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IRODALMI MlJNKÁLATOK. 





' ' ' VELEMENYSZABADSAG A TALMUDBAN. 

Hogy a vélemények vámmentesek, e gondolat tudva
levőleg nem az ókor találmánya. A véleményszabad- · 
ság az újkor egyik leghatalmasabb vivmánya, mely 
azonban még mindig nagyfokú óvatossággal szeret 

• 
társulni, mintha szem előtt tartaná a régi jó magyar 
mondást : <<sz ó lj igazat, betörik a fej ed ! 1> 

Azonban, ha valahol, úgy vallási téren, ha nem is 
megokolt, de na.gyon is értbetőnek látszanék a véle
ményszabadság korlátozása, mivel minden vallás ha
gyományon alapul, a hagyománynak meg egyik főtá
masza a tekintély, a tekintély pedig természetesen 
ellensége a vélemény korlátlan megnyilatkozásának. 

De az emberi gondolkozás nem t ü ri a bilincseket; 
a jobb meggyőződés kitör és minden korlátozás .da
czára is utat nyit magának. Ezekből a nagy szellemi 

\ 

küzdelmekből, még pe~ig csupán csakamennyiben ez 
a talmud területén folyik le, akarok néhány jelenetet 
bemutatni és látni fogjuk, hogy a bizonyos körökben 
annyira hangoztatott ú. n. <<rabbinikus merevség)> a 
rabbinizmus nagy müvében, a talmudban ismeretlen 
valami. 

A talmudról szólva talán nem lesz érdektelen né
hány szóval jellemezni e csodás müvet, mely a müvelt 
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nagy közönségre nézve a tudományok e mai korában 
és az elfogulatlanság legnagyobb dicsöségére még 
mindi~ •hét pecséttel zárt könyv•> ; melyet művelt 
zsidó körökben is inkább bámulni és dicsérni hajlan
dók, mint megismerni. Csak néhány szóval, mondom, 
mert tüzetes ismertetésére ezen egész dolgozat is 
rövid volna és mivel a talmudot találóan jellemezni 
oly nehéz feladat, mint akár magát szülöanyját, a 
zsidóságot. 

Izráel vallásának két föforrása van: az írott és a 
szóbeli tan. Az írott tan alatt a szentírást értjük; a 
szóbeli tannak később és nagy időn át íráaba foglalt 
alakja pedig a talmud. Létesülésa egy fél évezredet 
vett igénybe és az V. század körül zárult le. A mi val
lási ügyet ez idő alatt a 7Jsidó tanházakban tárgyaltak 
és elfogadtak, a mit vitattak és megengedtek vagy el
tiltottak, az mind benne van a talmudban vagy tétel 
vagy vita alakjában megrögzítve, átszöve leírásokkal, 
elbeszélésekkel, tarkítva közmondásokkal és megfigye
lésekkel. Mondhatjuk: időszámításunk első öt százada 
zsidó vallásos irodalmának encziklopédiája. 

A hagyomány az írott tannal majdnem egyidöb~n 
keletkezik és a talmud ezerint Mózes a hagyGmányo
kat Józsnának származtatta át, az meg a véneknek, 
azok a prófétáknak, azok pedig ((a nagy gyülekezet •' 
férfiainak. Itt azután kezdenek a vélemények a hagyo
mányt illetőleg eltérni és ezzel eltértünk a nézetel
térések terére. 

Az első nagy döntő küzdelsm Hillél és Sammáj 
közt folyt le. HiUélt a. hagyomány a türelmesség 
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példaképéül tekinti, míg Sammájt komor és túlbuzgó
nak jellemzi. Érdekes példával muta.tja be a két ki
váló alak különböző felfogását a következő, gyakran 
idézett, de még mindig nem eléggé elterjed t talmudi 
legendában : Egyszer egy pogány Sammáj elé lépett 
és így szólt: (( zsidó leszek, ha az egész tórára meg
tanítsz, míg fél lábon állok.)) Sammáj elkergette. El· 
ment HiUéihez és megismételte szavait, mire Hillél 
így felelt : <<ami neked nem tetszik, ne tedd azt fele
barátodnak : ez az egész tóra, a többi magyarázat. 
Eredj és tanuld meg h (Sab. 31 a.) 

De nemcsak e tekintetben tért el e két kiváló 
meater egymástól, hanem a legtöbb vallási tételt 
illetőleg ellenkező döntést hoztak. Három éven át 
vitatkozott a két iskola, mind a kettő azt hangoztatta: 

<< részünkön van az igazság, ,> míg végre egy mennyei 
szóza.t vetett véget vitájuknak kijelentve: mindkettőnek 
szava az élő Isten igéje, de a döntés mégis Hillél 
iskolája szerint marad, mivel ök nyugodtabbak, alá
zatosabbak és mivel ellenfeleik véleményét is fölem
lítik, sőt még előbb mondják el, mint saját nézetüket
(Erub. 136.) 

Ez a megokolás oly erős elítélése a türelmetlen
ségnek, oly szeretett- és igazságérzettől áthatott, hogy 
csakugyan ma is mennyei szózatként hangzik. Hasonló 
méltányosságot hiába keresünk az ókorban a alig 
találunk a legeslegújabbb időben is. 

Pedig Sammai pártja nagy és nehéz küzdelmet 
vivott és nem egy könnyen adta meg magát. Hiszen 
még arra is találunk példát, hogy a Sammáj pártja 
egész modern alkotmányos harczmodorra.l élve, -
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megszerezte magának a többséget és Hillél pártját 
leszavazva, a kedvező alkalmat kihasználta és 18 
határozatot fogadtatott el Hillél iskolája ellenére. 
E tény egész szabályosan történt, az eljárás teljesen 
jogszerű volt, de a zsidó szellem az erőszakoskodást 
a többség részéről sem türi és maga a talmud ,ezt a 
napot a legszerencsétlenebb naphoz hasonlítja Izráel 
történetében; azon naphoz, melyen az aranyborjút 
készítették a pusztában vándodó Izráel fiai. Meg is 
hagyták a későbbi nemzedéknek: c1legyen az ember 
türelmes mint Hillél és ne legyen hirtelen haragú 
mint Sammáj. 1> 

Ha azonban ezek után azt hiszi valaki, hogy az 
elvi ellentétek személyes gyűlöletté fejlődtek, úgy 
érdekes a talmud következő helyére mutatni: «Ámbár 
Sammáj és Hillél iskoláj a a vérrokonság tekintetében 
egymással ellentétesen döntött, úgy hogy a mit az 
egyik megengedhető házasságkötésnek tartott, a másik 
vérfertőzésnek nyilvánított, mégis összeházasodtak, 
hogy megmutassák, miszerint tisztelet és ezeretet 
kapcsolta, őket egybe és megvalósították az Irás sza· 
vá t : (Zech. 8.) az igazságot és a békességet ezeressé
tek f,, (J eb. 14b.) Elvben ellenségek, gyakorlatban jó 
barátok voltak; az igazság keresésébeu nem ismertek 
semmi tekintetet, d~ a véleménykülönbség nem za· 
varta meg a békességet, a kölcsönös megbecsülést. 

Sokkal hevesebb és személyes élű vitája volt R. 
Józsua b. Chanaujának Rabban Gamliél pátriarchá
val. Józsua b. Chananja szegény meste1·ember volt, 
ki tücsinálással tengette életét s a mellett oly csúnya 
külsejü, hogy egy királyleány egyszer csodálkozva 
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kérdezte, hogyan lehet ily rút testben ily szép szel
lem ? A bölcs e kegyetlen kérdésre nyugodtan így 
felelt: <« az ó-bor~ sem aranyedényben azokták tar
tani» - amit, ha akart a szép királyleány, magára 
is vehetett. (Taan. 7a.) 

Testi és anyagi fogyatkozását azonban pótolta nagy 
szelleme és önérzete, úgy hogy véleményét még a ha
talmas patriarchával szemben is íöntartotta. Egyszer a 
patriarcha megállapította az újhold napját és ennek 
alapján az ünnepeket, ami a patriarcha hatáskörébe 
tartozott .. Akkor ugyanis még nem a rendszeresitett 
naptár, hanem a holdújulásnak tanúk által jelentett 
megfigyelése alapján állapították meg az időszámítást, 
a mit azután küldönczök által közhírré tettek. R. 
Józsua hibát vélt találni a patriarcha megállapítá
sában. A tekintélyére féltékeny patriarcha ezt meg
tudva elrendelte, hogy R. Józsua a saját számítása 
ezerinti engesztelési szent napon botjával és erszényé
vel jelenjen meg előtte, vagyis másszóval: hogy a 
saját számítása ezerinti szent napon bétköznapi fog
lalkozást végezve ismerje el azt a napot szentnek, 
mit a patriaroha kijelölt, a. magáét pedig hétköznap
nak. R. J ó zs ua nagyon elszomorodott e parancsra. 
Mit tegyen: engedelmeskedjék-e a patriarcha paran
csának, vagy kövesse-e saját legjobb meggyőződés ét? 
Társai R. Akiba és R. Dósza b. Hyrkanosz ezeretettel 
figyelmeztették őt arra, hogy a szentírás szellemében 
a véleményszabadság teljes épségben tartása mellett· 
is a gyakorlatban az egyes embernek alá kell vetnie 
magát a pátriaroha és törvényszéke határozatainak. 
És R.. ~ózsuának volt lelkiereje és bátorsága - saját 
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meggyőzlSdését leküzdeni és a saját maga által j elzett 
engesztelési napon botjával és pénzével megjelent Rab
ban Gamliél előtt. A patriarcha méltányolva a bölcs 
önmegtagadó elhatározását, megindu!tan köszönté és 
megcsókolva R. Józsuát, így szólt: <~ Udvözlégy meate
rem és tanítványom ! Meaterem a bölcsességben és 
tanítványom, mert követted szavaimat.~> (R. Has. 25a.) 

A patriarcha külsöleg, de csak látszólag győzött, 

azonban R. Józsua b. Chananja tekintélye nagyot 
nőtt e napon a nép szemében és csak alkalom kel
lett, hogy ez meg is nyilatkozzék. Az alkalom pedig 
megjött. 

A patriarcha előtt vita folyt az esti imáról és egy 
tanítvány szavaiból az tűnt ki, hogy R. J ó z sua b. 
Chananja másként döntött mint ö. Midön a bölcsek 
egybegyültek, a patriarcha a mitsem sejtő tanítvány
nyal megismételteti a kérdést és elmondja döntését. 
Erre szemrehányást tesz R. J ózsuának, a miért ö más
ként döntött e kérdésben és ott rögtön vád alá he-
1yezi. De a nép megsokalja Ra bban Gamliél t erro
rizmusát és viharos jelenetek után megfosztja őt a 
patriarcha méltóságtól. (Ber. 27b.) Az ügy, melyből 
a vita kiindult, nem volt lényeges, de nagyfontosságú 
volt a véleményszabadság megvédésa és a tekintély 
esetleges visszaélésének erélyes, minden kétséget ki
záró, határozott visszautasítása. 

A véleményszabadság természetese!\ nem j elenthe ti 
azt, hogy az egyes vélemény a többség akaratán 
zsamokoskodjék, mart ez ismét anarohiára vezetne. 
És ha az imént azt láttuk, hogy a véleményszabadság 
mily erős és hathatóa védelemben részesült, ugy most 



viszont arra mutatunk példát, hogy az ogyes ember 
nem erőszakoskodbatik büntetlenül saját véleményé
vel a többség ellen. Ezt az imént emlitett Rabban 
Gamliél sógorá.nak, Rabbi Eliézernek kellett tapasztal
nia. Egy gyakorlati kérdésben az összességgel szemben 
a saját döntését igyekezett érvényre juttatni, de a 
közvélemény elfordult tölo. Fölbuzdulásában és a vita 
hevében megfelelt az összes ellenvetésekre, de nem 
hallgattak rá. <<Ha nekem van j gaz am, úgy tegyen 
bizonyságot mollettem e fa11 - kiáltott ekkor egy 
közeli szentjánosfára mutatva, mire a fa birtelen 100 
rőfnyire ugrott tova. <1A szentjánosfa nem bizonyit 
semmit1> - vetették ellent o. vitázók. <l Úgy hát bizo-
nyi ts on mallettem e patak l l> - mondá és a patak 
visszafelé kezdett folyni. <l A patak sem bizonyit» -
felelték ellenfelei. <<Tanúskodjatok hát mallettem ti 1> -

kiáltott ekkor a tanház falaihoz és a falak inogni 
kezdettek. R. J ó z sua azon ban l'ákiáltott a falakra : 
<< ha a bölcsek vitatkoznak, mit avatkeztok ti belé?" 
És a falak nem dőltek le R. J ó z sua iránti tiszteletbő It 
de nem is egyenesedtek ki R. Eliézerre való tekintet
bőL Tétovázva, határozatlanul á.llottak a bölcsek. 

<c Döntsön hát az ég! 1> - kiáltott végül H. Eliézer, 
mire a következő mennyei szózat hallatszott: «mit 
akartok R. Eliézertől, holott a döntés mindig ő sze· 
rinte vagyon ~ 1> Ekkor fölállott R. J ózeua és így szólt : 
(t Nem az égben _.van a tan, hanem az embereknek 
adta át Isten. Nem adunk semmit az égi sznzatra. h 
A fönséges legenda, mely jellemző a talmudbölcsek 
vitájára és véleményszabadságára, mely semmi tekin· 
tetet sem ismer, ha egyszer az igazság kutatásáról 



van azó, úgy végződik, hogy R. Náthán találkozík 
lllés prófétával, ki döntő pillanatokban hol itt, hol 
ott azokott megjelenni és azt kérdi tőle: <1 mit szólt 
Isten e vitához ?1> Felelt Illés próféta: a Mindenható 
bold'ogan mosolygott rá és így szólt : <l Csak vitatkaz
zatok fiaim, csak vitatkozzatok J» (B. Men. 59b.) 

De nemcsak egymással szemben, hanem nyiltan 
kimondották a talmud bölcsei véleményüket elismert 
vallási tételekkel szemben is. 

Így pl. Ezékiel prófétának egyik legszebb része, 
sőt az egész szentirási irodalom egyik legérdekesebb 
fejezete az a mesteri leírás, hogy Isten kivezeti a 
prófétát egy szátszórt emberi csontokkal telt mezőre 

és az álmélkodó prófétának megparancsolj a, hogy 
szóljon e száraz csontokhoz, - melyek Izráel népét 
jelenték - hogy éledjenek fel. És a próféta szavára 
a csontok megmozdulnak, egymáshoz illeszkednek, 
izmok nőnek, bőr kerül reájuk és ime egy nagy, erős 
sereg támad elő, akárcsak a bún mondakörben Csaba 
1ezé1' elesett és föltámadt hada. A próféta pedig biz
tatja, bátorítja a babilóni fogságban szétszórt népét, 
hogy ök is föl fognak támadni ; lesz még Izraelből 

önálló, független nemzet, mert ez az Örökkévaló igéje. 
Erre a prófétai látomáara R. Jehuda azt mondta 
(Szanb. 92b.): «Ezékiel látomása a halottak föléle
déséről való hasonlat volt.)) R Nachunja furcsának 
találta e beszédet. <cHa való, akkor nem hasonlat; ha 
hasonlat, akkor nem való•• - kérdé. R. Jehuda gon
dolkozott. Tudta, hogy nagy dolgot pendített meg. 
Tudvalevőleg a balottak föltámadásának eszméje a 
tőrában sehol sincs világosan kimond va, a mi bizonyára 
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szándékosan történt az egyiptomi halottkultuszszal 
szemben. A talmud korában azonban a zsidóság már 
nagy súlyt fektet a halottak föltámadásának hitére, 
mely ekkor elterjed t, mondhatjuk elfogadott volt. 
A legfőbb bizonyíték e tételre az egész szentirásban 
Ezékiel említettem fejezete. Erről volt R J ehudának 
az a véleménye, hogy a próféta itt nem tényt, hanem 
példázatot említ. A bibliakritikának oly merész állí· 
tása ez egy talmudi bölcs részéről, hogy nem hinnők, 
ha nem a talmudban olvasnók. R. Nechunjának nem 
tetszett ez óvatos kijelentés, hanem egyenes beszédet 
kiván, mire R. Jehuda nyiltan kimondja és úgy korri
gálja szavait: <cvalóban csak hasonlat volt)>. 

N agy és me rész véleményt hangoztatott, de azért 
hithűségében senki sem kételkedett. Társa, R. N e
chunja kétséget kizáró módon nyilt színvallásra kény
szerítette és talán mint mások sokan, ö sem fogadta 
el e v~leményt, mit azonban R. Jehuda szabadon 
kimondhatott és a talmud jónak látott megörökíteni. 

Egy másik alaptétele a zsidóságnak a Messiásban 
való hit. A mint Izráel népe a szenvedések mezejére 
lép, a mint és a milyen mártékben üldöztetésnek lett 
kitéve, föltámadt és erősödött a Messiásban, a meg
váltóban vetett hite, melyet késöbb a középkori zsidó
ság legnagyobb alakja, R. Mózes b. Majmun a zsidó 
vallás egyik alaptételévé tett és a mely imáinkban 
is gyakran kifejezésre jut. Ezt a hitet egy talmudi 
bölcs, R. Hillél meg merte támadni. <eNincs Izráel
nek Messiása - mondotta (Szánh. 99a.) - mert a 
próféták arra vonatkozó jóslatai beteljesültek Hizkija 
király idejében.» Ha ma meme ily alapvető hitet 
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kétségbe vonni valaki, úgy arról a hitetlenség ódiumát 
senki és semmi sem vehetné le. A talmud azonban 
nem átallotta ezt a véleményt is fölvenni s csupán 
annyit füz hozzá, hogy R. József azt jegyezte meg 
rá: «bocsássa meg Isten R. HiUélnek e szavait! l) 

Pedig e messiási bitnek esett egy századdal előb bál
dazatul a talmudi bölcsek egyik legünnepeltebb alakja, 
R. Akiba. Hadrian császár volt akkor ura a római 
birodalomnak, ami majd annyit jelent: az akkori 
egész világnak. A palesztinai zsidóságra elviselhetet· 
len súlylyal nebezedett a római zsarnokság igája. 
Türlek, szenvedtek, mikor egyszerre egy gyönge re
ménysugár tünt fel, hogy újra felépíthetik a romba 
dőlt jeruzsálemi templomot. Nagyban foly a készülö· 
dés, midőn ellenséges besugáBok meghiusították a nép 
leghőbb óhajának megvalósulását. Erre a zsidóságból 
teljes erővel kitört a gyiilölet a irémai zsarnokság 
ellen és a maroknyi nép végső elkeseredésében föl· 
veszi a küzdelmet a világhódító rómaiakkal és kitűzi 
a szabadságharcz zászlaját. A mozgalom élén egy 
nemzeti hős, Bar Koch ba áll, kit R. Akiba Messiás
királynak nyilvánít, ki hivatva van a rómaiak igáját 
lerázni és Izráel népének a rég nélkülözött szabad-

.. ságot és nemzeti önállóságot visszaszerezni. A ha
bozókat, kételkedőket elhallgattatja R. Akiba tekin
télye. Benne bizik az egész zsidóság; az ö szava 
előtt meghajlik mindenki. És ekkor akadt egy ember, 
R. J ochanan b. Tor éta, a ki szembeszállt e mindeneket 
magával ragadó áramlattal és így szólt R. Akibáboz: 
•Akiba, fd nö ki az állkapcsodból (= rég elporladtak 
csontjaid), de a Messiás még akkor sem ·ön meg!,, 
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(Echa R. 2,&.) Azért R. Jochanan b. Torétái senki 
sem tartotta sem hazafiatlannak, sem hitetlennek, 
A jövő neki adott igazat és R. Akiba életével fizette 
meg lelkének nemes föllobbanását. 

E szomorú kimenetelü harcz, mely a zsidóság füg
getlenségre való törekvésének utolsó föllobbanása volt 
és még a kegyetlenség, melylyel a rómaiak e mozgalmat 
elfojtották, sem tartotta vissza R. Akiba egyik tanít
ványát, R. Jeh~dát, hogy nyilvánosan ne dicsérje a 
rómaiak kolturális tevékenységét, hogy piaczokat, hida
kat, fürdőket építsenek Palesztinában is. R. Simon b. 
J óchájnak azonban más volt a politikai meggyőzöd ése 
a mit nyiltan ki is mondott. Izzó gyülölettel eltelve 
a rómaiak iránt, még ebben is csak hibát és bűnt 
látott. ((A mit építenek - így kiáltott (Sab. 33b.) -
csak- vágyaik kielégítésére teszik. Piaczokat építenek 
erkölcstelen üzelmekre ; hidakat, hogy vámot szedhes
senek és fürdőket, hogy maguknak érzéki gyönyöröket 
szerezzenek. » Hogy mekkora marészség volt a véle
ményszabadság e korlátlan megnyilatkozása a minden
ható római uralom ellen, azt R. Simon b. J ó c haj 

· szomorúan tapasztalta. Tizenhárom évig kellett bar
langokban rejtőzködnie, míg e szavait elfeledték, illetve 
a politikai viszonyok annyira megváltoztak, hogy 
ismét visszatérhetett házába, de a rómaiak iránti 
gyiilölete akkor sem szünt meg. 

Végül, hogy a véleményszabadság következményeit 
a gyakorlati élet számára is levonták a talmud bölcsei, 
arra. jellemző a következő. Rav Zéra és Ra v Ami útjuk
ban egy fogadóba tértek, hol valami borban készült 
tojásételt tálaltak eléjük. Rav Zéra nem evett. neki 

Az lMlT É·ukiinyue 1fJ09. 
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vallásos aggályai voltak azon bor élvezhetőségemiatt és 
csodálkozott, hogy társa R. Ami nyugodtan fogyasz
totta ugyanazon ételt. R. Ami nem os.ztotta társa 
vallásos aggályait, minek helyességéről őt társa nem 
tudta meggylSzni. Folytatta tehát az étkezést., a n élkül, 
hogy társát rá akarta. volna venn.i, hogy vele tartson. De 
azért nem hiszem, hogy Rav Zérát jámborabbnak, Rav 
Amit pedig könnyebb hitünek, reformernek - vagy 
a jó Isten tudja - még nealognak is tartották volna. 
Mindkettő csupán rp.eggyőzödését követte a gyakorlat
ban is és mindkettőnek álláspontja egyaránt igazolt 
volt. (Chul. 6a.) 

Még érdekesebb, hogy egy talmudi bölcs R. Acha 
b. Jákob talmudi következtetéssel arra az eszmére 
jött, hogy úgy, mint a hogy peszachkor csak a saját 
•chóméczl>-ját kell az embernek eltakarítani, de a 
másét nem; úgy csak a saját (lchómécz ,> -ját nem 
szabad megenni, de a másét igen, a mi aztán az egész 
peszach étkezési szabályzato t nevetségessé vagy sem
mivé tenné. Mégsem kiáltottak rá kígyót-békát, nem 
közösítették ki, hanem -- saját fegyverét ellene fordít
ván, azépen kimutatták véleményének tarthatatlan
ságát. 

Rabbi Jószé haglill helységében a szárnyast tejjel 
ették, a mi a zsidóknál most tudvaleviSleg vallásilag 
tilos, de az időtájt~ még vita tárgyát képezte és ha 
általánosságban nem is éltek vele, kivételek akadtak, 
még pedig, mint látjuk, nem a vallás iránt közönyösek 
között. Ugyanott (Chul. 116a.) azt olvassuk folyt.atólag 
a talmudban, hogy Lévi - szintén a talmudi bölcsek 
egyike társánál, R. Józsefnél (l a madarásznál l) 
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volt látoga.tóbe.n, hol pávctfejet tejben tálaltak fél s 
neki nem volt ellene egy szava sem. Mikor ezt el
beszélte R. Judának, ez haragra lobbanva kérdezé : 
ccmiért nem vetetted ezért őket átok alá?>> Miért nem? 
Mert ez az igazi véleményszabadság. Lévi erre el
mondta R. József álláspontját, mely lehet talán hely
telen, de vallástörvényi szempontból teljesen igazolt. 

Az idő tájt, midön az imarendet kezdték megállapí
tani, nagy fontosságúnak tartották, a minthogy az is 
}ett a gyakorlat, hogy «geulan imát a (( te:filla>> imá
hoz csatolják. R. Juda b. Eljákim azzal is meg akarta 
erősíteni e szokást, hogy a jeruzsálemi szent község 
nevében azt a hagyományt tette közhírré, hogy a ki 
a <cgeula >> imát a <ctefilla" imához kapcsolja, azt az 
nap nem éri baj. A már említett R. Zéra erre nyiltan 
kimondta, hogy cc ez nem áll ; mert - úgymond -
én úgy tettem, mégis baj ért. >> (Ber. 9b.) E szavaival 
a tekin~élybe vetett hitet megrontotta, de magának 
a hitnek nagy szalgálatot tett. Tessék megállapítani 
a vallásos gyakorlatot, de ily kétes értékű hagyományt 
elhagyni, nehogy egy rosszul sikerült próba által 
nemcsak a hagyományba, de a vallásba vetett hitet 
is megrendítjük! 

Folytathatnám még a példák és esetek felsorolását, 
hiszen talán nincs a talmudnak egyetlen lapja sem, 
hol véleményeitérésre ne akadnánk, de azt hiszem 

' hogy az edigiekből is félreérthetetlenül kitűnik, hogy 
a talmud korában a zsidóság sokkal türelmesebb volt, 
mint ma ; hogy vallási téren a véleményszabadság 
sokkal nagyobb tiszteletnek örvendett, mint korunk
ban és hogy senki sem érezte magát feljogosítva, 

~· 
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saját véleményét az egyedül üdvözítőnek hirdetni, 
míg a másként gondolkozókat • a zsidóságtól elszakadt 
idegen felekezet» -nek nyilvánítani. Türelmetlenség és 
erőszakoskodás azonban egészséges fejlődést még soha 
sehol sem tudott meggátolni. Az egészséges szellemi 
fejlődésnek, általában az igazság keresésének és fölta
lálásának egyik legbiztosabb és legnélkülözhetetlenebb 
kelléke a véleményszabadság. Azért viták voltak, van
nak, lesznek és - legyenek is ! 

Izráel Istene pedig - hogy a legenda szavaivaJ 
fejezzem be értekezésemet - mosolyogva nézi a 
mennyekböl és azt mondja rá: «Csak vitatkozzatok, 
fiaim ; csak vitatkozzatok ! •) 

Maros-Vásárhely. Dr. Lövy F'erencz. 

AZ ESZTER-LEGENDA. 

Eszter könyve ősidőktől fogva kedvencz olvasmánya 
volt a zsidóknak. Hiszen tartalmában rendesen vigaszt 
leU vigasztalan korokban, bátorságot jövendő dia
dalokra.. 

Minden kornak megvolt a maga zsidófaló, gonosz 
nagyura, a maga Hámánja ; hajthatatlan Yordecháj 
is mindig akadt, ki nem hullott térdre emberi hata
lom előtt, csak Eszter tünt fel ritkán, szabadító 
Eszter ... Ellágyult az üldözöttnek szíve, ha fülébe 
csengett a régi dal régi dicsöségról - mint vált 
örömmé az üröm, mint fordult jóra az utolsó pilla
n'atban az elkerülhetetlennek véU gonosz végzet -
és gyako1·ta vélte utolsó perezét közel a, zsidó ! 
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De nemcsak min' a vigasznak olvasmánya ~ljesí· 
tett szent hivatást a biblia többi könyve között. 
Irodalmi szempontból is mindenha érdekes, olvas
mány volt s minden'kor az is marad majd. Díszére 
válnék bármely modern írónak- fordulatosságával, 
helyzetek ügyes kihasználásával, események meglepő, 
egybeszövésével és szereplö személyeinek tudatos jel
lemzésével. • Ah as véros király a keleti zsarnoknak 
h ü képe. Szeszélyes ; önálló véleménye nincs, tanács
adóinak szavára hallgat; szeszélyböl, idegen tanácsra 
öleti meg feleségét, mert áz urak lakomáján nem 
akar mutatkozni. Tanácsadói szavára pedig pályáza· 
tot hirdet szerte az ö 127 tartományában - feleségre 
és pedig, akárcsak valamely mai hirdetési rovatban : 
tekintet nélkül felekezetre, rangra, vagyonra. Eszter 
a zsidóleány megtetszik neki Szende, ezerény és 
félénk, termete gyönyörű, szépsége nem szornl szépítő 
ezerekre~ A király előtt nem szól vallásáról, a király 
nem is kérdezi. Az árva Eszterrel feljön Susán~fővá· 
rosába gyámatyja s nagybátyja Mardecháj is. Nyakas 
ember, hajthatatlan meggyőződésű, erős zsidó érzés
sel, egyeneslelkű, becsületes. Mint hű rokon a királyi 
kapuban azokott Eszterről kérdezősködni és véletle
nül meghallja, hogy két udvari hivatalnok össze
esküszik a király élete ellen. A léha királyt kitünöen 
jellemzi, hogy Mordechájt, Iri a dolgot feljelenti, 
elfeledi jutalmazni. De nemcsak királyát, népét is ha 
veszélyben tudja, Mordecháj nem nyugszik, nem pihen, 

* L. 8TKDITRAL. 'Zu Bibel· und · Beligionaphllo•ophie, L 
(Haman, Bileam und der jüdische Nabi.) 
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nyilvánosan utcza során hamut hint fej ére, kikiáltja 
bánatát, népe szomorúságát. Igaz, hogy ennek a 
bánatnak ö maga, helyesebben az ö hithűsége az oka: 
nem akar földreborúini Hámán előtt. Ú gy látszik, 
ez a Hámán zavaros politikai viszonyoknak köszön
bette emelkedését; más érdemeiről nem tud e könyv, 
csak hogy a zsidók szorongatója volt. Gazdag ember 
talán olcsón vett nagy perzsa erdőségeket pályázat 
mellőzésével - fennhéjázó, üres lelkü, aljas bosszura 
törekvő, akinek elég megtudnia, hogy Mardecháj nem 
haj ol meg előtte, mert zsidó és rögtön felajánl a 
királynak körülbelül 72 millió koronát, ha a zsidó
kat kezére adja. A léha, könnyelmű király pedig az 
ö kedvelt hívének ingyen is átszolgáltatja zsidóit. 

Tulajdonképen ezzel kezdődik a drámai élénkségű 

elbeszélésben a bonyodalom. Magát az elbeszélést 
melynek történeti hitelességét azelőtt soká kétségbe 
vonják, míg most ujabb kutatások kétségtelenül 
megállapították valódiságát,~ fölösleges e helyütt 
bőven vázolni, mindnyájunk emlékezetében él. Hámán 
gyülöletes szándékai már majdnem megvalósulnak, 
mikor Eszter bátor fellépése Hámánt megsemmesíti 
s a zsidókat megmenti. 

Az egész elbeszélés költői munka, mely az elbe
szélő müvészet minden készségével lebilincseli érdek
lődésünket. Eleje festői leírás, lassan megindul a 
drámai bonyodalom és lüktető erővel, gyors egymás-

* Jampel : Studien zum Buobe Esther a Monataobrift für 
Gesohioh1e und Wiseensohaft des Judentume 1905. éa 1906. 
é~ fo.lyam,ban. . . 
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utánban következnek be a megoldáshoz vezető ese
mények. Elejétől végig mindenütt kitünően festett 
j ellern ek viszik a cselekményt. 

Költői szépségei mellett azonban költői hiányai is 
vannak az elbeszélésnek. L elki állapotokat nem 
részletez, csak a nagy örömre, nagy bánatra van 
szava s inkább csak azoknak külső megnyilatkozá
sait - elájul, eszetn·iszom, gyásztf.tha, hamu -
veszi észre és jelenti. L élektani m egokolásaiban is 
hiányos. Arról például, hogy Hámán mért fordítja 
haragját Mordechájról az egész zsidóságra, mélyen 
hallgat, holott ezen fordul meg az egész bonyodalom. 
Költői igazságot sem szerez. V ás ti például, azérl 

mert nem jelenik meg a részeg társaság előtt, halál
lal hal; pedig tulajdonképen igaza volt és erkölcsi 
tekintetben - bár külömben nem ismerjük e höJgy 
él~te folyását - még tiszteletet s elismerést érdemel ; 
holott éppen ezen a réven jut Eszter - feleségnek 
a királyi udvarba. 

Azonfelül a többi szentirat között teljesen külön
áll ez a könyv azzal a legnagyobb s legfontosabb 
hiánnyal, hogy minden isteni vonatkozás nélkül való 
és minden vallási czélzattól ment. Míg a király szó 
187 -szer fordul benne elő, L<;tent egyetlenegyszer 
sem említ.i meg. A szentírás egyistenhivő tana, nemes 
erkölcse nem lengi át ezt az iratot, mindenüU csak 
a zsidó fajról , a népről van szó, de mintha nem is 
sejtené e könyv írója, hogy Izraelnek vallása, esz
ménye, · Istene van, kiben bízik, kihez imádkozik s 
kitől veszélyben megváJtását várja. 

Ezen a sok hiányon segít a mondaköltészet, mely 
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Eszter könyve körnl megindult. A nép száján kelet
kezett, regélő hajlamából és a bölcsek épületes magya
rázatából szövődött s körülvette a könyvben szereplő 

személyeket, jellemük ezerint vagy aranysugarakkal 
vagy sötét vonásokkal és lelküket még fényesebbre 
vagy még feketébbre válteztatta. 

Az elbeszélésnek tisztán emberi indító okai meg 
-ebben a vallásos meseköltésben titokzatos háttért 
nyernek és a szereplő ala·kok isteni elhatározásnak 
köszönik emelkedésüket, illetőleg bukásukat és erre-., 
a zsidó valláshoz és intézményeihez való viszonyuk-
kal szolgáln~k rá·. Az események vallási mozzana,tok
kal összefüggő okok&t nyernek, előzményeik az égben 
játszódnak le s égiek segítségével folynak le. Vallási 
vonatkozások egészítik ki a lélektani s költői hiányo
kat is. - Az Eszter legenda a kül ömböző források 
nyomán 'indulva mint kerek egész körülbelül ilyen 
formán hangzik : Achasvéros a szeszélyes kir~ly, 

gonosz és léha, vagyonával büszkélkedő. U_ralma 
alatt általános jajkiáltástól visszhangzott az ország -
kegyetlensége miatt. Merészségében arra_ vetemedett, 
hogy a lakomához behozatta a jeruzsálemi szentély 
szerelyényeit s azokból lakmároztak vendégei, ő 

maga meg a főpapi ruhákat öltötte fel. Még azt is 
kisüti róla a monda, hogy rossz politikus volt, mert 
előbb a távóli fejedelmeket vendégelte meg, azután 
gondolt csak saját országára. Külömben is ö volt az 
első kereskedő király, aki népeknek nagyban való · 
eladásához · értett s ez nem éppen a XIX. század 
vivmánya. 

Kincseivel annyira hivalkodott, hogy fejedelmeinek 
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egy feléven át mindennap új kincstárt nyittatott meg. 
Az említett lakománál igen jókedvü és elnéző volt 
s nem kényszerített senkit, hogy kelyhét . fenékig 
ürítse, bár ez a perzsáknál házitörvény volt. A velük 
étkező zsidókkal tréfálkozta.k a perzsák : fog-e nekik 
az Úristen a túl világon ilyen lakomát rendezni ? 

Visszavágnak: ha nem lesz jobb, azt mondjuk majd, 
ettünk mi már olyat Achásvérosnál ! 

A királynak duhaj jókedve támad és elküld Vásti 
királynéért. Ez a Vásti a monda ~erirrt szintén 
nem volt jobb a Deákné vásznánál.J Ö volt az, aki 
nem engedte, hogy Achásvéros a jernzsálemi szentélyt 
újra felépíttesse; zsidó cselédleányait pedig kínozta, 
megszégyenítette, testükről a ruhát leszaggatta s így 
végeztette velük a munkájukat, ezért is kivánta tőle 
a király azt a szégyenletes dolgot, hogy idegen fér
fiak előtt mélyen dekolletálva jelenjék meg. De Vás
tinak - így szól a gonosz mese - éppen valamilyen 
csúnya kiütése támadt a bőrén és ezért, nem pedig 
szeménnetességböl nem akart megj elenni a társaság 
előtt; hiszen éppen a királynak trágár képekkel tele
aggatott termeiben rendezte az asszonyok számára 
az ő lakomáját és nem saját lakosztályaiban. 

Vásti tehát nem ment Achasvéros hivására és 
azt izeni : ha engem cs únyának találnak, téged ne
vetnek ki, ha meg szépnek, megölnek téged, hogy 
övék lehessek; jobb ba nem megyek fejedelmeid közé l 
De Achásvéros nem tágít és erre Vásti egy kissé 
erélyesen talál visszaizenni férje urának, a királynak: 
te az én atyámnak még lóörzöje sem leheUél volna, 
mert az én atyám eze1· embert is asztal alá tudott 



inni és nem rngott be egy kis bortól, te meg úgy 
látszik megzavarodtál tőle. 

Nem csoda, hogy Achasvéros megharagudott ilyen 
izenet hallatára! Megöleti hát ideges kis feleségét és 
körrendeletben intézkedik a férj házi hatalmáról. 
Amitől meg ismét az ö tekintélye csappant meg, 
hiszen az tűnt ki belőle,. hogy a korona felett is ott 
lebeg az asszony jogara s hogy ki a csatában hős, 
még nem hős a saját otthonában. 

Achasvéros nem bírja soká az özvegység szomorú 
sorsát elviselni Felhivására a királyi udvarba gyüle
keznek a legszebb perzsa és méd leányok. Sorba 
állitják öket nemzetük szerint, csak egy leányzó áll 
külön, de szépségével, bájával felülmulja IDiodannyi
jukat: a zsidó Eszter, perzsáúl Isztahar, a csillag. 
Termete nem volt nagy, bár kicsiny sem volt, bóré
nek szine pedig zöldesilláma Életkoráról nagyon 
eUéróek és nem nagyon hizelgőek a vélemények. 
Az egyik híres rabbi szerint 40 éves bájos hajadon 
volt, mások szerint meg már 70 vagy 75 tavaszt 
lá\ott. Ez természetesen képtelen feltevés és csupán 
a mesélö kedv tulcsapongására vall, mely lehetöleg 
nagy oaodának akarja feltüntetni Eszter kiválasztását, 
aki zsidó létére azért kerül a trónra, hogy megméntse 
Izraelt. Pedig Eszter fiatal és szép volt, mert ha 
hóbortos is voU Achasvéros, annyira valószinüleg 

• nem vit.te öt hóbortja ..• ; bizonyság rá, hogy még 
a monda ezerint is Eszter láttára a király leszakíttatta 
a falról V ás ti arczképét és Eszterét tétette helyébe, 
ki még az előbbi királynénál is szebb voU. 

Eszter pedig, bár ily magas méltóságot nyer, nem 



feledi el ősei vallását és Mordecháj tanításait. 
Példájától és bámulatától elragadtatva udvarhölgyei 
áttérnek az izraelita vallásra, ö pedig a világteremtés 
hét napjának alkotásai ezerint nevezi el óket, hogy 
rajtuk számlálja a hétnek napjait; egy-egy udval'
hölgyét arra. a napra. hívta be szolgálattételre, a 
mely nap teremtésének nevét viselte, hogy a szombat 
napját el ne téveszthesse a megünnepelni el ne mulasz
sza. Eszter és leányzói természetesen csak zsidó 
ételt esznek és Acbasvéros, valamint kebelbarátja 
Hámán, ha Eszternél hivatalosak, elveik felfüggesz
tésével kóser ételt kénytelenek enni 

Eszter nemes lelkéről és női a zi v éről tes~ bizonysá
got azzal, hogy Achasvérost szemrehányásokka.l illeti, 
amiért Vástit megölette. - Rokonsága miatt sem 
kellett szégyenkeznie, mert királyi vérből származott, 
Amálékverő Saul király volt őse, nagybátyja pedig 
Mordecháj, aki maga egész nyelviskola volt, mert 70 
nyelven beszélt s így megértette az összeesküvő 

lakájok beszédét. Korán szerzett érdemet azzal, hogy 
feljelentette az összeesküvőket. 

Ebben az időben a király naggyá tette az alacsony 
ra.ngu Hámánt. Valamikor régen rabszolga volt és 
olyan szegény, hogy egy czipó kenyérért adta el 
magát Mordechájnak. De azóta J nda egy királyának 
kincstáTára bukkant és ettől fogva gazdag és büszke 
lett, régi jótevőjét Mordechájt pedig meggyűlölte. 
Egyszer valamilyen úton-módon sikerült meghiusí
tania a jeruzsálemi szentély újraépítését és ezért 

. haiározta Isten, hogy előbb naggyá teszi, bukása 
~nál hatalmasabb lesz. - Egyszer egy ló meg egy 



osikó ugyanegy iRtállóban volt a disznóval, meaé
lik epéscn böloseink. Kérdi a <~aikó a lótól: mért, 
hogy nokílnk csak rossz abrakot vetnek, a disz
nót meg aok mindenfélc jó abrakkal hizlalják? 
8 a mesobeli lb folelotót alkalmazzák Hámán em el
liadésére: tll disznót azórt hizlalják, hogy kövé1· legyen 
mil,or ölik. 

li'iuom vonással jellemzi a monda Hámán dicső
tJégbajháRzttsát és hiuságát. Hámán bálványképet 
bimeztet ruhájára szive táján, hogy az emberek 
kénytel~nek legyenek elötte leborulni; mikor Morde
obáj nem hajt térdet, akkor Hámán megkerüli a 
királyi palotát, melynek kapujában ült Mardecbáj és 
a másik oldalról közeledik, hogy barátságosan alkal
mat adjon Mordeohódnak köszönésre és hódolata 
kifejezésére. De Mardeoháj ismét elmulasztja a köszö
nést, mire Hámán úgy szinleli, mintha Mordcháj 
béla: oe/ed-del már köszöntötte volna és köszönti öt: 
Uram, veled a béke! Mordecbáj azonban egy prófé
tai idézettel hurrogja le: «Ninca békéjük, úgymond 
az Örökkévaló, a gonoszoknak.)) Minthogy pedig 
Hámán Amálék népének volt leszármazottja, melyet 
Saul, izraelita király a föld szinéröl ki akart pusztí
tani, ezért HámR.n elhatározza, hogy Yordecháj t és egész 
népét, az ö nemzetségének régi ellenségeit, kiirtatja. 

Elmegy a királyhoz és rágalmazza a zsidókat. 
Lusta nép, a mely ből a királynak semmi haszna, 
azonkívül ellenségünk. Azon a napon, amelyen vásá
rolni akarunk náluk, bezárják üzleteiket és kinevet
nek bennöDket Mert miDden héten szombatjuk van, 
az ünnepük külömben is sok; egy hónap, tisri hónapja 



majdnem egészen ünnep és ünnepi szükségletük 
nagysága miatt drágulnak az áruk a mi rovásunkra, 
ök pedig dúsan lakmároznak. - Hámán ekkor égi 
hangot hall : Te gonosz, elfelejtetted számítani azt 
a két ünnepnapot, melyet a te bukásod örömére ül 
majd a zsidóság. 

De Hámán nem zavartatja magát. Folytatja vád
jait: Téged is megvetnek és felségedet sértik, ó király! 
Ha egy légy hull bele borukba, kihalásszák s nem 
undorodnak a bortól, de ha te csak érinted is poba
rukat, már földhöz csapják a nem isznak belőle, 
mert téged tisztátalannak tartana,k. Imájuk is csupa 
káromlás. Mikor azt emlegetik : «lsten egy» , akkor 
a perzsa kétistenség ellen szólnak, a gonoszok kiir
tásáért mikor imádkoznak, egyenesen bennünket érte
nek. Jobb tehát, ha elpusztítod a zsidókat, hasznu
kat úgy sem veszed és én még jól meg is fizetem 
az engedélyt. 

Acbasvérosnak azonban aggályai támadnak, és a 
monda mélyen bepillant sok színleg közönyös, titok
ban azonban gyülölködö hatalmasnak lelkületébe. 
Magam is ezeretném őket elpusztítani, szól, de félek 
Istenüktől, aki olyan hatalmaH és kedveli öket. 
A történet is óva int attól, amit tanácsolsz. Az a sok 
király és vezér, Fáraótól kezdve egészen Nebukadne- · 
czárig mind póruljárt. Oly óriási erejü ember mint 
Sziszera, aki az egész világot leigázta és hangjának 
erej étől az ostromlott várak falai megrepedtek ; Sziszera, 
akiről azt mesélik, hogy mikor egyszer n Kisón patak
jához ment le inni, a halak megakadtak óriási szakál
lába,n és ha harczba indult, 900 ló húzta hadiszeke-
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rét; aki úgy kaszabol ta le az embereket, mint a hogy 
a juhász a gyapjut nyirja - mégis milyen véget 
ért? Gyenge asszony keze által halt meg l N em enge
dem .f - De Hámán zaklatja a királyt, mig nagytaná
csot hí egybe. Elébük te1·jeszti a tervet és ők kérdezik : 
Ki az, aki veled ezt a nagy botlást el akarja követ
tetni, ó h király? Ha elvész Izrael, akkor a világ 
sem tud fennállani, mert a Tóra, a legfőbb erkölcsi 
tökéletesség, végczélja a világnak s ha nincs, ki ezt 
ápolná, hirdetné, erkölcsi törvény híjján a világ 
elpusztul. És ki az, aki Isten fiait büntetlenűl érin
tené? - Hámán ekkor közbevág : az éS Istenük rég 
elhagyta őket és elrejtette arczát előlük, hiszen már 
Nebukadneczárnak sem állott ellen, mikor szentélyét 
tdzben felperzselte. 

Ezzel Hámán meg is győzte a nagytanácsot, mely 
most a sors döntésétől teszi függővé a dolgot. Ha Achas
véros kezébe kerül a pénz sorsczédulája és Hámán 
húzza a nép sorsczéduláját, akkor elpusztíthatja a 
népet. Hámán tényleg a nép sorsjegyét húzza és 
elbúsul, hogy 10000 kikar ezüsthe kerül neki ez a 
mulateág. A király ezt észre veszi és visszaajándékozza 
neki az összeget, sőt még gyürüjét is ráruházza 
Hámán ujjára. EbbiSI azt következteti a monda, hogy 
Achasvéros még nagyobb zsidófaló volt, mint Hámán, 
mert lS adott kézi zálogot a vevőnek, holott más vétel
ügyletnél a vevc5 ad foglalót az eladónak. 

Hámán most sors utján szemeli ki a napot, mely 
Izraelnek halálnapja legyen. De im' az egész termé
szet a isid6k pártjára áll és az eJYeS hétköznapok 
Isten elé járulnak és kiáltják: a természet rendjéből 
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inkább bennünket tépj ki és minden alkotásaidat 
semmisítsd meg, csak Izraelt ne ! A hónapok is hivat· 
koznak érdemeikre Izrael történetében, az egyes 
hónapok ~sillagképei is összefüggésben állanak Izrael 
áldozataival és történetével. Csak adar hónapjának 
nincs a bibliában semmiféle vonatkozása történeti 
eseményhez és csillagképe is a hal. Örül Hámán, 
hogy Izraelt megfogja hálójában. Adar külömben is 
sze~encsétlen hónap, mert akkor halt meg Mózes, de 
Hámán elfelejti, hogy a néphagyomány ezerint Mózes 
adarban született is. 

Hámán megíratja Izraél halállevelét s bevezeti e 
szavakkal: Nebukadneczár, mikor Jeruzsálemet elpusz
tította, leütötte Izraelnek, ennek a mindent eitakaró 
sasnak szárnyait. Most ismét tollasodik a sas, hogy 
megint eltakarjon mindent, ezért határozta el Achas
véros és tanácsa, hogy e sast kiirtatja. 

Mordechájnak, az összes kortársai közűl, derekas
ságával ée jámborságával egyedül kiváló férfiúnak, 
maga Elijáhn, a régi próféta. jelenik meg, hogy hírül 

. adja neki azt a nagy veszedelmet, melyben Izraél 
forog. Erre Mordecháj, a ki a jámbor monda ezerint 
természetesen kiváló zsidó tudós és tanító is, egybe
gyűjti tanítványait, böjtölteti és zsákba öltözteti öket és 
azok. nagy jajgatással kiáltottak. Fent az égben pedig 
megszólal Izraél angyala, védőszelleme: Uram Isten! 
valahányszor a népek Izraél ellen támadnak, elsősor
ban életére törnek s nem csak aranyára, ezüstjére; 
d~ .mindig. voltak jámborok, kik ha meg nem ezente
lik nevedet, már rég el vesztünk volna. Most Hámán 
tör ránk, hogy kiirtsa az egész szölötőkét. Isten segíts ! 
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Mordecháj rá izen Eszterre és ez rászán j a magát, 
hogy Achasvéros elé lép. Isteni dicsfény veszi öt 
körűl, három angyal is kiséri öt : az egyik ezzel a 
dicsfénnyel övezi, a másik délczeggé, tetszössé teszi, 
a harmadik kényszeríti a királyt, hogy jogarát a 
bocsánat j eléül feléje nyujtsa. Achasvéros azonban 
még felhevülésében és meghatottságában is volt olyan 
meggondolt, hogy csak birodalma felét igéri Eszter
nek s nem az egészet, mint roanap teszik a szerel
mesek, kik legalább is az egész holdat vagy egy-egy 
nagyobbrendü csillagot igérnek párjuknak. Eszternek 
ezerény a kivánsága, de az ártatlan kérés mögött női 
cselszövés lappang: a királlyal együtt Hámán is jöj
jön hozzá lakomára, részint, hogy a királyt féltékeny
nyá tegye Hámánra és azért is, hogy Hámán mindjárt 
kéznél legyen, ha megharagszik reá a király, nehogy 
lelohadjon - míg Hámán előkerül - a szeszélyes 
király indulata. 

Lakomáról hazafelé Hámán ismét találkozik Morde
chájjal, a ki most már fel sem kel előtte; ezt otthon 
elpanaszolj a feleségének Zeresnek. Ez a Z eres pedig 
okosabb volt Hámán 360 tanácsosánál és azt mondja 
férjének: a zsidók ellen te osak csellel győzöl; nem 
ártott nekik a tüzes kemencze, hiszen Chananja és 
társai megmenekültek belöle ; fogság sem árt nekik -
Józsefből még király is lett; a tüzes rézbálványból 
Mana.ssé király sértetlenül került ki; a pusztába 
űzve - megszaporodtak ; megvakítva. még mennyi 
kárt tett bennük Sámson, de akasztasd fel - szól 
a gyöngéd nö - arra ninos eset, hogy valaki az 
akasztófáról leszabadult volna. 
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Hámán fia, a ki Kardun j ában, Ararát hegyén 
helytartó volt, valamikor egy ;Nóé bárkájából való 
sz.álfát küldött haza, Hámán ezt most díszmenetben, 
énekszó és zene hangjai mallett vitette ki és állíttatta 
fel, sőt maga állott alája és kéjelegve p1·óbálgatta, 
miként lóg majd rajta Mordecháj. Megszólal ekkor 
egy égi hang: jól illesz e fához, a te számodra is 
tartogatták ős idők óta r 

Hámán ezután sz~mélyesen u tra kél, hogy Mordecháj
nak tudtára adja halálos ítéletét. És itt a naiv mese 
egészen d1·ámai erővel írja le a találkozás jelenetét. 
Morde cháj a tanházban ül és tanít, a gyermekek 
fején a gyász jeléül hamu, csípőjükön zsák, jajgatva 
sírnak. Hámán megszámláltatja őket, huszonkétezren 
vannnak ; lánczot veret nyakukra és bilincset lábaikra, 
őröket állít melléjük és kijelöli: ezeket vágatom le 
előbb, azokat később, legutoljára pedig Mordechájt 
akasztatom föl. Az anyák is elj önnek, kenyeret és 
vizet hoznak gyermeküknek s mondják nekik : fiaink, 
egyetek és igyatok mielött megbaltok ! Ekkor mind 
a gyermekek esküre emelik kezüket a tóra könyvére : 
Mordecháj tanítónk életére esküszünk, hogy sem étel, 
sem ital ajkunkat nem fogja ét·inteni, hanem éhség· 
től ellankadva akarunk meghalni! És mindegyik 
összegöngyöliti könyvét és azt Mordechájna.k oda 
adv~, szemrehányóan mondja: azt hittük a tóra ked
véért sokáig élünk majd, hiszen azt igéri a szentirás: 
ccez a te életed és napjaid hosszúsága,); most pedig, 
hogy erre érdemesnek nem találtattunk, im vedd 
vissza a könyvet kezünkből! Erre keserves jajkiáltáaba 
törtek ki mind az anyák --- a mese szavai ezerini -

a 



bőgtek mint a tehenek kívül. a iJermekek meg, mint 
a borjuk bent az iskolában, amíg felhatolt jajkiáltá
suk és az ősatyák panaszos kiáltása is az égbe. 
Az őrangyalok figyelmeztetik Istent : gödölyéknek és 
bárányoknak hangját halljuk! Ebben a perczben 
Mózes is sírt Isten elött és így fohászkodott : világ 
ura, nyil vánvaló te el ötted, hogy nem gödölyék és 
bárányok hangja ez, hanem néped Izraél kicsinyei
nek hangja, a kik már három napja böjtben seny
vednek, béklyóba és nyakvasba verve, holnap pedig 
levágatnak mint gödölyék és bárányok, az ellenség 
szive örül rajtuk! Ekkor fölébredt lsten irgalma .. .. 

