjuk Izraélnek jövőjéért, mert a cionizmus 
csapás a monotheizmusra. 

A cionismuznak csak a faj kell, a faj mindenáron, 
ha rámenne az erkölcsi fönség is; nekünk vallási 
és erkölcsi eszméiért kell a faj. És Istennek is, az 
emberiségnek is édes-keveset szolgálna egy zsidó 
nemzet, de Izraélnek, mint vallásnak, fönnmaradta 
egyetemes erkölcstörténeti szükségesség. 

Még mindig szükség van a vallásra; mert az embe
riség nem tudja, mi a vallás. A zsidóság a vallás, az 
egyetlen: mint vallás, csakis ő az Istent érző embe
riesség, a kiben az erkölcsi idealizmust nem rontja, 
nem zavarja meg nyers hatalmi törekvés. 

Amiamodern emberiségben vallásnak vehető, az 
is csak a zsidóságból nyert elemek - Isten kereséE:e 
és az Ember megeszményítésa - révén vallás ; de 
érvényesülésük formájában e vallások mind nemseti 
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jelenségek : vaa meg vér, erőszak meg gyülölet, leigá. 
záA meg kiébeztetés. 

N em, nem értették meg a zsidóságot; de a zsidó 
szcllomnel{ hódítása ama parányi mértékben is csoda
szerü : mert alig képzelhető el két ellentétesebb tör
téneti erő , mint a nemzetek természete és a mint a 
vallási elv, a malyben élnek - de hát vallást akartak 
és a zsidóságot kellett magukba beléoltaniok. A hatás 
még mindig nem teljes. A tudományos gondolkozás, 
az emberiségnek eliteje azért fordul el boszússággal a 
vallásoktól; és ezért kell Izraélnek ki tartania. a maga 
történeti őrhelyén : Izraélnek könyvéből, a próféták 
tórájából fogják megtanulni a vallások, mi a vallás. 

A cionizmus fél, hogy mire megindul az a tanulás, 
halálra fáradt a zsidóság. Ő maga csupa erő, de nem 
bízik sem az emberiségben, sem Izraél százezreinek 
a kitartásában. 

Nagy oka is van az aggodalomra: de ba vesznie 
kell Izraélnek, haljon meg mint vallás, a legeszmé~ 
nyibb erkölcsi küzdelemben, és ne sorvadjon a sírba 
szánalmasan beteg, hitvány nemzetül. 

Vagy a cionizmusban is, mint bennünk, Izraél 
halhatatlanságának a hite : de ő nem hisz többé a 
zsidóságnak egyetemes vallási küldetésében; elej ti ma
gát a messianizmusnak az álmát. 

Ez a legszomorúbb világtörténeti lemondás: hiába
való volt kétezer esztendős vértanúságunk; vissza
vissza a multba l végtelenségből vissza az ősi csiga
házba t Ott meghúzódhatnak majd az egyistenség 
nyomorultjai ; ott hazájuk lesz az emberiség hon
talanj ainak. 
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Hát legyen is hely, a hol megpihenhetnek Izraélnek 
aléltjai ; fejlődj enek a kolóniák, a hol doJgozhatnak 
és tanulhatnak, a kiket testi-lelki kiéhezésre itélt az 
embertelenségnek annyi sok társadalma: de nem fé
rünk el és nem férünk össze egységes zsidó nemzet
nek a keretében. 

Lelkünk megszokta a röpülést napsugárban, villám
lásban: nem tudna többé a földön vánszorogni, mint 
csiga a n yálkájában. Vallás vagyunk, az maradunk; 
így várjuk be, igy küzdjük ki az emberiség közszelle
mének megváltozását. Mint vallás, tudunk bízni és 
csalódni is. Nincs jövőnk és a monotheizmusnak 
sincs jövője, csak Izraélnek vallási szétszórottságában. 
Ebben az erőnk, az életünk; ebben a végtelenség: 
mert a sechina, az Egyisten szelleme, mindenütt 
jelen van, a hol zsidó szív, a hol csak egy zsidó szív 
is dobog. 

Nagyvárad. Dr. Kecskeméti Lipót. 

, 
SZIVET KIVAN AZ ISTEN. 

Fölolvasásra került 1907 február 5-én. 

Tenger övezt~, szirt koszorúzta elhagyott szigeten 
agg remete imádja Istenét. Lelke gazdag, de nyelve 
elfeledte az emberek beszédjét. Azért szent áhitata 
káromlásnak hangzik, jámbor megadása bősz zúgoló
dásként dörög. Vihart, tengermarajt túlharsog imája: 
(<Legyen átkozott az Isten!,, - Egyszer tengerjáró 
utasok a szélvész elől a szigetre menekülnek. Meg
döbbenéssel ballgatják a hőn imádkozó remetének 
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átkát. Csak Gerő püspö·k· lá~ a_ a, vétkes szavakon á\ 
a jámbor lelket. MegtanitJa.JlJ Imara! «Legyen áldott 
a nagy Isten ! '' Vihar múltával az utasok bajóra szá}. 
}anak. Midőn már measze járnak a vízen, vissza
tekintve észreveszik a remetét, - utánuk fut, eleinte 
a parton, maj d, mitsem nézve, a sík tengeren. El fe. 
lejtette jobbik imáját s azt kérdi a püspöktől. Bölcs 
Gerő megnyugtatja, mondja el csak ezentúl is meg. 
azokott imáját. 

Embereknek hangzik a sz6 
I sten sziv után itél . .. 

Ezt beszéli nekünk Vörösmarty költeménye : A sz en t 
ember. A tárgyat nem ö találta ki. Utánzásra ihlette 
őt egy régi legenda, melyet Mikes Kelemen is följegy
zett Törökországi leveleinek CCVI ·ában. 

Magyarországi (ba nem is magyar nyelvü) irodal
munkban már régebben meggyökerezett hasonló ben
sőséges fölfogás. Temesvári Pelbárt, a Mátyás korabeli 
szerzetes prédikáto1· őrizte meg. Szigetlakó szent életü 
remete az emberi beszédből csak ezt a néhány szót 
jegyezte meg: könyörülj meg rajtad, oh Isten! Amb· 
rus püspök, mikor egyszer a vihar erre a szigetre 
sodorta, arra oktatta a szentet, változtassa meg kö· 
nyörgését ily formára: könyörülj rajtam, oh Isten! -
A tengerjárás csodája hasonlóan történik meg. - Ev· 
vel a pelbárti változattal találkozunk Pelbárt kor- és 
szerzetestársánál, a zsidóból ferenczrendű baráttálett 
Paulin ál.~ 

* Legendák, mondá.k, mesék terjesztéséhez hitükbagy6 zsi.dó~ 
föltűn 6 arányban járultak hozzá: Petrus Alfonsus, a DiJJCl-
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Ugyanezt a mély vallásos fölfogást eltérő cselek
vénybe öltözteti az a csodás elbeszélés, melyet Etienne 
de Bourbon XIII. századi domokos jegyzett föl. Hal
lottam - úgy szól - öreg, jámbor nőről, ki imád
ságra leborulva, naphosszat forró áhítattal rebegte : 
Miatyánk! Üdvöz légy ! Hiszek egyet. Egészen elön
tötte a köny, de föl szivogatta egy égből alászálló 
galamb. A templom püspöke bámulja. Meghallgatja 
azt a három imát, melyet a nő egyre ismétel. Elgon
dolja, m.ily boldog lelkű lehetne e nö, ha zsoltárokat 
is intézhetne Istenhez. Meg is tanítja a zsoltárokra. 
De ekkor elmarad a köny és a galamb. A püspök 
visszaveszi a zsoltáros könyvet, buzditja, maradjon 
meg csak a megazokott imádságainál. A nő visszanyeri 
hő áhitatát, vissza a könyeit, vissza a könyszivogató 
galambot.~ 

A középkor jámbor elbeszélései fölmaga.sztaljf\,k az 
együgyüeket. llyen az a szegény pap, a ki öt zsoltár
nál egyebet nem ismer: egyre ezt hajtogatja, gépiesen. 
de szive mélyéböl. Meghal. Midön hozzá jönnek, hogy 

p li na elericalis szerzője (XII. sz.), Capuai J á.nos, ki a Q ali a 
vedimna.-t héberből latinra forditotta (Xill. sz.), Pauli, a 
Schimpf und Ernst összeálitója. (XVI. sz.) és még a XIX. szá· 
zadban Benfey Theodor, a. Pa.ntsa.ta.ntra. fordítója. és a mese· 
összeha.fl onlitás egyik nagymestet·e és még késöbb Selig Pau· 
lus Oassel, a. rajongó berlini prédikátor. - A mohammedá.n 
legendáknak viszont alig van tekintélyesebb hagyon1ányozójnk, 
mint a. moszlimmá lett zsidó Wahb ilm Munnabbih és a. szin· 
tén zsidó származású Abu Oba.ida.. 

* Val6színüleg Étienne de Bourbon-tól ,~ette át ezt a legen
dát J oa.nnes junior Gobii, XIV. századi franczia domokos, ki 
nzt kivonatosan közli: Scala Coeli, Ulm 1480, folio 1:l6b. 
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eltemessék, szájában öt rózsa nyílik, üde, barn'V 
· tb · ' t k as, szirmos, ro1n a az Imen sza asztot11ák volna. E 

igen áhítatos, de egyuttal igen korlátolt pap, a ki rn? 
breviariumát sem tudja kibetűzni, naponta a Boldo~ 
Asszonymisét adja elő, mert csak ezt ismeri. Püspö~e 
fölbáborodik, eltiltja a tudatlant a papi teendőktőL 
Rákövetkező éjjel Mária megjelenik az egyházfő előtt 
és kötelezi, hogy helyezze vissza az ö szolgáját, mert 
a vallásosság többet számít mint a tudomány.~ 

A középkor tisztelete a gyermeteg jámborság iránt 
legköltőibb, legmeghatóbb kifejezését talán abban a 
régi franczia költeményben nye~te, malynek czíme és 
hőse : Boldogasszony tánczosa. 

Egy kókler, betel vén a világi élettel, pénzét, lovát, 
díszruháit a clairvaux-i monostornak ajándékozza, 
maga ba1·átnak megy. De ő világéletében imát nem 
tanult, hiszen folyton magasat ugrott, tánczolt, kere
ket hányt. Még a Miatyánk-ot sem tudja. Midön a 
harang imára szólítja, magavádló fájdalmában a föld· 
alatti kápolnába menekül, hol a Mária képét gyertya 
világítja meg. A szerzetes·tánczos leveti barátcsuháját, 
előre-hátra ugrik, kezén végig megy a kápolnán, 
bukfenczet hány, bemutatja a metzi, római, lotharin
giai, champagne-i, spanyol, bretagne-i ugrást. Minden 
mutatvány után meghajlik Mária képe előtt, bizony· 
gatván, hogy csak az ö tiszteletére teszi. Így végzi 
áhitatát mindvégig, mig fönn az imádkozók éneke 
szól. Végül már aléJten rogy a képhez. Ekkor a Bol-

* Petit de Julleville: Histoire' de la. Langue et de la Litté· 
rature franc;aise des Origines a 1900. Paris 1896. I, P· 39· 
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dogasszony jóságos mosolylyal feléje hajlik, kendőjé
vel legyezgeti, forró homlokát kezével hűsíti. Egy 
szerzetes mindezt kivülről figyelte. Az Oipátnak jelenti. 
Ez könyörög a tánczoshoz, fogadja őt barátjáúl, hogy 
érdeme ő r eá is háruljon. Szegény kóklert megöli az 
öröm. Angyalsereg viszi föl az ég rónaságaiba. -+c 

Ezen nem zsidó legendák sotozatát zárjuk le egy 
olyannal, mely nem csatlakozik oly azorosan hozzá
juk, mert nem az imának, hanem a megtérésnek cso
datevő hatását mutatj a be, de azt fölülmúlhatatlan 
mű vészetteL 

Vitéz, daliás lovag hegy magasságnyira halmozza 
bűneit. Förtelmes vétkekben éri el harminczadik esz
tendejét. Ekkor nagypénteken vadpecsenyét rendel 
szakácsainál, hogy azután frissen portyázhasson. Ezt 
a súlyos bűnt, hogy nagypénteken húst egyék, már 
nem engedhetik társai. Unszolják, jőjön velük az er
dőbe egy szent remetéhez. Barátságból velük tart, de 
tiltakozik az ellen, mintha ő azt Isten kedvéért tenn é 
vezeklő lélekkel. El is marad measze a remete lakásá
tól De a szent ember mérsékletes, bölcs szóval mégis 
a ezeHájába csalja. Ösztönzésére a lovag daczból, 
gúnyosan fölsorolja bűneit, minden megbánás nélkül. 

* Erre a kóklerre emlékeztet az az igricz, hegedüs, a ki 
Szent Wilgeforde szobrának elhúz egy n ótát, a minek jutal
má.úl a szent nlS (hosszú szakállával is Wilgeforde nlSi szent) 
egyik arany papucsát adja oda neki ; azért a prágai Wilge
forde-szobornak csak egyik lábán látható az arany papucs. 
(Acta Sanctorum Julii V, p. 63.) - Hasonlóan a Rocama.
dour-i Mária azobor odanyujtja az oltár egyik gyertyáját a 
nótáz6 igricznek. 

l (j* 
----~~~----~------------------~ -------
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A remete mindenféle vezeklést aj án l neki : böjtölj ön 
7 évig minden pénteken. A gonosz lovag bosszús 
hahotával tiltakozik ily ajánlat ellen. A remete egyre 
alább enged: böjtöljön péntekenkint l~galább 3 évig, 
egy hónapig; járjon mezítláb egy esztendeig, öltsön 
szőrruhát, üsse magát reggelenként ostorral, zarán
dokoljon a szent sírhoz, Szent Jakab templomához 
vagy akár Rómába, hallgasson legalább mindennap 
misét. A rablólovag únja az alkut, káromkodik. Végül 
a remete kis hordócskát ad neki, töltse meg a forrás 
vizével. Ezt kaczagva elvállalja a lovag. Ámde, oh 
csoda! egy csöppet sem tud a hordóba szorítani, a 
víz köröskörül bugyog a hordó körül, de a nyílásába 
nem hatol. A lovag megfogadj a, hogy nem mosdik, 
nem fésülködik, nem vágj a haj át, körmét, míg az 
ördöngös hordót tele nem tölti. Elzász, Burgundia, 
Anjou, Poitou, Main e, Normandia, Touraine, Pro
vence, Spanyolország, Toscana, Campagna, Magyar
ország és Merániának folyóiba, tavaiba, tengereibe 
mártja hordóját, - üres marad. Ruhája lefoszlik róla, 
haja borzas, szeme üreges. Egy évi bolyongás után, 
ugyancsak nagypénteken, vad haraggal visszatér a 
remetéhez. A szent aggastyán önmagát ajánlja föl 
Istennek vá.ltságúl a bünös lovagért. A megtört ember 
ekkor a megbánás elsö könyüjét ontja. Ettöl az egy 
csöpptől csordultig megtelik a hordócska. A lovag, 
megbékülve Istennel, legott meghal. 

. ~sztelt hallgatóim r E~ ás mellé fűztem az egy
házi legendaköltésnek az áhítatoa szív legmélyéről 
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fölhozott fényes gyöngyeit. Méltóknak találom, hogy 
minden vallásos érzés gyönyörködjék főeszméjökben. 
De bizonyára sejtik, hogy e helyütt ez nem lehetett 
végső czélom. 

A zsidóságot gya-kran érte és éri az a vád, hogy holt 
ezertartásokat követel, bizonyos szabályozott csele
kedeteket, malyekbe érzület, lélek nem önt életet. Ily 
visszásságok valóban kifejlődnek minden szarvezett 
istentiszteletben, minden régi vallásban. A zsidóságot 
evvel vádolta a fiatal kereszténység, evvel a kabbala 
és a chasszidaeismus. Az öreg katbolicismust hasonló 
váddal támadta számos újító mozgalom; az orthodox 
protestáns egyházat viszont a pietismus és a fölvilá
gosodott protestantismus; minden régi vallást az 
újonnan keletkező vagy terjedő felekezetek, jelenleg 
p. az anabaptista vagy nazarénus hit. 

A ezertartások megcsontosadása ellen leglelkeseb
ben prophété.ink küzdöttek, azok ellen, <1kik szájuk
kal keresik az Istent, ajkukkal tisztelik, kiknek vallása 
nem több, mint betanított emberi parancs.1> (Jesája 
29, 13.) De küzdöttek a tompult és tompító, a holt 
szertartások, cuituscselekedetek ellen későbbi tanító
ink is: thannák, am61·ák, vallásos elmélkedők. A köz
használat valósággal el is koptatta azt a talmud utáni 
elvet, mely azt tartja, hogy ima áhítat nélkül csak 
oly holt, mint a test lélek nélkül. 

Egészen magukban állanak az afféle mókázó vallo· 
mások, hogy az egyik ároóra ima közben a madara
kat, egy másik a járó-kelöket számlálgatta.-tc 

* Jer. Berachoth 5a. 



Evvel szemben özönével találkoznak ilyes nyilat
kozatok: a szí v szándéka dönt a dolgok értékéről, t 
mérlegeld lelked állapotát; ba áhítatra. képesnek ér
zed, imádkozzál, ba nem, hadd el ;2 a szivnek isten
tisztelete az ima, áhitatot követel, nem lehet azt úgy 
olvasni, mint a levelet. 3 Viszont Rabbi Meir ezerint 
már az is istentisztelet, ba valaki Isten alkotásának 
láttára önkéntelenül fölkiált: oh mi szép !4 

De én ezt a fölolvasó asztalt sem szószékké, sem 
tanszékké nem akarom változtatni. Egyházi legendá
kon kezdtem, aggádával, zsidó legendákkal akarom 
folytatni. Ezeken lássuk, hogy a zsidó vallási képzelet, 
a népies gondolkodás, ha nem is mindig oly költői 
szerencsével, de következetes vallásos bensőséggel 

követeli és tiszteli a szívet, az érzést. 
Vörösmarty Szent Embere, Mikes Kelemen Reme

téje jámbor lélekkel ejti a káromló szót: Átkozott 
legyen az Isten. R. Acha az Énekek Énekének egy 
versét (2, 4) alT& magyarázza, hogy Isten szeretete 
még a tudatlanon is honol, a ki Istennel azt mon
datja, hogy örök gyülölettel gyűlöl minket és a ki 
azt hirdeti: gyülöld Örökkévaló Istenedet teljes szí
vedböl, teljes lelkedből, teljes valód ból. r, Hasonlót 
tanit a kt5vésbé ismert R. Isszachar a, hibásan olvasó 

t Bab. Ber. 15ab. 
2 Babp Ber. 30b. 
8 Jer. Ber. 7 a, Bb. Bab. Taan. 9la. 
" Jer. Ber. tOb. (lenn). 
5 :-o.-. helyett M~"M·t, M!l.,M, helyett M~""M,.t ejtve; 

Sir .Babba ad n, 4. 
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gyermek imájáról, a ki még M6zes és Áron nevét is 
tévesen ejti.1 

· 

Szintúgy nem istenkáromlás, ha valakinek rosszabb 
a kiejtése, mint a jó szándéka és azért nem azt han
goztatja: várjuk az Istent, hanem azt, hogy verjük 
az Istent.2 

A Xlli. századbeli német zsidóságtól ránk hagyott 
J ám borok könyve azokat is me n ti, a kik hibás ejté
sükkel arra szólítanak föl, hogy káromoljuk az Istent, 
midőn azt szeretnék, hogy magasztaljuk ;3 az ö téve
désüket is ezeretettel fogadja az Ég. A könyv csodás 
elbeszélést is tud a tiszta szándék javára. Egy kobo.
nita a papi áldásban a gyülekezetre nem azt mondta 
ki, hogy Isten megoltalmazza, hanem azt, hogy Isten 
kiirtsa. 4 Egy j ám bor tudós eltiltotta ezt o. tudatlan 
kohent a papi áldástól De álmában azt a fenyegetést 
hallotta, hogy elűzik a paradicsomból, ha a jámbor 
kobént nem helyezi vissza áldástosztó tisztjébe. 

A bűnbánás csodahatását nem győzi az aggáda 
eleget bámulni és szemléltetni. Az egyik legenda -
ismétlem, csak érzületével, nem költőiségével, hisz' 
egészen töredékesen maradt ránk - emékeztet a 
hordótöltö lovagra. Boethos lánya, Mirjam, pogány 
fogságra került. Zsidó hitosztályosai Akko városában 

1 Ugyanott. 
2 33. zsoltár 20. vers :"'TJ?~r.t helyett :-TM!j:"'T ; Bab. Megilla 

24 b. 
3 r,r,:-1-t összetévesztik ""M·lal; Széfer hacbaszidim, Ber

lin 1891, p. 12ö. (422-424. sz.) 

• :Jj~~~1 helyett úgy ejtette tJQ~~ ; ugyanott. 
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kiváltották. (Itt hézag érezhető: Mirjam, úgy látszik 
' zúgolódik Isten ellen.) Ruhát vettek részér e ; midőn 

a tengerben mossa, elkapja a hullám; vettek másikat, 
az is a vízbe vész. · Midön harmadikat akarnak szá
mára vásárolni, fölkiált: hadd hajtsa be rajtam pör
lőm a követelését. Mikor ekképen magába szállt, a 
tenger visszahozta öltözékeit. ·t 

Hogy a szent együgyűség mily kedves Isten előtt, 
azt igyekszik föliüntetni a következő mese, melyet 
Fe~in-eddin-Attar új-perzsa zsidó költő szedett versbe. 

A Sz inai hegy lábánál élt egy j ám bor kőmíves. , 
Munkája közben egyszer így imádkozott: (<oh bün
bocsátó, meddig maradsz még az égben, meddig rej 
tőzöl még szemünk elöl t Mily szép volna, ha mi 
közénk leszállanáL n Egyszerű, együgyű szóval föl
ajánlja Istennek, hogy köböl épít r észére · házat, lak
hatóvá teszi és hogy maga telj esen az ö szolgálatába 
áll. Negyven nap és negyven éjj el fúr, farag, fárad, 
épít. A ház elkészül. A jámbor kőmíves ekkor gyerme· 
teg lélekkel biztatja, unszolja, kérleli Istent, költözzék 
be a földi házba. Ép arra vetődik Mózes, istenkárom
lásnak véli a kőmíves imáját, fölháborodva keményen 
megfeddi. De a Szinai hegyén Isten viszont Mózest 
dorgálja, miért hallgattatta el az együgyű férfit, ho
lott minden szava jámbor odaadásból fakadt. Mózes 
visszatér a kömíveshez, bátorítja, hogy továbbra is 
a maga szive szerint imádkozzék, Isten kegyesen 
fogadja szavait.2 Már a jeruzsálemi talmud is 

1 Écha-Rabbathi ad I, 16 ; 49. pont. 
2 Jewish Quarterly Review XVI, 537. 
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beszél egy szartartás nem ismerő perzsáról, a ki
nek mes1erkéletlen, közvetlen hálaadó szavait Rab 
helyesli.1 

Az újkori perzsa zsidóknál e ezerint még él ez az 
áhítattisztelő monda. De él még közöttünk is. Magam 
kétszer hallottam hasonlót, olyanok tól, kik az emlí
tett egyházi legendákat hírből sem ismerték. Együgyű 
jámbor emberről beszéltek, a ki vallásos érzését más· 
ké.at nem tudta nyilvánítani, mint hogy napkeltekor 
Isten tiszteletére árkon ugrott át. 

Részletező hasonló mesét a már emlitett J ám borok 
könyve hagyott ránk. Egy isten félő pásztor semmi
féle imát nem tudott.2 Nap nap után osak így szólt 
Istenhez: Világnak Ura, ha van n eked nyájad, bízd 
én reám ; másnak fizetésért legeltetem a jószágát, a 
tiédet ingyen gondoznám, mert oly igen szeretlek. -
Egyszer egy törvénytudó férfiú véletlenül meghallja a 
sajátságos könyörgést. Balgána.k szidja érte a pász
tort, eltiltja tőle, a helyett megtanítja a Halljad Iz
rael·re, a 18 áldásmondásra. Alig hogy az irástudó 
távozik, a szegény pásztor elfelejti újonnan szerzett 
tudományát, - kifogásolt régi imáját pedig nem 
meri megismé.telni, mindaddig, míg a.z irástudó vissza 
nem tér hozzá és maga nem buzditja, hogy megazo
kott könyörgését tovább is folytassa. A törvénytudóst 
erre éjjeli látomás késztette: Isten megfenyegette, 

1 Jer. Berachoth lOb. (lenn). 
2 A babyloniai talmud is tud Beniamin pásztorr61, a kinek 

formaszeríileg meg nem felelő imáját Rab javalja. (Bab. Bera· 
choth 40b.) 
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hogy meglakol, mert elrabolt tőle egy az örök üdvös. 
ségre hivatott lelket.1 

Ebből nyilvánvaló - ezt következteti a Jámborok 
könyve - hogy sem a tudomány sem a cselekedetek 
nem számítanak Isten előtt, hanem csak a jó szán
dék, mert az irgalom Ura szivet kiván.· 

E helyütt nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy ez a 
nevezetes mondafaj mennyire vonzotta ép a magyar 
írókat és a magyat kutatókat. Temesvári Pelbárt föl
jegyzi egyik legértékesebb változatát, Mikes Kelemen 
prózája, Vörösmarty költeménye beviszi a nemzeti 
i rodalom ha. A «Boldogttsszony tánczosáh napjaink
ban magyarul föl is dolgozzák,2 le is fordítják.3 

Föltehetőleg ennek a hatása alatt is alkotja meg 
1'ótb Béla A Boldogasszony dervisét, a ki orsónál 
sebesebben tizenhétszer fordul meg maga körül Má
ria tiszteletére, ez malasztosan mosolyog le reá.''" 
A legenda változatait tudományos lajstromba szedi 
Katona Lajos.r. A perzsa költő zsidó legendáját Társu
latunknak nagynevü és még nagyobb érdemü elnöke, 
Bach er professor tette közzé. u A jámbor pásztor mon· 
dáját Goldziher professor tanulmányozta. 7 Muham
medtin bebatást tételez föl. Így tehát mind a három 

1 Széfer hachasztdim. Berlin 1891., 6. 1., 5. és 6. szám. 
2 Malonyay Dezső és RákoEli J en ö. 
3 Gyulai Ágost: Legendák könyve. Budapest 1906, 50-55 l. 
' Tóth Béla: A Boldogasszony dervise Budapest 1897. 
r. Revue des Études Juh·es XL V, 11; Középkori Legendák 

és Példák (Magyar Könyvtár 486. sz.) 48. l. 
8 J evish Quarterly Review XVI, 537. 
' Revue des Etudes Juives XLV, 11. 
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egy Istent valló bit mondaköltése megszenteli, föl
magasztosítja az egyszet·ü szív tiszta érzését. Szaba
tosabb, igazabb, nemesebb, jámborabb kifejezést ez a 
gondolat nem öltött, mint ab ban a talmudi mondás
ban, mely szállá igéjévé lett a zs1dó erkölcstannak 
és mely ennek a fölolvasásnak élére is került: szivet 
kiván az Isten ! "l':l N:l" N~~n, 1 

Budapest. Heller· B e1·nát. 

, , 
ZSIDO BUCSU UJHELYEN. 

A XVII~-ik század végén, sőt még a mult század 
elején is Magyarország hitközeégei rabbijaikat majd
nem mind Galicziából voltak kénytelenek importálni. 
A Chmielniczki-féle üldözés · óta (1648) a lengyel 
zsidóság nyugot Európa felé gravitált. Lehetetlen 
volt a magyar zsidóság előtt, hogy elzárkozzék ezen 
áradat elől. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy 
főleg Felsőmagyarország, de különösen az északkeleti 
megyék papi székeit l·engyel tudósok bhtokolták. Így 
látjuk ezt Sátoraljaujhelyen is, a hol a lengyeJ Prze
mysl városában született (1760), szinnavai rabbi, 
Teitelbaum (Deutelbaum, Dattelbaum) Mózes felé 
irányult a hívek bizalma, a ki 1809-ben foglalta el 
állását. 

Ebben az időben még Sátoraljaujhelyen nem lehe
tett jelentékeny zsidó hitközség ugyan, de vissza-

t Bab. Szanhedrin 106b. 
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tekintbetett évtizedes intézményekre. Annyit bitelesen 
tudunk, hogy a Chevra-Kadisa 1772-ben alakult meg. 
Viszont arra is van adatunk, hogy a XVI-ik század
ban már volt zsidó települő Ujhelyen. Mindazonáltal 
1809· ig országos jelentékenyaégre a többi magyaror
szági zsidó hitközségak között nem emelkedett. 
Nevezetessé csak ezen kiváló rabbija tette Ujhelyt a 
magyar Izraél között. Bár más chaszidikus állürrel 
bíró rabbi valószinűleg már Teitelbaum előtt is tar
tózkodott rövidebb-bosszo bb ideig hazánkban (l. czik
kemet és Richtmannét a Szombati Ujság, Miskolcz, I. évf. 
7., 11., 14-15. számaiban), mindazonáltal az ujhelyi 
c1czáddek ,, volt az, a ki a cha sz id irányzat elterjedé
sét az északkeleti megyékben virágzáaba hozta. Olyan 
volt Teitelbaum a többi csodarabbik körében, mint 
a nagy üstökös megjelenése a kisebbszerü futó csil· 
lagok között. Volt talán a többinek is rajongó kör
nyezete, a mely a rabbi minden szavát szentnek 
tekintette, de oly csodás bámulattal egyet sem vettek 
körül hazánkban, mint az ujhelyi zsidó papot. És 
midőn 1841-ben julius 16-ikán a czáddek elköltözött 
az ~lök sorából, földi marradványait oly nagy megtisz
teltetésben részesítették, hogy szent csontjai fölé 
mauzoleumot állítottak. (A ·mauzoleumnak és sírkövei
nek leírását pontosan adtam a Magyar-Zsidó Szemle 
XXIII. évf. 360. lapjain.) 

A Chevra-Kadisa választmánya három héttel a 
rabbi halála után - Áh hó 18-ikán - intézkedett, 
hogy a mauzoleum (ohel) felépítésével, a mennyezet 
(stukatut·) és a kapu elkészítésével az első gondnok 
( Czinner Jakab~) és Schweiger Márkusz bizassanak 
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meg. 1842 tavaszán pedig rendelkezik, hogy a maozo
leuro kulcsát mikép kezeljék és beléptidíjként 18 váltó
krajczárt állapít meg. Tehát az ohel már a rabbi ha
lálának első évfordulója előtt készen állott. (A Chevra
Kadisa j egyzőkönyvéből). 

Már 1859-ben igen sokan zarándokoltak a szent sír
hoz. Ugyanis a Ben-Chananja IT. évf. 292. lapján, az 
akkori ujhelyi tudósítója Löw Lipót szegedi lapjának 
értesíti olvasóit, hogy a szomszéd megyékből, sőt 

még Galicziából és Oroszországból is érkeztek zarán
doklók. A számukat úgy 600-700 emberre teszi. 
Tehát 18 évre halála után már nagy vonzó erővel 
birt Teitelbaum sírhelye. De midőn a nagyhírű Löw 
Jeremiás foglalta el az ujhelyi rabbi széket, igen 
megcsökkent a látogatók száma. A nyugot Magyar· 
országon nevelkedett, józanabb gondolkozású rabbi 
nem tudott semmiképen sem megbarátkozni ezzel a 
szarinte abusussal, hogy búcsújárás tárgyává tétessék 
bármely ember sírja, még ha az oly tekintélyes, 
jámbor, nagy tudású férfiú is, mint Teitelbaum Mózes. 

Erélyes lépésre határozta el magát és karhatalom
mal akarta elzáratni a <1jahrzeit,) napján, támuz 
28-ikán, az ú. n . r égi ujhelyi temetőt. Ezen eljárás 
azonban csak annyi eredményre vezetett, hogy nehány 
éven át igen kevesen látogatták meg a sírhelyet, de 
a búcsújárást Teitelbaum sírjához a rajongó hívek 
abban nem hagyták sohasem. Volt ugyan idő, a 
malyről azt beszéli egy öreg megbízható szavú hivem, 
a ki akkor a temető bejáratnál a zarándokoktól a 
belépti díjat - akkor 12 krajczárt minden személy 
után- szedte, hogy nem igen gyűlt össze sokkal több, 
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mint 10 forint, holott ma ehhez arányítva jelentékeny 
jövedelmét képezi az ujhelyi szent egyletnek a bücsú
napon való belépti díj. Így az 1906-iki évi pénztári 
kimutatás ezerint 507 korona 91 fillér. 

Ebből láthatjuk, hogy a búcsújárók száma nemhogy 
csökkenőben lenne, hanem folyton- folyvást emelkedő 
félben van. És nem hiszem, hogy volna valaki, a ki 
ezen állapot ellen sikerrel szembe lépni tudna, ha 
teljes még a nagy tekintélyű Löw Jeremiás sem tudott 
sikert felmutatni. Redukálta ugyan egyidőre a zarán
dokok számát, de a búcsújárást meg nem szüntette. 

Az első alkalom, a midőn a búcsún megjelentem, 
1903-ban volt, dr. Singer Bernát szabadkai főrabbi kar
társam kiséretében. Azóta egyszersem voltam Ujhelyen 
a nyári hónapokban, kivévén az idén, midön családi 
körülményeim következtében - támuz 28·ikán ottbon 
tartózkodtam. Korán reggel már megváltozott o.z utcza 
színe. Tele van odasereglett zsidókkal az egész város. Sőt 
vannak olyanok is, a kik az előző napok valamelyikén 
érkeztek. A régi temetőt már hajnalban megnyitják 
és azóta késő estig folyton-folyvást imádkoznak 
buzgó áhitattal. A reggeli vonatok mind hoznak 
utasokat, úgy hogy sötétellik quasi a vonathoz vezető 
út tölük. Magukkttl hozzák batyujaikban az elemó
zsiájnkat és a taliszt, tefillint. 

A temetőhöz vezető sikátorban lóczák vannak, a 
hol a közeli tiso· beábra való gyászdal-gyüjteménye
ket - kinothokat - valamint a jövő egyházi évre 
való naptárakat, imakönyveket, taliszt és tefillint 
árúsitanak. Néha értékes héber könyveket is lehet 
beszerezni, néha olyanokat is, a melyek másutt 
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egyáltalában nem kapbatók. A vásárlást óvatoAan 
kell eszközölni, különösen a jobb kabátban levő 

embernek, mert horsós árat is szabnak néha. Zaj és 
zsibongás van elég már a lóczák között is, de alig 
ér az ember a temető bejáratához már tolongás is 
észlelhető. Koldusok, férfiak és nők állják el az ember 
útját. Már az oda jövetelnél is elfogadnak alamizs
nát, de a kijövetnél valósággal követelik. 

Két pénztárnok ül a bejáratnál, a. kik mindenkitöl 
hüségesen beszedik a 24 fillért, a malyért belépti 
jegyet kapunk. Ezt át kell azoigáitatni a mauzoleum 
ajtajánál. A czédulán ez áll héber betükkel: Eintritts
karte z um Ohel Mose 8. A. Uj hely, és a napi 
kelet.~ Az ó hel előtt közvetlen ül egy kis asztalka 
van, a melyen egy írnok írja fel annak, a ki óhajtja 
egy papircera a kivánságát, bákosot, a melyet aztán 
a sírhely felett levő az egész síron át hosszában 
elterülő szekrénybe dobnak abban a jámbor bizalom· 
ban, hogy a czáddek lelke sírjából felkelve elolvassa. 
azt és jóakaratú tolmács lesz a hívő érdekében az 
Isten mennyei trónj a előtt. 

A leírásért tetszés ezerinti alamizsnát kap a másoló, 
a ki a héberül nem tudó zarándok kivánságait 
leforditja és papirra veti. Van o]yan, a ki el nem 
mehetvén a bucsúra, valakit megbiz kivánsága leira
tására. Így aztán egy czédulán néha 15-9ZO ember 
bákosoja. óhaja is látható. Egy alkalommal a temetö
ben lévén nézegettem az ott maradt irásokat és 
meglepetve reá akadtam többek között Grünwald 

* A magyar fellrás még jó sokáig nem lesz k6ser. 
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Juda szatmári orthodox rabbi bákosojára, a melyet 
valaki által elküldött a sír feletti szekl'énybe. Van 
olyan. a ki kivánságát a falra felirja, hogy a rabbi 
lelke onnan olvassa azt le. És aztán ezen feljegyzés 
ott ékeskedik sokáig a falon, míg lekopik magától. 

A bucsú napján a mauzoleumban igen nagy a 
sürgés-forgás, a hol l elket megkapó buzgó ájtatos
sággal imádkoznak a bucsújárók, a kik lehetőleg 

minden akadályt leküzdenek, hogy megjelenjenek 
támuz 28-ikán a bucsún. Így láttam egy egylovas, 
rozoga szekeret, a melyen a zsidó kocsison kívül 
más hat · zsidó érkezett reggel korán a bucsúra. 
Szavahihető emberek beszélték nekem, hogy akad 
olyan, a ki semmiféle oly elfoglaltságot el nem 
fogad, a mely megakadályozná abban, hogy a bucsúra 
eljöhessen. Ezen lelkesedést látván, tisztelettel ~s 

kegyelettel kell meghajtanunk zászlónkat, fejünket 
Teitelbaum Mózes nagy lelke előtt, a ki annyira be 
tudott férközni hívei szivébe, hogy máskép, mint 
csodálattal, nem tudnak róla. megemlékezni. 

Sátoraljaujhely. Dr. Goldberger Izidor. 

ASSZONYI DOLGOKRÓL. 

Megvallom őszintén, hogy az izgatottság bizonyos 
érzésével küzdök, mikor épen ezen a helyen szólalok 
föl, a honnan tudós férfiak komoly és értékes tanítá
sai\ uokhl hallani. 

De u 1ll'ak réazéröl elvitatbatatlan udvariassággal 
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és előzékenységgel találkoztak hallgató nővéreim, 
midőn tudósaink komoly és nehéz dolgokról IDiod
nyájunknak érthető nyelven szólottak, értelmünket 
magukhoz fölemelték a nélkül, hogy saját szinvonaluk
ról alászállottak volna. 

Nincs rá megbizásom, hogy ez alkalommal az urak
nak e gyakori szivességükért köszönetet mondjak, 
hanem arra kérem őket, tetézzék meg jóságukat és 
ma kivételesen hallgassanak meg egy nőt, a ki még 
hozzá kizárólag nöi dolgokról szándékazik beszélni. 

Talán jobb lett volna szavaimat egészen ent1·e nous, 
női társasághoz intéznem. De uraink és parancsoló· 
ink meg fognak békülni azzal, hogy egysz~r asszony 
szájából hallják meg az igazat. Bölcs Salamon azt 
tartotta, hogy a kitől csak egy betüt tanultunk, az 
rászolgált háladatosságunkra. Én nem kérek hálát, 
urak, noha. remélem, hogy egy betű okulni való az 
én fölolvasásomban is akad. 

8 ha tartanom kellene valamitől, inkább azoktól 
volna okom tartani, a kikről, mint a kik előtt beszélni 
akarok. 

Világért sem akal'om a. saját nememet bántani, 
sőt inkább nagyon szeretném, ha a magam szerény 
működése akár csak egy kis kavics volna ahhoz a, 

nagy épülethez, a melyet még mindig föl lehet épí
teni, a melytől még mindig nem késtünk el mi, mo
dern zsidó asszonyok. 

A nö helyzetéről sohasem vitáztak annyit és oly 
sok irányban, mint napjainkban. Mindig mE'gvolt a 
nőnek a maga köre, a hol, ba akart, érvényesülni is 
tudott, és hogy egyebet ne említsek, a mikor az isteni 

As JJIJT Éukiin~Jve 1908. 17 
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tant Mózesnek az Ur átadta, akkor is megemlékezett 
Jákob házáról. Jákob háza - a nők. Igy magyaráz. 
ták böloseink. 

Maga az isteni rendelés szabja meg az asszony 
helyét és a mikor Ábrahám ösapánktól a három 
angyal azt kérdezte, hol van a te feleséged Sára, ő 
azt válaszolta : Az én nöm a sátorban van! 

Ez a nehány szó jellemzi a bibliai asszony hely. 
zetét. 

Nekünk nem kellett a Mária kultuszra várnunk, 
mint azt minden áron bizonygatni akarják, hogy az 
asszony iránti ti szteletet megtanuljuk A mi népünk, 
a mi fajunk tisztelte ·az asszonyt és minden idők 

asszonytypusát megleljük az ó testamentum fejeze· 
teiben. 

Az örök asszony Éva, a ki ös anyj a minden eredendő 
bűnnek, de erénynek is. A ki mikor bűnre csábította 
urát, el nem hagyta, hanem segített neki verejtékkel 
dolgozni. És igyekezett visszaszerezni férjének az el
vesztett paradicsomot. 

Sára, Lea, a gyermekért fohászkodó Hanna, az elli
zött Hágár, Mirjám, Debora Izraél birája, mind olyan 
alakja a bibliának, hogy el sem hiszszük róluk, hogy 
a bibliai korban éltek és nem mi közöttünk. Annyira 
élnek, annyira asszonyiak, részesei ma is minden 
erényünknek és bününknek. 

Bátran elmondhatjuk, hogy a nőnek nálunk zsidók· 
nál, mindig kiváltságos helyzete volt. Sohasem sü· 
lyedt a teherhordó állat nivójára alá és megbecsülték, 
bár különös helyet szellemi képességének nem adtak 
u. zsidók. 
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Nincs szerepe a zsidó asszonynak semminemű val
lási és templomi funkczióban , de hallgatni tartozik az 
eklézsiában is. 

De ez sem tiszteletlenség. Inkább a franczia ezerint 
azt mondanám, le roi regne, maia ne gouverne pas! 

Az asszony uralma nem tételes törvényen, de a 
sziv hallgatag parancsán épült. 

És mit látunk ma? Minden forradalom nélkül, de 
hibetetlen sebességgel egy csapásra megváltozott a 
nő helyzete nemcsak nálunk, hanem az egész művelt 
világon. Ez a változás sok jó dolognak lett a szülője, 
de mint minden kiforratlan dolog, sok bajt is hozott 
nyakunkra. A statisztika, a világ legridegebb tudo
mánya kiderítette, hogy huszonnégy ezer özvegy 
asszonyra csak nyolcz ezer özvegy férfiu jut. 

Mit kellene tenni a nővel, hogy egyedül maradván 
megállj a a nagy közdelemben helyét és ne bukj ék, 
ne marüljön el a létfönntartás keserves harczában? 
Mi történjék azzal a sok leánynyal, akit a mindjobban 
ránk nehezedő gazdasági harczban nem tarthat el az 
apa nehéz keresete? Ez a gyakran ismétlődő helyzet 
teremtette meg a nőkérdést. 

Itt a kiinduló pontnál találkoznia kellett minden 
jóravaló, tiszta gondolkozásu embernek. Itt megszünt 
a vallás kérdése, itt a lét és nem lét kérdése fordult 
meg a koczkán. 

Bátran mondhatjuk, hogy a zsidó nő a modern 
élet viharában is megállja helyét. Már Luther Márton 
megmondta, hogy a zsidóság ügye azért áll j o bban 
minden más felekezeténél minden id{)ben, mert a zsidó· 
ság tanittatja, neveli áldozatok árán is gyermekét. 

17* 



260 SEBESTYÉN KÁROLYNÉ 

Nem retten vissza a nagyobb családtól, a több gyer
mektől és iparkodik mindeniket taníttatni. 

Ez az egyetlen magyarázata annak, hogy meg
maradtunk ott, a hol ma mi vagyunk. Hogy a már 
előttünk élő asszonynemzedék is tanult, hogy akad
tak azok között is kiválóak, a kiknek példáin okul. 
ha tunk. 

De ma ránk nagyobb munka vár! 
Az élet kiszólította a nőt az otthonból a küzdötérre 

és most szervezni kellene, egységes és tömör módon 
az újjá alakult társadalmat és a mallett azon gondol
kodni, mit kell tennünk a régi tiszta zsidó erkölcsök 
megóvására nekünk modern zsidó asszonyoknak. 

Mert egy dolog tagadhatalan. Haladtunk a tudásban, 
a müveltségben, és elmondhatjuk bátran, hogy ma mi, 
azok, a kik dolgozunk, tudatosabban végezzük a saját 
ügykörünkbe tartozó munkát, mint az előttünk élő 
nemzedék asszonyai. 

És mégis csodálatos módon mi csak azon rágódunk, 
amit anyáink megalkottak. Mirólunk zsidó asszonyok
ról szólok. ~ince még egy olyan intézményünk, a 
mit a mi modern törekvéseink hoztak volna létre. 
Itt tisztára ragaszkodom ahhoz, hogy zsidó intézmény
ről szóljak. Hiszen arra nem lehet panasz, hogy mi 
modernek bármi alól is kivonnók magunkat, a hol 
szerepeini lehet, sőt minél hangosabb ez a szereplés, 
annál szivesebben veszünk benne részt. 

Vannak, a kik ezt a sok beavatkozást még jó szem
mal sem nézik. Akárhány olyan egyesület van, amely 
a zsidó hölgyek müködését, már a mennyiben tőlük 
anyagi előnyi várhatnak, szivesen is fogadja ugyan, 
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de bizony azért, ha maguk között intézhetnék el ügyü
ket, jobban örülnének neki. 

A zsidó pénzt szivesen látnák a közreműködők 

nélkül, de hát Istenem, a társaság nem lehet egészen 
exkluziv jellegü és megtűrnek benünket is. 

A modern zsidó nő pedig éppen ilyen tőle idegen
kedő társaságban tanul! Tanul és sok olyan dolgot 
elsajátított, 8I melyet eddig nem ismert és bár soha 
meg ne ismert volna l 

N em tartozom azok közé, a kik a Sodoma és 
Gomorra világát csak a mi napjainkban látják, de 
rég letünt idők tiszta erkölcsei hová tüntek a zsidó 
asszonyok köréből ? 

Ez a bajsza azok után, a kik meg sem értik a 
mi fölfogásunkat a családi tisztaságról és az otthon
hoz való ragaszkodásról, typust teremtett meg, olyan 
modern zsidó asszonyt, a kit jobb lett volna soha 
sem látnunk meg! 

Erről az asszonyról aztán nem beszélnek máskép, 
mint a pompázó zsidó asszony, a lusta zsidó asszony, 
és ba egy ilyen, akkor persze ilyen mind a zsidó 
asszony ! Már egész fogaiommá lett «a zsidó asszony» 
és mi valóban nem lehetünk hálásak azok iránt, 
a kik kárunkra és ellenünkre ezt a iypust megal
kották. 

Nem terjedhet ki előadásom mind arra a pontra, 
a mit itt voltaképen mind'en oldalról meg kellene vi
lágítanom. Mert ha mindent elmondanék, a közönség
nek még nagyobb türelmére volna szükségem. Azokról 
szólók hát, a kiket kis előadásomnak vádoló része 
nem illet és a kik mindent elkövetnének arra, hogy 
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egy nálunk különb nemzedék fejlődését előmozdítsák. 
Az iskola minden reformjának a családból kellene 
kiindulnia és nagyon hibásan ítélkeznek azok a 
nevelésről, a kik az iskolának semmi fon tosságot neiU 
tulajdonítanak, a családtól pedig semmit sem követel
nek. A család és iskola együttes müködése talán még 
visszaadhatná a r égi j ó időt, mikor a férfi dolgozott 
és az asszony segítőtársa, hűséges szövetségese volt 
mindenben urának. Nagy nehézségekkel küzd az iskola 
vallásos nevelése. Együtt vannak a zsidó, a keresz
tény, a szabadgondolkodó családok gyermekei és ha 
már nem sike1·ül az iskolának a mindenkor legma
gasztosabb czél, az igaz és erkölcsileg is legmagasabb 
nivón álló embert nevelnie, a ki már zsenge gyermek
korában megtanulja a legmagasztosabb tételt, a Testvé
Tem vagy fogalmát, akkor legyünk rajta legalább, hogy 
megvédjük és fejleszszük gyermekeinkben a hagyomá
nyok iránti tiszteletet, neveljük benne azt az érzést, 
hogy ök is részei a nagy közösségnek, a mit zsidó 
társaságnak hivnak. Nemcsak a külső formáról, ba
nem elsősorban a lényegről van szó ! 