Azon az éjjelen nem tudott aludni Achasvéros 
király .... De "az Örökkévaló, Izraél őrzője sem 
szunnyad és nem alszik, hogy széjjelzúzza a végzet 
pecsétjét és széjjeltépje a leveleket, leüese a gonosz
nak koronáját és sarjasszon számunkra segítségett. 
Achasvéros nyugtalankodott Jól talált Eszter, jól 
ismerte a király szivét, melybe beleverte a féltékeny
ség fulánkját, valamilyen esetleges összeesküvést is 
szimatolt Achasvéros a kettő közöU élete ellen. És el· 
gondolta : mindenki gyíílöl, most nem akad maj d 
senki, a ki az összeesküvésről értesil Erről eszébe 
jutott: hátha valaki fett már velem j ó t és én nem 
jutalmaztam meg? Elöhozaija hát az évkönyveket. 
De minthogy Hámán egyik fiát segítette be - tehá t 
plár évezredek elóü is! - a királyi felolvasó magas 
méltóságába, ez mint apjának hú fia, Mordecbáj 
nevének és érdemének láttára keUót lapoz a könyvben ; 
de a lapok csodálatos módon viBSZalapozódnak hangos 
Bel"O~éasel, a király észreveszi és ö kénytelen meg· 



emlékezni Mordecháj érdeméről. Az udvaronczek 
pedig szintén gyűlölték Hámánt és azért hangsulyoz
zák a király előtt, hogy Mordecháj nem kapott még 
jutalmat. A király kedélye megkönnyebbül, mikor 
megtudja mnla.sztását és elhatározza, hogy helyre
üti. Egy perezre most elszenderül, de álmában látja, 
amint Hámán karddal a kezében reá támad, és ettől 
ujra felriad. 

Hámán épen ekkor ér a királyi udvarba Morde· 
cháj halálos itélete ügyében és a király kérdésére, 
hogy mit tegyen azzal, akit különösen ki akar tün
tetni? úgy válaszol, mintha csak ő reá vonatkozhatnék 
e kérdés. Amikor Hámán ~anácsolja: (Ca királyi koro
nát is tegyék a kitüntetettnek fejére! • a király 
igazolva látta előbbi álmát és elhalványodott. Hámán 
ezt észreveszi és attól fogva többé nem emliti a 
koronát 

Hámánnak természetesen nem volt inyére való, 
hogy Mordechájt érje mind az ajánlott kitüntetés és 
kibúvót keres. Azt kérdi: melyik Mordechájt gondo
lod, merl sok ilyen nevü ember van. 8 mikor hallja, 
hogy a zsidót, az <S ellenségét, azt mondja : elég lesz 
annak egy tartomány fejedelemsége -mai viszonyok
hoz alkalmazva: egy főispánság! - vagy egy kerü
letnek adó-szedési j o ga. Mire Aehasvéros rögtön 
ráparancsol : azt is add neki, semmit se mulasszá.l 
el abból, amit ajánlottál ! 

Drámai élénkségü jelenet következik ismét. Hámill 
fájdalmas szívvel veszi a király paripáját és díszöl
tönyét és ismét felkeresi Mordeehájt. Most felnőtt 
tanítványai, a rabbik ülnek elóite és ó épen egy 

3* 
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r~gi álJozati sze1-tar tást magyaráz nekik. Amint meg
látja Hámánt a királyi paripával, megijed és odaszól 
a rabbiknak: ez a gonosz azér t jön, hogy megöljön 
engem, fussatok tölem, nehogy izzó parázsomon ti 
is megégessétek magatokat. De a rabbik felelik : élet
ben, halálban veled maradunk ! Mordecháj pedig 
beburkolódzik imaköntösébe és imába fog ; kérő, 
könyörgő, forró imában szinte felmagasztosuL Annyira, 
hogy Hámán nem meri megzavarni áhitatát, hanem 
elébe öl és vár, míg befejezi. Azután megkérdezi 
Mordecbájtól és a tudósoktól : mivel foglalkoztatok, 
mit tanultatok ? felelik: mikor még a szentély fenn
állott, ha valaki lisztáldozatot akart hozni, egy maréknyi 
lánglisztet áldozott és ezért engesztelést nyert. 
Mire Hámán búsan megj egyezte : úgy látszik, a ti 
marék lisztetek elég erős volt, hogy az én 10,000 
kikár ezüstömet fellökje, mert ti többet értetek el 
azzal, mínt én ezzel f Mire Mordecbáj czélozva arra, 
hogy Hámán magát neki valamikor rabszolgának 
eladta - aminek jeléül térdén felül czombjára volt 
tétoválva : «Mordécháj birtoka» - azt mondja: te 
gonosz, hát La egy rabszolga birtokot vá.sárol, kié lesz 
& birtok ? nemde, ugyancsak a rabszolga uráé ! tehát 
legfeljebb az én birtokomba, a ki neked is urad vagyok, 
mennének át a zsidók és én rendelkezném fölöttük. 

Hámán erre felszólítja Mordecháj t, hogy öltse fel 
a bíborpalástot és ülj ön a király lovára. De Morde· 
cháj feleli: előbb meg kell fürödnöm és hajamat is 
rendbe kell hozatnom, mert nem illendő a király 
ruháit ily elhanyagolt állapotban felvennem. Eszter 
azonban már előbb elrendelte volt, hogy se fürdő· 
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mester, se borbély azon a napon ne merjen mutat
kozni és így Hámán maga volt kénytelen ezeket a 
főúrhoz épen nem méltó foglalkozásokat a gyülölt 
ellenség körül elvégezni és igazán nem vehetjük 
tőle rossz néven, ba ezenközben nagyokat sóhajtott 
és keservesen nyögött. Mordecháj ártatlan arczczal 
kérdezi : miért nyögsz ? - Mert nagyúr létemre s 
nünt a király kedveltje most fürdőazoiga B borbély 
ezerepét kell játszanom, feleli Hámán. Mire Marde
cháj rárival: minek tetteted magad, hiszen emlékez
hetel, hogy valamikor régen és j ó soká, 22 álló 
esztendeig ennek és ennek a falunak te voltál a 
borbélya! Arról nem sz ól a krónika, begy a fürdöben 
a masszázsnál mekkora ezeretettel és szelídséggel 
bánt el Hámán Mordechájj al. De felöltöztette és 
felszólítja: szálljon fel a paripára. Mardecháj válaszol 
gyönge vagyok a sok böjttől, egyedül nem bírok a 
lóra felpattanni. Erre Hámán leguggol, hogy rajta 
kere-sztül hágjon fel Mordecháj s midön czipoje sar
kával nem épen gyengéden érinti felszálltában Hámánt, 
ez szemére hányja azt a szentírási idézetet: aN e örülj, 
midőn ellenséged elbukik.» De Yordecháj egy más 
idézettel vág vissza s mondja: én csak beteljesítem 
ezt az igét : (< te pedig hágj ellenségeid magaslataira. l) 

Hámán most körülvezeti Mordechájt a városban a 
mikor az ő leánya házuk ablakából letekint és azt 
hiszi, hogy atyja, Hámán ül a lovon és Mardecháj 
vezeti a paripát - leönti a vezetőt, tulajdon édes· 
atyját, egy edény vízzel. A mese szarint ez a víz 
nem is volt épen egészen tiszta. Hamar észreveszi 
azonban tévedését és mikor osodálkozva tekint fel 
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leányára a most már mindenképen lehűtött Hámán, 
akkor az bánatában öngyilkosságot követ el, leveti 
magát az utczára és atyja lábai előtt terül el holtan. 

Hámán búsan tér haza, kezében négy díszoklevél· 
lel: a hírhordók, fürdöszolgák, borbélyok és lovászok 
egyletétöl. 

Közben már megjelennek a király szolgái s hívják 
Hámánt a lakomához. A király itt újra kérdezi, mi 
a kivánságod Eszter és Eszter szomorúan feleli: ((el
adattunk, én és népem megsemmisítésre, megöletésre 
és elpusztulásra ... pedig nem ér fel a szorongató 
a király kárával.» A király felkiált: kicsoda az és 
hol van ? És a királyné feleli : «ez az a szorongató, 
ellenséges férfi, ez a gonosz Hámán l és már-már 
magára a királyra mutat, akinek szentesítése és jóvá
hagyása nélkül Hámán nem határozhatta volna el 
Izraél vesztét. De angyal jő és sietve igazítja Eszter 
ujját Hámán felé. 

A király felháborodik és izgatottságában kisiet a 
kertbe ; de itt angyalok - Hámán fiainak képében -
tépdesik a király legkedvesebb csemetéit. A király 
még jobban felindul, mikor a kárörvendö udvaronczok· 
tól hallja, hogy ezt maga Hámán rendelte el így. 
Visszasiet. Bent azonban Hámán épen tolakodóan 
iparkodik a királyné bocsánatát és kegyelmét meg
nyerni; a király félreérti szándékát és most már 
teljes az lS veszte. Ugyanarra a fára akasztják, a 
melyen már Mordechájt vélte látni és ugyanaz a 
király, a ki a monda ezerint az 6 tanácsára ölette 
meg nejét, most neje kedváért megöleti legmeghittebb 
tanácsosát; Yordecbájt pedig eláiultja kegyável. 
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Itt véget ér a monda. Mindazok a gyüjtemények, 
a hagyományos irodalom azon müvei, melyek Eszter 
könyvéhez nagyobb mondaköröket vagy egyes meg
jegyzéseket tartalmaznak : a · különféle midrások és a 
talmud, azonkívül a két targum paraphrázisai, malyek
ből ezen legendát összeállítottam és kerek egésszé 
aJakítottam, - ennél a pontnál megállanak. 

Idáig azonban a meseköltésnek és a regélő költé
szetnek minden kellékét megtaláljuk a mondában. 
A naiv világfelfogás, a vaskos tréfa, a gy~rmekes 
öröm a barát emelkedésénél és az ellenség bukásá
nál, a komoly helyzetek megható ecsetelése, a kómi
kus helyzetek kiaknázása, mind-mind arról tanusko
dik, hogy megvolt a zsidóban is a természetadta 
mesélő k~dv, de a hozzávaló tehetség is. Összefüggést 
nyernek itt egymástól távoleső események és távol
álló személyek, a meaélő kedv egybefűz külömböző 

tárgyakat és azonosít különálló személyeket, hogy 
indokoljon; okadatoljon, hogy lelki folyamatokat meg
értessen és a dolgok jelentőségát mélyítse és már 
nem pusztán szeszélyből és indulatból, de szaretet
ből vagy gyülöletből cselekednek a szereplök. Magában 
a mondában - a zsidq embernek még a meaében is 
:vallástól és Istentől elválaszthatatlan gondolkodása 
miatt - a vallási vonatkozásoknak bő terük jut; 
ünnep, szent történet, angyalok, próféták, ősök és 
jámborok gyakran szerepelnek. Legkirívóbban és leg
naivabbúl ott egyesül a mesebeli felfogás a vallási 
vonatkozásokkal, ahol a nem zsidó szereplö szájából 
is bibliai idézeteket hallunk és ahol a monda úgy 
állitja oda elénk az ellenséget, mint a zsidóság 
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multjának, sőt még . törvénytudásának is 1 alapos is
merőj ét. 

A [{)ellenség elestével aztán megcsappan a regélő 
kedv, legfeljebb, ba még Hámán fiairól szól, akik 
attól koldultak, amit atyjuk elkövetett. De nem kéje .. 
leg az öldöklésen, nem festi széltében hosszában a 
boszu müvét, mely kiilömben még magában Eszter 
könyvében is azt a benyomást kelti, hogy csak író
jának túbaísa és bösködése. A monda nem dicsőíti az 
öldöklést. Mintba osak arra akarná tanítani az embert, 
hogy az ellenség ellen ugyan becsülettel küzdeni kell, 
de ba egyszer elbukott, ne keljen szivünkben kár
öröm és a kielégített boszú nemtelen érzése. 

Bár elkövetkeznék nemsokára az az idő, mikor 
megszünik a Hámánok agyarkodása Izraél ellen, 
hogy ne támadna vallásunknak és felekezetünknek 
mindig új és új ellensége és ne kelljen Izraélnek 
harczot folytatnia élete és javai biztonságáért, hanem, 
hogy zavartalanul élheesen eszményeinek, fenköU 
tanain&k. 

Eszter könyve pedig egy rosszabb multnak legyen 
gyözelmes emléke és kirivó ellentéte egy elkövetkazó 
boldog jelennek. 

Budapest Dr. Edeistein Bertala~ 



JUDA liALÉVI ÉNEK!: 

. . 
JUDA HALÉVI ÉNEKE. 

Ben Halévi a nagy költő 
Kasztilia berki melléH 
Rég . sovárgott ozélpontjához 
Czion alá érkezett. 

Égő szemmel, sápadt arczczal, 
Hosszan lengő hószakállal, 
Édes ~ kin tól megremegve 
Leborul az omladványra. 

S a mint végig néz e tájon, 
Mult dicsőség néma sirján 
Búgó vád fakad szivéböl 
S zokogó dal húrjain: 

«Jeruzsálem, drága hölgyem, 
Ó hogy éget szégyen lángja, 

. Látván a te mély bukásod, 
A te gyászos özvegységed. 

Mint a nap biborpalástja , 
Ugy ragyogtál measze földre, 
Diadal volt jártad-kelted, 
Gy6zelem volt pillantásod l 

Czedrusnál magasztosb formád 
Térdresujtá ellenségid, 
Homlokodnak tündérfényén 
Hinden szennyes vágy kitisztult. 
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Egy világot blivöltél el 
Ajkad üdvös Sjjózatával, 
Boldog kire mosolyogtál 
Kárhozott kit megvetettéL 

Szerencsések, kik méhedb61 
Sarjadzottak, fiaid : 
Az Ur heve forrt erökben. 
Szellemükben a te bájod r 

Senki senki meg nem dönti 
H{í szerelmed magzatit, 
Sarkcsillagként áll a templom 
A te frigyed méltó sátra ! 

Jöttek távol idegenblll 
MegcsudáJ.ni diszed, pompád, 
Kristályelméd gyöngyforrásán 
Örök kincset gyüjteni ... 

S most mindennek vége, vége ! 
Rongygyá lett biborpalástod, 
Itt-ott hever egy czafrangja 
Férgek mart.aJékaul. 

Arny borult dics6 szemedre, 
Porbahullott termeted, 
Égbenyúló palotádat 
Eltiporta u id~ l 

8 ó csall.docl, fenkölt n'ped 
Bzertesaórva a viJáson. 
A mily f8Dllen 6lloü egJkor, 
Oly nyomonín leal6soü ! 
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Minden kéj, mit néki egykor 
Jehova kegyelme nyujtott 
Százszorosan megtorolva 
A búbánat m érgivel l 

Rém riasstja éjsza.kájuk, 
Gond sorvasztja nappaluk -
Czion lánya, drága hölgyem, 
Ó hogy sirnál hogyha látnád t 

O hogy tépnéd hollófürtid 
J ajsóhajuk hallatára, 
Enkezeddel maroza.ngolnád 
Elefántosontkebeled. 

Tehetetlen gyötrelmedben 
K6vé válnál mint Lót asszony -
Áldott a ki megaka.sztá 
Szived izzó árjait l 

Áldott a ki betakarta 
Fejedelmi szemeid -
Nem kell immár átuenvedned 
H6s fajod gyalázatát! 

Mért hogy kegyelemkenyéren 
Kell tengetni életünket, 
Sötét utczán, doh:os zúgban 
Láncna csukva csenevészünk l 

Mért hlgul meg napról napra 
A Makbbik bajnokvére, 
Mért hogy egymást marjuk-faljuk 
• 

Olba •árt barmok gyanánt? 
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Mért rebegünk szolgahálát 
Ha megdicsér zsarnokunk, 
Mért hull annyi szép gyümölcsünk 
A szomszédok kertibe ? 

Ó ha lelkem büszkeségét 
Milliókba ültethetném, 
Nem hervadnánk szá.müzötten, 

l 

Uj tavasz virradna ránk ! 

Jeruzsálem ! puszta h alm od 
l 

Uj templomnak lenne polcza, 
Még csodásabb fényre gyúlna._ 
A hétágú gyertyatartó ! 

A kerúbok ótalmazva 
Szállanának frigyládádra, 
Soha többé nem engednék 
Összezúzni kötá.blá.id r 

J ehována.k szétvert népe 
Visszatérne Szentkönyvedhez, 
8 egy hatalmas kürtbe fúva 
Dicsöítné az Urat. 

Ki magát veled, te drága l 
Mindörökre eljegyezte, 
S rettenthetlen testőrségfil 
Adta néked Izraelt l• - -

Igy dalolt Juda Halévi 
Elfeledve blSsz keservét, 
Lángbaborult sápadt arcza, 
8 megtöri aseme villosotto 



De e perczben vad arabnak 
Orv lándzsája szúrla át. 
S kilehelte hősi lelkét 
J ernzsálem romjain. 

• • ,, l •• 

TUNODES KOZBEN. 

Lenkei Henrik.. 

Felolvastatott az llilT estéjén. 

Szeretek eltünödni, elgondolkozni. Bábizom maga
mat olykor-olykor képzeletem sodrá.ra. vigyen, amerre 
tetszik. Van-e valami kellemesebb, mint belső életet 
élni, hallgatni tulajdon gondolataink légies zenéjét, 
megfeledkezni a környező valóságos dolgokról és 
andalogni olyan tájképeken. melyeket az emlékezés 
szineivel a visszaképzelés ecsete rajzol. 

Magamba merülök most is és látok belső látással. 
Mint Jóbnak ragyogó könyvében az aggastyán t esti 
álomképek ágbogas tünödései közötb - én is homá
lyos alakot látok, mely mégis szende fdnyben úszik, 
nem ismerem meg alakját, csak azt, hogy arczulata 
sok, nagyon sok vonásból yan alkotva. És hallom a 
csöndes. jól ismert szót: « ~em eszmélsz rám? Nem 
ismersz ezer vonásra arczomon? Én a zsidó szellem 
géniusza vagyok ; kövess engem és én vezetlek méla 
tájakon, megmutatom neked az én zászlóvi'\"öimet. » 

És mintha tovább folyna a szívigható csöndes 
beszéd: • Az ihlet szelleme vagyok, sz erettem fajod
nak őseit, megtanítottam öket rajongani az isteniérl; 
lelkük hozzám hajol t és dalolta az Isten l És nem 



voltak müvészek, mert nem akartak lenni, a hit, a 
tiszta jó volt lelkük álma, szivük zsolazamás ábrándja. 
Meghozták a legnagyobb áldozatot, alkotó erejüket 
tették oltárra ; pedig bennük is dobogott a szépnek 
kultusza, a teremtő szenvedély, az ö szemük is gyö
nyörittasan fogta föl a vonalak bübáját, az ö lelkük 
is szomjazott a müvészi szépre, a kezük reszketett 
az alkotás vágyában ; de lemondtak róla. Csak anyag
talan müvészetet ismertek, dalt és költészetet. Ám 
eljött a lelkök teljessége és felszabadítottam _őket, 

mikor a formai szépben nem az anyagi csábot keres
ték, hanem az isteni törvényt - és azóta bebizonyí
tották, hogy lelkök nem egyoldalú, teremteni tud 
minden téren, a hol az emberiség kincseit gyarapí
tani lehet.>) 

Mintha e szavak varázsára esnék, felhőkárpitok 

szállnak, oszlanak előttem és a p1egtisztúlt síkon 
büszke homlokzatú épület magaslik elém. Kiképzett 
rizalit fölött újszerü alakok ágaskodnak, merész 
vonalú ikerkariatidák nyújtják egymásnak karjaikat 
a főbejárat fölött. Az előcsarnokban szeliden hornyolt 
oszlopok tartják a tetőzetet, a csodálatosan szerkesz
tett apró boltozatok összefutó pontjai itt mesteri 
oszlopfej eken nyugszanak, amott a mór épitészet 
technikájá,t követve, lefüggő köfürtökbe, stalaktitokba 
mennek át, hogy a belépő stilizált cseppkőbarlangban 
képzeli magát. Bzemem pillantása megtapad egy-egy ... 
ponton, a hol a struktiv és ornamentális elem egybe· 
olvad, majd élvezettel kúszik fölfelé a bordák élein, 
az arányosan tagolt vonallabirint záróköveihez. Lám, 
ez a tér poézise, az erőmütan költészete! n Zsidó szel· 
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lern alkotása, a mi lelked elragadja és szemed gyö· 
nyörködteti, » - súgj a most kísérőm. Tyrus és Szídon, 
Hellas és Róma építőmestereivel versenyre kél már 
ma a zsidó tehetség és megállj a helyét a porondon 
ott, hol korunk nagyjai mé1·köznek egymással. Hogy 
csak néhány nevet említsek, tanuságot tehet erről 

Measei Alft·éd, Simonsohn, Oppler, Marníorek, Marco 
Trewes, J affé Ferencz, Lesser Alfréd, Fieischer, 
Stiassny, Goldschmidt. De tekints körül hazád székes· 
fővárosában, nézz körül a fejlődés mérföldköveinek 
során : a magyar kir. pénzügyminisztérium büszke 
palotája Toronyi Fellner Sándor müve, a kereskedelmi 
csarnok Kármán és Dllmann alkotása; méltasd egy 
pillantásra Wellisch Alfréd nemes konczepczióját, a 
Tavaszmező-utczai állami főgimnáziumot. A Duna
soron a Gr.esham-palota Quittner Zsigmond tudásá
ról beszél, az Adria tengerhajózási társulat palotája 
Freund Vilmost vallj a meaterének ; és ha még nem 
láttad, tekintsd meg az új zsidó vakok intézetét, való- , 
ságos remekmű, Leitersdo1·fer Béla dicsöségének mara
dandó emlékjele; a zsidó templomépítés nagymesteré
nek Baumhorn Lipótnak müveit ismered, de hol 
vannak még Révész és Kollár, Márkus Géza, Vágó 
László és József és sok más jeles magyar építő· 
müvésznek alkotásai, a magyar főváros építészeti 
fej lödésének eme sarokkövei. - Salamon király 
templomát idegen müvész tervelte; - a középkar
ban keveset építettek a zsidók; a bizonytalanság 
talaján monumentális építmények nem emelkednek, 
annak az egy-két ránk maradt nagyobb szabású építé· 
azeti müemléknek szerzöje aligha volt zsidó; - és ime 



most kötetekre volna szükség, ba a modern Európa 
épitkezésében a zsidó szellem osztály1·észét akarnók 
kimutatni. 

Ilyenforma gondolatokat cserélgetve, barátságos 
lépcsőpárkányok között haladunk fölfelé, hogy be
nyissunk egy kellemes, nyugalmas antériőrbe. Zöld
függönyös magas könyvállványokon bronzok, gipszek 
húzódnak meg, faragott asztalon a fal t övében pol't
land-váza másolata áll. Régi karosszékben fehér hajú 
aggastyán foglal helyet; magasba :néző, de homályos 
tekintetű szeme, sugaras homloka magára vonja, le
bilincseli :figyelmünket. Világtalan poéta az, kinek 
pillantása magasabb világba réved, olyan, mint a 
<< koldusok őse Hornér és királyok őt:~e Osszián '> és a 
mit lát, tollba mondja gyermekének; noha fájdalmas 
a mit beszél, a hangulat, mely körüle terjed, még 
sem olyan komor, mint a Munkácsi Milton képén, 
inkább derengő és harmonikus. Csöndes szavakban 

· száll a gondolat, követve a perczegő toll ritmusát: 

Mikor még hn.jda.n rózsák nyiltak nekem, 
Fényes csillagok ragyogtak egemen : 
Egy-egy könny akkor is volt a. azememen. 
Rózsáim rég elhervadtalc, 
Csillagaim elhamvadtak, 
A könnyeim, a könnyeim megmaradtak. 

Az öreg Lorm Hieronimus az, a ki így énekel. Kora 
ifjuságától kezdve testi bajokkal küzdlS; az érzék
szervek, ezek az áramkapcsolók, melyek szellemün
ket a világgal összekötik, nála korán fölmondták a 
~z~lgálatot. Ifjúkorában elvesztette hallását, öreg nap· 
J&lra látásait, de testi korlátozottsága mellett szellemi 
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erej ével nagyra vitte. Ez a lírikus Schopenhauer, a 
<•Napoleon Jeromos),, <•Wanderers Ruhebank,, , az 
«Ausserhalb der Gesellschaft», «Ein Sebatten aus 
vergangenen Tagen» ezerzője, a mint magam előtt 

látom, a szellemi élet csodás titkát a maga kifürkész
hetlen mivoltában veti elém és eszembe jut Nietzsche 
mondáea: <<A zsidónak homloka körül őseinek asztrál 
szellemei lebegnek1>. Csakugyan mintha ragyogó szi
porkák lengenének aureolában körülte, tündöklő nevek 
kápráznak a fénysugárban : Kulke, Moeenthal, Kaliech 
Kompert, Mauthner, Auerbach1 Frank!, Franzos, Heine, 
Börne, Jules Janin, Blumenthal, Brandes; és meg
hosszabbodik a aáv, fényszóró forgatagban, gyürüző 
körökben tovahúzódva mint egy ürben lengő életgaz
dag atómepirál, új meg új nevek: Bernstein, Nordau, 
Jungmann, Kiss József, Dóczi, Frug, Bialik, Rosenfeld. 
És a kisérő szellem, mely mallettem vagyon, magya
rázni kezd: «Látod, amott következnek a tudomány 
papjai. EHH a zsidó tudomány képviselői, ezek az el 
nem ismert imperátorok, a kik területeket hódítottak 
maguknak; túlnan látod a bölcselöket, egyet-kettőt 

te is megösmersz; a dicsöség pantheonjában megfér 
egymás mellett Majmonides és Spinoza, Steinthal és 
Co ben ; hozzájuk csatlakoznak a természetvizsgáJ.ók, 
mint Kohen Emíl az afrikautazó, a közettani mikros
kópia mestere, Magnus Henrik, Liabermann a berlini 
professzor, a német vegyésztársaság elnöke, Mayer 
Viktor az aidoxinek felfedezője és a hires orvosok, mint 
Kaposi, Bamberger, Lombroso, Marmorek, Neisser és 
a többi ... Az egyik az ember elméleti gondolkodását 
mélyiti, a másik testi egészségát vértezi körül és 

. A; IM/7' Évkönflve 1909. 
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boldogságát védelmezi, a harmadik gyakorlati czélo
kat mozdít elő, az iparnak teremt segédeszközöket, 
de sőt még a müvészetnek is azoigálatot tesz, mint 
példaképen a festőanyagok vegyészei . .. 

Csodálatos, a mint hallom e szavakat: festőanyag, 

müvészet, egyszerre csak megváltozik előttem a szin
tér és festmények között, képtárlaton találom magam. 
De nem a berlini zsidó müvészek kiállításán vagy a 
Kassirer szalonjában, sem a kopenhágai zsidó mü
tárlaton, a hol a nagy Liabermann )!iksa nem 
kevesebb mint 47 festménynyel szerepel, hanem kép
tárban, a hol a számta,lan nem zsidó kézből eredő 

müremek között történetesen Matejko nagy vásznai 
előtt állok meg, az egyik ct Sapiéba kiátkozása», a 
másik: a dublini országgyűlés». Miközben meleg 
érdeklődéssei nézem a szingazdag festményeket, a 
müvészi csoportokba szerkesztett lüktető életet, mely 
a magas szenvedély megszólamló kifejezésével hat 
reám : eszembe ötlik, hogy ezeket a megkapó törté
neti képeket egy érdekes sorsú zsidó müvész, Redlich 
Henrik metszette rézbe, úgy hogy a metszetek mű· 
értékben vetekednek az eredeti festményekkel. Mint 
Louis J ac o by rokon lélek volt a XVI. századbeli 
Soddomával, a kit úgyszólván fölfödözött, mikor an· 
nak eredetije után metszette <(Alexander és Roxane 
házasságá• -t, a minél lélekvonzóbb és andalító bb, ne
mesebb és bájosabb dolgot képzelni se tudok, oly érte
lemben Redlich Henrik ikertestvér Matejkóval. Nem 
volt több mint ·to éves,, mikor 1850 telén Oroszor
szágból Boroszlóba vándorolt, a hol Bauer Adolf 
(Morgenstern Lina irónö apja) fogadta magához a 
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félig megfagyott, bolyongó gyermeket, onnan Kalisch ba 
került dr. Goldberg orvos és filantrop házába. Ott 
nyílt alkalma Galiczin herezeget egyszeri látás után 
emlékezetből lerajzolni; ezzel megnyerte a herezeg 
kegyét, kinek védnökeege alatt megtalálta a fényes 
j övő felé vezető utat. A kis hazátlan orosz zsidó 
gyerek az 1889. évi első párisi világkiállítás nagy 
ara.nyérmének nyertese lett. 

Figyelemre méltó dolog, hogy ezek között az orosz 
és lengyel zsidók között mennyi a kiváló teh etség. 
Ott van Lewithan Izsák, a fölkapott tájképfestö, a ki 
talán részben modernizmusának köszönheti keresett
ségét. Ries Teréza Feodorovna, a grandiózus Luczifer, 
az álomjáró és egy csodálatos síremlék alkotója, 
melyben maga az anyag fejezi ki a halhatatlanság 
eszméjét, az örök vágyat és hitet, a mint a felhők 

közül előtűnő égi Kar magához öleli a vágyittasan 
magasba lebegő ifjú alakot, ez a finom és értelmes 
szo~rásznő - orosz zsidó leány. Magidey, a legelö
kelöbb arczképfestők egyike orosz zsidó. Bernatamm 
párisi szobrász Bigában született és Pétervárott ta
nult, olasz földön fejlődött, Párisban aratott diadalt. 
Ő a franczia szellemi nagyságok megörökítöje, a gall 
lángész és kiválóság szobrász- funerátora, a franczia 
pantheon elsőrendű gazdagítója és benépesítöje. Nagy 
Péter czár matrózmentö szobrán kívül tőle való Mounet 
Sully, Renan, Rostand, Coquelin, Berlioz, Rubinstein, 
Coppée, Lemaitre, Dérouléde, · Flaubert, Berthelot, 
Li Hu Tsang, XTII. Leó, Rampolla azoborképe és a 
Faiileron-emlék azzal a kecses és diszkréten tartott 
nőa.lakkal, mely rózsakoszorút fon a karcsú piedesz-

, 
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tál köré. Orosz származású zsidó Antokolski, ez a 
titán, a ki a fönségest a realisztikusnak eszköooivel 
interpretálja, a Mózes-szobor, a Spinóza alkotója, 
hasonlókép Gabovicz a «Kenyér •, csoportozat terem
tője, melyben egy ember nyúl a kenyér után, de 
száz kar tartja vissza és versenyez vele; igaz, hogy 
a márvány sziklatömbből csak három kar van ki
faragva , de száznak látszik; ugyanosak tőle való 
tt Hírek a távolból•) a hol nagyapa és unoka között 
egy levél képviseli a távol csatatéren kínlódó osalád
föntartó apát. Vagy mennyi tehetség van a kis 
Mundlak Reginában, az orosz zsidó típusok eleven, 
éles szem ü vázolójában! N em-e többet mond Mai
monnak, az orosz festőnek Pogrom képe, mint Heller
nek vagy akár a lengyel Fabianszkynak hasonló 
tárgyú óriási váEJzna? Hazajött a zsidó katona, a béna 
hadfi mankóján a harcztérről és mit talál otthon? 
Felesége, leánya meggyilkolva a földön hever, a 
hullák fölött közönyössé kövült arozoza] imádkozik 
egy halottőrzö vén zsidó, a lakás földúlva, az ablak
ráma lefeszítve és a falon fehérlik egy rongyos papir
czédula e sok ábrándot kifejező szóval: mizraoh, 
kelet felé! 

Mért oly tehetségesek ezek az orosz fiúk ? Én Is
tenem, ki tudná azt megmondani. Talán a tömeg 
szüli a kiválóságot. Talán a nyomás, mely az em· 
berre nehezül, izgatja a szellemet, feszíti meg a lélek 
húrjait. Talán müvészetük titkának legfőbb kulcsa a 
hit. N em ott n öttek föl, a hol « kc5szobrok néznek az 
ősi csarnokon», nem gyötri őket a müvészettel val6 
ellakottság és csömör, ök még mámoros áhitattal, 



Ielke!edö hittel veszik kezükbe a mintásófát és az 
ecsetet; hisznek a müvészetben és csak a hit tud 
teremteni. Hit nélkül lehet valaki mesterember, talá
lékony ujdonságokban, azokatlan vonalakban, zöld, 
vörös és lila, hideg és meleg árnyékokban, de terem· 
teni, új belső dolgot megsejdíteni, az embert kiérezni 
és kifejezni, a mi lelkünket megragadni és megren· 
díteni, kedélyünkön a kinyilatkoztatás erejét gyako
rolni bit nélkül nem lehet. A legnagyobb művészek 
azok, a kikben nem bal meg a hit. Dhurmer Levy 
csak a 1·útnak igaz kommentátora, spanyol koldusa~ 
meg a tange1·i vakok leprozus ábrázataikkal, fehér 
szemeikkel rettenetesek, Bloch Roger Pál a franczia 
szobrász, a ki a márványba beleviszi a bronz techni
káját, mély á1·nyékokat, erősen határolt világosságokat 
faragva ki, mert az j o bban illik az ő tárgyához, mint 
az antik világ kellemes kerekdedsége és teljessége, 
kongató rémes hangon szól hozzánk - Meunier
féle hang kondúl felénk az éhség azobrából, a hol 
egy éhező anya szoptatja gyermekét - de mind a 

.kettőben hit van és a hitben erő. 
Mű vészek, a kiknek mondani valój a van, legyenek 

zsáner- vagy arczképfestők, emlékművek vagy aprósá
gok alkotói, gazdagítják az emberi lelket és hódolatot 
érdemelnek - akkor is, ha zsidó eredetűek, mint 
Horovicz Lipót és László Fülöp, Oppenheim Mór vagy 
Kaufmann Izidor, az egyszerű zsidó élet rejtett bájá
nak ez a revelálója, Sichel Nathanael, a finom nöi 
szépségnek Innocentünkre emlékeztető ihletes ábrá
zolója, Spiber Emanuel, a két Bendemann, Lesser 
Uri, Liebe1·ma.nn Miksa, Possart Felix, Moyse, Weiss-



mann Jaques, Jules Adler, Magyar·Manbeimer, Sze. 
nes, a festök között, a magyar származású Klein 
Miksa I. Vilmos császár lova.sszobrának teremtője, 

Járay Sándor, Róna József, a Kossuth azobor
pályázat korifeusa, Telcs, Kallós, a két Bruck, 
Dónáth, Charles Sámuel, Benno Elkan, Glycenstein 
Henrik, Rafael Charles Peyre, Nossig Alfréd, Naum 
Aronson a szobrászok sorában. Mennyi erő. mennyi 
teremtő hatalom ! Ha együtt müködnének, hogy glo
rifikálják a zsidóság multját, eszméit - apostolok 
lehetnének. 

Különös és sajnálatos, hogy zsidó müvész alig 
foglalkozik a zsidóság dicsőítéséveL Sokan glorifikál
ják mestermüveikkel az uralkodó vallásokat. Igaz, 
hogy templomaink képzőművészeti díszt nem igényel· 
nek, de <' Raphael bibliája)) a loggiák képei, Micbel 
Angelo remekei eléggé bizonyítják, mennyire inspi
rálhatja a zsidó biblia a nagy szellemeket, mikor a 
biblia lel~e megfogja a.z ember lelkét és czikázó szik
rát lobbant az emberi lángész villámokat kovácsoló 
mühelyében. 

Százezernyi a müalkotások száma, melyeknek 
magva a biblia m~zőin termett. A ki a régi világ· 
hoz akar fordúlni ihletért, nem kénytelen mind· 
egyre visszatérni a görög mithológia forrásaihoz, a 
zsidó szellem örökifjú világa életrevalóbb tárgyakat 
azoigáltat a nagyot kereső léleknek. Benvenuto Cellini 
kicsiny sótartójában bizony több az attikai só, meri 
a tengert meghasító Mózest faragta reá, mint ba a 
kopott szigonyú öreg Neptunt véste volna belé. Zsidó 
Genius, te szülted azokat a nagy gondolatokat, mért 
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nem ihleted . zsidó müvészeidet, a te zászlóvivöidet, 
hogy azokat tolmácsolják? 

Hiába ihletném, hiába buzdítanám, mond erre a 
géniusz, ez nem az én dolgom, hanem a müvásárló 
közönségnek dolga. A míg a zsidó tárgyú képeknek 
nincs kelete, addig meddő · minden buzdítás. Úgy 
járnánk vele, mint Fényes LászlÓ' egyik legjobb képé
vel. Ott áll a . vásznon a « vicze ,, mint vörös inges 
proletár, oly tökéletes a kép, hogy versekre ragad: 

.:Ottan áll, körülnéz, fáradságtól kába, 
Térde lám meghajlik, akár rokkant lenne 
Vállát a c!:.úf hideg fölhúzza nyakába, 
N eh é z kérges ökle lóg m.ikéntha benne 
Mázsás teher ülne s mely amúgy is fáradt, 
Nehéz ólomsúlylyal húzná le a v-állat.• 

Müremek ez a kép, de egyoldalú szemrehányás is; 
gazdag ember nem veszi meg, szegény ember nem 
veheti meg. Igy járnánk a zsidó tárgyú müalkotások
kal is; zsidó ember nem veszi meg, mert szégyell 
zsidó tárgyú képet vásárolni ; inkább madonnákat 
gyűjt; nem zsidó pedig eleget tesz, ha elismeri és 
megcsodálja. Hol az a gazdag meczénás, a ki példát 
mutat? Hol az a müpártoló zsidó közönség, melyből 
a buzdítás kiindulna, hogy müvészeink világi mezön 
az igazat hirdessék a széppel ? - Pedig a zsidó 
gondolatnak érvényesülni kellene a müvészet m.in
den ágában, a mint polgárjogot szerzett magának a 
zenében a zsidó gondolat. Zsidó gondolat zenéje szól 
minden müalkotásban, melyben az általános emberi 
és az erkölcsi van tolmácsolva. Ilyen a Roger Bloch 
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ccgyermek ,> czímü csoportozata, a hol n~gyon sovány 
anya tartja ölében kövér gyermekét; m1ntha szólna 
az a szobor, állj meg ember, ha látsz éhező anyát 
karj ai között j ól tartott gyermekével és borulj le az 
anyai ezeretet nagysága előtt. Igen, az ilyen szobl'ok
nak hangja van, mint a zengő Memnon~szobornak! 
<<ljengő szobrok,,. - Igen, vannak ilyenek; ezzel a 
képzettel együtt birtelen megjelenik előttem az a 
nagyszerű éneklő csopprtozat, Telcs és Kallós mea· 
termüve, a Vörösmarty-szobor, a szózat márványba 
tömöritett apotheosisa - zsidó kéz, zsidó szellem, 
zsidó megértés és zsidó átérzés alkotása. Hiszen a 
legkiválóbb köztük most is az, és mikor alkottak, még 
zsidó volt mind. Ott ül a magas posztamentumon a 
szózat költője, férfias arczának ihletett fönséges ko
molysága kifejezi, mily rendkivül komoly ez az ige: 
<1Hazádnak rendületlenül ! ,, És körülötte éneklik a 
szózatot, csöndesen, ünnepélyesen, de szent elszánt· 
sággal és lelkesedve. Kardja markolatát szoritja az 
agg nen1es, hozzája simúl leányunokája, arczán a 
méla rajongás fényével; a kézmüves, a mezei mun· 
kás családjával, a diák, az úri anya gyermekeivel 
együtt énekli cc légy hi ve oh magyar!,, - És ott áll 
a nagyanya, arcza nemes, nyugodalmas, az aggkor 
tiszteletet parancsoló redőivel; hozzá támaszkodik 
serdülő unokája, a bátor fiú, tüz benne a lelkesedés, 
arczán kemény határozottság, törhetetlen elszántság 
ragy~g, hogy ő is boldog lenne életét ott hagyni a 
hazáJáért a harczmezőn; - és a nagyanya jóságos, 
fá~,adt szemével a jövőbe néz, de abban a nézésben 
ero van, prófétai látás, mintba mondaná: mi a 
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sirba fogunk hanyatlani, mindnyájan n, airba térünk, 
nemzedék nemzedék után, de sohasem szabad meg
szünni a dalnak, sohasem szakad meg a szárnyaló 
ige: ((IIazádnak rendületlenül! l) 

Szabadon áradó édes zengzetek, örökkévalóság szá
mára irt magasztos, diadalmas akkordok. csengéetek 
eloszlik a légben, hatástok a szívben megmarad. Száll
jatok ... adjatok most vig dalnak helyet. Zümmögő 
neszből imbolygó azólamok szabadúlnak, zenészek 
hangolják húrjaikat, perdülő ütemek kerekednek a 
levegőbe; hangversenyteremben hallgatjuk a szaba
tos ritmust, malynek pontosságát gép el nem találja, 
csak a túlfinomult emberi ideg éri el, gyönyör ködünk 
az egymás után gyöngyöző futamokban, melyek pergő 
jegeczekké változtatják az időt, vagy mintha a dallam 
aranya egyforma darabokban hullana valamely finom 
ü veglapra. Ám a zenében nemcsak mérték, hanem 
szin, értelem, gondolat is vagyon. Mindezt hallom 
és átélem. A bálterem vesztibüljébe urak és hölgyek 
érkeznek mostan; selyem suhog, vidám kaczaj ölel
kezik a jókedv zajával, fényárban úszik a terem, 
ragyog a csillá.r, ékszerek villognak, gyöngyök tün· 
dökölnek. Élénkebben vág közbe a zene, megszólal 
a zongora és én úgy érzem, hogy báj os fiatal lány 
lépett a terembe; vidám futamok csattannak, ez a 
kedély fürgesége, de közbecsendül egy-egy andalgó, 
contemp1ati'l, keleties gondolat, mely annak a kedély
nek mélységériSl beszél. És rögtön sorba áll két he· 
gedü, az egyik széles ezüstcsengéssel, largo, érzelme
sen, - a má.sik mtt,ga.san, merészen, üveghangokon. 
A baro~ az asszonyért, a veté1ytáretA.k verttengésa egy 
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kiesi Rzivnek ostromában. Szélesen hömpölyög az ér
zés hulláma, magasan szárnyal a szenvedély, szédüle
tesen kavarog két növekvő indulat, forog a.z örvény, 
a csicsergő bang elnémúl, valami ámulat beszél: hát 
lehet én értem úgy epedni, igy versengeni? Maj d 
nyu,godtabh hangok következnek. Boldog fiatal asz
szony biibája uralkodik otthonában. Felhőtlen égbolt 
moaolygása, nyugalmas tenge1· álmodása, világos tá· 
jak napfényes rezge szinjátszása él a dalban, rév
öböln.ek síma tükre, játszi fodra; az élet zaja con sor
dino letompitva, nincsen örvény, nincsen vihar -
ós allegretto azalad az élet. De egyszerre újra elkezd 
beszélni az atavismus élő nyelve, a minden alvó ér
zést kifejező zene. Elhallgatott mint a boldog madár 
a magas húrnak csattogása, gy5ze1mi ditirambusa, 
mámoros rapazódiája, de megszólal újra a. bübá
jos ezüsthang, csalogató csábitón, ábránddal édesen. 
A kebel mélyén eltemetett ősember érzése, a ki csil
lagos alkonyban járt szabad ég alatt és szivében vitte 
nagy boldogságok sejtelmét, nagy szomorúságok terhét 
és a természet végtelen erejét, forrong most ostromló 
haraggal a húr zokogásán, határtalan sóvárgás ful
lasztó heve vibrál, tengermély fájdalom sír az adagio 
~egnyúlt hangjaiban, és lelki küzdelem, gyötrelem, 
a megkinzott lélek szenvedése, sóhajok vergödésa liheg 
a zongorahangok száguldó forgatagában, és a szen· 
vedély melegében megolvadó lelkek izzanak mint 
a csillogó óroz - megittasodva hallgatom, midön 
odaszól hozzám a szomszédom : cc zsidó a ki irta 
Wieniawsky Henri, é e zsidók a kik játsszák!» Bizo: 
nyos büszkeséggel mondja, pedig hiszen már közhely 



arra hivatkozni, hogy a zsidó a zenében kiváló ; már 
szinte közhely rámutatni Bizet Györgyre, az új fran
czia iskola megalapítójára, Goldmarkra, a ki csak 
most helyezett új babért aggkorának havas fürteire, 
Halévyre, Mendelssohnra, Meyerbeer, Offenbach, Bn
binstein, J adassohn, Hiller teremtő erej ére, Reményi, 
Joachim, Hu hermann, a két Wieniawsky müvészetére, • 
Alberti W ern er, Lasalle Jean, N ey Dávid, Bontheim 
Henrik fönséges énekére - annak fölösleges igazo
Jására, hogy a zsidó az érzelmek ősi nyelvének nagy 
virtnóza, a kedély és belső élet szubtilis mü vészeté
nek hivatott tolmácsa és teremtő mestere. 

A zene véget ér, magasztos lemondást és lelki 
megáldozást hirdetnek hangjai, zajos szenvedély csön
des tragédiába, nemes megnyugvásba szanderül; -
még a hatás alatt elérzékenyülve fordn~ok kiséröm
höz: Mondd, óh mondd zsidóság geniusa, van-e 
mindebben a zsidók által szóhoz jutó müvészetben 
valami egyetemes és általános, a mi jellemzi a zsidót? 
És kísérőm felel: «A hol hitben és müvészetben az 
ember túlemelkedik az anyagon - az a zsidó lélek 
rokonsága, az a zsidó hivatottság birodalma! Kezdete 
a múltban vagyon, folytatása partnélkül való mint 
a jövendő és végtelen mint az én utam!» E szavak
kal búcsut is vesz tölem a nemes jelenség, még né
zem ezer vonással fényes aroznlatát, még követem 
alakj át, majd magamra maradva szólok : • Zsidó ge
nius, téged az Isten csókja ihletett, menj tovább 
világtörténelmi útadon ! .. . » 

Budapest. Dr'. Hevesi Simon. 
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TÉRJETEK VISSZA., EMBERFIAI. 
A 90. zsoltár. 

A rendkívül nehéz 90. zsoltár, mely mint «Mózes, 
az istenember imádsága,> szerepel, s a melyet több
nyire a múlandó, 70- 80 esztendeig tartó életre való 
emlékeztetés óráiban, halotti ünnepeken és más komoly 
alkalmakkor énekelnek, elmondanak vagy idéznek, 
már ezer meg ezer magyarázóra talált és mégis 
még mindig talány marad. Stein th al H., a geniális 
bölcsész és nyelvbuvár, a ki nemrégiben Karpelea G. 
<1Über Juden und Judentum ~> (Berlin, 1906) ezímü mü
vében közzétett fejtegetéseivel nem egy exegétát újból 
kutatásra ösztökélt, úgy beszél róla, mint valami 
cyclops-müről, melynek kövei nem egymáahoz illően 
(logikusan), vannak összeillesztve, hanem alaktalan, 
vakolat nélkül összehalmozott aziklatömbök gyanánt 
önsúlyuk által kölesönösen tartják egymást. Ugyan
ezért a magyarázó nem lehet _bizonyos abban, hogy a 
költő gondolatait biztosan eltalálta. Steinthainak ezen 
zsoltárra vonatkozó tanulmánya a következő czímet 
viseli: << Taníta bennünket napjainkat megazámlálni•>. 
Ez nála az egésznek középpontja. Szerinte a zsoltár
költő azon bölcs megismerés által, hogy mily kevesek 
a mi napjaink, az általános emberi sem~iség és 
bünösség nyomasztó tudatából fel akar emelkedni 
azon nyugodt és kérő bangulatra, m~lyben könyörög 
az Isten kegyelmeért az ö népéhez. 

Nézetem ezerint az élet rövidségének ezen meg
ismerése a << szív bölcseségének,, és ezáltal «Isten 
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kegyelmének» elérésére eszköz ugyan, de n em közép
pontja & költeménynek. A téma, mely költőnket fog
lalkoztatja, az imában közvetlenül Isten invokációja 
után következik és végig vonúl az egészen. Az élet 
rövidsége döntőleg hat a témára, oly tényező ez, mely
lyel számol a költő », de nem nagyobb mértékbenJ 
mint az Isten haragjáról gyakran felmerülő gondo
lattal, mely a gyors hervadást megokolja. Azt hiszem, 
az alapgondolat a 3. versben van kifejezve : «Vissza
téríted a halandót a szétporlásig és azt mondod : térj etek 
vissza, emberfiai ! '' A költő ezenved ; vajjon a saját, 
vagy mások balsorsa miatt? Mindegy, az ö nyomorú
sága, úgy látszik, mindenkié és mindenkié az övé is ; 
hervadás, pusztulás, elhalás napról-napra ; kínozza 
öt az emberiség rejtélye, minek a keletkezés, minek 
a lét, ha minden elmúlik, elhervad, a helyeit hogy · 
létezzék és megmaradjon; ha az egész rövid élet 
nem más, mint napról-napra való jobban és jobban 
érzett megalázás, megsemmisülésig menő kínszenvedés. 
Összezúzva minden testi erő s végre a halál s így 
hangzik köröttünk :«Térj etek vissza, emberfi ai, poro
tokhoz. » (A porhoz visszatérni - snbn b ené Ádám -. 
ily értelemben magyarázza Ibn Ezra). De ebben a 
versben nincs szó a porhoz való visszatérésről, hanem: 
(c forduljatok vissza - snbu! és te így szólsz: térje
tek vissza, emberfiaL " A visszafordulás Istentől való 
elfordulást tételez fel és a költő ezerint ebben rej-

~ lik az oka a megalázásnak és megtörésnek - dakka -. 
Ki az, a ki megsemmisíti, agyonsujtja, megalázza az 
embert? (cctaséb,,) cc Te vagy az, Isten•. Ki tehát az 
okozója az ember semmis voltának, szomorú sorsá· 
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nak? Isten. Így kesereg a halandó : te nem kedvelsz 
engem rosszindulattal vagy irányomban, te a harag 
és bo~szú Istene vagy ! De miért nevezem Istent 
harag Istenének? Miért haragszik, miért aláz meg 
engem? Mi hiba van bennem? Istentől való bűnös 
elfordulás. Hallom az ő hívását: így szólsz : fordulja
tok újból vissza, ti emberfiai. Ez a felemelkedés. Midőn 
a költő jámborságában a vétkezőt bűnbánatra inti, 
az ő és a világ állapota elviselhetövé válik, kibékít 
a megaláztatással és fájdalma az emberi nem mulan
dóságán és semmis voltán felülemelkedve, helyet ad 
a szív bölcseségének. 