Ehhez a lényeghez tartoznék az is, hogy gyermekeink 
nevelését csak a magunk vallásabeli nőre bizzuk. 
Észrevétlenül, a nélkül hogy csak gondolnók, óriási 
a. hatása a másfelekezetüeknek a gyermeki lélekre. 
Már elég gyakran szóbahozták és sürgették a zsidó 
női tanítóképzök fölállítását, de eddig e1·edménytelenül. 
Kicsiny volt az a mag is, a mely évtizedekkel ezelőtt 
Országos Nöképzöegyesület alakjában a Zöldfa-utczá
ban egy bérház ezerény udvari lakásában elvetődött 
és ma háromemeletes hatalmas palota, sok ezrekre 
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menő és onnan kikerült müvelt asszonyok hirdetik, 
hogy egyetlen egy asszony észszerü és tervszerü 
munkálkodása mit hozhat létre. Nem akadna vajjon 
ma egy lelkes zsidó társaság, mely ezen a példán 
tanulva, megalkothatna egy ilyen intézetet? A magam 
gyenge szózata nem elég arra, hogy ennek a fontos
ságát kellően megvilágítsam, de elég a tapasztalatom, 
hogy kárhoztassam azt, hogy a zsidó családok százai 
más felekezetüeket alkal~aznak gyermekeik körül. 
Sőt legritkábban fordul elő, hogy csak egyszerü házi
dolgok elintézését is zsidó leányra bizzák. Ugyanaz 
a polgári asszony, ki a sa j át háztartásában a legna
gyobb elnézést tanúsítja és kénytelen is vele egy 
faluról ideszakadt, írni-olvasni nem tudó parasztlány
nyal, az rögtön türelmetlen, ha zsidó cselédről van szó. 
Mennyi jó1·avaló, derék, egyszerü falusi zsidóleányt 
lehetne tisztességes polgári családoknál elhelyezni. 
Nekem az a meggyőződésem, mert az a tapasztalatom, 
hogy sokkal simulékonyabbak, sokkal ragaszkodóbbak, 
mint az a másik cseléd, a ki valóságos ellensége a 
háznak. Még pedig nyilt ellensége, mert titkot sem 
csinál belőle. 

Ugyanabban az időben tehát, a mikor gyermekeink 
vallásos nevelését új és helyesebb irányba tereljük, a 
háznak ezerény munkásairól, az anya segítő társairól 
nem szabad teljesen megfeledkeznünk. Sokkal hatal
masabb faktorai a család nyQgalmának, sőt anyagi 
jólétének, semhogy egyszerüen figyelembe ne vegyük 
őket. Tartsuk kötelességünknek, hogy a szegény zsidó 
családok érdekében törödjünk leányaikkal, szervez
zünk egy egyesületet, mely kötelességet vállal, hogy 
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az egyszerü ügyes lányokból jó, derék nőt nevel. 
Az ilyen leányt nem kell cselédsorba venni, hanem 
jó bánásmóddal és ezeretettel mindenre kioktatn~ a 
minek késöbb kitünöen hasznát veheti, ha saját tűz. 
helye akad. Ha pedig nem akad, akkor sem tanult 
ilyen egyszerü munkát h iába .. Czélszerübben és okosab
ban töltötte az életét, mintha otthon semmit sem 
tesz. Pedig valljuk meg, a vidéki és lcisvárosi szegény 
csaJádokná.l, a hol sok a gyermek és a sziili>k anyagi 
tehetsége nem engedi meg a városban való nevelést, 
ott a leányok rendesen nem tesznek é~; nem tanulnak 
semmit. A vidéken fáradó rabbiknak itt még igen 
áldást hozó lehetne a müködésük. Föl kellene vilá
gosítaniok a sziilöket, hogy gyermekeik érdekében 
okosan teszik, ha a nagyváros egy tisztességes család
jában elhelyezik, viszont nekünk kötelességünk volna 
ezeretettel és türelemmel nevelni, oktatni és gyámolí
tani ökel 

Azt hiszem, nem ütköznék különös nehézségekbe, 
megalapítani egy humánus zsidó női egyesületet, a 
mely egyrészt védelmébe fogadná az ilyen vidékről 
fölkerült leányt, másrészt számon kérhetné a zsidó 
eaaládoktól, hogy a reá bizott leányokról méltóan 
gondoskodnak-e. 

A zsidó preparandia hasznát nem kell sokáig magya
rásntmk. Csak t öle várhatjuk, hogy a mi fáradozásunk 
ne legyen teljesen meddő, ha olyan női tanítókar 
áll a jó ügy szolgálatában, a mely maga is ilyen 
hagyományon és ilyen szellemben nevelődik. Nem 
tehetnek róla a zsidó vallásu tanítónők sem, hogy 

a lllikor elkészül tek, egy tiszteaséges Semá imára nem 
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tudják megtanítani a gyermekeket, ök sem tanulták, 
mert abb~n a heti két vallás·órában ugyancsak kevés 
az, a mit a zsido szellemből magukba szivhatnak. 
Hogyan oltsák a gyermeki lélekbe a zsidó faj és vallás 
iránti rajongó szeretetet, ha ők maguk ebből semmit 
sem éreznek? 

Pedig csak ez a ezeretet, ez tarthatja fönn még 
azt a szellemet, melytöl régee·régen eltértünk. Mind· 
jobban tágul a kör, a mely a nőt foglalkoztatja és 
kell, hogy még nagyobb tért nyerjen a női munka, 
de nem szabad mindenütt a háziasság és a családi 
élet boldogságának rovására történnie a haladásnak. 

Kell a nőnek tanulnia, ezt elismerjük mindnyájan, 
de ne tanuljon mind és ne iparkodjék a boldogságot 
kifelé megtalálni még az is, a ki már családot alapí
tott, a kinek kötelessége első sorban a saját családja 
és saját gyermeke boldogságáért fáradni. Hogy is , 
mondatja Madách Adámmal a következő szavakat : 

Oh nő mi szű.k, mi gyarló látköröd 
S a büszke férfit ép ez vonzza bozzad r 
Csak gyengeség, mit az erő szerethet r 

A fáraók világában talán megállt e tétel. Ma nem ; 
ma erőseknek kell lennünk és nem gyengének és 
gyarlónak! Mi adja meg ezt az erőt, ezt a képessé
get? A helyes nevelés, az igazi műveltség. Ennek a 
tudatnak köszönhetjük azt, hogy a nőket ma minden 
téren egyforma joggal akarják felruházni, mint a fér
fit. A dolgozó, fáradó nőre kell is, hogy álljon ez az 
igazság, mert a ki kötelességet teljesít, annak joga 
is legyen. A ki harczol, az élvezni is akarja a békét. 
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És mégis mit látunk? Alig néhány éve csak, hogy 
az egyetemek kapui megnyiltak a nők számára és 
csak a minap hangzott el egy tudós férfi ajkáról, 
hogy a o női szörnyeteget1> ki kell az egyetemről ir
tani. 

A szörnyeteg, a tanuló női ifjuság! Ezért lett 
volna hát a küzdelem és ez volna az eredménye. 
Mi az oka ennek? Megvan sajnos a magyarázata is. 
Az egyetemre tóduló női ifjuságnak nagy része nem 
odavaló. Igaz, hogy erre azt is mondhatnák tisztelt 
hallgatóim teljes joggal, hiszen a férftak nagy részét 
is ki kellene onnan kergetni. Helyes az a tétel is, 
hogy mind a két nemnek meg kell adni egyképen a 
megélhetés és érvényesülés föltételeit és a ki nem 
ar1·a való, azt előbb-utóbb úgyis elsöpri az élet! 

De az egyetemre tóduló női ifjuság legnagyobb 
része a mi felekezetünkhöz tartozik. Nem hibáztatjuk 
azokat, a kik gyermekeiket tanítják, hiszen előzőleg 
ép azt magyaráztam, milyen márhetetlen előny, ha 
leányaink értelmes és széles látókörü, az életre nevelt 
nők lesznek. Világos, hogy a nők ellen irányzott táma
dás nagy része nem igaz indító okból fakadt. Sokal
ják a női hallgatókat, de tényleg sokalják a zsidó női 
hallgatókat. Én nem a zsidó női hallgatókat sokalom, 
de megütközöm azokon, a kik valódi hivatás, tehet
ség, sőt sok esetben szargalom nélkül mennek az 
egyetemre, pusztán időtöltésből vagy divatból. Itt kel
lene a szülöket felvilágosítani arról a nagy tévedésről 
és arról a kiábrándulásról, a mely előbb-utóbb érni 
fogja öket. Megélhetést nem biztosít még nálunk az 
egyetemi pálya a nőknek. Hogyan biztosft.bat.na, mi-
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kor a férfiaka t sem képes egyáltalán ellátni Ott is 
már fenyeget a szellemi proletariátus és megszünik 
a jó középosztály, a melyet a megromlott anyagi 
viszonyok úgyis teljes csőddel fenyegetnek. Mi lesz, 
ba most ez a sok nő kilép az életbe. A férjhezmenés
hez nagyobb az igénye, mint a módja. A férfi úgy
sem alapíthat oly könnyen családot, mint azelőtt, még 
nehezebben találja meg a magához valót. Ha pedig 
az ilyen leány férjhez nem megy, nagyon nehezen 
tud megélni olyan családi körben, a me1y nem is 
ismeri már. gyermeke lelki világát, a me ly idegenül 
áll szemben saját vére minden ábrándjával, reményé
vel, törekvésével 

A sz ülő j ó t akar gyermekével és a gyermek mégis 
boldogtalan lesz. 

Arról a középosztályról szólok, melyet az egyetem
ről ki akarnak üldözni. Ha gyermekeink hajlamát és 
valamilyen - bármily szerény - életpályához való 
vonzódásukat fogjuk tanulmányozni, akkor talán meg· 
csappan az egyetemi nő hallgatók száma, de a kevés 
között bizonyára akad olyan, a. ki hivatva lesz a zsidó 
nőknek csak dicsőséget szerezni. 

8 mi történjék a többivel? Ismeretekben meggyara
pod va, lélekben megedzve térjen vissza családja kö
rébe, keresse a boldogságat a munkában és önmagával 
megbékélve kisebb körü, de nem csekélyebb jelentö
ségü hivatásának tiszta öntudatával eltelve dolgozzék 
a zsidó család tisztaságának megőrzésén, erkölcse 
fenl\ölt példás egyszerüségén, a hogy dolgoztak év
ezredeken át nemzetet és faj un ka t fönntartó ered
ménynyel 6sanyáink, a hogy dolgozunk sz erény ma· 
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gunk és a hogy legszebb reményeink szerint, dolgozni 
fognak gyermekeink és unokáink mind az idők vé
gezetéig. 

Budapest. Sebestyén Károlyné. 

A NÉMET ZSIDÓK ÖNVÉDELME. 

<C A XIX. század hetvenes éveinek közepe táján a 
zsidók helyzete az összes müvelt országokban külső 
tekintetben elég kedvezővé vált, kevés kivánni valót 
hagyott fenn és a jövőre nézve a legjobb reményeket 
keltette.» Ezekkel a szavakkal zárja Philippson Má1·ton 
néhány héttel ezelőtt megjelent müvében a zsidó 
nép legújabb történetének azt a részét, a mely az 
emanczipáczióért való küzdelemről, a Francziaország
ból kiindult eszmék harczáról és diadaláról szól. A kik
nek emlékei visszanyúlnak ebbe az időszakba, azt a 
megdöbbenést sem felejtették el, a melyet e remé
nyek meghiusulása és az újabb viharok közeledését 
jósló első vészjelek mutatkozása idézett elő . 

Az újjászületett német birodalomban zsidók és 
keresztények vállvetve munkálkodtak azoknak a haza
fias ezéloknak a szolgálatában, a malyeknek ered
ményes előmozdításától a német egység nagy müvé
nek állandósága, minden ellentétes törekvéssel da
czoló fennmaradása függött. Szívesen látták a zsidók 
közremüködését a nemzeti feladatok végzésében. Egy 
Barnbergernek vagy Laskernek nevét a poli ti kai ellen
felek táborában is tisztelettel emlegették. Nem tekin-
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tették többé ábrándnak, hogy az utolsó válaszfalak is 
le fognak omlani, hogy a középkor hagyományain 
alapuló <1keresztény állam)) romjain fel fog sarjadni 
az az új nemzeti élet, a melyben a jog és a sza
badság eszméi érvényre emelkednek, az erők eddig 
lezárt forrásai megnyilnak és az összes polgárok kor
látlan versenyben és a mellett békés egyetértésben 
és zavaratlan összhangban a munka minden terén 
bontják ki tehetségüket. 

De keserűen csalódtak. Nemcsak hogy új vívmá
nyok nem kapcsolódtak az eddig elért sikerekhez, 
hanem még az is veszendőbe ment, a mit biztosnak 
és érinthetetlennek tartottak. Lángra lobbant a kultur
harcz, melyet Bismarck a katholikus egyház ellen 
indított és nem szellemi eszközökkel, hanem az erő
szak fegyvereivel vívott. A parlament zsidó kitönő
ségei nem voltak hívei a hadviselés eme módjának 
és mindmegannyian, a mennyiben a szavazástól nem 
tartózkodtak, a jezsuita-törvény és az u. n. májusi 
törvények ellen szavaztak. Mindazonáltal az ultra
montán-klerikális párt a zsidók ellen fordította fegy
verét. A szabadelvű és egyházellenes irányzatot a 
zsidókkal azonosították, hogy így könnyü ezerrel 
népszerütienné tegyék az egész mozgalmat és magu
kat a zsidóktól kiindult üldözések áldozataikén t, meg
támadott vallásuk mártirjainak tüntessék fel. A hadi 
csel ~ pompásan bevált. A német birodalomban, de 
másutt is megkezdődtek az izgatások. 

IX. Pius pápa 1873 márczius 23-án tartott allo
kuczióban a legszenvedélyesebb hangon szól nem
csak az olasz kormányról, a mely felfalja a népet 
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ós a bazng és istenkáromló sajtóról, hanem az átko
zott zsjdólnól is, a kik kárhozatra vannak i tél ve. 
(cKrisztus pogányt méltatott arra, hogy a keresztet 
vinni segitse, de zsidónak ezt n em engedte meg, 
ezzel is jelezve, hogy az elvetemült zsidó nép he
lyébe más nemzetek fognak lépni, hogy megismerjék 
és kövessék az Üdvözítőt.>> És a pápai szózat csak
bamar viaszhangot keltett a római egyházi sajtóban, 
a becsi «Vatel'land>>-ban és a rajnamelléki ultra
montán lapokban. Még az angol katboliczizmus is 
fenyegetődzni kezdett. A keresztény tudósoktól is 
érdem szerint megfenyített és sokszorosan meg
bélyegzett prágai Robiingnak <tTaimudjude 1> czimü 
1·ágalmakkal telt hata széles körben szította az ébre
dező gyülöletet. 

A reakozió csatlósai Európaszerte újjongva köszön
tötték a zsidók ellen birdetett keresztes háborút, a · 
mely régi hagyományok ezerint a legszorosabb fegyver
barátságban egyesítette azokat, a kik kiilönben ellen
felekként azoktak egymással szemben állani. Porosz
országban Stöcker udvari hitszónok és Treitscbke 
berlini egyetemi tanár, a ccPreussische Jahrbücber» 
szerkesztője, a birodalom hatalmasan fellendülö fő· 
városában bontották ki a zászlót, a mely alá a gyülö
let vitézeinek nagy serege gyülekezett. A mozgalom 
nem sejtett arányokban nőtt és magával sodorta 
azokat is, a kik eddig büszkén hirdették, hogy az ö 
lelkükhöz felekezeti elöitéletek nem férközhetnek. 
A legképtelenebb vádak zúdultak a zsidóság fejére. 
A mit a legilletékesebbek számtalanszor megczáfol
tak, minden birálatnak felette álló igazságként ba-
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tott a tömegre. A zsidógyűlölet mérge átjár ta és 
megfertőztette a társadalom összes szer veit, az antisze
mitizmus, melyet egy fennkölt gondolkozású német 
fejedelem a század gyalázatának ne"ezet t, ragály 
módjára terj edt a birodalomban és csakhamar átlépte 
annak határait is, akadálytalanul garázdálkod va, bün
tetlenül pusztítva. Rövid idő mulva romokban hevert 
minden, a mit hosszú évtizedek nemes munkája épí
tett, nem maradt meg semmi azokból az eszményi 
javakból, a melyekről még a legbizalmatlanabbak és 
legaggósdiabbak sem hitték volt, hogy még valami
kor megfogyatkozhatnának. 

Éveken át tombolt a vihar és midön elcsendese
dett, a német zsidóság meg volt t épázva. Nem sike
rült ugyan törvénybiztosította jogainak eltörlését ki
erőszakolni , de a hatalom képviselői nem riadtak 
vissza azok kijátszásától és úgy viselkedtek, mintha 
hatályukat vesztették volna. És ez a helyzet nem ja
vult akkor sem, midőn a politikai antiszemitizmus 
hullámai tünedezni kezdtek. A szenvedélyek vad ki· 
törései megszüntek, a csendesen, de czéltudatosan és 
fényes sikerrel müködö érzelmi, társadalmi és tudo
mányos antiszemitiz~us nem lankadt és nem tört le. 
Ismét idegeneknek, sőt kellemetlen, nem szívesen 
látott idegeneknek tekintették a zsidókat hazájukban, 
a melynek kulturájával összeforrtak, melynek czéljai 
és eszméi igyekvésüknek és lelkesedésüknek tárgyat 
és tartalmat adtak. A zsidóságban mint egészben a 
német nép csekélyebb értékű alkotórészét látták, az 
egyest pedjg kirekesztették a társadalomból, minden 
hatósági állásból és hivatalból. A tudomány díszei 
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hiába aspiráltak egyetemi tanárságra, még közep
iskolákban sem alkalmaztak zsidót, sőt a közös nép
iskolák kapúit is elzárták előttük. Megesett, hogy 
nürnbergi elemi iskolákból kifogástalanul müködö 
zsidókat csakis vallásuk miatt távolítottak el. B urschen _ 
schaftok nem tűrtek maguk között zsidó diákot, még 
a kölni kereskedelmi akadémia növendékei is kitil
tották egyesületeikből a zsidó hallgatókat. A leg
kitünőbb zsidó birák a legalsóbb rangfokozaton ma
radtak meg, a j övedelmezö j egyzői állásra nem ne
veztek ki zsidó ügyvédet, a katonai körök tiszti 
méltóságra nem engedték azok fiait, a kik a hazáért 
vérüket ontották. Nemzeti ünnepségek alkalmával 
bántó módon ignorálták a zsidóságot, n001 adva he-
lyet neki a többi felekezetek képviselői között. Így 
történt Strassburgban · és Metzben a császárlátoga· 
táskor rendezett nagy ünnepélyeken. Még a Grave
lotte malletti csatában elesett vitézek dicsőségét hir
dető emlékcsarnok felavatására sem hívtak zsidó 
papot. Sok száz zsidó katona harczolt Gravelotte 
mellett. Legnagyobb részük el is esett a csatában. 
Velök szemben a hála tartozásának lerovását marő
ben feleslegesnek tartották. A zsidónak megvan az 
a joga, hogy a. hazáért odaadja életét, de emlékét 
kegyelet és tisztelet nem illeti meg. Csak kötelessé
gét telj esi tette. 

Ezekkel a mellözés~kkel karöltve jártak a vallásos 
érzületen ejtett sérelmek. A városi községeket fel· 
ruházták azzal a joggal, hogy vágóhidjaikon a rituális 
vágást betiltsák és ezzel rendkívül megnehezítették 
a vallásos törvényeikhez ragaszkodó zsidóknak bit-
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beli kötelességeik telj esítését. A tudomány is a fele
kezeti szükkeblűség szolgálatába szegődött. Nagynevű 
tudósok éles támadásokat intéztek a zsidó vallás 
tekintélye é_s meltósága ellen. És ezek a támadások 
annál veszélyesebbek voltak, mert fegyvereik csillo
gásával és a tudományos alaposság látszatával káp· 
ráztatták a hozzá nem értök szemét és zsidó körök
ben is megejtették egyesek lelkét. Delitzscb előadásai 

Bábelről és a bibliáról, az u. n. szabadelvű protestáns 
theologia képviselöinek könyvei, különösen Harnack 
felolvasásai, a melyek a hallgatók és olvasók nagy 
gyülekezetébe vitték be azt a tudatot, hogy a keresz
ténység minden tekintetben, tehát erkölcsileg is felette 
áll a zsidóságnak, lényegesen hozzájárultak a zsidók 
lebecsüléséhez, tekintélyük és erkölcsi értékük csökken· 
téséh(}z, társadalmi érvényesülésök meggátlásáboz. 
A zsidókkal szemben uralkodó ellenérzés még abban 
a következetes elutasításban is nyilvánult, a maly
ben honosítást kérelmező külföldiek r észesültek akkor 
is, ba évtizedek óta az országban laktak, kifogás
talanul viselkedtek, hasznosan müködtek, sőt nyil
vános és állami elismerést is kivivtak maguknak. 

Csak egy mód volt a származás hibájának kiigazí
tására: a keresztény vallásra való áttérés. A kereszt
víz bűvös erej ével lemosta mindazokat a. bűnöket, a 
melyek a zsidót terhelik. A kik mindaddig érdemet
lenek voltak a közbizalomra, a kiknek képességét és 
tudományos munkásságát nem vették észre, a kiket 
egyéni tulajdonságaik alkalmatlanokká tettek arra., 
hogy a keresztény társadalom befogadja öket, hite· 
hag) ásuk jutalmául elnyerték mindazt, a mit ez a 
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keresztény erkölcs alapjain nyugvó társadalom meg
tagadott tőlük, a míg a vallásukhoz való hüségüket 
megtörni nem akarták. Ez is bizonyítékául szolgált 
annak, hogy a kereszténység erkölcsi felfogása meny
nyire kimagaslik a zsidó ethika felett. Csak egyes 
esetekben tévesztette hatását a kikeresztelkedés. A ha. 
misítatlan fajanliszemitizmu.c; hívei még a keresztvíz 
varázshatalmával szemben sem tagndták meg elvei
ket és a zsidó faj csekélyebb értékéről való rendít
hetetlen meggyőződésüket még azokkal is éreztették, 
a kik már elszakadtak a zsidóságtóL 

Évtizedeken át néma megadással tűrte a német 
zsidóság mindezeket a sérelmeket. Csüggedés fogta 
el és a saját bátortalansága fokozta elleneinek vak
merőségét. Sorai ritkulni kezdtek, a vallásos lelkek 
Isten csapását látták a halottaiból feltámadt zsidó
gyülölet garázdálkodásában, mely csak magábaszállásra 
és bünbánatra int és ha felhangzott is egy-egy szó
zat, mely önvédelemre hívta a fegyvertelen sereget, 
nem kel~ett visszhangot. Még azok is, a kik az idők 
jobbrafordulását remélték, a hívó százatra azt felel
ték: A zsidóság ügye összefügg az általános szabad
ság és igazság sorsával; ezeknek küzdeniök kell; ha 
majd diadalra jutnak - és ez a diadal el nem ma
radhat - a zsidóság ügye is győzedelmeskedni fog. 
Be kell tehát várni a harcz kimenetelét, legfeljebb 
segédkezni annak megvívásában, de a támadásokat 
visszaverni, az ostromlott bástyákat fegyveres kézzel 
megvédeni, szembe szállani az ellenséggel, nyilt csatá
ban mérközni vele, vakmerő és veszélyes kisérlet 
volna, mely csak kudarczcza.l járha.tna. De különben 
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is ne legyünk kényesek, ne érzékenykedjünk a mel
lőzések miatt, nem közömbös-e, hogy tartalékos tiszt, 
kormánytanácsos avagy egyetemi tanár lesz-e néhány 
zsidó, a ki erre jogot formál, vajjon a zsidóság sorsa 
függ·e azok vágyainak telj esítésétől, a kik elérhetet
len czélokat tüztek ki maguk előtt? Hogy az egész 
felekezet becsületéről és máltóságáról van szó, hogy 
a sérelem, mely e~yeseken esett, az egésznek meg .. 
bántása1 ezt belátni nem tudták vagy nem akarták. 

Ez a felfogás uralkodott elég sokáig és vele szem
ben csak nehezen és lassan érvényesült az a másik 
nézet, mely a zsidók tömörülésében, önérzetük fel
ébredésében, báto1·, harcztól vissza nem riadó fel
lépésében, a sértett jogok követelésében látta a hely
zet javulásának egyetlen biztositékát. De ha nebezen 
és küzködve is, mégis felülkerekedett. A belső kö
zöny meg van törve, a fáaultságot lelkes buzgalom 
és nemes hevület váltotta fel, az ellenséges táborban 
pedig el kezdik ismerni, hogy bárminő érzülettel vi· 
seitetnek is a zsidóság iránt, annak jogaihoz nyúlni 
nem szabad, hogy ha kedvetlenül és nem szívesen is, 
de meg kell adni neki azt a helyet, mely művelt
ségénél, tudásánál és hazafias tevék~nységénél fogva 
megillett 

Ennek a nagy eredménynek a kivivása azoknak 
az egyesületeknek köszönhető, a melyekben a német 
zsidóság néhány kiváló vezérférfiának sikerült hii
rokonaikat tömöríteni. Ezeknek a szövetkezeteknek 
a története a német zsidóság újjászületésének és ha
talmas fellendülésének a története; ezeknek műkö
dése hódította vissza a német zsidók számára azt u 

lS* 
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előkelő helyet, a malyről má.r- már leszorultak, rnun. 
ká.sságuk sikere eredményezte, hogy ök állR.nak nern
csak az europai, hanem sok tekintetben az egész mü
velt világ zsidóságának az élén. 

A német zsidó felekezeti egyesületek sorában ·korá
nál, tekintélyénél és elért sikereinél fogva az első 
helyet a német izrael. hitközségi szövetkezet (Deutsch
israelitisober Gemeindebund) foglalja el, a melyet a 
német hitközségak első egyeteme~ gyűlése (Gemeinde
tag) 1869 julius 1-én Lipcsében alapított. Ezt a 
gyűlést a lipcsei hitközség hívta egybe. Alkalmat 
szolgáltatott reá az első izrael. zsinat, a melynek 
székhelye szintén Lipcse volt és amely emlékezetes ta .. 
nácskozásait ugyanabban az évben j un. 29 -j ul. 4. 
tartotta meg. 

Az egybehívó előljáróság a hitközségekhez intézett 
felszólitásában arra a gyakran kifejezésre jutottóhajra 
utal, hogy a német zsidó gyülekezetek a közös ér· 
dekek megóvása és a közös czélok előmozdítása végett 
egyesüljenek. Azt indítványazza tehát, hogy egy 
periodikusan visszatérő gyűlést (Gemeindetag) alapít
sanak, mely a zsinathoz közvetetlenül kapcsolódnék 
A kulturérdekek közössége, úgymond, az egynemű 
gyakorlati közigazgatási czélok és hitközeégi szük
ségletek, a nyomás, mely sok országban a hittest
vérekre súlyosodik és gyakran minden emberi méltó· 
ság meggyalázására visz, a törvényes jogegyenlőség
nek Németország különbözö részeiben is tapasztal· 
ható osorbitása, a német zsidóságot arra utaljákt 
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hogy egymáshoz közeledj ék, hogy köz ös czélok felé 
közösen törekedjék és hogy helyi szükségletek szá
mára tapasztalatokat, tanácsot és példát cseréljen. 
Vannak általános feladatok, melyeknek megoldása 
az egyesek és egyes hitközeégek erejét túlszárnyalja. 
És ha egyesek áldozatkészsége a közjónak nagy 
segédeszközöket bocsát is rendelkezésére, nincs Német
országon törvényes egyetemes organum, a melyhez a 
bizalom fordulhatna. 

A felszólítás megtette a kivánt hatást. A «Ge
meindetag ~> létrejött és az azon megjelent hitköz
eégi képviselök elhatározták a szövetkezet megalapí
tását. Tevékenysége és továbbfejlesztése számára a 
következő irányelveket állapították meg : 

A (t Gemeindebund1> a német izrael. hitközségek, 
illetve kultusz-társulatok, valamint egyes tagok lehe
tőleg széles körű egyesítésén iparkodik a következő 
czélok elérése végett: 

1. A hi tközségek hatáskörében üdvösöknek és 
követendöknek bizonyult intézményekről való tapasz
talatoknak közlése és cserélése, a mennyiben azok a 
hitközségeknek vagy azok fontos ágazatainak, mint 
pl. az oktatásnak, a szegény- és egyesületi ügynek 
stb. igazgatására vonatkoznak. 

2. Oly szövetkezések megindítása, a malyeknek 
czé1ja: a) nagyobb szegény-egyesületeknek bizonyos 
földrajzi kerületekben való alapítása az idegenek 
segélyezése körül tapaaztalt visszaélések megszünte
tése végett; b) zsidó hitközeégi tisztviselök és azok 
családtagj ainak ellátására szolgáló új intézetek ala
pítása, vagy a fennállók hathatós támogatása. 
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3. A gyülekezetek és hitközeégi tagok segédeszkö
zeinek és erőinek egyesítése a humanitas nagyobb 
feladatainak szolgálatában, jelesül a hitrokonok poli
tikai és társadalmi helyzetének javítása, valamint 
szellemi és anyagi inségének enyhítése végett hasonló 
irányú külföldi egyesületekkel (Alliance universelle 
israélite) való megfelelő együttmüködés. 

4. Oly törekvések hathatós előmozditása, a melyek 
a zsidó tudomány müvelésére, illetve rabbik, hit
szónokok, tanítók és kántorok képzésére szolgáló 
magasabb iskolák alapítását czélozzák, a Gemainde
bundnak ezeknek az intézeteknek igazgatásában való 
megfelelő közremüködése mellett. 

Az alapelvekhez a szövetkezet igazgatásának meg
állapítása és az a kijelentés kapcsolódik, hogy a 
Gemaindebund megalapítottnak tekintendő, ba leg
alább száz hitközségnek 2000 tallér évi járulékkal 
való belépése biztositva van. 

A Gemaindebund a tevékenységnek széles mezejét 
jelölte ki tehát munkássága számára. A tisztán val
l~os kérdések határozott kizárásával a német zsidók 
összes kulturális és emberbaráti feladatainak és 
törekvéseinek szalgálatát és ezenkívül még a poli
tikai és társadalmi viszonyok javítását és a hitük 
miatt üldözött külföldi testvérek igazainak meg· 
védését. 

A viszonyok alakulása és más egyesületek létesü
lésa szükebb körre azoritotta a szövetkezet müködé
aét, de viszont oly feladatok végzésére is vállalko
zott idő jártával, a. malyeket eredeti programmjában 
nem találunk meg. 
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1872 április 14-én alakult meg véglegesen a Lipcsé
ben megtartott második hitközeégi nagygyűlés alkal
mával. 113 hitközség lépett be kötelékébe és azóta 
erőben és számban folyton gyarapodva, közös mun
kásságra egyesíti a . hivatott tényezőket. A második 
gyűlésen elfogadott alapszabályai nem egyeznek tel
jesen az elsőn előterjesztett javaslattal. És nem is az 
alapsz1rbályok utasítása határozta meg működésének 
irányát és köré t. Azok a férfiak, a kik élén állottak, 
mindenkor a legfontosabb és legsürgősebb feladato
kat szemelték ki tevékenysége számára és nagy 
bölcseséggel értékesítették a rendelkezésére bocsátott 
segédeszközöket. 

Gondjaiba vette a vallásos nevelés ügyét. Csak a 
napokban hirdetett pályázatot a zsidó bitoktatás 
methodikáját tárgyaló műre. 

Küzdött a zsidó vallásoktatás egyenj ogusításáért 
a nyilvános iskolákban, segíti a kicsiny gyülekeze
teket hittanítási és egyáltalában népnevelési felada
taik teljesítésében és vallásos intézményeik fenntartá
sában - még iskoláikat és templomaikat is tataroz
tatja - felkarolta a tanító- és kántorképzés ügyét, 
támogatja az ipart és földmívelést, gondjaiba veszi 
az elaggott bitközeégi tisztviselőket és azok hozzá
tartozóit, komolyan és eredményesen foglalkozik a 
~zegény-ügy rendezésével, a vándor-koldulás vissza
éléseinek korlátozásával és számos alapítványt és 
intézményt kezel, amelyek emberbaráti és közműve
lődési czélokat szolgálnak. 

E mallett a tudományról és annak művelőiről sem 
feledkezik meg. Előmozdította különösen a német 
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zsidók történetének kutatását és lehetövé tette oly 
tudományos munkák megjelen ését , a m elyek fényt 
derítettek a német zsidók multjának egy-egy homá
lyos szakaszára, népszerű közleményeivel, statisztikai 
évkönyveivel pedig nemcsak a . zsidó vallás hívei
nek, hanem másvallásúaknak is alkalmat nyuj t, hogy 
tudomást ezerezzenek a német zsidóság állapotáról és 
törekvéseiről. A zsidó erkölcstan alapelveit ismertető 
röpirata sok előitéletet oszlatott el és útat egyengetett 
a zsidó vallásos és erkölcsi eszmék ismeretének. 

Ennek a nagyszabású t evékenységnek az a mind
inkább fokozódó érdeklődés felel m eg, a melylyel a 
német zsidóság a Gemaindebund törekvéseit felkarolta. 
Már-már 800-ra rúg a kötelékébe tartozó hitközeé
gek száma és tagjainak a szaporodásával azoknak a 
tartományi és kerületi egyesületeknek (Verbande) a 
száma is gyarapszik, a melyek keblében alakulnak. 
Nevelő hatása kiterjed az egész német 7lsidóságra és 
szinte kifogyhatatlan áldozatkészségre serkenti a szi
veket. Jellegzetes a következő példa. 

1901 április 1·én lépett hatályba a társadalom-er· 
kölcsi tekintetben nagyjelentőségű Fürsorgeerziehungs
gesetz, mely a szüleiktöl erkölcsileg vagy testileg hiá
nyosan gondozott vagy teljesen elhanyagolt gyermekek 
oltalmazását és megmentését czélozza. A törvény még 
nem emelkedett érvényre, midön a. Gameindebund már 
bizottságat küldött ki, malynek feladata volt a szük
aéges teendöket előkészíteni. Csakhamar akadt két 
nemeekeblü emberbarát: RosensHel Jenő és Amália, 
a kik a Gemeindebundnak gyönyörű kastélyt, ba taJ· 
mas parkot, nagy gyümölcsös- és kony bakertet aján-
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dékozba.k, hogy megalkossa az izraeL Fürsorge nevelő
intézetet. 

E példához még r ~sokat lehetne csatolni, de be
érjük a Gemaindebund legújabb alkotásának emlité
sével, a melyröl az Allgemeine Zeitung des Juden
turos utolsó száma adott hírt. Beelitzben s~ellemileg 
elmaradt zsidó gyermekek számára nevelőintézetet 

állít, a melynek alapitásában egy másik testülettel: 
a Bcné B erisz németországi nagypáholyával osztoz
kodik. 

Ennek a szövetkezetnek a német birodalomban 
kifejtett munkásságára irányítjuk most tekintetünket. 

A B~né Berisz-rendet 1843-ban német zsidók alapí
tották N e w-Yorkban. Az egész világon el van ter
jedve, 30,000 tagja 350 páholyban és 10 nagypáholy
ban ,müködik. Alapítói a zsidó vallás híve inek er-

• kölcsi emelését, a jótékonyság és testvéri ezeretet 
erényeinek müvelését tűzték ki czé1jául. Politikai és 
vallásos kérdéseket mindenkorra kizáriak körébő!, 

hogy . a legkülönbözőbb irányú és felfogású egyének 
is békésen megférjenek kötelékében és összhangzato
san működjenek feladatainak szolgálatában. Hatal
mas, az európai arányokat messzire túlf:zárnyaló 
jótékonysági és közművelödési intézmények (árva
házak, aggok menhelyei, özvegy-otthonok, kórházak, 
ipariskolák és más tanintézetek, könyvtárak stb.) 
munkáeságának tanúbizonyságai. Mennél szélesebb 
köröket bódított meg, annál nagyobb feladatokra vál
lalkozott és hogy azokat kel1ő sikerrel oldhassa 
meg, hozzákapcsolta tevékenységát az Európában 
fennálló hasonló czélú szövetk~zetek (Alliance Israé-
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li te Universell e, J ewish Colonisation Association , 
IsraelitiRche Allianz (Bécs), Gemeindebund) müködé-
séhez. Sok milliót áldozott a felebaráti ezeretet oltá
rán. Az Amerikába vándorolt román zsidók gyászos 
sorsa éppen úgy érdekelte, mint a galicziai hitroko
nok szellemi és anyagi fejlesztése, egy nagy termé
szeti katasztrófa áldozatai éppen úgy, mint azok, a 
kiket emberi gonoszság sújtott. 

Új tere nyílt tevékenységének 1882-ben, midön 
Ellinger Móricz Berlinben az első német pábolyt 
alapította. Gyorsan hódított. Tagjainak száma húsz 
évvel meghonosadása után meghaladta az ötezret; 
alig van nagyobb német hitközség, melynek jelen
tékeny páholya ne volna. És ezeknek a páholyok
nak szocziális munkája átkarolja az egész zsidó
életet, a jótékonyságnak és közmüvelödésnek összes 
feladatait. A Gemaindebund mellett a Bene Berisz
rend vált a német zsidóság belső megizmosodásá
nak hatásos eszközévé, önvádelmének hatalmas fegy
verévé. 

A folyton szaporodó ellenségek támadásainak ellen
súlyozásához hozzájárult az az egyesület is, a me
lyet a német zsidók másvallású jóakarói az anti
szemitizmusból ered ö veszélyek elhárítására 1890-ben 
Berlinben alapítottak. Tizenkét kiváló és nemeslelkű 
német férfiútól indult ki a kezdeményezés és 535 
ismert, sőt fényes névnek a súlyával szólt az 1891 
január havában kibocsátott felhívás, mely a német 
népet felszólitotta, hogy az antiszemitizmus kibágásai 
és ktilönösen minden oly kisérlet ellen küzdj ön, 
mely a zsidóság egyenjogúságának az eltörlését tűzte 
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ki czéljául. A felhívás keresztényekhez és zsjdókboz 
fordult, de különösen keresztények támogatására szá
mítottak. Az 1893 november 28-án Berlinben tartott 
közgyűlés már 13,338 tagról emlékszik meg, a kik 
963 helységben müködtek. Gneist Rudolf, majd 
Rickert Henrik és Barth Theodor állottak az egyesü
let élén, melynek heti közleményei kellő figyelem
ben részesítik a zsidóellenes mozgalom minden moz
zanatát és nagyon becses anyagot szolgáltatnak az 
antiszemitizmus vádjainak megczáfolására. A heti 
közleményekhez alkalom adtán különféle röpiratok 
csatlakoztak, legerélyesebben pedig az antiszemita· 
tükör (Antisemitenspiegel) küzdött a zsidóellenes áram
lat növekvése és pusztításai ellen. 

De hálásan ismerve el a nemesczélú egyesület ér· 
demeit, a védelem emez eszköze sem bizonyult hatá
lyosnak a zsidógyülölet mindinkább fokozódó batal
mával és újaLb hódításaival szemben. A német zsidó
ság vezérférfiainak be kellett látniok, hogy semmi
féle külső védelmi eszköz nem képes elhárítani a 
veszélyeket, melyek fenyegetik, hanem neki magának 
kell óvnia javait és érdekeit. 

Meg is találták az utat ennek a ezéinak az eléré
sére. Felismerték, hogy nincs hathatósabb eszköz a. 
közöny megtörésére, az önbizalom és önérzet fel
ébresztésére, mint a zsidóság tanainak kiválóságáról, 
történetének dicsőségéről, hivatásának magasztossá
gáról, szellemi kincseinek gazdagságáról őt magát 
ezek ismeretének és ezeretetének mennél szélesebb 
körben való meghonosítása által meggyőzni. 

Erre a feladatra pedig a zsidó tö1·téneti és iro-
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dalnú eyyesülelek vállalkoztak, a melyek a kilencz. 
venes évek óta soha n em sejtett lendületet vettek a 
német gyülekezetekben. Számok illusztrálhatják leg. 
jobban azt a lelkesedést, a melylyel a n émet hiitest
vérek ezt a nagy ügyet felkarolták. 1898 novernber 
havában a századik egyesületnek a megalapitását 
ünnepelték meg, az 1906 deczember havi kimuhatás 
209-et sorol fel, azóta pedig ismét alakultak újak. 
Ezek az egyesületek, a melyek kisebb-nagyobb könyv
tárakat is bocsátanak tagjaiknak rendelkezésére, egy 
szövetkezetben (Verband) vannak egymáshoz kapcsolva, 
a. mely az egyesülete~et - ahol annak szüksége mu
tatkozik - szellemileg irányítja és támogatja, némi 
anyagi segélyben is r észesíti és évkönyvet ad ki. Az 
évenként megtartott előadások száma az ezret jóval 
felülhaladja. 

Ezeknek az egyesületeknek a működésével azon
ban nines kimerítve az a munka, a melylyel a né
met zsidóság szellemi életét gondozza és gazdagítja,. 
Az egyetemes zsidóság szellemi javainak gyarapítá
sán is iparkodik, a zsidó tudomány hivatott művelőit 

munkásságra. ösztökéli, tanulmányaikban támogatja 
őket és oly müvekkel gazdagítja irodalmunkat, a me· 
lyelt egyaránt szalgálják a tudományt és az életet. 

1902 november 2-án alakult meg Berlinben a 
zsidóság tudományának fellendítésa czéljából a Gesell
scha{t zur Förderung dm· Wissenscha{t des Juden
thums, a mely mária jelentékeny szalgálatokat tett 
a zsidó ~udománynak. A régi, Frankel ~aka.riáatól 
&lapított Monateschrift für Ges~hichte und Wiasen
sehaft des Juden~ums neki köszöni feltámadását, az 
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ő kezdeményezésére és támogatásamellett jelent meg 
egész sora az értékes könyveknek, a melyek a zsidó 
vallást a folyton ismétlődő ferdítésekkel szemb n 
kellő világításba helyezik, más kiadványai történeti 
ismereteinket gazdagítják. N agyszabású terve, az 
Amerikában megjelent zsidó enoziklopédia mellett a 
legnagyobb zsidó tudományos vállalat, a molylyol 
évszázadok óta dicsekedhetünk : a zsidóság egyete
mes tudományának Alaprajza (Grundriss der Ge
samtwissenschaft des Judentums) hatalmas léptok
kel közeledik a megvalósulás felé . Már kót kötete 
(Güdemann : Jüdische Apolagetik és Philippsan : 
Neueste Geschichte des jüdischen Volkas 1.) jelent 
meg, a malyeket gyors egymásutánban a nagy soro
zat többi részei fognak követni. A zsidó tudomány 
újabb felvirágzása várható tehát, a mi az önvúdelom 
szempontjából is örvendetes jelenség, mert a társu
lat elnökének szavai ezerint a tudomány az a nap, 
a melynek melegítö és éltető sugarai áthatjtlk az 
egész szervezetet. 

A zsidó tudomány előmo~dítáeát szolgáló társulat 
megalakulásakor a német zsidóknak egy másik nagy
jelentőségű szövetkezete pályafutása első óvtizedének 
befejezéséhez közeledett. 1893 ban alakult meg a 
zsidó vallású német állampolgárok központi egyesü .. 
le te : Gentra l verein deutsch er Staats bü·rgr}r jücli.qf'/wn 
Glaubens, a mely a német zsidók önvédelmót irta 
zászlajára. Az antiszemitizmus izgatásai késztették a 
német zsidókat arra, hogy azok ellensúlyozására egy 
szövetkezetben tömörüljenek, mely igazaik védeltnét 
tűzte ki czéljául. 
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A vállalkozás fényesen sikerült. Tíz évi fennállás 
után a Centralverein 14,000 harczos felett tarthatott 
szemlét, a kik bátran küzdöttek zászlaja alatt. Ennek 
a harcznak nagy erkölcsi hatásai voltak a másvallá
súak sorában is. Szaporodni kezdett azok száma, a 
kik bevallották, hogy az antiszemitizmus nemcsak a 
zsidókat károsítja meg, hanem fontos állami él·deke
ket is veszélyeztet. Barth képviselő az egyesület első 
jubiláris ünnepén ki is mondotta, hogy keresztény 
letére szégyenletesnek kell tartania, hogy Német
országon a huszadik században még küzdeni kell a 

vallásegyenlőseg elvéért, holott egy emberöltővel ez· 
előtt azt hitték, hogy már teljesen megszilárdult és 
azt az óhajt fejezte ki, hogy az egyesület oly irány· 
ban bővítse programmját, hogy nemcsak a zsidók, 
hanem a nép valamennyi osztálya számára íparkod
jék a legteljesebb állampolgári jogegyenlőséget ki
vívni. 

A német zsidóság regenerácziója abban a meleg 
érdeklődésben is nyilvánul, a melyet a külföldi hit
rokonok sorsa iránt tanusít. 

Philippsan La j os, Lazarus és mások már egynegyed 
századdal azelőtt kardoakadtak egy német izraelita 
alliance alapításáért. A német zsidók addig is hatha· 
tósan támogatták azokat a külföldi szövetkezeteket, a 
melyek a hittestvérek polgárosító. t, egyen j ogusítását és 
a. hitük miatt szenvedök oltalmát tűzték ki czéljukul. 
De abban a meggyőződésben, hogy önállóan ezerve
zett testület nagyobb szabású tevékenységet fog ki· 
fejthetni, oly egyesületnek az alapítását sürgették, a 
mely a hasonló hivatású franczia, angol és osztrák 
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szövetségekkel karöltve és azok munkáját kiegészítve, 
de mégis önállóan szolgálja a külföldi bitrokonok 
javát. De az egyesület nem jött létre. A szellemi inség 
és anyagi nyomor peoig azóta nem enyhült, újabb 
s.zenvedések járultak a régiekhez. 

1901 május 20-án néhány magas állású, kiváló 
férfiú elhatározta tehát, hogy megalapítja a német 
zsidók segélyző egyesületét : Hilfsverein der deutschen 
Juden. Az egyesület székhelyéül Berlint jelölték ki, 
igazgatására pedig egy, Németország legtekintélyesebb 
férfiaiból alakítandó központi bizottságot, helyi bi
zottságokat és egy 15 tagból álló ügyviv ö választ
mányt javasoltak. Már május 28-án megtartották az 
alakuló gyűlést, megválasztották a központi bizott
ságot és kibocsátot ták a felhívást, a mely a német 
hitrokonokat az egyesületbe való belépésre szólította · 
fel. Hangsúl~ozzák, hogy karöltve akarnak működni 
a testvér szervezetekkel, de önállóan és mint német 
zsidók oda akarnak hatni, hogy a német nyelv és 
német kultura meghonosodj ék azok között a bittest
vérek között, a kikre nézve a német szellemi élethez 
való csatlakozás gazdasági boldogulásuk ·és értelmi 
fejlődésük feltétele. A keleteurópai és ázsiai zsidók 
felsegítését tekintették első sorban feladatuknak. 

A lelkes szózat és a kezdeményezök buzgalma 
megtette hatását. Két év lefolyása után a Hilfsverein 
tagjainak száma már túlhaladta a nyolczezret. Az 
azóta történt gyászos események - az orosz és 
román kivándorlás, majd a marokkói vérfürdő - és 
a nagy feladatok arányában támasztott igények foly
ton fokozták azt a meleg érdeklödést, a melylyel az 
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egyesületet létesülésekor köszöntötték és azt a hat~ 
hatóa támogatást, a melylyel hivatásának betöltésé~ 
ben segitették . 

Az önvédelem ozéljaira pedig na.p nap után új bás~ 
tyák épülnek. A merre szemünk tekint, mindenütt 
élénk, egészséges, pezsgő élettel találkozunk. Min
denütt tömörülés, összetartás, kölcsönös buzditás és új 
feladatokra való vállalkozás. Meaébe illő termékeny
ség minden téren. Minden ~rő módot talál az érvénye
sülésre és a nemes versenynek a közjó látja hasznát. 

A rabbi-szövet kezet, malynek keretében különböző 
irányoknak hódoló és a.z irányok ezerint külön egyesü
letekben is tömörülő rabbik békességesen megférnek 
egymás mellett, nemcsak a papi hatáskörbe azorosan 
tartozó, vagy a rabbik személyes érdekeit érintő 

ügyeket szolgéJja, hanem megfelelő odaadással mü
veli a német zsidóság közezéljainak egész tágas me
zejét; a taníló-egyesületek szövetkezele a felekezeti 
tanítás terén müködik buzgósággal és sikerrel; a 
zsidó nők szövetségc (Jüdischer Frauenbund), mely 
az egyes hitközségekben fennálló jótékony nőegyesü
leteket köz ös munkára egyesíti és a f. é. október 
7-én éd 8-án Frankfurtban tartott második képviselő· 
ségi gyülésén magas szinvonalú, a nők helyzetére, 
hivatására, nevelésére, erkölcsi emelésére és meg
mentésére, valamint a közjótékonyság .terén való 
miiködésére vonatkozó tanácskozásaival az egész né· 
met zsidóság figyeimét lekötötte, a női szívben rejlő 
kincseket értékesiti a felekezet szolgálatában; a B<né 
Berisz páholyoktól létesi~U 'l'oynbee csarnok a sze
gényeknek nyujt ismereteket és nemes szórakozást; 
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a ?nűvészet pártolására és a néprajz fejlesztésére 
alakult egyesületek (Gesellschaft fü1• jüdische Kunst
denkmaler, Verein zur Förderung jüdischer Kunst, 
Gesellscbaft für Volkekunde) a zsidó szellemi élet 
emez eddig kevés figyelemre méltatott nyilvánulásai 
iránt keltenek érdeklödést ; a statisztikai egyesület 
(Verein für Sta.tistik) gyakorlati feladatai mellett be
cses anyagot szolgáltat a tudománynak ; a német 
zr;,idók egyetemes levéltára (Gesammtarchiv der 
deutschen Juden) fontos tudományos czéljai mal
lett a bitközeégek rendszeres és egyöntetű igaz
gatását iparkodik előmozdítani; egyesület őrködik 

a bitközeégi intézmények szabadelvű kezelése és 
a vallásos haladás érdekei felett - se szeri, se 
száma azoknak az egyesületeknek és institucziók
nak, melyek a szellemi, erkölcsi vagy anyagi tá
mogatásra szoruló hitrokonok istápolását, a bajok 
orvoslását, a vallásos élet megtermékenyítését és 
élénkítését és ezek révén a zsidóság belső értékének, 
erejének és önérzetének emelését czélozzák. 

Mindezek felett a vívmányok felett azonban ki
magaslik az utolsó évek legnagyobb alkotása, mely 
a német zsidóság történetében egyszersmind új kor
szakot nyit : a német zsidók szövetkezete (Verband 
der deutschen J u den). Hosszú va judás, aggályok és 
küzdelmek, ellentmondások és akadályok közepette 
jött létre, annak a férfiúnak érdeméből, a ki mint a 
Gemaindebund és a Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des J udentums elnöke is a német zsidók 
érdekében nagyszabású tevékenységet fejt ki és vala
hányszor 

1 

a viszonyok megkivánják, ott ba.gyja tudo

··h l Mrr ÉtJkönyve 1908. lO 
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mányos munkásságának osandes mübelyét, hogy hitro. 
konainak i~azaiért, beosületéél·t és j ogaiért küzdjön. 

Már 1 93· ban dr. Kastan az Allgemeine Zeitung 
des Jndenthums·ban <<Abwehr1) ozim alatt megjelent 

01~Jikkben hangsúlyozza, hogy a zsidók ne bízzák 
többé társadalmi és jogi helyzetük védelmét azokra, 
a kjk a sajtóban vagy a parlamentben síkra száll
nak értök, hanem vegyék saját kezökbe az igazság 
nagy ügyét. Miként a katholikus állampolgárok 
minden évben ismétlődő nagygyüléseken képviselőik 

által nyiltan és szabadon a.z egész világ előtt hirde
tik, hogy egyházi fejlődésükre vonatkozólag milyen 
óhajaik vannak az állami életben és hogy az állam· 
hatalomtól mit követelnek, úgy kellen e a zsidóknak 

' 
is jogaik megvédésót maguknak felkarolniok. Egy 
második, ugyanabban az évben etEina Generalver
sammlung deutaoher Israeliten » czím alatt megjelent 
oz~kk már határozott formában mutatja be a ter vet. 
Utal a zsidó és a német gondolkozásmód és ér
zület rokonságá,ra, a kettőnek kölcsönhatására, a 
zsidóknak a német szellemi élet fejlesztésére irányuló 
törekvéseire és elpanaszolja, hogy válaszfaJat akar
nak emelni azok között, a kik szellomben egyek. 
hogy a zsidókat ki akarják zárni a német kultur
eletböl és visszaszoritani öket a Mandelasohn elötti 
kor állapotai ba. Javasolja t ehát egy nagygyülés egybe
hiváaát, a melynek ozélja nyiltan a német nép elé 
lépni és megmondani neki, hogy a zsidóság micsoda 
ós mit jelent a német népközösségben, hogy mit aka
runk és hogy jo8osan mit követelhetünk. 

De a felaaólalásnak nem vol t hatáaa. Hét évnek 
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kellett eltelnie, míg Philippson Márton «Ein Vor
schlagl) czímü, szintén az atyjától alapított ujságban 
megjelent czikkben erélyes ha.ngon, egész tekintélyé
nek latbavetésével tettre hívta a német zsidóságot. 
Egy rendkívül tartalmas és lelkes fölhívás keretében 
a Judentag (zsidók nagygyűlése) teendőit a követke
zőkben körvonalazza : 

1. Ki kell bocsátania jogaink ünnepélyes kijelen
tését; mársékel t, de élesen jelző módon és nyoma
tékosan elő kell adnia a rajtunk elkövetett sérelme
ket és utal va vallásközösségünknek mindig érvénye
sitett állampolgári és hazafias érzületére, a német 
kormányok és népek törvényes és alkotmányos kö
telességéhez élénk és erőteljes felszólítást intéznie. 

2. Állandó ezervezetet kell létesíteni politikai czé
lokra. Ez a ezervezet hivatva volna a zsidók állam
jogi állását megvédeni, a közvéleményre, az államok 
és a birodalom vezérlő köreire hatni, kormány-okkal 
és politikai pártokkal tárgya.lni, oly zsidó képviselök 
választását kieszközölni, a kik tényleg érdeklődéssei és 
a szükséges ismeretekkel is birnak, hogy az egyen
jogusitás és szabadság ügyének javunkra valóságos 
szolgálatokat tegyenek. Hangosan és erőteljesen kell 
beszélni, ha meg akarunk hallgattatni. A ki félénken 
meglapul, azt irgalmatlanul a földre teprik. Nem kell 
mentegetöznünk, nem kell a batalmasok jóakaratáért 
és kiméletéért könyörögnünk; mint rettenthetetlen, 
meggylSződéssel biró tetterős férfiak kell, hogy követel
jük jogunkat, a mely bennünket mint németeket meg
illet. Fel kell rázni a nyilvános lelküsmeretet amiatt a 
gyalázatos elbánás miaU, a malynek részesei vagyunk. 

19* 
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Vissza kell adnunk minmagunknak máltóságunkat és 
bizalmunkat. Egység, állhatatosság, rendíthetetlen jog
érzet a gyengéket is erőssé teszi. Tettre tehát, német 
zsidók. Istenünknek és jogunknak segítségéveli ' 

Philippson szózata a benne rejlő igazság erejével 
hatott. Az ő tudományos jelentősége, magas társa
dalmi állása és a nagy emlékek, amelyek a Philippsan
névhez füződnek, hozzájárultak szava súlyának foko
zásáboz. Az egész német zsidóság figyelme a felvetett 
eszmére irányult. A legtöbben, a kik hozzá szóltak, · 
an~ak a meggyőződésnek adtak kifejezést, hogy vala
minek történnie kell. Középpontot kell teremteni, 
a malyből erélyesen óvják a zsidó érdekeket. Mind
azokat az egyesületeket és egyéneket, a k~ eddig el .. 
szigetelten munkálkodtak a zsidó ügy szolgálatában, 
alá kell rendelni a Judentagnak, hogy annál sikere
sebb legyen tevékenységük. És meg kell alkotni az 
egész birodaloJnra kiterjedő szervezetel. 

1900 deczember 27 -én tartották az első gyülést, 
a mely egy öttagú választmányt bizott m.eg azzal, 
hogy a Centralvereinnal, valamint a többi zsidó tes· 
tületekkel (Gemeindebund, Rabbinerverband, Lehrer
verband, B'né-B'risz stb.) kapcsolatban egy másik 
egybehívandó gyülésnek az összes német zsidók 
~llandó képviseletének szervezése ügyében tegyen 
Javaslatokat. 1901 márczius 3-án meg is tartották 
ezt a gyülést, a mely kimondot~a, hogy az ügy
vezet6 válas~tmány a következő gyűlés elé kész ja
vaslattal lépjen. Addig pedig azoknak a testületeknek 
a megnyerése volt kieszközlendő, a melyek eddig 
nem nyilatkoztak, vagy pedig tagadó választ adt,ak. 
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Október havában kibocsátottak tehát egy körlevelet, 
a melyben ujból hangsúlyozták az egyetemes szer
vezet megalkotásának szükséges voltát. 

De a körlevél nem érlelte meg az ügyet a kivánt 
és remélt gyorsasággal. Különösen Délnémetország 
és itt Bajorország nem akarta a tagadás álláspontját 
elhagyni. Mindig uj aggályok marültek fel. A Freie 
Vereinignng für die Interessen des orthodoxen Juden
thume a (c hithűségn érdekei t féltette, számosan annak 
a nézetnek adtak kifejezé st, hogy a belső ügyek 
szalgálatára hivatott Gemaindebund alapszabályai ala· 
kítandók át megfelelő módon. 

De azért mégis baladt a dolog és a választmány 
1902 nyarán beszámolhatott arról, hogy 1553 község 
közül 227 feltétlenül, 7 pedig feltételesen jelentette ki 
hozzájárulását. Ez a 234 bitközség pedig a birodalom 
legnagyobb és legfontosabb gyülekezeteinek összessége 
volt, még pedig szabadelvüek és orthodoxok egyaránt. 
Nagy szám, ha figyelembe veszszük, hogy a Gemeinde
bund évkönyvében felsorolt hitközeégek közül több 
mint ezer, tagjainak csekély számánál fogva egyál
talában nem jő t ekintetbe. A rabbik közül 84 fel
tétlenül és 8 feltételesen jelentette ki hozzájárulását, 
szintén szabadelvüek és o1'thodoxok egyaránt. 

Nem követjük tovább a szövetkezet megalakulásá· 
nak egyes mozzanatit. Az eszme utat tört magának 
és a választmány 1904 április 2·4:-ére egybehivhatta 
az alakuló képviselő gyülést (Delegiertenversammlung). 
Philippson elkészítette az alapszabály-javaslatot, mely
bc51 csak a legfontosabb pontokat emeljük ki: 

1. §. A német zsidók sz ö vetkeze te (Ver ban d der 
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deutschen Juden) a n émetországi zsidók összes ko" .. z os 
ügyeinek képviselését ozélozza. 2. §. A vallás és 
kultusz, valamint a hitközségak belső igazgatásának 
kérdései csak akkor tárgyalhatók, ha támadások el
hárításáról van szó. 3. §. A szövetkez6t organumai 
t. a közgyűlés (Hauptversammlung), 2. a választmány. 
4. §. A közgyűlés áll : A) a hitközeégek képviselői
ből, B) a szövetkezetek képviselőiből (Centralverein, 
Gemeindebund, Rab binerverhand stb.', C) egyesekbőL 
Minden ~egalább 2000 lelket számláló hitközség kép· 
viselőt küld. Kisebb hitközségeket szomszéd gyüleke
zetekhez osatolnak, hogy a képviselendök száma leg
alább 2000-re rugjon. Minden 2000 léleknek egy-egy 
képviselő jut, de Berlint kivéve, a melynek 20 kép
viselőt szánnak, egy-egy hitközségnek több mint 10 
képviselője nem lehet. A közgyűlést rendesen két· 
évenkint tartják meg valamely német városban. Ta
nácskozásai nyilvánosak. A Verhand a fennálló zt;idó 
testületekkel, különösen a Centralvereinnal össze
köttetést tart fenn. 

A kitűzött napon meg is tartották az alakuló 
gyülést. Bajorországot és Württemberget kivéve a 
birodalom összes részei elküldötték képviselőiket Ber
linbe. 130 férfiú gyült egybe. A német zsidóságnak 
szine java. Valamennyien diszei a nemzetnek és a 
felekezetnek. A leglelkesebb hangulat uralko.dott, min
denki tudatában volt a történeti mozzanat kimagasló 
fontosságának. Joggal mondhatta Philippsan nagy
szabású beszédt!ben, hogy a gyülekezet korszakalkotó 
pillanatban egyesül. 2000 éves történet után közös 
tettre és közös müködésre szövetkeznek oly pillanat-
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ban, a mely mártékadó j elentőséggel lesz a német 
zsidók egész jövőj ére nézve. Az egész német Izraél 
tekintete ezen a gyülekezeten fog nyugodni és remél
hető, hogy a szellem, mely uralkodni fog benne, 
meg fog . felelni az egész zsidó németség figyelmének. 

A többi szónokok beszédei méltó módon sorakoztak 
Philippson előadásához . Az alapszabályjavaslatot cse
kély módosításokkal elfogadták. Ilyen módosítások 
pl., hogy már 1 OOO tagból álló hitközeégek küldjenek 
képviselőt és a választmányról szóló szakaszban, hogy 
abban két rabbi foglaljon helyet. 

Az alapszabályok elfogadása után a császárt üdvö
zölték, azután megalakították a választmányt és a 
gyűlés a nagy talmudtudományáról és szentséges 
életmódjáról világszerte ismert Levy semináriumi 
tanár szavai val záródott, a ki annak boldogító 
benyomásairól szólt és arra kérte tagjait, hogy szo
morú napokban sem fogyatkozzék meg bizalmuk 
az isteni gond viselés ben, mely Izraélt mindig védte 
és óvta. 

Első közgyűlését 1905 október havában Berlinben 
tartotta meg a szövetkezet. Tekintélyes hadi szemle 
volt azok felett a nagy szellemi erők fölött, a malyek
kel a német zsidóság rendelkezik. 300 képviselö 
jelent meg. A gyűlésnek nagyszerű lefolyása volt. 
Örömmel és büszkeséggel töltötte el azokat, a kik 
jelen voltak, valamint azokat is, a kik távolból figyel
tek minden egyes mozzanatára. A vallásért való küz
delem volt a jelszó. 

A gyűlést Maybaum Zsigmond tanár, a berlini 
hitközség nagyhírü, magyar származású rabbija kö-
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szöntölte, kiemelve be~zédében,. hogy egyesek elpár 
tolásáért, a melyet melyen saJnálunk ugyan, bősé
gesen kárpótol a hitközségekben a meleg és bensőség 
fokozódása, a mely a belső megerősödésnek és a 
külső védelemnek mindig új eszközeit találja. A kö
vetkező szónok a szövetkezetet történeti szükségesség
ként tünteti fel, a mely hivatva van az emancipáció
tól előidézett asszimilációra való hajlandóságot ellen
súlyozni. Elismeri a Central verein abbeli érdemé t, 
hogy önérzetet ébresztett a zsidókban, hogy nemcsak 
felemelte a csüggedő lelkeket, hanem aczélozta a jelle
meket. Elismeri, hogy a cionisztikus mozgalom is 
hozzájárult a zsidóság felélesztéséhez és a közöny 
megtöréséhez. Az egyetemes ezervezet hiányában látja 
minden baj kútforrását ; a szellemi erők összefogla· 
lása szükséges; egységes kötelék, mely a különböző 
testöleteket összefüzi és ezáltal positive megerősíti a 
zsidóságot. Állami egy házuralmat nem kiván & német 
zsidóság, mert a mit általa rendben és külsö hata
lomban nyerne, azt belső szabadságban és békében 
veszítené. Utal ezután a szövetkezet és a Judentag 
közötti különbségre. A Judentagban lényeges a nagy
gyülés egyszeri vagy koronkénti egybehívása; mükö
désének súlypontja az ezeken a nagygyűléseken tör
ténő kijelentésekben van, a szövetkezeti eszmében 
pedig leglényegesebb a fennálló organizá(liók össze· 
foglalása; a szövetkezet ro unkássága nem a nagy 
gyülésben, hanem a választmány intenziv és állandó 
müködésében nyilvánul. Tevékenysége nem szorít· 
kozik a védelemre, hanem a zsidóság fejlődéséről és 
megerösödéséröl is kiván gondoskodni. 
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Az előadásokkal kapcsolatban a következő határo
zati javaslatokat fogadták el : 

I. A német zsidók szövetkezetének közgyűlése a 
szövetkezetben a német zsidóknak autonom alapon 
alkotott képviseletét látj a. A szövetkezet czélja a 
német zsidók szellemi erőit közös, tervszerű munkára 
egyesíteni a zsidóság megerősítésére és egyenjogn
aágának megvalósítására. A szövetkezet feladata külö
nösen : 1. Minden zsidó vallású német~t összetarto
zandóságának tudatában egyesíteni a végből, hogy 
alaptalan támadásokat elhárítsanak és hogy az állam
polgári kötelességeiknek megfelelő állampolgári jo
gokat megvédjék. 2. Mint hivatott organum illetékes 
heJye:h a zsidóvallású németek jogos kivánságait és 
panaszait előadni és érvényre hozni. 3. A zsidóság 
vallásos becsülete és a vallásgyakodat szabadsága 
ellen intézett támadásokat elhárítani, különösen a 
rituális metszés ellen intézett agitáczióval szembe-

' szállani és az állami vagy közeégi tilalmak eltörlé-
sére törekedni. 4. Mindazoknak, a kik a szövetkezet 
törekvéseit előmozdítani készek, bizonyítékokkal szol
gálni. 

IL A német zsidók szövetkezetének közgyűlése leg
mélyebb meggyőződésből visszautasítja a zsidó vallá,s 
tisztasága ellen intézett támadásokat és ismétli azt 
a régóta isme1·etes igazságot, hogy a zsidóság, a 
monotheisztikus vallások anyj a, egy tiszta istenhit 
alapján az összes embereket átkaroló felebaráti sze
retetet tanít, a haza iránt teljes odaadást parancsol 
és a szocziális kötelességek teljesítését vallásos ideál
nak tekinti. 
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III. Alkotmány és törvény biztosítják az összes 
nflmetek egyenjogúságát a hitvallásra való tekintet 
nélkül. Mindazonáltal kö2lbivatalok betöltésekor mel
lőznek zsidóvallású személyeket. A mellőzés rend
szerint megszünik, mihelyt a kereszténységre való 
áttérés megtörtént. 

Ez az eljárás a fennálló jogot sérti , az igazságba 
ütközik, mert egyenlötleneéget idéz elő egyenlő köte
lességek mellett. E1·kölcsi veszélyt jelent, mert az 
állam a külső okoknál fogva történő vallásváltoz
tatást mozdítja elő. Az államérdekbe ütközik, mert 
erők kapcsoltatnak ki, melyek az államnak üdvös 
szolgá,latokat tenni akarnak és arra képesek. 

A német zsidók szövetkezete tiltakozik a jog
csorbítás · ellen és megbízza a választmányt, hogy 
minden eszközt megragadjon, a mely ennek az álla
potnak a megszüntetésére alkalmas. A német zsidók 
hí2lnak igazságosan gondolkodó polgártársaikban, hogy 
jogukért való küzdelmükben nem fogják megtagadni 
támogatásukat. 

Az előadásokho~ és hozott határozatokhoz magas 
színvonalú vita fűződött, melynek során sok termé
keny eszmét penditettek meg. 

A választmány dolga vol t most már a fölélesztett 
reményeket megvalósitani. Eddig nem tehetett sokat. 
Néhány emlékirat és a zsidóknak az állam- és hadi· 
azoigálatban tapasztalt mellőzése ügyében megtartott 
enquete voltak munkásságának látható jelei. Most 
annál nagyobb buzgósággal látott feladatának telje· 
~itéséhez. És már is nagy sikerre mutathat rá. Az új 
Iskolai törvény lBehulunterhaltungsgesetz) abban az 
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a.lakban, a malyben a kormány javasolta, a zsidó 
iskolák fennállását veszélyeztette a zsidó hitoktatást 
megkárosította, sőt kérdésessé tette, a rabbik tekinté
lyén pedig újabb csorbát ejtett volna. A szövetkezet 
érdeme, hogy a veszély elháríttatott és hogy a kor
mány javaalatán megtették azokat a módosításokat, 
a melyeket a zsidók érdeke követelt. Az elért siker 
fényesen igazolta azt a bizalmat, a melylyel a német 
zsidóság a szövetkezet müködését köszöntötte. 1200 
porosz hitközség közül ezer csatlakozott a szövetke
zettől megindított mozgalomboz és hogy az eredmény 
még kedvezőbben nem alakult, csak annak az agitá
ciónak tudandó be, a melylyel az ultraorthodox 
kisebbség a szövetkezet munkásságát llátráltatta. 

De más téren is észlelhetök a szövetkezet tevé
kenységének hatásai. A porosz kormány már nem 
zárkózik el annak elismerésétől, hogy a zsidók mel
lőzése közhivatalok betöltésekor alkotmányellenes el
járás és a vallást nem tekinti többé elháríthatatlan 
akadálynak, midön kiváló zsidó birák, tanférfiak és 
tudósok megfelelő elhelyezéséröl van szó. 

Ezekre és még más sikerekre, valamint részben már 
megindult, részben kitűzött munkákra utal a szövet
kezet elnöke abban a beszámolóban, melyet a választ
mány müködéséről a f. é. október 13-án Frankfurt
ban megtartott második szövetkezeti közgyűlés elé 
terjesz tett. 

Ennek a közgyűlésnek a lefolyása még sokkal 
nagyobbszerű volt, mint az elsöé. 400 képviselö gyűlt 
össze a frankfurti páholy pompás disztermében, a 
malynek hatalmas csarnokait és karzatait 3000-re 



300 NEUMANN E D E 

menö előkelő hallgató töltötte meg. Impozáns meg
nyilatkozása volt a német zsidóPág feltámadt erejé
nek és magas értelmiségének, egyes mozzanataiban 
pedig örvendetes tanúbizonysága annak a tekintély
nek, a melyet az új intézmény rövid fennállása alatt 
a zsidóság körén kívül is kivívott magának. 

Résztvett és felszólal t a wi es badeni kormányelnök 
képviselője, köszöntve a gyűlést és ünnepélyesen ki
jelentve, hogy a karmany mindig szivesen veszi a 
zsidók jogos kívánságait. Frankfort városa tanáesá· 
nak szónoka arra a jelentőségre utalt, a melylyel 
a zsidók már évszázadokkal azelőtt bírtak a városban, 
a melynek története egybe van kapcsolva a zsidók· 
kal, a kiknek a népjólét, a művészet és a tudo
mány előmozdítását köszöni. A zsidók kulturális 
és közgazdasági fejlödése csak javára válik tehát 
Fra.nkfurtnak. Ezért sikert kíván a szövetkezet törek
véseinek. 

Cohen tanár, a nagynevű marburgi bölcsész, a ki 
eleinte a ezervezet eszméjétől idegenkedett, de azóta a 
szövetkezet legbuzgóbb hí veinek sorában foglal helyet, 
mélyjáratú fejtegetésekben a vallásos postulatomok
ról szólt. A zsidó vallástól hirdetett Istenről, mint 
az erkölcsiség Istenéről, a messiási eszméről, mint 
a mely ennek az Istennek a lényegével azoros kap
csolatban van és a zsidóságnak a messiási erkolcsi
ség ideáljának szolgálatában kiszabja feladatait és 
végre a zsidó tudományról, a melynek mélyítésében 
látja. a vallás fenntartásának leghathatósabb eszközét. 
Nemcsak szabadelvüséget akarunk, így zárja szavait, 
hanem német zsidók akarunk maradni az egyetlen 
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egy Istenben való hitben. Cohen Hermann beszédét 
Philippson és Loeb Miksa mainzi ügyvéd előadásai 
követték, a kik államérdekről és zsidö politikáról 
szóltak. Az első a történész, a második a politikus 
nézőpon t j ából. 

Lelkes ovácziók jutalmazták a sz6nokok beszédeit, 
amelyek után minden vita nélkül a következő hatá
rozati javaslatokat fogadták el: 

A német zsidók szövetkezetének közgyűlése kijelenti! 
1. A zsidóvallású német állampolgároknak biro_

dalmi törvénytől és alkotmánytól biztosított egyen
jogúságát a hadseregben és közhivatalok betöltésekor 
állandóan sértik. A szövetkezet ismétli abbeli köve
telését, hogy a birodalomban és az egyes államokban 
végre valahára valósítsák meg az egyenjogúsítást. 
Követeli ezt magának az államnak érdekébeh is, 
melynek létjogosultsága és leglényegesebb feladata 
az igazság és törvény oltalma és fenntartása. 

A szövetkezet tiltakozik az ellen. hogy állami elő· 
nyök megadásával megjutalmazzák a vallásváltoz
tatást. 

2. A szövetkezet a német zsidók sérelmét is látja 
abban, hogy külföldieket csakis zsidó hitvallásuk 
miatt kiutasítanak és hogy zsidó vallású külföldiek
től kivét(\1 nélkül megtagadják a belföldi állampolgár
ságot. 

3. A szövetkezet követeli, hogy az állam, a mennyi· 
ben vallásközösségeknek támogatást és segélyt nyujt, _ 
ezt B. modern államjog elvei ezerint a zsidó vallás
felekezetnek épp oly arány ban. adja meg, mint a 
keresztényeknek. 
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Nagyfontosságúak az október hó 14-én megtartott 
választmányi ülés határozatai. 1. Oda kell hatni, hogy 
zsidó községtől vagy testülettől fenntartott vagy támo
gatott iskolában más ne végezze a hitoktatást, mint 
rabbi vagy oly egyén, a ki vagy akadémiai képzett
séggel bír vagy a néptanítói vizsgát és a két utolsó 
esetben ezenkívül a vallástanítói vizsgát letette. De 
kíméletes átmeneti intézkedések a már alkalmazott 
egyének é1·dekében ajánlatosak. 2. A porosz kor
mánynak az átmene1i időre nézve ajánlandó, hogy a 
zsidó hitoktatás számára az államháztartáaba felveendő 
összeg felosztása érdemében a következő zsinór
mértéket állapitsa meg, a) az 1. pontban felsorolt 
egyénektől végzett bitoktatást magasabban dijazza, 
mint az oly egyénekét, akik ily képesítéssel nem bír
nak és b) hogy a vallásoktatás végzése fejében nem 
ad segélyt, ha azt más, mint az első pontban fel
sorolt egyének végzik, abban az esetben, ha a község 
túlságos megterhelése nélkül az oktatás egy az illető 
helyen lakó képesített egyénre vagy ilyen képesítéssel 
bíró vándortanitóra bízható volna. 3. Az ügyvezető 
választmány a szövetkezet nevében ezeket a javasla
tokat a porosz közoktatásügyi miniszterhez kellő 
megokolással (elterjeszti. 

Ezekkel a határozatokkal kapcsolatban még a kö· 
vetkezc'S jaTaslatot fogadták el: a német zsidók sz övet
kezetének választmánya mulhatatlanul szükségesnek 
tartja, hogy a jövőben a szövetkezethez csatlakozott 
testületek és egyesületek és, a mennyiben elérhető, 
azok is, a melyek nem csatlakoztak hozzá, az állami 
hatóságokhoz törvények meghozása vagy általános 
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kormányzati rendeletek kiadása érdeinében intézendő 
felterjesztéseiket előzetesen a szövetkezet választ
mányával közöljék, hogy ez az e szándék ellen 
felmerülő esetleges aggályokra figyelmeztethessen. 

~ 

Az utolsó évek e röviden és hézagosan ismertetett 
alkotásai annak az erőteljes fejlődésnek tanubizony
ságai, a mely a német zsidóság belső életében tapasz· 
talható. A német zsidók nagy többsége ezerencsésen 
leküzdött minden aggodalmat, mely sokáig meggátolta 
őket egységük nyilvános be vallásában, jogaik nyoma· , 
tékoa követelésében. Erzületük és felfogásuk teljesen 
átalakult. Senki sem szégyenkezik már neve, szár
mazása, hitvallása miatt. Önérzetes férfiakká lettek, 

l 

a kik ~ük és joguk tudatában minden ellenséges 
hatalommal megállják a küzdelmet. Szilárdságuk és 
bátorságuk kivívta számukra a másvallásnak becsü
lését is és ez még nagyobb erkölcsi érték, mint azok 
a gyakorlati jelentőségű eredmények, melyeket ki
küzdöttek maguknak. Az egyenjogusítás győzelmesen 
halad előre és általános a remény, hogy az utolsó 
sérelmek is meg fognak szünni, amelyek miatt még 
panaszkodni kell. Évtizedek mulasztásai pótolva van
nak, a meglazult kötelékek ismét azorosra fűződ· 
tek, a zsidóság nem idegen többé a saját házában. 
A tettiszony le va:n küzdve és azok, a kik fáradha
tatlanul és félreismeréssel nem törődve azon munkál
kodtak, hogy a kitűzött czélt elérjék, a kik bátran 
szembe szállottak mindazokkal, a távolállóktól nem is 
sejtett nehézségekkel, melyek útj okba gördültek, most 
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egy hatalmas sereg élén állanak, mely bizalommal és 
lelkesedéssel követi vezéreit. Alaposan megváltozott 
azoknak a nézete, a kik az asszimilaciótól vártak 
minden üdvöt, a kik hajlandók voltak a legértéke
sebbet is odaadni, a zsidóság legszentebb javait is 
feláldozni érte. Belső megerősödés, tömörülés, ön
érzet és az erkölcsi _és vallásos javak fokozott gon~ 
dozása a jelszó. Így védik meg bástyáikat és életük 
oszlopait. És ez az önvédelem a német zsidóság 
I'enaissance-a. 

Nagykanizsa. ])?·. Neutnann Ede. 

' , l 

A MAGYAR ZSIDOK EMANCIPACIOJA. 

- Jubiláris emlékezés. -

Felolvasásra került a Kolozsvári Izr. Felolvasó-Egyesület 
1907. deczember 7 -iki ül é sén. 

Folyó hó 28-án nevezetes évfordulóra virrad a 
magyar Izraél : akkor tér vissza negyvenedszer az 
évnek ama napja, a mikor a magyar törvénykönyvbe 
iktatták az ország zsidó polgárainak egyenjogusá
gát, vagy a mint gyakran idegen szóval mond· 
ják, emancipációját. Hosszú és fáradságos, áldozatok
ban és csalódásokban egyaránt gazdag küzdelmek 
előzték meg az igazság e diadalát, de a győzelem 
babérja megérte az érette fizetett nagy árt. Mert pol
gári és politikai jogaik elismerésével lettek csak a 
zsidók voltaképen _., magyar haza fiaivá, sőt emberi 
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roéltóságukat a világ szemében is egyenjoguságuk 
pecsételte meg és végül ezzel veszi kezdetét a zsidóság 
vallási és kulturális föllendülése hazánkban. Méltó 
azért ez alkalom és ez a mai nap, a mikor különben 
is chanukát ünnepelve, hálát adunk Istennek ((ama 
csodás tettekért és győzelmes harczokért, ~~ hogy meg
emlékezzünk az egyenjogusításért vivott diadalmas 
küzdelmekről, a melyek bennünket végezetül a ma
gyar haza édes gyermekeivé avattak. De nem az 
emancipáció viszontagságos történetét elmondani szán
dékom, hanem hogy levonva belőle a ma is még 
fontos, életbevágó tanulságokat, okulást nyújtsak ama 
harczok számára, a melyek a jövőben várnak még 
bennünket. 

A kié a jog, azé a máltóság - így mondhatjuk 
egy. ismert példaszó mintájára. Nem mintha a mál
tóság tudatának szüksége volna külső elismerésre : 
a maga szemében minden józan felfogásu ember 
annyit ér, a mennyire saját képességeinek és szol
gáltatásainak tudatában önmagát értékeli. Hanem a 
világ szeme a lélek mélyébe be nem hatol, fölszínes 
pillantása a külső körülmények látszatán akad meg. 
A jogafosztott ember jogokra méltatlan a világ sze
mében s nincs az a tiszta erkölcsü halandó, a kiről 
nemes érzületet tennének föl az emberek, mikor rab
ruhában látják. 

V égtelen ül fontos volt ezért a zsidókra, mint 
egyebütt, úgy nálunk is, hogy részeseivé váljanak az 
egyenlő polgári jogoknak, mihelyt az idők teljes
sége elkövetkezett. Me rt a polgári egye nj oguságnak 
ama balhiedelem legcsattanósabb czáfolatává kellett 
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lennie, mintha a zsidók csakugyan azok az elvete
medett, jogokra érdemetlen emberek lennének, a kik
nek azéitiben tartották őket. Hiába váltak ki egyesek 
a zsidók közül már évtizedekkel az emancipáció előtt 
műveltségükkel és hazafiságukkal, elméleti tudásuk
kal és gyakorlati tevékenységükkel és hiába tan us. 
kodott a zsidóság zöme az 1848/ 49-i ki szabadság
harczban töméntelen pénz- és véráldozattal magyar 
hazafi érzése mallett: a nagy tömeg tudatában ők 

azért mégis megmaradtak idegeneknek és pedig nem. 
éppen előkelő idegeneknek mindaddig, mig a nemzet 
végzése és királyi szó nem ismerte el őket egyenrangu 
magyar po1gároknak. 

E mallett kétségtelenül nagy és üdvös hatással volt 
az emancipáció maguk a zsidók erkölcsi fajsulyának 
gyarapodására is. Érezniük kellett, hogy most rajtuk 
a sor bebizonyítani, hogy az elnyert jogokra valóban 
érdemesek, hogy azokkal élni nemcsak a maguk, 
hanem az ország javára is tudnak és akarnak. És 
ne tagadjuk önmagunk és a nyilvánosság előtt sem, 
a mit mi a történelem madártávlatából ma tisztábban 
látunk, mint a hogy akkor maguk az érdekeltek lát
hatták: az emancipációt megelőző idők zsidósága 
polgári erkölcs tekintetében sok kivánni valót hagy 
fenn, képében sok az árnyék és a torz vonás. Val· 
lásí felfogásával tulnyomóan lebetetlen álláspontot 
vallva a magáénak, azt, hogy a multnak minden ha
gyományát, értékelés és válogatás nélkül, érinthetet
lennek kell elfogadni : a vallási életből ezt a maradi 
fölfogást átvitte oda, a hol az még nagyobb károkat 
okozott, a gyakorlati és polgári életbe is. Innen az 
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akkori zsidók szivós ragaszkodása ellenszenves és, 
hogy úgy mondjam, idejüket mult kereseti ágakhoz, 
a melyeknél sokkal tisztesebbeket és jövedelmezöbbe
ket találhatnak vala, ha egyébként az idők j eiét föl
ismerő képességüket nem gyöngíti a vérükbe ment ér
telmetlen konzervativizmus. Innen továbbá sajnálatos 
megmaradásuk elmult korok egyoldalu műveltségében 
és sok esetben ennek is híján telj es műveletlenség
ben. És innen végül rosszul alkalmazott kegyeletük 
idegenből hozott korcs nyelvükhöz, sokszor még ne
vetséges és ronda ruhaviseletükhöz is. 

Hogy a mondottakat egy példával megvilágítsam, 
rámutatok néhány jellemző esetre, a malyeket épen 
a magyar zsidóság emancipációja történetéből vettem. 
Ez a történet sokkalta hosszabb időre nyúlik vissza, 
semmint közönségesen hiszik. Egy évszázadnál is több 
ideje már annak, hogy az a történet elkezdődött. 

Annak a hullámverésnek egy gyürüje ugyanis, melyet 
a franczia forradalom viharszele indított meg a nép
lélek, az eszmék és gondolatok áradatában Európa
szerte, hazánba is eljutott. Már az 1790/ 91-iki magyar 
országgyűlés előtt jelennek meg a zsidók alaposan 
megokolt, megindító erejű kérelmükkel a főbb polgári 
jogok elnyerése iránt. De kicsoda vajjon az a férfiu, a 
ki oly találó szavakkal tolmácsalja megbizói érzelmeit, 
szenvedéseit és reményeit, várakozásait és jogait? 
Nem tudjuk, csak azt, hogy nem volt zsidó. Mert 
egész Magyarországon akkoriban nam akadt egyetlen 
zsidó sem, a ki ilyen folyamodványt meg tudott 
volna szerkeszteni, latinul pedig,~a mi akkor még az 
orezaggyűlés nyelve volt, épen netp. 

jű* 
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Ezután maj d félévszázadnyi szünet következik 
az emancipációért vívott küzdelemben. Amaz első 
lépést, a mely végezélt tekintve eredménytelennek volt 
mondható, sokáig nem követi a második. Nem volt 
arra alkalmas az idő, melyet előbb a napoleoni há~ 
boruk zaja vert föl, utóbb pedig a nyilt és burkolt 
alkotmánytalanság temetői csendje tett kezdeménye
zésre alkalmatlanná. A zsidók ugyan több ízben 
kérelmeztek az országgyülésnél, de eredménytelenül. 
Csak az 1838/40-iki országgyűlés foglalkozik i~mét 
behatóan a zsidók ujabb kérelmével az egyenjogu
ság megadása iránt. Ez a. zsidó közirat is nagyon 
érdekes a felvett szempontbóL Zsidó, S chwab Löw 
pesti főrabbi ugyan a szerzöj e, de csak a német 
eredetinek, melyet, mivel a törvényhozás nyelve 
akkor már a magyar, benyújtás előtt le kell fordí
tani hazai nyelvre. Ez is érdekes adalék a magyar 
zsidók müveltsége történetéhez. 

Igaz, Schwab külföldi, morva ember volt. De ba ő 
idegen ajku létére pesti főrabbi lehetett, községe 
s az ország egész zsidósága sem bővelkedhetett 

magyarul tudókban. És valóban, a magyarosadó moz
galom nagyobb arányokban csak a 40-es évek elején 
indul meg. 1841-ben jelenik meg Bloch Móricz ma
gyar tóra·fordítása. 1845-ben hangzanak el a tudtunk
kal első magyar beszédek zsidó templomi szószéken 
F riedmann simándi, Löw pápai, Steinha?~dt aradi 
rabbi ajakán. A legbuzgóbbak még egy külön ma· 
gyarltó társaságba is verődnek össze. 

Érik, érik tehát az emancipáció édes gyümölcse, 
de lassan érik és még sok év telik el, míg éret-
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ten bull le az idők fáj áról. Mert a nemzet köz
szellemének is előbb megérielődnie és fölhevülnie 
kellett a telj es föl világosul ts ág, elfogulatlanság és 
európaiság fokáig, hogy szabadelvű és modern esz
mék megvalósításában ismerje föl a nemzeti állam 
legnagyobb erősségét. 8 e megvalósítandó eszmék 
közé sorolták a zsidók egyenjogusítását a kor leg
nagyobb államférfiai, mint Kossuth és Deák, leg
nagyobb költői, mint V ö11 ösma1·ty, Petőfi és Eötvös. 
Örök dicsősége a magyar nemzeti géniusznak, a mely 
legjgazabban nagy férfiaiban nyilatkozik meg, hogy 
szemben pl. a német fajjal, a melynek legkiválóbb 
képviselői nem voltak zsidó-barátok, hogy, mondom, 
a magyarság legelsőrendű megtestesítőiben kezdettől 

fogva a zsidók ügye mellé állott. 8 ez nem csoda. 
Mert a zsidóság ügye az igazság ügye volt minden
képen, minden elfogulatlan szemében, S nem csupán 
az igazság ügye, hanem az okosságé is, mert a zsidók 
polgárosítása azok elnemzetiesedését is jelentette. 
8 a nemzetre nem lehetett közömbös több százezernyi 
polgárának eltéphetetlen kötelékkel való magához 
füzése. 

Ámde az emancipációnak éppen ez előrelátott kö
vetkezményétől, a zsid.óknak a magyarságba beolva
dásától féltek a ghetto-szellem képviselői és - bor
zasztó még leírni is! - előre tiltakoztak az eman
cipáció ellen. Veszélyben a zsidó vallás! - ezt a 
vészkiáltást hallatták országszerte a szellemi sötétség 
lovagjai, a vakok, a kik világtalanokat vezettek. 
Mintha bizony a mi vallásunk amolyan üvegházi 
növény vÓlna, a mely el nem bírja a napfényt és a 
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szabad l evegőt. Vagy épen mocsári noveny - mert 
hisz a ezennyes levegőj ü ghetto, a jogokból való 
szégyenletes kiz~ratás inkább hasonlítható nyavalya
keltő ingoványhoz, semmint üvegházhoz, a hova fél 
tett exotikus plántákat mentenek a téli fagy elöl. 
De még ilyen exotikus plánta sem kivánt lenni a 
zsidóság az áldott magyar földön, hanem gyökeret 
akart vet·ni mélyen ebben az ő vérétől is áztatott 
talajban, féltékenyen megőrizve bár vallási és faji 
egyediségét, de fentartás és hátsó gondolat nélkül 
belékapcsolódva a magyarság évezredes törzsökébe 
nemzeti érzésben. 

És a következmények megmutatták, hogy az em an
cipáció, a mint hasznára volt a magyarságnak, úgy 
nem vált ártalmára a zsidóságnak, vallása tekinteté
ben sem. Milyen más a zsidóság képe ma, mint a 
milyen volt az emancipáció előtt! Bizvást állíthatjuk, 
hogy nemcsak magyarabbá, de zsidóbbá is lettünk 
azóta. Vagy a kitérők nagy számára hivatkoznak ? 
De ne felejtsék az így érvelők, hogy mindenekelőtt 

a hitehagyás nagyon régi átka a zsidóságnak : hol 
állnánk ma ez ám belile g, ha állandóan nem tizedeli 
meg sorainkat a kényszerü vagy önkéntes hittagadás· 
nak időnként járványsze1·űvé fejlett kórsága! Azután: 
a kitérések főoka, hogy az emancipáció törvénye ma 
sincs még úgy, a mint kellene, betü és szellem sza
rint végre hajtva. N agyon szomoru, de tanulságos és 
épen az emancipációról emlékezve nagyon aktuális 
fejezet ez. Hisz tudjuk, az állam egyenesen díjat tüz 
ki a hitehagyásra. Mert a ki nem alkalmas valamely 
hivatal betöltésére vagy épen annak vezotésére egye-
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dül azon az okon, hogy zsidó, tüstént alkalmassá 
v-álik, mihelyt - nem zsidó többé. Pedig milyen 
hazafias buzgósággal, odaadó munkássággal hálálja 
meg a. ritka kegyet a zsidó, h a kivételkép mégis be
jut valami magasabb állásba. - És milyen mostoha 
elbánásban részesül hazánkban a zsidóság mint ösz
szesség, mint felekezet ! Törvényben biztosított auto
nomüí.jával n em élhet; országos szervezetet magának 
nem adhat - bár ezek tekintetében a magában a 
zrüdóságban dúló áldatlan pártoskodás a főbünÖs -
anyagi segítségben az állam részéről az osztó igazság 
követelményeinek megfelelő mértékben nem részesül; 
az 1848: XX. törv.-czikket, mely az egyházak szükség
letének állami födözésé1·öl rendelkezik, égbekiáltó 
igazságtalansággal felekezetünkre is alkalmazni nem 
mutatkozik hajlandóság. De ki gyözné minden hasonló 
természetü sérelmünket elsorolni, ha n em akar meg
engedhetetlenül unalmassá válni? Ám bizonyos, hogy 
felekezetünk e mellözése, törvényes j o ga inak e semmibe 
vétele ártalmára van tekintélyének nemcsak a kívül 
állók szemében. hanem saját hívei közül is a kislel
küek és a göthösök előtt, a kik a zsidóság hibájá
nak rójják fel, a mit mások hibáznak a zsidóság ellen. 

De hogy a kitérések áldatlan fejezetével végezzek, 
utoljára még egy dolgot említek föl, a mi kimond
hatatlan erővel szol zsidó vallásos érzésünk meg
gyarapodása ro ellett az egyenj oguság elnyerése óta. 
Zsidó ma már meggylSzödésből nem változtatja val
lását - ezt az állítást bátran megkoczkáztatbatjuk 
s nem kell félnünk tlSle, hogy valaki, ba cs&k hazug 
szóval nem, megozáfolni tudj a. S a zsidó vallásnak 
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ezt az új kikeletjét hazánkban az a friss tavaszi 
fuvallat hozta magával, mely a szabadságjogok el
nyerésével végigsepert a ghetto szük sikáto1·aiban 8 
malytől a ghetto szomoru lakóinak örömtelen szive 
fölvidult, megfagyott lelke fölengedett. Azóta élet 

' munka és mozgás mindenütt ott a zsidóságban, a hol 
eladdig ernyedtség, tespedés és lassu, de biztos haló
dás rémítette a szemlélőt. ((Van még remény jövőd 
számára,, - ez a prófétai jóslat jut eszünkbe, mikor 
a mai magyar zsidóság belső életére esik tekin
tetünk. 

De ha az emancipáció ilyen elvitathatatlanul jó
tékony, ébresztő hatással volt a magyar zsidóság 
vallásos életére, mélységre és külső méretekre még 
sokkalta megragadóbb az az átalakulás, maly a 
zsidóság egész belső és külső habitusában, meg
magyarosadásában és európaizálódásában ment azóta 
végbe. Igaz, hogy ez az átalakulás nem kizárólag az 
emancipáció következménye: része van abban a nem
zeti élet és az emberiség élete nagyarányu kitágulá
sának és mélyebbé válásának is. De igaz ezenfelül 
még egy dolog: az, hogy a magyar zsidóság e szinte 
csodálatos kiépülésének hasznában a nemzet egyeteme 
legalább is olyan mértékben osztozik, mint maga a 
zsidóság. Hosszú volna fölsorolni itt a nemzeti élet 
legkülönbözőbb térein, a tudomány, irodalom, müvé
szet, gazdaság, ipar és kereskedelem terén végzett 
szolgáltatásait az utolsó 40 év magyar zsidóságának. 
Még hosszabb volna egyénenként fölsorolni csak a 
legkitünőbbeket il!, a kikkel a zsidóság ez idő alatt 
gazdagította a nemzet anyagi és szellemi javait, belső 
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erej ét és külső díszét gyarapító kiválóságok sorát. 
De nem ilyen hosszú, ám annál fontosabb elmondani 
azt a tökéleteseégig kifejlett érzelmi egységet} mely 
válhatatlanul füzi a zsidóságot a magyarsághoz; azt 
a rajongó, makacs, kipusztítbatatlan szeretetet, mely 
idefűz és leköb bennünket az istenáldotta magyar 
földhöz - s a mely érzelmi egység és cselekvő sze
retet óriási erögyal'apodást j elent a nemzetre, a ma
gyarságra. Valóban az emancipáció eredményét mér
legelve, a nemzet elmondhatná önmagáról a zsidó 
bölcscsel: A jótett vagy kötelesség - mert hisz 
miczvó mindakettőt jelenti s az emancipáció jótett 
is, meg kötelesség is volt egyszerre - a jótett és 
kötelességteljesítés viszont ugyanezeket vonja maga 
után. 

Ma, a negyven edik év mesgyéj én állva és vissza
révedezve lelki szemünkkel az elmult küzdelmes esz
tendőkre, a hála fohásza szakad föl szivünkböl a 
gondviselő Isten iránt, a ki «lejáratja az időket», a ki 
lejáratta és megváltoztatta azokat a szomoru időket, 
a mikor árva gyermekei voltunk egy hazának, amely, 
bár földjén születtünk és nevelkedtünk, dolgoztunk 
és temetkeztünk, még sem volt hazánk, mert nem 
részeltetett a haza fiait megillető legfőbb javakban, 
a polgári és politikai j ogokban. Hálával gondolunk 
felséges királyunkra, a ki «jogot és igazságot tőn 
Jákob-Izraélbenl,, s kiráJyi szava· pecsétjével ezente
sitette ama törvényt, a mely letörülte rólunk a jog
talanság szégyenbélyegét. Hálával emlékezünk nem
zetünk ama nagyjairól, a kik megértve a kornak s 
benne az igazságnak nyomatékos szavát, elsökül 
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niltak igaz ügyiin_k mellé s megvíbatatlan akarattal 
dia<llllr& vittek. E::~ hü ~mlékezéssel adozunk végül 
felekezetünk j elesein ek, de amaz egész nemzedéknek 
is, a malynek tagjai fáradhatatlan erélylyel, de ami 
még hathatósabb eszköz vala, a maguk testi-lelki 
egyéniségének folytonos csif•zolásával, századok sze
metjének az utból eltakaritásával iparkodtak meg
közelíteni a czéU, a büszke, szent czélt. 

Övék az érdem, miénk a jutalom. Övék a dicsőség, 
miénk a tisztesség. Övék a multak emlékezése, miénk 
a jövendő munkája. Föl tehát a munkára, az ö nyom
dokaikon elöre ! 

Kolozsvár. D1'. Eisler Mát.yá:. 

, 
ZSOLT AR. 

Ne taszíts el, kérve kérünk, 
GondviseliS jó Atyánk f 
Légy vezérünk, fáklyafényünk 
Csillagoltó éjszakán. 

Szen~ népednek, Izraélnek, 
Közdelemhez adj erőt, 
Pogány ell~n segedeimet 
És hatalmat, hadverlSt. 

DicsiSaéget a magyarnak 
Kindenött a harcz terén, 
KétkedlSnek bizodalmat 
C.tiged6nek új reményt. • 



ZSOLTÁR 

Ó vezess, hogy ezéihoz érjünk 
És ne hagyj el, jó Atyánk r 
Mert ha te lész fáklyafényö.nk, 
Szebb hajnal virr ad r eánk. 
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EGY KIS EMBERTAN. 