Isten nem azért neheztel és sújt, mert gyűlöl, 

hanem mert az ember az ő akarata ellenére cselek
szik, tiszteletlenül viselkedik, nincs benne istenféle
lem. << Uchjirateka ebrateka)) és a mint kívánod, 
hogy féljenek tőled, úgy <<ebratekha• a te haragod: 
a te avatkozásod a földi sorsba; ha visszatér az 
istenfélelem, akkor Isten megváltoztatja elhatározását 
szolgája sorsát illetőleg (vehitnáchém al abadekha:. 
Itt a bosszúálló Isten fogalma helyet ad a szaretet 
Istenének, a ki kegyelmével eláraszt, a ki megörven
deztet és boldogít. A költő-filozófus a költemény 
főtételében minden eseményt és minden emberi csele- . 
kedetet Istenre vezet vissza ; «te vezeted az embert, 
így szólván: térjetek vissza a szabad akarat gondolatá
val, a szabad emberi önrendelkezéssel. Szabad akara
toto~ van, önszántatokból fordultatok el tőlem. (Enos 
és Adám itt a rosszul nevelt és romlott kulturember 
és az egyszerű emberfia ellentétét képviselik. - V. ö. 
1 eremiás 30, 12. 16.) 
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Ibn Ezra azt mondja, hogy a költő neve: Mózes, 
és mivel tisztán isteni dolgokkal foglalkozik : (( iste
nes férfiú.,> - Mózesi imádaágunk szerzöje épp úgy 
mint Mózes, a nagy próféta és törvényadó, minden 
ember és minden idők számára írt és gondolkozott. 
Ép úgy mint Kóhelet, ö is mélységesen átérezte az 
akkori kor és em bariség vanitas vanitaturnát és arra 
oktatott, hogyan emelkedjünk föléje és a földi fájdal
mak fölé. Körülötte zajlik a világ, eltelve mélységes 
világfájdalommal, mely nyomorában Istent haragvó
nak, gyűlölködőnek tartj a, mely azt hiszi, hogy tiszta
ságában fölötte áll Istennek és az istenséget, mint 
egykor Jób, ítélőszéke elé idézi. Emezeket arra tanitja, 
hogy eszméljenek fel, legyenek belátással, hogy Isten 
szeretete nagyobb haragjánál s hogy az nem követ
kezik be csoda gyanánt, hanem mint természetes 
következménye valamely reális oknak, a szabad, bölcs
csé lett ember szabad cselekedete kifolyásaként Ez 
a tartalma a csodaszép költeménynek, melyet, mint 
Stainthal megjegyzi, a tra.diczió más halandónak nem 
is tulajdoníthatott, mint Mózesnek. Hozzáfüzöm, hogy 
még azon okból sem, mert nyelvezete sokszor köze
ledik Mózeséhez, s.őt sok benne egyenesen a pentateu
chusból van véve. Már az elnevezés is: (1 v.) Mózes 
az istenes férfiú imádsága, emlékeztet Mózes V. könyve 
33, 1.-re: ez az az áldás, melyet Mózes, Isten embere 
mondott; a 2. vers «Maón lakóhely vagy te nekünk ,, 
emlékeztet Mózes V. könyve 33, 27 -re, c< Meóna elóhé 
kedem)) lakhelye az ős1·égi Istennek, a 13. vers: 

<< Térj vissza, - meddig még - s változtasd meg 
azoigád fölötti ítéletet~>, Mózes II. 32, 12-re: sub 
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mécbaron apeka vehinnáchem al haraa leammeka. 
Térj vissza haragodból és változtasd meg ítéletedet 
népedről; ámal veáven ·: Mózes IV. 23, 21 és más 
helyekre. Mózes mély filozófiai tartalmú hymnusának 
magyarázata azon eredményre vezet, hogy ezen zsol
tár élére semmiféle szó nem alkalmas annyira, mint 
az egésznek alapvető gondolata: térjetek vissza 
emberfiai ! 

Zsoltárunk 17 versszakában a következő logikus 
elrendezés van : 1. és 2. vers : Isten in vokácziój a. 3. 
vers : a két részből álló téma. 4.-11. vers : a téma 
első tételének, az emberi élet semmis voltának fejte
getése. 11.-13. vers : a második tétel, a visszatérés 
kifejtése. 13.- 17. vers: Isten kegyelmeért való 
könyörgés. 

Az 1. és 2. vers az elnevezés ezerint (( Mózes, az 
istenes férfiú imádságan. ((Uram! Menedék voltáJ te 
nekünk nemzedékben meg nemzedékben. Mielött 
hegyek születtek és létesítettél földet és világot és 
öröktől örökké te vagy Isten». 

Ezen invokáczió magába foglalja a Mózesi isten
eszme hűséges felfogását és visszatükröződését, minde
nek előtt pedig a királyok királyának, Adonáj, Úr, 
szokásos elnevezését, az ő világfölöttiségét ; sem tér, 
sem idő nem korlátolja öt, hanem ő benne foglalta
tik az ég, melyet Mózes V. könyvében Isten szent 
lakóhelyének nevez. De ezen ég nem az ö, az örökké
való lakóhelye, ö minden lokális felé emelkedik, 
számunkra ö maga az ég, lakása és otthona, melynél 
menedéket keresünk szükségünkben ; ily alakban kép· 
zeltük el az istenséget minden időben és minden 



nemzedékben. Ezen istenség nem csak a világegye· 
tem legmagasabb térségei fölött, hanem az idő fölött 
is áll, mielött minden földi létrejött, magasságok, 
mélységek, ezerves és ezervetlen természet~ cc hegyek, 
föld és világ ,>, mielött mindebböl ólam: világegyetem 
létesült, míg ez létezik és a mi azután következik, 
t ehát a mindenség multja, jelene és jövője, mindez 
mint múlandó elmarad mögötted, mert te Isten vagy, 
azaz, az örökkévalóság, melyböl létrejött az időbeli· 
ség. De vajjon önmagából-e ? Nem, - vatchólél -
Isten keletkezni, születni, létesülni engedte azt, mert 
te vagy a teremtő őserő, a Mindenhatóság ,, . 

<l A 3. vere : Visszatéríted a halandót a ·szétporlásig 
és azt mondod: térjetek vissza, emberfiai, Ádám 
gyermekei ! » Uram l a szenvedő ember hozzád fordúl, 
mert kínozza őt a por szülöttének rejtélye. Mi vagyok, 
mért múlok el oly hamar, alig születtem, mária el 
kell vesznem, siralomvölgy-e a mindenség körülöttem? 
Szaretetből teremtettél-e engemet, valamint a minden· 
séget? SzE'retet az, ha szenvedek ad dakka, a meg
semmisülésig, a szétporlásig? - Istenem, te minden
ható vagy, de hol van a mindent ezeretettel átölelő? 
Öt keresem én semmis voltomban, emberi fájdalmam
ban. En os, a dölyfös c1 Übermensch", a ki föléd akarna 
kerekedni, megérdemli a fenyítést, mert vakmerősé· 
gében bűnt követ el és megfeledkezik arról, hogy ő 
Ádám fia - ekkor így szólsz hozzá: Térjetek vissza l 

Imában fordúlok feléd és az imádság panasszá 
válik akaratod által történő lealáztatásom miatt. De 
mégsem ! Hallom hangodat, szólasz és megértem 
szavadat, megérti vaJamennyi ember: 'Emelkedjetek 
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fel a megaláztatásból, subu bené Ádám, forduljatok 
vissza, vissza emberfiai, térjetek vissza! >> Téves volt 
panaszom, tévedés vagy talán bűn, ba imént így 
szóltam: te elbuktatod, elnyomod az embert; a földi 
bajok legnagyobb fájdalma bizonyára bennünk rejlik, 
bűnösök vagyunk valamennyien, elszakadtunk, elfor
dultunk tőled, s hogy leküzdjük bajainkat, így szó. 
lasz hozzánk: Bűnösök, legyetek bünbánóak ! Térj etek 
vissza, emberfiaL A megalázásból a felmagasztalásig! 
Ez képezi elmélkedésemnek kettős tárgyát. Vizsgál
juk ezt meg közelebbről. Először is azt a részt, maly
ben a panasz foglaltatik. 

4., 5., 6. vers. <t Mert ezer esztendő a te szemeidben, 
akár a tegnapi nap, midőn elvonúl s az őrszak az 
éjjelen. Elsodortad őket, mintegy alvásban vannak: 
reggel mint a fű felsarjad, reggel virúl és felsarjad, 
estére elhervad és elszárad.,> Az én lealáztatásom 
abból ered, hogy látom, milyen múlandó minden, 
milyen eliramló az idő és 9JZ ember alig különbözik 
a mező fu vétő l, mint ez, olyan az ember, csirázásra 
így következik hervadása. Az örökkévaló előtt ezer 
esztendei emberi lét annyi, a mennyi előttünk egy 
nap, de nem az a nap, melyet reménykedve várunk, 
hanem egy már elmúlt nap, melyre éjszakán virrasztva, 
visszagondolunk. Ezer esztendő eliramadását nem 
tudjuk másképpen elképzelni, mint a napnak egy 
szakaszát, melyet álomban töltöttünk, ezer esztendőt 
Isten viharos lehellete elsöpör; s mit észlelünk mi, 
a kik éjjel virrasztva, vidáman készülünk új reggelre? 
A «tegnapi nap,. álmának képéhez a kezdődő nap· 
pallal a csirázó és mária hervadó fd képe csatlako· 
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zik. Reggel virágzóan, megváltozik - ohálaf - nem 
j a vunkra, hanem kárunkra, úgy, hogy - laerev -
este felé nyoma sincs már virágzásnak és növekedés
nek, ellenkezőleg, jön a hervadás, száradás, halál. -
Ezt látva, ajkunkra tolúl a kérdés : miért van ez 
ekképen ? Ki az oka elhervadásunknak, mely annyi 
elégiával tölt el bennünket? 

7. v. • Mert elfogyatkoztunk haragod által és heve d 
által megrémültünk.,, Ha megértük és átéreztük a 
lealáztatást, te vagy az, Isten, - táséb - ki bennün
ket, a teremtés koronáját, ennyire juttattál, mert 
haragszol és félelmetes vagy és haragoddal elárasz
tod az emberi nemet, hogy ez a felülről jövő égő 

harag miatt örökös félelemben és ijedelemben legyen. 
Éppen mindenhatóságod folytán vagyok semmis. -
Itt azonban, hol az elégikus költő pesszimisztikus 
gondolata Isten ellen való daczos és elkeseredett 
lázadásnak látszik, az elmélkedés végső szavainak 
bírálatára készteti őt, kétkedik a mondottak igazsá
gában és ezt kérdezi : Vajjon Isten haragj a és nehez
telése az ö tulajdonságát teszi-e, vagy következmé
nye az emberi akaratnak? Jobb belátáera jutva, de 
fájdalmából és nehezteléséből még nem engedve, így 
felel: Isten haragjának oka a mi bününk. 

8. v. (( Magad elé helyezted büneinket, rejtelmein
ket arczod világosságába.» A költő ismeri az okság 
törvényeit: Isten haragszik, mert mi vagyunk annak 
okai : őt tesszük felelőssé addig, míg arra a tudatra 
nem jutunk, hogy gonoszságaink szeme előtt vannak, 
ri~án valljuk be azokat, cselekedeteinkre vonatkozó
lag nem vagyunk pesszimisták, részben megfeledke-

5* 



zünk vétkeinkről, 1·észben eltitkoljuk. Minthogy be 
nem valljuk, Isten igazságossága segítségünkre jön 
és megbocsátja azokat. Büntetése által arra emlé· 
keztet, hogy ő nem a ha1·ag és bosszúállás Istene, 
hanem kegyességgel közeledik a vétkezők felé, hogy 
azonban a bajokat legnagyobb részt vétkeink idézik elö. 

9. v. «Mert mind a napjaink eltüntek felindulá
sod által, elfogyasztottuk éveinket, mint lehele.tet.l) 
A vétek feli smerése a költöt azon vallomásra készteti, 
hogy életünk napjai, a rövid időköz «jáménu pánu 
beebrátekan tőlünk eltávozott - enyhén kifejezve -
pánu - az igazságos Isten beavatkozása folytán 
(ebra= vajaabor). Erre szükség van, de mi vagyunk 
az okai a megsemmisülésnek [killinu nem azt jelenti, 
mint rendesen fordítj ák (( befejezni ,> , hanem a 7. vers
nek megfelelőleg: kálinu == semmivé leszünk]. 

Semmivé leszünk, mi magunk semmisítjük meg 
éveinket, életünk legnagyobb részét, önmagunk és 
nem a harag Istene, mint a 7. vers állítja, úgy hogy 
lehelethez vagy - hege - eliramló gondolathoz 
hasonlitanak. - Most összegezi a .napokat és éveket, 
melyek közűl, úgy véli, a napok egy részét Isten 
kevesbíti, az évek legnagyobb részét az emberi elté
v elyedés megsemmisíti és ezen leszámolás által nem 
csak az élet múlandóságára és rövidségére emlékez
tet, hanem annak a megfontolására is, hogy mennyi 
marad még bátra, hogy teljesítsük az intelmet: tér
jetek vissza! Találóan tér át a következő szavakra: 

10. v. «Éveink napjai - van azokban betven 
esztendő s ha jó erőben, nyolczvan esztendő; és 
büazk~ségünk: fá1·adság és baj, mert sebesen elillan 
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s mi tova rebbentünk. n Az élet tartama rendesen 
70-80 év, utóbbi, ha jó erőben vagyunk, ennek 
legszebb szaka a munká.lkodás ideje - rabab - de 
a fáradozás és erőiködésen kívül magában rejti a 
bajokat és igazságtalanság által okozott szenvedése
ket is. Ez Ibn Ezra ezerint az ifjúkor és az erőtel
jes férfikor ideje. Az embernek ezen büszkesége, ezen 
legszebb életkora villámgyorsan elsiet és azután be
áll a kimerültség. << Tovarebbentünk, 1> - vanáu fa -
nem alkalmazható az emberre, legkevésbbé ott, hol 
az idő beosztása után tisztán pleonasmus volna. <<Az 
idő elsiet, gyorsan mint a villám és mi tovarepülünk 
vagy tovalebegünk>> - ez ugyanaz volna. A zsoltár
költő többet akar mondani, szembe állítja az ifjúkor 
pompás munkaidejét a vég előtt bekövetkező kimerü
lés időszakával, _gyorsan kifáradunk és az aggkor- . 
nak nincs ét·téke. Ha számítást teszünk és levonjuk, 
a mi felséges volt, csakis kev-és marad meg arra, 
hogy kövessük a hívó sz ó t : térj etek vissza, emberfiai ! 

A talmud (Sabbat 89 b.) más módon tanít arra, 
hogy életünk számadását felállítsuk. Ézsáj ás 63. versé
ből kiindúlva, levonja az első bűnnélküli, vagyis a 
hagyományos fogalmak ezerinti (v. ö. Mózes 14) 
felelősség nélkül valÓ 20 esztendőt az élettartam 
70 évéből, azután az éj szakáka t, melyekre 25 év 
esik, s azután 121/t évet számít imádkozásra, táplál. 
kozásra és szükségletekre. A mi korunkban követ
kezőképpen kell számítanunk: Elettartamurik 70 évé· 
nek 1/s része az álomra, 1/s része hivatásbeli mun
kálkodásunkra esik, míg a többi hivatásunkra való 
előkészülettel, élv~ztekkel, család. állam és emberiség 
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iránt való kötelességünk gyakorlásával és mii:1den 
egyébbel van kitöltve. Közelebbről megvizsgálva így 
áll életünk számadása : Gyermekkorunk 5 esztendeje 
és a rá következő 1 O iskolaév nem j ön tekintetbe, a 
fennmaradó 55 évből 181/s évet átalszunk, 6 munka
napot 8 órai munkával számítva kerek számban 16 
esztendei munkát kapunk. 55- 341/s, marad 21 "ls. 
Évente 64 pihenő és ünnepnap 55 év alatt 3520 
napot == 9 évet 235 napot, kereken 9'2/s évet ad. 
21 "la - 9" ls = 12. Naponta egy óra esik táplálkozásra, 
ez 365 óra X 55 == 200 7 5 óra = 836 nap vagy kere· 
ken 21/s év. Ezt levonva 1 2-ből, marad 9'/s év. 
Most gondoljuk meg, hol marad időnk államszolgá
latra háborúba.n vagy békében ? Hol szórakozásra vagy 
élvezetekre családunk körében, vagy azon kívül? Hol 
a betegségek és gyógyulások ideje? Kérdés : marad
nak-e évek vagy napok, avagy talán órák arra, hogy 
embertársaink, szüleink, házastársunk, gyermekeink 
iránt való kötelességeinket teljesítsük, hogy az ember· 
ezeretet müveit ápoljuk, hogy részt vegyünk szüköl
ködők nyomorának enyhítésében, jótékonyságban, 
betegápolásban, halottak temetésében és gyászolók 
vígasztalásában ; azután Isten és vallásunk, hitroko· 
naink és intézményeink iránt való kötelességeink 
teljesitésére. Hol marad időnk Isten országának 
előkészítésére, örökkévalóságunk és halhatatlanságunk 
megalapítására? És ha el is érnénk 70, 80, vagy 100 
évnél többet, mégis megmarad a kérdés : 

«Maradnak-e évek, vagy csak napok is arra, hogy 
alk~munk legyen a fenntröljövö hívó szózatot követni: 
térJet0 Jr vissza, emberfiai! ? 1) Itt kezd csirázni a 
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bölcscséválás eszméje, melyet a következő 12. vers a 
napok megszámlálásával hitdet. De a bölcscséválást 
előbb a szenvedések fölött való elmélkedés közvetíti: 
miért a baj, a szenvedés, a földi lét rövidsége, elilla· 
nása, miért? 

Mert Isten neheztel. Miért neheztel? Mert az ember 
bűn és vétek által elfordúlt tőle. Ha visszatér, úgy 
beismeri, hogy Isten haragja szükséges, sőt üdvös 
volt. Mert nem az embet· kárát akarta, hanem javát, 
a bölcseség kezdetét, Isten félelmét, az ethikát. .A. 
költő ezen istenfélelemre való átmenetnél ezt kérdezi : 

11. v. «Ki ismeri haragodnak hatalmát s a mely 
olyan, mint a félelmed, felindulásodat ?n A zsoltár· 
költő, a ki Isten haragját az ember bűnbeesésére 
vezette vissza (8. v.), most Isten haragjának fensé· 
géről beszél, ezzel kezdődik az ő felemelkedése. Óz 
apéka itt nem erőt és hatalmat, hanem feneéget és 
a harag magasztosságát jelenti, a magasztosság a 
harag megismerésének okában mutatkozik. Az Isten· 
ség haragos beavatkozása felemel és nem aláz meg, 
lássa be az ember, hogy a földön Isten iránt való 
tisztelet az, a miért Isten haragra lobbant. A barag 
magasztos voltának ezen beismerése teszi a forduló
pontot tanítókölteményünkben és ez vezet át köteles 
cselekvésünkhöz. 

12. v. (cNapjainkat számlálni ekkép tudasd, hogy 
bölcs szivet nyerjünk.» Köteles cselekvésünk a csak 
napokat számláló élet bölcs használatában rejlik. A 
helyes számítás - minjan, mána == meghatározni
nagyobb eredményt ad, mint a mennyiség felületes 
száma és mennyivel inkább a helyes, becsülsies 
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számítás, malynél a fennt felállitott élet és évi 
számadásból semmit sem hallgatunk vagy titkolunk 
el. Ez rávezet arra a bölcseségre, hogy napjainkat 
a felséges, örök Isten szolgálatában basználjuk ki, 
ezen bölcseség kezdete : istenfélelem. E nélkül okta
lanok voltunk; hívó szózatára: térjetek vissza! az 
oktalan szív bölcscsé válik. Ezen szózattal: térjetek 
vissza, embe1 fia.i ! szembenáll : térj vissza, Istenség, 
örökkévaló, mindent szaretettel átölelő! El a harag 
gondolatával, mely akkor keletkezett, midön megszün
tünk szolgáid lenni. 

13. v. <1Fordúlj felénk, Örökkévaló - meddig 
még ? - és könyörülj meg szo1gáidon. ,> A reflexio 
halad: Isten haragját érezte az oktalan sziv, a mely 
gonoszságában leté1·t az istenfélelem útjáról, most 
pedig így szól az élet komolysága által bölcscsé vált 
szív, vagyis vallásossá lett lélek: térj vissza, Örökké
való, nagyon soká időztem haragodnál, mely eltakarta 
fenségedet, mert nem voltam Isten szolgája, most 
azonban, midön azzá lettem és lenni ak~rok -
binnáchém al ahádeka - légy ezeretettel irányom· 
ban, könyörgök, mint Mózes az aranyborjú vétke után, 
változtasd meg a végzetet, váltsd haragodat jóságra 
és mutasd meg, hogy nem a harag Istene, hanem 
a. ezeretet Istene vagy. 

14.-16. v. «Engedj jóllaknunk reggel szereteted
del, hadd ujjongjunk és örüljünk minden napjainkban. 
Örvendeztess minket, mint a hány napon átszenved· 
tettél, a hány éven ái bajt láUunk. Jelenjék meg 
azoigáidnak a te eselekvée~d és a t.e diszed gyerme· 
keikeJL" A keserűség érzete, mely a zsoltár Jli&YObb 
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részén átvonúl, eltün~, a pesszimizmus elenyészett, 
a, fenséges ima végső mondataiban nyoma sincs a 
földi siralom völgynek, mintha nem is ugyanazon 
költötöl származnának. Ezt a szív bölcsesége idézi 
elő - lebab chokma - az istenfélő és Istenben 
bízó. Ha előbb arrólszól - hahóker jáczicz vecbálaf
hogy az ember reggel virágzik és mindjárt megvál
tozik, hogy elhervadjon, úgy most abban reményke
dik, hogy már kora reggel eltelünk Isten kegyelmé
vel és ujjongás. öröm lesz minden szavunk, mely 
számunkra rendelve van - bekol jámeka. - Az 
évek és napok folyamán elszenvedett megaláztatások
ért gazdag kárpótlás lebeg szeme előtt azon kevés 
napra, melyet Isten azoigája gyanánt bölcsen felhasz
nál, ekkor fogja magát örömökkel kál-pótolni mind
azon baj ért és nyomasztó érzés ért, melyben a hosz
szú, elvesztegetett napokon át része volt (15. v.). 
A bölcs szemében ez a jósággal való elárasJStás 
Isten legsajátosabb cselekvése. A11 ő müve - póaló
mint Mózes mondja, tökéletes (V. k.), azt kivánja, 
hogy nyilvánvalóvá legyen szo)gái előtt, ismerjék fel 
a ezeretetet azok, kiket Isten szolgáiul szemelt ki 
éa fenséges fényének sugarai töltsék el a jövendő 
nemzedéket, a jámborok gyermekeit, hogy ne legyen 
többé visszaesés ét; ne. lássák többé Istenben a 
harag Istenét. (16. v.) A költő, ki gondolkodásával 
felküzdötte magát Istennek, mint a ezeretet meg· 
testesülésének imádására, jámbor óhajtással fejezi 
be költeményét, melyen egyszersmind keresztül
világlik témájának végeredménye: Ki!ánom, hogy a 
ezeretet sohasem mint harag, hanem mint kedvesség 
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és báj - nóam - mutatkozzék és kétszeres befo .. 
lyása legyen 1. akaratunkra, tettünkre es sikereinkre 

' 2. vallásos megerősödésünkre. 
17. v. «8 legyen az Úrnak, a mi Istenünknek 

kelleme mirajtunk s kezeink munkáját szilárdítsd 
meg nálunk, s kezeink munkáj át - szilárdítsd azt 
meg. » Legyen állandó, vagyis legyen részünk a 
ezeretet áldásaiban. Ez bekövetkezik, ha a tovaillanó 
idő és viszontagságok tekintetében saját cselekedete
inkre gondolunk, a helyett, hogy Isten haragjában 
keresnők okaikat. Isten szeretete így szól hozzánk : 
térjetek vissza, emberfiai! Kövessük a hívó szózatot 
és tegyünk erről bizonyságot kezünk munkája és 
cselekedeteink által. Ez volna első teendőnk. Isten 
szeretete segitse, szilárdítsa jó szándékainkat, hogy 
nemes cselekedeteket, istenfélő tetteket hozhasaunk 
létre, hiszen ez annyit jelent, hogy <(térjetek vissza 
Istenhez. ,. Szavainak követése álÍal az ő kegyelmes 
ut·alma, az ö szeretete erősödjék (kónana alénu nem 
jelenti ugyanazt, mint kónenéhu, előbbinél nóam 
alany, utóbbinál tárgy. V. ö. Rasi és Ibn Ezra)· 
Kezeink munkája erősítse meg Isten kegyességét, úgy 
hogy imánk teljesülését bebizonyitsuk, bebizonyítva 
lássuk. A költemény emlékeztet Elihu szavaira Jób· 
ban, melyek a földig sújtottttt arra tanitják: Isten 
által küldött szenvedés nevelőeszköz Isten kezében. 
Ezáltal jut az ember önmagismerésre és a kisértés 
megtanítja arra, hogy a benne szunnyadozó biint 
tisztán felismerje. A ki a szerlvedések czélját ennyire 
felismerni képes, arra nézve áldás forrása, sc5t épen .. 
séggel Isten szere~ténel< bizonyítékává válik. (Lásd 
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Wildeboer, Gromingen, 1905-ben megjelent müvében: 
Die Literatur des A. T. 379. l.) Kis theodiceánk 4. 
részének befejezése, mely azon kérdéssel kezdődik: 
ki ismeri haragodnak hatalmát stb. nem hangozhatna 
méltóbban és magasztosabban, .mint <cvijhi nóam. l) 

Legyen felettünk a mindent átölelő ezeretet ke
gyessége. A gondolkozó imádkozó az okság törvénye 
ezerint fejti ki és érleli meg a vétektől a bünbánat
hoz; a haragtól a ezeretethez való visszatérés szellemi 
gyümölcsét. A világfájdalommal eltelt költő isteni 
nevelése a napok számbavételének bölcseségével kez
dődik, a mi egyet jelent egy istenfélelemmel eltelt 
élet szabad akaratelhatározásával a földi vándorlás 
arasznyi rövid időtartamában. A ezeretet Istenében 
való reménykedés kezdete ez, melyet kezP;ink mun
kája által bánatban és örömben, balsorsban és szeren
csében megtartunk és megerősítünk és a mely 
átváltoztatja a 70 vagy 80 esztendő borongó ember
fiát Mózes, az istenes férfiú derüs követőjévé, a 
kinek az örökkévaló és az öröklét otthona és mene
déke nemzedékről-nemzedékre. 

Hamburg. D1~. Leimdör{e1· D. 

' BERURIA. 
KöltlSi beszély. 

Megőszült rabbi Mair becsületben, 
Isten kegyeltje a jámbor tudós, 
Ki sem tud nála prédikálni szebben, 
Bölcs ő, mint a próféta, mint a jós. 
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Elszállt a hire messze más vidékre, 
Csak tisztelettel említék nevét. 
Ha útjáról megtért házába végre, 
Bűvös nő várta, mint napkelte szép. 

A hitves mintaképe volt az asszony, 
Ki oltárhoz kisérte hajdanán, 
Hogy vele együtt rózsákat szakasszon 
A szerelemnek bűbájos honán. 

Még férfit édes b nő nem boldogított, 
Mint ő, Berúria, a bűvölő, 

Édes b sugár szerelmet sohse szított, 
Mint a minő szeméből tört elő . 

N em csak bűbájjal díszí té az Isten, 
Lelkébe bölcseséget is lehelt ; 
Tanácsáért, mely fényt útjára hintsen, 
A vándor measze földről útra kelt. 

A legnagyobb úr, hogy szivébe vésse 
Az üdvöt, két fiút adott neki, 
Ki~nek szépsége jósággal tetézve, 
Dicsőségük nagy földön hirdeti. 

És rabbi Mairt a családi körben 
Az üdv borítja, mint a tiszta ég. 
A két fiú mint evetke szökken 
8 a hd nő szive mindig érte ég. 

A templomot híiséggel látogatta 
8 bár néki sem volt minden a mi kell, 
A. jövedelme harmadát odadta, 
SzegéDy tudósok közt osztotta eL 
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A péntek esti istentiszteletrül 
Templomból jön most, szive áhitat 
És benne oly mély tiszta ihlet rezdül, 
Mely a meny országáig ver hidat. 

Házába tart, hogy megtisztelje ottan 
A szombatot, mint vőlegény arát, 
Hogy ünnepelje e napot nyugodtan, 
A teremtésnek emlékoszlopát. 

Az asztalon, bűvös fényt szerteszórva., 
A hétkarú nagy olajlámpa ég. 
A két kalácsnak ékes takaró j a 
Aranyhímzésü - minden tiszta, szép. 

Mi várja? Nem sejté ! Micsoda. nagy gyász, 
Micsoda átok, micsoda pokol ! 
Hogy megbalt édes boldogsága s mint váz 
Mered föléje! Üdve nincs sehol! 

A két sugárzó ifju lény kilobbant, 
A rabbinak nincs többé gyermeke r 
Kinek szive minden szegényért dobbant, 
Őt sujtja épen szörnyü végzete r 

A gyermekek játék közt kútba buktak, 
A víz kioltá ifju életük. 
Mire kihúzták őket már halottak, 
Anyjuk szeme rájuk hiába süt. 

Rájuk hull, csókja forró, karja ringó. 
De nem segít, bár megtör a kebel 
Kimúltak 6k, miként letör a bimbó; 
Az anyjuk könye sem támasztja fel 

7'1 
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Ébreszti öket r Mind hiába r Végük r 
Az Úr trónjához szállottak fel ők, 
Anyjuk hiába hullat könyet értük, 
N em szánja a halál a szenvedlSt ! 

E sorcsapást nem éli túl a rabbi, 
Ha készületlen a nemes kebel f 
Az asszony könye most megszünt szakadni -
Az özvegy gyászát hadd kerülj e el l 

A holtakat másik szoblíba vitte, 
Lecsendesíté háborgó szivét. 
Ne lásson itt a gyászból férje mit se, 
Ha áhitattól eltelten belép. 

A rabbi jött. Benyitott a szobába., 
Hol élete h li társa várta őt; 
Nemes hűséggel karjait kitárta. 
8zivére zárta bűn a szeretlSt. 

8 az asszony így szól - «Nagy gond bántja szivem, 
Mester, tanácsot adj e kis tanyán r 
Egy szent ereklyét örzök régen, híven -
Rám bízta azt valaki hajdanán. 

MeglSriztem e drága kincset máig; 
De visszakéri mostan. - Mit tegyek? 
Azt hittem az enyém marad halálig, · 
8 hogy visszaadjam - szivem oly beteg It 

A rabbi szól, beszéde mint a zsoltár : / 
- • Te kérded t5lem, drága feleség ? 
N em adtad vissza rögtön ? Még habozW? 
Ha visszakéri - ennyi már elég It 



uDe kedves férjem, már is visszaadta.m, 
Bár nagy bú gyötri lelkem e miatt! 
Azóta könnyem is hull szakadatlan, 
Az ég óv, hogy szivem meg nem szakad.• 

A rabbi kezét sírva megragadta: 
- «Emlékezz vissza, mit mondtál elébb ! 
A reám bizott kincset visszaad va, 
Hiven megtettem, mit kivánt az ég.• 

S föltárja most a másik szobaajtót, 
Fehérben ott feküdt a két halott, 
El nem torzítá a halál a bimbót. 
Oly szépek ők ott, mint az angyalok. 

A rabbi fölzokogva hullt reájuk, 
De gyászát nyomban leküzdötte már, 
Fölállt, így szólt: - 4: Lesujtott bús haláluk 
De Isten él - szivem vigaszra vá1:. 

Az Isten így akarta, belenyugszom t 
Az lsten el nem hagyja híveit! 
Habár a föld poráig is lesujtson, 
N em zúgolódom l - Ő akarta így ! 

És téged rendelt mellém, drága asszony, 
Hogy ily bölcsen megmentsed férjedet, 
Hogy fényes elméd ott vigaszt fakasszon, 
A hol a nagy gyász mindent eltemet l• 

Budapest. Varsányi Gyula. 
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MESÉK ÉS l\10NDÁK A FARIZEUSOKRÓL.1 

A felek kedvezése vagy gyűlölsége az egyéniségek
nek is eltorzítja képét.2 Mennyivel inkább torzúl 
pártnak a képe, ha annak emlékét az ellenfél ő1·izte 
meg. Ritka közösség keserülte .ezt meg annyira mint 
a farizeusok. Róluk való történelmi tudásunkat 
javarészt ugyancsak farizeusoknak, Josephus Fla
viusnak és a talmudnak köszönjük; rólok szóló 
itéletét viszont a közvélemény a farizeusok ellen
feleitől veszi át mindenestül. 

A farizeusok a második. templom idej én szemben 
állanak a czaddukeusokkal és az essanusokkaL Az 
essenusoktól, ezektől a világkerülő, békésen rajongó 
zsidó ezerzetesektől elválasztja öket érzékük a való
ság iránt, ragaszkodásuk a világhoz. A czaddukeusok
tól számos ezertartási és politikai árnyalat külön
bözteti meg ·őket; mélyebbre ható eltérés, hogy a 
farizeusok nagyra becsülik a hagyományt; a leglénye-

1 Kötelességemnek érzem, hogy dolgozatom küszöbén 
helyre igazitsam egyik súlyos tévedésemet, a mely a tavalyi 
Évkönyvbeli rokon · tárgyú czikkembe csúszott. Ott (248. 1.) 
Ferid·eddin Altar t zsidó perzsa költőnek mondtam, holott 
ö a perzsa nemzeti irodalomnak egyik büszkesége. A jámbo· 
rúl együgy ü ácsmesterről és M ó z esről sz ó ló monda, melyet 
Ferid-eddin Altar földolgozott, perzsa nyelvü héber irásban 
maradt 1·ánk, tehát nyilván elterjedt a perzsa zsid6k közt, 
de a mohammedán perzsa irodalom talaján nőtt • 

. 
2 Von der Parteien Gunst und H ass verwirrt, Schwankt 

se1n Charakterbild in der Geschichte. (Schiller, Wallenstein, 
Prolog). 
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gesebbet pedig az Apostolok Cselekedetei (XXIII., 8.) 
ekkép állapítja meg: a farizeusok vallják az örök 
életet, az angyalokat, a lelket, a czaddukeusok ta
gadják. 

Ilyeneknek tünteti föl a történelem a farizeuso
kat. De a mai müvelt köztudat másként ítél róluk. 
Itéletét tisztára az evangeliumok egyes indulatos 
támadásaiból meriti.1 Ezek a támadások részben 
későbbi, Jézus utáni korból erednek. Maga Jézus 
jóval közelebb állott a farizeusokhoz, mint a czad
dukeusokhoz. Hallgatói, vendéglátói, tisztelői, hivei 
túlnyomó arányban a farizeusok közül kerültek ki. 
De még az evangelium festette képnek sem ment át 
minden vonása a köztudatba, elmosódott a ~agyra
vágyás, hogy a nép vezetésére igyekeznek, el a szan
vedélyes hittérítés, hogy tengert, pusztát bejárnak 
egyetlen egy lélek megnyerésére. A mai közfelfogás 
ezerint a farizeust három fő elem a.lkotj a : 1. a 
képmutatás, 2. a ezertartások nyűge (Werkheiligkeit), 
3. a gőg: becsmárlik azokat, a kik náluk kevesebbet 
tudnak vagy kevesebbet tesznek. (Selbstgerechtigkeit). 

V együk sorra ezt a három fő vonást és világosít
suk meg leginkább a farizeusok körében keletkezett 
népies szólásokkal, mesékkel, mondákkal, mint a 
melyekben legközvetlenebbül nyilatkozik meg az ösz
szesség gondolata, érzése. 

Nicht die Kinder bloss speist man 
M.it Mahrcben ab. 

t Főforrás : Máthé XXIII. 

t; 
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Képmutatók voltak-e a farizeusok 1 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a farizeusok a máso. 
dik templom idejének javában, évszázadokon át egy 
erkölcsileg érzékeny népnek voltak mesterei, vezetöi, 
már eleve is kizárhatnók, hogy a képmutatás a 
lényegükhöz tartoznék. Irányítani tartósa~ csak az 
tud, a ki maga is szilárd irányt követ. A · vak veze
tők, a hogy az evangelium a farizeusokat nevezi, a 
vezetett világtalanokkal csakhamar romlásba zuhan
nak. A vallásban, csak úgy mint a politikában, akad
nak ugyan egyesek, a kik a sokaság hajlandóságának 
hízelegve, annak élére vergődnek. De egy nép száza
dos története nem lehet ámítás. 

Azonban megigértük, nem okoskodással, hanem a 
farizeus népérzés megnyilatkozásával akarunk ér
velni. 

Nos, oly elkeseredett gúnynyal még az evangelium 
sem marja a képmutatást, a fari~eus névvel való 
visszaélést, mint maguk a farizeusok. Mind a két 
rendbeli talmud megőrzött egy régebbi és azért el
térőleg értelmezett lajstromot a 7 -féle farizeusról. 
A palesztinai hagyomány ·• szarint ekkép következ .. 
nek sorra : Első a vállfarize us, a ki vállán, köz
szemlére viszi elismerést váró cselekedeteit. Második 
az elfoglalt farizeus ; a ki minden alól kibúvik 
azon az ürügyön, hogy őt vallási kötelesség szólítja. 
Harmadik a mérlegelő farizeus, a ki egy-egy bűnt 
is megenged magának, csak azt márlegelve gondosan, 

1 Jer. Beracboth IX., 7. p. 14-b. 
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hogy ne billentsa ki az érdemek serpenyőjét. Negye
dik a kevésből jutt-ató farizeus, a ki eldicsekszik, 
hogy csekély vagyonából mégis fordít valamit jámbor 
czélok.ra. Ötödik a maga bünét kutató farizeus, a 
ki kéri, adják tudtára hibáját, majd jóváteszi. Hato
dik az istenfélelem farizeusa, mint Jób. Hetedik az 
istenszeretet farizeusa, mint Ábrahám, a ki még alan
tasabb ösztöneit is nemesítette. 

A ba.byloniai hagyomány még könyörtelenebb szem
lét tart. Első a sichemi farizeus, a ki a bibliai 
Sichem (Genesis XXXIV.) módjára önzésből vállalja • 
a jót. Második a lábát iitő farizeus, a ki színlelt 
alázattal lábát sem emeli a földről és azért egyre
másra kőbe botlik. Harmadik a vérző farizeus, a 
ki behúnyja szemét, nehogy nőt meglásson és azért 
falba vágja a fejét. Negyedik a mozsárfarizeus, a 
ki görbül, görnyed mint a mozsár. Ötödik az érdem
hajhászó farizeus, a ki kérdi, hol van még valami
féle kötelesség, a melyet teljesíthetne. Hatodik a sze
retet farizeusa. Hetedik a félelem farizeus&. 1 

Későbbi, még kegyetlenebb értelmezés ezt a félel
met a büntetéstől való félelemre, a ezeretetet pedig a 
jutalom iránti ezeretetra magyarázza. Igy tehát egy
általában nem léteznék valamire való farizeus. 2 

t Bab. Sz6ta. !!b. 
2 Ez Rasi magyarázata az idézett helyhez, melyet újab· 

bak is követnek, p. Hamburger, Realencyclopmdie II, 1043, 
Levy: Neuhebraisches Wörierbuch IV., 143. ~ pedig ez az ér
te1mez~s már az~rt is valószfnfitlen, mert ezerinte a 6. helyen 
áll6 jutalomszereM farizeus azonos volna az el6ször emlitett 
sichemiveL 

ti* 
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Az ilyen osztályozásnál az önbirálaton át keresz
tül csillog bizonyos tréfa. Az ilyesmi ma is j árja. 
Mint mikor az embereket olyanokra osztják föl, a 
kik már be voltak zárva és a kik még nem voltak 
bezárva. Gondolhatunk arra az adomára, hogy egy 
philosopbus megkülönböztette egyik tanítványát, a 
ki félreértette, a többiektől, a kik egyáltalában nem 
értették meg. Egyik ismerősöm csak két féle zsidót 
ismer el : a bócbert és a gseftelőt. 

Különösen bennünk zsidókban erős a hajlandóság 
a megsemmisítő önbirálatra. Ez mondatta R. Josuá
val, hogy a farizeus nő, az egyre imádkozó vagy 
az egyre böjtölő, a farizeus csapás tönkre teszi a 
világot.1 

Ez a farizeuslajstrom, a mely félig simogat, fé
lig ostoroz, nagy népszerűségre tehetett sz ert. Bele · 
került ugyanis a későbbi középkor sokat olvasott 
szórakoztató irodalmába, a XI. századi hires talmud
tudós R. Nisszim elbeszélésgyüjteményébe, valamint 
a XIII. század művelt barcelon~i orvos, Josef ibn 
Zabarától való cc gyönyörüségek müvébet .2 

Ez utóbbi inasével is bélyegzi a képmutatást. Egy 
jámbor ember annyira elaggott, hogy járni sem igen 
bir. De az isteni kegy mégis, valahányszor istenfélő 
ember halottas menete elhalad mellette, eröt ad neki, 
hogy ő is elkisérje. Egys~er a szentség hirében álló 

t M' tsna Szóta ill., 4., B. Sz6ta !Oa-!2b., Jer. 811óta l8e-
19a. L. Baoher: Die Agada der Tannaiten I. 168. 16-!. 

2 ~· ~iszszim: Chibbur jafeh. V eleneze lb'-'., p: 66b- 67a. 
J os ef 1. l ab ara: Széfer Sa' asfrim, Paris 1866, p. 21. 



férfiút temetnek - a mi balottkisérő jámborunk nem 
bir mozdulni; másnap erőszakos, indulatos termé
szetű mászáros bolttestét viszik arra, elkiséri. Utána 
járnak, kiderül, hogy a mászáros kitünt egy érdem 
által: öreg szüleit, kik már a lábukon is alig állottak, 
etette, itatta, öltöztette. Viszont az állítólagos szent 
csak színleg volt istenfélő, valójában bittagadó és 
így az utolsó tiszte~etet, mely a boltnak jár, sem 
érdemelte. t 

Még néhány századdal régibb a következő oktató 
elbeszélés. 2 

<c N e viseld Örökkévaló Istened nevét ha
missággal )), azaz nem szabad imaszijat (tefillint) 
kötnöd, imaköntöst (talliszt) öltened és a mallett 
bűnöket elkövetned. A csalók miatt teljesítik Izraél 
fiai lazábban a tefillin-parancsolatot. ~ Megesett 
ugyanis a következő történet. Egy ember pénteken 
este felé idegen be1yre ért ; tanakodott magában, 
kire bízza azorobaton át a pénzét. Betekint a tem
plomba, ott lát egy tefillin-talliszszal áhítatoskodó 
embert. Habozás nélkül átadja neki letétbe a vagyo
nát. Vasárnapon visszakéri tőle. Az álszent eltagadja, 
hogy valamit átvett. A rászedett ember Isten ellen 
zúgolódik, hiszen ő csak az Isten nevében hitt, a 
a melyet a képmutató a homlokán viselt. Éjjel meg
jelenik álmában Illés próféta biztatással, tanácscsal. 
Tanácsára a megcsalt ember elmegy a csalónak a 
feleségéhez, mintha ennek a férje küldte volna; tőle 
kéri a vagyonát és annak jeiéül, hogy a, férje meg-

1 Utóbb emlitett mü, p. ~O., !1. 
2 Pesziktha rabbathi, 20. fejezet. 



bízásából JOn, elmondja neki, úgyebár pészachkor 
kovászosat ettetek, engesztelő na.pon pedig lakomáz
tatok. Az álszentnek felesége erre kiadja a viesza
tartott vagyont. 

Így tehát a farizeus elmésség és a farizeus mese· 
költés egyaránt bélyegzi a képmutatást. 

A ezertartások rabjai voltak-e a farizeusok'? 

Maga. a rabbinikus, mondjuk a fa1·izeus iroda
lom igen sűrűn beszél a tóra jármáról. Kétségtelen, 
hogy határtalan óva~ossággal féltették a tórát és 
azért a parancsoknak és tilalmaknak nemcsak sövé
nyével, hanem valóságos erdejével kerítették körül 
a biblia rendelkezéseit. Lehettek és voltak, a kik 
aztán az e1·dőtöl nem látták a fát, az élet tanításá
nak fáját. De az . ilyet maga a misna,i a farizeus 
törvénykö~yv, bolond j ám bornak bélyegzi és a fa
rizeus csapásokkal együtt a világ megrontói közé 
sorolja. A jeruzsálemi talmud 2 ily bolond jámbor
nak példájakép fölemlíti azt, a ki vízbe esett gyer
meket pillantva meg, előbb leveti imaszíjait (a te
fillint) és közben oda vész a szegény gyermek. -
A babyloniai talmud 3 ezerint ilyen jámbor ·bolond 
az, a ki fulladozó nőt nem ment m~g, m·ert nem 
illö, hogy asszonyt nézzen. Ha egy régi 1·abbi, tanna 

. vagy arnóra oly farizeusokkal találkoznék, a minö-

1 Szóta III., 4., B. Sz6ta 20a., Jer. Sz6ta l8c. 
2 Jer. Szóta 19a. 

t 
3 Bab. Szóta !Oa. 



ket V. Hugo (Les paroles du docteur de la loi), Su
dermann Johannese raj~ol vagy csak Hehbel-nek 
Sameas-ával, a ki a zsoltárt visszafelé mondja,1 két 
szava volna rá: ;,ro,V? ,.,on, bolond jámbor. 

Az evangeliumnak hatása alatt különösen a azoro
hatnak és az ünnepeknek oktalanill túlzó tiszteletét 
vetik a farizeusok sz emére. J é z us sal azt dörögte
tik a farizeusok ellen, hogy a szombat van az 
ember kedveért teremtve, nem az ember a szombat 
kedveért (Márk II., 27.). De ugyanezt hirdeti a régi 
tannaita midrás is : << nektek sz en t a szombat, a 
szombat van nektek átadva, nem ti vagytok a szom
batnak kiszolgáltatva.2 

Társulatunknak egy régebbi Évkönyve 3 már meg
világította azokat a meséket, a melyek a zsidó szomba
tolást gúnyolják. A középkori meseköltés tud oly 
zsidóról, a ki azorobaton gödörbe esett és nem en
gedte magát kimenteni. Vasárnapon viszont az ország 
királya tiltotta meg, hogy kihúzzák. Ha megtartotta 
a maga szombatját, ne vétsen a vasárnap ellen sem:' 
(A Gesta Romanorum, a középkor népszerű mese· 
kincse ezerint a zsidó a bűnöst jelképezi, a gödör a 
bűnt, a szombat a földi életet, a vasárnap a túl
világot). 

Tompa Mihály egyik legendája (cc Jézus és a nép•) 

i Hehbel: Herodes und Mariamne IV., 2. 
2 Mechiltha ad Exod. XXXI., 13, 14. 
a IMIT Évkönyv 1900, 307-314. 
" Gesta Romanorum ed. Oesterley. (Berlin 1872.) 219. sz., 

változatai 633. l. · 
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kiélezi az evangelium czélzatát. Közvetlenül a pászka 
ünnep előtt egy idegen, nem zsidó férfiú Jeruzsálem 
közelében félholtan összerogy. A zarándokok mind 
elsietnek mellette az ünnepi szertartásra. Csak egy 
könyörületes nő, eltépve köntösét, bekötözi a síny
lődőnek sebeit, eteti, itatja, ápolja. A templomból 
visszatérő zarándokok reátámadnak a?J irgalmas nőre, 
miért ronlasztotta el az ünnepet más vallású ember 
kedvéért. Csak J é z us veszi oltalmába az üldözött n öt. 
Csodát mível fölmagasztalására. 

De · ebben az esetben is a farizeus-gondolkodás 
megelőzte az antifarizeust. A midrás, hogy emlí
tett régebbi Évkönyvünk egy további adatát értéke
sítsük, beszéli egy Abba Tachana nevü jámbor em
ben·ől, hogy pénteken délután, kevéssel szürkület 
előtt, nyalábbal a hátán, hazasietett. Az útszélen 
borzasztó nyavalyában sínylődö beteget talál. Küzd 
magával, ha itt hagyja nyalábát, akkor eledel nélkül 
marad háza népe ; ha itt hagyja a szegény szenve
~őt, vét a Jelke ellen. A jobbik sugallat diadalmas
kodik. Leteszi nyaláb j át, a beteget beviszi a városba. 
Majd visszajön a holmijáért. Ismerősei csodálkoznak, 
hogy a j ám bor Abba Tachana még nem szombatol. 
Erre csoda folytán fényesebben fölragyog a nap. 
Csakhogy ekkor aggodalom szállja meg, hogy elvesz· 
tette jótette jutalmát, de szózat biztatja: Istennek 
megtetszett a cselekedeted. (Kohelet IX., 7. ; ehhez 
a vershez füzödik is a Midrás rabbának ez a meséje). 

Figyelemreméltó, mint félti Abba Ta~bana jó· 
te~te érdemét attól, hogy semmi lelkiismereti áldo· 
zatot nem kellett érte hoznia; teljeHeuhnek érezDé 
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érdemét, ha a szombat föláldozása árán kellett volna . 
megszerezn1e. 

Elbizakodtak-e, glSgösködtek·e a farizeusok 'l 

Aki a ezertartásokat halmozza és egész törekvését 
arra irányítja, hogy szigorúan betartsa, annál köny
nyen fejlődik a további bün : nagyon meg van elé
gedve önmagával, sokat tart magáról, lenézi azt, aki 
a szabványokat nem ismeri vagy nem követi oly pon~ 
to san. Mi tűrés-tagadás, az ily oktalan am-ba.'arecz· 
becsmérlés itt-ott megnyilatkozott a zsidóságban. A'Z 
el fognltság ott kezdődik, ha ezt a félszegeéget a fa· 
rizeusok kizárólagos és általános bűnének bélyegzik. 
(Werkhailige Selbstgerecbtigkeit.) 

Az egyház számos legendában gúnyolja, ócsárolia, 
meglakoltatja azt az ·Önelégültséget .. Az egyik így 
szól: Egy remete Istenhez imádkozott, nyilatkoztassa 
ki neki, mi lesz égbeli jutalma. Az égből felelet 
hangzik: a remetére oly jutalom vár, mint N. ki
nUyra. A jámbor remete csalódottan meglepődik. 

Elmegy a királyhoz, hogy megismerje benne osztá
lyosát. A király örömmel fogadj a, de kénytelen lévén 
egyik tartományába utazni, meghagyja a királynőnek, 
hogy a remetével épen úgy bánjék, mint magával a 
királylyal. A szegény remetére most sanyarú sors 
'vár. Asztalnál a királyné mellett ül, a legjobb étele
ket elé j e viszik, de azokhoz nyúlnia nem szabad, -
azokat az udvar szegényeinek osztják azét. Neki is, 
mint rendesen a királynak, csak főzelék jut, az meg 
oly hitvány, hogy lenyelni sem bírja. Még váloga-



tottabb sanyargatások folytAn visszakíván li o zik czel

lájába. 
A közben hazaérkező király még legfőbb kin-

csét mntatja meg neki. Rejtett terembe vezeti, hol 
a király maga ápolta bélpoklosa lakik. A beteg dü
hös, hogy ápolója már napokon át nem nézett utána, 
dühében arczúl üti a királyt. aki nevetve dicsekszik 
el ezzel a legfőbb kincsével. A remete épülve, gőg
j éből kigyógyulva tér vissza magánosságába.1 

Hasonló czélzatú a Paphnutius-legenda. Szent 
Paphnntins, miuián sokat sanyargatta magát, imádko
zik, jelölje meg lsten neki azt a szent embert, akihez 
hasonlít. Angyal jelenik meg, megnevez neki egy kók· 
lert, hegedüs~, aki az üdvösségben társa lesz. Paph
nutius zaklatja a kóklert, mondja el neki élete folyá
sát. Ez megvallja, hogy ő bizony vétkezik, korhely
kedik, ledérkedik, sőt hogy kevéssel azelőtt útonWás 
volt a kenyere. Paphnutius tovább vallatja, nincs-e 
valami különös érdeme. Lassan-lassan az igricz föl
idézi két cselekedetének emlékét. Még útonálló ko· 
rában rablóktól megóvta Krisztusnak egy szüzét és 
visszavitte falnjáb!L Máskor meg a pusztában ráakadt 
egy bolyongó nilre, akinek férjét adósság miatt el
zárták. Az igricz 300 aranyon megszabadítja a fér· 
fiút és igy megmenti. nejét és három gyermekét. 
Paphnutius rábeszélésére az igricz eldobja fuvoláját, 
a szantet a pnsz~ba követi, az egyházi zenének 
ezenteli magát. Három év múlva meghal, az an· 

.. t Reinh?ld Köhler : Kleinere Schriften II., .U!., J abrbuch 
tü.r romantsebe Li"eratur XI. (1870.) !31. 

----~-----------
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gyalok karával az igazak rendjeiben találja nyu
gaJmát.t 

Mit tanulnak ebből? Az aszkéta király, a bünös 
igrioz, a ki mások erkölcsét és életét megmentette, 
nem alábbvaló a remeténéL Szigorú szertartástisz
telet, sanyarú remeteség nem a legfőbb, legalább 
nem az egyedüli jogozim az üdvösségre. 