Az a. kérdés, szép emberfaj vagyunk-e mi zsidók 
vagy csunya ? Mert hát azok, a kik bennünket pő

rére vetkőztetnek és minden ízünkben megvizsgálnak, 
nincsenek tőlünk nagyon elragadtatva. Elismerik 
ugyan, hogy a multban - óh mindig csak az a mult. 
sohsem a j elen ! - nem nélkülöztük a sz épség att ri
butumait. Bibliánk fensége és annak magasztos alak
jai előtt meghajlik az egész emberiség; a prófétai 
beszédek és egyált~án a. szentírás költői részei örökké 
szépek maradnak, -+c a 104. zsoltárban foglalt leírása 
a természet szépségeinek oly remek és oly művészi, 
hogy egy Humboldt Alexandert csodálkozásra ragadta: 
az Énekek_ Éneke pedig az erotikus lyrai költészetnek 
utolér hetetlen min táj a. -tc-tc 

A plasztikus művészetbén persze nem remekelt a 
régi zsidóság sem ; de ki állíthatná, hogy a hozzá 
való érzék hiányzott neki, és nem inkább az anyagi 

* Ujonnan irt err61 lVünsche. Die Schönbeit der Bibel, 
Leipzig 1905. -

' . ** Osak az ilnént jelent meg P. Haupt, Bibli~che Liebes· 
heder, Leipzig 1907. 
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t.ehets6g ? Kicsi, hogyes ors~nghan lakó n ép, rnol 
hozzá még létéé1·t is küzd, n em alkothat az idő~ 
végtelonségét túlélő müveket. Abban is csalódnánk 
ha őseinket a fizilu1,i jelentéktelenség és alacson; 
nívó ráfogásával illotnénk. Mart eltekintve attól, hogy 
az ész bámulatos fölezökken ése kívántatik oly törvény~ 
alkotáshoz, minő a Mózesé ; eltekintve attól, hogy 
nem hiányozhatik a fantázia ott, a hol próféták élnek 
és prófóták viziókat hítnak: nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a régi izraeliták a testi erőt és a t esti szépaéget 
sem kicsinyelték le, és nyilatkozataikból kitünik, 
hogy a női szépség, a férfias erő az ő korukban is 
megnyerte az emberek becsülését és a költő ónekét. 

Népünk anthropologiai értékéről hozott ítélet felől 
nem is kell panaszkodnunk, midőn a bibliai kor
szakról van sz ó. Tud va, hogy Saul egy fej j el maga
sabb volt a többi népnél (X. Sám. 1 O, 2:~), hogy Dá
vid piroeas arczú, szép szem(1 és szép megjelenésű 

fiú volt (u. o. 16, J 2), vagy midőn általános jellem
zésben azt olvassuk: «Hónál voltak tisztábbak ná
zirjai, fehérebbek a tejnél, pi rosabb volt testük korá· 
loknál, zafir az idomuk)> (Siralmak 4, 7) - a rossz
akarat eem tagadhatja, hogy ennek a népnek volt 
fogalma a szépröl és hogy ízlését az öntermette ern
berein növelhette. És mennyi a szín, mennyi a poézis, 
midőn a női szépség forog ezóban l E téren a kis 
terjedelmü óhéber irodalom vaJóban sokat nyújt és 
talán épen ez az arány beszédesebb minden egyébnéL 
A bibliából szedendő ez apróbb vonáso~, melyek 
fényt vetnek az izraelita nép antbropologiai tulajdon· 
aága.ira, nem kerülték ki a kutatók figyelmét, a kik 
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azonban, mint sok egyéb tekintetben, megálltak e 
pontnál és a zsidó nép faji sajátságait, úgy ahogy 
megismerni lehet a biblia utáni korszak irodalmából, 
nem igen kutatták. Mintba a zsidó nép boldogságával 
odaveszett volna testi szépsége, sőt testi épsége is, 
mintba az önállóság összedőltével ledőlt volna a 
magas termet, lakonyúlt a büszke fejtartás, elvesztek 
az arcz rózsái és fakó lett volna a tömör fekete 
hajzat! Igaz, mindez megtörtént idővel, de csak jó 
idővel, akkor, midőn százféle csapás, ezer mardosó 
fájdalom megakasztotta a vérkeringéAét, kiszárította 
a pezsgő életet, de korábban, a római időben, akkor 
midőn a kereszténység jórészt még a zsidóság em
lőin táplálkozott, hogy aztán üsse, verje, tépje és 
marja szülő anyj át, a régi időben még sz épnek és 
erősnek fogjuk megismerni a zsidóságot. 

Adataimat a talmudból veszem. Igénytelen mon
dások, melyeket a vázolt ezéiból még senki sem 
vizsgált, senki meg nem becsült. Nem kell attól 
ta1·tanunk, hogy a zsidók önmagukról nem tanus
kadhatnak őszintén, elfogulatlanul, nem, mert a rab
bik, kiktől e mondások erednek, azokat czélzat és 
szándék nélkül közlik, adataik horderejét és tartalmát 
jóformán föl sem ismet·ve. Ez összegyűjtött nyilat
kozatokból mintegy megismerjük őseink külsejét, 
minekutána már oly sokat beszéltünk benső j ükről : 
nem hiábavaló munka, mert ráczáfolhatunk tömérdek 
bárgyuságra és sok rosszakaratú ferdítésre. 
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A rabbik kijelentése szarint Izrael nagyon szivós 
nép; 1 van ebben persze a makacsságnak is része 
mert már a biblia szarint is mi keménynyakú né~ 
vagyunk, de mégis főképen azt mondj a ama mondás 

' hogy Izrael erős, egészséges szervezetű nép, melyet 
betegség nem kínoz. A zsoltárköltő, ki a gazdag go
noszokról szól, így jellemzi öket: Nincsenek kínjaik 
halálukig, hízott az erejük (Zsolt. 73, 4). Erre meg
jegyzi a midrás: Nem érezték a betegség pusztitó 
tüzét, nem zsibbadtak el fájdalomtól, hanem oly 
erősek voltak, mint az oszloptámasztotta csarnok.2 

A zsidó szülő hő kívánsága, hogy gyermekei elsö
sorban egészségesek, de aztán még báj osak, fénytől 
ra.gyogók legyenek; és érdekes, hogy e kívánsággal 
egysorban áll még az, hogy nagyszeműek legyenek. 3 

A homerosi énekekből tudjuk, hogy az <tökörszemü )) 
nő a görög oostbetika szerint is szép. Természetesen 
jól tudták, hogy ily «sikerűlt)) gyermekek elérésére 
már az anyának jól kellett táplálkoznia és a jó táp· 
lálék késöbb is alapföltétele a jó egészségnek. Egy 
példán észrevehetjük, mit tartottak jó, jobb és legjobb 
tápláléknak. <tA kinek egy talentom 4 pénze van, ve
gyen főzeléknek egy font zöldséget ; a kinek tíz ta-

1 b. Bécza 25b. l. Goldschmidt fordítását; Ebstein, Die 
Medizin im Neuen Testament und im Talmud,' 126.1. (Stutt
gart t 903) ; ez értelmet némileg elfogadja Bache1· is (Ag. der 
pal. Amor. I, 371, 4. j .). 

2 Lev. B. 17, t. Nehéz mondat (l. Bacher, Ag. der Ta.nn. 
n, 44, 1. j.), melynek értelmét csak nagyjában adtam vissza.. 

8 b. Kathub. 60b 61a. · 
4 Az eredetiben mna = mina. 
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lentoma van, vegyen mallékételnek egy font halat; 
a kinek ötven talentoma van, vegyen egy font húst ; 
a kinek végre száz talantorna van, annak minden 
nap maleget főzhetnek 1> . Ez bizony nem nagy lak
mározás, és meg is j egyzik ez alkalommal, hogy csak 
oly ember szorítsa meg magát, mint Ráb, a híres 
tudós, a ki kiválóan erős nemzetségből származott, 
de már R. J óchanán, a ki csak kevéssel élt utóbb, 
már hanyatlónak ismerte a generácziót és azt kí
vánta, hogy a kinek csak egy fillérje van a zsebében , 
adja oda ételért a boltosnak ; egy másik rabbi, a ki 
a következő nemzedéket képviseli, már azt kivánja, 
hogy tekintettel az általános elgyengiilésre, akár 
adósaágba is verje magát az ember, de táplálékát ne 
csorbitsa. ~ Itt látjuk kicsiben a zsidóság sorát: ha
nyatlik és egyre hanyatlik fizikai erőben. Azt is lát
juk, hogy már akkor járta az a fölfogás, hogy az 
emberiség mint olyan egyre satnyul, oly pesszimizmus, 
mely ná.pjainkban is csak nehezen enged helyet a 
jobb fölfogásnak Ha a talmudi időtől fogva ez a 
gradatim való satnyulás egyre tartana, akkor mi 
szegény epigónok ma már liliputik volnánk és egy 
jó ebédre való ételünket a mellényzsebünkből szed
nénk ki ... 

Úgy a mint ép most hallottuk, hogy a Báb nem
zetségát kiválóan egészségesnek ismerték, úgy más
részt egész családokat ugyanazon baj jellemezte; így 
p. o. egész családok nőtagjai bizonyos physiologiai 

* b. Ohullin 84a. A nemzedékek hanyatlását csak Basi fe
jezi ki világosan, de megfelel a talmudi szöveg szelleméuek. 
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tekintetben kiaszottak és szárazok voltak, rnint 
terméketlen szőlőtö ; 1 ism ó t más nők, mint p. o. ~ 
patriároha Habhínak házában, abnormális érzékeny. 
séget tanusítottak. :t 

Abnormális tünetek minden nép társadalmi életé
ben mutatkozna.k, de legyen ez bárhogy, tény az, 

· hogy a zsidó nópet e korban oly izzó zsidógyülölő 
és oly büszl\e római, minö Tal'itu.~ volt, erős szer
vezetü népnek és munkabírónak ismeri (/list. V. 6: 
corpora hominum salubria et ferentia laborum). 
Ennek az egy rómainak jellemzése igen sokat nyom 
a latban; az elismerő hangot különben az csikarta 
ki a szükszavu iróból, hogy épen akkor ádáz küzdel
met vívott a maroknyi zsidó nép a világbíró római 
uralommal, és e küzdelemnek láttára, annak hatása 
alatt, ki bírná a zsidó néptől elvitatni, hogy fiaiban 
férfilélek lakik, hogy teste egészséges és keze nem 
irtózik a fáradalmaktól ? Ennekutána immár nagyobb 
bizalommal fogadhatjuk a zsidó nép köréből származó 
nyilatkozatokat és önvallomásokat. 

Valamely királyi udvarban, - úgy szól a rabbik 
hasonlata - lehetnek szép emberek, lehetnek fürtös 
fej ü ·emberek, lehetnek erős vitéz emberek, [mig maga 
a király semmi szépséggel nem dicsekedhetik]; de 
másképen tudjuk ezt a mennyei háztartásról: ott a 

1 M. Nidda IX, 11. j. Ketbnb. I, 1, fol. 25a. A nők haja· 
donkorukban olyanok, mint a szlHlStlS, .. . a legtöbb szőlőtőn 
~erem bor, a a malyiken Dem terem, aDnak neve •száraz• 
(görögül trugetJ). 

2 b. Kethub. 36 b. (héberül mu'ukoth ; v. ö. Ezech. 23, 3)· 
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dicső angyalok köz t mégis maga az Isten a legdicsőb b. t 
Midőn a népek azt kérdezik Izraeltől : Miben különb 
a te barátod más barátnál (Énekek Éneke 5, 9), 
azaz : miben különb a te istened más istennél ? Hogy 
ti halálba mentek érte! Hogy titeket megölnek érette! 
Ti mindannyian oly szépek vagytok, mindannyian oly 
vitézek, jertek, kaveredjünk össze2 

- ekkor Izrael 
kezdi magasztalni az ő egyetlen istenét és ellenáll a 
népek csábító szavának : oly hasonlat ez, melyet a 
gyerek is megérthet és mégis mennyi benne az er
kölcsi erő! De e pillanatban nekünk az a vallomás 
fontos, malynél fogva a népek elismerik, hogy a 
zsidók szépek és vitézek. És ne felejtsük, hogy e 
népek részint a szépség kultuszában felnőtt görög, 
részint a világ kincseivel pompázó római. Hasonlatos 
ehhez az a szívreható történet, midőn egy volt zsidó 
főpapnak fia és leánya Rómába jut rabszolgaképen, 
és mindkettőnek gazdája csodálattal említgeti, hogy 
ily azépet még nem látott !3 Egy másik zsidó asszony, 
a ki a rabszolgavásáron nyilvános eladásra került, 
szépségével elérte a legnagyobb rekordot, és jellemző, 
hogy viszont új gazdája, nyilván pogány hitű ember, 
igen csunyának mondatik. 4 

1 Szifre Deut. § 343 p. 143a ed. Friedmann. A qivczim sz6 
jelentése nem igen biztos. 

2 U. o. A kaveredés itt nem annyira. házasság, mint egy· 
hiten levés. 

a b. Gittin 58a. Tiá'ea b'Ab napján egy kúta (gyászdal) 
is sz61 róla. 

4 U. o. Alkalmasint Rómában játszik ez a történet is. Nincs 
okllllk ez anekdoták valódi megtör téntén ké telkedni. 

- Az lJIJT Évkiiuvue t908. 21 
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Szépnek találtatott - férfiakról van szó - a Ina.
gas termet, szép fogak, szép fekete haj és (last non 
least) szép orr.1 

A mi először is a magas termetet illeti, az egyik 
alapja nemcsak a régi zsidó, hanem egyáltalán az 
ókori resthetitkának. A királyt, mint Saul példája 
mutatja, csak magas embernek tudták képzelni. Nyil
vános fölvonulásokban és csoportokban valahogy min
dig gondoskodtak, hogy a király vagy a főember ki
magasodjék a környezetből; és ma is, ha majestetikus 
megjelenésről beszélünk, első sorban a magas . ter
metet értjük. A dolog külön ben benne rejlik a ma
jes t as szóban. Az antik művészetben a király vagy 
a föembe1· mindig nagyobb alakban lett föltüntetve, 
mint a környezete. Ez okból hozták a rabbik azt a 
törvényt, hogy a magas synedrion tagja csak az lehet, 
a ki a bölcseség és öregség tulajdonságai mellett 
még a magas termettel és a tetszetős színnel is ki
tünik.2 A mi ·irodalmunkban általános az a fölfogás, 
hogy a világteremtés perezében minden lény, még az 
élettelen világban is, a neki kimért teljes szépségben 
és teljes magasságban jött létre.3 E ezerint az első 
ember nem gyermeknek születik, hanem teljesen ki
fejlett férfinak, még pedig, mint a monda tudni véli, 
óriási máretekben; nem cserje az első, hanem a 

1 Numeri Rabba 18, 3. 
2 b. Szanhedrin 17 a.. 
8 b. Chullin 60a (I: Aruch olvasatát és T6szafothot), v. ö. 

b. Bós ha-Bána lta. és a Schechter által kiadott Midrás ha· 
G6dolt Genea. t, 11-hez p. 34. 
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magas fa, és a virág nem csirájában van meg, hanem 
teljes díszében. Nem szólva a meaébe illő óriásokról, 
kiket emlegetnek, p. o. Óg, Básán királyát, csak azt 
reprodukálom, a mit kortársakról, tehát megbízható 
módon közölnek. Közlik, hogy Abba Saul (1. század) 
«hosszú» volt a maga korában és Rabbi Tarfón csak 
a válláig é1·t; ugyanígy viszonylott R. Tarfónhoz 
R. Meir, R. Meirhoz Rabbi patriarcha, Rabbihoz R. 
Chijja, ehhez Báb, ehhez viszont R. Júda, de még R. 
Júda is a maga korában hosszúnak tartatott és Ada 
nevü szolgáj a csak a válláig ért, és e mellett emlí
tenek egy perzsa nevü embe1·t, a ki Ada azoigának 
c·sak a hasáig ért.-)( Az egésznek nyilván ez az utolsó 
pont a csattanója: volt valami perzsa ember, a ki a 
zsidónak csak a hasáig ért. E ezerint a zsidók ön
magukat termetes embereknek ismerték, mindenesetre 
olyanoknak, a kik más népek fiaival kiállják a ver
senyt. Ebben a skálában különben ismét az a fölfo
gás érvényesül, hogy minden egyes nemzedékkel 
egyre hanyatlik az emberiség, de most, e konkrét 
példán még jobban láthatjuk az állítás tarthat~tlan
ságát, mert ha e felsorolt 7- 8 nemzedék valamely 
egyéne az elsőnél mindig egy fejjel kisebb lesz, akkor 
mi marad az utolsónak? 

Ezek után kételkedni merek azon az állításon, 
hogy a zsidók a legkisebb termetü népekhez tartoz· 

* b. Nidda Mb. 25a. Ott még folytatódik: Minden má.s 
ember csak a hónaaljáig ér ama perzsá.nak. (Pumbadith&ból 
való volt és a közöneégee olvasat ezerint neve Páraethabína, 
az 'Ax:uch ezerint P&raedikhna). 

~1* 
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nak. Andrée, a zsidó ethnikom azorgos kutatója, ki
mondja a sententiát: «Nach der Körpergrösse gehören 
sie unstreitig zu den kleineten Völkern ; n ur noch 
Hottentotten (1286 mm.), Malayen und J apaner . .. 
sind kleiner, wahrend die ganze Reihe der übrigen 
Völker grösser ist1> .1 Scheiber, a ki sok ideig végzett 
méréseket a magyarországi népségeken, azt találta, 
hogy a magyarnak átlagos magassága 1619 mm., a 
zsidóé 1633, a németé és szlávé 1686 mm. ; egészen 
nagy individiumok ezerinte csak a németek, szlávok 
és magyarok közt volnának találhat ók, de nem a 
zsidók közt. A mellett a magyar zsidók a különbözö 
mérések alapján nem is állanak utolsó helyen a többi 
zsidók közt, mert míg a lengyel zsidó átlag 1611 
mm., az cc európai)) gyűjtő név alá foglalt zsidó 1632 
mm., addig a magyar zsidó, mint mondtuk, átlag 
1633 mm. magas és legfeljebb az orosz zsidót talál
ták valamivel nagyobbnak. Kérdem már most, hogy 
vág ez össze a rabbik nyilatkozatával, kik nemcsak 
ideálnak állítj ák fel a magas termetet, hanem egye
nesen megtalálják a zsidónál? Igaz, hogy azóta sok 
idő mult el, és az évszázados elnyomatás, a szegény
ség okozta rossz táplálkozás 2 megsatnyította a zsi
dóság physikumát, de nem kellett volna-e, hogy már 
a mult század kedvezöbb viszonyai javulást hozzanak 

t R. Andrée, Zur Volkekunde der Juden, p. 31 k. (Bielefeld 
u. Leipzig 1881). 

2 E körülmény fontosságát hangoztatja J. Jacobs is az 
Anthropology czikkben (Jewish Ene.), de hogy lehet a cvant 
of the nutrition • a vörös hajnak is oka, nem tudom. 
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6 tekintetben ? Főképen pedig azt veszem rossz néven 
roodern kutatóinktól, hogy a talmud ide\ágó adatait 
nem veszik figyelembe, mert azok ezerint legalább a 
régi időkben j elesebbnek kell képzelnünk a zsidóság 
faji jellegét. 

De lássuk, m1 van az orral, ezzel a híres zsidó 
orral ] Andrée ezerint az orr hosszaságával fölülmul· 
ják a zsidók az összes népeket; a zsidó orr átlag 71 
mm. hosszu (szemben azzal, hogy a románé p. o. 
53, az északi szlávé 52; a kafferé 46, az ausztrál
négeré pláne csak 30, tehát fele sem a zsidónak!), 
és a mellett a zsidó ot-r 34 mm.-rel a legkeskenyebb 
mindnél. Ez a körülmény, azt hiszem, már nem függ 
össze semmi tápláléklial és semmi elnyomással, tehát 
nyilván faji jelleg, hogy van az mégis, hogy a fenti 
adat ezerint a zsidók beszéltek a szép orról? Avagy 
épen ezt az orrot tartották volna szépnek ? Az nem 
lehetetlen, mert tudvalevőleg minden nép a maga 
mivolta szarint alkotja ideáljait. És mégis az a bi· 
zonyos zsidó orr nem tartozik a zsidó ideálok közé. 
Ugyanis, ha másnál nem, de legalább a papoknál 
szabályozva van az az orr. A zsidó papnak, ki a 
szentélyben azoigálatot végzett, teljesen épnek, hiba
nélkülinek kellett lenni. Talmudi adatok alapján mar 
most Maimanides nem kevesebb, mint száznegyvenhét 
hibát kodifikál, melyek a papot alkalmatlanná teszik 
a szolgálatra. Ezek közill legyen szabad egy· kettőt 
fölemlítenem: hegyes fej, kopasz fej, túlságosan 
tömzsi vagy hosszú nyak, szokatlanul kicsi húsos 
lelógó vagy össze nem illő fülek, különböző hosszú-
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ságu vagy szmn szemöldök, ha a szempilla hiányzik 
vagy össze nem illően vastag vagy kétféle színü, a 
kinek két szeme össze nem illően magasan vagy 
mélyen fekszik, köralakú szem, vad tekintet, borju
szem, lúdszem (azaz nagyon kicsiny), csipás szem , 
hunyorgató vagy kancsali tó szem ; egyformátlan nagy-
ságú vagy színü szemek; nyeregorr, púpos orr, föl
pöczkölt orr, lógó orr, oldalra dűlő orr, aránytalanul 
nagy vagy kicsi orr stb.~ Lehet-e ezek után a zsi
dóknál mást, mint szabályos orrot föltételezni ? Ámde 
ne mondja senki, hogy a papi orr - az más valami 
és a mit a papnál követeltek, az épen a nép körében 
hiányzott : nem, mert ez esetben az orr abnormis 
lett volna, és a zsidók perhorre~káltak ·minden ab
normitás' és ha tebették, körükböl száműzték. 

Ellenben a sokat dicsért római társadalomban 
valami hihetetlen félszegségnél fogva épen az abnor
mitásokat kedvelték. Úgy, mint korábban az apró 
fejedelmek és tyra.nnusok udvaraiban, úgy tartottak 
most is törpéket, óriás férfiakat és óriás asszonyokat, 
valódi kretinokat, állítólagos hermaphroditákat, meg 
mindenféle más abnormis növésüeket és szörnyszü · 
lötteket, a kik a nagyok palotáiban mutatványokkal 
• gyönyörködtették » a vendégsereget; sőt létezett Ró-
mában a •természeti csudák•, vásárja, amelyen vá
aá.rolni lebetett lábikrátlan, rövidkaru, háromszernü 
és csúcsfej ü embereket; a törpeséget épenséggel mea
terségesen idézték elő, és számos groteszk bronzfiguxa 

*' Maim. Hilch6th biath ha-Mikdai VI- VIIT. Ebstein, i 
h. p. 116. 
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abból az időből, a melyek a legkiilönbözöbb eltorzí
tásokat és elváltozásokat tűntetik föl, tanuskodik ama 
utálatos kedvtelés elterjedtségéről.1 Mily angyalian 
tiszta ezzel szemben a zsidó társadalom ! Érdekes, 
hogy a törpe megjelölésére a zsidóknak ez idótájt 
nincs is szavuk, hanem a görög és római~ Yeszik 
kölcsön (nan1ws). Ezek az abnormitások nemcsak 
hogy a zsidót nem «gyönyörködtet-ték•, hanem ily 
abnormitások láttára egyenesen egy fohász jött szo
rongó szívéböl, egy berákha_, mely így hangzoti ; 
eDicsértessél te, Örökkévaló, a ki elváltoztatod a 
teremtményeket. >> Már a négert is (kh ú si) az abnor
mis emberek közé sorolták, hát még a sajátos vöröst 
és a sajátos fehéret (azaz a sajtszerüen haloványt), 
meg a hórihorgast és a törp ét, sőt a vízkórost is, 2 

némely nyomorék látásán pedig, p. o. ha kezetlent, 
lábatlant, vakot és fekélyeset láttak, akkor a berákha 
egyenesen úgy hangzott, mint mikor halotiról hallunk! 3 

nem csoda : hisz a kezetlen és vak nem tud dolgozni, 
nem tudja kenyerét megszerezni, tehát erkölcsi halotl! 

De a zsidó nép finom lelke másrészt meg a szépet 
is á.ldá.smondással köszöntötte. Szép növényeket, szép 

. embereket látva, a zsidó ember ezt mondja : Dicsér
tessék, aki ily szép teremtményeket teremtett világra! 
Rabbán Gamliélröl, akkoriban a zsidóság első embe-

t Lásd Friedlaender, Da.rstellnngen aus der Sittengescb. 
Roma, 7. kiadás, Leipzig 1901, ll, 231 és Krauss, Lehn
wörtet-, l, 318. 

2 T6szeftha Beráeh6th VII, 3, j. IX, ! fol. 13b, b. 58b. 
8 Daiidn ha-· emeth, u. o. 
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réröl, beszélik, 1 hogy egy ízben hirtelenül szép po. 
gány nöt pillantott meg és elragadtatva benedikcziót 
mondott róla; már pedig tudni kell, mi az, ba a 
vallásos zsidó Isten nevét említi valamely ügyben. 
Egy későbbi kor nem bírta ezt a liberalitást megér
teni és azzal gyengítette a dolgot, hogy R. Gamliél 
egy szép ló, egy szép szamár láttára ugyancsak el
dicsérte '\"olna az Urat. Ámde hátra van még a kér
dés: vajjon R. Gamliél asszonyokra szokott-e nézni? 
Felelet: Girbe-görbe út, zeg-zúg utcza volt, szembe 
találta magát az asszonynyal és szépsége meghatotta , 
akarata ellenére. 2 Igy kicsinyeskedik a tépelödésre 
azoktatott utókor l Nekünk azonban, kik a dolgot 
magát nézzük, tanulságos ez a történet azért, mert 
íme az az ember, a. kiben inkarnálódott a zsidóság 
szelleme, elismeri a másnépbeli asszonynak szépségét l 
És épen e téren látjuk a zsidó népet közeledni a 
göröghöz, mert a zsidó nép, malynek tudvalevőleg 
nincsen mythologiá.ja., holott a. szomszéd phoonicziai, 
szintén sémi nép, elég gazdag mythost fejtett Ici, ez 
a zsidó nép épen a bennünket foglalkoztató korban 
fejtette ki az1 a. mythost, hogy az istenek fiai, látva 

t Bihet6leg 6 az a R. Gamliél, a kit, midón a r6maiak 
baliira keresték, orros embernek (ba'al ba·ch6tem) neveztek 
(b. Taan. !9a); ez alkalmasint szép voltát jelzi, l. Rasin kivül 
Juchaazin 's Bzeder ha-Doroth czikkeit. 

2 j. Beracb. u. o. és j . Ab6da Z. végén, fol. 40a (itt és a 
Babiiben a dolog a templombegyen történik); b. Ab6da Z. 
!Oa ezerint Gamli•U -a •nagyon szép n6• látására e sza~akra 
falrad: llily nagyok a mdveid, Örökkéva16 (Zsolt. 1M, 24). 
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a földi nők szépségét, ezek miatt bukott angyalokká. 
váltak 11 

Mondanunk sem kell, hogy az idegen nők iránti 
hódolat a zsidó népet nem tette vakká vagy igaz
ságtalanná a saját asszonyai iránt, és fölösleges 
volna bizonyítékokat gyűjteni az iránt, hogy biblia 
és talmud egyaránt vetélkedik a zsidó nő szépségének 
dicséretében. 

Ép úgy zsidó közönségnek nem kell mondanom, 
hogy a nő becsülése a zsidóságban leginkább erkölcsi 
jellegü, szólván azon erényeknek, melyek a zsidó nőt 
olyannyira jellemzik. De említést érdemel, hogy . a 
zsidó férfiakban más népekkel szemben épen a testi 
sz épséget emelik ki; így azt, hogy a khaldreus nők 

szemeiben a zsidó ifjak olyanoknak látszottak, mint 
a kik a napot megszégyenítik szépségükkel ;2 és egyes 
palesztinai vidékekről, p. o. Bári város lakóiról, még 
különösen is állították, hogy rendkívülien szépek.:~ 

Úgy mint a magas termetben láttunk fokozatokat, 
úgy lehet a szépség is különböző foku ; azt mondják 
tehát: R. Kábana szépsége valamieskéje R. Abbáhú 
sz épségének ; R. A b bá h ú szépsége valamicakéj e J á ko b 
ősapánk sz épségének; Jákob ősapánk szépsége vala
mieskéje Ádám szépségének,4 a mely mondásban 
ismét az a gondolat rejlik, hogy az első ember, mint 

t Legutóbb az e mondára vonatkozó helyek (b. J6ma 67b, 
Jalkut Genesis § 161, Pirke R. Eliézer, c. 7, c. 12 stb.) ösz· 
szeállíttattak R evue des É'tudes Juives LIV, 59. 

<A b. Szanhedrin 92b. Hyperbola, de költ6i. 
8 Peszikta R. c. iS p. 135b ; I. Monatsschrift XLI, 556. 
4 b. Bába B. 58a (b. Bába ll. !4a, Midrás Sámuel II. i-hez). 
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közvetlenül Isten müve, a legtökéletesebb volt t er. 
metben és szép~égben. Az asszonyi szépség tökélyét 
t ermészetesen Evára ruházzák, a melyhez képest 
Sára ősanyánk olyan volt, mint a majom az ernber
hez képest. 1 Ez a beszéd egészen modernül hat ; mi 
is majommal hasonlítjuk össze a torzképü embert. 

~ 

Áttérünk most a. hajzat és az arczbőr, helyeaebben 
az egész test bőrének színére. Ez a pont is egy sokat 
vitatott kérdése az anthropologiának. Mert ismerjük 
ugyan a régi izraelita racet azon emlékmüvekből, 

melyeket egyiptomiak és asszírok hagytak reánk; 
ezeken a sémita kanaániták már is a sajátos arcz
kifejezéssel és különösen a karakterisztikus hajlott 
orral vannak föltüntetve ; arczszinük rendesen világos
barna, haj nk félig hosszu, szakálluk er ös és kicait 
hegyesen végzödik.2 De az aránylag újabb időkből 
hiányoznak a rajzok, és így nem érdektelen azt meg
tudni, a mit a rabbik e tekintetben mondanak. 

Már az eddigiből is tudjuk, hogy a néger (khúsi) 
a zsidónak szemében exotikus ember volt, pedig a 
kiket a zsidók így neveznek, talán nem is a valódi 
négerek, hanem csak a mórok. Ennélfogva a zsidó
nak arozszíne sokkal világosabb. E tekintetben két 

t Ugyanott 
2 l. Frohnmeyer-Ben,inger,Bilderatlas zur Bibelkunde, Stutt

gart 1905, a azövegben a 85. lapon, ~s a 12!. 124. 125. 1:· 
(Jt\h6 k.ir,ly ajándékot küld az asszir királynak) és a 1 · 
(ugyana11on táro) azámú képeket. 
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végletet ismernek fot·rásaink : a nagyon szökét, a 
kit sajátságosan germannak neveznek, tehát annak 
a népnek nevével, mely ma is a szőke arczszin typusa 
és a mely azzal büszkélkedik is ; meg a khúsit vagyis 
négert1 kiről már szóltunk. Azt olvassuk már most 
igen kiváló helyen, már a misnában, hogy Izrael 
se nem germán, se nem khúsi színü, azaz se nem 
fehér, se nem fekete, hanem közepes valami, olyan 
mint a puszpángfa sz ín e, 1 a mit mi világos barnának 
mondbatunk. A zsidók színe az ókorban ezzel bizo
nyára találóan van kifejezve. A szőke fajjal1 a ger
mánnal, a palesztinai zsidóknak akkori időben alig 
volt alkalmuk foglalkozni, és így kevés elmélkedés 
szól róluk, annál több azonban a fekete fajról; ezt 
a fajt a zsidók is, minden igazságszeretetük mellett, 
kevésre becsülték, már csak azért is, mi vel a gonosz 
Hámtól származtatták, a kire mindenféle bűnt, sexu
ális kihágást is, ráköltöttek.2 Ebből is látszik, hogy 
minden ilyen jelenségnél igyekeztek visszahatolill az 
első phy~iologiai okokhoz ; hasonlóan p. o. tudni 
v élték, hogy a Machúz a-beliek miért oly bámulatosan 
éleseszüek, miért hirtelen vörösek, miért hunyorítják 
szemüket stb. 3 Ismeretesek e tekintetben az öreg 
híres Hillel feleletei: a babyloniak fejei miért göm
bölydedek, a palmyraiak szemei miért bágyadtak, az 

1 M. Negáim II, t; Bzifra p. 60a ed. Weiss, v. ö. Gen. 
Rabba 86, a. 

2 b. Szanhedrin 1 OSb. 
8 b. Bed.ch. 59a ; a kifejezés cha?·if, mely zsid6 körökben 

moat is haazn6.latoa. 
-------------------------------
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afrikaiak lábai miért oly azéleaek.1 Ez elváltozások 
legtöbbjét már akkor a milieuből magyarázták, mely. 
ben az illetők éltek. 

Legszebb ez ókori vizsgálódásokban azon körüJ
mény, hogy a végleteket kerülve mindig a közepest 
óhajtották. Így p. o. ne gondoljuk, hogy a nagy éles
elméjüséget, minőt ép most Machúzáról hallottunk, 
ezerették vagy kívánták volna; holott e mondások 
szerzői, a régi rabbik, épen az elmeéllel válnak ki. 
A túlságos észbeli m egfeszítés, melyet sok anthropo .. 
logus és psychologus, köztük Lombroso is, egyenesen 
zsidó betegségnek deklarál, a r égi rabbik szemében 
is abnormis tünet volt. Ök sokat beszélnek a közepes 
emberről, úgy fizikai, mint szellemi t ekintetben és 
csak ezt tartják egészségesnek. Azt, hogy Hanna a 
szentélyben férfiivadékért könyörgött (I. Sám. 1., 11), 
a következő glossával kísérik : Egyszerüen ember 
legyen az emberek között, sőt merüljen el az em
berek tömegében ; ne legyen se hosszú, ae tömzsi, 
se kicsiny, se néma, se fehér (czáchór ), ae vörös 
(gichór), se bölcs, se buta.2 Persze mindezzel e tu
lajdonságok abnormis fokát értették, mert másrészt 
természetesen a fehér gyermeket jobb azerették, mint 
a feketét, a hosszút jobban mint a kurtát. Ha a gya
nusitott n ö ártatlannak bizonyul, a j utal om, melyet 
számára kívántak, abból állott, hogy ezentúl leányok 
helyett fiúkat, feketék helyett fehéreket, kurták helyett 
nyulánkokat szüljön. 3 Azok, a kik így nyilatkoztak, 

t b. Sabbath 31a. 
2 b. Berach. 31 b. 
8 

Bzifre Num. § 19 p. 6 b, b. Szóta 26a, j III, 4 és egyebütt. 
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nyilván ismerték a kórságokat, melyektöl félnek, de 
bizonyára tudatában voltak annak is, hogy a zsidó 
társadalom nagyjában mentes tőlük. 

Nevezetesen állíthatjuk azt, hogy midön fehér és 
vörös gyermekekről beszélnek, akkor kell, hogy ily 
egyéneket is ismertek légyen körükben, de semmi 
biztosabb annál, mint az, hogy normális zsidó szín
nek a sötétet, a barnát ismerték. A modern kntatóké 
iehát azon fölfedezés dicsősége sem, hogy a zsidók 
igen számottevő részben szökék és vörösek. Helyesen 
vették észre, hogy a mostan élő más sémi népeknél 
is, a melyeknél tudvalevően a sötét komplexió ural
kodik, nagy számban lehet találni a szöke és vörös
hajú egyéneket, és ilyenek a zsidóknál minden rendii 
országokban és életmódokban oly gyakoriak, hogy 
nem lehet őket valami keveredéere visszavezetni és 
kivételnek deklarálni. Az ideálja a zsidónak persze 
nem a szőke és nem a vörös, mert már az Énekek 
Énekében (5, 11) az imádott vőlegénynek bodros haj
fürtjei vannak, feketék mint a holló. Ugyanazon 
szavakkal iratik le vagy félezreddel később egy ifjú 
pásztornak a szépsége : szép szemei voltak, szép 
arcza, hajfürtjei pedig fürtökben rendezvék, és az 

ifju bohó, a ki egyszer véletlenül a forrásvíz tükré
ben megpillantotta a saját ábrázatját, annyira meg
döbbent a saját szépségétöl, hogy názir fogadalmat 
tett, melynek aztán áldozatul esett a haj koronája.~ 
A haj ékességéről és ápolásáról egyáltalán többet 
mondhatnék, mint a mennyi ez alkalommaJ tűrhető, 

1 
Bzifre Num. p. 7b, b. Nedá.rim 9b. 
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de csak annyit mondok a leghatározottabban, ho 
minden adat a sötét és fekete haj mallett szól. E:y 
kis fantáziával elképzelhetjük, hogy a vörös haj~ 
embert őseink . valami istencsodájának nézhették. 
Azok a keresztények vagy helyesebben keresztény 
müvészek, a kik az áruló Iskáriót Judást typikusan 
vörös figurának állítják oda, talán a zsidó néplélek 
érzelmét folytatják, és e néplélek voltaképen mai 
napig irtózik a vöröshajuaktól, különösen ha férfi. 
De vajmi rossz nyomon járnak azok, a kik p. o. 
Jézust németesen szőkének festik - és ezt minde
nütt teszik germán országokban - mert épen Jézust 
kell typikus zsidónak képzelnünk. A mi azóta mint 
sz6ke vagy vörös jelleg a zsidóságban mutatkozott, az 
egészhez képest csak elenyésző jelenségnek mondható. 
Az antbropolognsok ne törjék rajta a fejüket, ne 
gondoljanak se az északi germán vagy szláv népekkel 
való keveredésre, se a klima befolyására - mindkét 
szempont nem is áll, mert a jelenség a keleti és 
spanyol néptöredékü zsidóknál is észlelhető - hanem 
egyszerüen konstatá1ják a tényt, mint a talmudtudó
sok teszik, és vezessék vissza a születésnél előforduló 
physiologiai okokra. 

A haj színének e kérdésében igen jelentős roomen
ium az, hogy a statisztika ezerint aránylag több a 
világos haju nö, mint a férfi, mert míg százból csak 
58•39 a szöghaju, barna (brunette) zsidó nlS, addig 
a férfi nemben 66·82 a barna (brunette) ugyancsak 
slázból.-tc Átnézhet6bben ezt úgy is fejezhetjük ki, 

* Lúd Jacob• INusu ozikk't a Jew. Encyclopediáb&n· 
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hogy minden harmadik 2sidó nőnek világos baja van. 
Ezzel majdnem egészen összevág az a talmudi adat, 
hogy a bibliai világ négy legszebb asszonya közül a 
negyediknek világos vagy szőke volt a ha.ja. E négy 
asszony Sára, Ráháb, Abigail és Eszter ; Eszterről 
tudni vélik, hogy szőke volt,~ és nem tévesztendő 
r,zem elő], hogy ez állítás mellett Eszter nem állhat 
egy sorban a. világ legszebb négy asszonyával, hanem 
helyette Vasti következik ; mit mond ez mást, mint 
azt, hogy a szö~ét nem tartották egyenranguan azép
nek a barnával? 

Hogy előbbi fejtegetésemre visszatérjek, az eddigi 
ismereteink alapján senki sem fogj a tudni magyará
zatát adni annak, hogy miért több a szöke nö, mint 
a szöke féd i a zsidók közt ; sem a keveredés, sem a 
táplálkozás elmélete itt nem használ. Csak a sziile
tésnél közbejátszó physiologia1 okok jöhetnek tekin
tetbe, mert világos dolog az, hogy a sátorban vagy 
szobában lakó asszony mint anya már magában véve 
világosabb színü, mint a könn a napon munkálkodó 
férfi. Ennek történeti beigazelását látom abban, hogy 
a régi egyiptomiak, a kiknek kissé bodros fekete 
haja, könnyen hajlott orra és szép sötéthama arcz
szina egészben véve közel jár a sémi és így a zsidó 
typushoz, az egyiptomiak mondom, a kik büszkék 

* b. Megilla 13a és t5a (l. '1'6szafoth : miért nem emlitik 
Évát ?) Az Eszterről használt jelzés : iera~rö~eth persze a 
bibliaszövegb61 lett kombinálva és e mondás szerz6je ennél
fogva Esztert nem is sorolja a beauté-k közé, de itt eHől 
fiiggetlendl tárgyalhatjuk a jelenséget. 
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voltak a maguk sötét arczszínére - szemben a fe
kete négerekkel és a fehé~ Iy?i~iakka,l - az egyip
tomiak a maguk asszonyait vilag os sargára festették 
nyilván nem pajkosságból, hanem mivel asszonyaik 
valóban fehérebbek voltak a férfiaknál, ha persze nem 
is fehérek a szó valódi értelmében.1' 

E föltünően nagyobb számu szökeség mallett más

részt a mi hölgyeink, a mennyiben barnák, a barna 
színt intenaivebben és hamisítatlanabbul tiintetik föl 

' mint férfiaink. Egyáltalában hangsúlyozni kell, hogy 
asszonyaink bizonyos physiognomiai és testbőrbeli 

sajátságokat mutatnak, melyek megkülönböztetik öket 
a férfiak faji sajátságaitóL Megfigyelték, hogy éleseb
ben tüntetik fel a zsidó typus jellegát és kifejezését. 
Testbőrük sötétebb mint a férfiaké, látáRuk sokkal 
élesebb, valódi keleti módra előbb é1·ik el az érettség 
korát, mint megfelelő korban a férfiak. Mindennél
fogva, ha már most azt kérdezzük: hol mutatkozik 
inkább hamisítatlanabbul a zsidó typus, a férfiak
nál-e vagy a nőknél? Azt kell felelnünk, hogy a 
nöknél. Oka ismét csak az lehet, hogy a nő, mint 
a ház belsejében élő lény, az elváltozásnak nincs 
annyira kitéve, mint az ezer viharban, ezer küzde· 
lemben helyt álló férfi. 

Az idők változandóságában a nlS a maradandó. 
Meglepő eredmény ez, ha meggondoljuk, hogy külö
nösen nálunk nyugaton a nök legkönnyebben és leg· 
messzebbmenlS módon hasonultak hozzá a környezet
hez; mdveltaég, világnézet és életmód dolgában a 

* Prohnmeyer-Benzinger, i. h. 
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xnodern zsidó nő miben sem különbözik a többiektöl, 
és valljuk be, nem is akar különbözni. Eszerint épen
séggel nem a nő látszik arra predestinálva lenni, 
hogy a zsidó faji j elleget folytassa, és a természet 
xnégis erre oktat bennünket. Különös játéka ez a ter
mészetnek : az élet, a harcz, az ellenség támadása. ép 
úgy mint annak visszaverésa a férfit érinti és a férfit 
tolja előtérbe; a természet, az átöröklés, a physikai 
állapot ' a nőt jelöli Izrael faj i jellege fentartójának, 
a maradandónak körünkben. Nem szólhat-e e körül
mény intésül azon hölgyeinknek - számuk, sajnos, 
igen n~gy - akik zsidó voltukat annyira elfelejteni, 
annyira elfelejtetni igyekeznek ? Nem úgy akarja a 
gondviselés : a nőben élt fajuk eddig, a nöben fog 
élni ezentúl is. 

Bécs. I<:rausz Sántuel dr. 

' ' ACSADY IGNACZ. 

Éppen ma, decz. 17 -én van egy esztendeje, hogy 
Acsády Ignácz, a magyar tudományos akadémia le
velező tagja és a magyar történeti tudomány egyik 
kiválósága, a halhatatlanságba költözött. Kidőlt so
rainkból, de megtett útjának minden lépése nyomán 
egy-egy forrása fakadt a mult ismereteinek. A toll 
kiesett a kezéből, de a barázdáiba elvetett szavak új 
gondolatoknak, új fölfogásoknak, új nemzeti érzések
nek adtak életet. Kutató elméje beszüntette a mun
kát, de az általa fölásott tárnák utakat nyitottak a 
magyar nemzeti mult megismeréséhez és megítélé-

Az lMJT ÉvkiitJyve 1908. 
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éhez és irányt szabtak azoknak, a kik a mult igaz
ságait a jóvendö fejlődés és polgárosodás javára 
értékesíteni akarják. 

Van az újabb kornak egy tudományos iránya, a 
mely a régen állított tételnek, hogy a történet az 
élet mestere, szembeszáll va, azt állítja, hogy a történet 
csak a kiváncsiságok tudománya, és azt mondja, 
hogyha az emberek mindent elfelejtenének, a mi osak 
valaba történt, senki kárát nem vallaná. A ki Acsády 
búvárlatainak eredményét tanulmányozza, a ki annak 
~ lucidus főnek megtermékenyítő gondolatrnanetét 
követi, a ki látja, mint tudja. velünk megértetni a 
mult összes jelenségeit és eseményeit az emberi lélek 
és a reáható milieu eredöjéböl, annak át kell látnia, 
hogy a történet nem egyéb, min t bemutatása azoknak 
az erőknek és gyengeségeknek, a melyek egyéni és kö
r;össégi, tehát társadalmi és nemzeti életünkbAn ja
vunkra vagy kárunkra érvényesültek és a jövőb~n is 
érvényesülhetnek. Annak látnia kell, hogy a mult ese
ményeiben igenis van tanulság, van irányító erő, van 
pozitiv elem, a mely az ember cselekvő akaratát de
~rminálja és arra kényszeríti, hogy az elmultak 
történetétiSI magát vezettesse. 

Ahhoz természetesen szükséges, hogy a történetíró 
azemlélte'ö képessége minél jobban kialakuljon és 
hogy a történe,író meg is tudja mutatni azokat a 
molekulákat, a malyeknek egymáahoz való csoportosu
láeÜ»ól az az egész közösség keletkezett, a melynek 
lényegét velünk megisme1·tetni óhajtj a. És ennek a 
szeDlléleti el6adásnak Acsády Ignácz igaz meatere 
volt Plaaztikus modorban kidomborítja míndazokat 
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• az alakulásokat, a malyeken a magyar nép évszáza
dokon át keresztülment és mi látjuk, mint táplál
kozott az a hatalmas nemzettest, látjuk, mint szívta 
roagába környezetének talajából a sokszor idegen 
tájakról odahullott eszméket; látjuk, hogy mindig 
változott és látjuk, hogy mindig ugyanaz maradt. 
Látjuk czéljait és törekvéseit, vágyait és óhajait, de 
egyúttal azt is, hogy erejének kútforrása mindig az 
a befolyás volt, melyet a szélesebb néprétegek eszme
áramlata megteremtett és hogy batalma akkor erősbö

dött, hogy tekintélye akkor növekedett, a mikor az 
ország széles lakosságának minden árnyalata munká
jának és fáradságának eredményeit biztosítottnak 
láthatta. 

Ez a fölfogás tükröződik l e egész írásán. Szinte 
mondbatnók, hogy a nagy elmék intilltiv erejével, 
ezek a gondolatok vezett9k írásaiban és a mikor 
mü vei megalkotásához hozzáfogott, már előre érezte, 
hogy az események egymásutánja igazolni fogja előre 
elfoglalt meggyőződését. Érzése, életfölfogása, világ
nézete és tapasztalata - mind-mind közrehatottak, 
ho.zy a népek fejlődésének törvényeit abban az eszme
irányban keresse, a, melyet ö igaznak tartott. S neki 
belső igazsága volt az a meggyőződése, hogy a mint 
az élő ezervezetekben bármelyik szarvnek a nyugodt 
és- zavartalan müködése az egész életre üdítőleg és 
erösitlSleg hat, úgy a népi, nemzeti szarvezetek is 
csak akkor erösbödhetnek, ha a nemzet ütőerei nin
csenek bekötve, ha nincsenek tétienségre kárhoztatva 
és ha mdködésük rendes menetének nem állítanak 
meatereéges akadályokat. 
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Hogy ezt kimutathassa, kutatásai körébe von'a , 
mindazokat a tényezőket, a melyek a ~emzeti él~t 
köznapjaiban a lelkeket foglaJkoztatják. Erezte, hogy 
a nemzeti élet fölszinére emelkedő gondolatok és 
eszmék igazsága és tartóssága mindig attól függ, 
mennyixe mondhatók a nagy, a dolgozó tömegek igaz
ságainak. És a mikor maga előtt látta az egyre fej
lödö, folyton gyarapodó, a nehézségekkel és bajokkal 
megbirkózó magyar nemzet életerejét, keresni kezdte 
azokat a lélektani okokat, a melyek ezt az eredményt 
megteremtették. És úgy találta, hogy a gazdasági - · 
divatos szóval azt mondanám : szocziális - alakulá 
sokkal alakult a magyar alkotmányos élet és itt lát
juk, hogy még a nemesség ereje és befolyása a nem· 
zeti életre is azokból az erőforrásokból fejlődött ki, 
a melyek a nemzeti élet táplálására nyilottak. 

Materiákkal dolgozott, de nem volt materialista. 
A hogy ö a magyar birodalom életét látja és a hogy ö 
ezt velünk láttatja, abban soha sem fognak igazolást 
nyerni azok a tanítások, a melyek ezerint egyedül 
anyagi törekvések lettek volna a nemzetek erejének 
emel~i és a melyek ezerint minden evoluczió mögött 
egyedül hatalmi sóvárgások lettek volna. A nemzet 
katonáinak hadállását eszmények és ideálok irányítot
ták és az eszmények és ideálok tartalmából táplálko
zott a társadalom ereje. De amikor ezeket az igazságo
kat leszögezi, reámutat arra is, hogy a. magasabb czélok 
ki'6zését, az eszményi törekvésekre való hajlását egye
dül a közösség munkássága, a közösség gondolata, a köl
csönös megértés és egyiittérzés teremtette. Eszmények 
eaak akkor éltek, a mikor mindenki dolgozott és 
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a. roikor rnindenki dolgozhatott. Erejükben és hatal
Dlukban a nemzetek csak akkor gyarapodtak és erejé
ben és hatalmában ez a nemzet is csak akko1• gyara
podott, a mikor az egymást elkeserítő és bántó érzé
sek a szíveket és a lelkéket meg n em mérgezték. 

Azért érdekelték l eginkább a gazdasági kérdések. 
Előszeretettel foglalkozott gazdasági témákkaL Kiku
tatja és megismerteti a r égi adórendszert_és tanulmányo
zás tárgyává teszi a parasztságot. Életmódját, helyze tét, 
jogát és minden viszonyát. Gyűjti az anyagot, amelyet 
neki még ki kell ásnia, hogy a napfényre hozott 
materiákkal súlyt tudjon adni mindennek, a mit állít. 
Megírja «A magyar jobbágyság történetétn, mert ca 
midön az ezer esztendős magyar nemzet ezervezetét 
látja, keresi azokat az elemeket, a malyeknek hatása 
alatt a vér, a lélek, a gondolkodás, a jellem kicsi
szolódott. >) Mielótt a magya1· nép teljes történetét adta 
volna, a nemzetélet egyes szarveit figyelte meg mű
ködésük területén és azért az uralkodó rétegek mellöl 
kiás ta a munkás osztályokat, «a kik a maguk körében 
ugyanazt a dicsőséges munkát végezték, amelyet a har
czosok a harczok mezején , ,, a kik verejtékes és kérges 
tenyereikkel átgyúrták és összetartották azt az államot, 
a melyet amazok megteremtettek. Ugyanazok az okok 
hirták arra, hogy a magyar közgazdasági életet meg
ismertesse, a mit két kiválóbb munkájában: lllayyar
orszán pénzügyei I Fe'rdinánd u1·alkodása alatt és 
Közgazda.f{ági állapotaink a ..:Y l ~L és .. :rrrr. szá:;adban 
eredménynyel és a tudományos világ nagy elismeré
sével meg is oldott. 

Zsurnalisztikai tevékenysége a részletek iránti 8Ee-
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ratetet táplálta benne. Az ö mesterségéhez tartozott 
a szellem, a . lélek, a gondolkodás, az érzület és 
mindazoknak az imponderabiliáknak a figyelembe 
vétele, a melyek súlytalanságukkal és egész mivol
tukkal elhelyezödnek és mint itélet-tényezök irányít .. 
ják és alkotják a fölfogást és a megítélést. Magával 
vitte mindig azt az ·éber szemet, azt a soha nem 
lankadó megfigyelő erőt, a mely az ujságírót min
denüvé elkiséri. Tudta; hogy egyes apróságok, tekin
tetre nem méltatott j ele.nségek, a dolgok egymás
mellettisége és a sorrend, a melyben föllépnek, a 
mód, a hogyan az itéletek még a nai v és i tél ni nem 
tudó lelkekben kialakul, hozzájárulnak a helyes és 
igazságos itélet megkonstruálásához. A barát öröme, 
az ellenség fogcsikorgatása, az aggódó tekintet és a 
fölszabadult félelem, a melyek minden nagyobb erő
mozgást kísérnek, egyaránt elemei annak az igaz 
fölfogásnak, a melyet a dolgokról nyerni akarunk. 
Ö ezeket kereste és ezeket kutatta. Semmit sem ki
csinyeit és semminek értékét ' sem becsülte kevésre. 
Ha dolgozott, nem volt oly hazai, vagy külföldi szalc· 
munka, a melyet lelkiismeretesen át nem olvasott 
volna, a mint különben is a lelkiismeretes pontosság 
jellemének egyik főereje volt. Utolsó nagy müvében, 
«A magyar birodalom története)) előszavában inaga 
mondja, hogy «nincs olyan régibb vagy újabb, hazai 
vagy külföldi történeti szakmunka, melyröl tudomást 
szerezhettem, a melyet el nem olvastam és czéljaimra 
értékesiteni nem igyekeztem volna. Ezer meg ezer 
könyvet ;néztem át, a földolgozott munkákat éppen 
úgy, mint a krónikákat, különösen pedig a roppant 
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töroégű okleveleket s a többi közvetlen kútfőket. 
A szakember ezt külön utalás nélkül is észre fogja 
venn1». 

A pontosság és a megbízhatóaágra való törekvés 
érzete egyéb, uj ságírói müködésében is kisétte. A kik 
vele együtt dolgoztak a Pesti Napló szerkesztőségi asz
talai mellett, mondják, hogy soha egyetlen szót le nem 
írt, egyetlen adat vagy föltevés leírását soha meg nem 
koczkáztatta, amíg annak minden részletét meg nem 
ismerte. Képes volt arra, hogy egész délután böngészezen 
a könyvekben csak azért, hogy czikke teljes és pontos 
legyen. Ha egy törvényczikkre hivatkozott., neki az 
illető paragrafust meg kellett néznie, hogy idézhesse. 
Soha általánosságban nem mondott valamit, mielőtt 

annak az általánosságát a'részletek nem igazolták volna. 
Pontos volt és lelkiismeretes. Kemény Zsigmond és 
Falk Miksa iskoláj ához tartozott : mindig tartalmas 
akart lenni és tanulságos és mindig tartalmas volt 
és tanulságos. Leginkább a külpolitikai ügyekről 

számolt be a közönségnek és a külügyek ismerete, 
a nemzetközi életbe való bepillantása birhatott reá 
vonzó erővel, a midőn az akadémia könyvvállalata 
részére lefordította Bluntsohli J. C. : l z dllalános á/
lamjog és politika történe/él. 

Altalános állarnjo[J! Ez a munka tárgyalja azokat 
a vonatkozá·sokat, a melyek a nemzeti életben a 
nemzetköziség forrásaiból fakadnak. Azokat az esz
méket, a melyek a társadalmi berendezés alapjait 
megvetvén, mindenütt azonosak, sőt mindenütt egyen
liSen megnyilatkoznak. A nemzeti élet erőforrtisai 
mindig azok az igazságok, melyek éppen mert az 



FRISOH ÁRMIN 

ember termée?etéböl fejlődnek ki, egyúttal nemzet
köziek is. Az állam intézményei akkor erősek, ha 
azoknak kjala]{ulása olyan szükségérzetből fakadt 

' mely az ember szükségérzete. Ez a gondolat vezet- · 
bette politikai meggyőződésében is, a mikor a nagy 
és erős nemzetek példáját szem előtt tartva, a nem
zeti nagyság gyökerét az egynyelvüségben, a müvelt
ség gyarapodásában, a munka megbecsülésében és a 
nemzeti érzés hagyományainak ápolásában látta. 
És meggyőződésében hajlítbatatlan volt. Mint zsur
nalista és mint történetíró azokért az eszmékél't szállt 
síkra és a közigazgatás szellemét azoktól szerette 
volna áthatva látni. Talán az volt az oka., hogy po
litikai meggyőződése az egykori <tmérsékelt ellenzék>> , 
későbben a «nemzeti párt)) táborába vonzotta. Hiszen 
ez a párt volt az, a melyet évtizedeken át semmi 
más nem választott el - kimondottan legalább 
nem - az akkor uralkodó «szabadelvű» páttlól, 
mint a megyei közigazgatás államosítása., a melyet 
éppen a magyar nép és a magyar műveltség érde
kében igen sokan szükségesnek hirdettek - báró 
Eötvös József óta. 

Báró Eötvös liberálizmusa volt az ö politikai hit
vallása. Egész lelkén átrezegtek a mult század dere· 
kán nálunk is már kipusztíthatatlannek vélt liberális 
eszmék. Olyan 1 égkörben nevelkedett, a hol a vallás· 
szabadság eszméinek hagyományain a kultura és 
annak áldásai fejlődtek. Családi nevelése és környe
zete is sokféle hajlammal és sokféle fölfogással is
mertette meg és itt is képződbetett ki benne az az 
erős hite, hogy a mint az egyéni sajátságok szine· 
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aebbé és élénkebbé teszik az ember cselekvéseit, úgy a 
vallási tradicziók is nagy erkölcsi értéket visznek a 
nemzeti élet munkásságába és ha ezeket fruktifikáljuk, 
akkor az egész közösség életét teszszük gazdagab bá, és 
szinesebbé. Mikor tehát a mult század nyolczvanas 
éveiben hazánkban is olyan áramlatok indultak meg, 
a malyeknek ezennyes hullámai a polgárok békés 
együttérzése és békés együttmunkálkodásának alap
jait alámosták, Acsády Ignácz ((Zsidó és ne1nzsidó 
1nagyar 0k1) czímmel röpiratot írt, a melyben élénk 
tollával és mindent megfigyelő képességével a zsidók 
tevékenységének a mérlegét állítja össze, hogy szem
melláthatóvá tegye, mennyire nemzetrontó és haza
fiatlan azoknak a lelketlensége, a kik dicsőségüket 

a gyűlölség forrásaiból akarják táplálni. Örökbecsűek 
azok a kijelentések, a melyeket ott tesz és nekünk 
talán a mai viszonyok között sem fog ártani, ha 
gondolatait erről a helyről újból emlékezetünkbe 
véssük. 

«Magyarnak lenni - úgymond - nem egyes osz
tályok vagy felekezetek kiváltsága. Magyar az, a ki 
nyel~re, nemzetiségre, nemzeti érzésre magyarnak 
vallja magát. Ezer esztendön át a legkülönbözőbb 
népfajokból, felekezetekből, barbár és müvelt törzsek
ből újonczoztatta magát a magyarság. Nincs vallás, 
nincs népfaj, melyet többé-kevésbbé meg nem adóz
tatott, malytől valamit el nem hódított volna és év
ezredes története nem egyéb, mint az átalakítás, a 
beolvadás soha nem szünetelő szakadatlan folyama. 
És ez a folyamat még ma sincs befejezve. A nem
zeti géniusz ma ifjodott erővel folytatja a régi mun-
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kát, mert soha a bazának nem volt reá olyan szük
sége, hogy a magyarság minél számosabb legy en, 
mint ma. A magyarságat tehát egyes vallások kizá-
rólagos kiváltságának nyilvánítani, nemcsak égbe
kiáltó igazságtalanság, hanem vét ek a haza, bűn a 
magyarság ellen. Meghazudtolása a nemzet ezeréves 
történetének, elíerdítése, önkényes eitagadása a jelen 
tényleges állapotainak. Egy felsöbb hatalom, a meny
nyei gondvjselés Magyarország fiait különbözö val
lások hiveivé tette, de minden vallás bármely fiának 
egyenlően megadta a képességet, hogy igaz magyar 
hazafi legyen. Lehet magyar mindenki s a ki annak 
érzi, vallj a magát, azt a magyar közösségböl kizárni 
nincs joga senkinek. Csak vallására katholikus, pro
testáns, unitárius vagy zsidó stb. a haza lakossága. 
De a mely része szóval, tettel magyarnak vallja 
magát, a közt nemzetségileg nincs többé különbség. 
Hasztalan dühöngenek a német és muszka tejen táp
lált antisemiták és hasztalan igyekeznek akárkitől, 
zsidótól vagy nemzsidótól elvitatni a megmagyaroso
dis lehetőségét. Oktalan rajongásukat megczáfolják 
a tények. A magyarosadás még a régi világban sem 
volt a kiváltságnak előjoga, ma pedig a zsidónak 
éppen úgy joga és kötelessége magyarnak lenni, 
mint a bevándorloU örménynek, görögnek, katholi
kusnak és reformátusnak. . . A zsidó bitü magyar 
állampolgár ma az ország legidegenebb vidékén is 
mindent elkövet, hogy legalább gyermekei tanuljanak 
magyarul éa hazánkban nem egy hely van, melynek 
öaszes népiskolái közül egyedül a zsidók iskolájában 
magyar, kizárólag magyar a tanítás nyelve. A hol 
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a zsidóság nem magyarosodik, ott bizony a magyar
ság vajmi lassú haladást tesz a lakosokban. Élő 
példa erre a különbség Pest és Buda között . A fő
város pesti oldala a zsidók rohamos magyarosadásá
val tíz év alatt minden . tekintetben megmagyaroso
dott: Ellenben a budai oldal ma is oly német, mint 
tíz évvel azelőtt ... 

De mit beszélek mindig a magyarosodó zsidóról ! 
Nézzetek szét a magyar vidéken, a magyar alföldön ... 
és azt fogj átok látni, hogy ott a zsidók régóta épp 
oly magyarok, mint a többi lakosok. Különbség van 
a vallásban, a vagyoni és társadalmi viszonyokban, 
de a nyelvben, a hazához való ragaszkodásban nines. 
Ott ö is az anyatejjel szívja magába a magyar ér
zést a az első szó, a melyet eltannl, az magyar. 
Én nekem legalább magyar volt és maradt az anya
nyelvem, magyar földön születtem, itt születtek 
atyáim, a meddig a családi emlékeink a multba csak 
visszaszállnak. És mint én, úgy hitfeleim nagyobb
része. A magyarországi zsidók nagy része itt élt e 
földön már akkor, a midön ama fanatikus rusnyá
kok, kiknek ivadékai a magyar vér tisztaságának 
hirdetésével üzérkednek, még kegyetlenül gyilkolgat
ták a magyarokat ... És itt éltek a magyar földön, 
mikor még a névre hirtelen megmagyarosodott anti
semita bujtogatók, az egykori Bach· huszárok és más 
beamterek ivadékai valahol . Cseh- vagy Morvaország
ban szunnyadtak a mindenségben . . . s ha talán azt 
mondja valaki, hogy a mostani zsidók nem az ezer 
évvel azelőtt itt lakók ivadékai, úgy erre csak azt 
felelhetettl, hogy a mostani magyar nemzet is vajmi 
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keyéasé származik n z Árpáddal bej öt t magyarságtóL 
Csak jogutódja, de nagyon kevéssé vérbeli sarja.n 

Igaz és meggyőződéses zsidó volt és maradt :rnin
den gondolatában, szavában és tettében. Szinte gye. 
rekes örömmel szemlélte felekezete megizmosodásá
nak és megmagyarosodásának minden mozzanatát és 
boldog volt, ha hitsorsosait látta abban a munkában, 
a mely a nemzeti · kulturát gyarapítja. Ilyenkor buz
dított, lelkesített, útbaigazított és oktatott. Ismertem 
öt erről az oldaláról. Milyen átszellemült raj on g ás
sal figyelte meg a fiatal zsidóságot, a mely - a mint 
ö magát kifejezte - a tudás ezeretetében évezrede
ken át nevelődve, csakis a szellemi élet szféráiban 
érzi magát otthonosan. Hitt a zsidóság magyar ere
jében. Gyakran mondta, hogy a magyar zsidó theo
lognsok föladata volna, hogy a zsidók köztudatát 
azokkal az erkölcsi gondolatokkal és eszmékkel táp
lálják, a melyek a zsidó nép fentartói voltak. Panasz
kodott, hogy a ghettók kiszellőztetésével sokszor el
párolognak azok az imponderabilis tényezők, a me
lyek a zsidót oly értékes tagjává teszik mindannak 
a közösségnek, a melyhez tartozik. Úgy látta, hogy 
a magyar nemzet erőgyarapodását az az egészséges 
életfölfogá&, niely a zsidó vallás terméke, csak elő· 
mozdítbatja, a mint tényleg a multban, még a sötét 
középkor évszázadaiban is · előmozdította. Mert ha 
a ezébeken kivül is álltunk és a professzionátus 
és hivatalos történetírás rólunk tudomást venni nem 
akart, vagy ha vett is, akkor meg karrikatura-képeket 
rajzolt rólunk : tény, hogy a munkában részt vet· 
tünk. Dolgoztunk és munkálkodtunk és gyarapítot· 
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tuk azokat az erőket, a melyek minden nemzeti lét
nek az alapjai. 

Szerette a zsidó tudományt és ez a szaretet von
zotta ide a mi körünkbe, az Izraelita Magyar Iro
dalmi Társulat körébe. J ól esett neki, hogy az év
ezredes zsidó szellem bontogatja szárnyait és ős

erkölcsi irodalmát magya~ nyelven szólaltatja meg, 
hogy a vallásos ihlet érzéseit idegen nyelvek bangjai 
meg ne zavarják. S a mikot· társadalmunk föladatai 
körébe vonta a magyar-zsidó oklevéltár összeállítá
sát, munkatársnak állott be. Elvállalta az oklevél
bizottság elnökségét és buzdított, lelkesített, irányított 
és intézkedett, hogy a magyar zsidók multját be
mutató hivatalos adatok ismertekké váljanak. Mint 
történetíró j ól tudta, hogy a multakba való elmélye
dés mennyire mélyíti az . é1·zelmi világot és ezt az 
érzelmi világot akarta ő belekapcsolni a lezajlott 
századokba, hogy legalább a zsidók ne essenek ál
dozatul annak a meeteraéges rosszakarattal terjesz· 
tett hiedelemnek, hogy a zsidók csak tűrt alakjai 
földünknek és hogy minden munkájuk és munkájuk 
minden eredménye a magyarság bőrén való élős
ködés. 

Ez ellen akart a tudomány, az ész, a kutatás, az 
igazság és a meggyőződés minden fegyverével küz
deni. A szétszórtság és ismeretlenség homályából 
kiásatta a magyat· ·zsidókra vonatkozó okleveleket 
és törvényeket, a malyekben magyar királyok és 
magyar hatóságok intézkedései arról tesznek bizony
ságot, hogy ~a zsidó hi tű honlakosok az üldözés 
legsötétebb, legszomorúbb korszakaiban sem szüntek 
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meg hazájok jránti kötelességeiket teljesíteni és 
8 ze. 

rény munkájuk mindig nemzeti szükségletnek felelt 
meg, sőt akkor is akadtak az uralkodó rétegekben 
nemes, fenkölt lelkek, kik azt elismerték és az egész 
magyarság nemzeti érdekében tartották szükségesnek 
a zsidók megoltalmazását. L egelöl jártak ebben nem. 
zeti királyaink, koronás uralkodóink ragyogó alakjai, 
kik bármi buzgó katholikusok voltak, a társadalom 
legféktelenebb felekezeti türélmetlensége közepett is 
fáradhatatlanul, a mennyire a középkor sajátos vi. 
szonyai engedték, kiváltságokkal igyekeztek sorsukat 
elviseibetöbbé tenni. Ezek a kiváltságok valóságos 
nemes levelei a magyar zsidóságnak.)) 

Ezzel az oklevéltárral emléket · állított magának 
Acsády lgnácz a mi szerény körünkben is. Egész 
élete és munkássága a becsületes gyűjtő és kutató 
élete volt és · ba zsidó érzelmeit nem is hangoztatta 
volna : fölfogása, gondolkodása, azorgalroa és becaü · 
letes meggyőződése a mienkké avatta és mi büszke
séggel helyezzük el nagyjaink pantheonjába. 

Budapest. DT. Frisch Á1·1nin. 

NEUBAUER ADOLF. 

1832-1907. 

Renan Ernest «Jézus élete•) (1863) ez. müvének be
,., vezetésében következö mondatokat találjuk: <<Felada· 

tommá tettem, hogy bármit is idézzek, mindent 
kivétel nélkül eredetiben megvizsgáljak. A segítség, 
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elyben munkám ezen részénél egy tudós izrae· 
~a, Neubauer úr, a ki a talmudi tudományok
ban igen járatos, részesített, lehetövé teszi, hogy 
még tovább menjek és feladatom legfinomabb pont
jait néhány új összeállítással világítsam meg. Itt a 
korszakok egymástól való elválasztása nagyon fon~ 
tos ... Amennyire ezen tanulmányok jelenlegi állása 
mallett lehetséges, arra törekedtünk, hogy a leg
nagyobb óvatossággal j árjunk el. )) 

Ezen szavakkal, melyek a 19. század leghiresebb 
könyveinek egyikében olvashatók, vezették be Neu
bauer Adolf nevét az európai irodalmi élet nagy 
nyilvánosságába. Ez időtől kezdve négy évtizeden át 
folytatott, fáradhatatlan tudományos és irodalmi tevé
kenysége folytán neve a leggyakrabban említettek 
közé tartozott a tudománynak a~on te1·én, melynek 
kutatását és bővítését életczélul tűzte ki magának. 
A zsidó irodalomtörténet tudománya Neubauer Adolfot 
legkiválóbb és legsikeresebb kutatói közé sorozza, s 
egy pillantás, melyet életére és tevékenységére vetünk, 
egyértelmű azon munkának jelentékeny részére való 
visszapillantással, melyet a zsidó irodalmi kutatás 
az utolsó fél évszázad alatt felmutathat. 

Midőn Renan N eu bauer segéd.kezésére vonatkozó 
szavait leirta, Neubauer harmincz éves férfiú volt, 
a ki fáradságos tanuló- és vándorévek után Franczia
ország fővárosában ideiglenes otthonra talált. 

Neubauer Adolf 1832 mározius 11-én született 
l{otle:sooan, Trencsénmegyében, az északnyugati Ma-
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gyarország egy kis helységében. ~ A család már régóta 
lakott azon a vidéken; még meg van az okmány, 
melynek értelmében Neubauer Lőb 1610-ben meg
kapta az engedélyt arra, hogy Kollaroviczon, egy 
Nagy-Bittséhez tartozó községben ·letelepedhessék. 
Neubauer atyja, Jakab (meghalt 1885-ben, 81 éves 
korában) kereskedő volt, alapos talmudi tudása volt 
és elsőszülött gyermekét rabbinak szánta. Ez elhatá
rozólag hatott Neubauer müvelődésének menetére, 
melyröl azonban csak hiányos adatok ismeretesek. 
Ö maga nagyon ritkán beszélt i(jukoráról és hagya
tékában nem maradtak az ő életére vonatkozó fel
jegyzések. 

Első tanítójának Neu,bauer J!Iózest, atyjának unoka
testvérét tekinthetjük, a ki tanitó volt rendesen szü
letési helyének említett Nagy-Bittsén, szüleinek lakó
helyén és késöbb rabbi lett Kottesón. Neubauer 
Mózes nem vo1t egyoldalú talmudista, hanem kiváló 
ismerője a héber nyelvnek is; irói tehetségéről tanus
kodik egy a << Kochbe Jizcbak •> 184 7. évfolyamában 
megjelent költői epistola. N eu bauer Mózes vezetése 
mellett megkezdett talmudi tanulmányait Neubauer 
Zsolnán, Grünbaum rabbinál folytatta, azután a 
vágujhelyi és pozsonyi jesibákat látogatta. Innen az 
ifju szülöhelyére tért vissza és egyideig az ottani 

* Következő adatokat nagy r észben dr. Büchler Adolf, Lon· 
donban élő tanár szives közléseinek köszönbetem, némelyeket 
pedig dr. Wellesz Gyula rabbinak, Nagy-Bittsén, a ki a 
Neubauer családról a Magyar-Zsid<) Szemle 1903. évfolyamá.· 
b&D egy kis czikket tett kö?.zé. 
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zsidó iskolán mint segédtanító müködött. Ezen idő
ben kezdett latinul tanulni, és éppúgy, mint annak 
idején Auet·bach Bertholdnak Nordstettenben, neki is 
egy türelmes, jólelkű katholikus pap volt a tanítója. 
Az ötvenes évek elején Neubauer Prágába ment, 
hol Rappoport tudós előadásait hallgatta és a gym
náziumi ismereteket oly sikerrel szerezte meg, hogy 
1853 július 28-án Pozsonyban érettségi bizonyítványt 
nyert. Ugyanezen év deczember 15-én a prá~ai 
egyetem rendes hallgatójává iratkozott be, miután 
már előzőleg, 1851- és 1852-ben az ottani poly
technikai intézeten minden mathematikai tárgyat, 
az egyetemen pedig francziát, olaszt és arabot 
hallgatott. Mint rendes hallgató folytatta lingu
istikai, valamint mathematikai tanulmányait és egy 
ösztöndíj elnyerése lehetövé tette, hogy a rnüncheni 
egyetemre menjen. Itt 1854-56· ban nagy azorga
lommal hallgatta a keleti nyelvek, valamint az 
eszthetikai, müvészettörténeti és római jogtörténeti 
előadásokat és 1856 junius 15-én absolutoriumot 
kapott. Ez képezi tanulmányainak utolsó dokumen
tumát. Csak sok évvel késöbb (t 890) ruházta őt fel 
a heidelbergi egyetem a bölcsészeti doctor honoris 
causa czímmel, miután már előzőleg az oxfordi 
egyetem az M. A. czímet adományozta neki. 

A következő esztendöktől hiányzanak pontos ada
tok. Úgy látszik, hogy Neubauer Münchenből Párizsba 
ment és itt a tudományos kutatás azon ága felé 
fordult, mely ezentúl tudományos érdeklődésének 
elaterében maradt: a héber nyelvtudomány és zsidó 
bibliaexegézis felé. A párizsi e~L'Univers Israélite• 

!8 
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ez. folyóiratban (XII. köt., 1857) közzétett egy czik
ket Menachém ben Simon posquieres-i exegetáról. 
lfunk Salan1on példája, kinek tanulmányai a közép-· 
kor héber nyelvtudományának történetéhez és a zsidó 
arabs irodalomhoz új útakat nyítottak meg, valamint 
a párisi nemzeti (akkoriban császári) könyvtár kézirati 
kincsekben való .gazdagsága, mely ezen tudomány
ághoz tartozott, azt eredményezték, hogy Neubauer, 
ki tanulmányai folytán erre jól el volt készülve, 
teljes buzgalommal vetette magát a zsidó irodalom 
ezen részére. Első idevágó nagyobb munkája a Journal 
Asiatique 1861- 62. évfolyamaiban jelent meg kö
vetkező czímmel : N o ti ce sur la lexicogra.phie hébra-
1que, avec des remarques sur quelques grammairieus 
postériaura a Ibn-Djanah. 

Az 1857. és 1861. évek közé esik Neubauernek 
bosszabb tartózkodása Jeruzsálemben, hol az osztrák 
konsulátusnak hivatalnoka. Jeruzsálemből hozta azon 
kézira.tot, maly a régi karaita, Dávid b. Ábrahám 
arab nyelven irott héber szótárát tartalmazza, és 
fen\emliteti, a hé ber l axicográfiáról sz ó ló tanulmánya 
legfontosabb részéhez az anyagot szolgáltatta. Ezen 
tanulmányhoz N eu bauer már az oxfordi Bodleyana, 
későbbi működési helyének kéziratait használja. A ta
nulmány, malynek első részét Geigm-- Abrahám 
(Jüdische Zeitschrift I. 288) igen rokonszenvesen üd
vözli, ugyanazon esztendőben, midön Renan beveze
tésünkben idézett szavait irja, külön kiadásban is 
megjelenik (220 lapnyi terjedelemben). Különben 
Neubauernek a Jézus élete szerzöjéröl írt nekrologjá· 
ból (Jewish Quarterly Review V. köt. 200 1.) meg-
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tudjuk, hogy Renanhoz való baráti VIszonya már 
t 857 -ben kezdődött. 

Ugyanezen évben, 1863-ban, meghalt, Neubauer 
anyja (Amália, szül. Langfelder). Ezzel otthonával 
való összeköttetése erősen meglazult. Midőn pedig 
atyja 63 éves korában ujból megnősült, lassanként 
atya és fiú egymástól teljesen elidegenedett, mely 
elidegenedésnek legelső oka utóbbirlak az eredetileg 
választott életpályától való elfordulása volt. Neu
baner későbbi években is csak rendkívül ritkán ke
reste fel ifjúságának színhelyét. De hogy mily meleg 
családi érzés lakozott szívében, azt nővérének fel
növekvő fiához, a jelenlegi londoni Jews' College 
vezetőjéhez való viszonya bizonyítja, kinek háza az 
aggastyán asylumává volt válandó. 

ic 

Nevezett esztendőben a párizsi tudományos aka
démia pályázatot irt ki, mely Neubauernek alkalmat 
adott arra, hogy visszatérj en fiatalkori tanulmányai
hoz~ (c Összeállítása a Palesztinára vonatkozó minden 
földrajzi, helyrajzi, történelmi adatnak, mely a két 
talmudban, a midrásokba.n és a zsidó hagyományos 
irodalom többi könyveiben szétszórtan található. Ezen 
adatok rendszeres egészezé alakitandók, miután be-

, ható kritikának vettettek alá és Josephus, Eusebius, 
Hieronymus és más egyházi és profán iró adataival 
összehasonlíttattak •. 

A Párizsban élő tudósok közül első sorban Deten· 
bowrg József volt arra hivatva, hogy e pályakér
dést megoldja. Már e1·ősen benne is volt az adatok 

~· 
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gyüjtesében, a midön a hozzá baráti viszonyban álló 
fiatalabb szaktárs kedvéért a föladat földrajzi részé
l'Öl lemondott és ~sak a történelmi rész feldolgozá
sára szoritkozott. Igy keletkezett Derenbourg jelentős 
müve: Essai sur l'histoire et la géographie de la 
Palestine d'apres les Talmuds et les autres sources 
rabbiniques; L Histoire de la Palesti ne, Paris 1867. ~ 

Neubauer mnnkáját az akadémia pályadíjjal ju
talmazta és 1868-ban a talmudnak Palesztinán kíviili 
földrajzi adatait tartalmazó második részszel bövítve, 
müvét kiadhatta. Ezen 500 lapnál többre terjedő 

mü - La géographie du Talmud - !funk Salarnon 
emlékének van ajánlva, mint ahom.mage de respect, 
de reconna.issance et d' admiration ». A részletekben 
való egynémely tévedése ellenére is, a mi terjed elm es 
polemikus irat megjelenésére adott alkalmat (Morgen
stem J. Die fraMösische Akademie und die Geo
graphie des Talmud. Berlin, 1870), a mtivet, mely 
elöször tárja fel a talmud teljes földrajzi anyagát 
módszeres alakban, különösen érdemesnek kell mon
dani. Geiget «fölötte használható segédeszköz»-nek 
nevezi (Jödische Zeitschrift VIT. 68), és Graetz el
ismeri, hogy • Neubauer nagyon is megérdemelte a 
pályadíjat•, hogy •könyve régen érzett hiányt pótoh 
és hogy •az antopsia jelentékenyen elösegítette tanul
mányaiban•. 

* FH.en ~nyálláat boldogult Derenbourg személyes közlésé
WI ismerem. 
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Neubauer müve a talmud geográfi.ájáról a czim
lapot megelőző lapo n mint «Et u des Talmudiques. 
Premiere partie » van jelezve. A tervet, melyröl 
ezen jelzés tanuskodik, nem vitte keresztül. Neubauer 
nem művelte többé a talmudi tanulmányok mezejét-. 
Bibliográfia, kézirati kutatások, új források kikutatása 
és használhatóvá tétele különösen a középkori zsidó 
irodalom terén, ezek tették élete munkálkodásának 
legfőbb tartaJmát. Azon öt esztendő alatt, mely amaz 
akadémiai pályázat kiirása és Neubauer koszorú
zoti müvének megjelenése között telt el, a szak
irodalmat igen figyelemreméltó kiadványokkal gazda
gította. 1863-ban a Jahrbuch für die Geschichte der 
Juden und des Jndentums-ban Bertinoro Obadja két 
fölötte érdekes levelét teszi közzé (1488. évböl). 
1865-ben «Melecbet Haschir» czim alatt a héber 
versmüvészetre vonatkozó kiilönféle forrásmunka gyüj
teményét adja ·ki. Ugyanez évben Szent-Pétervárra 
megy azon megbizással, hogy megvizsgálja a Fir
kowítsch gyűjtemény karaita kéziratait. Utazásának 
eredményéről a franczia kozoktatásügyi miniszterhez 
intézeü jelentésben számol be. Ezen jelentés elóször 
a Journal Asiatique-ban jelenik meg, késöbb {1866-ban) 
bövített német feldolgozásban az •Institut zur Förde
rung der ~raelitischen Litteratnr» iratai között. Czíme 
következő: «Aus der Peteraburger Bibliothek. Beitrige 
und Dokumente zur Geschichte des Karierlums und 
der karaiseben Litteratur». Neubauernek ezen múve, 
melyet Geige-r (Jüdische Zeitschrift IV. 25!) felette 
érdekesnek nevez, új és sokoldalú felvilágosításnak 
egész halmazát tarialmazza a régi és újabb karaita 
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irodalomra vonatkozólag, azon kifejezett szándékkal 
' hogy Pinsker ú ttörö mű ve által keletkezett, a karaita 

irodalomtörténetre vonatkozó nézeteket helyreigazítsa 
és kiegészítse. 

Ezen évek folyamán kezdi Neubauer közzétenn:i 
zsidó szaklapokban is kéziratbeli kutatásainak ered
ményét. Geige?' «Jüdische Zeitschrift» ez. folyóiratá .. 
ban Ibn Balaam pentateuchus-kommentárjának kivo
natait teszi közzé (1863., 1867.). L öw «Ben Chanann
jának V. kötetében Maimuni misna-kommentárjainak 
szemelvényei kapcsán kimutatja a «zsidó-arab iroda
lom fontosságát•> és azután azon irodalomból külön· 
böző részleteket tesz közzé (VI., VII., VIII. kötet). 

ic 

Mindezen évek folyamán, egyetemi tanulmányainak 
befejezése óta Neubauer, a ki szülöföldjétől, valamint 
a neki szánt theologiai hivatástól teljesen elszakadt, 
a tudománynak szabad adeptusa volt, hely és időhöz 
kötött kötelességek nélkül, de nélkülözve a biztonság 
azon érzetét is, mely egy állandó életpálya kifolyása. 
Állandó tartózkodási helye, melyet gyakori utazással 
szakított meg, Párizs volt. Úgy látszott, hogy csatla
kozik ama külföldi zsidó tudósok gárdájához, kik 
Francziaországban hazára találtak és a franczia tudo
mány és franczia zsidóság dicsöségére müködtek. 

De mágképpen történt. 1868-ban Neubauer szoro
sahb viszonyba lépett Oxforddat A BodZeiana igaz· 
gat6sága elhatározta, hogy héber nyomtatványainak 
Steinschneider által 1860-ban befejezett nagy kata
logusát folytatni fogja a héber kéziratok katalogusá-
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val. Ennek elkészít~sével a nevezett esztendőben 
Neubauert bízták meg, a ki ezentúl az év egy részét 
Oxfordban töltött~e és ott 1873-ban alkönyvtárnak 
lett. Ezen minőségben nem csak a keleti osztályt 
kellett adminisztrálnia, hanem a külföldi irodalom 
osztályát is reáruházták, mely hivatalra gazdag nyelv
ismeretei és sokoldalú irodalmi tudása folytán kü
lönösen rátermett volt. Külső élete tehát biztos és 
tekintélyes nilása folytán szilárd keretet nyert, állása 
legbensöbb hajlamainak teljesen megfelelt és tudo
mányos munkálkodásához páratlan alkalmat nyújtott. 

N en bauer könyvtárnoki hivatását soha nem szünő 
buzgalommal teljesítette. A mindennapi hivatalos 
teendők és a katalogoson való folytonos munka mel
lett különösen szí vén viselte az őrizetére bízott kézirat
gyűjtemény gyarapítását. A könyvtári igazgatóság 
bőkezűsége által hathatósan támogatva, értette a 
módját, hogy a BodJeiana héber kéziratainak állo
mányát folytonosan bővítse. A szakférfiú gyakorlott 
szemével minden alkalmat megragadott, hogy új be
szerzésekkel gazdagítsa a gyűjteményt. 

És a ro ennyire helyén volt N eu bauer Oxford kéz
iratbeli kincseinek kezelésénél, épp úgy helyén volt ő 
ezeknek értékesítésénél is. Az ezen kincsekbe való 
betekintést a szakkörök számára ő rendkívül meg
könnyítette. Soha nem lankadó szívességgel felelt 
kérdésekre, adott felvilágosítást és lehetövé tette a 
kézir~tok használatát. De mindenekelőtt ö volt leg· 
szorgalmasabb használójuk. 

1868-tól kezdve számos czikket közöl Ha Lebanon 
<Mainz) és Ha Maggid (Lyck) ez. héber folyóiratokban. 
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1869-ben a Journal Asiatiqueban kjad egy szamari 
tánus krónikát valamint adatokat más szamaritánus 
müvekről. A Monatschrift für Geschichte und Wissen~ 
scha,ft des Judentums-ban 1870-ben József ibn Akní
ról ír, kinek azonosságát József ben Jehudával, Mai
rouni tanítványával nem ismerte el. A bécsi császári 
tudományos akadémia értekezései között 1871-ben 
héber-franczia glossáriumot ad ki. 

A Bodleiana valamennyi kézirata közül érdeklő

dését különösen Abulwalid gyökszótárának a1·ab ere
detije bilincseli le, melyet sok évvel azelőtt Gesenius 
a Thesaurusa számára felhasznált s mely még min
dig kiadóra várt. ilyenre talált a nagyfontosságú mü 
N eubauerben. Az oxfordi kézirat mellett még egy 
Rouenban létezőt is tehetett kiadásának alapjává, 
melynek becses glosszái a kiadásnak igen hasznos 
toldalékát tették. Azon két kézirat közűl, mely Abul· 
walid szótárának J e buda ibn Tibbon által készített 
héber fordításából létezik, ő az Escurialban lévő

nek vette kiadásánál hasznát és ezt nagy részben 
le is másolta. N eu bauer alávetette magát annak a 
nagy fáradságnak, hogy Abulwalid heber betűkkel 
írt müvét az ő kiadása számára arabara transcribálja, 
minélfogva ez különösen a nemzsidó szaktudósok 
számára használhatóságban nagyot nyert. Az 1873. 
és 1875-ben megjelent kiadás függelékét David ben 
Abrabam és Szaá.dja lbn Danan szótáraiból vett igen 
érdekes kivonatok teszik, melyek különösen a béber
arab nyelvösszebasonlitás szempontjából nagy fontos
ságuak. 

Dr. Pusey, ismert anglikán theologus, akkoriban 
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héber tanár Oxfordban, felszólítását követve, Neu
bauer Jezsájás híres messiási fejezetéhez (52, 13-15 
és 53) zsidó kommentárok rendkívül gazdag tartalmú 
gyüjteményét adta ki, többnyire addig ismeretlen 
darabokat: egy érdekes szövegkönyvet a zsidó biblia
exegézis történetéhez (The fifty third chapter of 
Isaiah aceording to the Jewish interpretes, Oxford 
1876), melyet a következő évben dr. Driver, Neu
bauer egyik tanitványa angoira fordított. 

~ 

Az 1877. évben terj edelmes mü jelent meg, mely
lyel Neubauer egy évtized óta foglalkozott és melyet 
legkiválóbb alkotásai egyikének tekinthetünk, mind
azonáltal más szerzőnek nevét viseli. A mü czíme: 
Les rabbina fran<;ais du commeneament du quator
zieme sieele par M. E. Renan, membre de !'Institut. 
A franczia akadémia elhatározta, hogy Francziaor
szág nagy irodalomtörténetében (Histoire littéraira de la 
France), mely már a 14. századig elkészült, a zsidó 
irodalmat is alaposan méltatni fogja, a mennyiben 
ez franczia talaj on virágzott. Ezzel Renan, a ki az 
Institut-ben a sémi tudományokat képviselte, bízatott 
meg, ki viszont a munkát Neubauerre, Jézus élete 
ez. müvének segítő társára ruházta. Az cllistoire . 
littéraira de la France,, 27. kötetének egy részét 
tevő münek előszavában erre vonatkozólag ezt 
olvashatjuk: «Monsieur Adolphe Neubauer, mainte
nant sous-bibliothécaire a la bibliotheque Bodléiennc, 
parut la personne la mieux désignée pour apporler 
a notre muvre la collaboration spéciale, dont elle 
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ne pouvait se passer. L'immense lecture de Mr. 'Neu
bauer, son activité, ses voyages, le désignerent au 
choix de celui de nos confreres que cette tache con
cernait, et depuis 1866 la préparation du grand 
travail que nous offrons au public n'a presque pas 
été interrompu 1> . 

A Henan neve alatt nyilvanosság elé bocsátott 
munka oroszlánrésze Neubaueré volt, sőt ö egyedül 
gyűjtötte és dolgozta fel a mü anyagát, míg Renan 
csak a végső -szerkesztést és stilisztikai csiszolást 
mondhatta magáénak. A mü tartalma nem szorítkozik 
csupán a czímlapon feltüntetett idöpontra, hanem 
visszanyúl a 12. és 13. századba, főrészében azonban 
mégis Délfrancziaország zsidó irodalmának ismerte
tése a 13. és 14. század fordulóján. Ezen irodalom 
nagyjai valamint szerényebb müvelöi mnnkáikkal 
együtt nagyobb és kisebb fejezetekben vonulnak fel, 
nagyobbrészt új kézirati anyagnak alapján. Neubauer 
két jelentésben (Rapports sur ma mission) már elő
zőleg beszámolt a déli és keleti Francziaország, a 
Svájcz és Németország könyvtáraiban tett, nagy ro ü
vére vonatkozó kutatásairól (187 4). 

1878-ban Neubauer a Bodleiana egy unikumából 
kiadta Tobitb könyvének aram fordítását, mely fon
tos adalék ezen apokrif könyv történetéhez. 

Párisban a zsidó tudományok ápolására létesült 
társaság 1880-tól kezdve új folyóiratot adott ki, 
Revue des Études Juives czimmel, malynek legelső 
és legszorgalmasabb munkata.rsai közé Neubauer is 
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tartozott. <tDocuments inédits,, gyüjtőczím alatt fon
tos adatokat szolgáltatott a zsidó történelem külön
böző pontjainak felderítéséhez (IV-XII. köt. 1882-86) 
s azonkívül még sok más változatos adatot találunk 
tőle történelemhez és irodalomhoz, elej étől végig kéz
iratokból merített új anyagot, tanulságos és világos 
magyarázatokka.J. A Revue első huszonhárom kötete 
(1891-ig) számos könyvismertetésen kívül Neubauer
nek harmincznál több czikkét tartalmazza. Később 
már csak egyszer állított .be (a 30. kötetben) a zsol
tároknak egy 1·égi, metrikus, arab fordításának is
mertetésével. 

N eu bauer nagy előszeretettel kereste fel a zsidó 
irodalom ismeretét gazdagító dolgozataival dr. Roest 
által Amsterdamban kiadott ((Israelitische Letterbode» 
ez. folyóiratot. Ezen folyóirat 11 kötetében (1875-
1889) Neubauernek több mint harmincz czikke jelent 
meg, melyek közül különösen kiemelendő az utolsó 
két kötetben található munkája: <~Zur Frauenlitte
ratur)). (A nők mellett és ellen írt, olasz földön ter
mett érdekes költemények kiadása) mihez Neubauer 
további függelékeket adot,t a dr. Zunz L. 90. szüle
tésnapja alkalmából kiadott jubileumi iratban és 
a római Atti dell' Academia dei Lincei hetedik 
kötetében. · 

Midön 1884 - ben hazánkban az első magyar 
nyelvü zsidó tudományos folyóiratot megalapítottuk, 
Neubauer örült, hogy ő is hozzájárulhat szülőföldje 
zsidóinak kulturtörekvéseihez, nehány angol érteke
zését 'egyidejüleg ·a Magyar-Zsidó Szemle'ben is 
közzétette, így: Palesztina nyelve a második templom 
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utolsó századában (1885). A középkor zsidó krónikái 
(1887), A négyzetes írásjegyek a bibliai kéziratokban 
és a legr égibb bibliai kéziratok (1891). Utóbbi érte
kezés angol nyelven megjelent a Studia Biblica ez. 
gyűjteményes müben, malyben Neubauernek más 
müvei is 1alálhatók, igy a zsoltárok feliratairól, tar
talmas adalék a bibliaexegézis történetéhez. 

* 
1886 május haváról kelt Neubauer előszava a 

Bodleiana héber kéziratainalt katalogusához, mely 18 
esztendei munka után végre átadatott a nyilvános
ságnak. Éppen száz évvel azelőtt, (1787-ben) került 
ki a nyomda alól ezen kéziratok előbbi állományá
nak jegyzéke, mely csodálatosképen szintén magyar 
embertől, a protestáns Ury Jánostól származik. 
Az azóta eltelt száz év folyamán a gyűjtemény rend
kivül módon gyarapodott, mindenekelőtt 1829-ben a 
híres Oppenheim Dávid-féle könyvtárra!, m ely 780 
kéziratot tartalmazott, azután 1848-ban a Michael 
Heymann József· féle 860 kézirattal, valamint más 
nagyobb és kisebb szerzeménynyel, melyek körül, 
mint már említettük, Neubauer maga is szerzett érde
meket. Neubauer a héber kéziratok egész gyüjtemé
nyét, malyhez a héber-arab kéziratok is tartoztak, 
újból rendezte és immár végleges számozással látta 
el. A katalogus, egy 1168 kolumnából álló quart
kötet, 2602 kézirat rövid, de kimerítő leírását tartal· 
mazza s belőlük számos mutatványt közöl. A kézira
tokat következő rovatokba osztja: bibliai kéziratok; 
biblia-forditálok; midras; biblia-kommentárok és 
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super· kommentárok; talmud, halacha; talmud, agada; 
liturgiai költemények ; theologia, filozófia és ethika; 
maszora, grammatika és lexicografia; poézis és rím
próza; kabbala; mathematika ; astronomia; mágia 
és kosmográ:fia; orvostudomány; vegyesek (ehhez 
tartoznak : polémikus irodalom, történelmi iroda
lom, stb.) - Ezen áttekintés bizonyítékát adja az 
oxfordi nagy kéziratgyűj temény sokféleségének, vala
mint a sokoldalú tudásnak is, mely egy ily gyűjte

mény szakszerű leírásához szükséges volt. N eu bauer 
katalogusa a zsidó irodalom kutatásának elsőrendü 

segédeszköze és méltóan csatlakozik Steinschneider 
katalogusához. 

Neubauer állása Oxfordban időközben új tartalmat 
nyert. 1884-ben tanszéket létesítettek a rabbinikus 
héber tudomány számára és azt az egyetemi körök· 
ben nagy tekintélynek örvendő és személy ezerint 
igen kedvelt Neubauerre ruházták. Ezen tanszéken ő 

1900-ig működött és különösen keresztény hallgatói 
voltak, kik közül az angol tudósvilágnak nem egy 
dísze került ki, s a kiket ö a biblia utáni héber iro
dalomba vezetett be. 

N eubauert, ki az angol élettel és angol körülmé
nyekkel mindinkább összeforrott, mint dísztagot be
választották az egyik oxfordi kollégiuroha is ; a ka.
talogus ozimlapján fel is említi az Exeter-Collegehez 
való hozzátartozóságát. De angol müködési köré
ben súlyos csalódás érte. Coxe könyvtárnok halála 
után, kinek oldalán felküzdötte magát a Bodleiana 
legtekintélyesebb hivatalnokává, titokban azt 1·emélte, 
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hogy annak a hivatalát ő foglalja majd el. De mel
lőzték, minél nem-angol származásán kivül aHg
banem a felekezeti momentum is döntőleg hatott. 
Továbbra is alkönyvtárnak maradt és a könyv
tár szolgálatában új főnöke, Nicholsan oldalán ugyan
azon odaadással és buzgalommal -dolgozott, mint 
eddig tette. 

A katalogus befejezése után nagyjelentőségű vállal
kozással foglalkozott: forrásgyüjteményt adott ki a · 
zsidó történelemhez. Már 1887. októberében megjelent 
az Anecdota Oxoniensia gyűjteményben a Mediaeval 
Jewish Chronicles and Chronoligical ~o tes. ez. mü 
első kötete. Ezen kötet az ismert iratokon : Se:rira 
Gaon levelein és Ábrahám Ib n Daud történetkönyvén . 
kivül - azonban ezek is kézirati alapon - a zsidó 
történethez új forrásokat is tartalmaz, így különösen 
Sanbari József fontos krónikáját. A második kötet 
1895-ben követte ezt, mely a Szeder O Iam on kívül 
különösen David Reubéni, álmessiási kalandor élemé
nyeinek kimerítő elbeszélését; valamint Achimaaz 
nevezetes ~rónikáj át tartalmazza. 

)#.. 