Ezen & csapáson jár a Herdertől is földolgozott 
Sanctus Pyoterius legenda. Angyal korholja a szan
tet, ne tartson magáról annyit. Menjen inkább a 
tabennai apáazakolostorba ott apáozára talál, a ki 
koronát visel. Ez a testvér ugyanis a legalázatosabb 
életet élte, morzsával táplálkozott, foszlánynyal ta
karta fejét. szolgálta a többieket. Pyoterius leborúl 
előtte, áldását kéri. Erre az a.páozák sorra megkö
vetik, az egyik, hogy öt magát a másik, hogy ruhá
ját gúnyolta, a harmadik, hogy reá öntötte a mos
lékot, & negyedik, hogy mustáxt töltött az orrába, 
mindegyikük megbántotta. A szegény apácza, nem 
birván el az uj dicsőséget, eltünt, máig sem tudni 
hová. 2 

Némileg hasonló irányzatot az önelégült gög osto
rozását szolgálja müvészi formában Rudolf von Ems 
XIII. századi német epikusnak költői elbeszélése a 
J ó Gellértröl. 

t Migne: Patrologia latina LXXID. k. (Párizs 1879) p. 1170. 
(no 756), Oap LXITI. De Tibioine. 

2 Migne : Patrologia latina LXXIII, p. 984-985 (no 689) 
P· 1140-t14ol. (no 788). Herder (Legenden): Die Krone. -
Egyéb v6Jtozatokról Rein h. Köh1er: Kleinere Schriften II. 
389-393. 
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Ottó császár, miután székesegyházat, püspökséget 
alapított, 1 kérdi az Istentől, mi lesz jutalma. Isten 
angyala megfeddi, boldog lehet, ha jutalma fölér a 
jó Gellértéhez Kölnben. Ottó császár útnak indúl, 
hogy megtudja a kölni kereskedőnek kiváló érdemét. 
Az alázatos Gellért úgy tesz, mintha semmire sem 
emlékeznék ; ha talán, úgymond, gyakorolt is itt· ott 
jótékonyságot, bizonyára savanyú volt a sör, fekete 
a kenyér, kopott a ruha, a melyet tőle kapott a 
szűkölködö. A császár evvel sem éri be, zaklatja, 
ostromolja a ezerény kereskedőt. Gellért ezer arany 
márkát ajánl föl a szegények javára, ha nem kell 
saját jó tetteiről beszélnie. Hiába, a császár nem 
enged. V égre Gellért elmondj a életének nagy tettét. 
Egyszer nagybecsű árúkkal megrakott hajóján egy 
marokkói kikötőbe ért. A város ura Stranmur el
bámul Gellért drágaságain, fölajánlja neki, nézze 
meg az ö kincsét és cseréljenek. Stranmur meg is 
mutatja a kincsét: 12 fiatal és 12 öreg lovag, 15 nő 
mindnyájan keresztények, a kiket hajótörés vetett a 
partra és a fogságba. Köztük Iréne, ·norvég király· 
leány, Vilmos angol király mátkája. Gellért egy 
éjszakai tanakodás után angyal tanácsára oda adja 
hajójának minden drágaságát a keresztény foglyokért. 
A lovagok Angliába térnek haza. Iréne, a ki holtnak 
hiszi a jegyesét, Gellérttel Kölnbe megy. Házában 
él. Gellért fia jegyet vált vele. Hosszú mátkaság 

1 K. Simrock átdolgozásában (Der gute Gerh&rd von 
Köln. Stuttgart 18fl4, p. t ) Otto császár avval is kérkedik, 
hogy legyőzte a pogány magyarokat. 
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után elérkezik a nász napja. Lakomáznak. Egyszerre 
Gellé1·t az egyik oszlop tövében tépett ruhájú, szo
morkodó ifjút vesz észre, a ki könnyező pillantást 
vet Iréne felé. Gellért külön terembe vezeti, meg
kérdezi, mi bántja. Az ifjú megnevezi magát: Vil
mos· ő, a hajótörött angol király, a holtnak vélt 
vőlegény; föl is mutatja a jegygyürűt, melyröl majd 
ráismer Iréne. Gellért dísz be öltözteti az elrongyol t 
királyt, Irénéhez vezeti. Fiát pedig rábirja mondjon 
le a boldogságról, a melybez már oly közel állott, 
engedje át a menyasszonyt régebbi jegyesének. Gel
lért elkíséri a királyi párt Angliába. Az angol lova
gok, a kiket ő sz&badított ki a marokkói rabságból, 
épen arról tanakodnak, kit tegyenek meg királynak. 
Gellértet választják. Ezt a méltóságót is jogos urá
na.k Vilmosnak adja át. Ottó császár hódolva ismeri 
el Gellért érdemét, melyet alázatossága növel. '1 

A jó Gellért története kiválóképen alkalmas arra, 
hogy átmenetűl azoigáljon a régi zsidó, a rabbinikus, 
mondjuk a farizeus legendákhoz. Meglepöen ha
sonlít egy alighanem még régebbi forrásból merített 
elbeszéléshez, melyet á kairuváni R. Niszszim a 
XI. század derekán, tehát két évszázaddal Emsi 
Rudolf előtt jegyzett föl. Egy jámbor tudós, alázatos 
ember böjtölve, imádkozva ké1·te az Istent, adja tud
tára, ki lesz az ö társa a túl világban. Isten meg
nevez neki egy mészárost. A jámbor tudós le van 
verve, újra sanyargatja magát, fohászkodik, de Isten 

1 Rudolf von Ems költeményét kiadta. M. Haupt (Leipzig 
1840), átdolgozta Karl Simock (Stuttgart 1864~) 



dorgálja, ne kicsinyelje paradicsombeli társát. Erre a 
tudós ráfanyalodik, fölkeresi a mészároat, kérdi, mik 
az erényei. A mészáros eJmondja, hogy jövedelmé
nek felét jótékonyaágra fordítja. A j ám bor tudós 
evvel a fölvilágosítással nem éri be, hisz mások D?-ég 
többet áldoznak, a könyörület czéljaira. Végül a 
mászáros elmondj a egy régi cselekedetét. Egyszer 
pogány csapattal találkozott, mely egy tizenkét éves 
zsidó lánykát vitt foglyúl. Sírt, hogy pogány hitre 
akarják kényszeríteni. A mészáros kiváltotta a gyer
meket, fölnevelte és mikor fölserdült, eljegyezte a sa
ját fiának. Nagy lakodalmat csapott, megvendégelte 
a város összes lakóit, a szegényeket is. Vigan is 
folyt a dinom-dánom. Csak az egyik asztal vendégei 
étlenül horgasztották le a fejüket, mert az egyik 
szomszédjuk föl nem hagyott a sóhajjal, a köny
nyel. 

A mészáros félre hivja az ünneprontót, szivéhez 
szól, mi bántja; ha hitelezők üldözik, ő majd ki
elégíti öket, ba kölcsönre szorúl, ö ad neki. Erre a 
a bánatos ifjú elbeszéli, hogy ö és a menyasszony 
egy helyből valók, még mint gyermeket neki jegyez
ték el; a lányt elrabolták, nem tudott nyomára 
jönni, csak most itt. Fölmutatja a jegyességi levelet 
és bizonyságúl meg is jelöli a menyasszony egy 
anyajegyét. Erre a mészáros rábírja a fiát, mondjon 
le mátkájáról előbbi jegyese javára. A már kész 
lakodalmat megülik, de az új, azaz a régebbi vőle· 
génynyel. A fiatal párt a mészáros még vendégü! 
magánál tartja, majd gazdag ajándékkal hazájukba 
bocsátja. Eddig a mászároa története. A jámbo t· tu· 
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dós hálát ad Istennek, hogy őt ily paradicsombeli 
társra méltónak tallilta.1 

Ez az épületes mese több népsz erű változatban 
terjed el zsidóságszerte héber, arabs, német és keve-, 
rék nyelven. Ujabban magyar változata is keletke-
zett, igaz hogy önkényesen regényes. Ebben maga 
Raai képviseli a jámbor tudóst, a ki Cordovában 
keresi édenbeli társát. Nagdéla (Sámuel hannagid) 
az, a ki fogadott fiát a saját lányával készül össze
házasítani és ekkor megtudja, hogy kiszemelt veje 
már régebben lekötötte magát egy özvegyasszony 
lányának. A nász napján a menyasszonyi fátyol alatt 
nem N~gdéla lányára, hanem saját régebbi mátká
jára ismer a Nágid gyámfia.2 

Maga az értékes alapgondolat, hogy erkölcsös, em
berbaráti cselekedet többet ér minden szartartásnál 
é~ minden tudománynál, visszanyúlik a viruló fari
zeismus idej ébe. 

A palesztinai talmud Jer. Tha'anith I., 4. p. 64b. 
számos példát tud arra, hogy Isten előtt ép annak 
az imája, annak a közbenjárása bizonyúlt meglepő 

hatásúnak, a ki tulajdonkép nem is a szigorú val
lási szabványok csapásán haladt. Szól egy szamár
hajtsárról, a ki eladta szamarát, hogy kiválthassa 
egy nyomorúságban levő nőnek a fogoly férjét. Való· 
ságos gyönyörüséggel merül el Pentakakos-nak, az 

1 R. Niszszim: Máaszijjotb, V eleneze 15.U, p. 59b-6ta. 
Jellinek: Bet ha-1v1idrasch, V. (Bécs 1873.) 136-138. 

2 Heves Kornél: Rege a ,jó szomszédról. IMIT Évkönyv 
1907, "242. l. 
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ötszörösen vétkesnek jellemzésébe, a ki naponta öt 
bünt követ el a válogatottjából, legcsekélyebb az 

' hogy léha színházttkat díszített. Mégis hatalmas köz. 
benjárónak bizonyúlt Isten előtt, mert van egy neve
zetes érdeme: eladta egyszer ágyát, takaróját, hogy 
kiválthassa egy veszedelemben forgó nőnek fogoly 
férjét. 

A palesztinai talmuq tehát a foglyok kiváltását 
magasztalja oly érdemnek, mely az isteni kegyre ki· 
válóan méltóvá tesz. Ugyancsak ez az érdem tünteti 
ki Papbnutius igriczét, a jó Gellértet és a derék 
mészárost. A babyloniai talmud is a fogoly kiváltás~ 
az érdemes cselekedetek koronájaként tiszteli; a 
rabság ugyanis - ezt az ag gád a Jeremiás próféta 
igéjéből (XV., 2). következteti -keservesebb vészhaJál
nál, kardnál, éhségnél; e ezerint a szabadság érté
kesebb egyéb javaknál, a rabkiváltás pedig jelentő· 

sebb a többi erénynéL (Baba Bathra 8ab). 
Látnivaló, hogy Fentakakos legendája a Paphnu· 

tius hegedösével vonásról-vonásra megegyezik. A he
gedös ledér bűnösnek vallj a magát ; Fentakakos is 
erkölcsileg igen kétes értékü népmulattató meeteraé
get folytat. Mind a két könnyelmű ember egy-egy 
növel találkozik, a ki erkölcsi veszedelemben forog; 
mind a kettő megmenti a nőt az által, hogy rab 
férjét kiváltja. Ily világításban tekintve a két mon· 
dát, kissé sajátságosnak érezzük, ha a Papbnutins 
legendában a farizeus hajlandóságok kárbozta~ás·~ 
emelik ki. 1 

1 Wilhelm Hertz :· Spielmannsbuch, Stuügarl u. BerliD 



A babyloníai talmud is tud csodaerejü, Isten ke
gyelte imádkozókról. Egyszer hatástalannak bizo
nyúlt a rabbik imája. V égre Abba Hilkijja-hoz for
dulnak, a ki úgylátszik becsületes favágó; nejével 
együtt kérleli az Eget. Felesége fohászkodásának 
hamarább meg van a hatása, mert Abba Halkijja 
csak pénzt azokott a szegényeknek adni, ellenben a 
felesége étellel tartja őket és úgy közvetlenebbül 
érezteti velük a jót. (Tha'anith 23aV). Egy alka
lommal Rab, a leghíresebb babyloniai arnóra általá
nos böjtöt hirdet esőért, - hiába; ellenben alighogy 
lifa szólítja a szélfúvató és esőadó Istent, mát'Ís szél 
kerekedik, eső hull. Vajjon mi volt ennek a köz
embernek az érdeme, a melylyel Rabnak tudományát 
és jámborságát annyira elhomályosítja? Kis faluban 
lakott és ő látta el a szegény embereket a péntek 
esti és szomba t esti ezertartáshoz szükséges borral. 
Más alkalommal megint eredménytelen maradt Rab 
könyörgése ; ekkor egy egyszerű iskolamester fohász
kodása megazöntette a szárazságot. Mivel vált ki? 
Avval, hogy a szegényeknek gyermekeit ép oly oda
adással oktatta mint a gazdagokéit. (Tha'anith 24a). 

Nem mindig a szárazságot, néha más veszedelmet 
is kellett az imának elhárítania. Egyszer Szúrá.ban, 
a hol Rabnak híres iskolája virágzott, vészhalál pusz
tított, - Rab szomszédságában nem szedte áldoza
tait. Mi sem természetesebb mint hogy Rab meg 
volt arról győződve, hogy az isteni kegy neki kö-

1905, p. 39. cin einer pharisaischen Anwandlung• látja szent 
Paphnuüust. 

-
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szönhetö. De álmában arról értesül, hogy az érdem 
egyik szomszédj ának tudandó be, a kinek az volt a 
szokása, hogy ö adta kölcsön a temetéshez szüksé
ges ásó t-kapát. Egy másik neves tudósnak, Rab Hu
nának városában tűzvész dühöngött, a rabbi szom
szédságában pedig megállapodott. Rab Huna azintén 
azt vélte, hogy az ő érdemei óvták meg a környékét 
De őt is szerénységre oktatta egy éjjeli látomás, mely 
tudtára adta, bogy a vidéket egy nő mentette meg, 
a ki a fűtött kemenczéjét a szomszédasszonyoknak 
szokta volt kölcsön adni. Igy tehát a kölcsönadott 
kemencze tüze megóvta gazdáját és környékét a ~űz
vésztői épúgy, mint a holtak eltakaritására fölajánlott 
ásó· kapa megóvta urát és szomszédjait a haláltól. 

; 

Igy tehát az egyszerűek, együgyűek erénye hizt~-
sabb pajzs a veszedelem ellen, mint a rabbiknak 
tudománya és jámborsága. De az aggáda másképen 
is biztosítja az alázatosakat az isteni kegyrőL A fa
rizeus legenda csak úgy biztatja öket az örök élet· 
tel, mint az evangelium a menyek országával. R. Joszé 
ben Kiszma rabbi létére úgy látszik igénytelen, nagyra 
nem vágyó férfi volt. Főérdemének azt tekintette, 
hogy midőn egyszer a jótékonyságra ezentelt pénze 
összekeveredett avval, melyet a purimi vigadásra 
szánt, akkor az egészet azétosztotta a szegények 
közt. Mégis biztos osztályosa lett az örök boldogság
nak és R. Chanina ben Tradjon, híres tudós és 
később a hadrianusi üldözés tíz vértanujának egyik 
dicső je fölkiáltott : Vajha az én osztályrészem fölérne 
a tiéddel, sorsom a te sorsoddal ! (Abőda zara tSa.) 

Ebben az esetben rabbi áll a rabbival szemben, 



llWX ES XOm>.\x A F ARtt&USOkROL 99 

de arra is akad példa, hogy két nagytekintélyü amó
rán. tudóson túltesz egy alacsony sorbeli borbély
orvos. Ez ugyanis naponta kapta az Égtől a bizta
tást, hogy ö az örök üdvösségben részesedik, mig 
Abbaj csak minden pén teken, Raba pedig csak min
den engesztaló nap előestéjén nyert hasonló meg
nyngtatást. Abbaj értesülést keres a felcser érdemei
ről. Megtudja, hogy ez érvágáskor elkülönítette a 
férfiakat a nöktö1 .; ez utóbbiak részére sajátszern 
érvágó szerszámot használt, hogy ne is kelljen őke~ 
néznie. A szegényeket ingyen kezelte. N e hogy pedig 
pirnlniok kelljen szegénységük miatt, egyáltalában 
nem szedett díjat, hanem pénztartót állított föl, a 
melybe mindenki a tehetősége szerint bele dobhatta 
a pénzt. Különösen pedig a tudósoktól nem akar 
fizetséget elfogadni; ellenkezőleg ö érettük és jóté
kony vállalkozásaik részére a legsúlyosabb áldoza
tokra volt kész, saját vánkosát, párnáját sem saj 
nálva tőlük .. (Tha,' ani th 21 b., 22a). 

De a farizeus gőgről szóló legendát legfényesebben 
talán még is a következő farizeus legenda ozáfolhatja. 

R. Borauko a Bé-Lefet piaczon találkozott Tilés 
prófétával, (a zsidó legenda, egyik legkedveltebb alak
jávat a ki a messiás útját egyengeti, az igaazságot 
tudja és közli). Kérdi tőle, van-e ezen a piaczon oly 
ember, a ki részese lesz a földöntúli boldogságnak. 
Illés próféta rámutat egy emberre, a kin fekete ozipd 
vo] t (akkori felfogás ezerint talán piperés viselet), 
viszont imarojtot nem viselt a ruháján. Ez az ide
genszerű ember fogházör volt és mint ilyen sok 
bűnt megakadályozott, sok zsidó ndt megmentett 

7* 
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erkölc~i ~eszedelemböl. Mivel nem zsidók közt for
golódik, nem öltözködik a zsidók módjára. Vala
hányszor pedig valamiféle gonosz terv készül a zsidók 
ellen, menten jelenti a rabbiknak, hogy imájukkal 
elhárítsák. 

Dlés még két emberre mutat, a kik az édeni üd
vösségre rászolgáltak. R. Borauko megtudja, hogy 
mókázó emberek, akik tréfáikkal föl azokták vidítani 
a szomorkodókat, -- a viszálykodókat pedig kien
gesztelik. (Tha'anith 22a). 

Ezek a mókázók némikép Paphnutius kókler-jére 
emlékeztetnek; mindenesetre pedig a nemes mészá.
rossal, a fogolykiváltó szamárhajtsárral, a kétes mu
la.tságok rendezőjével , a börtönőrrel együtt ékesen 
tehetnek bizonyságot arról, hogy a farizeusok nem 
reteszelték el a menyország kapuját azok előtt, a 
kiket alacsony soruk tudatianaágra és lazább vallási 
gyakorlatra késztetett. 

~ 

V égig tekintettünk a különlegesen farizeus bűnök 
sorozat,án. Láttuk a farizeusok fölháboradását egyes 
álfarizeusok képmutatásán ; láttuk a farizeus mon
dát annak a dicsőítésére, a ki szombatját kocz
káztatva sinylő embertását istápolja, de láttuk főként, 
mily gazdagon ömledezik a farizeus képzelet, a 
mikor példákat alkot olyanokról, a kik alacsony 
hivatásban, nem a törvény szigorú megtartásával, 
tudomány és ezertartások nélkül az erkölcsi elisme
rés oly magaslatán állanak, a melyre sem a tudóso· 
kat a tudományuk, sem a hivöket a pontosságuk 
nem emeli. Farizeusok hibáiról, farizeus csapás· 
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ról a talmud is tud. De nincs miért restellenünk, 
hogy egykor a zsidóság leghatalmasabb pártját a 
farizeusok alkották. Pál apostol még megtérése 
után is vallotta: farizeus :fia, magam is farizeus 
vagyok, (Apostolok Cselekedetei XXIII., 6.) Mi inkább 
a makkabreos Jannai kirá.lylyaJ tartunk, a ki fele
ségének ily intelmet hagyott: ne félj a farizeusok
tól, sem azoktól, a kik nem farizeus pártiak, csak 
a kétszinüektől félj , a kik elvetemedetten cseleksze· 
nek mint Zimri és mégis oly jutalmat követelnek, a 
milyen csak Pinchasz erényét illeti.1 Igazságtalan 
volna posthumus, elkésett gyülölségünk, ha a czaddu
keusokat sujtaná, igazságtalan volna, ha az essenu
soktól idegenkednénk, szintoly igazságtalanság volna, 
ha az üvöltökkel üvöltve, megtagadnők tiszteletün
ket azoktól a farizeusoktól - és bál' Istennek 
sokan voltak - a kik Pinchas példájára erkölcsösen 
cselekedve, mégis azt hirdették: nem legyetek mint 
a szolgák, a kik uruk bérét lesik, - szolgál}átok 
Uratokat a nélkül, hogy jutalomra számot tartaná
tok, az Istenfélelem lakozzék rajtatok. 2 Íme az er
kölcsi érzés oly magaslata, a hol Lessing az emberi
séget nev;elkedése tetőpontján képzeli. Essenusok, 
czaddukeusok, farizeusok mind történelmi, időleges, 

muló alakulatok. De mindnyája tiszteletreméltó meg
nyilatkozáaa a Szent-Irásból fejlődő örök zsidóságnak. 

Helle't Bernát. 

1 Bab. Sz6ta 22b. 
2 Pirké Aboth I. , 3. 



102 FARKAS JÓZSEF 

l 

KOHEI,ET TANULSAGA. 

Csodálkozás és ámulat fog el bennünket, ha egy 
ősrégi zsidó azokásnak hódolva, minden évben a 
Szukkosz ünnep 8-ik napján. Semini Aczereazkor, 
Kohelet könyvét fellapozzuk és benne figyelmesen 
olvasunk.1 

Sajátságos és érdekes könyv ez minden tekintet
ben, nevénél és nyelvezeténél, tartalmánál és tárgyá
nál fogva. 

A •Kohelet• név annyit jelent mint a gyülekezet 
tagja.2 Mások ezerint a «kobeleth• szóban maga a 
bölcsesség van megszemélyesítve. 

A hagyomány Salamonnak tulajdonítja a könyvei.3 

Más nézeten van szerzőjét és korát illetőleg a tudo· 
mány. Graetznek az az álláspontja, hogy a könyv 
Herodea király idejében keletkezett és a királyság 
intézménye elleni kirohaná.sok, melyek a könyvben 
kifejezéere jutnak, ezen gyülölt zsarnok királyra 
vonatkoznak. A tudománynak általános véleménye 
250 körül helyezi megalkotásának idejét:' 

Mily halmaza a kételkedéseknek ! 
A szerzö kételkedik a földi javak czélszerüségében; 

kételkedik a földi és isteni igazságszolgáltatásban; 

1 ed. Berlin 71. l. Szefer hamanbig. 
2 mamber of an assembly, The Jewish Encyclopedia V. k. 

32. l., l m. kir. I. k. VID. f. t. v. 
3 Ernhin 21b. S~eder Alam rabba, ed. Ratner 66 l. Gittin 

68b. Kob, r. elején. • 
4 1. n. o. The Jewish Encyclopedia. 
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kételkedik a jutalomban és büntetésben ; kételkedik 
a lelkek feltámadásában, és abban, hogy lesz-e túl
világi élet a mennyeknek birodalmában? 

Hogy zúg i tien a tagadás vihara ! Lerázza az éle~ 
fáról a virágokat, a gyümölcsöt és a lomboza~t és 
belehajít-ja öket a semmiségnek tátongó örvényébe. 
Sőt magát a törzsét is kürtással fenyegeti. Mennyi 
ellentét kiegyenlítés nélkiil ! Hány kérdés, melynek 
megoldása nincsen ! Rettenetes ürességet, sivárságot 
és meddósPget, rett"€netes kétségbeesést félelmet és 
rémületet terjesztvén maga körül 

A hová Kohelet csak beteszi lábát, hogy mwfigye
léseket ~gyen és vizsgálatot tartson : a tudomány 
csarnokában és a gyönyörök berkében, a pénzszerzés 
forgalmas piaczán, a nagyok és fejedelmek palotái
ban, a bírák és törvényhozók gyülekezetében, a zei. 
nagógákban és családi hajlékokban, a csecsemák 
bölcsőjétól a halottak sirjáig: minden elsárgul és 
elha.lványnl, minden hervadoz és elfonnyad! Az 
emberi érzés, gondolkodáB és reménykedés, & rucaÖ
Bég és a fény, az öröm és vígság, a gudagság és 
tisztelet, a bölcsesség és belátás elhalnak. A szorgal
maa, tevékeny kéz megbénul, az imát rebegő ajak 
elnémnl, az anya szíve megszakad; a sírokra örök 
sötétség borúl ! 

Egyre hangoztatja : « bakkol be bel nr ' nt mach» ! 
A mit csak itt látsz a földön, a min a nagy gondol
kozák elmélkedtek és a mit a költők megénekeltek, 
mi után az emberek vágyakoznak és miben kedvet 
találnak, a mit kivánnak és remélnek, a mit kerül
nek és a mitöl irtóznak. 
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Az ő ezeretetük és gyülölétük, az ő részvétük é 
üigységük, az ő örömük és fájdalmuk, törvényei: 
és intézményeik, a. háború és a béke, az ö vitézségtik 
és gyávaságuk, az ő terveik és számításaik: mind, oh 
mind a hiúságok hiúsága, üresség és semmiség, a szél 
után való j ár ás, üres ábrándok utáni kapkodás. A terem
tésnek összes művei, mondják a mi bölcseink, meg· 
semmisülnek Kohelet közeledtére és összes életsza
kainkat megfosztja kellemüktől és báj uktól. t 

Ö lát egy tisztes aggastyánt (6. 3.) Számos unoka 
és dédunoka vígan játszadozik körülötte, kényelem ée 
jólét qpnol a hajlékában; minden ki gyönyörködnék ezen 
szép, meghitt és benső családi élet képén és Kohelet 
hideg ajkai így szóltak a boldog családapához: (6. 3-5.) 
«Öreg barátom, tudd meg, egy halva született gyer· 
mek, a ki soha sem pillantotta meg a napvilágot, a ki 
sohasem kóstolta az élet szenvedéseit és örömeit, 
boldogabb te náladnál. )) 

Máskor pedig megáll egy anya koporsójánál. Bir 
a férje, sír a lánya és sír a fia. Keservesen zokog· 
nak a gyermekek, a rokonok, a barátnők és ismerő· 
sök. Könypatak csurog a fájdalomnak kiapadhatatlan 
forrásából, a siratók szemeiből a könyörtelen halál 
kegyetlensége miatt. Csak Kohelet egyedül áll mere· 
ven, mozdulatlanul. Részvételt nem nyilvánít, sz~ 
nakozást nem érez. Arczizmai meg se rándulnak. 
Mindaz, amit a végtelen bánat láttára mondani tud, 
ÍRJ hangzik: •Látjátok kedveseim, ilyen a viljg sora, 
ez a természet rendje. (3. !O.) Minden lénynek visaa 

1 tob. r. 5. fej. 
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kell térnie oda, a honnan jött; a mint jön, úgy megy; 
a mi porból lett ismét porrá válik. 11 ' mde a sürü, 
ködös borulat kárpitján keresztül az életöröm villáma 
ezikkázik és a sírok mélységeiből füleinkhez hatol
nak oly szavak, amelyek igaz életbölcseséget és iRten
ismeretet tartalmaznak és nekünk útbaigazítással 
szolgálhatnak. Egyáltalán nincsen egy konok tagadó
val dolgunk, ki hetykén gúnyolódni ezeret és a rom
bolásban leli kedvét; valóban nem ! Mély komoly
ság borong Kohelet homlokán. A bánat harmatától 
nedves az ö szeme, ajakán a fájdalom keserve ömlik. 
Szive nem alszik. Mintba hallanők nyugtalan szivé
nek heve dobogását, a min t magányos fekhelyén, 
gondolatokba merülve, hánykolódik, a mint elméjét 
szüntelenül forgatván, virraszt. 

Honnan van az, hogy ez a. könyv, mely kételkedés
sel és tagadással, ellenmondással és áltanokkal tel
jesteli: mégis belekerült a bibliába?! Honnan van 
az, hogy ez a könyv, mely könnyen megtévesztheti 
az olvasót és melyet már a régiek a Kánonból 
kizárni akartak, 1 mégis helyet fogJal a szent iratok 
között? Hogyan lehetett ezt a viharos tengert a 
maga tajtékzó habjaival és toronymagas hullámaival 
beleterelni a bibliának csendes folyamába, melynek 
felülete síma mint a. tükör, me1y máltóságsan a 
hitnek és bizodalomnak sziklaszilárd partjai között 
hömpölyög? 

Ezen kérdés tárgyalása és megoldása teJjes mérték
ben megérdemli figyelmünket. 

t Sabbat 30f,.· Pe!zikta ed. Buber VIII. fej. til b. 
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Mindenek előtt meg kell ismernünk azt a világot, 
malyben Kohelet élt és müködött. Halljátok mikép 
ecseteli ezt a kort saját szavaival maga Kohelet. 

«Ott a hol az igazságnak kellett volna uralkodnia 
honolt a jogtalanság.,> (3. 16.) 

«Ime, a.z elnyomottak könnye és nincsen vigaszta
lójuk s az elnyomók kezéből erőszak kél s nincsen 
vigaszuk,> (4. 1.) 

<tA király minden szava szigorú parancs; ki mond
hatja neki, mit cselekszel?» (8. 4.) 

«A ba.lgaság a legmagasabb polezra helyeztetett, 
míg a bölcsek alacsonyban. Láttam gyáva azoigákat 
paripákon kevélykedni, holott az igazi fejedelmek 
gyalog jártak, mint a rabszolgák.!> (10. 67.) <tVezé
reid már reggel dőzsöltek; renyheség folytán sülyedt 
a gerendázat és a kezek . tunyasága következtében 
becsepegatt a házba és tönkre ment a gazdagság.• 
(10. 16. 18.) 

<~Leselkedők, árulók és kémek hada a hálókamrák 
mögött hallgatódzott; suttogva beszéltek és mégis 
aggódva néztek a magasba a repülö mádár után, 
hogy meg ne hallja a légben az elégületlenség szavát 
és ~ov a ne vigye.,> ( t O. 20.) 

<t N em a gyorsaké volt a futás, nem a , bősöké a 
győzelem, nem a bölcsek sz.ereztek kenyeret, és nem 
az értelmesek gazdaságot, és a tudósokat egyáltalán 
nem kedvelték (9. 11.) 

Egyszóval az életnek összes értékes erői : a törvény, 
jog és igazság, szabadság, testvériség és egyenlőség, 
ponto~ság és kötelességtudás, takarékosság és mérték
letesseg, a ezorgalom és tevékenység, a méltányos-
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ság és emberség: mind elvesztek, megszüntek létezni! 
A gazdagok belerohantak az élvezetek mámorító 
örvényébe és teljesen alámerültek a gyönyörök ten
gerében. Azok építettek palotákat és nyaralókat, ültet
tek kerteket és sétatereket és belevezettek tavakat 
és patakokat. Ezek tartottak szolgase1·eget, állatokat 
és díszes fogatokat, mulattak énekesekkel és énekes
nőkkel és gyönyörködtek ínycsiklandoztató nyalánk
ságokban. (4. 8.) Mások pedig kincsek után futottak. 
Nem is tudták élvezni a gazdagság-nyujtotta előnyö
ket, mégis a pénzért éltek-haltak! 

Amott gubbaszt kincses ládája felett egy vén zsu
gori. Senkit sem tűr meg maga mallett; sem fia, 
sem lánya, sem testvére nincsen ; mégis szakadat
lanul dolgozik, töri magát a pénz után és soha 
nem telik be kincsekkel. (4. 8.) 

A kevésbbé jómódúak pedig, a kiknek még .volt 
némi érzékük a szellemi élvezetek iránt és nemeseb
ben gondolkoztak, két csoport1·a oszlottak. Az egyik 
egy teljesen elvont . világnézletnek hódolt, malynek 
sem alapja, sem gyökere az életben. Minden szen
tet megszenségtelenítenek, minden tiszteletre méltót 
lerontanak. Tompa, fülledt légkörben kóvályognak; 
szédítő, örületes rendszereket alkotnak. Hitetlensé
gükben makacsul azt állítj ák, hogy nincsen biró és 
nincsen itélet, nem él az Isten és nem őrködik felet
tünk gondviselése. Meghasonláaba kerülnek önönma
gukkal és lelkük harmoniája felbomlik. A másik oso
pol't pedig~ beledobja magát a balhit karjaiba nem 
az életfriss, a pezsdülő vallásosság karjaiba, hanem 
béklyóba veri öket a babonának igéző kisértete. érie· 
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Jem és szív nélkül való csontváz, az alvilág rémei
vel és a pokol kínj aival, a zsolozsmák végtelen ára. 
dozásaival és a fogadalmak sokaságával, melyeket 
rendesen tulzottságuk miatt megszegtelt. 

Ezen romlott erkölcsök és zilált viszonyok köze
pett jelenik meg a Kohelet a maga hajthatatlan és 
megvesztegethetetlen igazságérzetével, élesen figyelő 

szemével és mélyen járó elméjével, kiapadhatatlan 
emberszeretetével, nagy és nemes szívével és forron
gás támadt az ő elméjében is. A természet csendes 
birodalmában, a honnan ő a történetnek zajongó 
szinterére lépett; abban az isteni mühelyben, hová 
em ber kéz bele nem nyulhat : ott törvényt, rendet 
és következetességet talált. 

ccNemzedékek jönnek, nemzedékek mennek. Felkel 
a nap és ismét lenyugszik. Mind a folyamok a ten· 
gerbe ömlenek és a tenger mégsem telik meg soha
sem. A mi volt, az megint lesz; a mi már megtörtán t, 
az újra fog megtörténni. )> (1. 4- 9.) 

Csakis a szellemek szabad birodalmában tapasztalt 
erőszakot, önkényt és szabálytalanságot. Ott tapasz· 
talt elidegenedést az embernek ősi természetétól és 
letérést az igazság és törvény utjáról. <cAkarok az 
örömmámorral megpróbáJkozni: gondolta magában 
Kohelet. Talán nyugalmat fog találni a víg társaság· 
ban sebzett szívem ? Hátha az élvezethajhászatban 
le fog csendesadni ziháló kebelem?» (2. 1-10.) 
Allandó vendége lett a palotáknak és nyaralóknak, 
a kerteknek és sétatereknek. Mulatott és dorbézolt 
a nagy urakkal, beleült díszes fogataikba s megis
merkedeit énekesekkel és énekesnőkket 
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A komoly ember azonban nem érezheti magát jól 
soká ily lébütők társaságában ; nemes szándéka és 
tiszta lelke csak hamar kiszakítják a czéda környezet
ből Megcsömörülve ettől uz élettől, úgy kiáltott fel: 
«Oh micsoda hiúságos és sivár élet ez l A szél után 
való járás, üres ábrándok utáni kapkodás!)) 
- Átpártolt tehát a kincskeresők és pénzsóvárok 

táborába. 
Részt vett az ő tervezgetéseikben és üzérkedéseik ben. 

Nye1·t jelentékeny pénzösszeget, szerzett nagy vagyont. 
Látta, a mint pénzszekrényeiben az ezüst és arany foly
ton szaporodik: és megint csak megszállja a kétségbe
esés, az élet hi úságán való töprengés. U gy an melyik 
jobb gondolkodású ember találhat állandó örömet 
a holt tőke összeharácsolásában, a kincsek gyűjtésé
ben és felhalmozásában ?,~ Tehát tartott azokkal, 
a kik távol tartják magukat az élettől és a valótól és 
csak az elmélkedésnek ezentelik egész idejüket. Nem 
talált sem nyugalmat, sem pihenést; álom nem borult 
az ö szemeire. Gondolkozott és elmélkedett, kutatott 
és fürkészett. Következtetett és töprengett. Leheletével 
elhervasztotta az élet virágait ; szín és zamat, virág 
és illat nem léteztek reá nézve. Csak az enyészet 
fogalma foglalkoztatta kimerült agyát. Mindent bele
vont gondolkozásának körébe, a mi felette és alatta, 
a mi előtte és mögötte volt. Végezetül az a fáklya, 
melye~ a sötétség elosztására, a mindenség megvilá
gítására, a végső ok felkutatására meggyujtott: lángba 
borította saját gondolatvilágát, saját belsejét és egész 
valóját. (I. fej. végén.) Megint csak köpönyeget forgatott 
Kohelet és fordult a vakbúzgósághoz; futott a k6gyes 
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aeHzonyokkal a templomokba. Ott halmozott imát 
imára, zsolozsmát zsolozsmára, fogadalmat, fogada
lomra, lemondást lemondásra. Ott hallgatott a paradi
caomról ezóló csodaregékre és a pokolnak tulajdonított 
rettenetes kínjaira. L enyügöztetett és megigéztetett, 
mámorba esett ezen új csillogó képzeletszőtte ábrán
dos világ által. De igazságra törekvő szelleme tüs
tént felrázta tarka álmaiból, csillogó ábrándjaiból 
és árnyvilágából Igy állott egyedül és elhagyottan a 
földön Kohelet, meghasonolva önönmagával, elégü· 
letlen korának összes j elenaégeÍvel és kimerülve a 
sok meddő kisérletezéstől. Ezren meg ezren a nagy 
gondolkodók közül hasonló lelkitusák között elpusz
tultak: Kohelet azonban talált menedéket, feltalálta 
önönma.gát és fényes győzelmet aratott. 

Egyszer, beszéli Kohelet, látott egy kis várost, 
caekóly számu lakósRág lakott benne. Egy hatalmas 
király megrohanta, ostrom alá vette, körülzárta és 
szorongatta. A városban azonban élt egy szegény, de 
békés ember: az a maga erejével megmentette a 
várost a szorongató ellenség kezéből. És nem akadt 
senki, ki a szegény, de becsületes emberről megem· 
lékezett. (9. 14. 15.) · 

Ez az egyszerű esemény, mely valószínüleg Kohelet 
napjaiban eshetett meg, oly csodálatos hatást gyako
rolt 1·eá, mint a felhőbe borult égről lecsapott villám. 
Micsoda, szólt Kohelet, vajjon nem képez-e az ember 
is ilyen kis várost magában, teli ellentétekkel és 
ellenmondásokkal, melyet az élet hatalmai ellenség· 
ként ostromolnak. Hátha önönmagunkban találhatnők 
fel az életbölcsességnek igaz mesterét, a ki vissza.verné 
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és elkergetné az ellenséget a mi belsö várunk falairól? 
Gondolkozott, keresett és talált. 

Megtalálta a m6dját saját egyszerü és mártéktartó 
természetében. Megtalálta abban az egyszerü példa
szóban: (7. !9.) (•Isten az embert egyenesnek ter-em
tette, holott ök bonyodalmakat keresnek. u Ez a ben
sőben megszálalt hang ösztönszerúleg, ellenállhata~

lanul vonzotta az élethez. «A világot is az ö szivükbe 
helyezte ,. (3. 11.) ; bizt.atta tovább ez a hang. Az 
örömnek és az élvezetnek, a társadalomnak és a tevé
kenységnek engedte át magát. Távol tartotta magát a 

.mértéktelenségtől és kicsapongást61, az eszelősségtől 
és rajongástól, a hitetlenségtől és va.kbuzgóságtól, az 
idegölő munkától és a tunya restségtől. Inkább örült az 
egyszerű életnek, a romlatlan természetnek. « Menj, 
edd örömmel kenyeredet és idd vidám szívvel borodat, 
mert cselekedeteid rég találtak tetszést Isten szemei- ' 
·ben1) (9. 7.); sugallta neki ez a hang. Nem vad, fék
telen és izgató gyönyörökben leled boldogságodat, 
hanem abban a szelid, csendes és zajtalan tudatban, 
hogy még a. legegyszerűbb öröm is Isten adománya; 
annak az Istennek az adománya, ki az öröm és vidám
ság utáni vágyat a te szívedbe plántálta, a ki tested 
sanyargatásában és természetes ösztöneid kiölésében 
nem talál kedvet. 

És ha akarod ezen Istenben való örömet növelni, 
gyarapítani és egész életed számára biztosítani : akkor 
kerüld a magányt és keresd a társaságot. Éljed nap
jaidat hitvesed szövetségében; azon asszonynyal, a ki 
ezeret téged, és a kit te viszont szeretsz; azon asz· 
szonynyal, a ki örömödben és bánatodban osztozkodik ; 
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azon asszonynyal, a ki házadnak hűséges gondozója 
és gyermekeidnek nevelő anyj a. 

Látod abban a ragyogó képben, melyet a kicsa
pongó nagy urakról festettél magadnak, láthattál 
patakokat és tavakat, palotákat és nyaralókat, kerte
ket és sétatereke t, szolgákat és _ szolgálókat, énekese
ket és énekesnőket, de nem találtál közöttük sem 
hitvest, sem anyát, sem gyermekeket és te mégis 
csodálkoztál azon, hogy a végén iszonyat és undor 
fogott el És ha éreznéd magadnál, hogy van néked , 
földi javakban és tehetségben fölösleged?! Es bizo-
nyára rendelkezel te is ilyenekkel, mint minden 
ember e világon. És ezek házad és családod szük 
korlátjain tulterjednek. Nos, a mi tehetségedben áll 
azt tedd meg. a Vesd el magadat reggel és ne engedj 
kezednek pihenést estve. l) ( ll. 6.) Ragadj meg min· 
den alkalmat, hogy erőidet értékesítsd, hogy tehet-
ségedet érvényesítsd ; mikor hasznosat alkotni, nagyot 
és maradandót teremteni adatott néked. Iparkodjál 
tudást szerezni és ismereteket gyűjteni; mert a 
tudás a legjobb fegyver a külsö és belső ellenséggel 
szemben egyaránt. (9. 18.) 

<tNe töprengj sokat magadban, minek akarnád 
el veszíteni tenmagadat» (7. 10. ). Még isteni tisztelet
ben és a vallásos élet· külsőségeiben is tarts mérté· 
ket. Vigyázz lábadra, ha Isten házába mész. (4. 17.) 
Mert nem ottani megjelenésed a fö, hanem az a 
fontos, mily szándékkal és mily érzéssel, mily szívvel 
és mily lélekkel lépsz Isten szent csarnokába. El ne 
hamarkodd vallásos nyilatkozataidat és ne légy meg
gondolatlan itéleteidben, mikor az isteni dolgokról 
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beszélsz ; merl Isten az égben van, te pedig a föl
dön élsz. Oly measze az út, oly magas a ezél, hogy 
te nem tudhatsz mindent és nem bírsz mindent meg
értenL (5. 1.) Azért legyenek a te szavaid hevesek. 
Jobb is ha nem teszel fogadalmat, mintha fogadást 
fogadnál és nem teljesitenéd. (5. 4.) Aztán nyugtalan
ságban minek hányódnék a te lelked ? ! És ha meg· 
találtad a harmoniát tenma.gad és magadon kivül, 
körülötted és feletted: akkor szived nem lesz többé, 
mint a felkorbácsolt tenger, hanem mint a csendes 
folyam, malyben az Istenben való örömnek minden 
hulltímá összetalálkozik. 

És ha az ellentétekei kibékítetted tenma.gadbe.n: ak
kor nem fogsz kivetni valót találni a. világegyetemnelt 
rendszerén. Ha néha itt meg ott, az egyik nemzetnél 
vagy a másik államban az erőszak és önkény, az 
igazságtalanság és jogtiprás jelenségei mutatkoznak : 
akkor éJettapasztalatod ki fog oktatni arr a, hogy csak 
a végső eredmény s csak a fejlődésnek utolsó foka 
után lehet az egészet f~lfogni és helyesen megítélni 
és ki fog oktatni arra: (12. 14.) 'Hogy Isten minden 
cselekedetet a földön ítéletre visz, leeyen az bár tit
kos, akár jó, akár rossz. » Igenis van isteni igazság
szolgáltatás a történelemben, a mely előbb vagy utóbb 
feltétlenül bekövetkezik. Létezik büntetés a nemzetek 
és államok számára, ha megtelik a mértékük és ha 
beteljesedik az ö idejük! 

Ekképen szólott ez a hang Kohelethf\z és ö hall
gatott reá és követte az ö szavát és öröm töltötte 
meg az ö szívét és béke vonult be az ö lelkébe. 
Mint diadalmas hős került ki Kohelet az óriási 

' 
' 
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közdelemből a korbadt és romlott erkölcsök ide
jében. 

Ime ez Kobelet könyvének tanulsága l 
Tanít bennünket arra, hogy ami életünk, örömünk 

idej e ! Tanít bennünket mély életbölcsességre és igaz 
istenismeretre! Tanít bennünket arra, hogy a zsidó 
elme szabadon gondolkozbatik és elmélkedhetik, 
kutatbat és fürkészhet. Belehatolhat a tudományok 
csarnokába. És ha néha-néha szélsőségekbe csapong 
is, de merev tagadásaá, kétségbeejtő seszimizmussá 
soha el nem fajul. Csak a pogány görögök számára 
létezett a labirintus ! A zsidó elme még a legrejtélye
sebb, legszövevényesebb tömkelegéből is megtalálja 
a fonalat, a mely ezerencsésen és sértetlenül kivezeti 
és ez könyvünk végső szava. (12. 13.) <<Csak Istent 
féljed s parancsolatait teljesítsd.•) 

Ez teszi az egész, a tökéletes, a boldog embert. 
Budapest. Dr. Farkas József. 

r H If l 

ZSIDO NEVU VAGY JELZETU HELYEK ES 
l l , •• , " 

REGISEGEK DACZIA TERULETEROL. 

Az erdélyi részek öskorát három évtized óta kutat
gatva vidékszerte arról bizonyosadtam meg, hogy 
különösen az oláh nép a történeti tudás véghatárán 
túl a minden képzeletet meghaladó régi idők embe· 
reit a zsidókban tudja. Nagy idő az Óriások kora; 
de még nagyobb a zsidóké s a mit az óriások sem 
hajthattak végre, azt a zsidók létesitették bizonyo-
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san. Annyira megy ez a felfogás, hogy a Hunyad
megyei Történelmi Régészeti Társulat körében, mely 
g?~óf Kuun Géza elnökletével s &1·. Sólyorn Fekete 
Ferencz alelnöke alatt a vidéki hasonrangú intéze
tek színvonalát túlhaladó tudományos tevékenység
gel tünt ki, a mikor a dévai Várhegyen H aj duczky 
József tanártársam által megkezdett s azóta ritka 
szép sikerrel haladó ültetési és útépítési munkála
tokkal kapcsolatos régészeti vizsgálódások szóba ke
rültek , a társulat egyik számottevő váJ.asztmányi 
tagja komolyan követelte, sőt hatál'ozatilag utasítá
somba is vetette volt tudta a zsidók emlékeinek 
megfigyelését. S a legsajátságosabb az a dologban, 
hogy az aranytermő Érczhegységben, hol a zsidók 
megtelepedése 1848 előtt tilos vala, szintén igen 
gyakran találkozunk a zsidókra utaló hagyományok
kal, sőt a havasi vidékeken, hol a zsidóság a leg
újabb idők nagyobb fűrészvállalatival jutott a föld 
népével közelebbi érintkezésbe, szintén ráakadtam a 
zsidóság ősi voltának pár tanujelére. 

Hosszú ideig folytatott dácziai topográfiai bnvár
lataim közben arra a tapasztalatra jutottam ugyan: 
hogy ' a helynevekként vagy csupán mondailag jelent
kező zsidó vonatkozások közt különbséget kell ten
nünk. A román és szerb lakta vidékek közelében 
minden bizonnyal Zid == fal, kőkerítés képezi az 
alapot s valamely vár vagy más szilárd építmény 
fundamentum szülte az ilynemű elnevezéseket. 

ilyeneknek tartom azokat is, malyeknek helyi kö
rülményeiről közvetlen megfigyelésekkel nem rendel
kezem, mint Zsidlovo, Breznóbánya külvárosa, hol J 10 

8* 
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községi lakos tartózkodik. llyen Zsidó kisközség, Gai. 
gamáoza mallett Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye váczi 
járásában, Aszód mögött. Zsidó kisközség, Vasmegye 
szentgotthá.rdi járásában. Zsidó puszta, Baranyamegye 
Beremend község határán. Zsidó malom, Veszprém
megye zirczi járásában. Zsidó határrész, Somogymegye 
Németújfalu határán, a szigetvá.ri járásban. Zsidó ba
tárrész, Osgyán gömörmegyei község határán, a rima
szombati (nyustyai) járásban. Zsidó duna, téli kikötő, 
Plavna község határán Bács-Bodrogmegye német
palánkai járásban. Zsidói?"tás, tanya, Csapdi határon 
Fejérmegye vaáli járásában. Zs-idókalap, puszta, Kis
Perkáta fejérmegyei község határán a dunaadonyi 
járásban. 

Határozottan régi falazat, vármaradvány alapján 
nyerték azonban Zsidó nevüket s részben az Óriások 
hagyatékául is szerepeinek a régi Dáczia területéröl, 
helyi vizsgálódásaim tanusága szarint a követkazó 
helységek és helynevek : 

1. Zsidóvá1· kisközség, Krassószörénymegye temesi 
járásában. Ma az ott fejtett gránit köbányáról emle· 
ge tik, haj dan Józsika· család vára. volt, s a N adrágról 
kifutó hasonnevü patak jobbparti 313 m. sziklafalán 
most is elég épen láthatjuk a középkori lovagvár rom· 
jait. Nem lehetetlen, hogy azon a helyen már a dákok 
vagy a rómaiak várat létesítettek, mert a Nadrág pa· 
taka a Ruska Pojana hegység egyik főesúcsából &l 

1380 m. Bagyes alul eredvén, arrafelé északkeletre a 
Marosnak a Rnskából kifutó Jó (= Dobra) mentén és 
keletre a govasdiai vasbányákhoz a Vajdahunyadhol 
a legrövidebb átjárókat hasmálja ma is a hegyi nép. 



2. Zsidovin nagyközség K.rassószörénymegye bog
sáni járásában 1808 lakossat Ennek a községnek 
hiteles története igazolja legjobban a Zidovaból 
származó elnevezések mivoltát. Alig 100 esztend ö 
előtt telepítette a vallásalap a falut, malynek helyén 
1803-ban még «altes Gemaner und Schntt»-ot jelez 
Petrovica Milos azidöbeli megyei fömémök térképe. 
A kornyék lakossága Zidova.nak nevezvén a törme
lékas helyet, a telepeseket .... idoven == falmelletti.ek
nek nevezgeték s lassanként tt z .zs -re alakulván, 
osakbamar kialakult a Zsidot•en s ebböl a mai Zsido
uin helynév is. Még 1863-ban is existált egy nagy 
törmelékhalmaz zsidova, melyet 120 frtért árverez
tetett el az alapítványi fötitkárság s m.ind a mai 
napig épületromok, vízvezetöcsövek, téglák kerül
nek felszínre. Itt sikerült meghatároznunk a Peu
tinger·tábla .Berzovia állomáaát, 1 melyet Traion u ... · 
naplótöredéke 2 is felemlit. 

Be:rzovia a Dunától Lederatából a Temas-Biszboa 
összefolyásánál álló Tibiacurnon át Dácziába vezető 
hadi út legfontosabb castelluma, hol a LEG Ilii F F 

t Ormos Zsigmond: Régészeti Közlemények. Benovia. Az. 
ch~ologi&i Közlemények Vill. 187!. II. füzet 145-tM. lap. 
Részletesebb felvételeimet lásd A Tabula Peutingeriana hár
mas dácziai útvonaláb61 az Új-Palá.nk&tól Zsuppá.ig vagyis 
Tibiscumig terjedő f6 hadi út helyraju. Olvastatott a M. Tud. 
Akadémia 1896 márczius 9-ki ülésén. VI. fejezet .. Bensovia, 
Berzobis. Arohmologiai Közlemények. XXIT. köl UM. L 

2 Prisciani institutionum grammatioorum Lib. VL, 13. 
Edidit Herb. p. iOS. Traianus I. Dacieornm. Inde Benobim 
deinde Aiaim prooeBSimus. 
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j elzetü, vagyis a legio IV ~-,(lavia) F(irma) tégla
bélyegek kerültek idáig elé.1 

3. Zsidava ( = Zidava), Szerb Posesena mallett 
' Krassószörénymegye újmoldovai járásában. Az al-

dunai sziklaszoros torkolatában, Báziáson alul követ
kazó község felett északkeletre terjedelmes római vár 
állott, melynek romjaiból több felirat és bélyegestégla 
került már elö.2 A vasfalakat ma is bontogatják s 
szilárd építményeit valósággal kőbányául használta 
a lakosság. Legutóbb 1903 nyarán vizsgáltam át a 
castellumot s Zsidava elnevezését azonnal tisztába 
hoztam. 

l 

4. Zsidova., Hunyadmagye hátszegi járás Kitid nevú 
községénél. 1883 tavaszán egy disznópásztor nyája 
után ballagva, ·a turásban aranykarikákra akadt. 
A lelet hirére megindult kincskeresés, több thasosi 
ezüst tetradrachmát is derített felszínre, úgy hogy az 
egészet a Krisztus születési évezredre lehetett classi
ficálni. Magam is, mint a ki akkoriban a Hunyad
megyei Történelmi és Régészeti Társulat muzeumá
nak létesítésével fáradozva, szünidőmet a megye be
utazására használtam, mindj árt 1883 április ha vá· 
ban kilátogattam Kitidre. Ott nagy meglepetésemre a 
Pl es a ( = Pilis) tető oldalé.n Zsidovát hallék emle-

t Corpus Inscriptionum Latinarum ill p. 1019 ad numa· 
rum 1631, n. 8070. Vesd össze sajé.t tanulmányom Berzovia 
feje&etát, hol az összes táglaváltozatokat bemutattam. 

2 Corpus Insoriptionum Latinarum ill 6!75, 8006, 8007, 
8008, 8070, 1807, 8075'~~, 1263!, 1.U96' . Még 1866-ban iamer
tette volt fáradhataüan mesterilnk, R6mer Flóris !Wgéauti 
kr6nikájában. Arohmologiai Közlemények. VI. évf. 



getni . A falu felett, a reformátusok temetőjében a 
sírásók tényleg épületrészleteket forgattak ki. Egy 
kis castellumot konstatálhaték azon a helyen, a hol 
már a dákoknak is őrtanyájuk létezett.1 

5. Zsidóhegy, Zalatna felett, Alsófehérmegyében. 
A rómaiak aranybányászatának centrumául s~olgált 

Zalatna, il?nJ>el1t1n néven virágzott, Traianus hódítása 
után s tényleg nagyszámú semita telepes lakosság 
találta benne kenyerét. Ezekről más alkalommal 
szándékozván szólni, e helyen csupán azt említem 
fel, hogy a helységből délre emelkedő erdős kúpot 
nevezik Zsidóhegynek. A monda ezerint a zsidók 
vára állott azon. A római Ampelum nem terjedt fel 
a. ~)78 méter magas hegytetöl'e, hol emberi lakás 
most sem létezik : de alatta Pelocsány felől valóban 
találtam építkezési ma,radványokat. Számításom sze· 
rint léteznie kellett egy őrtoronyfélének a Zsidó
hegyen, mert a Gyógyvíz völgyére a thermái miatt 
kedvelt Feredőgyógyra, mely épen azért Gernitzava == 
Melegforrás nevet viselt, ott vezetett át a hegyi út. 
Ott járhattak át a Kistanya (Boicza) vidék római 
aranyhányáihoz is. 

6. Zsidóhegy, Torda-Aranyoamegye Felvincz városa 
mellett. Épen a vasúti állomással szemben, délfelé 
látszó hegyet hívják Zsidóhegynek. Ezt csak a meg
előző 1908. év október havában kereshettem fel s 

1 Hunyad vármegye története. Első kötet. Hunyadmagye 
földjének története az őskortól a honfoglalásig. Írták dr. gróf 
Kuun Géza, dr. Torma Zsófia és Téglás Gábor. 155. lapján. 
A kitidi Drhelv. 
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nagy álmélkodásomra nem is római vagy dák, ha
nem határozottan újabb eredetű s legfennebb a XVII. 
századból származtatható ágyútelepeket és sánczo
lást találtam ott. Itt tehát a mostani nemzedék 
előtt értbetetlen régiség sem igazolja az elnevezést. 
A rómaiak onnan északra a Liki völgyén lakozának s 
katonai állomásuk Székelyföldvárnál négy kilométer
rel fennebb Kocsárd felé következett. 

A Zsidóvár elnevezésre tehát a helyezinén semmi 
támpont nem kínálkozik. Annál érdekesebb az Ara
nyos völgyén jelentkező Zsidovina. 

7. A Zsidovina-hegy, Lunka kisközség határán, 
Tordaaranyosroagye toroczkói járásában. Az Aranyos 
völgye Várfalutól kezdve annyira összeszorul, hogy 
csak helyenkint öblösödik ki némileg a ilyenkor el
ragadó kilátás kínálkozik a parti sziklák magasabb 
alakzataira is. Főleg felülről Offenbánya felől le· 
ereszkedve, már Szoloviától látható a Zsidovin nevü 
hatalmas sziklatömeg, melyen olyan oszlopos elválá
sok sötétlenek, a minőkre Déltjrolban a dolomit
hegyek világhírre jutottak. Az athmosphreráJiák be
hatása alatt képződő oszlopzatokban a népfantázia 
egy régi, még a zsidók korszakában itt lakozott 
kényúr várkastélyának porticusait látja. A zsarnok 
úr ú. n. szénagyüjtésre rendelé ki a völgylakókat, 
a kik azért esdekeltek, hogy illés próféta napján 
(június 27, gör. naptár június 14) menise fel a ka
szálás alul, hogy azt megünnepelhessék. A kegyetleo 
várúr korbácsasal kergette vissza a könyörg6 követet 
B a völgy tarkához idomitott medvéit, orosliánjait 
állitotta lesbe, a neü.n mégis tllalomuegésre vete· 
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medők ellen. A jámbor nép kora bajnalban munká.
hoz látott, csakhogy megpuhíthassa zsarnoka szivét, 
azt remélvén, hogy szánalomból elengedi öket az 
isten házába. De reménységükben csalódniok kelle. 
Az óriás pár lépéssei ott termett a hegytetőn, a hol 
épen egy hatalmas boglyát halmoztak jobbágyai össze 
s korbácsa su4ogtatásáva.l tetézte borzalmasan üvöltő 
parancsszavait. Egyszerre megkondult alant a szoles
vai kis templom harangja s abban a pillanatban el
borult a környék s iszonyú menydörgés, villámlás 
kiséretében valóságos istenítéletet hozott az Ég. A nép 
arczra borulva esdekelte le bűnei t, hogy a kényszer
nek engedve, munkájával megszentségtelenítette a 
szent napot. Mire ismét kisütött a nap s elült a 
vihar, a hatalmas szénaboglya. kővé meredten állt 
előtte, az óriást izzé-porrá szaggatá a villámsujtás s 
hatalmas csontjai ott t·évedeznek a hegyek oldalán. 
Lenn a völgy torkába~ őrködő medvék és oroszlánok 
szintén kővé váltak. Fenn a szolcsvai azoros oldalán 
kömedvét mutat a nép s az Aranyos medrében ma 
is fehérlik ilyen kőoroszlán. A büszke várpalotát is 
elsöpörte a vihar s csák. köpillérei, oszlopsorai hir-· 
det.ik az Úr haragját. Mindezí képekkel is illuszmllt& 
az Erdélyi Kárpát-Egyle~ folyóiratában Téglás István, 
mint Torda-Aranyosmegyének a tennészeü szépsé
geket és a történelmi hagyoliUÍJlyokat is nagy azor
galommal gyújtó tanfelügyelője.1 

t Téglás István : A zsidovinai 6riás. A Zsidovina vár, a 
Bagolykö, az Oroszlánk6, a Medvek6 rajzaivaL Erdély, XVll. 
évfolyam. l~ 1- !. s1ún 3-7. lapjin. t--1. ~z. 



:-t Z"idóo~z/((/ (Masa Zsidovuluj) Zsidóo1·ra 
(Nnau Zsidovulnj ), Su,qáy havasi község fölött, Sze
beumegye szászsebesi járásában. Az utolsó ember
laldit község Szászsebestől déb·e 35 kilométernyi 

ugág. Azontúl mind magasabbra tornyosuló kris
tnlyos palahegyek közt a Sebes ka.nyargós medrében 
erösznkolta ki az erdökincstár a közlekedö utat. mely 
n fenyveserdők gondozástira épített erdészházakhoz 
vezet. A Sugágtól l kilométernyire eső Tennak kö
rülbelül fele útján a jobb partról alácsüngő G1·u mas 
sziklában elátkozott embert lát a népfantázia. Mind· 
járt e felett egy vízszintesen elhelyezkedett kó'lap, a 
Zsidóasztala ~Masa Zsidovuluj) nevet visel. Egy ma· 
gáva-l meghasonló zsidó élte e hozzáférhetetlen kö· 
lapon végnnpjni t, mignem a sorsharag kővé változ
tatta. Orra különösen a holdvilág sej telmea deren
gésénél szint.én kivehető a köszobornak s Nasu Zsi· 
dovulujnak mutogatják a hegyi pásztorok. 1 A nép
mondák naiv felfogású . 1ha~t'etu.~a jelenik meg iü 
a fenyvesek rej tekében. 

Esekkel az észleletekkel já.rulh.atok saját sok évi 
t&nulmányaimból u erdélyi oláh vidék közt mut&t· 
kozó : ·idó jelzöjü helynevek ismere\éhez. A népnél 
a jelekból láthatólag az Úrias és a Zsidó fogalma 
társultan az emberfeletti azokatlan nagyság, reDd· 
kivüliség kifejezöje. A zsidók, nyilván a bibliai Wr
Wnet~k felreerteü tanitásainak hatása alaU, egykor 
urai. zsarnokai valának ennek a földnek s uérl a 

' La\sd EMKE kalaunak uerkeutésében megjeleut ela6 
kif\dá!llát. \; wehemn~gye .. l;l. ugátrióJ T6erdésalakig. 



másként érthetetlen vagy a tradieziókból kiveszett ré
gesrégi reliquiákat s itt-ott a római és dák várak 
romjait is nekik tulajdonítja a jámbor néphit. Az a 
sajátságos, hogy épen a közreműködésemmel kutatott 
és kiváló rokonszenvemmel minden lehető módon 
körülvett dévai várhegynél, mely alatt 32 évig ter
j esztem a kulturát. jóllehet egy irodalmilag is sze
repelt író ott a Zsidók korának nyomozására köte
leztetett, a népies felfogás megnyilatkozásáról nem 
tudtam megbizonyosodni. 

Bttdapest. Téglás Gábor. 

, 
HAROM VERS. 

1. 

MA NISTANÓ. 

Széder este áhitatos csöndje. 
~ kupákban piros bornak gyöngye. 
Unnepi fény ragyog a szobában, 
Páska. torma széderesti táJban. 

~ asztalnál imádkoznak négyen. 
Ozvegy férfi három gyermekéveL 
Három gyermek édes anyját sirva 
Őszszel vitték temeto'öe, sirba. 

Aresuhól a gyásznak sö\át árnya 
~ölengedett vig örömben. má1'a, 
U nnep estáll kelleü en a bánat, 
Noszogatva uáles jókedv túoad. 
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Tüzes ital pirt fakaszt az arozon, 
Kaczaj csendül egy-egy gyermekajkon, 
Zsidó dalnak zeng melódiája, 
Mindig bo1·ús, ma vig a nótája. 

Kidus zöndül, s mindnyájan fölállnak, 
S fölemelik az ünnepi tálat, 
«A ki éhes, helyet talál nálunk, 
V án dor embert szaretettel várunk.» 

S ime most a legkisebbik lányka 
Édes csöppség, báj a mozdulása, 
Megkérdezi - szava csengő, bátor, 
•Má nistánó ?» - az édes apjától. 

• Má nistán ó? mondjad apám nékem, 
Ez &2l éjjel más-e mint más éjjel? 
Egy nap, egy év olyan mint a másik. 
Szivem - apám válaszodra vá.gyik. » 

S könny szökik az apának szemébe, 
Szótlan tekint hitvese helyére, 
Beszédesebb váJasz minden dalnaU 
Egy üres hely a. széder asztalnál. 

Három árva összenéz könnyezve -
A ki öket legjobban szerette 
Má nistánó - fekszik erd6szélen, 
Temetaben, siri sötét éjben. 



nÁBOK VOS 

~. 

A KEHELY. 

Frug. 

cAnyáoskám, mondd, vajjon igaz, 
Mit nagyapám mesélget? 
Hogy Isten előtt kehely áll -
8 ha minket 'Űznek, tépnek, 
8 ha vérünk ömlik idelenn, 
És könnyeink csorognak; 
Úgy Isten egy.egy könnyet ejt, 
8 a könnyek abba folynak ? 1 

•Igaz fiam l 1 - c És mondd any&m, 
Való, amit ha.llottam? 
Ha telve lesz a kehely - jő 
A Messiás legottan ?a 
c V aló fiam h - Elhallgat most 
A kis fiu merengve. 
Majd sz61 : «Anyám, mondd, a kehely 
Mikorm lesz megtelve ?a 

Búsan tekint kérdő SISeme 
Az anya bús arczára: 
cHát feneketlen n kehely. 
Hogy könny fol~Tik hiába? 
Mért nem telik meg a kehely 
Bár ezenvedünk e földön ? 
Tán fölssikkad benn mind a könny, 
Évek során ~ vagy rögtön ?• 

Az anya hallgat. Elborong. 
Mély bánat van uivében. 
8 egy forró könnyü, saomorún 
Csillog meg a ssemóben; 

1~5 
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S a bájos gyermekarczon is 
Két könny gördíil peregve -
Fogadjad be óh Istenem, 
E könnyeket kelyhedbe ! 

3. 

A CSILLAGOK HOL VANNAK ? 

Frug. 

Ragyog a hold. S a csöndes éjszakában 
Az égen ottfenn csillagok ragyognak -
S ezredszer látom csodás lángigéit 
A régi, szent és bübájos lapoknak. 

S amint olvasom mohó csodálattal, 
. Egy szent igétől kigyullad az arczom: 
•Né~em! te lész mint csillagok az égen, 
S mint porszemek fövényes tengerparton. » 

Tudom Uram! szavadból nem hull porba 
Egy ige sem - igéreted beváltod, 
Tudom Uram! beteljesited mindet, 
Csak az időt, a te idődet várod. 

Igéretednek - magam láttam Isten ! 
Egyik fele beteljesült felettünk, 
Mindenek lába bennünket taposhat, 
Mikép a fövént, olyanokká lettünk. 

Beteljesült: por és kövek !evénk mi, 
Szabad prédái gúnynak és a vésznek, 
De hol Uram ! a csillag ragyogása.? 
A csillagok, a csillagok hol késnek? 

Budapest. u· A old n?.R.'I rn · 
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A VÁROSI HITKÖZBÉGEK TEENDÖI. 

A zsidó hitközségeknek egyik tipusa pusztulófél
ben van, sőt nagy részében már el is pusztult. Azok
nak a kisebb falvaknak és mezövárosoknak, a hol 
öreg emberek emlékezete és a temetök tanusága eze
rint mindig együtt lakott tiz-húaz, sőt negyven-ötven 
zsidó család is, ma alig van öt-hat zsidó család 
lakossága. Ezek is nagyrészt öreg emberek. Zsidó 
fiatalságot falukon ma alig látni . Legnagyobb részük 
kivándorolt. Egész családok Amerikában élnek, a 
többi a szomszéd nagy vá1·osokba, esetleg a fővárosba 
költözött. 

Hogy ezzel kapcsolatosan a zsidó é] et, a zsidó 
tudás faluhelyeken teljesen szünőfélben van, mon
danunk sem kelL A népiskol~k egymásután föl
oszlanak, mert a községben megmaradtak nem bír
ják az iskolafenntartás terheit és mert az iskolá
nak - nincsenek gyermekei. Fiatalabb zsidó csalá
dot ritkábban találni faluhelyen és különben is azok
nak már nincs is gyermekük. Legfeljebb egy-kettő. 

De a templom is lassankint fölmondja a szolgálatot. 
Ha düledezik, nincs , a ki renováltassa, mert a költ
séget nehéz előteremteni. 

Ezzel szemben nő, egyre nö a nagyobb városok 
zsidó lakossága. A városi hitközeégek fejlödnek és 
virágoznak és egyre nagyobbodnak a vidékről be
vándorlottak emelkedő számával. Itt templomok 
épülnek, itt iskolák keletkeznek, intézmények gyara
podnak. A zsidó jót.ékonyság. a zsidó szellemi élet 
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itt kapj a az első esőcsöppeket és az els ö napsuga
ra t; de tagadhatatlan, hogy a jótékonyság máretei
nek növekedésével mértani haladványokban terjed a 
nyomor és ikertestvére : a züllés. 8 akármennyire 
igyekeznék is a hitközség vezetősége, hogy eleven és 
egészséges életet öntsön az emberekbe, a rothadás 
útját sok esetben nem képes föltartóztatni. 

Az okok, a melyek ezeket az újabb áramlatokat 
előidézik, nem tartoznak ide. Ha majd valaki a ma
gyar gazdasági élet történetét megírja, ezeknek az 
újabb változásoknak a gyökereit is ki fogja ásni. 
Tény, hogy a zsidó szegénység és a zsidók proletár
eága ijesztő mértékben növekszik; és pedig azért, 
mert a gazdasági erők elhelyezése a zsidókat nálunk 
is a városokba tolja ki és a kisebb hitközeégek la
kossága meggyérüL Tény, hogy azok a falvak, a hol 
olyan tömegű zsidóság lakott együtt, hogy rabbit még 
nem, de templomot és iskolát már a saját erejükben 
fenntarthattak, szünőfélben vannak, mert a falusi 
fiatalabb nemzedék részjnt kénytelen fölhagyni atyja 
foglalkozásával, részint jobb pályára akar lépni, egy 
másik részében pedig kivándorol Amerikába, sokszor 
meg a szomszéd nagyobb városba tódul. Így azután 
pusztul a falusi zsidó hitközeégi élet. Sőt e sorok 
írója tud nagy és régi rabbiszékhelyekről, a hol ma 
a szombati istentisztelethez szükséges tíz felnöü zsidó 
férfit nem lehet összehoznis nem azért, mert a vallási 
érdeklődés hiányzanék, hanem egyszerűen azért, meri 
tíz felnőtt zsidó már ott nincsen. 

Hogy ez felekezeti szempontból mennyi kárt jelent, 
elég arra a tényre utalnunk, hogy falusi oépisko-
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láink egyroasután bezáródnak. De még ennél is na
gyobb az a veszély, a. mely a városok zsidóságát 
fenyegeti. A zsidóságot mondom és nem a hitközsé
get. Mert a hitközeégek látszólag erősbödnek és 
teherképességük, ha nem is arányosan, de nő. Csak
hogy a hitközeégek minden igyekezete és jóakarata 
nem elég ahhoz, hogy útját állja a szegény emberek 
erkölcsi züllésének, malynek a városi élet a meleg
ágy&. A züllött zsidó két oldalról is kárt jelent a 
zsidó közösségnek. Azzal, hogy a zsidósághoz tarto
zásának minden érzete megszünik és azzal, hogy 
gyarapítja a zsidók elleni fegyvereket és tápot ad a 
zsidók erkölcstelenségéről terjesztett hazugságoknak. 
Hisz már ezerszer is figyelmeztettek arra, hogy egy 
egész vidéknek ezervezett méregkeverő bandája az ö 
emberpusztító cselekedeteivel sohse számíttatik be az 
illetők felekezeti bünlajstromának. A mi különben 
helyes és méltányos, csak a zsidóknál nem alkal
mazzá.k. 

A zsidó hitközségeknek tehát már az önfennta.r
tási ösztöne is parancsolja, hogy híveik erkölcsi 
életét irányítsák és szabályozzák. Ez eminens zsidó 
vallási követelmény is, a mi alól soha és sehol föl 
nem menthetj ük magunkat. És ha semmiféle feleke
zetnek nem lehet sem a joga, sem a feladata, hogy 
a gazdasági élet szabályozását a maga érdekének alá
rendelje, egy felekezet sem oldhatja magát föl az 
alól a kötelezettsége alól, hogy hívei egyéni ét·zését 
és egyéni képességeit annyira e-rősítse, hogy a gaz
dasági bajok és a gazdasági csapáBok elvi.~elésére 
és' ellensúlyozására elég erőt érezzenek magukban. 

9 
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N em oldhatja föl magát az alól a kötelezettség alól, 
hogy híveit az élet harczaira és küzdelmeire olyan 
fegyverzettel lássa el, a mely erkölcsi életmódját és 
életfölfogásá t meg nem sebesíti. 

A zsidó hitközeégek teendőihez tartoznék az arról 
való gondoskodás, hogy azok a nagy vallási és er
kölcsi károk, a melyek az újabb időben mutatkoz
nak abból kifolyólag, hogy a zsidók a nagyobb közép
pontokban keresik megélhetésük forrásait, megszün
j enek. A zsidó összességnek Magyarországon érdeké
ben áll, hogy az országban lakó hitsorsosok ne a 
városokba konczentrálódjanak, hanem mint eddig is, 
nagyobb részükben faJvakban maradhassanak. Ez 
szocziális és etikai érdeke az országnak, szocziális és 
etikai érdeke a zsidóságnak és létföltétele az egész
séges, az érzésbeli zsidó felekezeti életnek is. Az or
szágnak azért, mert a különbözö felekezetek rétegeit 
közelebb hozza egymáshoz és a közös életmód a közös 
rokonérzést is táplálja, ami mindeddig, bármennyire 
szóljanak ellene itt-ott a látszatok és a konkolybintök, 
megvolt. Szocziális szempontból pedig azért fontos, 
mert igen sok exisztenczia, mely a városban nyomo· 
rog és züllésnek indul, faluhelyen szegényen bár, de 
megélhet. 8 a míg városi lakó létére terhére esik 
környezetének, addig faluhelyen produktiv munka· 
társa. a köznek. 

Ezek az érdekek csak fokozódnak, ha specziálisan 
zsidó, azaz etikai momentumokat veszünk figyelembe. 
A zsidó élet bensöségének, szivélyességének, egyszerú· 
ségének és közvetlen kereseUenségének gyökere az • 
patriarchális együttélés, az a családiasság, a melyben 
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egész közeégek lakói úgy éreznek eg~máqaal, mintba 
még most is egy apának és anyánRk volnának a gyer· 
mekei. Ezt a Rzocziális érzést fokozza a hitközeégi 
élet. annak terbei és küzdelmei, bajai és nehézségei, 
a melyből minden zsidó kiveszi a maga részét. ~!ég 
a legszegényebb i~. Miodegyikük talál olyan terüle
tet. a hol a maga egyéniségének értékét látj a, a hol 
a maga munkájának a hasznát tapasztalja., a hol 
áldoz, a hol figyelnek reá és a hol tekintethe veszik 
az ö vallási érzéseit és szükaégleteit. Tudja, hogy 
valaki és tudja, hogy egy közösségnt-k a láncz -=~zeme 

és örömmel kapcsoltatja magát az összességbe. A zsidó 
tudás szeretete, a szentírás és a hagyományok isme
rete is jobban tenyészik, i1letve aránylag több müve· 
lőre talál ott, a hol kisebb zsidó közösségak talál
koznak együtt. A zsidó tudomány intenziv müvelése, 
igaz, csak nagyobb városokban lehetséges, de itt 
inkább a tudósok czéhének a foglalkozása. A zsidó 
irodalom esr,méinek egésze, az abból kiáradó világ
nézet, a tanítások hatása és gyakorlati eredménye 
élénkebb és erősebb a kisebb városokban, a hova a 
nagyobb és sokszor még kellően meg nem érett igaz
ságok csak lassabban jutnak el és igy az egészséges 
gondolkodásban is ~gészségesen szívódnak föl. Az ide· 
gességtöl ment, a lázas sietség nélküli monkálkodás 
közepette inkább fejlődik az osztálygyülöletet nem 
ismerő testvéri érzés, az igazságos gondolkodás és a 
helyes cselekvésnek az ösztöne. Mindmegannyi ténye
zője az anyagi és erkölcsi boldogulásnak. 

Az ilyen kisebb csoportú falusi hitközségekben 
köDllyen éledhetne föl az a vallásos ismeretek utáni 
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vágy, mely a Tégibb zsidóságot olyan Szepen díszi
tette és a melyek még ma is élő öreg embereinknek 
legyőzhetetlen erőt kölcsönöznek az élet harczaiban 
és a melyeknek az életbölcseségei már nem egyes 
bittestvérünknek volt az irányítója a társadalmi 
ranglétra emelkedésében és a közjóra irányzott. mun
kásságában. Hiszen ismeretes, hogy a zsidó vallásos 
irodalom milyen mélyítőleg hat az értelemre és a 
tudásra, mennyire gazdagítja a tapasztalatot és a 
kedélyt; hogy önkénytelen ül is fölszínen tartja az 
ideális hajlamokat és képességeket, a melyek feleke
zetünk tagjaiban oly bőven találhatók. A tisztán 
etikai szempont is megköveteli, hogy ébren tartsuk 

· és ápoljuk azokat a vágyakat, a melyek nálunk val
lásos életünk múltja és tartalma iránt szunnyadoz
nak. Csak körül kell tekintenünk és felületes vize· 
gálódás után is kénytelenek leszünk elismerni, hogy 
a zsidó tudás apadásával arányosan apadnak a csa
ládi együttérzés és szeretet, valamint a testvéri 
együvétartozás mélységes forrásai. 

Jól tudjuk, hogy a reális világnézet, az induktiv 
uton haladó tudományosság korszaka nem igen ked
vez a vallásos áhitat teremtette gondolati megállapo· 
dásoknak. S ha a mi irodalmunk termékei olyan 
gondolatokat és érzéseket ébresztenének, a melyek 
az igazság után törekvő szellemnek korlátokat állí
tanának, nem szólnánk semmit. De mindaz, a mit 
a zsidó vallásos gondolkodás évszázadokon át terem
tett, a reális valóságot szemlélö észnek a munkája. 
Egész irodalmunk . minden tö1·ekvése arra irányul, 
hogy az embert a társadalomnak nevelje. Mind~D 
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gondolatnak az az alapmotivuma, hogy : lsten a lö?·
vényeket az embereknek emberekkel való boldogu
lására adta. S éppen azért a mi irodalmunk figye
lemmel van arra, hogy a zsidó népet olyan élet
módra nevelje, melyben él'ezze, hogy úgy az egyén, 
mint ~z összesség az egész emberi közösségnek egy
egy része és a maga boldogságát csakis a köz egyete
mes boldogságában találhatja. Megbecsüli az embert és 
földi létét és folyton hangoztatja, hogy az ideálizmus 
tere és talaja az a közösség, a melylyel egy levegőt 

szívunk. A mi irodalmunk eszköze az életben való el
igazodásnak és kivétel nélkül az emberi nem neve
lésének szolgálatában áll. Nem is szólva arról, hogy 
nyelvezete, kifejezésmódja, költői lendülete, érzése 
mélysége az esztétikai követelményeket is kielégíti, 
a nélkül, hogy a tapasztalati ismeretekkel a leg
csekélyebb ellentétbe is hozna. 

Valamikor, még csak nem is nagyon régen, a mi. 
dön a magyar modern zsidóságnak még nem az voU 
a legnagyobb törekvése7 hogy konzervatiunek lássék, 
~rősebb érzék uralkodott a hitközeégek vezetőiben 
az olyan megoldások iránt, a melyek a zsidó eré
nyek és a zsidó életmód megmaradását biztosítják a 
modern áramlatok közepette. Az elmúlt évszázad 
derekán, de már a negyvenes évektől kezdve, úgy 
az egyesekben, mint a hitközségekben ébren éltek a 
vágyak, hogy az újabb liberálisabb gondolatoknak a 
szellője a ghettóval együtt a zsidóságot is el ne 
söpörje. A zsidó rabbiképzö, a tanítóképző intézet 
ennek a kornak a szülöttje. Azóta számos jótékony 
intézetünk is látott napvilágot és az emberek föl-
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segítésére irányuló intézmények megteremtése, mint 
kórházak, árvák otthona, aggok menhelye egymás
után keletkeztek. Ezé1·t gáncs nem illet bennünket 
és büszkén rontathatunk azokra az eredményekre, a 
melyeket 40-50 évi hitközeégi életünk létesített. 
A mostan fölépült vakok intézete, valamint a fel
állítandó zsidó gimnázium is, a mely remélhetőleg 
tető alá kerül, csak gyarapítja közintézményeink szá
mát. Az I. M. I. T. tevékenysége is sikerekkel dicse
kedhetik és különösen a zsidó középosztály zsidó 
müveltségére termékenyítőleg hatott. Csakhogy az itt 
fölsorolt intézmények a zsidó épület dísze és teteje 
és a mi hiányzik - az alapja. Ezt nem rakták le 
és arról évtizedek óta zsidó hivatalos körökben nem 
is folyik eszmecsere. Pedig erre kell gondolni. Mert 
belső erőt és kitartó képességet csakis attól vár· 
ha tunk. 

De miképpen? Ez a kérdés és erre ezeretnénk 
feleletet találni. 

Már bevezetésül mondottuk, hogy a magyar hit
községeknek egyik főbaja . az a sok szegény ember, 
a ki hajótörötten a vidékről a városokba özönlik. 
Ennek véget vetni és az illetőket falvaikba vissza· 
telepíteni lehetetlen. Éppen azért a hitközségeknek a 
megváltozott viszonyokhoz mérten az volna az első 
feladata, hogy a kisebb hitközeégek patriarchális éle
tét fölelevenítse és területeit bizonyos mártékben de
czentralizálván, a hitközeégi tagok arányában új hit
községeket új rabbinátussal és új elemi iskolákkal 
létesítsen. 

Minucn ilyen hitközség kellő autonomiával újabb 
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gyújtópontjává lehetne az illető zsidók belső vallásos, 
tehát erkölcsi életének. Mindjárt meg is jegyezzük, 
hogyan képzeljük ezt a hitközséget. Egy város terü
letén több bitközség volna. !v!indegyikhez egy-egy 
népiskola tal'toznék és azok a tagok, a kik ebben a 
körben laknak. A vezetés egységes lenne. Egységesnek 
maradna a chevra, valamint a hitközség jótékony in· 
tézményeinek az irányítása. A helybeli viszonyoknak 
megfelelő változások köz ös megbeszéléseknek alapj án 
létesíttetnének, a mely megbeszélések a közösen vá
lasztott testületekre tartoznának. A vallási ügyek 
tárgyalásába a ta b b ik, a mi természetes, bevonandók 
volnának és itt övék a döntő szó. 

Ezen az úton iskoláink csak helyet cserélnének, de 
nem szünnének meg, és 'ezen az úton vissza lehetne 
vezetni a városokban vidékről letelepedett zsidókat és 
családjaikat a hitközséghez és meg lehetne őket erő
síteni a zsidósághoz való tartozásukban, valamint tár
sadalmi és emberi mivoltuk tudatában, a mi által a 
hitközeégek a zsicló vallástól reájuk 1·ótt legfőbb fel
adatnak megfelelnének. Mert ne felejtsük el, ezek a 
bevándorolt emberek a kész veszteségek számlájára 
tartoznak. Mindegyikök külön-külön a maga eredeti 
otthonában értéket képviselt, de itt, a házak nagy 
sokaságában olyan, mint a szélvésztől ide sodort 
falevél. Sehova sem tartozik. Letört exiaztdnczia, a 
ki otthonában, a hol talán szerepet vitt és a hol 
megbecsülték, megélni már nem képes. A szövetke
zetek, az új gazdasági áramlatok alámosták meg
élhetése föltételeit. A kenyér kiesett a szájából s ott
hon rösteli a szegénységet, az alacsony sorsot és az 



136 FRISOR ÁRMIN 

új, talán szegényesebb foglalkozást. A gyermekeket 
is kell tanítani, az pedig eredeti lakhelyéről költsé
ges. Fölzarándokol tehát a városba. Nagyobb vízben 
a halak is nagyobbak. Nehéz szívvel, a melyet vég
telen optimizmusa emel csak föl, ide jön abban a 
hitben, hogy új életet kezd a még pénzzé tett pár 
garasávaL A gyermekeitől is remélhet valamit. Vala
hogyan csak meg fog élni és eljött a városba és a 
remények lassankint szertefoszlanak. Nincsen pénze 
és nincsen keresete és rövid idő alatt a hitközség 
jótékonyügyi osztálya, a chevra, az izr. nőegylet és 
egyéb jótékony intézet kéregetőinek a száma sok, 
igen sok új taggal és - valljuk be - sok új ellen
séggel szaporodik. Mert minden ki nem elégített 
kéregető kész ellenséggé válik. Így lesz kereset híjján 
a kávéházi kártyabarlangok állandó lakójává és csa· 
ládjának tűrhetetlen zsarnoka. Az otthon kész pokol 
és az erkölcsi züllés tanyája. 

Erős a meggyőződésünk, hogy ezeknek az , embe
reknek a hitközeégi életbe való bevonása sokat segí· 
tene ezeken az állapotokon. A legnagyobb baj, az 
ágrólszakadtság megszűnnék és a hitközségnél ta
pasztalt emberbe vétel a csalódottság és szárnysze· 
gettség keserű érzete között az önérzetet táplálná a 
máskülönben gyenge kitartású egyénekben. Nem ·azt 
gondoljuk, hogy a templomi prédikácziók produktiv 
munkára sarkalnák - ámbár itt-ott még ezt is le· 
hetne konstatálni - de igenis azt, hogy a jövevény 
városi életmódja, ha csak részben is, de belekapcso· 
lódnék a balbószi múltba és önérzetet és munk&· 
kedvet öntene abba, a kit a reménytelenség minden 
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emberi önérzetéből kifosztott. Érezné, hogy ember és 
érezn é, hogy valaki. Gazdag, de még jómódú embe
rekké sem lennének, de ha egyelőre csak annyit 
nyerünk, hogy az illetöket visszaadjuk régi, megszo
kott, becsületes és harmonikus élttmódjuknak, máris 
sokat tettünk. Bizonyos, hogy a koldusok számát 
apasztanók és bizonyos, hogy a patriarchális élet
mód fenntartásáért áldozatokat hozni nemcsak egy _ 
erkölcsi testületnek, a milyen egy hitközség, érde
mes, de még a magánembernek is. 

Ez lenne a városi hitközeégek formális irányitása. 
De azért mi ebben a bitközségnek csak külsö föl
adatát látjuk. Elsőrangú és legfőbb tevékenységát Dri 
abban találjuk, hogy híveinek vallásos kielégítéséről 

gondoskodván, egyszersmind szemügyre veszi azokat 
a, módozatokat, a melyek között a vallásh<;>z és a 
zsidó közösséghez :való ragaszkodás tenyészik. Nem
csak követeli ~ vallásos parancsok teljesítését, a hit
közeégi intézmények támogatását, hanem ügyel arra 
is, hogy a szívet, az érzést és az elmét alkalmassá 
tegye mindazoknak az ideáloknak az ápolására, a 
melyeknek növését, gyarapodását, megerősödését és 
megvalósulását. óhajtja látni. Hogy az otthon, a sa
ját tűzhely, az egy helyen való megállapodottság, az 
önállóság előmozdítói és gyarapítói felekezeti életünk 
követelte életmódnak ~ tudjuk. Tudjuk azt is, hogy 
a czionisták, az alliance, a Rothschild- és a báró 
Hirsch-telepek mennyi igyakvést és gondot fordíta
nak ennek az eszmének, , hogy a vándorlásra kény
szerített zsidókat nyugodt és megállapodott e:riszien · 
oziához juttassák. Tudjuk, hogy óriásiak az áldoza· 
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tok, miket hitfelekezetünk módosabb tagjai testvéreik 
fölsegítésére tesznek. Pedig azoknak a fáradságok
nak és emberfölötti erőlködéseknek talán a fele el
veszett energia, mert a kivándoriottak új helyzetük
ben nem találják föl magukat. 

A nagyobb hitközeégek másik föladata tehát az 
volna, hogy a szegényebb sorsúakra való tekintettel 
új tipusú iskolákat alapítson. A pesti hitközségnek 
kellene a kezdeményezés útjára lépni. Mert a mit 
a czionisták, az Alliance, a Rothschild- és Hirsch
kolóniák tesznek a telepeik1·e bevándorlottakkal, miért 
ne tennők mi is, a változott viszonyok :figyelem be
vételével itthon, a mi városainkban azokkal a be
vándorlottakkal, a kik a környékről bejöttek? Miért 
ne gondolj anak a mi nagyo bb hitközségeink az ö 
bevándorlottjaikra, a kik épp oly hajótöröttek, mint 
az orosz és román üldözöttek? Hisz a nyomor itt 
sem kisebb és a jövőbe való perspektíva sem kevésbbé 
ijesztő? Miért ne telepítsük át a falusi iskolát a vá
rosba, a midőn az iskola fentartói lakhelyet változ
tattak ? Miért ne nyomjuk mi azoknak a szegény 
embereknek a kezébe a tisztességes megélhetés esz
közeit? Me rt bizonyos, hogy az északkeleti magyék
ből fölkerült gyermekek sikerrel és eredménynyel 
csakis zsidóiskolákban nevelhetők. Csak a zsidó isko· 
lá ban ismeri a tanító az ö lelki világukat. Azoknak a 
gyermekeknek a legnagyobb része a nem-zsidó isko· 
lában idegenül érzi magát és lelki egyensúlya egy
előre másutt, mint a zsidó iskolában fenn nem tart
ható. 

Mi azt hiszszük, hogy ha a nagyobb hitközségak 
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ezek fölött gondolkodnának, akkor nem okozna ne
hézséget, ha arra az elhatározásra jutnának, hogy a 
maguk területén · első sorban népiskolákat állítsanak 
és hogy a meglevő népiskolák közül alsóbb fokú ipar
iskolákká bövítsék ki azokat az iskolákat, a malyeknek 
környékén szegény zsidó családok nagyobb tömegek
ben laknak. Zaj és lárma nélkül, szinte adminisztrativ 
úton hozzá lehetne fogni a terv megvalósításához. 
Volna útja és módja. Még áldozatokba sem kerülne. 
Legalább nem nagyokba. Mi úgy hiszszük, hogy ezek 
az új tipusú zsidó népiskolák nem is rónának oly 
nagy terheket a; hitközségekre, a hogy azt az embe
rek első pillanatra gondolni hajlandók volnának. 
Részletes számításokba nem bocsátkozunk, csak felü
l~tesen akarjuk érinteni az ügy anyagi oldalát, de 
annyit már itt is merünk állítani, hogy egynéhány 
új tanerő fizetésén kívül a kiadásoknak igen nagy 
része, de nem lehetetlen, hogy a kiadások egésze 
megtérüln e. 

Ha a nagyobb hitközeégek a maguk területein 
több elemi iskolát fölállítanának, - Budapesten 
pl. legalább is hat elemi fiúiskolára volna szükség -
akkor, a mint fent említettük, a zsidó szegények 
lak ta vidéken a már meglevő elemi iskoláikat ki
bővítenék alsóbbfokú ipariskolával. Az iskola be
rendezése és beosztása olyan volna, hogy a gyerme
kek 16-ik életévökig - tehát tíz osztályon át -
rendes oktatásban részesülnének, de az iskola a 
gyermekekről még késiSbben sem venné le kezél 
Az első négy osztály olyan volna, mint minden más 
elemi iskola, azontúl csak olyan. gyermekek járhat-



lffUAOH Á rtMTN 

nának ide, a kiket sziileik iparosokká akarnának ki. 
képeztetni. Ezek a gyormekek egy előre megt\11api
tand6 tanterv szerjnt - - lehetőJeg kovés elmélet éa 
minél több gyakorlati tudás - tovább folytatnák 
tanulmányaikat és folcozatoaan, mindig nagyobb éa 
nagyobb mértékhen a kézi ügyesség kífejtéRóre for
ditanának gondot. 

Az új tanfolyam hat évig tartana és mint mon· 
dottuk, akkor kezdődnék, a mikor a gyermek a ne
gyedik elemi osztályt befejezte. Az iskolai foglalkozál 
kezdetben bat, később nyoJcz órát venne igénybe 
naponta, a mely idő alatt levonva az elméletre 

· szánt időt: legfeljebb heti tizennégy órát, a vallás· 
taníakat is beszámitva a gyermekek igazi inas· éa 
Jegénymunkát végeznének. Az iskola hat-hét iparáfJat 
ölelhetne föl: azabók, czipészek, famunkások, agyag· 
mintázók, kalaposok, kefekötők stb. A szükséges 
anyag beszerzése a növend~k számlájára történnék, 
a ki a nyers anyagat már úgy dolgozza föl az isko· 
lában, hogy kereskedelmi értéke is legyen. Sőt a 
nagyobb növendékek egyik föladata volna, hogy az 
általuk elkészített tárgyak eladását magukra vállalják 
e saiát tapat;ztalatukon okuljanak s saját kárukon 
tanulják meg, hol és hogyan bíbáztak, mért érté· 
kee~bb az egyiknek a mnnkája a másikénál stb. 
A végzett monka. anyagi haszna mindíg az illet6 
gyermeké volna és az iskola a szülőkkel való meg• 
beszélés után gondoHkodnók a szerzett pénz bova
fordítáeáról. Tandíjat ie kiróhatnának a tanulókra, 
de a t&ndijat nem a szttlő fizeti, hanem levonják a 
tauló kereaetéb<Sl. '.rermélzetet, hosJ a tanclij o•z· 

--



t,., l 

tályról-os.ztáJyra válto~nók ós rnagaH nem J ob~tne, 

de t&ndijmont~SHÓS jtt fö)ösl(•geH. Jt}~z0J Hegftűnk 
az iakolafentt~Jl'tó turb ~ín óH Jobutővó t c;a~Hzük, hogy 
av, iskoJai kiadások tctomoH r óH?;O, taJán báromnegycd(1 
megtérülj ön. 

Általában az iJyon iakoJa Költs~gvetóHe nem üt 
olyan nagy. Ha az elemi iskola utáni tanfolyf.tlmokat 
hat1·a teszszüK, akkor iH a~ oJrn óleti tárgyfJ.k legfeljebb 
hatvan heli 6rdt vesznek jg6nyho, u, mH két ipar
iskolai tanitó elvégezhet, ba a vaJl~H to.nfUJ.sát a hit· 
oktatóra bi~zuk Egy Hzakmaboli ígazgatón kivftl n6gy 
fjzetett ol6munkás, nézetünk szerjnt, teljeBon o]c .. 
gendő, hogy az ő fel Ugyolotük ál att a növcmdékck 
dolgozzanak. Hlazen minden meaterségnek bizonyoR 
körd alapm'dv<Jletei vunnak és pl. a varráHt nem kell 
külön tanitani a C1iíp6s~nck óa ki.iJön a azabónak. 
Szintúgy a szabást aem. S az iakola jparágait nem 
is volna nehéz úgy csoportoaitaní, hogy áZ egyforma 
mesterségek ~gy egy iskolában tanittaH8anak. 

A kjk innen kikerűlnén~k, jdlSvcl nem munkáaokká 
válnának, hanem önálló kisiparosokká éH kezdetben 
talán szüJoikkeJ ogyütt müködéRi helyét keresnének 
ki maguknak, vagy egyeliS re hoáJJnának munkáelegé· 
nyaknek a városi iparosokhoz. Hok zsidó fiú, a ki 
moRt eziplSzsjnórt és hajuszkötőt árul az utczán és 
azok az elhagyott gyerm~kek, a kiknek soraiból, Hajna 
felekezetünk tagjaiból is elég bőven, a zsebmetszók 
~~ éjjeli betörók díszes gárdája kikerül, a társadalom 
hasznos és tevékeny tagjaivá lehetnének. Bizonyos, 
hogy intelligenoziájuk és szakképzettségük, az iskolai 
fegyelem és az iskolában nyert oktatói és etikai 
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figyelmeztetések a későbbi időkben is termékenyítől 
. d eg 

hatna. A társadalom m1n enesetra komoly, dolo • 
képes, a munkát értékelni tudó elemekkel és az át 
land ó tartózkodási helyet m egked velő, az önállóságot 
megbeosülő polgárokkal gazdagodnék. De nyerne maga 
a zsidóság is főleg azzal, hogy a társadalomra érté
kes tagjainak a kontingensét növelné és a mi nem 
kevésbbé fontos, hogy egyrészt apadna a zsidó hajó
töröttek száma, másrészt maga a hitközség egész
séges szukkreszozencziáról gondoskodnék. Teherké· 
pessége növekednék, hitélete bensőbbé és erősebbé 

válnék. Nem is szálunk arról az erkölcsi haszonról, 
mely a zsidóságra abból is háramlanék, hogy a sze· 
gényebb sorsúaknak azt a kevésbbé erős lelkű részét, 
a mely az élet küzdelmében oly fegyverek választá· 
sára gondolják magukat kényszerítve, a melyek nem 
valami kényes izlésről tesznek tanuságot, a legnagyobb 
részben önérzettel, öntudatossággal és tisztességérzéssel 
megalapozná. 

Meg kell ernlitenünk - és ha zsidó hitközeégek mü· 
ködését irjuk elő, nem is hagyhatjuk figyelmen kívül 
még egy szempontot: a szombatot. Bizonyos, hogy 
igen sok zsidó él közöttünk, a ki nélkülöz és nyo· 
morog, de a szombati nyugalmat meg nem szegi. 
Bizonyos, hogy igen sok zsidó lakik közöttünk, a ki· 
nek egyetlen vágya, hogy fiának olyan ~evelést 
adjon, a melyben a szombatot meg ne kelljen szeg· 
nie. Ezek közül akárhány van, a ki fiának kezébiSI 
kiüti a jövő megélhetés támaszát tisztán azért, mert 
az iparos dolgoztat szomba.ton, a kereskedö nyitva 
tart szombaton, az iskolában iratnak szombaton. Az 
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a rigorozitás, tudjuk, csökken, de tagadhatatlan, hogy 
a zsidó hitközségeknek és a zsidó hitéletnek nem az 
az érdeke és tagadhatatlan, hogy a hitközségeknek 
erkölcsi feladata arról gondoskodni, hogy a. vallása 
parancsaihoz ragaszkodó zsidó elől a kisértések el
távolíttassa.nak. A hitközségak szemében ennek döntő 
körülményűnek kell lennie. A mint a kórházban 
fekvő betegeiről gondoskodik és a mint arra vigyá
zunk, hogy betegei a rituális követelményeknek meg
felelően előkészített ételhez jussanak, azonképpen 
ügyelnie kell arra is, hogy azok a gyermekek, a kik· 
nek szülei arra törekednek, hogy felnőtt korukban 
a zsidó vallás szabályai ezerint élhessenek: azoknak 
a szülőknek vallásos érzését és vallásos reménvét . 
kötelességszerűen respektálnia kell. Sőt nekünk azok· 
nak az érzéseknek táplálásáért még áldozatot is hozni 
elsőrangú feladatunk. 

Ha. a városi hitközeégek müködése első sorban 
szemmal tartaná azokat a föladatokat, a malyeknek 
megoldása a szegényebb sorsú hitrokonok lelki és 
anyagi egyensúlyát alátámasztaná - nagy erkölcs· 
mentése mallett a zsidóknak falvakba és mezőváro
sokba való letelepedését is elősegítené. Mert ebben 
az esetben elvárható, hogy sokan mint kész emberek 
letelepedhetnének kiseb~ községekben és ott mint 
önálló iparosok megtalálhatnák kenyerüket. Föltéve, 

· hogy az iskolák olyan iparágakat ölelnének föl, a 
malyekhez inkább a kézi ügyesség, mint a tőke szük
séges. Nézetünk ezerint az lenne az igazi zsidó vallás· 
politika, mert olyan eszközökkel jobban védhetjük 
zsidó ét·zésünket, jobban erősithetjük belső vaJlásos-



ságunkat és jobban alapozhatjuk meg összes intézmé
nyeinket. Ha ennek az igazsága hitközségeink vezetőit 
és azokat, a kik felekezetünk élén állanak, áthatná : 
anyagilag és erkölcsileg többet nyernénk, mint a fele
kezeti autonomiával, többet mintha hitközségeink ösz
szes árnyalatai egyesülnének. 

Erősen hiszszük, hogy nem csalódunk, a midön 
ettől az akcziótól . nemcsak a züllésnek kitett sze
gényebb sorsú zsidó gyermekek megmentését várjuk, 
hanem azt is, hogy ezzel a még meglevő vidéki kisebb 
zsidó hitközségeket is életképesebbé teszszük. Szabó, 
czipész és az olyan iparos, a kinek boldogulása még 
ma is, a gépek korszakában, attól függ, hogy milyen 
a kézi ügyessége, alig van a vidéki kisebb helységek
ben. Ma nálunk oda fejlődtek a viszonyok, hogy a 
jobbmódú vidéki ember, a ki ·gyári ruhát és gyári 
czipőt viselni nem akar, mind a fővárosban dolgoz
tat. Ezekben az iparágakban az ügyes meateremberek 
nagyon szép exisztencziát teremthetnének maguknak. 
Hogy ez ma nincsen úgy, annak az az oka, hogy 
kevés az ügyesebb munkás, a müveltebb, a képzettebb 
szabász. Ezek pedig önállósítás helyett a nagyobb mü
helyeket keresik föl, a hol függő, de biztos megélhe
tést találnak a gyáraknál és nagyiparosoknál. Az ilyen 
ipariskolák növendékei a városokkal fölvehetnék a 
versenyt. Az önállósításra való irányitással vidéki 
szegény embereinket megtámaszthatnók, az ö gyer· 
makeiknek is adhatnánk helyet iskoláinkban és oly 
szilárd alapot nyujthatnánk gyermekei megélhetésé
nek, hogy fölnőtt korukban nem volnának utalva a 
nagyvárosi életre. 
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A magyar zsidók - még csak nem is nagyon 
régen - nem idegenkedtek attól, hogy a vidéken él
jenek és a magyar zsidók vezetői - még csak nem 
is nagyon régen - szivesen látták a zsidóknak azt 
a törekvését, hogy a vidéken élhessenek. Mikor a 
magyar zsidóság a szabadabb gondolkodás térfogla
lása idejében és későbben a szabadabb eszmék gyü
mölcsérésekor : az emanczipáczió törvénybe iktatá
sakor érezte, hogy foglalkozásában is azonosulni kell 
a magyar néphez - olyan intézményt létesített, a mely 
biztos és nyugodt megélhetést nyujtott volna a sze
gényebb sorsúaknak és a mely lehetövé tette volna, 
hogy a fiu az apja foglalkozását megkedvelje. Akkor 
zsidó fö ldmíves iskolát hívtak életbe. Valljuk be 
őszintén, hogy ez az intézmény nem sikerült. Nem 
sikerült pedig azért, mert a zsidó bármilyen foglal
kozást üzzön is, kulturszükségletekkel születik. Neve
lése, környezete, vágya és reménye mindig a szellemi 
élet felé vezeti, a melyröl sehol és soha nem képes 
lemondani. Már pedig nálunk a parasztgazdálkodás 
egynéhány hold földön nem nyujt és nem is nyujt
hat annyi jövedelmet, hogy a kultura áldásaiban 
részesedni kivánó embernek is megélhetést bizto
sítson. A zsidó földmíves iskolában kiképzett zsidó
ifjakból zsidó parasztok sehol sem lettek. Nincs 
ugyan statisztikánk arról, hogy mivé lettek későbben 
ezek az ifjak, de annyi bizonyos, hogy egy részük tiszt
tartónak megy, a másik és pedig tetemesebb kontin
gensük egészen új életpályát választ. Talán akad 
itt-ott zsidó paraszt is, de zsidó parasztgazdát Ma
gyarországoD nem, de talán sehol a világon sem 
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neveltek. És e miatt jajgatni sem kell. Áldozatokat 
azért hozni, hogy a kulturszükségletet ki nem elé
gítlS életmódra azoktassunk olyan embereket, a kik a 
kulturanélküli életmódot mindig nyügnek érzik, nem 
lehet és nem is szabad. Nézetünk ezerint a magyar 
iskolapolitikának is az volna a kötelessége, olyan 
iskoláztatástadnia falusi szegényebb sorsú osztálynak, 
hogy abban a magasabb szellemi élet utáni vágy 
ébren élheesen és ezt a vágyat úgy elégítheese ki, 
·hogy neki elpusztulnia, illetve anyagilag tönkremen
nie ne kelljen. 

De azért maradjon csak meg a magyar zsidók 
vezetlSsége annál a mult században erősen megnyilat
koztt törekvésénél, hogy a zsidókat meeteraéges úton 
is a földmivelésre szoktassa. Ma azonban ezt csak 
azon az úton tehetik, ha a faluk szegényebbjeinek 
olyan exisztencziájáról gondoskodnak, a malyeknek 
forrásai a vidék kisebb helyiségeiben is nyilnak. És 
erre nagyon alkalmasak lennének a gazdasági isko
lákkal kombinált alsabbfokú ipariskolák. Az itt ki· 
képzett ifjak idlSvel nagy részükben falvakon leteleped· 
nének és mallékesen gazdálkodhatnának 1- 2 holdnyi 
zsellérterületen. Azzal nemcsak a városokban való 
inváziók szünnének meg, hanem ellenkezőleg. 