Az említett nagy munkák után Neubauer meg
eröltető szakadatlan munkásságának következményeit 
testi állapotán kezdi észrevenni. 1887 otóberében 
ezt irja nekem: ((Ime most visszavonuJok minden 
folyóirattóL Nem érzem magam eléggé jól, hogy annyit 
dolgozzam, mint azelőtt. D És egy év mulva (1887, 
szept.) így panaszkodik: ((Sajnos, ismét nem vagyok 
jól. Kerül az álom, kevés az étvágyam és gyakori a 
lázam. Azonkivül bánt a torokfájás. Alig tudok könyv-

. ' .. 
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tárnoki kötelességeimnek eleget tenni. >) Ettől kezdve 
egészségi állapota örökös panaszra ad neki okot. De 
nem gátolja folytonos munkásságában és még egy teljes 
évtizednyi gazdag gyümölcsöt hozó tevékenység volt 
számára fentartva. Irói munkássága számára új tér 
nyilik a legelső, angol földön alapított, zsidó tudo
mányt szolgáló Jewish Quarterly Review ez. folyó
iratban. Hogy egy ily folyóirat, a zsidó tudományok 
Angliában való fellendülésének örvendetes eredménye 
és leghathatósabb tényezője, létrejöhetett, ehhez Neu
bauer maga angliai tartózkodásának eddig lefolyt 
húsz esztendejében nem &is mértékben járult hozzá. 
Nagyon természetes volt, hogy ö az új organum leg
főbb munkatársainak egyike lett. A Review első nagy 
értekezésének (I. kötet) ö volt szerzője. Vonzó és 
tartalmas leu·ása azon adatoknak és elbeszéléseknek, 
költött dolgoknak és nézeteknek, melyek a legrégibb 
időktől a jelenkorig az elveszett tíz törzsről szólanak, 
következő czímmel: Where are the Ten Tribes? Ezen 
értekezés más alakban a Mekize Nirdamim egylet 
IV. gyüjteményes kötetében jelent meg héber nyelven 
(1888). A Jewish Quarterly Review első kilencz köte
tében Neubauertől húsznál több czikk és negyvennél 
több birálat jelent meg. Előbbiek közill következőket 
emeljük ki: A zsidók irodalma J emenben (ill). A Báhir 
és a Zóhar (IV). A zsidók legrégebbi letelepedései 
Délitáliában (ib). A héber biblia rövidített irásban (VII) 
Alfonso de Zamora (ib.) A zsidók Kinában (VIII). 
Egyiptomi fragmentum ok (IX). Utolsó közleménye a 
11. kötetben jelent meg: Pseudo-Josippon és Jerach
meel héber krónikáiról. 
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Közben Neubauer Francziaország zsidó irodalom
történetének folytatásán dolgozott. 1888 őszén Renan
nál volt a Bretagneban, hogy az új kötetet előkészítse. 
1889 októberében ezt írja nekem : <<Hála Istennek 

' megszabadultam a <c r~bbina franc;ais.,·tól.)> E szerint 
úgy látszik, a mü nagyjában már akkor be volt fe
jezve. Mégis több, mint három esztendő telt el addig, 
míg az <<Histoire littáraire de la France)) harmincz
egyedik kötete megjelent, melynek egy része négy
százhetven oldalon a XIV. század zsidó irodalmát 
tárgyalja. Még előzőleg, 1892-ben meghalt Renan és 
Neubauer a Jewish Quarterly Review· ban meleg ér
zéssel telt nekrologust ezentelt neki. Ezen II. kötet 
előszavában következő szavak méltányolják Neu
bauernek a müben való részvételét: N o us l ui de
vona aujourd'hui le meme témoignage de notre re
oonnaissance ; c' est sur ses sa vantes notes, recueillies 
non seulement en France, maia eneore en Angle
terre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs, qu'un 
de nos collaborateure a rádigé ce dernier article 
comm e le premier.» Ezen kötet folytatja oz első 
kötetnek irodalomtörténetét és némely fejezete kis 
monografiává bővül, így a Jedaja Peniniröl, Calonymos 
ben Calonymosról, J oseph Kaspiról, Lewy b. Ge!son
ról szóló fejezet. Valóságos kincsesbá-nyája ez szer
z6krlSl és könyvekről szóló adatoknak és felvilágosí
tuoknak. 

Neubauer 1891-ben egy érdekes grammatikai irat 
kiadisa által (Une petite grammah·e hébr&lque de 
Yemen) résztvett Dertinbourg József nyolczvanadik 
uületéanapjának jubileumi ünnepségén. Öt évvel ké-
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sőbb főképpen az ő fáradozása folytán jött létre az 
ünnepi irat Steinschneider 80. születésnapj a alkal
mára (1896). Az itt megjelent saját czikke Ábrahám 
Zakuto krónikájáról lezárja az ünnepi iratnak hé
berJ valamint nemhéhel' részét. Hogy milyen tiszte
lettel tekintett ö fel az idősebb meaterhez némely 
ellentét daczára, mely egyes részlet-kérdésben kö· 
zöttük fennállott, mutatj ák a köszönet szavai, me
lyeket fentemlített, a tíz törzsről szóló héber érte
kezésének záró szavaiban a «zsidó bibliográfia atyjá
nak)) azentel. 

Néhány évvel a héber kézirat katalogasának ki
adása után a Bodleiana váratlanul erősen gya.rapo
dott, t. i. &z 1895. év óta odaözönlő kairói Genizá 
töredékei által. Neubauer belefogott az új kéziratok 
katalogizálásába. De egészségének megrendült volt.a, 
különösen pedig látóképességének csökkenése szük
ségessé tették, hogy Cowley A. nevü tanítványának 
személyében 1895 végén assistenset állítsanak melléje, 
ki munkájában támogatta és visszavonulása után 
(1899) utóda lett. A katalogus IL kötete 1906-ban 
jelent meg; Neubauer és Cowley neve közösen olvas
ható a. czíml&pon. 

Cowley-val egyetemben vitte véghez Neubauer utolsó 
tudományos nagytettét: a Genizá-t-öredékek közt talált 
héber Bzirach részeinek kiadását. (The original hebrew 
of a portion of Ecclesiasticus. Oxford 1897). Ez a 
kiadás teljessé tette Schechter meglepő felfedezését 
és elsö alapját képezte az újból megtalált lu~ber 

24 
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Sziraoh-kutatásoknak. Még mielőtt Neubauer hivatal
ból segédet kapott volna, megvolt az az elégtétele, 
hogy unokaöcscse Büchler Adolf, be fej ez vén tanul
mányait a budapesti orsz. rabbiképző-intézeten, boaz
szabb tartózkodásra Oxfordba jött és segítségére volt 
mnnkáiban. Jól esett a hatvanéves embernek, hogy 
oly közeli hozzátartozója, a ki egyszersmind munkás
ságának hozzáértő tanuja és résztvevője lehetett, ~gg
legényi otthonát felvidította. N ek em is megadatott, 
hogy 1894. év nyarán Oxfordban meglátogathattam, 
valamint vele Ramsgateben néhány napot folytonos 
együttlétben tölthettem, mint már korábbi években 
is Ausseeban és Enisben. Neubauer az érintkezésben 
igen eleven volt, csupa nyiltság és bizalmasság; 
beszédje és levelei telve voltak sarkazmussal és fel
frissítő humorral és nem riadt vissza az öngúnytól 
sem. Egészsége mindinkább hanyatlott. Az utazásról 
egészen lemondott és leveleit is tollba kellett mon
dania. Az utolsó két levelezőlap, melyet tőle kaptam, 
Cowley kezétől származik, az utolsóban, mely 1899. évi 
junius 5-én kelt, ezt mondja: ((Állapotom nagyon 
rossz, mintbogy sem olvasni, sem huzamosabban írni 
nem tudok. Nincs is semmi remény, hogy jobbra 
válik ... Nem is vált jobbra; végére járó munkaerejé
nek jelével még · egyszer nyilvánosság elé lépett. 
Kaufmann Dávid emlékezetére kiadott emlékkönyv
höz hozzájárult ccEin Genizahfragment» ez. dolgo
za\tal B következő szavakkal mentegetőzik : «In the 
presant condition of my eyesight, it is impossible 
for me, to add any comment to the text giv en bere." 
Ez volt Neubauer Adolf utolsó publikácziója. 
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Hivlrlalából való visszalépése után (1899) már 
csak rövid ideig lakott Oxfordban. Szükségessé vált, 
hogy a sorvadozót hü gondozás vegye körül. Ezt fel
találta Bécsben, Büchler Adolf házában, a ki az ottani 
izr. theologiai tanintézetben mint tanár miíködött. 
Vigasztaló gondolat, hogy ő, ki egész életében nél
külözte a családi tűzhelyet, immár egy valódi otthon 
jótéteményeit élvezhette, a melyben gyöngéd női ke
zek szeretetteljesen szorgoskodtak ér vidám gyermek
sereg derítette fel az aggastyán életének .alkonyát. 
A milyen vigasztaló életének ezen befejezése, olyan 
tragikus, hogy a meghitt otthont nem élvezhette 
sokáig. Intellektuális ereje lassanként elfogyott és el
érkezett az idő, a midőn ez az egykor oly rendkívül 
tevékeny szellem előbbi érdeklődésének valamennyi 
tárgya iránt való fogékonyaágát elvesztette s elvesz
tette azon képességét is, hogy érdeklődését tanu
sítsa. Így élt ö éveken át, gondos ápolás és mély
séges szánalom tárgyaként. Az ünnepi irat, mely 
70-ik születésnapja alkalmára (1902) terveztetett és 
részben elő is készíttetett, nem jött létre. De én 
nem állhattam meg, hogy a következő évben ne 
ajánljam neki egyik müvemet, malynek alapját az 
általa régebbi idő előtt kiadás czéljából készített 
Tanchum J erusalmi szótárának másolata tette. 

A sokat utazott számára még egyetlenegy utazás 
volt fentartva. Bücb1er tanár meghívást nyert a. 
londoni Jews College-hoz (1906 nyarán) és így történt, 
hogy Neubauer ott fejezte be életét. a hol három 
évtizednél tovább élt és élete munkájának legnagyobb 
részét alkotta. ccNovember elseje óta - így hangzik 



37 ':l BACH.~<;R VlL')IOS 

Büchler értesítése - nem hagyta el többé az ágyat 
és tanúi voltunk annak, mint sorvadt el szomorú 
betegágyán. A halál birtelen jött és minden küz
delem nélkül váltotta meg öt. l) 

Neubauer 1907 április 6-án balt m eg és április 8-án 
néhány barátja kísérte ki a willesdeni temetőbe, utolsó 
nyugvóhelyére. 

Budapest. Dr. Eaeher Viln tos. 
c 

, 

' 
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TÁRSULATI KÖZL~MÉNYEl\_. 





I. 

Bánóczi József titkári jelentése. 

Előadatott az 1907 deczember 23-iki vá.lasztmányi ülésén. 

Tisztelt Választmány ! 
Jelent5s évfordulókor gyültünk egybe - negyven éve, 

hogy egy két szakaszból álló törvényjavaslat a zsidókat 
egyenjogúsította s ezzel nekünk hont adott a hazában. 

Ezt az eseményt nagy alakok készítették elő, a kiknek 
emlékét örök hálával őrizzük. Szemere Bertalan és Kossuth 
Lajos, Deák Ferencz és Eötvös József nevét sem mint 
magyarok, sem mint zsidók soha el nem felejtjük. Állandó 
emlékeztetés ök édes mindnyájunknak, hogy eró'küejtés
ben és áldozatban, munkában és dicsőségben mindig akkor 
volt a nemzet a legnagyobb, midön a hagyományos ma
gyar szellem: a liberalizmus szelleme egyesítette a hon 
összes fiait. Bízva bízunk benne, hogy ez a szellem újból 
erőre fog kapni s a pillanatnyi elhomályosodásból diadal
masan fog kitömi a közös érzés és megbecsölés fénye. 
Mi zsidók addig sem állunk félre, hanem egyforma oda
adással teljesítjük kötelességünket hazánk iránt. 

Érdekes, sőt tanulságos az eseményeknek az a véletlen 
találkozása is, hogy e negyvenéves évforduló idejére 
esett Kiss József ünneplése. A meghívásnak engedve, 
Társulatunk is részt vett a jubileumon, nemcsak mert 
Kiss Jó~:sef zsidó, hanem mert magyar poéta is. Jól mon
dotta az ünnepen Herczeg Ferenc z : • A nemes és vigan-



TÁRSULATI xnzLRM~NYRK 

taló fantómok között, melyek a magyar em ber életét meg
enyhítik és gazdagabbá teszik, negyven esztend() óta ott 
vannak Kiss József költészetének szülöttei. » Hogy zsidó 
eredetű költöt ily szókkal dicsőíthette.k, sok egyébbel 
együtt azt mutatja, hogy becsülettel dolgoztunk hazánk
nak üdvén, hogy az egyenjogúsítást megérdemeltük s hogy 
e negyven év alatt érzésben és szellemben, törekvésben 
é~ becsvágyban nemzetünkkel egyek lettünk. 

Ezt rontatja irodalmi társulatunk is, mely midőn a 
maga mezejét munkálja, a magyar szellem sokoldalúságát 
és tartalmasságát fokozza. 

A lefolyt év e nagy út0n újabb lépést jelent. Hogy 
czélunkhoz közelebb férkőzhettünk, új elnökünknek is 
köszönhetjük. Halvany·Deulsch Józsf'(-ben oly vezért nyer
tünk, kit követnünk öröm és baszon egyben. Mint Bache1· 
Vilmos társelnökünk hozzá intézett üdvözlő beszédében 
mondá : «Nevével és ro unkásságával Hatvany J ózsef 
eddig is fényt szerzett felekezetén ek, energiájától és lel
kes odaadásától mindnyájan a társulatra nézve új korszak 
földerülését reméljük. • 

Az elmult évben készült el dT. Kec.'{kernéti A1·min pálya
nyertes művének: A zsidó irodalom történétenek elRő kö
tete, melyet tagjaink rövid pár hét mul va kézhez vesznek. 
1500 év szellemi mozgalmát mutatja be e munka, mely 
az első ily tárgyú kisérlet nemzeti nyelvünkön s ezért 
irodalmunknak igazi gazdagodását jelenti. A könyv nem
csak zsidókhoz, hanem az egész művelt magyar közön
séghez fordul, összefüggő képet tárván fel oly munkás
ságról, mely az európai szellem s a tud9mányosság tör
ténetében is mély nyomot hagyott. 

Bizonyosan szivesen veszik tagjaink az 1908-iki Év
könyvet is, mely népszer{{ tudományos, költői és szépiro· 
dalmi tartalmával megmaradt előziSinek színvonalán. 

A ~zentirás IV -ik kötetére hirdetett ellHizetésünk nem 
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járt aikel're1, a mi a Társulatot, taval még fölötte inga
dozó anyagi viszonyainál fogva, alkalmasint zavarba so
dorja, ba a mult évben sikeresen megindult propaganda. 
az idén is eredménynyel nem folytatódott volna. A mit 
Steiner József téSzadatanácsos e téren tett, állandó hálánkra 
érdemes. És az ő páratlan buzgósága lelkes munkatársakat 
toborzott. Hatvany .József elnöklate alatt január 27-én 
propaganda-bizottsági ülés volt, majd február 19-én egy 
nagy értekezlet, melyen Szabolcsi Miksa vá.l asztmányi tag 
ékesszólóan fejtegette a Társulat czéljainak egyetemes 
fontosságát. Így sikerült a propagandát különösen Gold
schmidt Lipót, d1·. Fischer Gyula, dr. Jlevesi Simon, 
d1'. Schwarz Vilmos és d1~. DezséJ Sámuel közreműködésé
vel a fővárosban, d1·. Ileves Ko1·nél Szolnok, Klein Zsig
mond Tiszafüred, dr. Adlm· Vilmos Hatvan, dr. Ei~ler 

Mátyás Kolozsvár, dr. Flesch Á1·1nin Mohács, dt·. Singe1· 
Jalrab Temesvár, Fleischmann Mó?· Eperjes és d1·. Neu
mann Ede Nagykanizsa, támogatásával a vidéken is szé
lesebb körökre kiterj eszteni. Így sikerült a taval 1067 
tagból álló létszámunkat 2094-re emelhetnünk. Most van 
budapesti tagunk : 908, vidéki : 1186. 

De nemcsak rendes tagjaink szaporodtak. ~Veinrnann 

Fülöp udvari tanácsos, volt elnökünk, 1 OOO K-val alapító
tag lett ; 400 K pártfogói illetmény t fizetett ch wa rz Fe
rencz, 200 koronás pártoló tagok lettek a lefolyt évben : 
Boschán Jakab, Tószegi F1·e1tnd Vilmos, Ohren tein Hen
?'ik, ltfa?·óthi Fü?·st László, il.). Kácse1· H P1u"ik Trencsén 
és báró To1·nyai Schossberge?· Lajos. Hálával emlékszem 
meg az Izraelita. Magyar Közalapról is, mely a. lefolyt év
ben is 600 koronát adott és a. pesti iz1·. hitközségt·ül, mely 
ezentúl állandóan évi 1000 koronával segélyez bennünket. 

Adományról is van módom besr;ámolni : Dits Gyula 
25 K-t, Deutsch Sámuel l 00 K-t és Kolin er Dávid Nagy
váradon 10 K-t adott. 
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Társulatunk és fontos ügyünk novében mondok köszö
netet valamennyinek. 

A propaganda-bizottság mallett a többinek munkássága 
sem szünetelt. A biblia-bizottság ifjusági biblia kiadását 
készíti elő. Az oklevél-bizottság újból meg fogja kezdeni 
müködését, a mennyiben sikerült Marczal'i Henriket az 
oklevéltár folytatásának vezetésére megnyernünk. A tisz~ 

telt választmány bizonyára osztozkodik az igazgatósággal 
abban az örömben, hogy a hazai történetll-ás e meatere 
a mi munkánk értékét is méltányolj a. 

A felolvasó-bizottság Agai Adolf és Lenkei Henrik ki
tün5 vezetése mellett a lefolyt évben is buzgósággal és 
sikerrel rendezte a fölolvasásokat a fl>vá.rosban és hármat 
a vidéken: Ipolyságon, Munkácson és Czegléden -- min
denütt becsületet és elismerést szerezve társulatunknak 
és felekezetünknek. 

Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat nem tévesztheti szem 
e151, hogy els{) sorban irodalmi társaság s mint ilyennek 
különösen irodalmi és tudományos munkásságot kell ki
fejtenie. A közönség nem azért támogat bennünket, hogy 
gazdagítson, hanem hogy közérdekű czéljaink megvaló
sításában ser ítsen. Viszont mi csak azzal róhatjuk le 
közönségünk fokozódó jóakaratáért hálánkat, ha minél 
több olvasni valót nyujtunk neki. Az igazgatóság ezért 
elhatározta, hogy a rendes ta.gilletményen kívül is fog 
lehetőleg értékes müveket ira.tni és kiadni s hogy tag
jaink e kiadványokat olcsó áron szerezhessék meg. Máris 
k't mnnkára adott megbízást : dr. Löwy Fe1·encznek 
P'chy Simon fönmaradt bibliafordítása és kommentárja 
kiadéóm éa Balog Szidóniának Oklevéltárunk megjelent 
kötetének tudományos földolgozúára e ozímen : Adalékok 
a m.,aro~Rs6gi zsidók történeWhez. 

A Kunewalder-pl.lyak,rdés erittal sem járt sikerrel, 
err& h két 6j püyat4telr61 a mai tú"gysoi'Ozat rendjén 
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fog az igazgatóság a t. V á.lasztmá.nynak előterjesztést 

tennL 
Alapszabályaink változtatása óta. lefolyt 8 év tapasz-

talata., de társulatunknak a. lefolyt 2 évben történt ör· 
vendetes gyarapodása is az alapszabályok módosítását 
teszi szükségessé. Ez is mai napil'endünknek egyik fon
tos tárgya. 

Sajnálattal kell végül jelentenem, hogy SchiU Salamon 
rabbiképző intézeti tanár, gyengéikedésa miatt, az igaz
ga.tósá.gba.n, éz a választmányban _ viselt tisztségéró1 le
mondott. Ertékes erőt vesztünk benne, ki nagy tudásával 
és komoly munkásságá.val jelentékeny hasznára. volt Tár
sulatunknak s mindenképen rászolgált hálánkra. Óhajtjuk 
és reméljük, hogy a kitünő tudós mielőbb visszanyeri 
egészségát s újra módunkban lesz munka.társa.ink között 
tisztelhetni. Egyelőre nem marad más hátra., minthogy 
Schill Salamon tanár lemondását sajnálattal s eddigi 
buzgó munkásságáért való hálás köszönettel tudomásul 
vegyük. 

Tisztelt V ála.sztmány l Friss és eredményes munia 
folyik a. Társulat minden ágazatában. A szellemi és 
anyagi erő kölcsönhatása, a buzgóság a vezeto"kben s az 
érdeklődés a közönségben fokozzák és gyarapítják a vál
lalkozó kedvet és a.z odaadó munkásságot. Legyünk rajta, 
hogy e keosegtetö kép el ne homályosuljon s valóra vál
jék minden remény és minden várakozás, melyet Tár
sulatunk működéséhez fűzünk - felekezetiink hasznára, 
magyarságunk dicsőségére. 
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II. 

Új pályakérdések. 

1. 

Szépirodalmi pályadíj. 

Kivántatik zsidó tárgyú elbeszélés akár prózában, akár 
versben, mely a történetből vagy a t ársadalmi életből 

meríti tárgyát. 
Terjedelme legföljebb 5 ív lehet. 
Határidő 1908 junius 1. 
A pályadíj 500 korona. A pályamü csak zsidó szerzö

nek adatik ki. A nyertes mű a társulaté, mely azt vagy 
az évkönyvben, vagy kiadványai .sorában teszi közzé. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel irott pályamű 
a társulat elnökéhez, V. Nádor-utcza 3. sz. küldendő . 

2. 

Kunewalder pályadij. 

Kivántatik Palesztina története a második templom el
pusztulásától a jelenkorjg, különös tekintettel zsidó lakos
ságára és a zsidó diaszporának hozzá való viszonyára. 

Határidő 1911 junius 1. 
A pályadíj a Kunewalder-alapítványból 100 darab arany 

s a végrendelkező akaratához képest csak zsidó sze1·zőnek 
adatik ki. A munka népszerűen és úgy legyen megírva, 
hogy a. felnőtt mindkét nemű izraelitáknak olvasmányul 
szolgálha.sson s alkalmas legyen arra, h ogy a zsidó tudást 
terjeszsze s a felekezeti érzést fokozza. A díj csak önálló 
becaii m1luek adatilt ki. 



ÚJ PÁLYAKÉRDÉSEK 

A nye1·tes mű a szerzö tulajdona., de ha. egy éven belül 
ki nem adj a, akkor a tulajdonjog a társulatra száll át, 
mely a munkát közzéteszi. Ez esetben művéből a szerző 
100 példányt ingyen kap . 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályamü 
a társulat elnökéhez, V. Nádor-utcza 3. sz. küldendö. 

III. 

Birálati jelentés a Kunewalder-díjra beérkezett 
pályaművekről. 

1. c Egy sorsüldözött tanító-csa lá d. • A szerzö Magda
lába viszi az olvasót. Dicséri Magdalának céltető aetherét• 
s «ozondus levegőjét». Ezen az áldott vidéken tengődik 

egy boldogtalan család, melyet a sors vak dühe czél
táblául tüzött ki maga elé. Se hibája, se vétke, mégis 
bönhlSdik. A család egyik tagj ában sincsen ellenálló erő, 

mindannyian passiv tompaságban és Istenben való maga
megadással veszik és türik, a mit a végzet rájok mért. 
A családot csak sajnálni lehet, de érdeklődést maga. iránt 
nem kelt. Történeti alapon megirt hajdani pogrom-k:ró
nikás stilusban. 

2. «Péntek estt!,. » A nagyratörő ifju előtt nyitva. a sze
rencse kapuja. Beléphet rajta, ha kitér. Már-már meg
rendül hitében, midőn egy este hazatér ve - péntek es
téje volt - az ablakon át látja szüleit és testvéreit ősi 
vallásuk gyakorlatában buzgólkodni a kigyult ünnepi 
lámpás fényében - és lemond a hi vogató szeren cs éról, 
a. kisértetnek diadalmasan ellenáll. Kétségtelen hogy köl
tői toll ezt a különben nem egészen uj tárgyat vonzóan 
s llleggy6zően tudta volna megirni. De a.z erős küzdelem 
s vivódás rajza helyett hétköznapi sti.pítozásokat veszünk. 
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3. c Egy Zsidó fiú életéből. » Théma és hígság tekinte
tében szakasztott mása az előzőnek . 

4. cA boldogttlás utja.» Ugyan azon a jajgató huron 
pendül. Hiszen, a hűtelen zászlóhagyás e napjaiban mi
dőn annyit olvasunk és hallunk zsidó családok kikeresz
telkedéséről, érthető, hogy a legtöbb versengőt épp ez 
a. tárgy izgatta. De művészi alakba szökkenteni egyikök 
se tudta. 

5. cA jövő század rabbija» Szerző magyarázó al-czímül 
bátran oda tehette volna: c Vallás- és erkölcstani, bölcse. 
Jeti és természettudományi értekezés kérdésekben és 
feleletek ben. • Csakhogy itt a tanitvány examinál s a 
profeszo'r ur felel. Dialogizált ünnepi szónoklatot szab
hatott ilyenné a szerzője. Hogy némi •regényes szint• 
is adjon az elbeszélésnek, kapja magát a pályafutó s min
den átmenet nélkül a jövő század rabbiját összeboro
nálja egy fiumei bankár leányával. A fáradhatatlan böl
cselő azután a közel Abazziában éli boldog mézes heteit. 
Házassággal végzlidik ez a chria verbalis, mivel hogy, 
mint a tudós szerzőnek bizonyára megaugták hivei : illik 
hogy a novella - ha nem bus halállal végződik -
legalább vidám lakodalomban pendüljön ki. E pályaművön 
van mégis dicsérni való : végig jó magyarsággal van meg
irva. A stílaria elvadulás, a nyelvkopás, a magyarta,}anság 
e korazakában eléggé nem méltányolbató tulajdonság. 

6. «A tévelygő bölcs. • A szerző Hadrián császár korá
ban szerepelteti alakjait. Talmudi szőrszálhasogatások s 
jesivabeli körmönfont oko~kodások szembeállitása a görög 

· bölcseletteL Sürü vesztegetése az ismeretes cgyöngysze
m~knek.a Viták a fölött: van-e tulvilági élet? Van·e 
szabad-akarat? B egyáltalán : van·e Isten ? Rabbi Eliását 
végre a hitetlenek táborába terelik tépel8dései, Eliásából 
tellett volna érdekes, tartalmas aJak. A modem görög 
filozófia által meghódított gondolkodó és tulfelől amerev 



BIZOTTSÁGI JELENTÉSEK 383 

tan rabja erős összeütközésben önmagával és környezeté
vel. Az írója tudós ember, de nem müvész. 

Mindezeket összevetve, nagy aajnálatunkra, a lritüzött 
jutalmat egyik pályázónak sem ítélhettük oda. 

IV. 

Bizottsági jelentések. 

1. 

A bibliabizottság ifjusági biblia szerkesztésével foglal-
kozik. Dr. Eaeher Vilmos. 

2. 

Jelent és az I MI 1' felolvasó-bizottságának működésér6l az 
1906/7. évadban. 

Az elmult év felolvasásaink szempontjából egyike volt 
a sikeresebbeknek. Közönség bőven, felolvasók a meg
felelő szinvonalon - úgy hogy egy esténk sem volt, melyről 

teljesen kielégítetlenül távoztunk volna. Azt természetesen 
senki sem kivánha.tja, hogy minden estén elsőrendű csil
lagok lépjenek fel és bűvöljék el a. hallgatóságot. De még 
ha. ilyeneket meg is lehetne szerezni, a mi tárgykörünk 
megkötöttségénél fogva talán ki van zárva - még akkor 
sem volna az a. feladatunk, hogy versenyre keljünk a 
szószék, a katedra, sőt a hangversenyterem kiválóságaival. 
A mi czélunk - szarintem - az állandó, biztos és 
nyugodt hatás. Nem a káprá.ztatás. Mi nem arra. törek
szünk, hogy hallgatóinkat mulattassuk, szórakozta.ssuk, 
idegeiket felkorbá.csoljuk, érdeklődésüket felosigázzuk. Mi, 
azt hiszem, tökéletesen beérhetjük avval, ha azt a. meg
gy6zödést keltettük bennük, hogy népünk multjá.val ér
demes foglalkozni, hogy hitünkhöz kell ragaszkodni és 
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hogy zsidó voltunkkal bátran állhatunk oda a kultura els() 
zászlóvivl>i mellé. 

Ezt a ozélt nagyjában a mult év felolvasásaival is el· 
értük, a mint az felolvasóink szép számából és hallgatóink 
meg nem szünő látogatásából mindig bebizonyult. A meg· 
változott és megjavult politikai viszonyok ez évben arra 
is módot nyujtottak, hogy vidéki felolvasásainkat nagyobb 
mértékben felkarolhassuk. Három ilyen estét tartottunk 
meg. Mind a három az igaz lelkesedés jegyében folyt le. 
Mindezekről hadd számoljon be részletes jelentésünk: 

A f6vá1"0sban. Nov. 6. Dr. Blau Lajos: A felebaráti 
· szaretetről ; Pásztor Árpád : Versek ; dr. Ágai Adolf: Az 
én dédapám. · 

Nov. 20. Dr. Venetianer Lajos: Apikóresz ; Ger() Ödön : 
Kisértetek. 

Decz. 4. Dr. Sebestyén Károly: Végrendelet, Kolisch 
drámája; Nagy Endre: Hombár bácsi. 

Deoz. 18. Dr. Klein Dezsl> : Zsidó építészet ; Patai 
József: Versek ; Gábor Andor: Riport a bibliából. 

J an. 8. Mandl Bernát : Zsidó földmívelés ; Palágyi 
Lajos: Byron fordítások; dr. Eisler Mátyás : A női és a 
zsidó egyéniség. 

Jan. 22. Dr. Heller Bernát: Legendák; Gerő Atilla: 
Rachel (vers); Balla Ignácz: Mózes (vers). 

Febr. 5. Sebestyén Károlyné: Asszonyi dolgokról; 
Feleki Sándor : Versek. 

Febr. 22. Dr. Adler Illés: Rottenbergi Rabbi Méir; 
Lenkei Henrik-: Két sír (vers). 

Vidéken. Czegléden: Febr. 28. Dr. Blau Lajos: Purim; 
Goda. Géza. : Vidéki deputáczió (novella). 

Ipolysá.gon. Márcz. 21. Dr. Kecskeméti Armin: A zsidó 
irodalomból ; Molnár J e nl> : Versek ; Hazai Hugó : Lova
gias ügy (elbeszélés). 

Munkácson : Ápr. 22. Dr. Kiss Arnold: Izraél alakja 
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a b éber költészetben ; Palotai Hugó : Ben Juda vétke 
(vers) ; Goda Géza: Elbe~zéléa . 

Ha mindezek után mégts az a kérdés vetődik fel, hogyan 
}ebetne felolvasásaink szinvonalát még jobban emelni, 
és hallgatóságunkat még sűrűbb látogatásra birni - azt 
csak annak természetes jeléül tekintem, hogy minden 
intézményt, nehogy elmaradjon, fejleszteni kell és hogy az 
utóbbi években szerencsésen megszaporodott tagállomá
nyunkkal szem ben mi is nagyobb kötelezettséggel tar
tozunk. Ennek lerovására kérem és várom a t. bizottság 
nagybecsli utasításait. 

1907. okt. 22. Lenkei Henrik, 
a felolv. bizottság jegyzője. 

2. 

A propaganda. 

A lefolyt évben a társulati propaganda nagy lendületet 
vett. Steinet· J ó zs ef tőzsdetanácsos leleményessége és fárad· 
batatlansága szinte meglepő sikereket aratott. Egész törzs
kart toborzott maga körül, élén Goldschmidt Lipóttal, 
mely derekasan kivette a maga részét a mnnkából és az 
eredmény ből. 

A mozgalom szervezése abban az értekezletben történt, 
mely Hatvany-Deutsch József társulati elnöknél a az ő 
vezetése alatt folyt le. Kiszemeltettek a f()városi és vidéki 
vezet()k és munkatársak, kikhez külön fölszólitás ment. 
Nem mind volt hajlandó a mun.ká.ra, de viszont önként 
jelentkeztek olyanok is, kikre külön nem számítottunk. 
Az idei titkári jelentés - mint a tavali is - méltó 
hálával emlékszik meg mindazohól, kik a. kivá.lóan érde
mes munka terhét magukra. vették s a nagyközönség 
foganatos érdekl6dését fölkeltették. A központi bizottság 
pedig, élén Steiner József elnökkel és dt·. Dezső Sámw>l 

Az lM IT ÉvkönytJe 1908. 
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jegyzővel nagy körültekintéssel és energiával vezette és 
intéde a mozgalmat .. 30,000-nél több fölhívás ment szét 
országszerte s a fővárosban több lelkes tag hónapokon 
keresztül beszélte meg Steiner József új meg új terveit 
s fogadta javaslatait s utasításait. Többször mondották, 
hogy az IMIT-nek 5000 tagja van az országban - csak 
meg kell őket találni. Mi azt hiszszük, hogy van 10,000 
is és Steiner J ózsef és a propaganda apostolai a főváros
ban és a vidéken meg fogják találni mind a tízezret. 

E mozgalomnak kiemelkedő ténye volt a propaganda
bizottságnak nagygyűlése is, mely 1907 február 19-én a 
pesti izr. hitközség székházának dísztermében Hatvany 
.Tózsef elnöklate alatt nagy és előkelő közönség előtt folyt 
le. Szabolcsi Miksa választmányi tagnak ez alkalommal 
mondott ünnepi beszédét itt közölj ük. 

A ma.gya.r zsidóság és az irodalom. 

Ünnepi beszéd. Irta és az IMIT propaganda-bizottság nagy
gyűlésén felolvasta : Szabolcsi Miksa. 

Tisztelt bizottság t A társulaton, malynek fellendítésa 
lebeg szemünk előtt, taga4hatatlan, kifogásolni való is van. 
Nem is tartózkodtam a kritikától és azt társulatunk ér 
demes ~ezetése nem is vette rossz n éven. De kifogásolni 
való csak azért van, mart van társulatunk. Elébb mint a 
kritikára, gondoljunk arra, hogy kiváló férfiak érdeme, 
hogy a magyar zsidóság irodalmi társulattal dicsekedhet. 
ElslSszülöttünk és egyetlenünk. Korholják a szülők itt
ott az ilyen gyermeket is, de milyen drága. az mégis 
nekik l M.it nem tesznek érte, hogy erőssé, nagygyá, bol
doggá legyen l Nekünk is csak egyetlen irodalmi társu
latunk van, növeszezök hát nagyra, szerezzünk neki erőt, 
hatalmat és befolyást. 
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Az egyetlen gyermek képével éltem. Vigyáznak ilyen 
gyermekre már azért is a.szülők, mert benne élnek tovább, 
mart emléküket az tartJa fenn. Elődeinknek ebben a 
bazában nem volt ilyen emlékfentartójuk, emlékük azért 
el is· tünt. Ó, ha írások maradtak volna ránk honfoglaló 
kozár őseinktől, az Árpádok, vagy Mátyás király jogara 
alatt virágzó zsidó hitközségektől l Nem m1tradt ránk 
tőlük, sajnos l semmi sem. 

Magyarországon egészen a legújabb korig a. zsidók a 

.zsidó irodalmat nem mívelték. Az ország nyelvén sehogy
sem, de héber nyelven is csak vajmi keveset produkáltak. 
Nem is igen számoltunk eddig azért a zsidóság nagy ösz

szessége előtt. Nem is volt a magyar zsidóságnak irodalma, 
nem volt tehát multja sem. 

Csak az előtt a zsidóság előtt hajtják meg tisztelettel 
a. zászlót, csak az a zsidóság élt igazán, mely irodalmat 
alkotott. A hajdani palesztinai zsidóságról nem szólok. 
Hisz ők adták a világnak a bibliát. De teremtettek iro
dalmat azok a zsidók is, kik Babyloniába kerültek, Baby
loniának a nyelvén. 

Örök dicalS emléke ennek a zsidóságnak a talmud nagy
része, arameus nyelvd imáink, sőt a szent iratoknak is 
több fejezete. 

DicslSítj ük azt a korszakot is, melyet görög zsidó irók 
tettek nagygyá. Büszkén tekintünk még ma is Philóra 
J osephusra, Aristeasra, Ezechi el osra, Lisymachosra, kik 
mesteri görög nyelven gyarapították, fejlesztették, emelték 
Izraél irodalmát. 

Nem kevésbbé dicső a zsidó irodalomnak arab, illetve 
arab-spanyol korszaka. Szaádia, Maimuni, J eh u da Halévi 
és ama korszak más óriásai nagy zsidó bölcsészeti müvei · 
ket arab nyelven írták, és 'hogy német nyelven hányan 
lllívelték és mívelik a zsidó irodalmat, azt megszámlálni 
-sem tudjuk. 

~5* 
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_Nem is i~en_ szám~l a törtenelemben más zsidóság, 
mmt palesztinai, vagYJs a héber, a babyloniai, vagyis az 
arameus, a görög, az arab-spanyol és a ném~t zsidóság. 
Ezek alkottak irodalmat, van tehát multjuk. A mi -elő 

deinktől nem maradtak vissza írások, a minél fogva nem 
tudnak róluk. Pedig voltak, hittek, sz en vedtek ők is, csak 
úgy, mint a többi. 

Maga a zsidóság mindenképpen rászolgált a czím-re, 
melylyel Mohamed kitüntette. Az írás népe vagyunk. Ha 
írást nem produkálunk, nem is,. vagyunk. 

Multunk tehát nekünk, magyar zsidóknak, ebből a szem
pontból nincsen, de lesz multunk a késő jövőben. 

Az angol-zsidó irodalommal körülbelül egy időben szár
nyat kezdett bontoga.tni a magyar-zsidó irodalom is. De 
míg az angol-zsidó irodalomnak az ó és az új világban 
milliók állanak rendelkezésére, száz t'ársulat m1veli és 
tí2Jezrek terjesztik, addig nekünk magyar-zsidóknak egyedül 
esak ez az egy társulatunk van, és ezt az egyetlenegyet a 
magyar zsidóság - sajnos!- alig is·meri. 

Osak természetes tehát, hogy a kik alkották, ápolták, 
nevelték, rajongó szere~ettel csüngnek rajta és csak ter
mészetes, hogy azok is, a kik csak később ismerték meg, 
azon vannak, hogy gyámolítsák, nagygyá és· hatalmassá 
tegyék. Te~k is, tisztelt bizottság ! Ez a mi társulatunk 
följogosít a reményre, hogy emlékünket, értem ·a jelen 
magyar zsidóság emlékét, meg fogja őrizni a késő jövő 
számára~ iktatván bennünket a zsidóság ama részei közé, 
melyek lzraél irodalmát új elemekkel, új szerszámokkal, 
új nyelvvel gazdagították, gazdagítván egyszersmind a 
hazai irodalmat Judának csodálatos szellemi kincseivel. 
Kert a hatás kölcsönös. Mikor magyar nyelven zsidó mdvet 
produkálunk, nem csak a zsidó irodalmat szolgá.ljuk, de 
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utat törünk a zsidó irodalmi kincses kamarákhoz a magyar 
literatura számára. 

~ 

Való igaz, hogy nem azért alkQtták meg ezt 81 társaságot, 
hogy a jövő számára multat teremtsen. Irodalom nem 
M.mad a.·jöv6 kedvéért, hanem életbe szólítja. a jelen I?Zük

sége, mihelyt a szellem annyira fölszabadult, hogy a min
dennapi kenyaren felülemelkedhet. 

A jelennek teremtették. 
A m~ zsidó közönségünk elidegenedett a zsidó iroda

lomtól, ismeretlenekké ·váltak előtte szellemi héroszaink 
csodálatraméltó produktumai. Tárjuk föl azokat elötte a.z 
ő nyelvén, a mi nyelvünkön: magyaruli Töltsük el lelke
sedéssel és szaretettel az örökké ifjú, régi Izraél iránt. 
Keltsük föl érdeklődését története, betöltött világmissziója., 
véres útja, gloriája és martiriurna iránt. Tudjon ujjongani 
diadalain, tudjon sírni szenvedésein, hassa át újból Izraél
hez való hozzátartozása, érezze, hogy ereiben a patriarohák, 
a próféták, Szináj népének vére folyik. Övé Mózes, övé 
Dávid, övé J ezsaiás, övé De bóra, övé Hanna, övé Hilel, 
övé Gabirol és övé Máimuni. 

Övé a könyv és övé a tan, övé a kinyilatkozta.tas és 
övé a kutatás, övé a világosság és övé az örök élet. 

Övé Izraél hite és övé Izraél tudománya. 
Övé tehát Gilead minden balzsama, Ofirnak minden 

drágasága. 
Mi.ndezt és még sok mást tudomására kell hoznunk a 

mi magyar-zsidó közönségünknek, mert nem tudja vagy 
elfelejtette. 

Ez u, a miért ezt a társulatot életbe hivták ; feladata, 
hogy a tudás és megismerés igéretföldjére vezesse közön
ségünket, hogy utat törj~n az elnyeléssei fenyegető ~
ton keresztül, mely öt a ssellemi Kanaántól elválasztja. 
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Mivel végezhetné ezt jobban, mint azzal a csodaszer
számmal, melylyel tanítónk Mózes valamikor a dagadó 
tenger hullámait kettéválasztotta f 

Régi bölcseink ugyanis azt állítják, hogy : mata dekcn·u 
bé Móse jama; du Kalarnosz ; tudjátok-e, mi volt az a 
pálcza, melylyel Mózes ketté hasította a tengert? Az a 
pá~cza írótoll volt, a kalamosz. 

Az írás hatalma hozta a fölszabadulást, a megismerést, 
a világosságot. Tudták tehát már Mohamed előtt is, hogy 
mi az írás népe vagyunk, hogy rajtunk csak az írás segít. 

iC 

Csakhogy Mózes tolla pálcza is volt. Tántasz volt, mely 
a tollat tartotta. 

Csupán csak a toll nem érhet czélt. Toll támasz nélkül 
nem is írhat. Azért tanítják bölcseink, hogy az írást 
nemcsak az míveli, a kj ír, de az is, a ki olvas, és főleg 
az, ki az írást lehet5vé teszi. Erre is ráillik az a régi 
zsidó elv, hogy gadól hammaásze, jóthér min haósze, 
nagyobb a míveltető' magánál a mívelónél. 

Kell-e erre nagyobb bizonyíték, mjnt ez a mi társu
latunk? Ime, meg volt ezel5tt is a toll, meg volt a téma 
is, de az eredeti után való magyar szentírásfordítást, a 
történeti aktákat, a zsidó negyvennyolczat, a ezervezetek 
anyagát, Buda és Sopron történetét, Philo legaczióját, a 
talmud illemszabályait és még sok más, értékesnél-érté
kesebb, fordított és eredeti, tudományos és szépirodalmi 
munkát csak ez a társulat hivott életbe. 

A tollat, mely azokat a munk~kat megírta, ö vezette. 
Pedig még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Hatásról 

még csak nem is szólhatunk még. Hogy is nyilatkozhat 
nék az meg, mikor miiveinket 1000- 1200 példányban 
adhatjuk ki csak ; mikor népszeríi munkák kiadásához 
n•m is nyulhattunk még, mikor' az Évkönyven kívül .csak 
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egy-egy munkát bocsájthatunk közre évenként _ de mé 
azt sem mindig - mikor tagjainknak a száma _ pedi! 
országos társulat v~y~nk - nem nagyobb egy .. középszerű 
vidéki bitközség tagJalénáL ' 

A férfiak, kik itt egybegyiíltek: dszintén nagyra becsült 
új elnökünk, igazán nemes, régi ma~ar-zsidó család tradi
cióinak tovaplántálója, ki más helyen megmutatta, hogy 
önsúlya. is nagy és hogy új szellem~t visz az intézménybe, 
malynek élére lép ; a propaganda bizottaágnak az az érdemes 
tagja, ki igazán csinált propagandát, a mit 600 új tag 
bizonyít; mindnyájan, kik itt vagyunk és még sokkal 
többen, kik itt nincsenek, kell hogy egyetértve össze
fogjunk, hogy propagálói és lelkes apostolai legyünk az 
eddig elhanyagolt Izraelita magyar irodalmi társulatnak, 
melyre új lendület, új korszak és, hozzá teszem, új 1nun· 
kakör vár, hogy becsülettel azoigálhassa a jelent és hogy 
ell>készithesse a j öv() számára azt, a mi nincs: a magyar 
zsidóság irodalmi multját. 

v. 
Költségvetés. 

~árszámadás 1906 november 1-töl 1907 október 81-ig. 

Kiadás. 
1. Titkári fizetés - - - -- - - -
2. Kezelés és postaköltség - ·- - - -
3. Irói díjakra _ _ - - - - - - -
4. Budapesti felolvasásokra --- - - - -
5. Vidéki felolvasásokra- - - - - - -· 
6. Magyar-Zsidó Szemle subventiója - .. - -

K 1000.-
• 2813.49 
• 6060.-
• tOOO.
c 700.-
• 4.00. -

7. Kolozsvári felolvasó egylet subventlÓJa -
8. Kunewalder-alapitvány kama.tai - -

0
- • 

9. Vett és letétbe helyezett K 1~.- 41/t Vo -os 1218.40 

• 100.-
320. -

záloglevél (alapitódij) -- . ·- - - - ·- • .f,.;OO.-
~~· Nyomdai kiadás és expedi01ó - -- - - : 11473.&3 

• Pénztár-készlet mint egyenleg - - - - K ! 9586.72 
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t. Pénztárkészlet áthozat 1906 november l-én . K 6686.9 
2. Rendes tagdíjakból befolyt_ - - • 11472.-
3. Hátralékos tagdíjakból befolyt .... ~ - ·- « 1494.-
4. Alapító tagdíjakból befolyt - - - _ « 1000.-
5. Pártfogó t.agdfjakból befolyt - _ -~ _ _ c 400.-
6. Pártoló tdgdíjakból befolyt _ __ _ _ « 1200.-
7. Tt\r ulati kiadványokból - - .... - - ·-· « 1038.86 
8. Záloglevelek kamataiból ·-· _ _ -·· _ c 679.-
9. Folyószámla - - - - .... - .... - - • 157.10 

10. Pesti izr. hitközség subventiója c 600.-
11. c c c « budapesti fel-

olvasásokra _ _ _ ··- _ _ r 

12. Orsz. magy. izr. közalaptól a vidéki felolva
sásokra _ __ _ _ ·- _ .... _ __ ·- « 

13. A Szentirá.a IV. kötete kiadására az oraz. ma-
gyar izr. közalaptól_ _ _ _ _ _ .... « 

14. A Szentirá.s IV. kötete kiadására Beck D.-től • 
t fl. A 18763. sz. betétkönyvből fenti czélra kivét r 
16. • • betétkönyv kamatai_ _ _ _ r 

t 7. Adományokból befolyt . _ -· ... _ ·- r 

400.-

600.-

3000.-
100.-
600.-

22.78 
135.-

---,-~=-o: 

K 29585.72 
Megvizsgáltam és rendben találtam. 
Budapest, 1907 november 29-én. 

Beck Dénes a. k. 
Székely Fe'rencz s. k. 

Az Izraelita-Kagyar Irodalmi Társulat vagyonkimutatása. 

Vagyon. 
Pénzkészlet (folyószámlabetét a Bel-

városi takarékpénztárná.l) .... _ 11473.83 

Értékpapirok : 

K 13~.- .&.1/t%-os Belvárosi Taka
r,kpénztári záloglevél 8. 97.- _ 1~8U(..-

K81Dat 1907 november l-ig _ _ 148.50 12952.50 
K !OOO.- 4N'% -os Bel városi T aka-

r'kpénztári záloglevél 8. 95.- _ 1900.-
Kamat 1907 november 1-ig _ .... 4!.50 1942·50 1.{.895.-

1akarékkönyvek : 
A Belvárosi takarékp,nztár J 08~1. 
ez~ú ~kar,kkönyve (Kunewalder 
alapJtv,ny kamatai) ·- .... .... _ 1220.-
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A Budapesti takarékpénztár és orsz. 
zálogkölcsön r. t . XXVTII/13667. 
sz. takarékkönyve (Tencer díj ) __ _ 2500.- 442().-

A lapítván y hátraléko/z : 

N éh&i Machiu p Adolf --- --· -- -
Nagyváradi izr. bitközség _ _ 
Szabadkai izr. hitközség _ _ _ 

1000.-
400.-
400.-

Székely Ferencz -- -- - - -
Tagdijhátralékok (becslés szerint)_ 

1000.- 2800.-

Alapítványok: 

1. N éh ~li özv. hatvani Deutsch Bernátné _ __ _ 
2. Báró Guttmann Vilmoa _ _ ___ _ 
3. Hatvany-Deutsch J 6zsef_ _ __ _ _ _ _ 
4. N éh ai Kobner Zsigmond _ _ _ _ _ _ 
5. Néhai Megyeri Krausz .Lajos __ _ _ _ __ 
6. Nagykanizsai izr. hitközség _ _ _ _ _ 
7. Pesti Chevra Kadisa. _ _ _ _ _ _ _ 
8. Pesti izr . hitközség _ _ _ _ -- _ -: 
9. Néhai Schweiger Márton _ _ -- - _ _ 

10. Sváb Károly _ ___ ~ - - - -
11. Özv. Sváb Sándorné_ _ _ _ -· - - -
12. Néhai Taub Salamon_ _ - - - - -
13. Dr. Weinmann Fülöp 
l.f.. Nagyváradi izr. hitközség 
15. Szabadkai izr. hitközség 

- - - - -

Tehe-~·. 