Erre az utóbbi föladatra hitközeégek nem vállal
kozhatnak, de vállalkozhatnék reá a hitközeégek 
anyagi és erkölcsi támogatása mallett a zsidó föld
mivelési iskola. A zsidó földmívelési iskola is átala
kítandó volna olyanképpen, hogy ott a szegényebb 
s?rsú zsidó fiuk már gyermekkoruktól kezdve produk· 
tlv, azaz csakis testi foglalkozással keresetet nyujtó 
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munkával jutnának kenyérhez. A zsidó földmívesiskola 
olyan kiképzést adjon ifjainak, hogy onnan kikerülve 
valamennyien valamelyes iparágat tanuljanak és téli 
foglalkozást találjanak. De mindenek fölött azokat az 
iparágakat, a melyek a földmíveléssei összefüggnek. 
Talán bognár, takács, kovács, koaárkötö, a-aztalos. 
Olyanokat, a melyeknél az könnyítené meg az anyag 
földolgozását, hogy az anyagot minden nehézség nél
kül olcsón, vagy munkával megszerezhetné. Azok az 
innen kikerült ifjak a falun megélhetnének. Az isko
lában szerzett ismeretekkel ott megtanulhatnák mind
azt, a mire szükségük lenne és parasztgazdaságukat 
olcsóbban vezethetnék. Mellékkereseteikben pedig 
megtalálnák azt az anyagi hasznot, a mit most 
mint korcsmáros, szatócs megtaláL És a zsidó szi
vesen dolgoznék és szivesen dolgozik, és szivesen 
ragad meg minden életpályát, a mely öt kulturálla
potában megtartj a. 

Erre az útra ezeretnők hitközségi vezetőink figyei
mét terelni. N e mondja senki, hogy az itt érintett 
feladatok állami feladatok. Tulajdonképen minden 
jó dolog nyélbeütése az állami feladatok körébe 
tartozik, de igaz az is, hogy úgy az egyesnek mint 

· a közösségnek kötelessége a maga körében a hiá· 
nyokat pótolni. A zsidóknak mindig megvolt az ez 
iránti érzékük, tegyék meg most is azt, a mikor év
ezJ·edes nevelésük eredménye forog koczkán és bizo
nyos, hogy százezrek fogják áldani és bizonyos, hogy 
a becsületesen gondolkodó és érző emberek csak 
tisztelettel fognak reájuk tekinteni. 

Budapest. Dr. F'·tiscll Átmit,. 
10* 
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' , nr GRUBY DAVIDROL. 

Adalékok egy zsidó csodaorvos tö1·ténetéhez. 

Dr. Gruby Dávid nevét ideírva, szivem egész me
legével, kegyelettel , ezeretettel és hódolattal teszem 
le egyszerre két férfi sírjára a visszaemlékezés nefe
lejts-koszorúját, mer t dr. Gruby . szellemét felidézve 
egyuttal boldogult édesatyárora is kell visszaemlé
keznem, a ki Grubyval rokonságban állott és róla 
előttem sokszor a csodálat hangján emlékezett meg. 
Szeretett atyámnak mindig hő vágya volt Gruby-t 
Párisban felkeresni , a hol az utóbbi évtizedeken át 
élt, a a hol életét be is fej e zte, de atyám Páriaba 
soha sem került. 

Mire e sorok a magyar zsidóságban elterjednek, 
épen 'egy évszázad telt el dr. Gruby Dávid születése 
óta; Gruby a bácsmegyei Kiskéren született 1810. 
évi augusztus hó 20·án. Atyja Gn1by Menachem 
Mendel gazdász volt ugyan, de a dús családi áldás 
folytán anyagilag korlátolt viszonyokban nevelte gyet·
mekeit, kik mindnyájan a földmívelés és a ház teen· 
dőiben voltak elfoglal va. 

Csak a Dávid gyereknek nem lehetett hasznát venni 
a falusi élet munkájában, mert az mindig a köny· 
vekben bujkált, honnét öregének legkeményebb szi
gora sem volt képes őt elvonni - s így egy szép 
napon Menachem Mendel 50 krajczárt adott Dávid 
fiának a kezébe, kijelentvén, hogy legjobb, ha tanulni 
megy oda, a hova akar. 



S ezzel a pillanattal Dávidnak ki kellett lépnie a 
világ zajába. Vándorbothoz nyúlt, harezra kelvén 
sorsának teljes mostohaságával: felgyalogolt Pestre 
s egy hitsorsosának váczi·uti korcsmájába szállt. 
Itt nehéz munka ellenében fekhelyet és ételmaradé
kokat kapott; jobban mondva: sinlődött és éhezett. 

A földi gondok két legnehezebbike nyomta a gyer· 
mek gyenge vállait: Dávid szegény volt, mint a 
templom egere és - zsidó! A zsidó pedig a mult 
század első negyedében még telj esen ki volt zárva 
mindenünnen, a hol a modern tudományt hirdették, 
s így a tudományszomjas Dávid az akkori Pest egye
düli magasabb tanintézetébe, a piaristákhoz nem jut· 
hatott be. De Dávid forró tanulási vágyával folyton 
a piaristák épülete körül sompolygott s a tanórák 
ünnepélyes csendje alatt a tanterem ajtajáig lopódzott, 
a hol boldogságban úszva, nesztelenül leste mindazt 
a beszédet, mely hozzá e szentély ajtaján át kihatolt. 

A pia1·istá.khoz járó fiuk lassanként megismerték a 
félénk zsidógyereket s sajnálták, vagy ki is nevették; 
ezerencséjére azonban Dávid egyik tanárnak is fel
tünt, s attól a jó embertől, ki Dávidot nagyon meg
sajnálta, engedélyt kapott a tanterembe való belépésre, 
mimellett a tanár közbenjárásával még magánórák· 
hoz is jutott. 

De alig szerzett Dávid pár forintot, ujból a vándor
bothoz nyúlt. Mint üldözött vad, oly hirtelen hagyja 
el Pestet, s hogy lelke legforróbb szenvedélyü vágyát, 
az orvosi tudás elsajátítását kielégithesse. s hogy 
Rokitanskynak, a pathologiai anatomia megalapítójá
nak előadásait hallgathassa, Bécsbe siet. Bécsben a.1 
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Adler-Gasse-ban a «Zum Küssen-Pfennig)) czímű ház. 
ban más szegény diákokkal együtt tanyázva tovább 
éhezett, fázott. Ágyban tanult, hogy fűtésre ne költsön, 
8 hogy a világítási kiadást apasszák, sötétben kérdezték 
ki egymást a kollegák a napközben tanultak felől. 
ily szegénységben és nélkülözésekben tengődve teszi 
le Gruby a doktorátust 1839. évi márczius hó 18-án. 

Már 1840-ben jelent meg első műve: («Obse1·vationes 
microscopicaeadmorphologiam pathologicam.)) A figye
lem feléje fordult, s tanársegédi állást ajánlanak fel 
neki a bécsi egyetemen, de feltételül hozzákötik a 
katholikus hitre való áttérést. 

·Ez az insinuatio azonban mélyen sérti Gruby lel
kületét ; makkabeusi vére lázongásában büszkén hátat 
fordít a császárvárosnak és elhagyj a a monarchiát, 
melyben csak néhány csepp ezenteltvíz árán jutha
tott volna tanszékhez. Angliába siet s azután több 
külföldi egyetemet keresve fel, jár-kel a világban, 
míg végre 1842. táján Pá1·isban új honra talál. 

Eleinte csak elméleti tudománynyal foglalkozott és 
a mikrographia terén megjelent kiadványai által nagy 
feltünést keltett"' Akkortájt a microacopium még a 
ri~kaságok közé tartozott, de Gruby azt gyakorlatilag 
már behatóan kezelte s általa számos új és megleplS 
momentumot kutatott ki. Ö volt az első orvos, a ki 
a sömört növénynek qualifikálta s ö volt az, a ki 
microscopiai fényképfelvételeket sürgetett a közegész· 
ségügy érdekében való tanulmányokhoz. Meteorologiai 
observatóriumot alapított és laboratoriumokat rende· 
zett be, a melyekben összehasonlitó anatomiát foly
tatott s gyüjteményeivel nagy feltünést keltett. -
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Ha Gruby a tudás és kutatás eme mezején marad, 
nagyobb hírnévre tett volna s~ert, de munkálatainak 
anyagi sikertelensége, valamint belső ösztöne a gya
korlati gyógyítás kifejtésére kényszerítették, úgy hogy 
lépésről-lépésre az elméleti tudás útjairól elterelődött. 

~löadásokat tartott Párisban, anélkiil hogy erre 
jogczíme lett volna - de annál nagyobb volt az el
ismerés és a siker, melyet aratott. Ez a siker azon
ban csak erkölcsi volt ; Claude Bernard, Flourens, 
Milne Edwards, Magendie és számos más, késöbb 
hírneves egyén hallgatta Gruby előadásait - oly 
emberek, kik azután az orvosi tudás korifeneaivá 
váltak, s Angliából, sőt még Amerikából is siettek 
Grubyhoz fiatal tudósok, hogy előadásait hallgathassák. 

Gruby minden protekczió és anyagi eszközök, sőt 

még a mindennapi kenyér nélkülözése mallett is 
Párianak ismert alakja lett s éppenséggel csodaszerü, 
mint sikerülhetett ez neki, egy idegennek, egy sze
gény bevándorolt magyar zsidónak. 
Midőn az · orvosi magángyakorlatot megkezdette, 

lassanként jövedelemhez is jutott - azonban orvosi 
praxisát is a franczia törvények védelme nélkül foly
tatta, minthogy bécsi diplomája nem jogositotta őt 
franczia földön való orvoskodásra. Eme formai hiba 
folytán sorsa 1851. táj án könnyen végzetessé válha
tott volna. Ekkor ugyania egy beteget gyógyitott, a 
kit Gruby előtt egy franczia orvos kezelt sikertelenül; 
Gruby azonban kigyógyította a páczienst, mely be· 
furakodással elért sikert a franczia kollega nem tudta 
Grubynak megbocsájtani s ezért alkalmatlan konkur
rensét, a törvényszék elé idézte. Gruby tényleg moat 
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abban a veszélyben forgott, hogy Francziaországból 
kuruzslás bűne miatt kiutasítják a eltolonczolják. 

Azonban Gruby a biróság előtt ép oly nyiltan, mint 
őszintén és bátran védte magát. A biró kérdésére 
csak egy ellenkérdés fel vethetéseért esedezett : azt 
kérdezte ugyanis bil'ájától, vajjon az inkább meg
halna-e egy Hezenezia felett rendelkező orvos keze
lése folytán, semhogy megmentetné magát egy enge
dély ly el nem bíró orvos kezelésétől ? Mert - folytatá 
Gruby - itten csak erről lehet szó, ha közöttem és 
ellenségem, illetve kollegáro között itéletileg dön
teni kell. 

Ez az argumentum nem volt ugyan kollegiális, de 
lényegében oly logikus vala, hogy a biróság nem 
zárkózott el előle és Gruby felmentetvén, gyakorló 
engedélyt nyert. A tréfaszeretö Páris j óizüen nevetett 
ez esemény fölött, melynek folytán Gruby a nap 
hőse, maga az eset pedig <<cause célebre,,·je lett 
Párianak : megszerették, dicsérték, s ö lett a divat 
embere - persze csak orvosi tekintetben, mert kül· 
sej ére nézve G ru by épenséggel ellentéte volt annak, 
a mit a franczia <<a quatre ép ingles ,, -nek nevez. 
Köztisztelet és szeretet, valamint anyagi jólét kör
nyezte Grubyt, de ő lényegileg mindig csak az ma• 
radt, a mi azelőtt volt: egy igénytelen, egyszerii, 
sz erény zsid ó orvos. Az elet külsö vonatkozásaival 
szemben közönyös maradt s nembánomság&, igényte· 
lensége és önzetlensége közmondásossá váltak. Ami· 
hez azonban lelke egész erejével ragaszkodott, az a 
kötelességteljesités szentsége volt. Soha Grubyt JDll• 

latsá.gba~ nem látta senki, sa midön Thomas Ambroise, 
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kit barátilag szeretett, Mignonjának ezredik előadá
sát ünnepelte, akkor G~·uby is, bár lopva, megjelent 
a szinházban. Ezt a titokzatosság köpenye alatt tette, 
ugyhogy mikor hazulról kocsin az operába indult, 
azoigája előtt kocsisának nem aka1·ta kirándulásának 
czélját megmondani, s csak annyit árult el a kocsis 
kérdéseire, hogy hajtson egyenest jobbra, majd szó
lok, hogy ha oda értünk. Nem is beszélt e szinházi 
kalandjáról senkivel, s környezete, a mely tudta 
Gruby szinházban létét, úgy viselkedett vele szem
ben, mintha fogalma sem volna az esetről, mivel 
Gruby utóbb szégyelni lát3zott, hogy neki időfecsér
lésre is maradt idej e. Bosszankodott az időpazarlás 

fölött, melyet formaságok és felesleges szóváltás 
igényeltek, bár ő maga szókimondó, de emellett rideg 
és szűkszavú ember volt. Gyűlölte a marivaudaget és 
ha betege hosszadalmasan beszélt, Gruby elszundi
ká.lt. N em szerette a czafrangot és minden édeskedést, 
udvariaskodást vagy érzelgést irgalmatlanul kettévá
gott. Ha beteghez belépett, vagy attól eltávozott, alig 
köszönt s nem szerette viszonozni a köszöngetéseket ; 
jött, rendelt és ment - máshoz nem volt ideje. Ha 
tartóztatták, úgy: (cOn n'a plus le temps~ mondással 
menekült. · 

«Dr. Gruby úrhoz van szerencsénk ?1J fogadták 
rendesen a beteg hozzátartozói, a hova először lépett 
be. •clgén, - de ez mellékes! hol a beteg?» volt 
Gruby válasza. 

Személyekkel való közlekedésében soha sem kereste 
' hogy ezeretetremél tónak tartsák; azokása volt az 

embereket hosszantani, R szerette öket nyers modorá· 
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val szurkálni-piszkálni, - de ha látta s tapasztalta, 
hogy valakit igazán megsértett, akkor oly zavart 
lett, mint a beszélni nem tudó gyermek. N em kért 
ugyan senkitől soha bocsánatot, mert ezt természete 
egyenesen kizárta, de ezerféleképen igyekezett a sér
tett fél kiengesztelésén : édességekkel, nyalánkságok
kal kedveskedett, gyümölcsöt hozott, magyar hazájá
ból származó t, s azt örömmel felajánlotta. Ezek 
voltak a legnagyobb kitüntetések, malyekben valaki 
nála részesülhetett, mert Magyarországban, az ö honá
ban - mondá Gruby - minden a legjobb e világon. 
Ö hüen szivébe zárta hazáját, szüleit és vallását s 
évente pénzeket küldött haza szegény rokonai részére. 

Apja boldog volt fia pályája, hirneve és dicsősége 

fölött, s leveleiben dicséri és magasztalja a távolban 
élő fiut, de egyuttal mindig szivére köti, hogy marad· 
jon hü vallásá.hoz. Erre a figyelmeztetésre igazán 
nem volt szükség. Gruby zsidó maradt és nem volt 
oka azt megsajnálnia. Atyja egyik - most nemrég 
közzétett - levelében, midőn jelenti, hogy második 
felesége, dr. Gruby mostohaanyja, elhalt, és felem
liti, hogy Kiskérről Ujvidékre költözködik, mivel 
öregségében nem folytathatja iizleti teendőit, s mivel 
Kiskéren nincsen «Minjanhoz » való elegendiS hitsor
sos, mig Ujvidéken kétszer is fog napjában templomba 
mehetni, egyúttal érdeklődéasel kérdezősködik az öreg 
G ru by a fiánál Pá ris zsidósága és az ottani imaház 
felől, valamint a Rothschild családról, kérve fiát, hogy 
ezekre nézve részletesen válaszoljon neki. Látjuk ezek· 
ből, mennyire azoros és patriarchalis kapcsolatban 
maradt dr. Gruby a sziUei hwal és 6sei vallásával. 
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Mikor a franczia bíróság Grubyt felmentette, hálás 
pacziensei bronzéremmal tisztelték meg őt: «Au docteur 
Gruby ses maiades reconnaissants 1851 ,, volt az érem 
felirata. Szerették, csodálták és egész Pária (tout 
Paris) kereste és kérte orvosi tanácsát. A Faubourg 
st. Germain, a Faubourg st. Honoré, vagyis a régi 
királyság és az új császárság notabilitásai, a magas 
diplomáczia, a haute-finance, az írók és müvészek 
világa, a katholikus főpapság · és a saját hitsorsosai, 
de. még a császári család tagjai is keresték őt és 
dicsérték nevét. B a franczia nép szeretete e nevet 
ezéthordotta az egész világban és dr. Gruby világhírű 
orvos lett. 

A legkétségbeejtőbb esetekben fordultak hozzá, s 
ő · majdnem ki vétel nélkül hozott segítséget. Csoda
szerűek vpitak az általa elrendelt kurák eredményei 
a felhasznált eszközök nevetséges egyszerűsége mellett; 
Gruby etette betegeit, holott az ő korának orvos
tudománya éheztette a páczienst. 

Le Leu, Gruby titkára, a ki e napokban Páris
ban <e Le Dr. Gruby. Notes et souvenirs» czím alatt 
egy körülbelül 300 oldalra terjedő könyvben részle
tesen beszámol Gruby életéről, e a ki Grubyval 
1885-töl 1898-ig, vagyis halála napjáig, tehát 13 éven 
át, mindennap órákon át volt együtt, helyesen jegyzi 
meg Grubyról, hogy Gruby az üres gyomornak a teli 
gyomrot állítá elébe. Haldokló embereknek éieleket 
rendelt, úgy hogy Grubyt sok$zor hülyének néz
ték - de utolsó kisérletkép mégis követték rende
léseit, s azok sokszor beváltak. Reczeptjei mind ét
vágygerjesztlSk. Gruby ellensége volt mindeu mix· 



turának és ,mesterkéltségnek. <<A .~ermészet segitsen 
maga mag an J) ez volt G ru by knndulási pontja _ 
~~a betegség vétek a természet 1·endje ellen, 8 az 
orvos feladata tehát nem más, mint a szarvezetnek 
segíteni, hogy az erőhöz és egyensúlyhoz jusson .• 
Ezt az egyszerü dogmát épen egyszerüségénél fogva 
nem respektálták a tudós kollegák. Gruby empirikus 
volt s ezért theoriákat nem ismert és nem is hir· 
detett, hanem az esetek természetéhez képest hatá
rozott és cselekedeteinek, zsenialitásának az intuiczió 
volt főeleme. Le Leu Grubyt philosophus orvosnak 
nevez1. 

Annyi azonban természetes és napnál világosabb, 
hogy Gruby intuicziója alapos anatomiai és fizio· 
logiai tudáson épült fel. Gondolkozásának és tevé· 
kenységének eme easencziális sajátosságát a tömeg 
talán sejtette, de nem ismerte és nem értette. Gruby 
egy tértől való félelemben sze n ved ő ifjút úgy gyógyf· 
tott, hogy vele sétaközben diókat töretett és hámoz· 
tatott, illetve etetett - ezt sokan nevették. Gyógy· 
mód ez? kérdezték, s ha igen, hol ebben a tudo· 
mán y? De hogy Gruby annak az ifjúnak figyel.mAt 
az útközben törendő, · hámozandó és eiköltendő diók· 
kal az utakról és terekről elvonta és azt máshová 
terelte, ezt kevesen gondolták meg. 

Ifj. Dumas Sándor is pácziense volt Grubynak és 
Gruby a nagy költővel ép úgy bánt, mint akár· 
melyik más pácziensével, kiknek paranosolt és a 
kiknek feltétlenül engedelmeskedniök kellett. A kissé 
elhizott Dumast mozgásra és é*rendjének megszigori· 
tása által a testsúly fogyasztására itélte Gruby. 
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A kúra ném állott egyébből, mint gyalogsétaközben 
süteménykék és egy almának felemésztéséböl, malye
ket a <(rue de Rivoli~> arkádjai alatt sajátszerű mó
don kellett Dumasnak elfogyasztania. Ez a magában
véve fölötte egyszerű kúra komplikált mellékkörül
ményekbez .volt kötve, s Gruby orvosi tudásának egy 
mesterfo1·gású trükkje volt. Sennek a trükknek a fran
czia modern szinpad nagymesterének magát nyárs
polgárias türelemmel kellett alávetnie. A gyógymód 
bevált: Dumas lesoványodott, frissebb és agilisebb 
lett. A sorvadásos Rachel is Gruby betegei közé 
tartozott, s ezt a nagy szinésznőt Gruby mint egy 
beteg madarat, sajáts·zerüen készített czukorkákkal, 
nagy bonbonokkal etette. 

Gruby gyógymódok invencziójában és azoknak in
sczenálásában, vagyis a beteg egyéniségéhez való 
illesztésében ezermester volt, s ideái ebben a tekin
tetben eredetiek és csodá:latosak voltak. Volt betege, 
kinek ibismadárhúst rendelt, ki-kötvén, hogy a pá
cziensnek a · madarat Egyiptomban önkezüleg kell 
lelőnie ; más kliensének tengeri utazást irt elő czet
halászatra, azzal az utasítással, hogy a czet friss 
zsiradékával a beteg balzsamazza be magát. Egy 
paczienst világkörüli útra küldött, mig egy másik
nak alpesi csúcsok megmászását irta elő. Egy kövér 
bankárnak naponként több órán át szivarvégek föl
szedését rendelte el Pária boulevardjaio, s midön ez 
a pacziens 14 napi szi varvégszedés után egy nagy 
tömeg szivarvéggel, de megfelelöen lesoványodva, 
állított be Grubyhoz, utóbbi nagy megelégedését nyil
vánította, s a kövér úrnak a kúra folytatását további 
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4 hétre irta elő. Lehetne, ha a hely megengedné, az 
ezen anekdotaszerüleg hangzó kezelések hosszú sorát 
elmondani, de ez e helyen fölösleges. 

Gruby az ehető és iható ételek, illetve italok 
variáozióiban és kikombinálásában is müvész volt; 
pontosan kieszelte, mit. mikor, mennyit és hogyan 
kell betegeinek enniök, vagy inniok. Természetes, 
hogy ezen ordinátiókról a boulevardforgalom sok rossz 
élczet faragott, s oly részletek kerültek forgalomba, 
melyek a valóságtól nagyon távol állottak. Voltak azon. 
ban rendeléseiben oly t·észletek, melyek fölött betegei 
néha kétségbe estek-- de elvégre Grub.vn&k szót kellett 
fogadniok, mart máskép vele összeférni lehetetlenség 
volt. Gruby az ö autokrácziájával gyógymódjai felett 
úgy gondolkozott. mint a római pápa saját cs&lhat&t· 
lanságt\r61. Volt pácziense, kinek elrendelte, hogy 
ebédlőjének sötét kárpitjait világosakkal cserélje föl, 
más bet~gnek viszont meghagyta, hogy annak háló· 
azobájaban a kékszinü tapétát rózsaszinüvel kell he. 
lyettesitenie; ebben a lakásban ablakokal kelleü be
falulami, másban Yiszont uj ablakokattöretnia falba; 
itt· falakat kelleti lehordani, ha levegőt, friss atm ou
fm\ akart Gruby teremteni. Azzal Gruby semmit 
sem törodött, hogy mennyi pénzi emésztenek u ó 
rendeletei. ba házakat kelleü volna eltüntemi, még 
ut i kövelelte é parancsolta volna, ha betege ér
dekében leYegö" vilago"" agot akarl elövarizsolni. 

Al a legcsodálatosabb, hogy Gruby tanácsait épen 
u ésa és a szellem legnagyobbjai követték vak enge
delmeaatlggel ; a maps inWligenaaia oly megy6só 
erejevel u öntudat oly hai•lmival hipett fel él 
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rendelt. · Heine Henrik, kinek szatirája mit sem ki
mélt, s a ki hosszú és nehéz betegségében minden 
kezelő orvosával szemben gúnyos kifakadásokkal élt, 
Gruby személye előtt engedékennyé és megadóvá vált. 
Gruby Heinet már halála előtti 12, vagy még több 
évvel ismerte, mivel egy napon más orvosokkal egye
temben Sichel szemorvos által consilinmra lett fel
kérve Heine szembaja felett. Grnby akkor Heine 
betegségét hátgerinczsorvadásnak ismerte föl, s ebben 
az értelemben akart rendelni, de mivel kisebbségben 
maradt, Gruby tanácsait nem követték. 

10, vagy 12 évvel később egy orvos ismét Heine
hez kérette Grubyt, s midön utóbbi Heine ajtaján 
belépett, az orvos így kiáltoit fel: "Ime itt az Ön 
igazi orvosa ! » ; mire Heine így kiálta: • Ó dokt{)r, 
mért is nem hallgatta:k Önre? ! • Heinenek Gruby 
személye rendkívül imponáli ; azokban a szomoní 
napokban, a midőn Heine sejtvén bekövetkezendő 

halálái, utolsó versei között ezt írta: 
•Keine Messe wi:rd man singen 
Keinen Kadesch wird man sagen 
... -ich ts gesagt und nichts gesungen 
Wird an meinen To destag e~ • 

Az aranytolla .Daudet · •Les rois en exil• czunu 
regényében Grnbyt az ó autokratikus uralkodásávaL 
orvosi hatalma ~ljességében és a zsarnok egyéni
ségéhez tartozó lakonikusságával és nyerseségével, 
de egyúttal mély bölc-sészetével és lelkének teljes 
tisrlaságával és jóságával gyönyönien örökítetie meg. 
Dandet eme regényének utolsó • La fin d~nne raee• 
cz.imü fejesetében érdekesen festi le Gmby csodála-
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tos egyéniségát Bouchereau orvos személyébe öltöz
tetve Gruby lényét és jellemét. Leírja mint lett ez 
orvos Párisban az egész világ szeretve tisztelt em
bere, s leírja azt a nagy tolongást, mely várótermei
ben napról-napra lejátszódik; leí~ja, mint rendel ez· 
orvos reggeltől-délig egy nagy kórházban egy se
reg fiatal orvos által kisérve, kik minden szavára 
úgy figyelnek, mintha Isten szólana, s hogy siet 
Gruby azután máshol fekvő betegeihez, s azoktól 
haza lakására a rendeléshez, a melyhez sokszor ét
kezés mellőzésével fog; leírja a betegek türelmetlen 
várakozását és az orvos hazaérkezését; mint jelenik 
meg alacsony zömök alakja a komoly és szigorú áb
rázattal a rendelő szoba ajtajában, s mint szemléli 
egy hosszú, j elentöségtelj es pillantással régi betegeit, 
s fürkészi ki egyuttal ezalatt a pár pillanat alatt az 
ujonnan érkezett páczienseket, képet alkotván magá
nak a várakozó tömegről ; leírj a ennek az orvosnak 
rideg és czynikus külseje alatt rejlő jószivüségét és 
azt a rajongó szeretetet, melylyel a beteg gyermekek 
iránt viseltetik; leírja azt a nagy közönyt, a melylyel 
egyes betegeinek rangkülönbségével szemben viselke
dik s híven rajzolja azt az atyai jóságot, mely ezen 
zord külsőben rejlik. Ha ez az orvos - mondja 
Dandet - a betegnek azt mondá: ,,ce n' est rien» 
akkor a sánta beteg éplábbal járt s a haldokló fel
ébredett. 

G ru by azokása volt betegeit akko1·, midön a ház
beliek már legkevésbbé várták érkezését, késő este 
és sokszor éjfélután 1- 2 óra között felkeresni; sze· 
1·etett igy váratlanul - deus ex machina - meg· 
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j elenni a bet~g ágyán ál, s megleeni annak álmát, 
láz át. Ezek az éjjeli vieitek nem tartottak tovább 
2-3, e ritka esetben 5- 10 percznél, mivel Gruby
nak még éjjel sem volt elegendő ideje; rendelt, re
czeptet írt, étrendet állapított meg e eltünt. <« De dok
tor úr ... •> szólt ilyenkor egy vagy más hozzátartozó; 
Gruby azonban akkor már <«Ün n'a plus le temps» 
mondással távozott. 

Ilyen volt Gruby lénye. Ismerte az embereket és 
tudott velük bánni, de ö maga megközelíthetetlen 
maradt. Eredeti és különös volt mindenben; voltak 
ideái és marottejai, a melyeket a legtöbben .nem 
csak hogy nem értettek meg, de egyenesen kinevet
tek. Lakásában asztalok, székek, könyvek, müszerek 
és kéziratok halmaza között más mozogni sem bírt -
ágyat pedig Gruby lakásában soha sem látott senki; 
aludni egy nagy, terjedelmes orvosi vizsgáló karos
ezékben szokott, a melybe párnák csak úgy találomra 
voltak beletömve. Sehol lakásában a dísznek, vagy 
kényelemnek legkisebb jelét sem lehetett feltalálni. 
Szépészeti érzéke nem volt, a művészethez nem volt 
semmi hajlama. Öltözéke örökké egy és ugyanaz 
volt, magas köcsög-kalap (tuyeau de poele), a vállakon 
rövid köpeny. Így ismerte egész Pária az alacsony, 
zömök, szélesvállú és nagyfejű embert. Saját kocsiján 
járt - de milyen volt ez a fogat l ••• Az egész város
ban nem létezett még egy olyan kocsi, mint dr. Gruby-é, 
s erről a kocsiról is ismerték őt. A kocsi fedelén egy 
kiugró beüvegezett kis tetó volt, úgynevezett ,Qber
licht» ablakai voltak, hogy manetközben benne olvasi\i 
lehessen, s ebbe a kocsiba, a malynek bakján egy . 

Az IJIJT Évkiinf1tl6 19UY. ll 
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nagy, ügyetlen, feszes, mozdulatlan kocsis trónolt, 
egy az 1870-es évből származó szál gebe volt befogva, 
mely még a 80-as években is szolgált. Ezt a lovat, 
melyet Gruby «va-nu-pied1> vagyis mezitlábosnak ne
vezett, soha sem volt szabad patkoltatni, s ha a pat
kolatlan ló Pária kövezetén elakadt és megtagadta a 
szolgálatot, úgy Gruby szótlanúl kiszállt az özönvíz
előtti alkotmányból és bérkocsi után nézett. A mezit
lábas pedig ballagott haza, s ez így történt sok éven 
át, a míg az állat egy szép napon <<természetes ha
lállal l> ki nem mult. Gruby szokásához tartozott, hogy 
soha még a legcsekélyebb dolgot sem dobta félre, 
hanem mindent összegyűjtött, s azoháiban a legcseké
lyebb és legértéktelenebb holmit is feltárolta, úgy 
hogy lakóhelyiségei valamely zsibárús raktárához 
hasonlítottak. Nem hitt a mulandóságban, s mindent, 
valamint önmagát is, örökéletűnek tartott. 

Bizonyos szégyenkezéssel fogadott páozienseitől 
pénzt és soha senkitől honoráriumot nem kért. Bete
geinek tőle számlát ismételten kellett kérniök, s ha 
ilyet Gruby elvégre kiadott, úgy az tulajdonképen 
nem is volt számla, hanem csak számla-kivonat, 
malyben a konzultácziók dátumai voltak foglalva. 
Ha azután valaki ily számlát nem egyenlitett ki, 
Gruby ezt némán tűrte és soha senkit fizetésre fel 
nem szólított. A legkinosabban érintette azonban dt, 
ha pácziensei közül valaki fizetni jött ; ilyenkor el· 
fordult, s kérte az illetőt, hogy a pénzt valahová 
tegye le. Ez azon ban az ő lakásában nem volt valami 
könnyü feladat. Az illető azután a pénzösszeget vala
mely szabad sarokba, vagy könyvre helyezte, a bonnilll 
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Gruby, ha csak ott nem felejtette, va l amely ócska 
szekrény :fiókjába tette olvasatlanul, s a hol ez a 
pénz ro ás pénz ekkel, ohequekkel, vagy okmányok
kal vegyíilt össze. Ha neki pénzre szüksége volt. a 
különböző :fióko~ból kereste azt össze. 

Annál szivesebben és nagyobb örömmel adott Gruby, 
ha kellett, de osak annak és oda adott, a hol meg
győződése szarint arra szükség is volt és főkép 

olyanoknak segített szivesen, kik - mint ö - az 
élet nehézségeivel küzdve görnyedtek pályájukon. 
Jótékony egyleteknek legezivesebben adományozott és 
a háborúba.n megsebesültek javára, ápolási czélokra 
az 1870-es háború és ostrom alatt egész vagyonát 
és tudását feláldozta ; sa j át költségein szarvezett 
ambulancziát és a sebesülteket maga ápolta. A se
bekre olajba mártott gyapotot tett tépés (charpie) 
helyett, s mint Le Leu megjegyzif ez a metódus a 
gyakorlatban czélszerübbnek bizonyult volna az anti
szeptikusnáL Gruby egy ö szerakható teljes berende
zésü kórházi-sátort is szerkesztett háborús czélokra,, 
melyet a párisi kiállítás 1883-ban ki is tüntetett. 
Vasárnapokon ingyen rendelt szegény sorsú bete· 
geknek. Kitüntetést soha sem keresett, s az ujságok 
dicsé1·ő czikkei iránt apatikus maradt. Dumas a 
becsületrendet szerzé meg neki, a malynek Gruby 
nagyon megöt·ült, mert nem tudta, hogy ez a meg
tiszteltetés őt Duma,s közvetitése nélkül soha sem 
érte volna. 

Gruby soha sem nősült. Le Len egy helyen el
mondja, hogy mennyire kedveskedett neki egy alka
lommal egy hölgy, elmondván neki, hogy leánya 

u~ 
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szereti Grubyt. Gruby azonban egészen idegenkedve 
kisérte az ajtóig a hölgyet, kijelentvén neki, hogy 
telj esen szükségtelen, hogy öt bárki is szeres se. Gruby
nak sok barátja, ismerőse, tisztelője és csodálója 
volt, s elvégre mégis senkije. A saját személyével 
soha sem foglalkozott, mert egészsége rendjthetetlen 
volt. Élete a lehető legegyszerübben folyt tova. Soha 
embediára nem szorult s mindig elégedett volt. Sze
rette az állatokat és a növényeket, és lakásában 
kutyák, macskák, papagályok és mindenféle csoda 
állatok tanyáztak, s emellett sokféle exotikus növé· 
nyeket gondozgatott és öntözött. Sokat konstruktö
rösködött : értett az asztalossághoz, lakatossághoz, 
s núndenféle mechanikai munkához, mely készült
sége mallett folyton dolgozgatott, tervelt és alkot
gatott, hogy betegeinek helyzetán segithessen. 

Főzni is jól tudott és számtalan reczeptje volt a 
beteg gyomor megnyerésére. Tuczatszor próbálkozott 
és küzködött a legmakacsabb gyomorral, mig v&lami 
befőttel, geléevel, eszencziával, vagy másféle kof!1bi
náczióval meghódithatta. Orvosi ellenlábasai gunyol
ták Grubynak étlapművészetét és gyógymódját, vala
mint szereit <<régimes abracadabrants•) illetve epou
rlres de perlimpimpen» -nek nevezték. 

N agyon természetes, hogy végül Grnbynak is meg 
kellett öregednie, miközben az emberek, a tudás, a 
kor, a világ, minden megváltozott. Uj generáczió 
lépett Gruby sarkába és uj próféták hirdették as 
orvosi tudomány szentségét. Gruby azonban állött, 
mint a szobor, büszkén, keményen és a régi maradt. 
Türte a világ folyását és vigan nézte változásait, öt 
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nem bántotta semmi. Kedves barátai és pácziensei 
közül sokan el-elhaltak, a magasabb körökböl való 
kliensek lassankint elmaradoztak. Az alsóbb osztályn 
pácziensek maradtak már csak hivei, mig lassanként 
G1·uby maga is visszavonultabbá lett, s mindinkább 
jobban magába zárkózott, egyszerre azután eltünt a 
forgalomból, s nem tartozott többé Pária közismert 
alakjai közé. 88 éves volt, midőn már ajtaját is csak 
néha nyitotta ki, hogy azoigája valami ennivalót 
tolhasson be hozzá. Egy nap azután ajtaja nem nyilt 
ki többé; bezárkózott és ismételt kopogá.sra sem 
felelt. Végül erőszakkal kellett benyitni szobájába. 
Gruby holtan feküdt a földön. Egy feldőlt asztal, 
összetört edény és érintetlen ételek hevertek körü
lötte, 1898. szeptem ber J 4-én. 

Némán, makacs öntudattal, ugy amint élt, ugy 
halt is el; akik halálától anyagi előnyöket vártak, 
csalódtak. Idegenek kisérték a Montma.rtre-i temetőbe, 
még Le Leu is, a véletlen gonosz játéka folytán, 
elkésve érkezett Grubynak temetéséhez. 

Azonbttn Le Leu, utolsó barátja és sok évi titkára, 
megötökítette Gruby emlékezetét az utolsó hónapok· 
ban megjelent könyvben, mely mindenütt érdeklödést 
keltett, noha Grubyt most már csak kevesen és azok 
is csak hirből ismerték. 

Le Leu könyvének elolvasása, valamint rokon
sági kötelék inditottak engem is e sorok közzé
tételére. 

Gtuby születésénél fogva magyar és zsidó volt. 
Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat emez évkönyvé
ben visszahonosítottuk Grubyt, aki távol tőlünk lett 
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nagygyá, de szivében mindig a mienk volt: magyar 
és zsidó. 

De szükséges is volt Gruby élettörténetének ilyké
peni megörökitése, mert nálunk még a Pallas Lexi
kon sem ismeri Gruby történetéből még a legkezdet
legesebb adatokat sem. E forrás szerint, mely hő
sünknek csak 3-4 sornyi helyet szánt, Gruby 
Nagyváradon született 1814-ben és Pesten orvos
kodott. 

Bármily szomoru, de mégis való, hogy Grubyról 
a párisiak többet tudnak, mint nálunk és ebből a 
szempontból sem volt talán kár megrögzíteni a helyes 
adatokat, amelyekre egykor még szüKség lehet. 

A fentiekben lehetőleg röviden és nagy vonások
ban óhajtottam G1·ubyról elmondani mindazt, ami 
ezen Évkönyv olvasó-közönségét főképen érdekelheti. 
Természetes, hogy Grubynak orvosi jelentőségéröl 

csakis orvos volna hivatva beszámolni, ámde Grnby 
életének lefolyása, még orvosi szereplésétöl is elte
kintve, rendkivül sok érdekeset nyujt, kiváltképen 
harmadik személyekhez, vagyis tanáraihoz, .rokonai· 
hoz, ismeriSaeihez és hirneves páczienseihez való viszo
nyában. 

Selyp. Reitzer Gyula. 
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A MAGYARORSZAGI ZSIDO ISKOLAK 

ÁLLAPOTA A XIX. SZÁZADBAN ÉS FONTOS FELADATAI 

A XX. SZÁZADBAN. 1 

A zsidó iskola, mint a zsidóság müvelődésének 
alaptényezője, a legrégibb kulturintézmény Európá
ban. A diaspora óta minden században találjuk 
nyomát, hol az egyik, hol a másik országban. Hol 
fejlődött és virult, hol hanyatlott és visszafejlődött 

vagy megmerevedett a szerint, a milyen őseink tár
sadalmi és anyagi helyzete volt. Oly régi instituczió 
a zsidó iskola, mint maga a zsinagógai intézmény, 
melylyel majdnem egy fogaiommá vált, úgy hogy 
a középkori zsidó pl'ivilegiumokban a zsinagógát. 
rendesen csak seholá-nak nevezték. A zsidó iskola 
tehát páratla11: multra tekinthet vissza, még pedig 
oly multra, malyben már századokkal ezelőtt is oly 
attributumokkal birt, milyenekkel az újkol'i államok 
még csak nem1·ég látták el iskoláikat. Általános 
tankötelesség, a szegények számára ingyen népokta
tás és egynéhány IllJÍ,s m9dern predogogiai jelszó 
őseink között már vagy 2000 évvel ezelőtt is voltak 
gyakorlatban. 2 A gyer~ ek ek taníttatása vallási köte
lesség volt már a mózesi törvény szarint és a hogy 

1 Felolvastatott az Orsz. I zr. Tanit6egyesület •Baranya
Somogy- és Tolna-megyei Köré» -nek 1908 augusztus 10-én 
Marczaliban tartott körülésén. 

2 V. ö. Bacber. Az ózsidó iskola IMIT. Évkönyve 1903. 
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őseink a tanítá.sról gondoskodtak, ép úgy gondoskod
tak a családi erény, a hagyomány és a szokás ere~ 
j énél fogva a kellő gye1·meknevelésről is. A preda
gogiai elvek és aranymondások egész anthologiáját 
lehetne a szentirásból és talmudból összeállítani, 
melyek arról tanuskodnak, hogy a zsidó nép egy 
predagogiai nép par excellence. 

Tévedés volna azonban azt hinnünk, hogy a zsidó 
iskolák tananyaga mind ig csak a vallás keretében 
mozgott. Ott, a hol a nagy társadalomban tág ab b 
mozgási tér nyilt meg őseink előtt, ott iskoláikba is 
behatolt a korszellem és ott már századokkal ezellStt 
is idegen nyelvekl'e és számtanra tanitották gyerme· 
keiket. 1 

De mihelyt üldözni kezdték őseinket, vagy szü· 
kebbre szabták életük körét, vagy csak megingatták 
létük alapját, legott hanyatlani kezd iskolaügyük, 
vagy a ghetto szük falai közt fejlődésképtelenné válván, 
megmerevedik, megcsontosodik. Ilyen volt a zsidó 
iskolaügy állapota hazánkban js. A tóra, a zsoltárok, 
a példabeszédek ·és a próféták könyveinek elsajáti· 
tása. helyett a talmud tanulása és a pilpulba való 
bevezetés volt a zsidó iskola eszménye egészen a 
a 18. századnak majdnem végéig. Nem a zsidó tör· 
vények és tanitások helyes felfogására törekedtek a 
tanitók, hanem egész tanításuk nem volt egyéb, 
mint alak és tartalom nélküli verbalizmus, mely bék· 
lyóba verte a gyermek zsenge szellemét. Ezen iskolák 

t Oüdema.nn, Quellenschriften 1. Gesoh. d. Unterriohtes. 
~4.0. l. 
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voltak a ohéder typikus alakjai és ezek gomba
módra nőttek ki hazánkban ép úgy, mint Ausztriá
ban és Németországban. V ezető~k, tanítóik senki előtt 
felelősséggel nom tartoztak, semmi törvénynek vagy 
felügyele~nek alávetve nem voltak. 

A 18. század utolsó negyedében Európa szellemi 
életében köztudomás ezerint nagy átalakulás történt, 
a mit új filozófiai tanítások és az enoyclopredisták 
eszméi idéztek elő. Ezek az eszmék a ghetto zárt 
körábe is beszivárogván, ott is némj szellemi forron
gást idéztek elő. A zsidók szellemi életének átalaku
lását Európa nyugati részében azonban csak Men
delssohn, a zsidó Sokrates és minálunk II. József, a 
legnagyobb humanista, ki valamikor trónon ült, 
inditotta meg. Az 1783 márczius 31-én lciboosátott 
és a magyar zsidókra nézve korszakalkotó patensé
nek nagy részével kiegészítette anyja, Mária Terézia 
által 6 évvel előbb kiadott ratio educationist, maly
nek j ó ték on y hatásából őseink addig ki voltak zárva. 
~röhb mint 30, a császári rendeletnek megfeleliSen 
berendezett korszerü zsidó «nemzeti iskola» kelet
kezett akkor hazánkban, melyek hivatva voltak a 
magyarhoni zsidók közé a polgárosításukra vezetlS 
müveltséget terjeszteni.1 

A honi zsidóság közt így meginduló korazem 
renaissance a nemeslelkű uralkodó halálával, sajnos, 
osakhamar megakadt. 

Sirbasz~lásával az alig keletkezett zsidó iskolák 

t Mandl, A magyarhoni zsidók tanügye ll. J 6zsef alatt, 
Budapeat 1900. és L M. I. T. Évkönyv 1901. 
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megszüntek, vagy pedig az 1790 január 28-án kelt 
császári rendelet alapján kivonták magukat a nyil
vános hivatalos felügyelet alól. A kevés, f~l nem 
oszlatott zsidó nemzeti iskolába járó gyermekek száma 
pedig úgy leapadt, hogy a tanulók hiánya miatt alig 
lehetett nyilvános vizsgát tartani. 

Így borult homályba ll. Józsefnek Őseink polgárO· 
sítását czélzó kultureszméje, mely az általa terem
tett zsidó iskoláknak is vezércsillaga volt. 

IL Lipót alatt és I. Ferencz uralkodásának első 
éveiben diadalt ült a reakczió és eleinknek azon 
része, mely az előbbi ko1·szak szabadabb rerája alatt 
egy jobb jövőnek hajnalát látta, most az 1792·iki 
országgyűléshez beadott kérvényük1 eredménytelen
sége után kétségbeesésükben a ghettóban kereste 
keserű csalódásának feledését. A zelotismus megint 
fennen hordta fejét. A azépen megindult modern zsidó 
iskolaügy lassanként teljesen megfulladt a chéder
~endszer újból kezdő túltengésében. 

A mi elvétve itt-ott még fennmaradt belőle, mint 
például Pozsonyban, Óbudán és Vágújhelyen, azok 
<cromániskolák» neve alatt csak romjai voltak a 
régi, II. József szellemében müködő iskoláknak. 
A világi tantárgyaknak csak türt helye volt bennük, 
mindamellett, hogy a helybeli katholikus plébános 
felügyelete alatt állottak. 2 

1 L. Löw Lipót, Zur neueren Geschichte der Juden in Ungarn 
II. kiadás 14. l. 

2 V. ö. Komlóssy, Az Esztergom-egyházmegyei róm. kath. 
isk. története 367. l. és 180ö augusztus ll-én kelt Politisebe 
V erfassung. 
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Valamint a 18. század első tizedeiben, úgy most 
megint a talmud lett az egész vallási élet irányi
tója, az egész szellemi életnek tartalma, mely a 
biblia-tudást, a zsidók történetét kizárván, a pilpuli 
szőrszálhasogatásban lelte legnagyobb szellemi él
vezetét. 

A napoleoni háborúk miatt a kormány gondjai 
más irányben lévén lekötve, nem irányíthatta figyei
mét az általános iskolaügyre és így ügyet se vethetett 
a zsidó iskolák feltámasztására sem, noha közben 
Herz Rombergnek és Péter Beernek zsidó iskola
ügyekben a kormány bizalmi férfiainak tanácsára né
hányszor neki-nekiindult a zsidó tanügy emeléséhez. 

Míg így a zsidó közeégek korszerü iskolák nélkül 
szükölködtek, a jobbmódú és felvilágosodott család
fők Cseh- vagy Morvaországból származó művelt 

házitanítókat tartottak és ezek, valamint a Mendels
sohn által megalapított, de a.kkor már megszünt 
Measszéf czimü folyóiratnak kézről-kézre járó év
folyamai, továbbá , az 1807-ben Dessauban meg- · 
indult, Dávid Frankel áltaJ német nyelven szerkesz
tett Sulamith czimű folyóirat, melyben a nevelést 
és tanítást is tárgyaló sok kitünő czikk jelent meg 
és mely Magyarországon nagyon el volt terjedve/ 
de leginkább Hartwig W essely l1~N, c,~tt' ,-o., 
czimü, modern müvelődésre buzdító és német, fran
czia és olasz nyelvre fordított felszólítása - ezek . 

1 A 'Sulamith ill. évf. II. köt. 429. lapján Magyarorszé.g 
' zpint negyedik «állam» szerepel azon birodalmak közöü, me

lyekben e folyóiratot isme1·ték és olva.sták. 
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mind hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarhoni zsidó
ság köréből Mandelasohn szelleme ki ne veszszen. 
És e törekvést még hathatósabban előmozdította egy 
a mult század első évtizedében Bécsben székelő na
gyon exclusiv jellegű és egykét magyarországi zsidót 
is magában foglaló társulat, az úgynevezett Gesell
schaft der aufgeklarten Esoteriker, melynek az ~olt 
a főczélja, hogy a monarchiában .lakó zsidóságot 
modern müvelődésre terelje. Több mint valószínű, 
hogy e társulatból indult ki ama 1811-ben N~,p r,,p 
czime alatt megjelent és korszerű iskolák létesítésére, 
buzdi tó anonym felhiv ás 1 me ly első sorban a po
zsonyi zsidókhoz volt intézve. Ezen epochalis fel
hivás nemcsak több magyar mágnásnak, nevezete
sen gr. Szapáry József pozsonykerületi tanulmányi 
főigazgatónak érdeklődését keltette fel, hanem feljutott 
a bécsi udvari kanczelláriába is, hol annak tenden
cziáját kellőképen méltatták.2 

Körülbelül ez időben, 1812 julius 30-án a po· 
zsonyi tankerületnek már említett főigazgatója meg
kérte a budai helytartótanácsot, hogy egy Pesten 
felállítandó zsidó iskola iránt intézkedj ék, 3 mire gr. 
Brunswick József hivatalból ilyen értelmű rendele· 
tet küldött Pest város tanácsához. Nem kell sok 

1 V. ö. Pressburger Zeitung. 1811., 15. és 16. sz. Löw. L. Zur 
Geschichte der J u den in Ungarn IL kiadás 76. és 85. l. és 
L M. L T. Évkönyv 1896. 96. I. 

2 L. Orsz. levéltár 181 !/7810. 
3 Orsz. levéltár 1812/20. !32. és A pesti izr. hitk. fitia:kQ. 

lijának története 1896. ti. és 107. 1. • 
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divinatio ahhoz a feltevéshez, hogy e hasonirányú 
nyomtatványok, felszólítások és rendeletek zsidó is
kolák létesítése körül egyazon fo1·rásból kaphatták 
im pulsusukat. 

Míg azonban Pozsonyban egy új tanintézet fel
állítása körül fáradozó iskolabarátok az ottani zsidó 

' 
község vezető emberei részéről erős ellenállásra 
akadtak, addig Pesten sokkal könnyebben ment a 
dolog. Itt hála a felvilágosodott gondolkodású rabbi
nak, Wahrmann l z'rael-nek és a liberális azellemü 
városbirónak, Borátt·os János·nak, kinek ügykörébe a 
pesti tanügy tartozott, már 1814-ben, a napoleoni 
háborúk lezajlása után nyilt meg nagy ünnepélyes
séggel a pesti hitközség első tanintézete. Csak hat 

· évvel később, 1820-ban keletkezett Pozsonyban egy 
hasonló iskola, melyet egy ottani •• Verein jüdischer 
Hausvater ,> , 1 alapított és mely fennállása első ide
jében ép úgy, mint a pesti zsidó iskola. sok támadás
nak volt kitéve, úgy hogy a 20-as évek végéig e két 
iskola csak nagy nehezen tudta magát fenntartani. 
A politikai viszonyok is olyanok voltak, hogy inkább 
az iskoláknak ellenséges, a retrograd törekvéseknek 
kedveztek. Ezek pedig oly jellemzők hitsorsosaink 
bizonyos köreire, hogy talán még nem időszerű, a 
leplet fellebbenteni, mely e törekvésükről szóló ak
tákat boritja. A Pozsonyból künduló erős vallási 
fegyelem, mely alatt akkor Magyarország egész zsidó
sága állott, nem engedte, hogy szerle e hazában 
valamely község követni merte volna e két iskola 
létesítésének kulturália példáját. 

1 Bikkore Haittim 5582, iö+. l. 
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A mult század huszas évein ek utolsó felében a 
kormány épenséggel egyenesen a .zajdó iskolák fel
oszlatására czélzott az egész birodalomban. A zsjdók 
táraadalmj beolvasztásának ürügye alatt a bécsi 
udvari cancellarjában tanácskozások folytak arról, 
hogy mikép lehetne a zsidókat keresztény iskolák 
Játogatására kényszeríteni, és akkor egyes hangadó 
vélemények oda nyilatkoztak, hogy a létező zsidó 
iRicolálc rendeletileg megfi)züntetendők. 1 A rendelet 
nem jelent meg, de ezen tapogatódzásban világos 
okát láthatjuk annak, hogy a mult század huszas 
éveiben a zsidó jakolaügy terjedése miért nem része
sülhetett a kelléS hivatalos támogatásban. 

Egósz más, sokkal örvendetesebb kép tárul elénk 
a zsidó tanügyröl, ha szemlét tartunk annak állapot
járól azon század 30-as és 40-ea éveiben. Mintha a 
30-as évek elején teljes hangulat- és véleményvál
tozás történt volna a zsidó iskolák jránt, mind kor
mánykörökben, mind magában a zsidóságban is. 
Úgy láta~jk, hogy a bécsi kongresszus után keletke· 
zett szent szövetség már sokat veszített volt minden 
azabadabb áramlatot távoltartó erejépől ée hiteor
sosaink közt egy új folyóirat, a sokat olvasott 
Bikkure Haittim, melynek munkatársai között több 
magyarországi tanitó is volt, lassan bár, de folyto
nosan gyengitette az eleink között uralkodó viszonyt 
a világi tudományok iránt. 

Az 1820-ban alapitott pozsonyi iskolát, három 
évvel késöbb minden ellentörekvés daczára -

1 Wolf, Josef Wertbeimer 5!J. 1. 
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azon kitüntetés érte, hogy Rndnay herczegprímás 
meglátogatta, minden osztályban vizsgát tartott és 
távozása előtt kijelentette, hogy nagyon örül annak, 
hogy Pozsony városának ily mintaiskolája van. Hét 
évvel később, 1830 novem ber 2-án, V. Ferdinánd, 
a két hónappal azelőtt megkoronázott ifú király, 
anyja a királyné, Mária Dorottya a palatinusné és 
fia István főberezeg tüntették ki a zsidó iskolé.t 
magas látogatásukkal és órák hosszat időztek ott.1 

A nyilvánosaági jogot ez iskola már egynéhány 
hónappal azelőtt, 1830 február 16-án kapta meg 
egy királyi resolució alapján.2 Ez évtől kezdve és 
annyi kitüntetés után, hazánkban a modern iskolák 
barátainak szeme érdeklődéasel és nemes irigységgel 
a tiszteletreméltó régi zsidó község területén létező 
és annyira kitüntetett iskola felé irányult. N emsokára 
azután Aradról, Ujvidékről, Liptó-Szent-Miklósról, 
Nagykanizsáról, Óbudáról, sőt Pestről is fordultak 
a pozsonyi, ez évtől kezdve úgynevezett királyi 
primariskola vezetéséhez iskolai szabályzatáért, me
lyet aztán ·azon közeégek álialnk csakhamar léte
sített iskolájuk szervezésének alapjául és mintául 
vettek. 

Pesten 1834-ben Schwab Arszlán rabbi, Aradon 
1832-ben Chorin Aron rabbi volt a sorvadó közeégi 
iskola újjászervezésének lelke, de míg a korszerű 

t L. Allgem. Zeit. d. Judentums 1837., 60. sz. és Buchs
ba.um Gesch. der isr. Gem. Primar-Hauptschule zu Press
burg 14. l. 

2 Allgem. Zeit. d. Judent. 1839., 639. l. 
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iskolák létesítése most már mindenütt aránylag 
sim1ln ment, addig- &lig hihető - Chorinnek az ö 
községében majdnem két éven át elkeseredett har
czot kellett vivnia sötétszellemű elleneivel, kik a 
gyermekeket inkább zugiskolákban, kóborló melamdim 
által, mintsem a rabbi alapította mintaiskolában 
predagogiailag képzett tanítók által akarták tanít
tatni.1 

A pozsonyi, pesti és aradi iskolák tekintélye és 
utánzásra buzdító példája egyre fokozódott, egyre 
terjedt hazánkban, a műveltebb és tehetősebb közeé
gek mind vetekedtek hasonló iskolákat felállítani és 
tényleg keletkeztek is ilyenek egymásután nagyobb 
és kisebb községekben, mint pl. Nagyváradon, Bndán, 
Baján, Miskolczon, Szegeden, Nagymartonban, Kis
martonban, Németkereszturon, Veszprémba~ Komá
romba.n, Csáktornyán, Sátoralj a-Ujhelyen, Makón, 
Győrött, Kaposvároü, Rohonczon, Csabrendeken, 
Lengyeltótiban, Csurgón és sok más helyen is. Mily 
nagy lebetett akkor már a lelkesedés a korszerú 
iskoláztatás iránt eleink között, Inidön egy egyszeri, 
de gazdag zemplénmegyei zsidó, Kastenbautn Rafael 
egy modern iskola létesítésére 100,000 forintot és 
egy miskolezi hitsorsosunk, Brody Farkas 40,000 
forintot hagyományozott iskolai czélra. 

Az egyes iskolák nemes versenyre keltek, hogy 
poodagogiai qualitáara és mkéletes berendezésre néne 
egymást túlhal&dják. Az aradi meg a pozsonyi iskola 
közt érdekes, beteken ái elhuódó tollharcz keletke-

t Leop. Löws Gesemmelte SehrifteD n. k. 33t. L éa IL 
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zett a királytól kapott nyilvánossági joguk fokozata 
mia.tt. Mindegyik magának tulajdonít()tta. a maga-
sabb fokú nyilvánosaági jogot. 

A zsidó iskolaügy tehát azépen fellendült. A rab
bik, konzervatívok úgy mint haladók, vetekedtek 
egymással községeikben modern iskolákat létesíteni, 
melyekben hébert, magyart, németet és más világi 
tárgyakat az iskolai szabályzatnak megfelelőleg tani
to~ak; kivált azon fiatal, modernebb szellemű rab
bik, kik a pozsonyi jesibából kikerültek és maguk 
előtt látták a pozsonyi iskolának éppen a 30~as 
években viruló állapotát; mely iskolát most, hogy 
a király ráterjesztette védő szárnyát, a zeloták még 
gondalatban sem mertek többé bántani. A zsidó 
községek vallási vezérférfiai nagy buzgósággal és 
kedvvel foglaThoztak predagogai tudományokkal és a 
tanítókat tiszt-elve és becsülve, velük együtt vállvetve 
mtiködtek közre a zsidó ifjuság iskoláztatásán. Löw 
Lipót, Zipser, Steinhardt, Ehrlieh. Könígsberger, 
Oppenheimer és sok más rabbi a pozsonyi és pesti 
kiváló iskolák szellemét vitték magukkal múködési 
helyükre, hol azonDal új iskolák létesítéséhez fog
hl, melyekböl aztán, az egész környék zsidóságára 
termékonyíto!eg ható új szellem kiáradt. És ezt itt 
mindjárt mint elvitázhatatl&n tényt kell kiemelniink: 
mindenütt lelkes és lelkesítő hazafias szellemben 
tanítottak.. A nemzeti felbuzdulás :korszakát élték 
akkor haránkban és a zsidóság vezetö emberei sz.i~
vel-lélekkel csatlakoztak e mozgalomhoz, mely a 
követke.zó évtizedben, 1840-tól kezdve hatványozott 
mér~kben még fokozódott és a magyar zsidók bus-

A.: lJI(T Ét~ JSA19 o 
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góságát az ifjuság korszerű és hazafias nevelése 
körül erősen növelte. A magyar nyelv iránti lelke
sedés eleink között oly általános volt, hogy nem
csak az ország szi v ében, magyar vidéken tanították 
nagy hévvel a magyar nyelvet, hanem az ot·szág 
szélén : Pozsony-, Nyitr&-, Trencsén- és Liptó magyé
ben is.1 

Minden zsidó iskolánál magyar tanítót is alkal
maztak. És ezen hazafias törekvést annál inkább 
kell kiemelnünk, ha szem előtt tartjuk azt, hogy 
a pesti városi tanácsnak még 1842-ben kellett a 
magyar nyelvtanítás bevezetésére felszólítást intézni 
összes iskoláihoz. 

A magyar nemzet vezérférfiai is intenziv érdeklö
dést tanu,sítottak hazafias irányban fejlődő iskola
ügyünk iránt. A zsidó iskolák vizsgáin a tankerü· 
leti hivatalos személyiségeken kívül megjelentek 
államférfiak, magasrangú papok, egyetemi tanárok, 
hires irók és nagy elismeréssel adóztak a zsidó 
iskolák tanítási eredményének. 2 

A vizsgákról tekintélyes lapok dythirambusokban 
referáltak. A Honderü 1843. évi 24. számában a 
trencsénmegyei nagyhicsei és hliniki izraelita isko
lákról irván, így zárja tudósítását: «A magyar zsi
dóság szem betünő gyorsasággal magyarosodik. Bár 
minden közönség csak annyit tenne a nemzetiesedés 
körül mint a J ndafaj. )) Táblabirák, plébánosok és 
más keresztény honoratiorak dicshymnuszokat zeng· 

1 L. Első magy. zsidó naptár 1848., 255. l. 
2 V. ö. Magy. Zs. Szemle ID. évf. 485. 1._~-----
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tek a zsidó jskolákról hazai és külföldi lapokban és 
egy bácskai helységben a zsidó iskola felavatására 
a kath; Pl\.P egy zenekart is hozott magával és fel
ávató beszédet tartott. Midön a 1839/40-ik éves 
országgyűlés 29-ik törvényczikke a zsidóknak vissza
adta a már II. József ajándékozta, de késöbb megint 
elkobzott jogokat, a zsidók háladatossága és hazafi
sága tetőpontjára jutott és minden alkalommal él
tek, hogy bebizonyítsák, hegy magukévá teszik a 
magyarok nemzeti ügyét. 

A magyar zsidó irodalom is akkor vette kezdetét 
és zsidó tanférfiak indították azt meg. A Pesten 
mint házitanító élő Bloch, késöbb Ballagi Mór 
1840-ben a pentateuchot kezdte fordítani; Baue'r 
Márkfi Hermann, volt makói zsidó tanitó, a sze
gedi izr. hitközség jegyzője 1841-ben Salamon 
példabeszédeit fordította ; Rosenthal Mcrricz andai 
tanító 1841-ben a zsoltárokat és az atyák bölcs mon
dásait, 1844-ben a hag.tulá-t és 1845-ben az imaköny
vet; Neumann Salamon A. óbudai tanító 1841-ben 
egy kis bibliai történetet irt héber, magyar és német 
nyelven és 1844-ben a magyarak történetét írta 
magyar és német nyelven és Blayer Ig·nácz, pápai 
néptanító és később honvédszázados 1848-ban adta 
ki az első magyar-zsidó olvasókönyvet 

1844 május hó 8-ikán alakult Pesten az egynéhány 
lelkes egyetemi orvosnövendék által megindított 
izraelita magyarító egylet, malynek nagy érdemei 
voltak a magyar nyelv terjesztése körül a zsidó isko
lákban. Fényes Elek 1844-ben kiadott magyarországi 
statisztikájában az akkori rendes zsidó iskolákba. 

l t* 
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járó tanulok száruát 24,000-re teszi. 1846-ban 100 
tanköteles zsidó gyermek közül 73 járt iskolába, a 
katholikusoknál 47 ~ó , az ágostai hitvallású_ evan
gelih-usoknál 56 ° o , a reformátusoknál 48 ~o .1 

Predagogiai tekin tetben igen érdekes tényként kell 
felj egyeznünk azt, hogy sok iskolában a magyarosí
~ás mellett nagy súlyt fek'iettek technikai és ipari 
képzésre is. Így pl Pesten, Aradon, .r agykanizsán 
és Pozsonyban építészetet, technologiát és hasonló 
tantárgyakat i adtak elő úgy hogy ezen iskolák 
tanítványai közül sokan kiváló iparosok lettek. 

A zsidó közeégek szh·esen hoztak anyagi áldoza
tokat iskoláik javára. Még kis községekben is gya
koriak voltak 500, 600 és 700 pengő forinttal java
dalmazott tanítói állások és ezekre nem ritkán nagy
tudományú férfiak is jelentkeztek, kikból késöbb 
európai hirü tudósok lettek. Nagy tekintélye volt 
akkor a zsidó tanítónak. A közeégek vezérférfiai lái
ván, hogy tanítóik mily nagy becsülésben részesültek 
a hatóság és a nobilitások részéről a társadalmi 
életben is, ök maguk is nagy tisztelettel és szere• 
~ttel viseltettek irántuk. Surlódások közeégek és 
tanítók között, mint a milyenek azon század máso
dik felében oly gyakran előfordultak, alig mutat
koztak még. 

Mint az utászoknak az előrenyomuló hadseregnek 
járatlan vidéken kemény munka árán utat kell tömi, 
úgy kellett akkor karlárai eleinknek a kuUura felé 

. 
1 

Schmidt. Encycloptedie d. gesamm~. Eniehungs u. Unter
richtswesens V. 536. l. 

~--------------------------
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törekvő zsidók számára nehéz szellemi munkájuk.kal 
utat egyengetni. 

Ezen dicső és sokat igérő zsidó tantigyi állapot
nak hirtelen véget vetett a szabadságharcz kitörése, 
mely zászlaja alá hívta a tanítók nagy részet is. És 
ezek ott a harcz mezej én is becsületet és tiszteletet 
szereztek felekezetiiknek és a tanitói karnak Ha. az
előtt békés kulturmunkájuk közben az általános mü
velödés és a hazai nyelv elsajátítása voltak vezér
eszméi, úgy mostan karddal felcserélvén az iskola
mesten pálczát, a haza szabadsága és dicsősége volt 
éleiük vezé1·csillaga, ama haza szabadsága és dicső

sége, mely velük, a nemzeti eszmék lelkes terjesz
tőivel emberi és polgári jogok tekintetében mind
addig - mi vel zsidók voltak - még nagyon mos
tohán bánt. 

* 
A dicső szabadságharcz gyászos vége nemcsak a 

nemzet sorsában, hariern a honi oktatásügy történe
tében és így a zsidó tanügyben is nagyjelentőségli 

határkövet állit-ott. 
Hogy e határkő egy szarencsétlen nemzet remé

nyeit magába foglaló sírt és egyúttal egy történelmi 
eseményekben gazdag század elsö felének végét is 
jelzi, csak markánsabbá és feltünöbbé teszi nekünk 
e jelt. 

Ha a század első felében ut látjuk, hogy a huai 
ianügyet a tanférfiak azon törekvése jellemsi, mi
szerint a felserdülö generáczióban a nemzeti öntu
datnak és a magyar nyelv irodalmi ismereteinek 
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alapj át vessék, úgy most, a bekövetkező abszolutiz
mus és czentralizmus uralma alatt, midőn minden 
hazafias érzelemnyilvánulás a tanításban is végze
tessé válhatott - tanférfiaink egy új eszmény felé 
törekednek. 

A hazafias ·igazság tanítása tiltva lévén az isko
lában, helyébe lépett most eszménykép gyanánt a 
módszertani igazság keresése. 

Az ötvenes évek egyáltalában. egész Németország
ban és Ausztriában a didaktikai és methodikai kisér
letezéenek korszaka volt, noha Bécsben, vezető körök
ben akkor azt hitték, hogy már megtalálták a predagógiai 
bölcseség kövét, melylyel a fiatal magyar generácziót 
egy (tGrossösterreich '> hűséges polgáraivá lehet át
varázsolni. A beálló rendszer ezen czéljára igen 
alkalmas eszköznek a zsidó iskolákat gondolta. és 
azért első sorban ezekre vetette fürkésző szemét. 
Alig hogy az új kormány berendezkedett, felszólította 
a nagyobb zsidó községeket, hogy feloszlott iskolái
ka.t újból felállítsák, a meglevöket újraszervezzék. 
Így keletkezett az első két évben 1852-ig vagy 25 
új zsidó iskola, sok helyen a hitközség akaratának 
ellenére, mely nem akart kötélnek állni és azt 
jelentette ki, hogy a zsidó gyermekek iskoláztatásá
ról kellőképen azáltal van gondoskodva, hogy keresz
tény iskolákba járatják öket. Bonácz orsz. tanfel
ügyelő azonban ezzel szemben meghagyta, hogy ilyen 
helyen a katholikus papnak a zsidó elöljáróságot 
arra kellene figyelmeztetni, hogy a zsidó ifjuaágnak 
katholikus iskolákban való tanittatása nem nyujt
hat elég módot alapos hitoktatásra, mirlSl pedig a 
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zsidó községnek voltaképen első sorban kellene 
gondoskodnia.1 

Mily fenköltlelkű méltányosság a zsidó vallás iránt, 
ha csak nem akarjuk feltenni, hogy e gondoskodó 
figyelmeztetés nem akart egyéb lenni, mint captatio 
benevolentiae, vagyis arra való tö1·ekvés, hogy a 
zsidóság jóindulatát az új rendszer iránt megnyerje. 
De még más előzékenységet is tapasztalt a zsidó 

' felekezet a katholiku~ érzelmű kormány részéről. Ez 
elrendelvén, hogy az olvasókönyvekbe a felekezeti 
elem is !elvétessék, arról gondoskodott, hogy ily 
olvasókönyveket zsidó iskolák számára is írjanak és 
szerkesztésükkel két prágai zsidó tanárt, W esselyt és 
Grünhutot bízta meg, és ezen olvasókönyveket - ezt 
külön kell hangsúlyoznom - a keresztény iskolákba 
járó zsidó gyermekeknek használniok is kellett.2 

Hogy a tanügyi hatóság a tanítók bizalmát is 
megnyerje, a müveltebbeket és predagógiai szakkép
zettséggel birókat hivatalos dekretummal nevezte ki 
állásaikba, · a renitenseket és a politikailag gyanusa
kat, ha nem akartak behódoJni, irgalmatlanul üldözte. 

A zsidó iskolák közül a jobbakat és mindenben 
engedékenyeket mintaiskoláknak j elentette ki, így pl. 
történt, hogy a temesvári belvárosi zsidó iskola 
vizagájára egyszer az összes temesvári katholikus 
elemi iskolai tanítókat kirendelték, azzal a meg
okolással, hogy azon alkalommal a különféle tan
tárgyak belyes tanítási módszerével megismerked-

1 Allgem. Zeit. d. Judent. XVII. 16. l. 
2 U. o. XVffi. s. v. Temesvár és Schmidt i. h. V. 278. 
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jenek.1 Sok zsidó község - a mint már fent ernli
tettük - bizalmatlankodott a kormány rendeletei 
iránt és vonakodott ezeket keresztülvinni, sőt volt 
olyan is, mely az alig megnyilt iskoláját megint fel
oszlatta, mint pl. Pápa és Siklós. Csak erős harcz 
után nyitották meg azokat újból. Mindenben a val
lást és a hazafiságat fenyegető veszélyt szimatoltak, 
kivált akko1·, midön 1855 augusztus 18-án az úgy
nev~zett kenkordátum létrejött és a monarchia 
iskolaügye teljesen a szentszék felügyelete alá ke
rült. A kormány klerikális iránya miatt a helytartó
tanácstól kapott egyenes felszólítás ellenére a bécsi 
zsidó előljáróság sem akart hitközeégi iskolát fel
állítani, attól tartvan, hogy gr. Thun oktatásügyi 
miniszternek szándéka újból ghetto-iskolákat fel
támasztani, minthogy ugyanő n emrég azelőtt egy 
városi iskolában külön zsidópadokat akart behozni. 
V alószinüleg e miatt vonakodott j ó sokáig ép akkor
tájban a pesti izr. hitközség is a hatóságnak a 
zsidó alreáliskola fejlesztésére vonatkozó parancsát 
telj esíteni. 2 

Más közeégek megint, az ultramontán szellem erős
bödését látván, vérszemet kaptak és vallási fanatiz· 
mussal üldözték tanítóikat. Így egy helyen az tör
t~nh~~ett, hogy egy kolerabetegségből felépülö tanítót, 
k1 böjtnapon orvosi rendelés ezerint levest evett e . . ' 
m1att állásától megfosztottak ; egy másik községben 

t Allgem. Zeit. d. Judent. XVII. 16. 1. 
2 

V. ö. Wolf, Gesch. d. Juden in Wien 176 ée Mandl, 
A pesti izr. hitk. fiúiskola története. 53. 1. 
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viszont egy tanító további alkalmaztatása ellen a 
rabbi azzal érvelt, hogy irataibs.n nem a zsinagó
giai, hanem a polgári időszámítást használja.1 

Mindamellett, hogy az új rendszer ily furesaságo· 
kat is hajtott, tisztán pmdagógiai szempontból tekintve 
a ko1·mány törekvéseit a zsidó iskolaügy körül, igaz
ságtalanság és háladatlanság volna tőlünk el nem 
ismerni, hogy érdemes munkát végzett e téren. 

Csakis a tanügy érdemthe nézve még azt sem le
het hibául felróni, .hogy Cseh- és Morvaországból 
szakképzett tanítókat hozattak be, mert nagy volt ak
kor nálunk a tanítóhiány. A szabadságharcz alatt 
sokan ott hagyták állásaikat és az összes hazai 
tanítóképző-intézetekben még az ötvenes évek köze
pén alig volt egy féltuczat zsidó tanítójelölt. Ezen 
importált poodagógusok legnagyobb része a mellett, 
hogy hivatásuknak derekasan és mintaszerüen meg
feleltek, a zsidóság közt lappangó magyar s~abadság
és kolturtörekvések iránt nagy rokónszenvvel visel
tettek. Megismertették a magyarországi fiatal zsidó 
tanítókat Rousseau, Pestalozzi, Milde és Diesterweg 
eszméivel és methodizáló buzgóságukban rávezették 
öket arra, hogy a biblia fordítását, a héber nyelvet és a 
bibliai történetet is némi módszeres eljárással tanít
sák. Tőlük lesték el predagógiai ügyességüket azon 
tanítók is, kik magánvizsga alapján nyerték tan
képességüket, vagy anélkül müködtek már. 

A szakképzett tanítók nagy hiányának megszün~ 
tésére és a zsidó tanügy általános emelésének esél-

1 Allgem. Zeit. d. Judent. XVI. 549 és XIX. 590. l. 
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·ából a kormány négy mintaiskolát létesített az or
~zágban1 amaz egy millió forintot kitevő birság ka
mataiból, melyet a. magyarhoni zsidókt·a a szabad
ságharczban való részvétel müttt kivetettek, és me
lyet a király nemesszivü jóvoltában zsidó iskolák 
javára átengedett. A Pesten felállitott mintaiskolát 
1859-ben egybekapcsolták tanítóképezdével, melyböl 
a mi alma materünk, a mai orsz. izr. tanítóképző
intézet alakult ki. 

Az ötvenes évek közepe táján a kormány több 
nagyobb községet arra szorított, hogy fő-elemi isko
lájukat az akkor kisérletezéaképen behozott alreál
iskolákká küejleszszék és Pesten, Aradon, Temes
várott, Nagykanizsán, Sátoraljaújhelyen és Vágúj
helyen a zsidó iskolák kibővültek két osztályú alreál
iskolákkal, melyek azonban nagyon rövid életüek vol
tak, kivéve a v ágú j helyi t, me ly valamivel késöbb 
keletkezett és idővel négyosztályúvá fejlődvén, még 
mai napig is fennáll. 

Az egész évtized egyáltalában csak a kísérletezés 
korszaka volt. Iskolák leszneki, skolák vesznek, taní
tók j önnek, tanítók mennek ; tele volt a levegő sok 
mindenféle czimü iskola és tanitó nevével. Volt 
Trivialschule, Normalscbule, Primarscbule, Primar
hauptschule, Unter-Elementarschule Ober-Elemen-

' tarschule, Hauptschule, Musterhauptschule és Unter· 
realschule és ezek szarint változtak a tanitók min6· 
sitésének czimei is. 

1858-ban az egész országban vagy SOS a tan· 

t Pécs, . Terneavár, Sátoraljaujhely, Pest. 
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ügyi hatósági rendeletnek megfelelő zsidó iskola 
létezett, ezek közül 131 csak a pozsonyi közigaz
gatási kerületben.1 

A katholikus klerusból vett helyi és kerületi t&n
felügyelők legnagyobb része elég buzgón, humánusan 
és előzékenyen bánt a zsidó iskolákkal és tanítók
kal, sőt egynéhányan közülök érdemeket szereztek 
maguknak az akkori zsidó tanügy fejlesztése körül. 
Ök szo1·ították a zsidó hitközségeket korszerü iskolák 
létesítésére és kellő felszer~lésére, a régi egészség
telen épületeket a hygienikus követelményeknek job
ban megfelelőkkel :való felcserélésére. Ekkor kaptak 
a pesti, váczi, tatai, móri, kecskeméti, gyöngyösi, 
miskolczi és sok-sok más iskola újabb, egészsége
sebb helyiséget. A mindennapi 8- 9 órai tanítást 
leszorították naponkinti 5- 6 órai tanításra. A tanító
kat megvédelmezték egyes hitközeégi basák túlkapásai 
ellen és keresztülvitték, hogy a kormány 1858-ban 
kibocsátott rendeletében (5. pont) erélyes védelmébe 
vette a zsidó tanítókat. 2 Kernay dékán bácskakerü
leti tanfelügyelőnek figyelme és előzékenysége a 
zsidó tanítók iránt oly nagy volt, hogy a kerületi 
tanítói konferencziára megjelent zsidó tanítóknak 
saját költségén rituális ebédet készíttetett. És mennyi 
jósággal látta el tisztségét a népszerű pesti tan
felügyelő Mayer István! Mi öregebb tanítók sok, ki
váló jóságát jellemző adomát hallottunk még idősebb, 
most már elhunyt kartársainktóL 

t Schmidt i. h. V. 549. l. 
2 U. o. és Allgem. Zeit. d. J udent. 1858. aug. Temesvár. 

--~ 
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Tehát nem annyira az új tanügyi politika eszközei, 
a germanizáczióra és katholizálásra kiküldött embe
rek voltak rosszak, hanem magában a r endszerben 
rejlett a sok erőszak, visszásság ,és fonákság. Belátta 
ezt némely egyházi főpap is. Igy tudjuk, hogy a 
váczi püspök 1855-ben és a herczegprimás 1859 ju
nius 27-én a kanoni dogmákra hivatkozva tiltakoz
tak a katholikus papoknak zsidó iskolákra való fel
ügyelete ellen,'1 de úgy látszik, a magas klerusnak 
ez alkalommal kifejezett aggályait az akkori minisz
ter azzal tudta eloszlatni, hogy rámutatott arra, 
hogy a zsidókkal szemben nem kell a térítés veszé
lyétől tartani és hogy ilyen inspekczió mallett az egy· 
ház mégis biztosabban n ézhet a zsidók végleges át
térése elé. Íme a ló láb; nem az volt az akkori kor· 
mány czélja, hogy a zsidóságnak is módot és esz
közt nyújtson általános müvelődésre, hanem szándé· 
kának titokban kitüzött végczélja az volt, hogy a 
zsidókat a ka~holiczizmus karj aiba vezesse. 

A magas klerus ezen vonakodásának legalább 
részben köszönhető, hogy a helytartótanács 1857 no
vember 28-án Löw Lipótot, a nagytudományú sze
gedi förabbit, a Csongrádmegyében levéS izr. iskolák tan
felügyelőjévé kinevezte. Ö volt az első és mindeddig 
az utolsó zsidó vallású tanfeli1gyeléS állami kinevezés 
alapj án, és kineveztetése volt az első eset, hogy ha
zánkban zsidó iskolákat hivatalból egy rabbi felügye• 
lete alá helyeztek. 

t W. Josef Wertheimer ~St-!33. ~B Schmidt i. h. V. 
ö46. l. 

~----~--------------------------------------



A hatvanas évek elején, midön nz alkotmány ós 
szabadság békés visszavivásának ideje felvirradt, a 
zsidó iskolákban is megindult a harcz az importáll 
németség ellen és a hideg-rideg methorlikai ször zal· 
hasogatás helyébe megint a hazafiság melegft6 és 
éltető szelleme lépett. Az iskolai élet gyújtópontja 
megint osak a haza lett. Mily lázba hozta ezen oseu· 
des politikai átalakulás a magyarhoni zsidó tanító
kat, kiknek kebelében egy napról-napra szebb haza
fias reményektől dagadozó sziv oly heve on dobogott! 
És ezen láz, ezen nyugtalanság átragadt tt gyerme
kekre is,· kik a készillő nagy változást pedig osak 
sejthették. Az idegenből bejött zsidó tanitókr& is 
rokonszenvesen hatott &z új szellemi n1ozgalom. Leg
nagyobb részük szivesen látta, hogy magyar kartár
saik tanitását hazafias szellem hatja át. 

Azonban a haza jobb jövőjének der ngó hajnaitt 
sötét és szomorú helyzetbe sodorta a zsidó iskola 
akkori jelenét. Az alkotmány és szabadság holyre
állitásának kérdése úgy foglalkoztatta a tanügy ve
zető férfiait is, hogy alig törődött roost valalii az 
iskolákkal. Különösen a zsidó iskola, mely Q hely
tartótanáosnak addig mindig dédelgetett gyermeke 
volt, most hamupipókéjévé lett. A 'anügyi hatóság 
emberei feléje se néztek már a zsidó iskolának. 
A rabbik és ros-hakohol-ok omnipotenoziája korlátot 
nem ismervén, megkezdődött a zsidó tanítók és isko
lák szomorú korszaka. A lejáró régime nagy hibája : 
hogy a zsidó iskolákat a rabbikkal és hitk. vezetö
séggel ellentétes helyzetbe hozta, most keservesen 
meghoszúita magát. Senki sem védte, senki aem 
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támogat ta a szegény Lanitót, midőn a hitközeégi 
elnök állásától megfosztotta és az öreg, beteges 
tanítónak, bármily derekasan müködött is, most nagy 
családj ával a vándorbothoz kellett nyúlnia és ha 
sikel'ült is valahol biztos fedél a,lá jutni, mindig 
fölötte lógott az újból való elbocsáttatásának Da
mokles -kardja. Egynéhány derék hitközség kivételé
vel majdnem minden iskolaterem a folytonos tanító
változás színhelyévé lett. A Pester J.Jloyd hirdetési 
rovata főképen a zsidó iskolai tanítói állásokra kiirt 
pályázatokkal telt meg és megteltek a zsidó tanítói 
vásárok helyiségei is. Az Orozy-kávéház Budapesten 
állandó tanyája volt az állásaikból elcsapott, kínál
kozó tanítóknak és a debreczeni, székesfehérvári, 
eperjesi és nagyszombati tanítóvásárok a zemán
idejében csak úgy hemzsegtek állást kereső poodago
gusoktól. Ezek közt persze nagyobbrészt csak amo
lyan álpaedagogusok voltak, kiket gúnyosan aOifesz
lehrer u. Kinderschoobtim" 1 ozíme alatt emlegetni 
azoktak ; de volt köztük akárhány diplomás tanitó, 
ki nagy és neves iskolában is sikeresen müködött. 
Hogy iskaláink ily folytonos tanítócsere mallett 
prodagogiai tekintetben mennyit szanvedtek és quali
tative mennyire sülyedtek, könnyen elképzelhetjük. 

Az alkotmány visszaállítása után a felejthetetlen 
emlék ü báró Eötvös József dicső minisztersége alatt 
létrejött 1868. évi 38. törvényczikkel, az ~rszágos Izr. 
'fanitókópzö Intézetnek szellem- és nyelvben való 

l ~,oglalkozá.suk rendeR czfme: .:Iünderlehrer és Ofosz
Rchochtinu ~ gyermektanitók és baromftmetRzök volt. 
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megmagyarosadásával és az Orsz. Izr. Tanítóegyesü
let megalakulásával egy új aerája kezdődik a magyar 
zsidó népiskolai tanügynek. A hét éven át tartó szo
morú átmenet után egy fényes korszaka indul meg 
a hazai zsidó iskoláknak, oly korszak, mely alatt 
arany betükkel írták be működésüket a magyar okta
tás történetébe. 

Hogy az alkotmányos szabadság és a tiszta szabad
elvűség j egyében meginduló nemzeti kormány min
denekelőtt a zsidó iskolák addig oly zilált állapotá
ban is rendet csinált, hogy azokat külön gondozásba 
vette, hogy a zsidó tanítók állását stabilizálta és 
hogy tanítóegyesületünk müködése is nagyban bozzá
járult a modern nemzeti zsidó iskola kialakításáboz, 
ezt mi mindnyájan jól ismerjük. Hisz a múlt század 
utolsó harmada, mely alatt ezen kialakulás történt, 
még oly l{özel esik hozzánk, hogy annak minden 
kulturmozzana ta ismeretes előttünk és fölösleges 
tehát, hogy iskaláinknak azon időben való állapotát 
részletesen ecsetelj ük. Csak egy-két j ellemzö részére 
kell, hogy bővebben kiterjeszkedjünk. 

Tisz~elt hölgyeim és uraim ! Nincs ország, talán 
csak ~z Egyesült-Államokat kivéve, hol az iskola 
átalakító ereje a felserdülő nemzedéken oly szembe
szökően és meggyőzö módon kimutatható volna, 
mint éppen minálunk Magyarországon. Amit hazánk 
iskolái és ezek közt elsősorban a zsidó felekezet 
iskolái a magyarosítás terén rövid három évtized 
alatt elértek, az az eredmény egyenesen bámulatbaejtő. 
Csak el kell mannünk az ország nyugati és északi 
periferiájára, a német, tót és román vidéken leviS 
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zsidó községekbe és lelkesedő bámulattal fogjuk 
látni, hogy mennyire megmagyarosodott zsidóságunk. 
Lépten-nyomon fogjuk tapasztalni, hogy lélekben és 
nyelvben magyar majdnem minden zsidó. Leghőbb 
vágya, leggyakoribb, gondolata bazá~k boldogulása, 
hazánk dicsősége. Es ezen nemzeti kulturális vív
mány főképen a zsidó iskolának, a zsidó tanítónak 
érdeme. Ezt tanfelügyelők, főispánok, miniszterek 
urbi et orbi elismerték, kijelentették és erre szabad 
nekünk is itt és mindenütt öndicsekvés nélkül hivat
koznunk. 

A zsidó tanító, kinek lelke tele van eszményi tar
talommal, kit törekvése mindig egy magasztos czél 

· felé vezet, abban a korszakban is egy magasztos 
eszméért élt és müködött. Ez az eszmény az egysé
ges, boldog haza volt. Az egye nj ogusítás még csak 
izzóbbá tette hazaszeretetét, melyet szíve egész me· 
legével beleplántált tanítványainak fogékony keb· 
lébe ; tudásával lelkében alapját vetette a .nemzeti 
kulturának. És e hazafias törekvését teljes siker ko· 
ron ázta. 

A nemzeti állameszme követelményének a zsidó 
iskola, mint a nemzeti kultura egyik tényezője, a · 
XIX. század utolsó negyedében fényesen eleget tett. 
Hiszszük és valljuk, hogy jövőre is lelkesedéssel fogja 
e kötelességét teljesíteni. De a zsidó iskolának még 
~ás . fe~adata is van, a mint azt maga, czímének 
JelzlSJe lS hirdeti: felekezetének is kell hii és lelke& 
híve~et nevelni. És itt mindjárt mintegy magától 
~erül fel azon kérdés: vajjon e tekintetben is teljes 
Siker koronázza a zsidó iskola müködését a lefolyt 
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korszakban ? Bizony, hogy ha erre a kérdésre felelni 
aka.rván, kutat va azétnéznénk a múlt századvégi 
iskolákból kikerült mai zsidóság közt, sajnos, csak 
habozva felelhetnénk igennel. Mert mit veszünk 
észre a jelenlegi zsidóság vezetlS nemzedéke között? 
Egy kis töredéket kivéve egyrészt tartalmatlan for
malizmust, vallási türelmetlenséget és fanatizmust; 
másrészt pedig szép eszméket kifejező ezertartásokat 
gúnyoló vallási indi:fferentizmust vagy nihilizmust. 
E két szélsőség között egy nagy ür tátong felekezetiink 
hívei között. Hiányzik ott ama középzsidóság, mely 
erős, tisztult vallási meggyőződést igazi műveltséggel 
egyesít magában, mely felnőtt ama szívéböl ki nem 
irtható büszke tudatta!, hogy elválaszthatatlan tagja 
a világhódító tiszta monotheizmust valló közösség
nek, ama közösségnek, mely ősrégi tórá.jával az emberi
ség számára az erkölcsi világrend ala.pját vetette meg. 
llyen zsidóságnak neveljünk - tisztelt kartársaim - · 
gyermekgenerácziókat. A hogy tudunk magya'r zsidó- · 
kat az államnak n~velni, úgy neveljünk ezentúl 
zsidó magya'rokat a felekezetne/l is. Mindnyájunk
nak, kik felekezetünk szolgálatában állunk, egyesek
nek ép úgy, mint az egyesületünknek, szent köteles
sége azon nevelési eszközökről gondoskodni, malyek
kel a zsidóság közt rémítő mértékben elharapódzó 
vallástalanságnak gátat vethetünk. Itt nagy feladat 
vár reánk. 

Az első, a leghatásosabb eszközt ezen magasztos 
feladatunk megoldására abban látom, a mit már 
elnökünk, Stern Ábrahám igazgató múlt évi novem· 
ber 1-én kelt, a vidéki körelnökökhöz intézett es 

A:z IMIT Évkönyve 1909. 



194 MANOJ~ BERNÁT 

tavalyi Értesítönk 11. számába.n megjelent körlavelé
ben jelzett, hogy tudniillik <<a vallásoktatást didaktikai 
és methodikai alapokra kell fektetnünk és konczentri
kuson minden más tantárgygyal szerves kapcsolatba 
kell hoznunk, hogy így tanításunk központjává vál
jék és a zsidó iskolának zsidó felekezeti jellegél 
minden tekintetben Jcidomborítsa.)) Ebben a mondat
ban, igen tisztelt uraim, rejlik, nézetem szerint, a 
vallásos meggyőződés, a zsidó öné1·zet és öntudat 
erősitésének és terjesztésének kulcsa. A hogy isk o· 
láink képesek voltak a zsidóságot a magyarságnak 
megnyerni, úgy annak alapján képesek lesznek a 
zsidóságot felekezetének is visszanyerni. Ifas.~on át 
a vallásos szellem minden egyes tantárgyat, a hogy 
tanításunkban majdnem rninden m.onllatunkba.n 
megszólalta~juk hazafias érzelmünket is. És ezt 
annál inkább kell tennünk, minthogy, sajnos, sok 
tanuló, Itivált a városokban oly családban nevelke
dik, mely a vallástalanság és hitetlenség melegágya. 

Az iskoláinkból kikerülő tanítványok vallásos neve· 
lésének elmélyítésére és kiszélesítésére igen hathatós 
eszköz lenne az is, ha nópiskoláinkat mind V. és 
VI. osztályokkal kiegószí te nénk, a mint ennek épen 
felekezetünk érdekében rojl{S szükségességét már egy 
tagtársunk Értesitönk 1907. évi 11. számában oly 
logikusan és helyesen kimutatta. Sokkal biztosabb, 
erösebb vallásos alapot vethetnénk tanitványaink 
azivébe, ha azok hat óvon át mat·adhatnának inten· 
ziv zsidó vallásoktatás hatása alatt, ba mindeD 
napon a tanitónak hazafias és vallásos érzéssel teli· 
tett tanitását hallgathatnák; ha még abban n kor· 
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ban is, midön lelkük már fogékonyabb a vallásunk 
magasztos tanai iránt, a hetenkinti 6 órai tanításon 
át szivhatnák azokat magukba. Igaz, a zsidó iskola leg
nagyobb kialakulása sem elegendő, népiskolai vallás· 
oktatásunkat a tökéletesség magaslatára emelni, míg 
azt egy nagy bajtól meg nem sza badítjuk, malyben 
vallásoktatásunk a modern iskola fennállása óta 
leledzik. ~rtem ezalatt a.z egységes vaJJásoktatási 
tante1·v hiá.nyát. Valóban nagy defektusa ez zsidó 
iskolaügyünknek és ezen szégyenletes hiány örök 
sötét folt marad zsidó tanügyünl{ történ etében. V aló
ságos szatiráda ez a zsidóságnak, hogy 3000 év óta 
fennáUó vallásunk, mely annyi más, már szikln
szilárdsággal kiépített felekezetnek szülőanyja, nem 
képes vezérférfiai által egy o1·szágosan elfogadható 
tantervet alkotni. Tőlünk kitelhető egész akarat
erőnkkel azon kell lenniink, hogy mihamtuább egy 
minimális egységes vallásoktatási tanterv alkottassék 
oly iskolá.l\ számára, melyekben n. vallásoktatáshoz 
tartozó tárgyaknak betenkint () órat szentelhetnek. 
Ott, a hol több id<l juthat a vallástanitásnak, ám 
bővítsók saját szi:ikséglotiik és beltíMsuk szerint, 
de nz nem n~éttó sern valld.suHkhoz. setn z "id6 tan~ 
ű!Jyünlchöz, ho!Jy uagy 500 iskola ·mindeH hit,alalo~ 
1í~jclző n élkül iitlrtsze)•tíen kapkodjon tUé!J a hu":a
dik ~zázadba)~ is a tJallá ' l ani an !Jag után, hogy 
teszem a nyitrai zsidó iskola t.anulói ne ugyanazon 
vallásoktatásban részesüljenek mint a bonyhádi6i, a 
kassai zsidó gyerek n o ugyanazt tanulja Istenröl, a 
tórn.ról ós Izra.élrdl, mint teszem a kaposvári. Jól 
tudom, és itt szinte hallom már az ellenvetést'ket: 

lS* 
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nem mi rajtunk mulik, hogy a vallásoktatás terén 
ezen ziláltság uralkodik. 

A magyar zsidóság szervezetlensége, a konzerva
tivok és a haladók közt immár negyven év óta tartó 
harcz az o ka. 

Igaz, de nekünk zsidó tanférfiaknak kötelességünk, 
nem törődve a körülöttünk duló pártvillongásokkaJ, 
egy standard-tantervet teremteni. Vannak közöttünk 
oly férfiak, kik vallástanunk egész komplexumának aJa
pos i smerői és a mellett ügyes prodagogusok is, úgy 
hogy képesek lennének egy minden tekintetben ki
fogástalan mintatantervet szerkeszteni, vagy es&tleg 
egy valamely kerület, vagy csak egyes iskola részére 
már összeállított tantervet mintául elfogadni. És 
ámbár ily tantérv egységes ezervezetönk hiánya 
miatt egyelőre általános kötelező erőre nem emel
kedhetnék, fakultatív minősége is elegendő lenne 
arra, hogy zsidó n épiskolai vallásoktatásunk egysé
gesebb mederbe tereltessék 

Még szomornbb, sőt egyenesen botrányos azon 
zilált állapot, mely a nem zsidó iskolákban a hitok· 
tatás körül mutatkozik, de ennek megszüntetése nem 
a zsidó iskola feladatai közé tartozván, nem foglal· 
kozha.tunk itt vele. 

Századunk megujhodása óta az évről-évre alaposab
ban átalakuló ~ársadalmi és napról-napra nebezeb
bedö életviszonyok még egy másik nagy feladatot is 
rónak a zsidó iskolákra. 

Mindnyájan, igen tisztelt kartársak, tudjuk, hogy 
az emanczipácziónk törvényre emelésével a felserdüllS 
zsidó nemzedék jövője előtt egyszerre egy egész új 
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tág perspektíva tárult fel Mintegy varázsütésre 
megnyilt előtte addig elzárt minden életpálya és 
valamint a szűk térbe komprimált gőz, mely ha 
megnyilik előtte a szellentyií, hatalmas expa.nziv 
erejével akadály nélkül előre nyomul, úgy törte 
magát elemi erővel a zsidó ifjúság zöme is azon 
életpályákra, melyek eladdig előtte el voUak zárva. 
Majdnem minden zsidó gyermek vagy ügyvéd, vagy 
orvos, vagy tanár, vagy hivatalnok akart lenni és 
ebből kifolyólag megváltozott a zsidó iskola tanítási 
sulypontja is. 

Míg a negyvenes években - miután az 1839- 40-ik 
évi országgyűlés elhárította a zsidókat a kisipartól 
távol tartó korlátokat - a zsidó iskolákban a taní
tási sulypon t a mechanikára és a mértanra esett, 
és míg az 50-es években a Bach-Thun korszak alatt, 
midőn a zsidókat megin t főképen a kereskedelmi 
térre szorították, a zsidó iskolákban a merkantil 
szellem jutott túlsulyra, addig most 1867 után a tu
dományos és hivatalnoki pálya iránti lelkesedéstől 

volt tele a zsidó iskolának levegőj e. A zsidó szülök 
ambiciója gimnáziumba, vagy reáliskolába szorította 
fiaikat, kik ott könnyen boldogulhattak, mert minden 
zsidó iskolából középiskolába kerülő gyermek magá val 
hozta a humaniorák és a nyelvek megtanulására való 
képességet. 

A zsidó iskola három nyelvi és két történeti 
tananyagával valamint grammatizáló hajlamával 
mintegy egyenes propredeutikája volt a középisko
lának. Maguk a zsidó tanítók is majdnem három 
évtizeden át avval buzdították tanítványaikai a tanu-

í 
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lásra, hogy a középiskolába való felvehetőeéget tdz. 
ték ki nekik legmagasabb czél gyanánt. 

Hogy zsidó ifjaink ezen egyoldalu művelődési 

gravitáczió és a társadalmi viszonyok eltolódása 
által mily zsákutczába kerültek és mennyire szapo
rították a szellemi proletárok számát - ez nem 
szorul bővebb fejtegetésre ; de a szemünkbe ötlő 

szomorú tapasztalatokból azon tanulságot kell mari
tenünk, hogy a zsidó iskola ne legyen ~öbbé direkt 
előkészítőj e a középiskolának, hanem kiegészíttetvén 
teljes hatosztályu népiskolává, inkább a gyakorlati 
életben való boldogulásnak előkészítője. 

Ne legyünk többé a középiskolákon és az egyete
men átvezető életpályák lelkes szószólói, hanem olt
sunk tanítványaink zsenge szivébe, akár jómódú, 
akár szegény családból valók, az ipar és mezőgaz
daság iránti ezeretetet is, hogy az utánunk jövő 

magyar zsidó nemzedéknek foglalkozása egyenlete
sebben oszoljék azét az egész magyar nemzetben. 

A zsidóság egy kulturális téren való tömörü~ése, 
ha ez nem is mindig saját hibájának, hanem külsó 
viszonyoknak folyománya volt, mindig támadásnak 
volt kitéve. Legyünk tehát azon, az iskolában ép 
úgy, mint az iskolai falakon kivül, hogy iskoláink• 
ból kikerülö tanítványaink az élet számára elöké· 
szítő különféle iskolákban némiképen egyenletesen 
oszoljanak meg. Természetes, hogy ezen új törekvé
sünknek megfelelőleg szükséges, hogy népiskoláink• 
han a slöjd és a mezőgazdasági tanítás elemeit be· 
hozzuk és hogy olvasókönyveink is, mint az össs
tanitás központjai, a ezerint módosuljanak. 



A MAGYARORSZÁGI 7.SIDÓ I SKOL t\1 A XIX. 8ZÁZ A1)RAN RTR. Hl~ 

Tisztelt kartársaim! Evvel befejeztem kitüzött ibe
mám tárgyalását. Nem terjeszkedtem ki benne az 
általános modern poodagógiai kérdésekre, melyek az 
összes népiskolák közös ügyei. 

A zsidó iskola sajátos viszonyaiból kiindulva szi
ves türelmükkel csak azt a két nagy tanulságot 
akartam kidomboritani, malyeket a mult és a jelen 
tapasztalataiból a jövő számára levezetbetünk. 

Budapest. Mandl Bernát. 

BÖRRIES v. MÜNOHHAUSEN VERSEIBÖL. 

I. 

SAUL ÉS AZ EN- DORI BOSZORKÁNY. 

Izzó napfény a síron, hol Sámuel pihen ... 
A zord Saul im király l~n Izraelen. 
Tlizben forgott szeme, hogy hajnalban harozba asállt, 
8 éjfélkor vérbe borult, látván futó hadát. 

Oltártűz mallől felkiált J ehováho~. 
Az 6s Istennek hószínü kost ie áldoz. 
8 a fehér kőrlSl nemes bikák sürö vére 
Piros szalagként omlik barna kezére. 

De hiába vér, ima és hiába erős a dárd&, 
Az ős isten nem hajt ős népe szavára. 
B a tábortiiz melllSl Saul osak fölriad : 
• El a némber hez, ki idéz halottakat l t 
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S a boszorkányhoz mennek im En-Dorba éjszaka ... 
Három döngő .ütésre megnyilik ajtaja. 
S három kiáltás búg le a halál honába 
S kapúja a halálnak a harmadikra - tárva. 

És füstfelleg gomolyog föl ·s sz ól a boszorkány: 
«Agg hős kel a mélyben, úgy jön, jön mogorván» .. o 

S párduczbőr· lebben s köntös mint a hó -
S ott áll Saul előtt agg Sámuel, a biró. 

' 
cSirból mit zaklatsz földi világba?!» 

«Adonáj nem hallgat az ősi imákra f 
Olt-árom füstje a földre lecsap 
8 á.lmot megfejteni nem bir a pap. 

Fiaim meg én csak néztük mint huny a láng, 
Fiaim meg én hiába imádkozánk. 
Fiaim meg én hiába vezettük a hadat ... 
Ezer vitézünk hullt egyetlen éj alatt r» .. ' • 

S szó kél s a ki szól, nincs ím sem ott, sem itt o •• • 

c Holnap nálam lesztek : te és fiaid ! • 
S felnyög a király . . o S a világ forog vele . · o 

És Gilboa szirtormán fölpirkad végzete. 

IL 

ÉS SZÓLT EZSAIÁB. 
, 

Oh, \Jeruzsálem, jaj neked l 
Fejed, szived romlott, beteg. 
S ím fiaid meg lányaid 
Dalolva tánczot lejtenek. 

• 
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Óh, Jeruzsálem, jaj neked! 
Mint zajlik néped dáridója, 
Éj , nap szakán, utczák során 
Mint les bűn zsákmányt vércsemódra. 

Megbántva Urad Istened 
8 haragja szörnyen ébred ím 

... Zúg már Liban€)n tetején 
És Bázán büszke tölgyein. 
És jön, jön egyszer közelebb ... 
Óh Jeruzsálem népe, nem félsz ? 
Már sujtó öklét emeli 
És ökle elől nincs menekvés. 

Nézd, mily felhő borul föléd, 
. Füstként gomolygó, fekete. 

S Kidron mélyén mint ostoroz 
Tajtékzó árt a vész dühe. 

l 

Oh Jeruzsálem, jő a nap 
S rajtad szfr gőg jár '\Tad ro bajjal . . . 
8 át Anathatnak erdején 
Miezraim zordon hada nyargal. 

V ad j ajt hall akkor a világ : 
N agy népnek kell megdőlnie . . , 
8 vak éjbe bágyadt szemedet 
Föltépi Assardon dühe. 
És majd a barna médmarok 
N ép ed leányát megragadja 
8 e markolAst megérzi majd, 
Meg, annak hószin, üde karja J 

V ad harczi kocsik kerekén 
Szétronesolódik gyermeked, 

' 
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Kiom16 vére öntözi 
Médpatkó-dúlta földedet. 
Czion czédrus-szilánkjain 
Kél bálványdicsérő zsolozsma . . . . 
S J ah v énak selyemfüggönye 
Márványromok közé taposva. 

Hárfád nem sz61 már . • . Ott hever 
Húrjaszakadtan valahol 
8 tűzben megolvadt harsonák 
Szent ércze lomhán rája foly. 
Az ellenség száz őrtüze 
Befényli este a vidéket ... 
Füst álmodik rajt' hetekig 
Akráról, a mely porig égett. 

8 otthon tok omladékain 
Véressé ko p ván térde tek, 
Ha majd rekedten riogó 
Imákkal ott vezekletek : 
Óh Juda népe, a fohász , 
Mit az Urhoz fölsírsz az égbe 
Mintha csak eldobott üveg 
Csörrenne trónja lépcsejére l 

Óh Jeruzsálem, már az Úr 
Nem hallgat meg, hidd szavamat r 
Óh Jeruzsálem, már az Úr 
Urad megátkoz, megtagad. 
Haját hadd tépje Astaróth 
8 ruháját tépje Ráma végig l 
Ruháját, melyen annyi por 
Ée verejték és vér sötétlik. 
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Éj lesz, sötét éj e hazán . . . 
Mindütt fojtott sirám zokog. 
Sóhajtozástok végtelen 
Láncán úgy kell sorvadnotok. 
8 Edom fellH majd szüntelen. 
Sír hozzám a kérdés, a félénk : 
Mondd, jósunk, mégsem virrad-e? 
Mondd, őrzl>nk, hosszú lesz az éj még ? 

III. 

A FIÚ. 

Halálhörgés búg Garamé nyirkos szirtmélyein. 
Assúr csatája Izraelt már tönkreverte im. 

8 a kit Nabukodonozor csak lát a merre jár, 
Többé sötét zsidó szemét az föl nem nyitja már. 

S ott fekszik Melchiczedek is - a szír királyra néz -
Sápadtan, büszkén . . . 8 késik ím a kegyelemdöfés. 

Mint sárga márvány a király zord arcza oly rideg, 
Am hirtelen boldog mosoly most hlSn enyhíti meg. 

N os, Nabukodonozor, ezt mért nem d ö föd le hát ? 
.- Anyámnak ez csatolta föl egykor a saruját l ... 

Fordította : Telekes Béla. 
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ROTHENBURGI R. MEIR B. BARUCH. 