Tartozás n. Franklinnál (nyomda-
számla) _ ___ __ _ 

Kunewalder M. Fülöp-féle hagyaték 
Tiszta vagyon : 

15200.-

2000.-
35588.83 

1000.-
1000.-
1000.-
1000.-
2000.-
1000.-
1000.-
1000.-
1000.--
1000.-
1000.-
1000.-
1000.-
600.-
600.-

15200.-

8398.90 
8000.-

Törzsvagyon alapítványok, rész
letezés szerint_ _ _ - -

Rendelkezésre álló összeg ... 41 9.9319189.93 
35588.83 

Székely Ferencz s. k. 
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Költségvetés 190 7 november 1 -től 1908 október 81 -ig. 

Fedezet. 

l. Pénztár készlet 1907 októbe1· 31-én -- · --- K 11473.83 
2. Ren des tagok járulékai -- - - -- - - « 10000.-
3. H átralékos tagok járulékai - - - - -- _ « 600.-
4. Kamatbevétel - - - - - - - --- « 800.-
5. Tár sulati kiadványok eladásából_ -- _ ~ << 500.-
6. Pesti izr. hitközségtől évi segély _ _ __ << -600.-
7. • • • felolvasásokra _ ___ << 400.-
8. Orsz. magy. izr. közalaptól vidéki felolvasásokra c< 600.-

K 24973.83 

Szükséglet. 

l. Titkári fizetés_ _ - --- K 1000.-
!l. Kezelési és postaköltség _ - - -- « 
3. Nyomdai kiadás és expedicio __ __ __ __ « 
4. hói dfjak _ __ __ - - - - -- « 
5. Szépirodalmi pályadíjra _ - _ _ _ _ « 

6. Budapesti felolvasásokra _ _ _ __ -- « 

7. Vidéki felolvasásokra _ _ __ _ _ - - « 

8. Oklevéltár II. kötetének előkészítésére << 

9. Magyar-Zsidó Szemle subventiója _ - « 
10. Kolozsvári Felol v . . Egylet subventiója __ _ « 

11. Kunewalder-alapitvány kamatai _ _ _ - « 

12. A befolyt alapitódijnak az alaptökéhez csa-

3500.-
6000.-
2500.-
500.-

1400.-
600.-
500.-
400.-
100.-
320.-

iolása_ _ _ __ ____ _ _ _ _ -· _ 

13. Egyenleg mint felesleg _ _ _ - -
« tOOO.
c 7153.83 

K 24973.83 
Budapest, 1007 október 31-én. 

Székely Ferencz s. k., 
pénztáros. 
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VI. 

A Társulat alapszabályaibóL 

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat czéljai : 
a) a szentirás magyar fordításának eszközlése, kiadása és 

terjesztése ; 
b) a szentirásnak és későbbkori vallásos irodalomnak, és 

általában az izraelita vallás- és erkölcstannak ismertetésére 
és megvilágítására szolgáló művek kiadása és terjesztése ; 

c) a szentirás és a zsidóság történetéres irodalmára vo
natkozó előadások szervezésének elősegítése hazai egyete
meink bölcsészeti karán külföldi egyetemek módjára; 

d) ugyancsak e körbe tartozó, valamint egyáltalán az 
izraelita hitközségi életre vonatkozó nyilvános felolvasások 
rendezése a fővárosban , valamint a vidéken; 

e) a felekezeti élet ismertetésére és nemesitésére szol
gáló népszerű művek és a hitközség feladatávals az általuk 
nyujtandó hitoktatással összefüggő jelesebb munkák kiadása 
és terjesztése ; 

f) a kijelölt tudományos és közhasznú irodalmi czélok 
tekintetében pályakérdések kitüzése és jutalmazása.. 

3.§. A társulat tagjai lehetnek: 
a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magán osok. 

A tagok lehetnek : 1. alapítók, kik egyszer s mindenkorra. 
legalább l OOO koronát adnak, mely összeget hitközségak és 
egyéb testületek öt egymásután következő évi 200 koronás 
részletekben törleszthetik : 2. pártfog6k, kik egyszersmin
denkorm legalább 400 koronát adnak; 3. pártol6k, kik egy
szersmindenkorralegalább 200 koronát adnak; 4. rendesek, 
kik hat éven keresztüllegalább 8 korona fizetésére kötelezik 
magukat. 

20. §. A tagok, feltéve hogy évi járulékaikkal hátralékban 
nincsenek, a cselekvő és szenvedő választási jogaik élvezetén 
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kivül tagilletményben részesülnek, még pedig az alapító 
tagok a Társulat összes kiadványaiban, a többi tagok az 
igazgatóság által meghatározott mértékben. Az utóbbiak 
azonfelül a többi kiadványokat kedvezményes áron nyer
h etik. 

Az alapító tagok a 15. §. értelmében a választmánynak 
tagjai. 

VII. 

A Társulat képviselete. 

1. IGAZGATÓSÁG. 

Tisztviselök : 

Elnök: H ATVANY-DEUTSCH JózsEF, nagybirtokos. 
Társelnök: Dr. BACHER VIL:a-IOs, rabbiképzői tanár. 
Titkár : Dr. B.iNÓCZI J ózsEF, tanítóképzői igazgató. 
Pénztáros : SzÉKELY FERENcz, bankigazgató. 
Ellenőr : BEcK DÉNES, bankigazgató, 
Ugyész: Dr. HALÁsz FRIGYES, ügyvéd. 

Az igazg. többi tagjai : 

Dr. ÁGAI ADoLF, iró. 
Dr. MEZEY FEBENoz, ügyvéd . 

. Dr. RtTHY MóB, műegyetemi tanár. 
Dr. SIMoN Józs.u, kir. tanácsos, ügyvéd. 
Dr. BTILLER MóR, ügyvéd. 

~. V ÁLABZTMÁNY. 

A) Fövárosi tagok : 

Dr. Á o AI ADoLF, író. 
Dr. At.BXANDJIB BBB.N.iT, egyet. tanár .. 
Dr. BALASsA J'ózsu, gymn. tanár. 
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Dr. BALLAI LAJOS, min. tanácsos. 
5. Dr. BÁNÓCZI J ó.zsEF, tanitóképzöi igazgató. 

Dr. BÁRoN J óNÁs, egyet. m. tanár. 
BECK DÉNES, bankigazgató. 
Dr. BLAU L AJos, re.bbiképzői tanár. 
Dr. FARKAS EMIL, ügyvéd. 

10. Dr. FrscHER GYULA, rabbi. 
Dr. HALÁSZ FRIGYES, ügyvéd. 
Dr. HELLER BERNÁT, tanár. 
Dr. HEVESI SrMoN, rabbi. 
Dr. Kiss ARNOLD, rabbi 

15. Dr. KoRNER ADOLF, földbirtokos. 
KoRNFELD GYULA, az izr. tanítóegyl. elnöke. 
LENKEI HENRIK, reáliskolai tanár. 
Dr. MARCZALI H ENRIK, egyet. tanár. 
Dr. MEZEY FERENCZ, ügyvéd. 

20. Dr. MEZEI MóR, ügyvéd. 
Dr. MUNticsi BERNÁT, hitk. tanfelügyelő. 
Dr. RADÓ ,t\.NTAL, író. 
RADó VILMOS, tanítóképzői igazgató. 
Dr. RÉTHY MóR, műegyet. tanár. 

25. Dr. ScltlcHTER MmsA, egyet. m. tanár. 
Dr. ScHILLER ZsiGMOND, szerkesztő. 

ScHóN DÁVID, hittanár. 
Dr. SIMoN JózsEF, kir. tanácsos, ügyvéd. 
STERN ÁBRAHÁM, hitk. iskolaigazgató . 

30. Dr. STILLER BERTALAN, egyet. tanár. 
Dr. STILLER MóR, ügyvéd. 
SZABoLCSI MrKsA, szerkesztő. 
Dr. W ALDAPFEL JÁNos, gyma tanár. 
WEisz BERTHOLD, udv. tanácsos. 

35. Dr. WEISZBURG GYULA, hitk. titkár. 
Csepeli WErsz MANFRÉD, gyáros. 

397 
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B) Vidéki tagok: 

Dr. BAKONYI SAMU, ügyvéd, Debreczen. 
Dr. BERNSTEIN BÉLA, rabbi, Szombathely. 
Dr. BücHLER SÁNDOR, rabbi, Keszthely. 
BücHLER P., rabbi, Moór. 

5. Dr. EisLER MÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár. 
Jánosi ENGEL JózsEF, földbirtokos, Pécs. 
Dr. FiscHER Mm.ir.y, rabbi, Zombor. 
Dr. FLEscH ÁRMIN, rabbi, Mohács. 
FRIEDL!NDER GYULA, Dés. 

1 O. Dr. KEoRKEMÉTI LIPóT, rabbi, Nagyvárad. 
Dr. KEI.EMEN ADoLF, rabbi, Fogaras. 
:KL.!UBER FmGYES, tanár, Munkács. 
Dr. KLEIN JózsEF, rabbi, Kassa. 
Dr. Kr.EIN MóR, rabbj, Nagybecskerek. 

15. Dr. KoRITBOHONER LIPóT, ügyvéd, Pápa. 
LEOPOLD SlNooR, Szekszárd. 
LIPPE VILMos, kir. táblai biró, Szolnok. 
Dr. LöWY FERENoz, rabbi, Marosvásárhely. 
Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 

20. Dr. LóWY MóR, rabbi, Temesvár. 
D .r. NEUMAN~ EDE, rabbi, Nagykanizsa. , 
Dr. PEBLs A&MIN, rabbi, Pécs. 
Dr. PILLITz BENő, orvos, Veszprém. 
Dr. PoLLÁK MIKSA, rabbi, Sopron. 

25. RElcH MiRToN, birtokos, Kalocsa. 
RElcUMANN ÁRMIN, hitk. elnök, Debreczen. 
Dr. RósA Izsó, ügyvéd, Szeged. ~ 
Dr. RosENBERG SÁNDOR, rabbi, Arad. 
Scmumnm lGNÁcz, (Győr) Bécs. 

30. ScnwABZ JAKAB, rabbi, Csáktornya. 
Dr. ScHWARZ M6B, rabbi, Győr. 
BELTilANN Luos, rabbi, Hódmez6vá.sá.rhely. 



- A TÁRSULAT KÉPVISELETE 

Dr. SrNGER BERNÁT, rabbi, Szabadka. 
Dr. SoNNENFELD BERNÁT, ügyvéd, Vágujbely. 

35, STERNTHAL SALAMON, földbirtokos, Temesvár . 
Dr. VAJDA BÉLA, rabbi, Losoncz. 
Dr. VENETIANER LAJOS, rabbi, Ujpest. 
WECHSLER AnoLF, hitk. elnök, Nagyvárn.d. 
Dr. W ELLESZ GYULA, rabbi, Nagybittse. 

40. WERTHÍUM ÁRMIN, Székesfehérvár. 

C) Tagok alapító tagsági jogon: 

Báró GuTTMANN VILMos, Nagykanizsa. 
Néhai KoRNER ZsiGMOND alapítvány képviselője. 
SvÁB KÁROLY, főrendiházi tag, Budapest. 
Néhai SvÁB SiNDOR alapítvány képviselője. 
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5. Néhai HATVANI DEUTSCH BERNÁT alapítvány képviselője: 
fu TV ANY-DEUTSCH JÓZSEF. 

HATvANY-DEuTSCH JózsEF, gyáros, Budapest. 
Néhai MEGYERI Kru.usz LAJos alap. képvisel6je. 
N AGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
NAGYVÁRADI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 

10. PEsTI IZR. HITKÖZSÉG képviselője: AnLER LAJOS, előlj. tag. 
PESTI OHEVRA-KADISA képviselője . 

SZABADKAI IZR. HITKözsÉG képviselője. 

SzÉKELY FERENcz, bankigazg~tó, Budapest. 
Néhai TAUB SALAMON alap. képviselője. 

15. Dr. WEINMANN F ÜLöP, Budapest. 

3. SZÁMVIZSGÁLÓK. 

ADLEB L.uos, nagykereskedő. 
BREITNER ZsiGMOND L., nagykereskedő. 
DEUTSCH SÁMUEL, háztulajdonos. 
WoLFNER JózsEF, gyáros. 

• 
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Vili. 

Állandó bizottságok. 

l . Biblia-bizottság : 

Elnök : Dr. Bach er Vilmos. El6ad6: Dr. B lau Lajos. 
Tag : Dr. Bánóczi J ózsef. 

2 . Oklevél-bizottság : 
(szünetel) 

Tagok: 
Dr. Bacher Vilmos. 
Dr. Bárány József, Kecske

mét. 
Dr. Bernstein Béla, Szom

bathely. 
Dr. Bloch Henrik. 

& Dr. Büchler 8., Keszthely. 
Dr. Fris ch Ármin. 

Mandl Bernát. 
Dr. Marc z ali Henrik. 
Dr. Máinai Mihály. 

10 Dr. Pollák M., Sopron. , 
Stem Abrahám. 

l 

Dr. Vajda Béla, Losoncz. 
· Dr.Venetianer Lajos, Ujpest. 

Dr. Weisz Mól'. 

3 . Felolva.só-bizottság : 

El11ök: 

Dr. Ágai Adolf. 
Elöadó: 

Lenkei Henrik. 
Tagok: 

Dr. Balassa József. 
Dr. Blau Lajos. 

a Dr. Feleki Sándor. 
Gábor lgnácz. 
GerlS Ödön. 
Dr. Kiss Arnold. 
Kóbor Tamás. 

ao Dr. Kobner Adolf. 

Dr. Márkus Dezső. 

Dr. Mezey F erencz. 
Palágyi Lajos. 
Radó Vilmos. 

1a Roboz Andor. 
Ruttkay Miksa. 
Dr. Sebestyén Károly. 
Steiner József. 
Szabolcsi Miksa. 

to Székely Ferencz. 
Timár Szaniszló. 
Dr. W alda p fel J á.nos. 
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4. Propaganda-bizottság : 

Elnök: Steiner József. Jegyző : Dr. Dezső SámueL 
Előadó : Dr. Heller Bernát. 

Tagok: 

Áldor Frigyes. Dr. Kohner Adolf. 
Auer Róbert. Kreutzer Jenő. 
Barber I. Zsigmond. 2o Kun Lajos, Baja. 
Dr. Bauer Mór. László Adolf, Miskolcz. 

6 Dr. Bernstein Béla, Szom- Löwy Mór, Igló. 
hathely. N ag el Ignác z. 

Dr. Frisch Ármin. Pick Ignácz. 
FriedHLnder Gyula, Dés. 21> Reichmann Ármin, Debre-
id. Dr. Glass Izor. ezen. 
Goldmann Emil. Dr. Rétliy Mór . 

. 10 Goldschmidt Lipót. Dr. Schwartz Vilmos. 
Gyulai Noé Hugó. Schweiger Imre. 
Dr. Grauer Vilmos. Dr. Szabolcsi Izidor. 
Hegyi László. so Szabolcsi Miksa. 
Dr. Heller Zs., Máramaros- Dr. Vajda Béla, Losoncz. 

sziget. Wechsler Adolf, N.-várad. 
u Ha.rtmann, Bertalan. Dr. Weiszburg Gyula. 

Dr. Heves Kornél, Szolnok. Dr. Wellesz Gyula, Nagy-
Dr. Klauber Frigyes, Mnn- bittse. 

kács. 

IX. 

A társulat kiadványai. 

1. Évkönyv. Szerkesztik dr. BAoBER VILMOS és dr. MEzEy 
FBRENOZ. 1895. 

2. Évkönyv. Szerkesztik dr. BAoBER VILMOS és dr. ~~EY 
FERENOZ .. 1896. 

' 
Az lMIT Evkönyve 1907. ~6 
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3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberből 
fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta dr. KRAusz 
8.\MUEL. 1896. 

4. Alexandriai Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségről. Legatio ad Oajum. Görögből fordította SoHILL 
SALAMON. 1896. 

5. Évkönyv. Sz erkesztik BA eBER V ILMOB és BiNóoZI JózsEF 
1897. 

6. A zsidók története Sopronban a legrégibb idó'ktől a 
mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Társulat által jutalmazott 
pályarn ű. Irta: dr. PoLLÁK MisKA soproni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BAGHER VILMOS és BÁNÓCZIJózsEF 
1898. 

8. Szentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. , 

9. Evkönyv. Szerkesztik BACHER VILMos és BÁNóozr JózsEF 
1899. 

10. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Irta dr. BERNSTEIN BÉLA szomba.thelyi rabbi. JóKAI MóR elő~ 
szavával 1899. 

11. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóCZI JózsEF 1900. 
12. Szentírás. Második kötet. -Az első próféták. 1900. 
13. Évkönyv. Szerkeszti B!NócZI JózsEF 1901. 
14. A zsidók története Budapesten. A legrégibb idők

tal 1867-ig. Az Izr. Magy. Irod. Társ. által a Tencer-díjjal 
jutalmazott pályamű. Irta dr. Bücm.ER SÁNDOR. 1901. 

15. Évkönyv. Szerkeszti B!Nóczx JózsEF. 1902. 
16. A zsidóság ezervezete az európai államokban. Az 

Izr. Magyar Irod. Társ. által jutalmazott pályamli. Irta 
dr. VBNETIA.mm L.uos 190!. 

t 7. Évkönyv. Szerkeszti B!Nóozx JózsEF 1903. 
l 8. Bzentirás. Harmadik kötet.- Az utólsó próféták 1903. 
19. Évkönyv. Smerkeszti B.úióczx JózsEF 1904. 
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• ~O. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóoZI JózsEF 1905. 
21. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓOZI JózsEF 1906. 
22. Rasi élete és miiködése. Irta dr. WELLEsz GYULA 1906. 
23. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr J ÓZREF 1907. 
24. Szentírás. Negyedik kötet. - A szent iratok. 1907. 
25. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczr JózsEF. 1908. 
26. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar Irod. Társ. 

JUtai jutalmazott pályamű. Irta dr. KEcSKEMÉTI ÁRMIN. 1908. 
27. Magyar Zsidó Oklevéltár. I. k. 1092- 1239. Dr. Wmaz 

};fóR közreműködésével szarkaaztette dr. FruscH Álw:m. 1903. 

x. 
A társulat tagjai. 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Néh. özv. hatvaniDeutsch 
Bernátné, Budapest. 

báró Guttmann Vilmos, 
· Nagykanizsa. 
Hatvany-Deutsch József, 

Budapest. 
N éh ai Kobner Zsigmond, 

Budapest. 
5 Néhai magyeri Krausz 

Lajos, Budapest. 
N éh. Machlup Adolf, B u

dapest. 
Nagykanizsai izr. hitközs. 

Nagyváradi izr. hitközség. 
Pesti Chevra-Kadisa. 

10 Pesti izr. hitközség. 
N éh ai Schweiger Márton, 

Budapest. 
Sváb Károly, Budapest. 
özv.Sváb Sándorné,Bpest. 
Szabadkai izr. hitközség. 

15 Székely Ferencz, B pest. 
Néhai Tau b Salamon, B n

da pest. 
Dr. Weinmann Fülöp, 

Budapest. 

2. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Néhai Bródy Zsigmond, 
Budapest. 

Dr. Chorin Ferencz,Bpest. 
N éh~ Löwy Mór, Bpest. 

~6* 
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Néhai báró Schossberger 
Henrik, Budapest. 

5 Schreiber Ignácz, Bécs. 
Néhai Steinfeld Antal, 

Debreczen. 
Néhai Steinfeld Mihály, 

Debreczen. 

N éh. Ste-rnthal Adólf, Bp. 
Sternthal Salam., Temes

vár. 
10 Dr. Stiller Bertalan, Bu

dapest. 
Schwarz Ferencz, Bpest. 
Weisz Berthold, B pest. 

3. PÁRTOLÓ TAGOK • . 

Adler Lajos, Budapest. 
Aradi izraelita hitközség. 
Bacher Emil, Budapest. 
Beck Dénes, Budapest. 

5 Boschan J aka b, B pest. 
B ra un W. Arnold,. Me ran. 
Breitner Zsigm. L., Bud_a

pest. 
Budai izr. hitközség. 
Deutsch Sámuel, Bpest. 

10 Ebenspanger Lipót, Nagy-
kanizsa. · 

Néhai Ehrlich Mózes, 
Budapest. 

Néh. Frank Antal, Bpest. 
tószegi Freund F., Bpest. 
tószegi Freund Salamon, 

Budapest. 
15 tószegi Freund Vilmos, 

Budapest. 
maróthi Fürst László, 

Budapest. 
Néh. Garai Károly, Bpest. 
Horváth Zsigmond, B pest. 

Kecskeméti izr. hitközség. 
!oifj. Katser Henrik, Tren

csén. , 
Kobner Agost, Bpest. 
Korufeld Zsigm., Bpest. 
megyeri Dr. Krausz Izidor, 

Budapest. 
Leopold Sánd., Szekszárd. 

!5 Lindenbaum Mór, Bpest. 
' Linzer Béla, Budapest. 

Losonczi izr. hitközség. 
Marczali izr. hitkö~ség. 
Néhai Markbreit Adolf, 

B pest. 
ao Dr. Misner Ignác z, B pest. 

Nemesvidi izr. fiók-hit
község. 

Hj. N eumann Adolf, Arad. 
Ohrenstein Henrik, Buda

pest. 
Ókanizsai izr. hitközség. 

86 Pécsi izr. hitközség. 
Dr. Pillitz Benő, Vesz

prém. 
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Popper István, Budapest. 
Reich Márton, Kalocsa. 
Dr. Rosenberg Gyula, 

Budapest. 
~oDr. Ság Manó, Bpest. 

Dr. Simon J ó zs ef, B pest. 
Steiner Farkas, Nagy

kőrös. 

báró tornyai Schossberger 
Lajos, Budapest. 

Dr. Schuschny H., Bpest. 
46 Néhai Schweiger Adolf, 

Budapest. 
Néhai Stern Ignácz, 

Budapest. 

Dr. Stiller Mór, Budapest. 
Szekszárdi izr. hitközség. 
Temesvár-belvárosi izrael. 

hitközség. 
50 Tolnatamási izr. hitköz

ség. 
Néhai lovag W echseimann 

Ignácz, Budapest. 
Dr. W einmann Fül.,Buda

pest. 
Weisz Manfréd, Buda

pest. 
Weisz Manó J. Budapest. 

55 W ellisch Sándor és Gyula., 
Bud.apest. 

4. RENDES TAGOK. 

a) F6városi tagok. 

Abeisberg Lajos 
Dr. Abonyi József 
Aczél Károly · 
Aczél ~ór, 

5 Acsády J en ő 
Adler Ernő 
Adler Gyula 
Dr. Adler illés 
Dr. Adler Mihály 

to Adler Lajos 
Adler Sándor 
Adler Sándor 
Dr. Adler Zsigmond 
Dr. Ágai Adolf 

15 Ágo~ ton Gyula 

' Agoston Kálmán 
Agulár Ede 
Dr. Alapy Henrik 
Áldor Frjgyes 

!O Dr. Alexander Bernát 
Almási J aka b 
Altmann Mór 
Angyal Márton 
Auer Béla 

15 Auer Róbert 
Auer J ón ás Gyula 
Auspitz Pál 
Dr. Bacher Vilmos 
Dr· Bakonyi Samu 

80 Dr. Balassa József 
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Bálint Gyula ss Beck Oszkár 
Dr. BaJ.ká.nyi Miksa. Beck Szigfrid 
Dr. BaJlay La.jos Beimel Sándor 
Balogh Ármin Dr. Béla Pá.l 

s6 Balog Soma B ék esi József 
Barber J. Zsigmond í O Benedek Károly 
Dr. Barna Károly Benedict Gyula 
Barta Sándor Benedict Miksa 
Ba.umgarten Boma Dr. Berezeller Imre 

40 Bá.n Dezső Berényi Miksa 
Bá.nó Gyula 75 Dr. Berényi Sándor 
Dr. Banóczi József Berger A. L jpót 
Dr. Baracs Marcel Berger Lipót 
Bálint Benő Dr. Berger Miksa 

•s Bálint Gyula Ifj. Berger Mór 
Bárdos Lipót so Berger Ödön 
Dr. Báron Jónás Bergmann Mór 
Báron Gyula Bing Gusztáv 
Bató J. Lipót Bing Gyula 

60 Dr. Bátori Dániel Bienenstock Samu 

.. Dr. Baumgarten Izidor 85 Dr. Bihari Mór 
Dr. Ba.umga.rten Samu Özv. Binéter Józsefné 
Baumhom Lipót Bimbanm Imre 
Dr. Bauer Mór Biró Henrik 

56 Bauer Ferencz Biró Károly 
Blau Adolf so Bisalichess Mózes 
Blau Gyula Bleier J óná.s 
Dr. Blau Lajos Dr. Bleich Miklós 
Brachfeld Lajos Dr. Bleuer Samu 

so Dr. Brachfeld Lajos Bleyer Artur 
Braun lgnáoz 96 Brei tn er Imre 
Ifj. Braun lgnáoz Breitner Károly 

, Beok Dezs6 Breuer Ármin 
Beck József Breuer Mihály 
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Breuer Mór 

100 Bricht Lipót 
Dr. Brichta Bódog 
Brill Lajos 
Brill Lipót 
Böbm Emil 

106 Boross Miksa 
Boscbán Arthur 
Boscbán Péter 
Boskovitz Sándor 
Dr. Bloeh Henrik 

uo B loe h J ózsef 
Blocb I gn ácz 
Bródy J ózsef 
Bródy Miksa 
Bródy Sándor 

uG Buchwald Béla. 
Buebwa.ld Gyula 
Büchler Mór 
Budai Chevra.-Kadisa. 
Budai Goldberger Irma 

tto Burger Lajos 
Blücher József 
Bruek Miksa 
Bruck Károly 
Bruck Mi.ksa 

1!5 Bruckner Henrik 
Dr. Brüll Dániel 
Dr. Brüll Ignácz 
Brost Dávid 
Brust Kálmán 

18\l Dr. Csató Gyula 
Cserkuti Engel Miksa 
Csillag József 

Dr. Czigler Ármin 
Cohn Dávid 

t ss Dr. Dalnoky Béla 
Danneherg Miksa 
Daróczi Rezső 

Dr. Dékány Géza 
Denhof Mór 

t4<l Dr. Déri Ferencz 
Déri I zidor 
Detsinyi Károly 
Dr. Deutsch Antal 
Deutsch Dávid 

lM> Dr. Deutsch Etnő 
Dr. Deutsch Ernő 
Deutsch Frigyes 
Deutsch Frigyes 
Deutsch Ödön 

150 Deutsch Vilmos 
Dezsényi Gyula 
Dr. Dezső Sámuel 
Dirsztai Dirsztay Béla 
Domány J ózsef 

t55 Ifj. Dombová.ry Géza. 
Dóczi Ignácz 
Dr. Domokos Lajos 
Domokos Miklós 
Dr. domonyi Domony 

Móricz 
1so domonyi Brüll Miksáné 

Dósa Kálmán 
Dukász Jakab 
Dukes D. .Al·nold 
Duneitz Vilmos 

165 Dr. Ede1stein BertaJan 
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l~groNa i Teatvórok 
Ehronfold Mór 
Ehrlioh Bmil 
~hrlioh Snmu 

110 li1hrlioh G. GuszMv 
Ehrmann Leon 
Eiohnor Árpád 
Eideles Manó 
Eislor Gábor 

t 76 Eislor So.mn 
Elok Bernát 
Elfer Dániel 
Éliás Mór 
Engol Ármin 

tHo Enge! Ernő 
Engel Mihály 
Eng el N án dor 
Engelmann Vilmos 
Dr. Erdélyi Lajos 

t S(~ Ernst Emil 
Ernst Vilmos 
Dr. Ernyei Mór 
Dr. Eulenberg Salamon 
Faludi Gábor 

tDo Faragó Alfréd 
Dr. Farkas Emil 
Dr. Farkas József 
Dr. Fazekas Oszkár 
Dr. Fraenkel Sándor 

u•r, Dr. Frank Balamon 
Fehér Mór 
Fejér JenlS 
Fejér Márton 
Feldmann Lajos 

t oo Dr. F oleki Bóla 
Dr. F oloki Sándor 
l•,ellnor Leó 
:H'ónyos Dozső 

Dr. F ényes Mór 
!oll F enyB Sándor 

F enyves F eroncz 
Floischl Mihnly 
Floischl Sándor 
Fleischhacker Ede 

t w Fl eisohmann Edo 
Dr. Floischmann illés 
Dr. Fleischmann József 
Dr. Fleischmann Hugó 
Floischmann Sándor 

2 15 Dr. Fleischmann Sándor 
Freiharger Béla 
Freiwirth Sándor 
Dr. Freund Lajos 
Fillenz Zsigmond 

t 2o Fisohel Károly 
Fischer DezsB 
Dr. Fischer Gyula 
Fischer J án os 
Fischer J en l> 

~'t5 Fischer Mór 
Fischer Sámuel 
Fischer Zsigmond 
Dr. Fried Leó 
Dr. Fried Sándor 

tso Dr. Fried Samu 
Dr. Fried Vilmos 
Dr. Friedler Mór 
Friedma.nn Károly 
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Friedmann Sándor 
t!lfi Dr. Friedmann Bernát 

Friedmann L. Lajos 
FriedH1nder La j os 
Dr. Frisch Ármin 
Frisohmann I. F. 

~o Fritz Manó 
Dr. Fodor Ármin 
Fodor Zsigmond 
Földesi J o achim 
Fröhlich Vilmos 

! '5 Fuchs Aladár 
Fuchs H. 
Fuchs Ignácz 
Dr. Fuchs Lajos 
Fürst István 

t50 Fluss József 
Gábor _!jertalan 
Gallia Vilmos 
Garai Emil 
Gá,spár Ferencz 

'ff;5 Gáspár Fülöp 
Gáspár Izidor 
Gáspár és Révész 
Dr. id. Glass Izor 
Glasner Gyula 

!ao Dr. Glasner Samu 
Gelb Samu 
Dr. Gerber Béla 
Gergely Ede 
Gergely Hugó 

!66 Gerő József 
Gerő Mundi 
Dr. Gold Simon 

budai Goldberger Bertalan 
Goldberg Simon 

~7o Goldberger Gusztáv 
Goldberger Ignácz 
G? ld berger J e nő 
Goldberg Zsigmond 
budai Goldberger Sámuel 

~75 Goldmann Emil 
Goldmann ,József 
Goldschmied Bernát 
Goldschmidt Lipót 
Dr. Goldschmied Manó 

~so Dr. Goldschmied Mór 
Goldschmied Ödön 
Goldschmiedt Sándor 
Goldstein Mór 
Goldziaher Géza 

285 Dr. Goldziaher Vilmos 
Dr. Gosztonyi Ármin 
Gömöri Béla 
Göndör Károly 
Görög Gábor 

~9o Dr. Grauer Vilmos 
Greiner Jakab 
Groszmann Leó 
Dr. Grosz Gyula 
Dr. Grosz Lipót 

t 95 Gyömrői M. Manó 
György Arnold 
Grün ba um Leó 
Grünbaum Miksa 
Grünfeld Miksa. 

800 Grünhut József 
Grünhut Zsigmond 
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Dr. Grünstein Adolf 
Grünwald Miksa 
Grünwald Samu 

aro Gussma.n Simon 
Guttmann Benedek 
Özv. Guttman Jakabné 

és fiai 
Guttmann Tamás 
Gottmann Zsigmond 

RJo Dr. Gyulay Noé 
Haas Zsigmond 
Hacker Bertalan 
Hacker Lajos 
Halász Ferencz 

st:-. Dr. Halász Frigyes 
Halász Manó 
Halász Mór 
Halász N á. tán 
Halász Pál 

s2o Halász Sámuel 
Dr. Halmos Sándor 
Handel I. Tódor 
Handelsmann Arnold 
Halbrohr Adolf 

Bt6 Han dl er J ón ás 
Hatvany-Deutsch 84ndor 
Hansbrunner Vilmos, 
Bay Gyula 
Dr. Hecht Ernő 

sao Hecht Gusztáv 
Dr. Hecht József 
Hechi Samu 
Hegyei László 
Beidiberg Imre 

ss5 Dr. Beidiberg Márton 
Heidlberg Ödön 
Heidlberg Vilmos 
Heisler J ózsef 
Dr. Hegedüs Gyula. 

:uo Heller Ármin 
Dr. Heller Bernát 
Heller Sándor 
Hermann Antal 
Herczfeld Frigyes 

345 Herzfeld Norbert 
Hersch Samu 
Hertz Aladár 
Hertz Igná.cz 
Herz Ármin 

ano Herzfeld Zsigmond 
Herzfelder Manó 
Herzmann Bertalan 
Dr. Herzog Ede 
Dr. H evesi Simon 

855 Hirsch Nándor 
Birschi Mátyás 
Hirschfeld Arnold 
Dr. Hirschler Henrik 
Hirschler Samu 

86o Hoffer Béla 
Hoffer Mihá.ly 
Hoffer Márton 
Hofimann Béla 
Hofimann Salamon 

ae& Hoffmann Ármin 
Hochst&:ldter József 
Horovitz Fülöp 
Horovitz Ignácz 
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Dr. Horváth DezslS 

370 Horváth Sándor 
Horváth Zsigmond 
Dr. H reiner Artur 
Dr. Hültl Hümér 
Dr. botfai Hiivös József 

876 Igmándy Mihály 
Ignatz Lajos 
Dr. Iritz Adolf 
Irsai Ignácz 
J á.rmai Gyula 

sao Dr. J anovitz BertaJan 
Jónás Bertalan 
Jónás Izsó 
Jusztus Dezső 

J us tus Gyula 
sR5 Kada Sámuel 

Kádár Imre 
Kain Albert 
Dr. Kaiser Emil 
Kállai Adolf 

sgo Káldor Marcell 
Kammer Benő 
Kann Lajos 
Dr. Kann Sándor 
Kántor Alfréd 

ssrs Kántor Oszkár 
Kárász Aladár 
Kárász Bertalan 
Karsai Samu 
Karsai Vilmos 

~ Kassai lgnácz 
Kardos Ern6 
Kassovitz Tivadar 

Kattler Bernát 
Kaufmann Sándor 

'05 Katzburg Fülöp 
Kla.uber Samu 
Kraka.uer Lajos 
Kra.ka.uer Samu 
Kramer H. 

'Hl Kra.mer József 
Kramer MalakláB 
Kramer Rezső 
Kra.nsz Adolf 
Krausz Dávid 

416 Krausz Dezső 
Dr. Kra.usz Ede 
Krausz József 
Krausz Lajos 
Kra.usz Miksa. 

4:!o Krausz Sándor 
Dr. Kecskeméti Adolf 
Kecskeméti Árpád 
Kelemen Adolf 
Dr. Kelemen Mi.ksa 

'!5 Kell Vilmos 
Keller Antal 
Kemény Dávid 
Kemény Ferencz 
Dr. Kemény M.iklós 

~o Kendi Antal 
Kertész Bódog 
Klein Dániel 
Klein Dávid 
Klein Dezső 

ars Klein Géza 
Klein Gésa 
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Klein J. D. 
Klein József 
Klein Lázár 

''o Klein Lipót 
Klein Márk 
Dr. Klein Samu 
Klein Simon 
Klein Sándor 

.u5 Kleinmann Adolf 
Kremer József 
Kreutzer J e nő 
Kiasohek Gusztáv 
Dr. Kiss Arnold 

~ Kriegler Miksa 
Dr. Kriszhaber Adolf 
Krishaber Gyula 
Krishaber és Schlesinger 
Kohn Arnold 

455 Kohn Arnold 
Ko h n J aka b és fiai 
Kohn József 
Kohn Samu 
Dr. Kohn Sámuel 

üO Kohn Vilmos 
Dr. Kohner Adolf 
Kolisoh Adolf 
Konn Lajos 
Kónyi Manó 

"" Kopstein Lipót Emil 
Ropstein Zsigmond 
Korach József 
Korányi Adolf 
Kornfeld Gyula 

~'o Dr. Kövér Soma 

Dr. Kőrösy Józsefné 
Korvin Gyula 
Kronberget· Zsigmond 
Dr. Kunos Ignác z 

.,6 Kürschner Ernő 
Dr. Kürti József 
Kürti Károly 
Küszler Henrik 
Klug Lajos 

•Ro Dr. Ladányi Gyula 
Landau Ferencz 
Landauer József 
Landeberger Izidor 
Langer Simon 

4185 Langfelder Ede 
Lányi Emil 
Lányi Henrik 
Dr. Lasz Samu 
László Béla 

-'90 Latzkó Károly 
Latzkó Rándor 
Laubentracht Ignácz 
Dr. Laufer Lajos 
Laufer Zsigmond 

495 Lázár J ó zs ef 
Lazarus Adolf 
Lederer Gábor Ignácz 
Ledermann M ó r 
Leipnik Miksa 

5oo Leitersdorfer Dávid 
Dr. Leitner Adolf 
Dr. Leitner Ignácz 
Leitersdorfer Béla 
Leitersdorfer Béla 
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505 
ifj. Leitersdorfer Lipót 
Lenkei Henrik 
Leopold Rudolf 
Lévai Samu 
Lichtig Samu 

51o Lichtsahein Mayer 
Dr. Lichtenstein Salam. 

l 

Dr. Linksz Armin 
Litzmann Ignácz 
Dr. Loránt Leó 

515 Löbl Károly 
Dr. Löbl Vilmos 
Dr. Löwenstein Arnold 
Löw Arnold 
Löwy Ignácz 

&!o Löwy Károly 
Löwy M. L. 
Löwy Sámuel 
Lukács Emil 
Lukács József 

5!5 Magy. izr. kézmű és 
földmív. egyl. 

Dr. Máinai Mihály 
Dr. Mande l Dániel 
Dr. Mandel Pál 
Mandl Bernát 

5so Mandl Mór 
Mandl Miksa 
Dr. Mangold Ármin 
Manheit Henrik 
Marer S. 

585 Dr. Marc z ali Henrik 
Dr. Ma.rkbreit Gyula 
Maróthi Fürst Bertalan 

Márkus Ödön 
Dr. Mátrai Gábor 

54{) Mautner Adolf 
Dr. Mauthner Aladár 
May Dávid 
Dr. Mayer Sándor 
Medgyes József 

645 Dr. Medvei Béla 
Meller József 
Dr. Meller Simon 
Mendl Manó Fiai 
Maringer Lipót 

550 Massinger J án os 
Messinger Lipót 
Dr. Massinger Lipót 
Massinger M. Marcell 
Mezei Lajos 

55& Dr. Mezey Ferencz 
Dr. Mezei Mór 
Milch Géza. 
Milch Osz kár 
Dr. Mohr Béla 

5so Dr. Mohr Mihály 
Moller Vilmos 
Molnár Albert 
Molnár Ernő 
Dr. Molnár Mór 

&65 Morgenstern Emil 
Dr. Munkácsi Bernát 
Musquitter Lajos 
Müller Mór 
Müller Vilmos 

• 570 Dr. Nádas Bertalan 
N ág el Ignác z 
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N ag l er József 
Nagy Andor 
Nagy Ödön 

675 Nyári József 
N em es Marcell 
Dr. Német Antal 
Dr. Neuberger Árpád 
N eugröschl Sándor 

oso Dr. N eumann Armin 
N e uman Art ur 
N eumann Béla 
N eumann Ferencz · 
Neumann Samu 

685 Neumann Sándor 
Neumann Simon 
Neumann és Vidor 
N eu mayer Fülöp 
N euwirth Rezső , 

.59o Obudai Chevra-Kadisa 
Ó budai izr. hitközség 
Ohrenstein Henrik 
Ofner Dezső 
Dr. Oláh Dezső 

695 Orsz. izr. tanítóegyesület 
Orsz. izr. tanítóképzt> int. 
Orsz. rabbiképző 
Pál Henrik 
Dr. Pap Dávid 

aoo Dr. Patai . Samu 
Dr. Pátkai Dániel 
Pauncz Sándor · 
Perényi Adolf 
Pesti izr. hi tk. fi.árvaháza 

6l6 Petényi J 6zsef 

Perlesz József 
Pick Ignácz -
Pintshof f. Mór 
Platsebek Vilmos 

610 Plesz Mór 
Prenix irod. r. t. 
Polatsek Lajos 
Polgár ;Emil 
Politzer Mikaa 

615 Politzer Ignácz 
Politzer Miksa 
Politzer Sándor 
Pollaosek Henrik 
Pollaosek J en ő 

6:!o Pollak J aka b 
Pollák József 
Pollák és Schifi 
Polyák Hugó 
Poór Jakab 

6!5 Poór Rezső 
Pór Jenő 
Popper Gusztávné 
Popper Hugó 
Popper Károly 

&8o Popper Károly 
Popper Mór 
Dr. Porosz Mór 
lovag Posner Alfréd 
Preiser Miklós 

&86 Quitner Ignácz 
Rácz Artur 
Rácz Ferencz 
Rada Dezső 
Radnai Károly 
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~ Dr. Radó Antal 
Radó Viktor 
Radó Vilmos 
Radványi Ottó 
Dr. Rakonitz Mór 

6,& Dr. Rappaport Béla 
Ranschburg Gusztáv 
Redő Ignácz 
Reich Jenő 
Dr. Reich Mildós 

a5o Rechnitz Ödön 
Dr. Beiner Ede 
Beiner Ferencz 
Beiner Miklós 
Beimann Lázár 

~&6 Dr. Renner Adolf 
Rendes Izidor 
Dr. Réthy Mór 
Révai Miksa 
Révész Adolf 

"'Richter Gedeon 
Rigócz Zsigmond 
Rokenstein Sándor 
Róna József 
Rónai Gyula 

665 Rosenfeld Alfréd 
Rosenfeld Ármin 
Rosenfeld Ede 
Rosenfeld J án os 
bicskei Rosenfeld Henrik 

t7o Rosenberg Mór 
Rosenzweig Mór 
Rothauser Mózes 
Roth Miksa 

Dr. Rothbart J. 
675 Dr. Rott Jakab 

Rózsa Béla 
Dr. Rózsavölgyi Manó 
Salzberger József 
Sarkadi Ignácz 

680 Sándor Pál 
Dr. Salgó József 
Salgó Henrik 
Sándor Fülöp 
Dr. Sámuel Lázár 

685 Sebes Géza 
Sebestyén Arthur 
Dr. Sebestyén Károly 
Sessler Zsigmond 
Seidler Vilmos 

s9o Berényi l:>amu 
Silbermann Pinkás 
Simon Béla 
Dr. Simon Izidor 
Simon Jakab 

695 Simon Miksa 
Dr. Singer Jakab 
Singer Lipót 
Singer Sándor 
Bohr Benő 

700 Soltész József 
Somló Gyula 
Somlyó Mór 
Somogyi Albert 
Sommer Ignácz 

706 Spitz Márk 
Spitz Simon 
Spitzer D. H. 
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Spitzer Ignácz 
Spitzer József 

n o Spitzer Lipót 
Spitzer Mi.ksa 
Spitzer Náthán 
SurAnyi Béla 
Surányi József 

715 Dr. Sebrefer Zsigmond 
Dr. Schachter Miksa 
Schlanger Adolf , 
Schlenger Armin 
Schlanger Lajos 

1~0 Schwarz M. 
Schwarcz Izidor 
Dr. Schwartz J ó zs ef 
Schwartz Gusztáv 
Dr. Schwarz Ede 

7!6 Schwarz Ferencz 
Schwarz Lipót 
Schwarz Rudolf 
Schwarz Simon 
Dr. Schwarz Vilmos 

;so Dr. Scheimann Emil 
Schlesinger Gyula 
Schlesinger Sándor 
Schlesinger Sándor 
Schlesinger Sándor 

786 Schweiger Imre 
Schweitzer Henrik 
Schrecker Izidor 
Dr. Schreyer Jakab 
Schill Salamon 

ao Sohillinger Sándor 
Dr. Schiller Zsigmond 

Schmiedl Albert 
Schmiedl Ignácz 
Schö:ffer Bódog 

746 Schön Dávid 
Schönfeld Gábor 
Dr. Schö n t heil Mó.r 
Schulhof Nándor 
ifj. Schultz József 

750 Schulz Vilmos 
Dr. Stamberger F . 
Dr. Stamberger Salamon 
Stampfer Kálmán 
S trasser Alfréd 

755 Dr. Strasser Imre 
Győrvári Strasser Rezső 
Strauss Mór 
Dr. Stein Emil 
Stein Miklós 

76o Dr. Stein Miklós 
Dr. Stein Miksa 
Steinherz Bernát 
Steiner Ármin 
Steiner József 

765 Steiner Mór 
Steiner Sándor 
Stein berger J aka h 
Steinberger Zsigmond 
Sterk Rikárd 

no Stern Ábrahám 
Stern Ármin 
Stern Béla 
Stem Alfréd 
Stem Gyula \ 

775 Stern Soma 
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Stern Henrik 
Stern I zsó 
Stern Kálmán 
Dr. Stern J ózsef 

780 Dr. Stern Samu 
Strelinger Gyula 
Dr. Stricker Mór 
Stier Zsigmond 
Sti:ffson Emil 

785 Stomfai Lajos 
Szabó Ármin 
Szabó József 
Szabó Rezső 
Dr. Szabolcsi Izidor 

790 Szabolcsi Miksa 
Szalai Ödön 
Szánto Aladár 
Szász Béla 
Székely Ferencz 

795 ifj. Székely Ignácz 
Dr. Székely Miksa 
Székely Simon 
Székely Mór 
Székely Miksa 

soo Szende Béla 
Szende Fülöp 
Szende Lajos 
Dr. Szenes Zsigmond 
Szepes Béla. 

806 Bzilas N án dor 
Dr. Szili Adolf 
Szilárd Károly 
Bzirmai Oszkár 
Dr. Szirmai Manó 

A~ IMIT Évkönyve 1908. 

81o Tauszig Hugó 
Dr. Tauber Jakab 
Tedesco Bernát 
Teichner Arnold 
Teichner Gyula 

816 Dr. Temesváry Rezső 
Tenezer Emil 
Timár Jenő 
Toch Samu 
Tolnai Gyula 

820 Dr. Tolnai László 
Török Gynla 
Tramka József 
Trebitsch Miksa 
Turóczj Sándor 

825 Tsuk Sándor 
erényi Dllmann Gyula 
Dr. Unger Bernát 
Ungár Miksa 
Unterberg Albert 

880 Urbán Adolf 
Urbán S. L. 
Urbán Zsigmond 
Vadas Rezső 
Vajda Dezső 

885 Vajda Gerő 
Dr. Vaisz Sándor 
Valkó Miksa 
Vári Dezső 
Varjas Adolf 

MO Dr. Várkonyi Kálmán 
V ssadi Gyula 
Vécsi Jenő 
Dr. Vermes Lajos 

!7 
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Veisz Adolf 871S W olliscb H ug6 
,;,ts Vermes Ern6 W o liisch Leó László 

Dr. Vidor Jenő Widder Henrik 
Dr. Vjró.g Mór Widde1· Mór 
Visnofszky Sándor Wiener Mór 
Vitéz Gyula Rao Wilheim Artu1· 

~r.o Dr. W aldapfel ,J án os \\Timmor Mór 
WuJdner Mór Winkler Mibály 
Wassermann Lipót Winter Herrmann 
W eidinger Miksa Wittenberg Ignáoz 
'"Veinreb B. 886 W odianer Arthur 

Sllts Weiner Sándor Wolf Albert 
Dr. Weiss Hugó Dr. Wolf Vilmos 
Weiss Zsigmond Wolfner Gyula 
Dr. Weissbergef Miklós Wolfner József 
Weisz Adolf 890 Wolfner József 

AAO W eis z Emil Wolfner Lajos ' 
Dr. Weisz Gyula Wolfner 'rivadar 
W ei sz Henrik W ollák So ma 
Weisz Imre W oliner Fülöp 
Dr. Weisz Jakab 895 Zádor Félix 

BH6 Weisz ! 1. Pál Zala Adolf 
Weisz Manó Zwack Samu 
l>r. Weisz Miksa Zelinger Sam u 
Dr. 'Veisz Mór Dr. Zerkovitz Imre 
Weisz Tivadar 9oo Dr. Zsengerj Miklós 

kiO Weiszberger Antónia Dr. Zsengeri Sam u 
Dr. W eis z burg Gyula Zion egylet 
Weisz Adolf Zinsenhoim Zsigmond 
Weiszmann Noé Zoltán Béla 
W eitzenfeld J aka b 
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b) Vidéki tagok. 

AbádszallJk. 

906 Gróf F. Gyula 

Abony. 

Dr. Blumgrund Naftáli 
Hay Károly 
Ha.y Mór 
Dr. Hirn Márton 

91o Izr. hitközség 
Kopecki Ármin 
Lang Oszkár 
Löffier Miksa 
Pintér Gyula 

915 Richter Béla 
Dr. Révész Géza 
Véli Miksa 

Adony. 

Dr. Löwinger Sámuel 

Albert-l?·sa. 

Bleier Gyula 
tso Ulmer István 

Alhó. 

Dr. Rainer Miksa 

Alsómogym·ód. 

Csillag Gm~ztáv 

Al8óBzernye. 

Berger Mór 

Anarcs. 

Liner Gyula 

Alsólendva. 

H5 Izr. hitközség 
Kormos Ármin 
Dr. Rudolfer Antal 

Annavölgy. 

Dr. Mosonyi N.. 

Antalfalva. 

Dr. Fischer Miksa 
vso Dr. Klein Lipót 

Spitzer Géza 
Stein Mór 

A ?'anyos-Ma1·óth. 

Pető Albert 
Dr. Perl N. 

A1·ad. 

w Adler Andor 
Bing és Löbl 
Fr~enkel 8. Sándor 
J ellinek József 
végvári Neumann Dániel 

NO Rónai J án os 
Dr. Rosenberg Sándor 
Singer Izraél 
Dr. Steinitzar Pál 

í~. 7* 
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Aszód. 

Büobler Nándor 

Baj u. 

9.J5 Dr. Brach Samu 
Chevra Kadisa 
Dr. Fleischmann M6r 
Goldsohmied Zsigmond 
Hesszer Gyula 

960 Izr. hitközség 
Izr. nőegylet 
Kun Lajos 
Pollák Illés 
Pollák Lajos 

95:; Reioh Salamon 
ifj. Reioh Vilmos 
Rose n b erg J aka b 
Dr. Rosenberg Samu 
Schliesser Miksa 

960 Somogyi Emil 
W eidinger Rezső 
Weidinger Hermann 

Balas.~ag1Jarmat. 

Felsenburg Gyula 
Izr. orth. hitközség 

eM Klein Adolf 
Dr. Révész DezslS 
Rózsa Jenő 

Balaton-Boglá1·. 

Özv. Frank Henrikné 
Dr. Telegdi Zsigmond 

B alaton.'izrntgyö·J·gy. 
970 Dr. Várkonyi Jenő 

Bu1·anya-Mágócs. 

Lebovics I. 
Dr. Stauber H. 
Weisz Ödön 

Bácsalmás. 

Rosenberg Emil 

B.-Bic~l"(' . 

975 Freund Arthur 
R en-mann Sándor 

B?·w~.!{ó. 

Marer Benő 

Békét;csabu. 

Dr. Fáy Samu 
Kun Ede 

980 Reismann Simon 
Schwarz J ónás és Fi& 
W allerstein S. Sámuel 

Be~ztP?'CZc'. 

D1·. Biss Kornél 
Klein J 6zsef 

esr, Dr. Scberf Izraél 

Belényeti . 

Feinstein Márton 
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Be?~ettyóuj falu. 

Dr. Krausz Samu 
Dr. Renner Albert 
Zádor Márton 

Bm~egszász . 

990 Ba.lkányj Ödön 
Fehér Emil 
Kont Manó 
Lipne1· Izidor 
Dr. Reismann Simon 

995 Roth Gábor 
Virányi Béla 
W eis z Ignácz 

Beszterezebánya. 

Izr. hitközség 
Dr. Porgesz Samu 

1oc.o Sonnenfeld Mór 
Dr. Schönfeld Áron 
Dr. Szilárd Frigyes 
U nger József 

Bod1·ogsze1·da hely. 

Guttma.nn Mór 

Ro,ic.~. 

1005 Grossmann Samu 

Bozot"-cs. 

Spmrger Igná.cz 

B1·ogyán. 

Pollá.k Sándor 

Buttyin 
Izr. hitközség 

Buziá.c;. 

Brasch Simon 

C.r;api. 

1015 Sommer lgnácz 

Csákova. 

Dr. Kohn Rezső 
Dr. Osztem Salamon 

Csantavé,·. 

Roder Jakab 

Csáktornya. 

Heinrich M. 
1010 Moses Bernát 

Schwarz J. 
Wollák R. 

Csiks:;entki,·ály. 

Friedlamder Emil 

Csongdul. 

Buck Hermann 
tO!O lz:r. hitközség 

Fekete Lajos 
Dr. Guttmann Mihály 

C•au·gó. 

Izr. hitközség 
Dr. Kohn Lajos 
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Csu1·og. 

toos Weltmann Lipót 

Csuz . 

Honig Dávid 

Czegléd. 

Bikur-Ch olim-Egy let 
Dr. Osztern Salamon 
Scheiber Zsigmond 

wao Dr. V á radi Sámuel 

Czinkota. 

Izr. hitközség 

Dárda. 

Bihari Benő 
Dr. GondaSándor 
Dr. Berger Lajos 

t0.~5 Dr. Gruber Lajos 
Keszler Gábor 
Singer Emil 
W ámoseber László 

Debreczen. 

Aufricht Alajos 
to&o Dr . .Bal~zs Bertalan 

Dr. Balkányi Miklós 
Deutsch Igná.cz 
Deutsch Sámuel 
Dr. Fejér Ferencz 

to~ Dr. Fleischmann Mór 
Dr. Freund I. 

Goldberge1· Adolf 
Dr. Gutfreund Sámuel 
HajnalSámuel 

1o5o Hirsehfeld Ármin 
Hoffmann Sándor 
Hoffmann és Kronoviez 
Izr. hitközség 
Izr. nőegylet 

1055 Izr. szantegylet 
Kardos Samu 
Kohn Lipót 
Krausz Vilmos 
Liadermann Henrik 

1oao Dr. Poppe1· Mór, 
Rej eh mann Ármin 
Schweitzer J ózsef 
Dr. Szántó Sámuel 
W einstein J aka b 

t065 W ei sz Sándor 

DéR. 

Elefán t Sándor 
Friedhander Gyula 
Gálocsi Samu 
Hirsch Vilmos 

1010 Dr. Hollrender Samu 

... 

J erémiás és Rosenberg 
Klein N án dor 
László Ernő 
Reiter Lnjos 

107ö Rosenberg Lajos 
Dr. Weisz Lipót 
Dr. Wattenstein Noé 
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Déva. 

Hirsch Adolf 
Mannheim Ármin 

Dévaványa. 

1080 Berkovits Dezső 

Grünfeld Ignácz 

Dévényuj falt~ . 

Mittelmann M. és Társai 

Dicsőszentmárton. 

D1·. Erdős I zor 

Dolna-Tuzla. 

Dr. U r bach Henrik 

Dombok. 

1086 Benjamin Jenő 

Dombo:vár. 

Reinitz Gábor 
Spitzer Sándor 

.Dunaföldvá?~. 

Dr. Lévai Dezső 
Borovitz József 

t09o Haaz Sámuel 
Kovács Jenö 

Duna8zerdahely. 

Freund Miksa 
Steiner Salamon 
Wiener Simon 

Ebeczk. 
100s Unga.r Zsigmond 

Zinner György 

Écska. 
Brau n J aka b 
Folkmann Ferencz 
Kohn Izidor 

1100 Dr. Messinger Károly 

Eg eJ·. 

B ra un József 
Greiner Arnold 
Grosz Gábor 
Ernst Ede 

lll> 6 Dr. Heim l er Ede 
Kardos Sándor 
Dr. Klauber Frigyes 
Lichtmann Ernő 

Mezei Dávid 
1110 Rosenfeld Gyula 

Rosner Jenö 
Dr. Roth Dezső 

Dr. Schweiger L. 
W ein berger Zsigmond 

End,·öd. 

ut5 Roth Lajos 

../!;pe1:ie~. 

Che~a-Kadisa 

Czajler Elek 
Dr. Böhm Aladár 
Dr. Engiamder Emil 
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u~o Izr. hitközség 
Dr. Neuwirth Zsjgmond 
Dr. Propper József 
Dr. Rose n b erg Teofil 
Dr. Sonnenschein Simon 

uts Stern Fülöp 
W ei sz Hermann 
Weisz Jenő 

É1·sekujvá1·. 

Kurzweil Gáspár 
Singer Lipót 

É1·szentki1·ály. 

11so Roth Izidor 

~1·zsébet(a.lva. 

Grauer Sándor 
Dr. Krisha.ber B. 
Dr. Pártos H; 

Eszék. 

Dr. Reinfeld Károly 
1185 Dr. U ngár S. 

Facset. 

Izr. hitközség 

Fehé1·templom. 
Löwy Jenő 

Feketepuszta. 

Lonka.i Ármin 

FelsősziJ lláspatak. 

Schlesinger Adolf 

FPls(hvisó. 

11~ Elefán t Sándor 
Glanzmann Zsigmond 
Dr. Lax Samu 
Dr. Mátrai Ignácz 

Fhww. 
, 

Abraham József 
tu-5 Chevra-Kadisa 

Dr. Frank József 
Hartmann József 
Kirz Adolf 
Klein Manó 

Fogm·ag. 

u5o Izr. hitközség 
Izr. nőegylet 
Dr. Kelemen A. 

ffiugyivásá? ·hfly. 

Nussbaum Sámuel 

Galánta. 

Dr. Neumann Mór 

Galgó ez. 
1165 Izr. népiskola 

GáL~zécs. 

Dr. Budali Izraél 
Dr. Schwarz Ignácz 

' 
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(;.w·wu. ;:;( ntkerf>.<.::;f. 

Izr. hitközség 

Gym·gyábékú .. 

S1mon Márton 

n6o Gym·gyó~zentwih·lós. 

Keller Arnold 
Stein Elek 

Gy&~·gyóalf'al·lt. 

Rosenfeld Miksa 

Gyimesközéplak. 

Goldseblag Osiás 
uao Smilovits Jakab 

Venetianer Mór 

Gödöllő. 

Blumenthal Manó 

GömöJ·ba1·ka. 

Grünmann Arnold 

· Gyonw. 

Hartenstein Vihnos 

Gyöngyö~. 

1110 Keresk. csarnok 
Spitzer László 

Gyö·1-. 

Chevra-Kadisa 

• Déri Józ ef 
Győr szabad kir. város 

1175 Izr. hitközséa o 
Krausz 11 an ó 

~ Mautner Henrik 
Scheiber Mór 
Dr. Schwarz "hfór 

u so Szendröi Mór 

(; y u la. 

Dr. Berkes N. 
Braun Mór 
Czinozár Adolf 
Czinozár Dezső 

1185 Izr. hitközség 
Dr. Kohn Mór 
Dr. Major Simon 
Dr. Marton József 
Reisner Béla 

u9o Reisner Ede 
Sohwimmar Adolf 

Ga ra 111~ ~-<'11th> 1·i n c::. 

Izr. hitközség 

llt~jcl u~zobo~:./á. 

Adler runu H. 

Jlatl'cw. 

Blumenthal Béla 
U 95 Grün József 

Dr. La-kne1· Al~dár 
Löw Andor 
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1/ódme~t"it•ú árhely . 

Dr. Aniszfeld Endre 
Beregi Lajos 

t-:!05 Feiner Mór 
Izr. hitközség 
Dr. Kanitzer Sándor 
N eumann József 
Pollák Sándor 

1200 Saltmann Lajos 
Steiner L. József 
Dr. Wilheim Arnold 
Kiss Bertalan 

J.qló. 
Izr. nőegylet 

J!to Izr. hitközség 
Izr. iskolaszék 
Dr. Korach Fülöp 
Dr. Lorber Adolf 
Lőwy Mór 

t!t5 Rosenthal Mór 
Dr. Rottenberg M. 
Dr. Singer Alfréd 
.Dr. Szita Bertalan 

ldt•m·. 

Kohn Miksa 

Ipolyság. 

1no Izr. hitközség 
Szauer Izidor 
Dr. Vámos Béla 

" 
Ivúndá?·da. 

Láng Hermann 

J ánoslu..tl?n a. 

Dr. Holhander Adolf 

Jánosháza. 

t!!5 Rosner Dezső 

Jászbe1·ény. 

Chevra-Kadisa 
Dr. Konrád Árpád 
Leitner Ármin 
Schatz Henrik 

t !Bo Dr. W eis z István 

Já~ z la.dá ntt. ... 

Lusztig Adolf 

Ka ál. 

Lőte Lázár 

Kalocsa. 

Steinberger Herma;nn 
Dr. Szántó Lajos 

1ts5 Wolf Mór 

Kápolná.~ . 

Ta.ussig Sándor 

Ka1JOSVá?'. 

Dr. Herzog M. 
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Izr. hitközség 
1!65 Kohn Gábor 

Kemény Samu Dr. Schreiber Ignácz 

Karánsebe.c:.. Keszthely. 
t!~ Antal I mre Beck Sándor 

Dr. Gergely Illés Dr. Büchler Sándor 
Haller Ernő Hoffmann Soma 
Lukács Ferencz 1210 Izr. hitközség 
Dr. Mayer Vilmos Mandl Pál 

1! 45 Pollák Sándor Neumark Igná~z 
Dr. Roth Ernő Pető Vilmos 
Wiener Gyula 

Kéz má1·k. 
Kassa. Dr. Pollak Vilmos 

Ch evra Kadisa ll 

Frisch Samu Kisbér. 

t~íio Dr. Klein József 1!75 Izr. hitközség 
I zr. anyahitközség Kohn Lipót 
Dr. Kircz Viktor Dr. Neumann Jákó 
Dr. Pap lllés 

Kisczell. Poliezer Izsó 
1~5 Dr. Sichermann Bernát Dr. Balassa J en ő 

Dr. Weiss Béla Bischitz Károly 

Weisz Izidor 1180 Komlós Sándor 
Roseuberger M. Miksa 

Kt>cskernét. W ei sz Sándor 

Dr. Bárány J. 
Kir:.kttnhala. Brachfe]d O., 

tteo Feldmayer Ignácz Grosz Adolf 

Fischpán Mór Hofmeister Mór 

Gross Simon 
Kisma1·tmt. 

Dr. Kecskemáti Adolf 
Dr. Kecskeméti Lajos 1185 ifj. Wolf Lipót 

Wolf Sándor 
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Kil'álylwlmt~cz. Ko l o zsvá1 ·. 
, 

Fenyvesi Kálmán Abrahám Sándor 

Dr. Hegyi Dezső Berger Dezső 
Bergn er Mór 

Ki spe~ l. Berkovits Arnold 
Chevra.-Ka.disa 1s1o Binder Mór 

J!9o Herbaesek Antal Csapó Lázár 
Burger Frigye~ 

Kis-Pm·uba. Dr. Eisler Mátyás 

Haas Adolf Dr. Fenyő Béla 
tst5 Dr. Fodor István 

Ki. -~·rtmrcz. Frankl Miksa 

Löwinger Lajos Gárdonyi Imre 
Grosz Frigyes 

• Ki:h. f'lws. Halász Jenő 
Lm n der J ózsef 18!0 Hunwald L. 

Izr. nőegylet 
Ki~-s, .. n ny('. Kemény Arma.nd 

Bruckner Adolf Dr. Kl ug Lipót 
Kuhn Bercát 

Ai,<;-Vá)·da. 1St5 Kollár Miksa 
·~ Halasi Mór ] Jasz Lázár 

Kereskedelmi 1\.ör Löblé Mihály 
Molnár József Mestitz F erencz 
Reismann Samu N eu berger Z si gm ond 
Széll Mihály 18ao Orth. izr. hitközség 

taoo Dr. Vadász Lipót Polak Gaston 
Weisz Lajos Ro b ert Lipót 
Zuekermann Bernát Dr. Ro senberger Mór 

Stern Izidor 
KIJbánya. 1886 Strompf József 

lzr. bitközeég Schönberg Miksa. 
Fiaeber Deaaö 8zán tó Bertalan 

tu Polgari serf8sö Szemcs Kát·oly 
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Dr. Tauber Farkas 
1840 Vass Samu 

Weisz Ármin 
Dr. Weisz J ózsef 
Weisz :Kálmán 
Weisz Mór 

ts+!S W ertheim er Samu 

K omá1·m 11. 

Chevra-Kadisa 
Fried Jenő 
Izr. biíközség 
Milch Dezső 

t s60 Spitzer Béla 

K01ná1'01n-Fü.~s. 

Fl ei schmann Dá vid 

Kö1·mend. 

Bernstein Győző 
Izr. hitközség 

Kö,~möczbánya. 

Izr. hitközség 
1866 Dr. Langfelder Adolf 

Kö,~ösm,•ző. 

Hauslich Vilmos 
Beifermann Szanye 
lrfannn.ros Izrael 
Rose n th al Chaim 

1S6o ifj. Rosenthal Dávid 
Rose n th al J ó n ás 
Rubel Eisig 

Sebnabel Dávid 
Bchweid Arnold 

t 865 W ald Hermann 

Kunszentrniklós. 

Weinberger Ernő 

Léva. 

Izr. hitközség 

Ei.ppa. 

Sándor Mór 
Dr. Steiner J ános 

Liptószentmiklós. 

1870 Gansl lgnácz 
Dr. Kux Bernát 
Dr. Mayer Ármin 
Dr. Singer József 
Sta.rk Ábrahám 

t871S Schwalb Albert 

Liptó~ivá1·. 

Bloch Mór 
Roth Arthur 

Losonc z. 

Borsod-Miskolczi gőz
malom losonczi és 
hatvani gőzmalmai 

Dr. Barta Mór 

1980 Dr. Fischer József 
Dr. Keszler Lipót 
Kirner József 

• 
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ifj. Lederer Mór 
Löwy Adolf és Fiai 

1886 Mannheirner Leó 
Dr. Oppenheimer Fer. 
Sacher Gusztáv 
Sternlicht Salamon 
Schneller Károly 

139o Dr. Vajda Béla 
m. Dr. \ Yobl Adolf 

Lugo.·. 

Ifj. Deutsch l. 
Dr. Fényes J ózsef 
Klein Sámuel 

1895 Dr. Lenke Manó 
Dr. Rosanthal Gyula 
Tyroler Emil 
V értes Lajos 

Madfl. 

Stejn Salamon 

;llágócs. 

aoo Honig Dávid 
Komlós Miklós 

Mftkó. 

Chevra-Radisa 
Dr. Dózsa Lajos 
Dr. Dózsa Sámuel 

1~ Dr. Dózsa Simon 
Iritz M6r 
Izr. hitközség 
Dr. Kecskeméti A. 

Krausz A. 
uto Pártos Izsó 

Pollak Sándor 
Neumann Zsigmond ", 
Teltsch Adolf 

M át·ama?·osszig et. 

Altmann Ferencz 
Ut5 Dr. Grünwald Zsigmond 

Harczos Ignácz 
Dr. Heller Zsigmond 
Dr. Klein Ar th ur 
.Klein Zsigmond 

uto Milch Dezső 
Oesterreicher Sámuel 
Sebők József 
Schnitz József 
Schöngut J aka b 

At/ a1·osillye. 

Ut6 Kohn J ón ás 

Jlfa'rosludas. 

Dr. Frieder Mór 
Dr. Havas Sándor 

Marosvásárhely. 

Ahronsohn Bertalan 
Balog .Béla 

t 68o Berger An tal 
Betege. és temetk. egylet 
Bürger Albert 
Farkas Aladár 
Farkas Hermann 
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us5 Farkas Izsák 
Fekete Bernát 
Fekete Izsák 
Friedmann Ernő 
Dr. Grossmann Rezső 

tuo Halász József 
Kállai Adolf 
Dr. Löwy Ferencz 
Mesti tz Henrik 
Mestitz Mór 

tu5 N em es Gyula 
Révész Béla 
Riemer J ón ás 
Schönatein Gyula 
Stein József 

u5o Székely Manó 
Dr. Tischler Gyula 
Dr. Tischler Márton 
Vajda Zsigmond 
Wallerstein Bertalan 

Jlfátyásfötd. 

U55 Frey József 

Medgyesrgyházu. 

Klein Vilmos 
Rosanthal Sámuel 
Zucker1nann •rzidor 

"V rsterberek. 

Blau Béla 

Mezöberény. 

t ~eo Izr. hitközség 

'Afezöc~át. 

Dr. Kardos Izidor 

Jfezökászony. 

Dr. W el tm ann Sándor 

ftfezöhegye~~. 

Auspitz Lajos 
Bárány Dávid 

M ezőhegye.r:;. 

U65 Dr. R{)th Dezső 

Miavo. 
Dr. R{)th !fiksa 

slfinda. 

· Dr. Nádas József 

Miskolcz. 

Barneh Gyula 
Chevra-Kadisa. 

u.1o Dr. Dohos József 
Dr. Ferbetein József 
Hoffmann Jakab 
Izr. hitközség 
Dr. Kőszegi Armand 

U76 László Adolf , 
Dr. Sidlaner Armin 
Sidlauer Ignácz 
Dr. Sugár Mihály 
Sngár Imre 

1680 Sohreoker S. L. 
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Dr. Weisz Géza 
Dr. W enetianor J aka b 
Züszmann Henrik 

Jtfádo.~. 

Krausz Sándor Fiai 

1l'fohúcs. 

us5 Blau Rezső 
Fischer J aka b 
Dr. Flesch Ármin 
Freund Sándorné 
Dr. H erzmann Manó 

U9o Dr. Löwy Jakab 
Dr. Miskolczy Gyula 
Miskolczy Sándor 

. Dr. Müller Samu 
Kohn Sándor 

1'96 Pauncz Zsigmond 
Popper I. D. 
Wolf Zsigmond 

.\lohol. 

Horváth Emil 
Mannheim Simon 

1100 Sándor Miksa 

' Cseng Sámuel 
Fried Béla 
Dr. Huppert Jakab 
Ker. Hitelbank 

150& Singer Lipót 
Surányi Sámuel 

~llod·l'. 

Büchler P. 
Dr. Heumann J. 

Nfosrnt. 

Izr. hitközség 

1\lh mlr á r s. 

11>1o Dr. Deunapfeld József 
Deutsch Béla 
Fisch Jenő 
Fried Géza 
Fried Ignácz 

15trí Dr. Fried Soma 
Gutfreund Ern6 
Dr. Kass Sándor 
Dr. Katz Sándor 
Dr. Kiss Lipót 

1520 Len d v ai Aladár 
Löwinger Béla 
Kiss Lajos 
Kohlbach Simon 
Kroó József 

tfit& Meisels Sam u 
Dr. Meisels Vilmos 
Dr. Molnár Jákó 
Rosenfeid Arnold 
Dr. Roth Izidor 

t5so Baphir Albert 
Schosberger n. 
Strausz Lajos 
Tulipán József 
Varga Béla 
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Sugyatád. 

1~s5 Dr. Lövinger Salamon 

Nagybef'skerP-k. 

Izr. hitközség 
Dr. Klein M ó r 
Dr. Mangold Samu 
Dr. Pollak Gyula 

1M o Temmer Sándor 
Weisz Izidor 

Nagybittse. 

Friedler Lajos 
id. dr. Holzmann Lajos 
ifj . dr. Holzmann Lajos 

16'5 Izr. hitközség 
l 

Dr. Politzer Armin 
Schach ter Henrik 
Sonnenfeld Gyula 
Tauszk J aka b 

1660 Temmer Sán<.lor 
Dr. Weisz Arnold 
Dr. Wellesz Gy. 

;Ya,yyboc.c;kó. 

Hofmann Eisig 

,.Y a q y ka wi zs a. 

Berény Árpád 
tM6 B lanken b erg Imre 

Böhm Emil 
Fleiachmann Miksa 
Fleischner Miksa 

Az IM/T Évlcünyve 190H. 

Fuchs Artur 
1560 Grünhut Henrik 

Heltai J ó zs ef 
Hirschler Sándor 
Marton Ignácz 
Dr. Neumann Ede 

16M Miklós Dezső 
Dr. Pillitz Sámuel 
Hirschter Sándor 
Beichenfeld Sándor 
Singer József 

tr>7o Steiner Zsigmond 
Stern Sándor 
Stern Sándor 
Strem Ottó 
Schwarz Ottó 

1675 Szamek Lajos 
W eis er József 
Dr. Weisz Lajos 
Weisz Tjvadar 

Nagyká/I'Oly. 

Dr. Adler Adolf 
t&so Berger Ármin 

Bing Mór 
Friedmann Sándor 
Kaufmann Jenő 

Nayy/did ~t du. 

Frankl Jakab 
1~ Dr. Kacser Zsigmond 

Politzer Arnold 
Dr. \Volf Lipót 
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l 

1\~ugykő? ·ös. 

Dt·. Dezső János 
Neu Gyula 

1590 Izr. hitközség 
Dr. Révész Simon 
Rothbaum Sándor 
Steiner Farkas 
Steiner Zsigmond 

1595 Szántó Gyula 

.LV agy kürtős. 

Róna Sándor 

J\" agy lak. 

Dr. Bak os Ödön 
Benedict J en ő 

N agyrnihály. 

. Dr. Glück Borna 
1600 Sterck Hermann 

Dr. Widder Márk 

N agysurány. 

Engel Berta ' 
Dr. En gel. Ign ácz 
Grün Mór 

Nagyszalonta. 

1605 Dr. Barta Ferencz 
Dr. Beoher Áron 
Izr. hitközség 

Nugys~ék. 

Dr. Pfeffer György 

1\''agyszPntmiklós. 

Izr. hitközség 
1s1o Ürményi Antal 

Nagyszontbat. 

Diamant Samu 
Dr. J us z th Ármin 
Keresk. olv. tár s. 
Schlesinger Hermann 

t 615 Stein Miksa 

Nagyszőllős. 

Guttmann Emanuel 
Dr. Kroomer Lipót 
Rosner Adolf 
Somlyai Ignácz 

..V agyvár ad. 

16to Dr. Adorján Ármin 
Auspitz Adolf 
Dr. Barta Dezső 

Dr. Bárdos Imre ' 
BergeT Gyula 

16!5 Dr. Berkovits Ferencz 
Bihari Endre 
Bognár Sándor 
Ereider Ármin 
Bingler J aka b 

16SO Dr. Dőri Ferencz 
Farkas Izidor 
Dr. Fenyő Sándor 
Dr. Gerő Sándor 
Grünwald Jenő 

1685 Dr. Kecskeméti Lipót 
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Krausz Adolfné Steiner 
Berta Ny·i>·bát01'. 

Dr. Kurlrender Ede 
La.katos I. J ó zs ef 
Loondler F erencz 

ta'o Lederer Márton 
Leitner Lázár 
May Sándor 

ezei dön 
Dr. }.fihelfi Lajos 

t o45 Moskovits Farkas 
Dr. Perczel Adolf 
D1·. Radó J. 
Rácz ;Jakab 
Reismann ~Iór 

t G5u Révész Sámuel 
Dr. Rez. ő M. 
Dr. Rottmann Jakab 
Schwartz Mór 
Somló Miksa 

t 6&5 Bonneufeld Adolf 
Vermes Kor·nél 
W echsler Adolf 
Weisz Gábor 

1Vyá·rádszereda. 

Dr. Lőte L ajos 

~.,.yá1·ásgm·ond. 

1860 Rose th J ózsef 

Nyirbász. 

Hirsch Manó 

Mandel Dezső 

yiregylláza . 

Blau Pál 
Bálint Andor 

1665 Fábián Ferencz 
Dr. Flegmann J en ő 
F,riedmann J aka b 
Dr. Haas Emil 
Klár Gusztáv 

t670 Lichtmann Dezső 

Morgenstern Dezső 

Rosenthal Ferencz 
Statusquo izr. hitközség 
Dr. Silberfeld J aka. b 

1675 Silberstein Mildós 
Zucker Henrik 

Ny?,rrrnadu. 

Stein Salamon 

Nyit1·a. 

Grosz Mór 
Izr. leányegyesület 

Óbecse. 

t880 Fischer J. József 
Freund József 
Dr. Galambos Pál 
Izr. hitközség 
Oblatt Béla 

t685 Dr. Székely Ignácz 
28'* 
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Orosháza. Pá1·kány. 

Singer Miksa 1100 Frank Vilmos 
Tafler Jakab 

Oravicza.. 

Dr. Baumann Izsó 
Belgrader József 

P.-Gyala. 

t 690 Deutsch J en ő 

P. -Soskáshát. 

GTossmann Fábián 

Palánka. 

Rosenstock Samu 

Pancsova. 

Blach Mór 
Dr. Graber László 

1696 Dr. Grosz Dezső 
Izr. hitközség 
May Antal 
May Róbert 

Pápa. 

Dr. Hirsch Vilmo9 
1100 Dr. Kende Ádám 

Dr. Koritschoner Vilmos 
Sipos Ödön 
Steinberger Lipót 
Wittmann Ignácz 

... 

Pató háza. 
J erémiás Som a 

Pécs. 
jánosi Engel Gyula 
jánosi Enge l József 
Fried Jakab 

1110 Füchsl Arnold 
Dr. Goldberger Ignácz 
Ilerezeg te~tvérek 
IIirschfeld Sámuel 
Izr. iskola 

1716 Jacobi Fülöp 
id. Krausz Béni 
Dr. Löwy Lipót 
Dr. Perls Ármin 
Stern Károly 

1110 Wertheírn Jakab 

Perlak. 

Dr. Kemény Fülöp 

Péterl'éve. 

Dr. Deutsch Adolf 
Klein Arthur 
Dr. Roth Miksa 

t7!li Schönfeld Leontin 

Petőszinnye. 

Weisz Vilmos 
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Privigye. 

Freiberg Bernát 
Dr. GömöTy Zsigmond 
Dr. PTivigye Zsigmond 

J;so Schwarz Ede 

Pogányszentpéter. 

Löwenstein Emil 

Polgárdi. 

Má.rkus Sámuel 

• Pozsony. 

Bettelheim Samu 
Guth Antal 

1786 Hauer Miksa 
Bruck Miksa 
Kohn Vilmos 

Pöstyén. 

Dr. N euwirth N án dor 

Pue hó. 

Bricht Emil 
t740 Brichta Emil 

Püspökladány. 

Deési Rudolf 

Pusztapátka. 
\ 

Pátkai József 

Rábahidvég. 

Deutsch József 

R ácz almás. 

R. dr. Paizs Gyula 

R áczkevP.. 

1"5 Berger Jakab 

Rákos. 

Friedmann La j os 

Rákoskeresztu1·. 

Oroszlán Vilmos 

Rahó. 

Dr. Hajnal Ede 

R ozsnyó. 

Dr. W eiszkopf Arthur 

R u?na. 

t760 Dr. Fischer Mór· 
Fried Izsó 

Sajószentpéter. 

Dr. Mezey Mór 

Sándo1·{alva. 

Dr. Gon da Mór 
Schwarcz Ferencz 

1755 Schwartz Sámuel 

Salgóta'rján. 

Gerl> N án dor 
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Sátoralj aU:i hely. 

Alexander Vilmos 
Barta. Béla 
Egri Etelka 

t7so Dr. Fried Samu 
Dr. Goldbe1·ger Izidor 
Grünbaum Simon 
Haa.s Imre 
Dr. Klein Károly 

1765 Dr. Lichtenstein J an<> 
Reichárd Ármin 
Dr. Roboz Bernát 
Schweiger Márkus 
Dr. Székely Albert 

1770 Szücs Jen<> 
Widder Gyula 
Zimmer Henrik 

Sár1"á1~. 

Buchhalter Lajos 
Deutsch Jenő 

1775 Fleischma.nn Simon 
Goldschmied József 
Hatvany-Deutsch Béla 
Heller Mór 
Herczeg J en ő 

t780 Hirsch Soma. György 
Kelemen Alfréd 
Krausz József 
Pick Samu 
Plesch Károly 

nsc, Dr. Rosanthal Fülöp 
Rosanthal lzido r 

Spiegei J en ö 
Sebnabel Adolf 
Sulzbeck Henrik 

11so Dr. Wessely Manó 
Dr. Wolf Géza 

SegNwá?·. 

Bretter Sámuel 

Selmeczbánya. 

Dr. Rapp József 

Szepsiszentgyö J•gy. 

V enetianer Mór 

Selyp. 

1795 Reitzer Gyula 

• ·iklós. 

Dr. Klein Dezső 
Dr. Sági Ernő 
Schwartz Ottó 
W eis z Ignácz 

Simontornya. l 

t 800 Izr. hitközség 
\ . 

Siófok. 

Dr. Neu József 

8op1·on. 
ifj. Hacker Lipót 
Izr. hitközség 
Klein Márkus fial 
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1806 Klein Sándor 
Laufer Lajos 
Dr. M üller J ó zs ef 
Dr. Pollak Miksa 
Dr. Rosenfeld Márton 

1s 1o Dr. Rosenthal Nátán 
Steiner Albert 
Dr. Winkler Adolf 

Suzina-Gyurgyenot·ac. 

Rothberg Vilmos 

, 
1Zabadk.a. 

Klein Géza 
1815 Kunetz Jakab 

Löbl Salamon 
Löwy M. L. 
Reiter Károly 
Ro t tm ann Imre 

18!0 Behafier Adolf 
Dr. Singer Bernát 
Dr. Tauszjg Izsó 
Dr. Vécsei Jenő 
Weisz Márk 

t8t5 Dr. Wilheim Adolf 

Szabadszállás. 

Heisler Márton 

Szarvas. 

Dr. Déri Henrik 
Dr. Fuksz Béla 
GrimmMór 

1880 Keszt Sándor 

Dr. Reiszm an n Adolf 
Dr. Szemzó Gy. 

~ 'zú.·z1·égrm .. 

Farkas ~l árton 
Polgár Zoltán 

1886 Dr. Schwarcz .József 

~ 'zászsr'bPs. 

erdősi Baiersdorf N án d. 
erd ősi Baiersdorf Rich. 

SzalmáT. 

Dr. Benedek József 
Fuchs Bertalan 

1840 KJein Vilmo!ii 
Mózes Jenő 
Reiter Mór 
Dr. W e isz Károly 

SzPged. 

Beck Jenő 
t845 Dr. Biedl Samu 

Csányi János 
Deési Béla 
Dr. Engel Mór 
Izr. hitközség 

1850 Kaufmann J ózsef , 
Dr. Kompolti Abra.hám 
Landesberg ~Iór 
Dr. Löw Imanuel 
Dr. Löwinger A. 

1865 Lustig L. Lajos 
várhelyi dr. Ró a Izsó 
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ifj. Sch ali er Mór 
Sohweiger Miksa 
Vas Károly 

1seo Wiener Fülöp 
Winkler József 

Székes(Phé14.'á1·. 

Basch Adolf 
Bernstein Samu 
Braun Lajos 

1866 Ch e vra-Kadi sa 
Donnen b erg József 
Görög Kálmán 
Grünfeld J. 
Dr. Löwy Márk 

t870 Márkus Miksa 
Dr. Pataki Ármin 
Dr. Perl Miksa 
Pető Miksa 
Rech ni tzer So ma 

1875 Dr. Steiner Jákó 
Dr. Steinherz Jakab 
Vall. hitközség 
W ertheim er Ármin 

Szemüt.l.·. 
Spitzer Mór 

Szentes. 

1880 Dr. Friedmann Gyula 
Izr. hitközség 

Szekszárd. 
GQldb~rger J. Mór 

Dr. Leopold Kornél 
Dr. Müller Ferencz 

1885 Pirnitzer József és Fiai 
Dr. Rubinstein M. 

' Salamon Armin 
Wolf Henrik 
Dr. Zipser Jakab 

Szentgál. 

1890 Hamburger N án dor 
Ham burger Sándor 

Szel'Je.c;ófalu. 

Dr. Bottenstein Zsigm. 
Guttmann Mór 
Dr. Klein Ignácz 

1895 Dr. Schönfeld Lipót 
Tenner M. László 

Szepesszornbat. 

Dr. Szita Bertalan 

Sz?getl·á1·. 

Dr. Berkes Móricz 
Izr. hitközség 

SzilasbalháR. 

ttoo ifj. Deutsch Sándor 

Szilágysornlyó. · 
Dr. Keller Samu. 

Szilfama,jm·. 

Leopold L. 

l • 
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Szi1·ák. 

Dr. Goldstein J aka b 

Szlalinu. , 
Ná.dor Henrik 

zolnok. 

1905 Adler Ignácz 
Béla Miklós 
Dr. ·Deutsch Adolf 
Elek Mihály 
Fehér Antal 

1910 Dr. Fehér Ernő 
Fehér József 
Fehér Lipót , 
Fisohmann Lipót 
Glanz Izidor 

1915 Gyárfás Béla 
Gömöri József 
Dr. HaJász Béla 
Dr. Hasznos József 
Havas Lipót 

19!0 Ray Róza 
Dr. Heves Kornél 
Holzer Vilmos 
Izr. hitközség 
Dr. Karczag Sándor 

19!6 Kaiser Márton 
Kalmár Miksa 
Dr. Kanitz Izidor 
Dr. Kerényi Samu 
Klein Mór 

1980 Kramer Mór 

Krausz Péter 
Kubics Gusztáv 
Kovács Béla. 
Lichter Sándor 

t9S5 Lippe Vilmos 
Moller Arnold 
Ösztreicher Lipót 
Pauker Gyula 
Polgár Gusztáv 

19~ Polgár Simon 
Ruttkai Mór 
Se bök N án dor 
Schlesinger Zsigmond 
Sichermann A. 

19'5 Szegő Adolf 
Szenes Adolf 
Spitzer Péter 
Tolnai Sándor 
Dr. V ámos Béla 

195o Vig Gyula 
Zucker Imre 

A :;01nbathely. 

Dr. Bernstein Béla 
üj. Deutsch Samu 
Deutsch Tivadar 

t966 Geist Jenő 
Dr. Ha i mann M iksa 
Izr. iskola 
!Jéva.i Sam u 
Mayer Lajos 

1960 Schwartz Ignác z 
Stadler Izidor 
Szegő Benő 
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Dr. Viola Ödön 
Schwarz Ferencz 

\965 ifj. Weiner M. 
Weisz Samu 
Wohl László 

Szt·rabicso-Go1·ond. 
Roth Slíndor 

Z'HCSány. 

Dr. Haaz Simon 
1~10 J eljnek Bertalan 

Neumann Jakab 
Sch u lz J aka b 

Tamási. 

Dr. Hirsch Sándor 

Tápiógyö1·gye. 
Hirn János 

1976 Györgyei illés 

Tapolcza. 
Fuohs Zsigmond 
Dr. Hoffmann László 
Izr. hitközség 
Pollákné Frisch Adél 

19So Pollák Béla 
Dr. Schönwald Károly 
Dr. Szücs A. 

Te mesvá·1 r. 

l )r. Balázs Emil 
Blau Dávid ----

1985 Berger Miksa 
buzi&si Eisenst~dter R. 
Fríedmann M. 
Gerstl Géza 
Dr. Günsz Áron 

1990 Gyárvárosi izr. hitköe;s. 
Dr. Hajdu Frigyes 
Dr. Kemény Gyula 
Keppich Henrik 
Dr. Kovács Gyula 

1995 Kunstaedter hirlapiroda 
r Lénárd Jakab 

Dr. Löwy Mór 
Nay Imre 
NeubauE:r Vilmos 

t ooo N euhaus Ernő 
Dr. Pór Dezső 
Rosenbaum Mór 
Rosanthal Hermann 
Dr. Singer Jakab 

t oc5 Stein Emil 
Spitz Salamon 
Dr. Szidon Miksa 
Verő Adolf 
Dr. Zuckermann Miksa 

Tisza f1'i.1 ·ed. 

!olo Dr. Békefi Lajos 
Klein Artur 
Klein Zsigmond 
Dr. Kiss Aladár 
Ofner Fülöp 

!015 Dr. Soltész Henrik 
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Tiszalök. 

Ehrenreich J aka b 
Liszauer Ignácz 
Neuwirth Jónás 

Tiszaöre. 

Klein Sándor 

Tiszaszentint1·e. 

20!:) Schwartz Sámue 
Waldmann Ignáoz 

Ti.~zolsz. 

Frank Dániel 
Freírnann Henrik 
Grünmann Ármin 

!025 Kohn Albert 
Spitz H enrik 
Dr. Schwarz Márk 

1~tel. 

Braun Lipót 

Tizsite. 

Frisch Dávid 

Tolcsva. 

toso Schönfeld Ede 

Toldipuszta. 

Margalit Alfréd 

Tokaj. 

Dr. EngeL Jakab 

Haas József 
Kolos Jenő 

~s5 Kolos Mihály 
N eumann Albert 

Torda. 

Lázár Mendel Simon 
N eumann Samu 

Tótkeresztu1·. 

Dr. SziláJ:d Lipó 

T'rencsén. 

~~o H éber képző-egyesület 
Izr. leány-egyesület 
Dr. Lichtenstein Adolf 
Sehner Simon 

Tu1·keve. 

Izr. Nőegylet 

Tu1~icska. 

tov.> Bader Samu 

U,jkécske. 

Bloch Márton 
Epstein Gyula 
Izr. hitközség 
Id. Oppenkeim Adolf 

to6o Schwarz Dezső 

Ujpe t. 
Dr. Altver J ózsef 
Dr. Aradi Béla 
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Bak József 
Ehrenwald László 

2065 Engel Mártoo 
Dr. Fadgyas Gyula 
Földes Ármin 
Fornheim Zsigmond 
Frey Gusztáv 

!060 Grünbaám Vilmos 
Dr. Holló Arthur 
Inczédi Gyula 
Izr. hitközség 
Dr. Führer Simon 

!065 Dr. Kiss Sándor 
Dr. Kont Izor 
Laufer József 
Leiner Miksa 
Dr. Lichtmann Mór 

WiO Löwy Ernő 
Murányi Iván 
Nasser Samu 
Dr. Oszmann Mór 
Pintér József 

!075 Rosenbaum Gábor 
Schwz-.rz Ignácz 
Spitz Mór 
Dr. Sza.bó Béla 
Székely Miks& 

~ Szemere Ernő 
Tisoh· Márton 
Vágó Miksa. 
D.r. Venetianer Lajos 
Weisz Mór 

t 085 Dr. Wolfner Jakab 
Aschner Lipót 
Dr. Elek Pál 

Uj szentan?Ut. 

Stern Adolf 

Ujvm·bász. 

Hirschl Manó 

U.ividék. 

soeo Ems t Bernát 
Feubner János 
Forgács Benő 
Dr .. Freund Ede 
Dr. Kovács B ódog 

!095 Kohn Károly 
Izr. hitközség 
D1·, Lustig N án dor 
Rot.h Vilmos 
Teubner János 

t.too Wimmer Károly 

Ungvá'r. 

Dr. Reismann Henrik 

Üllő. 

Simon fi J aka b 

Va1·anno. 

Cséri Herrmann 
Rose n b erg Márton · 
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Vágujhely. 

!.105 Dr. Füredi Lipót 
Herzfeld Mór 
Izr. alreáliskola 
Izr. hitközség 
Dr. Sonnenfeld Bernát 

Vácz. 

• !110 Chavra Ka.disa 
lliofsky Antal 
Izr. hitközség 
Dr. Révész B éla 

Vecsés. 

Herbaesek Vilmos 

Versecz. 
!115 Izr. hitközség , 

Dr. Oppenheim Armin 
Dr. Szidon Adolf 

Veszprém. 

Dr. Hoffer A. 
Izr. hitközség 

Villány. 

'-l to Bad er Sam u 

Vág-Agyagos. 

· Porges Zsigmond 

Zenta. 
Vl eil Ede 

Zilah. 

Ressler Adolf 

Znióváralja. 

Wagner Artur 

Zólyomlipcse. 

~ Dr. Szilárd Frigyes 

l ombo;·. 

Bruck Ármin 
Dr. Fischer Mihály 

Zsa1'1u5c:;a. 

Izr. iskola 

z~it va uj fal u. 

Weisz Fülöp 

Zsolna. 

!tso Grün Gyula 
Izr. hitközség 
Roth Jahab 
Dr. Spierer Ignácz 
Dr. Schlesinger Emil 
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c) K ülföldi tagok. 

JJécs. 

!135 Dr. Krausz Sámuel 
Neuberger József 

B m·· li n. 

Dr. Wohl Lajos 

B1·aila. 

Pozsonyi Sánd9r 

B?Ytzoi (Románia). 

Blumenfeld Ignácz 

B1·od Sz/m. 

tuo Breuner F erdinand 

Hambu1·g. 

Dr. Leírndörfer Dávid 
• 

Jm·uzsálern. 

Dr. Grün·hut L. 

London. 

Dr. Büchler Adolf 

L1t xen1bttrg. 

Dr. Fuchs B ám u el 

Jlf aehrisch-Ost?Ytu. 

!145 Dr. Sp ira J akab 

Pt·ossnitz. 

Dr. Goldschmied Lipót 

Silistria. 

Breuer Zsigmond 

Uj tagok Bánóczi József tá1·sulati titkárnál (lakik. 
VTI., Király-utcza 99), dr. Dezső Sámuel propaganda-bizott
sági jegyzőnél (V., Bank-utcza 7), vagy Székely Ferencz 
belv. takarékpénztári igazgatónál, a társulat pénztárosánál 
(IV., Kigyó-tér 1.) jelentkezhetnek. A tagsági dijak az utóbbi
hoz küldendök. 



IZRAELITA NAPTÁR 

AZ 1908. POLGÁRI ÉV SZÁMÁRA. 

Januá?' . · 
1 566 8 Tébéth 27. 
4 Sz. Váérá. 

Sebát újboldja 
11 Sz. Bó 
18 Sz~ Besallách 

Sebát 15. 
25 Sz. Jithró 

Feb1·uár. 

l Sz. Mispátim. 
2 Adár újboldja 

" 3 Újhold 2. napja 
8 Sz. Terúma 

15 Sz. Teczavvé. 
16 Kis-Pú1·im 
22 Sz. Ki-thisszá. 
29 Sz. Vajjakhel 

Sekálim 
Má?·czius. 

3 Adár séni újboldja 
4 Újhold 2. napja 
7 Sz. Pekúdé 

14 Sz. Vajjikrá 
Zákhór 

16 Esztér böj t j e 
17 Púrim. 

18 Súsán Púrim 
21 Sz. Ozáv 
~8 Sz: Semíní. 

H achódes 
Aprilis. 

2 Niszán újboldj a 
4 Sz. Tazl'Ía 

11 Sz. Meczórá 
Sabbath Haggádól 

lb Pészach előestéje 
16 Pészach 1. napj a 
17 Pészach 2. napja 
18 Sz. Ohal Hammoed 
22 Pészach 7. napja 
23 Pészach 8. napja 
25 Sz. Ácharé 

Május. 
1 fjjár újboldja 
2. Sz. Kedósim 

Újhold ~- napja 
9 Sz. Emór 

16 Sz. Behsh· 
19 Ómer 33. napja 
23 Sz. Rechukkótháj 
30 Sz. Bemidbár · 
31 Sziván újboldja 
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.!unius. 
4 Sábúóth előestéje 
5 Sábúóth 1. napj a 
6 Sz. Sábúóth 2. napja 

13 Sz. Nászó 
20 Sz. Bebáalótbekhá 
27 Sz. Saláeh 
29 Ta.mmúz újboldja 
30 Újhold 2. napja 

Julius. 
4 Sz. Kórach 

11 Sz. Cbukkath-Bálák 
16 Tammúz 17. blSjtje 
18 Sz. Pinechász 
~ Sz. Mattóth -Masszeé 
!9 Áb újboldj a 

Augusztus. 
1 Sz. Debát·im 

Chazón 
6 Áb 9. bőjtje 
8 Sz. Váetbchannán 

N áeharn ú 
12 Áb 15. 
15 Sz. Ékeb 
22 Sz. Reé' 
27 Elúl újboldja 
28 Újhold 2. napja 
!9 Sz. Sófetim 

Szeptember. 
ö Sz. Ki-théczé 

1! Sz. Kí-thá.bó 
19 Sz. Nicczábim. Vajjélekh 
~O Szelich6th 1. napja 
!f) Róa-Haeeána előestéje 

26 Sz. Rós-Hassána 1. napja 
5669 Tisl'i 1. 

27 Rós-Hassána 2. napja 
Októbe?~. 

3 Sz. Háazin 1Í 

Súbá 
4 J óm Ki p púr előestéje 
5 Jóm Kippúr 
9 Szukkóth előestéje 

10 Sz. Szukkóth 1. napja 
11 Szukkóth 2. napja 
16 Hósána rabba 
17 Sz. Semini aczéreth 
18 Szhnchath tóra 
24 Sz. Berésith 
25 :Marohesván újboldja 
26 Újhold 2. napja 
31 Sz. Nóach. 

Novembm·. 
7 Sz. L ekh-lekhá 

14 Sz. Vajjárá 
21 Sz. Chajjé-S:t1ára 
24 Kiszlév újholdja 
25 Ujhold 2. napja 
28 Sz. Tóledóth 

DeczP-mber. 
5 Sz. Vajjéczé 

12 Sz. Vajjislach 
19 Sz. Vajjéseb 

Chanukka 1. napj a 
24 Tébéth újboldja 
25 Újhold 2. napja 
26 Sz. Mikkécz 

Chanukka 8. napja 
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