Van egy hatalmas tanítása az ujkor természettudo
mányának, melynek megkapó igazsága a népek fejlő · 
désére is áll. Az élet egységének tana ez, _ az a mély
séges gondolat, hogy az egyén élete rövid és gyors 
ismétlődése a faj életének. A tények igazaágán alapul 
ez a törvény. Még a ezervetlen testeknél is mutatja 
a tapasztalat, hogy a legkisebb rész az egésznek sajá
tosságait viseli magán és hogy a közösség küzdel
meiből, szenvedéseiből az egyes embernek is kijut, 
azt a történelmi kutatás számos példával igazol
hatja. A küzdelem pedig az élet megnyilvánulása, a 
lét forrása, a :~zenvedés a genius müködésének fő

feltétele. 
A zsidó nép sorsa visszatükröződik egyes, kiváló 

fiainak életében. Még a azorosan vett irodalomtörté
neti alakoknál is, akik távolabb állnak a külsö' ese
ményektől és müködésükkel tisztán a szellemi érde
kek szolgálatára sz o rí tk o znak, észlelhető e tétel helyes
sége. Nagyritkán hat ugyan a külvilág zaja a közép
kori zsidó tanházakba, a malyekben hivatott meaterek 
hívő kegyelettel őrzik az ősi öl'ökséget, a hagyomá· 
nyos tanokat, de azért ezeket is felkapja a küzdelmes 
népélet árja és végig szenvedik a felső nyomást, a 
kiilsö kényszert, azt az átkos végzetet, mely fajuknak 
osztályrészül jutott. 

Hatszáz esztendeje annak, hogy haló poraiban 
nyugalmat talált a németországi zsidóság legkiválóbb 
rabbija, a ro\henburgi talmudiskola feje, Méir b. 
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Báruoh. Hét esztendeig sinylődött a mainzi Wasser
burgban, majd az elzászi Ensisbaimban és tizennégy 
évig feküdt temetetlenül az utóbb nevezett vár pín
czéjében. Személyét túszul tartotta vissza a hatalom, 
számítva a meater iránti rajongó tiszteletre és még 
holta után is a növekvő kegyeletre, hogy ezekből a 
szent érzésekből tőkét kovácsoljon. A szegény német 
királynak pénzre volt szüksége és ennek a szükség
nek lett áldozata a jámbo1· rabbi. De nem tragikus 
sorsának köszönheti R Méir hírnevét, a memorköny
vek számtalan vértanuról emléke~nek meg, úgy hogy 
ennek az egy áldozatnak szenvedése alig tud fájdal
masabb érzéseket kiváltani a lelkünkből, jelentősé

gát nem élete végének 1·egényes körülményeiben kell 
keresnünk, hanem irodalmi müködésében, kortár
saira és tanítványaira való hatásában, iskolájában, 
mely útjelző a talmud tanulmányozásának történe
tében. 

Élete külső viszonyairól vajmi keveset tudunk. 
A döntvényeiben a tanítványai mti veiben elszórt ada· 
tokból kell megalkotnunk az lS képét, apró futólagos 
jegyzetekből megállapítanunk jellemét, egyéniségét. 
Neve, intézkedései, magyarázatai számtalanszor for· 
dulnak elő a korabeli és a következő emberöltő 
haláchikos irodalmában, mintegy gyujtópontból árad
nak ki belöle a világosság sugarai, az ö tekintélyére 
hivatkoznak a tizenharmadik század második felé
nek talmudtudósai, mindamellett az életrajzi adatok 
gy érek, hézagosak. Ezeket a zsidó irodalomtörténet · 
alakjainál mindenkor össze kell raknunk, mert a 
külsö életviszonyokra kevés vagy semmi súlyt sem 
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fektet az utókor. Hozzájárul még az a körülmény is, 
hogy Méir b. Bárneh személyét összetévesztik a 

későbbi krónikások és bibliographusok Méir b. Todros 
halévi vel, . sőt még azon is tünődnek, vajjon Méir 
b. Bárneh azonos volna-e a rotbenborgi R. Méirrel. 

R. Méir 1220 körül született Worm.s-ban. Apja 
Bárneh b. Méir volt, tudós férfiu, aki pijut magya
rázattal is foglalkozott. 1281 tavaszán húnyt el és 
fenmaradt sírfelirata ékes szavakkal jelenti az érde
mes aggastyán testi és lelki erej ének frisseségét. 
Fiának, Méirnek növekvő dicsőségét saját szemeivel 
láthatta még és részese, tanuja lehetett annak az 
általános tiszteletnek, mely a neves tanító alakját 
körülvette. Anyai részről nagyatyja R. Eleázá1~ volt, 
akiben talán a wormsi Eleázárt, a Rókéách hires 
szerzőjét sejthetjük. Testvérének nevét is ismerjük, , 
Abt·ahám, a Szinaj nevü mű szerzője, valamint 
rokonaiét, akiket idéz : József b. Méir, Náthán 
(Seligenstadtból) nagybátyjái"' a nürnbergi Ábrahám, 
Ásér, Báruch b. Urarága hakóhén, malléknevén Se
ligma.n Kölnben, Élia és Dávid. Eliézer, Jákár b. 
Sámuel halévi, Juda hakóhen Mainzban, Menáchém 
b. N a.tronai Würzburgban, Mózes Ázriél b. Eliézer 
hadarsán, az eisenachi Sámuel és a bambergi Sámuel 
b. Báruch. 

R. Méirnek nem volt fia, csak két leányáról tudunk, 
az egyik, Ráchel házassága első évében halt meg, a 
másik, Rebeka hosszú kort ért el. 

Az atyj ához való viszonyáról egy érdekes, a.nek· 
dotaszerd megjegyzést közöl Ásér b. Jechiél, mely 
sokféJe magyarázatra adott alkalmat, sőt Iszarles 
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Mózes glosszáiban komolyan hivatkozik reá: (c Azt 
beszélték a rothenburgi R. Méirről, hogy attól a nap
tól kezdve, melyen nagy állást foglalt el, apját nem 
látogatta meg és nem akarta, hogy ez hozzá jöjjön. • 
Hogy Méirt a tiszteletlenség vádja alól tisztázzák, 
valami szövegromlásra gondoltak. A megjegyzés nem 
Méir b. Báruchra, hanem Méir Abula fiára vonatko
zik, aki a Maimftni elleni harczban gyülöletes szere
pet játszott, mondja az egyik nézet, a másik azzal a 
zsidó felfogással akarja a mindenesetre érthetetlen 
eljárást menteni, hogy a tanítók tisztelete megelőzi 

a szülő iránti köteles tiszteletet. Méir tudásban felül
multa apját, ennek tanítója volt, az etiquette kér
dése, ki álljon fel a másik előtt, annyira kényessé 
vált, hogy inkább nem akart a fiú apjával találkozni, 
semhogy a törvény rendelkezésével ellentétbe jöjjön. 
Ezek a motivumok, melyek a tudósok nagyrabecsü
léséből erednek, ismeretesek. Tudjuk, hogy Ásér, aki 
a fenti esetet elbeszéli, fia J echiéi előtt felállt, mint
egy elismerni akarván ennek fensőbbségét. De magá
nak a ténynek ridegségét nem enyhíti az utóbbi 
magyarázat. A köztudat, mely érzelmi dolgokat nem 
a törvény betűje ezerint intéz el, nem nyugodbatik 
meg benne. Különben is Méir jellemét határozottan 
kedvezöbb szinben tünteti fel egy másik tanítványá
tól származó megjegyzés: (cÉn láttam, hogy a mi 
tanítónk megbecsülte a tanulókat, még azokat is, 
akik nem voltak annyira kiválók.•, A gőgös elbiza
kodottság teljesen ki volt zárva nála. Azért a fent
idézett hely okvetlen szövegjavitásra szorul és pedig 
a következő értelemben : «Azt beszélték a rothenburgi 
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R. Móirr61, hogy attól a naptól kezdve, melyen nagy 
állást foglalt el, 6 maga látogatta meg atyját, de nem 
akarta, hogy ez hozzá jöjjön.,, Egy csekély emendátió 
eltünteti egyéniségének azt a rideg vonását, mely az 
idéil< folyamán valamely másoló hibájából keletkezett. 

Mint zsenge ifjút Würzburgban találjuk Méirt a 
bécsi Izsák b. Mózes, az Ór Zárua szerzöjének tan
házában. Ez 1235 előtt volt, mert Eliézer b. Jóél 
balévi, aki ugyanakkor Würzburgban müködött és az 
emlitett évben halt meg, még élt. Az ö döntésére 
hivatkozik Méir, hogy egy nemzsidó asszony tanu
sága alapj án gyász tartandó. Többek köz t Izsák Ór 
Zárua eldtt Bába Karoroa traktátusát tanulta, dönt
vényeiben is gyakran idézi szóbeli közléseit, de 
müvét nem emliti, amib<>l azonban nem következik, 
hogy az Ór Záruát nem isme1·te. Nehány évig tar
tózkodhatott ott és bizonyos érettségre tett szert, 
mert későbbi irataiban megjegyzi, hogy meatere előtt 
haláchikus kérdéseket önállóan kezelt. A würzburgi 
iskola tekintélyei közt találjuk ebben az iddben a 
nevezett Eliézer b. J ó él h~.tlévin és Izsák b. Mózesen 
kivül ~Jónátbán b. Izsákot, akit M~ir csak közvetve 
idéz és Sámuel b. Menaohémet, akit Méir tanitójái
nak mond. 

A német talmudiskolák csak előkészítői lehettek a 
tudományszomjas ifjuságnak. A hagyományos iroda
lommal vall>t beha tó bb foglalkozásnak forrása Franczia
országban volt található, a tószafisták tanházaiban. 
Maguk a német meaterek ie innen ezerazték tudásu· 
kat, a talmud dialaetikai magya.rázatát és az 6 pél· 
dájukat követték a buzgó tanítványok. Két évszázad· 
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dal azelőtt Rasi W orrosba és Mainzba volt kénytelen 
vándorolni, hogy R. Gersom hagyományaival megis • 
merkedhessék és alig egy emberöltővel halála után 
már az ő köréből indult ki a tan és a tanítás. Szel· 
lemi örökségét méltó utódok gyarapították és az 
északfranczia talmudiskolákba nagy számmal zarán
dokoltak német és csehországi ifjak, hogy a tószafis
ták sajátos módszerét eltanulhassák. Ezt a virágzó 
tudományos életet a zsidóság rosszabbá vált külső 

helyzete sem akasztotta meg. A lateráni zsinat elren
delte a zsidó jel kötelező viseletét, a ezerzetesek vak
buzgósága és a király türelmetlensége a zsidók erkölcsi 
és anyagi megsemmisítésére törekedett, de azért a 
tizenharmadik század első évtizedeiben még jelenté
keny iskolákat találunk. A párizsi talmudiskolán, 
melynek élén Juda Bire Leon és utána J echiéi Bire 
Vives állott, utóbbinak háromszáz tanítványa volt, 
még a, multnak fénye ragyog és a következő hanyat
lás oka nem a meaterek a kiváló tekintólyek hiányá
ban, hanem a mostoha viszonyokban keresendő. Egy 
hitehagyott zsidó, Donin Miklós lelketlenül bevádolta 
a talmud ot IX. Gergely pápánál és .keresztül vitte, hogy 
ez a talmudpéldányok elkoboztatását rendelje el. 
Gyülölködő támadásánák eredménye volt az 1240 
j un. 24- én megtartott párizsi disputáczió, mely ben 
Jechiel három tudós társával együtt védelmezte a 
talmudot az apostata vádjaival szemben. Két évvel 
rá mégis elégették a zsidó iratokat. 

Ebben az időben jöhetett Méir b. Báruch Franczia
országba, a falaise-i Sámuel b. Salamon Bire Morel 
tanbázába. Az 1242-iki talmudégetés alkalmából egy 

Az IMfl' Éukönflve 1909. 14 
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megindító gyászdalt ír t, mely az Áb.hó 9-ikén elmon
dott siralmak közt helyet foglal. Az elégia nem nyelvi 
szépségével tünik ki, itt-ott nehézkes, darabos, de 
közvetlenségével, hangulatával megragadó. Egy bána
tos lélek őszinte keserve, mely a legtisztább érzés
erejével szólal meg . . Nincs semmi okunk kételkedni 
abban, hogy ez a gyászdal (Sááli Szarufa, <l Köszöntsd 
te tűznek martaléka~> ) a párizsi talmudégetés esemé
nyére iródott. A középkori szelich a· költők nem a 
multból vették dalaik tárgyát, hanem a zord jelen 
ezer búja-bánata szálaltatta meg panaszos ajkaikat. 

Sámuel Sire Morel, egyike azoknak a tudósoknak, 
akik a talmud védelmében 1·észtvettek, igen jelenté
keny tószafista. volt. A kiadásunkban levő glosszák 
Ábóda Zára traktátushoz tőle származnak, más trak
tátusokhoz való tószafotj ai is idéztetnek. Irt egy 
rituális compendiumot, magyarázatot József Tóbelem 
verses peszachrendjéhez, döntéseire is gyakran hivat
koznak. Tanítói Juda Bire Leon, a dreux-i szent 
Salamon, tanulótársai J echiéi b. József Bire Vives és 
Izsák Ór Zárua, akivel levelezésben állott. Irodalmi 
tevékenységét, előadásait kön:vvek hiján is folytatta. 
<1 Elhagyott a lelkem, megfogyott az er<Sm, az üldözö 
miatt, akinek keze megnehezült felettünk, a szemünk 
fényét elvette és nincs kezünkben könyv, hogy ku
tassunk, tanítsunk, irja később tanítványának, Méir 
b. Báruchnak. Vajjon ez Falaise-ben vagy Párizsban 
hallgatta Bire Morel előadásait, azt nem döntbetjük 
el Sámuel b. Salamon J ecbiéllel együtt müködött. 
flrírizs tw.l6Rrtinak neveztetnek és az utóbbit ugyan· 
csak tanítójának mondja Méir. Ott ismerkedbetett 
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meg a corbeili Perecz. b. É liá-val, aki később Német
országba is jött és Méir tanítványainak tanítója lett, 
Eliézer de Tou ques , neves tószafi.stával, a tizenhar
madik század második felének legnagyobb franczia 
tekintélyével, akivel tudományos érintkezésben állt, 
egyált~lában az egész tudós körrel, mely a jámbor 
J echiéi körül képződött. A fran_czia iskola mély beha
tással volt Méir b. Báruch fejlődésére, az adta meg 
irodalmi müködésének irányát és czéljait, a nagy 
tanítónak módszerét. Nála is, mint e kor legtöbb 
talmudtudósánál a Francziaországban _ töltött évek 
maradandó benyomásai képezik a későbbi tevékeny
ség alapját, legfontosabb tényezőj ét. 

·Hogy mikor tért vissza hazáj ába és hol telepedett 
le Méir, erre nézve semmi adatunk _ sincsen. Életé
nek három évtizedéről nem tudunk semmit és a 
mikor először tünik fel előttünk, akkor már dicső

sége delelő pontján állott a rothenburgi mester. 
Döntvényei chronologiai sorrendj e nincsen megálla
pítva, innen a tájékozatlanság. Évszám ot nem talá
lunk responsumaiban, az egyik az 1272-ik évet tün
teti fel és müködése helyéül már Rothenburgot j elöli 
meg. A Tauber malletti Rothenburg, melyhez az első 
nyomok ve7Aetnek, adja meg Méir b. Báruch mellék
nevét. Itt élt, müködött, tanított, innen válaszolt a 
hozzá intézett nagyszámu kérdésre. Az a feltevés, hogy 
székhelyét, iskoláját máshová tette volna át, semmi
vel sem okolható meg. Egyes adatok szólnak arról, 
hogy Constanz (nem Kostnitz), Augsburg, Worms, 
Mainz, Nürnberg városokban is volt, de ezek az ada
tok nem bizonyítják, hogy ott lakott volna. Szem 

1 * 



előtt kell tartanuuk azt a másunnan is bizonyítható 
tényt, hogy a három község (Speier, W o1·ms és Mainz) 
idö1·ől-j dőre különösen kétes házasságjogi kérdésekben 
zsinatokat tartott, malyeken a Rajnamellék tudósai 
és közeégi képviselői i s megjelentek. A rothenburgi 
Méir tekintélye döntött vitás ügyekben. Gyakran sze
mélyesen vett részt ezeken a gyüléseken, néha átirt 
a hármas községnek. Igy értendő ez a kitétel : B. 
Méir úgy döntött Wormsban, Augsburgban. Hogy 
nemcsak a három község egyikében tartottak gyűlése
ket, hanem az egyöntetü eljárást megállapító zsina
tokat más városokba is hívták össze, arra is vannak 
adataink. A nürnbergi gyül és en Méir már mint haj
lottkoru ember vett részt. Többszö1· találjuk: <dgy 
döntött R. M. élete yégén Nürnbergben. 1> Hogy Mainz
ban tanházat tartott volna fenn, az directe félreér
tésen alapul. Rothenburgról határozott tudomásunk 
van, a többi helyeken ideiglenesen roliködbetett volt, 
de huzamosabb ott tartózkodása mellett nem szól • 
semm1. 

Hogy Méir milyen állást foglalt el életében, ennek 
a kérdésnek tisztázását itt helyén valónak találjuk. 
Jost és Graetz őt tartják Németország első hivatalos 
főrabbijának, kit állitólag Habsburgi Rudolf nevezett 
volna ki. Ez a feltevés alig szorul czáfolatra. Mena· 
chém Meiri ezeket irja róla: ccutánuk következett 
a rothenburgi R. Méir egész Francziaország (?) isko· 
lájának feje, aki terjesztette a tant és igen nagygyá 
lett és a nagy tanító, R. Eliézer, Németors~ág isko
lájának feje sat.•. Ebből a szövegblSl, melyben az 
országok neveit fel kell cserélnünk csak az követke· 

' 
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zik, hogy Méir németországi iskolafö volt, ami hiva
tásnak, de nem hivatalnak veendő. (Az utóbb neve· 
zett Eliézer, az ismert franczia tószafista Touquesböl.) 
A tudás erkölcsi hatalom és tekintélylyel jár ez 
bőven kijutott a rothenburgi tanítónak, - de semmi
nemü állással vagy ranggal. Különben a rabbi czim 
megvolt ebben az időben és viselője az öt megillető 
tiszteletben részesült, de a mai értelemben hivatal· 
nak nem mondbató. R. Méir tehát vezetője lebetett 
a németországi zsidóságnak, a nélkiil hogy a hatalom 
a közeégek fölé helyezte volna. 

A meater tanítványaiban él és egyénisége általuk 
lesz korszakalkotóvá. Csak meg kell neveznünk azo
kat, akik a rothenburgi körhöz tartoznak és érteni 
fogjuk azt a csodálattal párosult tiszteletet, mely 
Méir b. Bárneh alakjához füzödik. Nem a romantika 
müve, hogy ugyanazokkal a jelzőkkel látják el, mint 
Gersom, Rasi és hasonló tekintély ek nevét, <c a világos
ság>>, «a nagy világosság>>, cea szent>>, <ca mi tanítónk •, 
a kortársak elismerése és az utókor kegyelete a 
tények igazságos ítéletén alapult. A rothenburgi tan
házban a következő, a hagyományos irodalomban 
fénylő tudósokat találjuk : Asér b. Jechiél, a később 
Spanyolországba vándorolt, nagynevű talmudmagya· 
rázó, a «Roa•>, tószáfot, döntvények szerzóje; Abt'rthdrn 
b. Mózes, a <tBáruch Seámar» mü alapját vetette 
meg; Chájjinl b. Tzsák, aki a nagy Ör Y;áruát rövi
dítette, döntvényeket irt; Chájjim b. Máchir : l "sák 
b. Chájjim Ór Zárua Oppenheim; l :sdk Dürenból 
a <tSááré Dura' szerzlSje ; Méir b. Jekutüfl ha.kóhén, 
a Maimuni glosszák egyik szerkesztöjc ; Jlordrchai 
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b. Hi llél, a <c Mordechai )) ismert talmudi codex irója; 
lvlózes b. Jákób halévi, aki a «<Parnész• talmudi 
compendiumot írta; Simsan b. Czádok, a «Tás
becz ,> szerzőj e . Ezek az ismertebb nevek, de a tanit
ványok névsora ezzel nincs kimerítve. A korabeli 
irodalomban nem egygyel találkozunk, aki Méir b. 
Báruchchal közvetve vagy közvetlenül érintkezett és 
az ö behatása alatt áll. A rothenburgi iskola nem 
jelez uj irányt a halákha történetében. A glosszá
torok munkásságot folytatta, részint a talmud egyes 
traktátusait magyarázva a toszafisták módjára, más
részt Alfászi és Maimuni müveit látva el jegyzetekkel. 
Önálló tevékenységnek ez nem nevezhető, de azért 
igen értékes, gyűjteményes munkák keletkeznek Méir 
ösztönzésére. Ásér b. J echiéi és Mordechai b. Hillél 
Alfászi <cHalachot,>-jait bővítik, követve a talmud sor
rendjét, állítják ·össze a nevesebb tekintélyek néze
teit, Méir bakóhén pedig Maimuni «<Misné Thórá>>· 
ját glosszálja és a német, franczia talmudtudósok 
döntvényeit hordja össze. Felemlítendő az a körül
mény, hogy Németországban Méir iskolájában foglal
koztak először tüzetesebben a talmudi codexekkel és 
a vallásos gyakorlat megállapítását nagy mártékben 
elökészítették. Maga a meater példája, intézkedései. 
responsumai irányítólag hatottak az utókorra. Sim· 
so n b. Czádok, Mózes ha-Párnész sz eretettel írták 
össze Méir szokásait, kétes kérdésekben való el
járását. 

Aprólékos dolgokra is kiterjedő gondossággal rög
zítették így meg tanítójuk magatartásából a köve· 
tendő gyakorlatot. Házában, malyben külön téli és 
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nyári lakása volt, magasabban fekvő étkezési. terem
mel, 24 mezuzára van szüksége, mert mindegyik 
tanítványának külön szoba áll rendelkezésére, írja 
egyik responsumában, ami képet nyujt hallgatói szá
máról. Unnepnapokon. róshasána, peszach és purim 
napján elő azokott imádkozni, beszéli róla Simson. 
Hogy ezt nem hivatásszerűleg végezte, az kitünik 
más adatokból. Életét a talmud szabványai ezerint 
rendezte be, eljárását józanul tudta megokolni és bár 
kétes esetekben, vitás kérdésekben mindenkor a súlyo
sabb döntés felé hajlott, távol ta.rtotta magát a rajon
gástól és az é1·telmetlen mysticismustól. A babonára 
nem volt tekintettel, a túlzott jámborságot nem 
követte. Ma jelentéktelennek látszó, de abban a kor
ban fontosaknak tartott dolgokból tünik ki egyénisége. 
Megengedte pl. a tükör basználatát, a páros tárgyak 
él vezetére vagy használatára nem ügyelt, köt·meit sor
rendben vágta le, a fedetlen fővel való járásban nem 
látott tilalmat, az imádkozásnál nem izgett-mozgott 
és általában abból az elvből indult ki, hogy valamint 
nem szabad a tiltott dolgot megengedni, úgy a meg
engedettet sem szabad eltiltani. Rogy a szent földön 
a sírnak nyomása megszünik-e, arra egyszerűen azt 
mondotta: nem tudom. A Palaestinába való kivándor
lást, ha az ember nem tarthatja ott el magát, hely
telenítette. 

B. Méir döntvényei, responsumai igen 'gazdag kul
tnrtörténeti anyagot tartalmaznak. Levelezése, közel 
másfélezer szám, bizonyítja, hogy ö volt korának 
mértéka.dó, vezető férfia. Közel és távol fekvő köz
ségekből fordulnak hozzá véleményért, útbaigazításért. 



Augsburg, Bamberg, Bécs, lih·furt, Gosslar, Köln, 
Krems, Limburg, Magdeburg, Mainz, Mereeburg, 
Nürnberg, Quedlinburg, Regensburg, Speior, Atendal, 
W orma, Wül'zburg, Jh·ancziaországban Touques, Párizs,' 
vaJamint Olaszországban Rómából is kérték a ro~
tbenburgi iakolafő döntését. A kérdésok többnyire 
vallásügyi, házasság- és magánjogi te1·mé~zetüe J<, oj,y 
r éHzük azonban a közaógek belső kormányzat4ra, 
Hzervezetére, adózására vonatkozik és történeti szem
ponthól ie igen fontos. 

Az adóijgy, a Jiö~aégek áJtaJános ezöksóglotoinek 
fodozéae, a tcborviaolóa arányoR azétosztása ogyikét 
képcH~io u lognohozobbon azab(tlyo~hntó kórdéaoknek. 
l1a1yi azokáHok H hngyományok, nem állandó törvény 
azorjnt íntóztók ol 6a az uj ad6nomo1< éH a fokozocló 
megto l'h o ltaté~ok foJytán m inclen ko t· Hajá to~ esetek 
l<ópzlStltok, mélyek jgn7~Bógoa, do egyH~ersmirul mél· 
tárJyoH 1Yl ágitéléHü a vis2onyok kelléS ismerotóbéH folyt. 
Vol tn,k u. }u~tnJomnnk kiv4ltRftgofoJt~i, t~kil< fel voltak 
mu11tvo u~ ~tdófi0otóH nJól. Jtlzok ll közRég terheit sem 
r~k~Ht4k viHolni. M'áaok a, lakóholyüket változtatták, 
hogy ú~ áHr~ l ,~ m ogad6í'~tatáHt 1dkerUijól< vagy adó· 
juktf\ n6í'~vo a, f'(~Jochll o ,mmol küll)n ogyozio]( m(lg. 
Móir n~rn iHnwri ol ov,t n kí11Un megogyezúst, vagy 
H, h"kblwly v•íltoztata~Hát, hanem kötelezi az illoti>ket, 
ho~y "' ki}~Hóg iorlwibon rószt vegyenek. A földbir· 
f,okot nom tokintutto ttclóalapnak, cKalc a~ ir1gatlano· 
kat, a pónzvu.gyont. 

l•~llU~Jlt a kiJvetkező órdekoa eaet. A király biro· 
dalmtt 'gy róezét, filtnak adta át óH tt kö~Aégok, 
m.,lyak u, király t~rUJetén fliküdtok, az uj fenhatólág 
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alá k erülő zsidóktól a rájult oső adórészt követelték, 
amit ezek megtagadtak Méir úgy döntötte el ezt 
ft kérdést, hogy abban az esetben, ha a király telje
sen lemondott az átadott tartományok jövedelméröl, 
ezek zsidai fel vannnlt mentvo a közeégek adójához 
való hozzájÁirulástól. A honosság kérdése ia nem 
egyszer vá,H vitássá. M(lir tekintélye intézte ol a 
zavn1·t. 

IInzasságjogi intézkedósoi közül emlitendö, hogy 
döntóso alapján az ellenszegülö nő olvaaztette a 
házrJ.aeliglevelébon megállapitott öRszeget és bozomá· 
nyát is. Megtiltotta a nőnelt az uj&bb ht'lsasságkötóst, 
ha ft férjo oly vizbo fult, molynek partjai nem lát
hatók. Osnk ttbban nz esei,bon engedheti meg a nőnek, 
hogy ujra férjhoz monjon, lut illetékes tudós felmenti. 
A házttsságközvetitő csak fáradsága diját kapja, de n, 

hivtttáAoa közvetiLl~k n kikötött összeget követolbotik, 
ttzonbnn caaldA tt~ ogyilt fóltlH. ,Jellemző n következei 
l<ór<lóH is. Vt\lnld viv6mmttcrt fogad, hogy nálat a baj
viváRt rnegtanuljlll, elo n~utl\.n meggondolja n, dolgot. 
Móil· kütele~j öt a ldl<ötött hór uwgft1.otésére, 1nort 
ccez a tneHtoraóg megmenti nz on1her óletét, hu rab· 
Iók t(nnn.djttk mog''· 
Müv~lliclóRtörtónoti szempontból érdokoNole tlöntósei, 

molyok a tnuftól< viH~onynt óR holyzott\t Azab.Uyoz
z(~k. A mngántanftót nickor ogy fél vagy egy egész 
évro alkalmttztt\k, fizctósük ~.o r,o forint volt. Nóha 
nom bizonyoR idöro, hanem ogy t,raktátus tnnftáaára 
fogadták fol. Ha a tanitó vagy a gyermek beteg lett 
vagy utóbbi elutazott, az ta.pa erro az iddro nem 
akart fizetni. Ifa tnogbnH a 8Yot'mPk, az apa megta· 
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gadta a további tandijat. Méir a tanító érdekében 
döntött, de kötelezte ezt elvállalt kötelezettsége telje
sítésére még abban az esetben is, ha az apa időköz
ben felmondott neki. Nincs joga a tanítónak önké
nyesen böjtölnie vagy éjjel mások számára irásbeli 
munkát végeznie, mert akkor másnap nem tud taní-

tani. 
Gazdag döntvénytárából a jellemző példákat sza-

porítani leb et. A zsidók belső életére Méir respon
sumai még eddig eléggé ki nem aknázott forrást 
képeznek, őt magát pedig, karakterét, egyéniségát 
híven állítják elénk. Sajnos, hogy levelezése még 
nincs rendezve és számtalan oda nem tartozó, idegen 
részlet van a gyűjteményes kiadásokba felvéve. A szö
veg is sok helyt megromlott, egyes responsumok 
ismételten ki lettek adva a régi hibákkaL Egy kriti
kai kiadás nagyon szükséges volna. 

Csöndesen folyt le Méir b. Bárneh élete a rothen
burgi tanháza falai közt. A tannak és a közőseégnek 
szolgálatában állott, növekvő híre s tekintélyének 
súlya előtt meghajolt mindenki. Lelke nyugalmát, 
békéjét azonban megrontják a birodalomban támadt 
zavarok. A szegény grófból király ly á lett Habsburgi 
Rudolf uralkodása alatt visszatérnek a régi szenve
dések. A fejedelem gyenge oltalmáért nyomasztó ter· 
heket rótt a zsidóságra, legkisebb kedvezményéért 
uj adót követelt, de az ismétléidö . vérvádak és az 
ezek folytán támadó üldözések ellen nem tudta vagy 
nem akarta megvédeni azt. Napirenden voltak a zsi
dómészárlások. Mainz, Bacharach, Brückenhausen, 
München, Oberwesel helységében. A helyzet elvisel.: 



ROTRENBUBGl R. VÉlR B. BÁRUCB . !1~ 

hetetlenné kezdett válni. 12 6 nyarán R. Méir elha
tározta, hogy Németországot elhagyja és a tengeren 
túlra megy. Hogy hová igyekezett, arról hallgatnak a 
források, valamint nem mondják meg elköltözésének 
okát sem. Feltehető azonban, hogy egy élte alkonyán 
levő férfiút nem kalandos vágyak késztetik egy ide
gen világrészbe. Zsidók kivándorolhattak ebben az 

esztendőben és átmehettek a tengere~ a mint ezt 
Rudolf tilalmából látjuk, vajjon Syriába igyekeztek-e, 
a hol a mongol nagykán, Argun birodalmában Szaad
Addaula zsidó minisztersége alatt kedvezöbb viszo
nyok közt élhettek, nem bizonyos, de R Méir kiván
dorlásának határozottan valami személyes oka volt. 
Gedálja ibn Jachia azt beszéli, hogy a király valami 
ráfogással nagy összeget követelt Méirlöl, de ez sze
gény ember lévén azt nem tudta megfizetni. Homá
lyos körülmény. Talán némi valószínűséggel ugyan
azokra az okokra kell gondolnunk, melyek kéi év· 
tizeddel késöbb Ásér b. Jechitilt birták rá, hogy 
hazáját elhagyja. Kezességei vállalt a királynak bizo
nyos összegért, melyet behajtani nem tudott Hogy 
csak adóról lehet itt szó, az világos. ... Tincs kizárva, 
hogy Méir b. Bárneh is kénytelen-kelletlen kezessé
get vállalt a király által a községekre kivetett adóra 
nézve. Az ö személyes befolyásában, rendkivüli tekin
télyében bízhatott meg Habsburgi Rudolf. A roÜlen
burgi rabbi azonban szabadulni akart ettöl a kötele
zettségt61, melyet reá rótt a király. Elvi akadályai is 
lehettek, hatalma. sem volt talán, hogy az adót 
behajtsa, azért távozott N émetors.zágból. Ezt a felte
vésünk ei igazolja későbbi leiartóziatása. Családjával. 
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leányaival és nejével útra kelt és a Rajnán fel igye-
kezett Svájczon át a földközi tenger egyik kikötő 
városába. A lomba1·d begységben azonban felismerték. 
A bázeli püspök kiséretével átutazott azon a városon, 
melyben Méir tartózkodott éB egy Knippe nevü kitért 
zsidó fclljelentette Meinbard görzi grófnak, aki elfo
gatta a rabbit és Rudolfboz vitette, ez azután elzá
ratta. Egy későbbi krónika az elfogatók neveit is 
megőrizte : Merkart, Ulrich, J org, Rudolf. Az utolsó 
a király neve s az előzők kezein ment át Méir; ba 
ugyan hitelt lehet adni az ilyen mnemonikonoknak. 

A colmari annalesek is igazolják azt a tényt, hogy 
Rudolf király elfogatta a rothenburgi zsidót, aki sok 
tudományban nagynak mondaték és tudásban, tisz
teletben a zsidóknál nagynak tartatott. BlShmer, az 
annalesek írója 1287 -re teszi az eseményt. 

Elfogatása után , mely forrásaink ezerint 1286 
junius 28-án történt, a Wasserburgba záratott Méir 
b. Báruch. Ennek a helynek magyarázatára nézve el· 
térők a nézetek. Augsburgnak, W eisenburgnak is tart· 
ják, de minden körülmény a mellett szól, hogy ez 
nem valami különálló :qelység, hanem a Mainz malletti 
Wasserburg (vizi erőd) lehet. Tanítványai eljártak Méir 
b. Bárnehhoz ide, sőt az egyik - Méir bakóhén -
megemlékszik arról, hogy egy péntek este a szolgák 
nagy tüzet raktak, melynél mindannyian melegedtek. 
A Wasserburgban Méir egy szellehát írt, általában 
szabadabban mozoghatott. Itt tartózkodása idejében 
a rajnamelJáki hitközeégek és a legnevezetesebb tudó· 
sok gyiilést tartotak Mainzban, a me1yen a Rudolf 
királynak beszolgáltatandó nagy adóról volt szó -
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igy beszéli ezt Ohajjim Ó r Z át ua, aki ugyanakkor tért 
vissza Francziaorazágból, -· az adót az árvák ingatla
naira is kiakarták vetni, R. Méir, aki fogságban volt, 
tiltakozott ellene, mert nézete ezerint az ingatlanokat 
nem szabad megadóztatni. Ez az érdekes történeti 
adat mindenesetre vonatkozásban lehet Méir fogsá
gának körülményeiveL N em kiváltani akarták őt, 

hanem az adó beszolgáltatásával megszüntetni az ö 
kezességét. De ö hajbatatlan volt. A mainzi gyűlés 

nem is határozott semmit és Méir fogságban maradt, 
sőt a Wasserburgból átvitetett az Elzászban fekvő En
sisheimba. Obádjim Ór Zárua nagyon bánkódott, hogy 
meatere messzire került tőle. 

Az ensisheimi várban sem volt a külvilágtól elzárva 
a fogoly rabbi. Tanítványai Simson b. Ozádok és 
Méir bakóhén elkísérték ide is, hallgatták előadásait, 
megmutatták neki müveiket és kérték az ö döntéseit. 
Levelezését is folytatta innen Ásér b. J echiéllel, 
Abraham b. Eliézer halévivel és másokkal. Itt dol
gozza ki Bába Meczia traktátusához való magyaráza
tait, rendezi el egyes responsumait, ismétli a már egy 
szer átvett anyagot, bár a szükséges könyvekhiján van. 
A remény nem hagyja el, hogy szabadulni fog és igéri 
is egyik tanítványának, hogy ba békében kikerül, le
iratja számára a Zeráim és Taharot misnarendjéhez 
szarzet commentárj ait. «Fogságomban nem feledkas
tem meg az én teremtőmről s az Ö tanához, félel
tnéhez ragaszkodtam•), írja jámbor megadással. Éjjel
nappal elmélkedik a tan fölött és álmában is foglal
koztatják talmudi kérdések. •Az álom urától u ensis
heimi toronyban», így vezeti be egyik döntését Nem 
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a rajongás szól belőle, látomásai nincsenek, de in
epirácziója van. A thóra őrködik álmai fölött, eny
betadó, nyugtató szer etettel, az vigaeztalja meg, a 
mikor felébred. 

Mulnak az évek és az aggastyán, elvonva hivatá
sától, érzi már a lekötöttség nyomasztó terhét. Sokáig 
tart a fogság és a szabadulás reménye mindinkább 
kétesebbé válik. Egy levelében azt írja Ás ér b. J ecbiél· 
nek : <t Gittin traktátushoz nincsenek tószáfotjaim, 
sem rituális könyveim. Megírtam neked úgy, a mint 
felülről rontatták nekem. Ha a tószafot és a codexek 
ellenem ezólnak, nézetem semmis. Mert mit tudhat 
a szegény, aki sötétben ül rendetlenül már negyedfél 
esztendeje, a nyomorult, akit elfelejtett minden jó, 
a taposott küezöb, akit egykor hivtak Méir b. Báruch
nak.• 

A közeégek ki akarták váltani őt, úgy beszéli egy 
régi forrás, de Méir nem engedte meg, hogy a király 
által követelt nagy összeget éreita fizessék, mert 
•nem váltják ki a foglyokat értékükön felül». Attól 
tartott. hogy az ilyen esetek ismétlódhetnének. De 
az ie ·lehet, hogy a közeégek nem tudták az óriási 
váltságdíjat megezerezni. A mester tehát fogságban 
maradt. Hét esztendeig várta a szabadítót, a mig az 
el nem jött a megváltó halál képében. Megnyilt a 
testnek börtöne és a tiszta lélek visszaszállhatott urá
hoz, teremtőjéhez 1293 április 27-én. Maga a test 
azonban még nem talált nyugalmat. Tizennégy évig 
nem engedték eltemetni, még mindig számítva arra, 
hogy a zsidóság ünnepelt mesterét ki fogja váltani 
De a községek szegények voltak és az áldozatkész-
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ség hiányzott. 1307-ben egy nagylelkű férfiú, a majna 
melletti Frankfnrtból való Wiro.pfen Sándor, Salamon 
fia, vagyonát szánta erre a szent czélra. Egyetlen 
kivánsága az volt, hogy R. Méir mellé temessék. 
1307 Adar hó 4-én került végre eírjába a sokat há
nyattatott holttest & wormsi t~metőben, és ugyan
ebben az esztendőben Tisri 11-én húnyt el a nemes 
megváltó is, mellette találván meg a kivánt nyugal
mat Sírkövük a mai napig meg van Wormsban. 

A rotbenborgi R. Méir b. Bárneh jelentöségét, mint 
mondottnk, nem szomorú sorsában keressük. Áldozat 
volt, de az áldozatok inkább részvétet érdemelnek. 
Az ö neve azonban határozoU tiszteletre tarthat 
igényt. Hatalmas egyéniség, egyike azoknak a lelki 
erőtől duzzadó középkori jellemeknek, melyek koruk
nak irányt szabnak. A hit világában élnek ezek a 
a környezetükből kimagasló alakok, nagygyá az emberi 
a hite teszi, hisz abból fakad az erő, az öntudat, az 
aJko tó hév, a. teremtő buzgóság. «Akik a.z isten nevét 
megakarják szentelni, azok nem éreznek semmi fáj
dalmat», irja ő maga, «érzéketlenné válnak a testi 
szenvedések hánt, a mint ezt a vértanuk bizonyítják, 
akiket csudás hitük még egy jajszótól is visszatart». 
N em fog ki rajtuk a megejtő kisértés, meggyözödé
süktöl nem tériti el, ők maguk pedig valami földön
túli hatalomtól illetve, behatnak koruk érzés- és gon
dolatvilágára. Az erkölcsi erő, mely a vallásos esz
mények kultuszából, a j ó nak és igaznak önzetlen 
tiszteletéből táplálkozik, adja meg Méirnek tekintélyét 
kortársai előtt. N em lehetett egyoldalu tudós az, a.ki 
magára vonta egy félszázad figyelmét, kiesinyes szem· 



pontok embere az. aki egy ország zr-ddóságát akár
osak vallásos kérdésekben irányította. Judioium, élet
bölcseség, j ó z an, okos mél'ték, a politikai viszonyok 
helyes ismerete, erély és tapintat voltak ennek a fér
fiúnak tulajdonságai, me~yeket benne nagyrabecsül
hetett mindenki. Mint talmudtudós 6 zárja be az 
első tekintélyek sorát és meghatározza a következő 
századQk tevékenységét. Számottevő müveivel a ha
lákha történetében kimagasló szerepet játszik. Meg
magyarázta a misna első és utolsó rendjét, összeál
lította az áldásmondatokra, a metszésre, a gyászszer
tartásokra vonatkozó tételeket, döntéseket írt Érubin 
truktátusára, commentárokat Beráktot, Sabbat, Nedá
rim, a három Bába, Sebuót, Chullin, Menáchot, tósza
fotot Jóma traktátusára (a kiadásunkban levök), fog
lalkozott a roaaszórával és mint szelicha költő is 
megemlítendő. Kiterjedt levelezése, melynek egy t•észe 
még életében gyiijtetett össze, képet nyujt nagysza
básu munkásságáról. Mindeneket felüimul azonban, 
az egyéni alkotásokat és a személyes érdemeket, az 
a körülmény, hogy jelentékeny tanítványok hqsszú 
sorával biztosította a szellemi folytonosságot, hogy 
nemcsak korának volt lS világossága, hanem áldást
hozó fényforrása későbbi századoknak, malyekben 
tovább élt az ő szelleme, a tudásnak és a bitnek 
lelke. 

N agyhicsos e. Dr. Wellesz Gyula. 



KAJ.ISOB M. HAT L ~VF.LJC, 

lULISCH M. HAT LEVELE. 

Családi irataim közt Kalisch Márkusnak néhai bá
tyámhoz intézett hat lovole maradt, molyeket bizo
nyára nomcsak én ítélek elég érdekeseknek arra, hogy 
nyilvánosságra jussanak. A Jevelekot erecloti nyelvü
kön s változatlan helyesirással közlöm. Ahol szük
ségét éteztom, a jegyzetben adom meg a f('lvilágo
aítást. 

Kalischnak, a kitünő h ebraistának életadatai j Hm o

retesek. 1828-ban sziiletett 'freptowban, Poroszorsz(tg
han s 1885-bon halt meg Dorbyshireben, Angliában. 
1848-ban dr. Adler londoni íéhabbi titkára volt s 
1853-ban Hothschildók h1ízában novol ő lett. ~,ojlöd é

sóről s ifjúsága h ányattatásáról e levelekből nyorünk 
fölvilágositást. 

1. 

Werthe1· ll reund! 
Borlin, den ló·ten Juli 1845. 

Wohlbehalten, wie wohl oin W('nig vom HPgeu 
durchnasst, kam ich Sonnabencl um ~) 8/, Uhr Ah{lnrls 
hei der Hostermann'scbon Familio an. Sit~ erwarte
ton mich Hchon, um den Borielit unacrer kleincn 
Reise zu hören; und gabcn mil· dann t'ÜH' cbcnso 
freudige (cgutc Nacht•, als si<' mir einen nit,derge
achlagenen •cguten Abond•• gebotcn hatten: d<'nn dir 
braven Louto t:Jind wirklich hor~dioh theilnchmond; 
und beaondera Ihre Wirthin vorsicherte, es aci illr 
am eraton und zweiten Tagc Alles in der 'Vohuung 
so ödo vorgekommon : sio hatte Sio so gclicbt, w1c 

Aa JJIJT Évkilnrltll 1.90U 
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einen Sohn - das 1·ührte mich jn der That sehr. 
Selbst Frl. Mathilde bedauerte hart Ihren Verlust. 
Über Ihre Blumen haben sich Alle sehr gefreut. 
Herr Leopold auch, sagten sie mir, sei bei ihnen 
gewesen, um sich noch einmal nach Ihnen zu erkun
digen; er hatte geglaubt, Sie seien noch nicht ab
gereist. - Herr Lachs hat es gewaltiges Vergnügen 
gemacht, mioh bei ihm, in seiner geringen Gegen
wart zu seben, und es hatte ihm sehr viel Schmerz 
verursacht, Sie am Donneratag nicht mebr zu Hause 
get1·offen zu haben, um Ihnen ein kleines Geschenk zum 
Abschied zu überreichen (?). - Bonntag Früh um 9 Ubr 
karo ich in Schönhausen an - mein Kameel traf ich 
nicht zu Hause; denn da es nach dem Sonnabend 
zu schliessen, auch Bonntag schlechtes W ette:r zu 
werden schien ; so b lieb er in Berlin ; ea sieht doch 
gar zu traurig auf dem Lande aus, wenn, nicht Ge
sellschaft da ist - also blieb er in der Grenadier
Btrasse. Wider Erwarten aber hatte sich gegen Mit
tag das W etter aufgebeitert; und gegen 5 Uh r kam 
der Pastor mit den beiden Medizinern. Schlottmann 
war noch untröstlich ; er wusste nicht gen ug Sohmah
reden auf una zu baufen : wir soHten nur reden von 
Charakterfestigkeit; wir hatten gar keinen Charak
ter ; ihn so im Stiche zu lassan, das sei heidnisch ; 
er sei um 3 Uhr aufgestanden, und wir hiitten ihn 
vexiert. Mit Mühe setzte ich ihm die Sache aus
eiDander; d ass das Ganze nur an dem schlechten 
V erstandniss seinea V aters li~ge, und dass wil· ~lles 
gethan, wa.s bei einer so unerwarteten Verzögemng 
in unseren Kraften lag; wir wo ll ten una nie mehr 
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unterstehen, ihn so früh aus dem Bette zu jagen. 
Mit Hülfe von Sturm's Donuerstimme brachte ich 
ihn endlich zur Rube. Nun fing ich aber erst an, 
Jager und Schlottmann den Gaumen nass zu ma
chen ; ich erzahlte mit besonderer Sorgfalt von der 
ungerneinen Anmuthigkeit unserer Reise; von unae
rem sch ön en Bade in Treptow und Kleinwall ; von 
dem schattigen Gehölz auf dem W ege nach Köpnik ; 
von der Lieblichkeit dieses Stadtchens selbst - die 
Geschichte mit dem Liede1·bucbe will ich mir bis 
auf eine passendere Zeit aufaparen - von den Herr
liebkaiten der l{alkgruben und · -Brennereien; von 
der_ angenehmen N ac h t in d em lieblichen Schönaiebe ; 
von dem alterthümlich g1·ossartigen Styl in den Ge
bi:J,uden von Fürstenwalde (und seinen schönen zwei 
Madchen) und endlich von dem Polyphemartigen 
Wirth in Birkenbrücke ; so dass Schlottmann in die 
W orte ausbrach: <1das ist romanti~ch !1> , Jager: <1da 
hatt' ick wol mitgehen mögen !1) , und Sturm : c1ja, 

. das muss h ü b sch gewesen sein ! " Vo r allem aber 
erregte unaere Obstfülle in Rüdersdorff den grössten 
N eid; welebe Geschichte ich so sehr ausschmückte, 
als es meine Phantasie im Augenblick mir eingab; 
auf historisebe Genauigkeit komrot es ja dabei nicht 
an. Natürlich, da fing Schlottmann noch einmal 
über unaere Treulosigkeit zu kneifen an - aber zu
letzt lief Alles ruhig und friedlich ab. - Montag, 
gestern, ging ich auf's Universitatsgericht, um Ihren 
Reiseschein zu besorgen. N achdem ich lhr Signale
men t aus dem Kopfe, so gut es geben wollte, ange
geben hatte, ward es mir auf heute um 11 Uhr Vor-

15* 
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mittags vel'sprochen. Da machte mir der Sekretar 
Besorgniss, dass, wenn Sie sich den Pass etwa nicht 
haben vom J:>rl'eussischen Polizeiprasidium visiren 
lassen, Sie ihn sammt dem Reiseschein nach Berlin 
würden zurückschicken, und unterzeichnen lassen 
müssen, und bis zum Rückempfang würden Sie in 
Ereslau aufgebalten werden. Heute aber, als ich ein~ 
li egen de Bescheinigung (die S ie übriuens noch mU 
lh?~em Narnen zu, unterschreiben haben) abholte, 
sagte mir derselbe Mann, dass, faUs Sie angehalten 
würden, Sie nur fest darauf beharren sollten, Sie 
hatten geglaubt, der Reiseschein genüge, da Sic 
durch denseiben hinlitnglich legitimirt seien, und 
Ihre Zeit Sie eilen h eisse. - W as das testimonium 
morum anbetri:fft, so ist es sehr schwer und lang
'Wierig, dasa es J emandern in seiner Abwesenheit .er-
theilt wird. Von der Registratur schickte man mich 
zum Rektor, um ihn um Erlaubniss hierüber zu fr~
gen ; und das ist, doch langweiiig ; überdiess ist. es 
ja nicht so wichtig und nothwendig ; doch werde ich 
mich noch darum bemüben, und es Ihnen, wenn Sie 
df;Lrauf be-stehen, im n acbaten Briefe einsenden. Aber 
Ihnen ist vielleicbt die Charte nothwendig; und ohne 
diese bekommt man jenes Zeugniss nicht; desshalb 
müssen wir es w:ohl aufgeben. 

Icq schliesse jezt, um diesen Brief noch vor Ab· 
gang der Post befördern zu können: desshalb habe 
ich ihn a~ch in Berlin gescbrieben. Ich hatte wohl 
noch Manches mit Ihnen zu beaprechen ; aber das 
muss nun auf das nachsta Mal gescboben werden. 
Ich brauebe wobl nicht erst zu erwahnen, dass alle 
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Ibre Bekannte Sie grüssen lassen, Hestermann's; 
Beck's ; Schlottmann, J ager, meine Geschwister, Frl. 
Mayer u. s. w. - Ich boffe, dass Sie vergnügt sind, 
und sorgenloe an den Ort Ibrer Bestimmung gelan
gen. In eliesem Wunsche, und mit der Bitte e1ner 
baldigen frohen Nachricht, verbieibe ich 

A czím: 
Paste ?~e.strtnte 

Ihr Freund 
.L"Wa?"Ctts Kalisch 

(Schönhausen Nr. 29.) 

Herrn D. Pillitz stud. philos. 

aus Berlin, W ohlgeboren lD 

fre i. Breslau. 
2. 
Berlin, den 14-ten Ja.nnar 1846. 

Beater Freund! 
Ich möchte wabrlich an dich einen recht gründ

lichen Brief schreiben, aber weiss Gott ! - sit venia 
verbo - ich habe nicht die Geduld dazu ; es steckt 
ein Damon in mir, den ich nicht beschwichtigen 
kann ; ich hin zuweilen in einer Stimmung, dass ich 
aller W el t die N asen abschneiden möchte ; ich kann 
die Wuth nicht loe werden, ich möchte oft bin
tige Thranen weinen, wenn ich micb nicht selbst 
schamte - und doch waren ee villeicht ni~ht ganz 
unedle Thranen; sie galten der Menschheit; es will 
mir das Herz verbrennen, dass die Welt nicht frei 
vom Aberglauben werden kann und darf; sie schmach
tet in einem selbst geschaffenen Kerker, den sie zu 
bequem und zu verderbt ist, zu sprengen. W elche 
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sonderbare Lanne aucb in der Einricbtung, uns 
durch das liedium der Vernunft die höchsten und 
reinsten Ziele zu zeigen und sobald man in der 
Gesammtheit die Gesetze nach den Regein der Y er
nunft einzurichten wagt, uns auf tausend schroffe 
Klippen, die jede Ausruhrung unmöglich machen, zu 
füillen! doch gen ug - oder vielmebr Nich ts; es 
braust in m.ir, wallrend ich dies sebreibe ; und na
tfulich ; denn die Lava hauft sich nun schon iiber 
6 Monate und zischt, und pfeift und hat keinen 
Ausfiuss: ja du feb1st mir. Komm recht bald. An 
wen so ll ich mich wenden ? An Jage1·? (dn der Bibel 
ist Trost für j eden Unruhigen und Zwei.flenden. » An 
Schlottmann : «ln feine Gesellschaft geben, schöne 
Diener maehen, schön tanzen seben, das ist die 
alleinige Würze des Lebens und verscheucht jeden 
Unmuth ! » O der gar an Sturm? J a wahrhaftig, tie
ber stelle ich mich vor einer Marmorstatue, da habe 
ich vielleicht noch die El·warmung der Kunst, ds 
flnde ich vielleicht im Enthusiasmus~ was ich in der 
ruhigen Überlegung nicht finde. Also ich erwarte 
dich. - Ich weiss nicht, was ich dir sebreiben soll, 
und was nicht. W ie soll der Freund, wen n er in 
6 Monaten 2 Briefe mit dem Freunde gewechselt 
hat, Einzelbei ten anfzahlen? J ede Kleinigkeit hat 
Interesse, Alles will znsammen überlegt, betrachtet, 
belacht werden : Stoff für ein ganzes Jahr. Du willat 
wissen, womit ich mich jetzt beschaftige: ich möchte 
geme Arabisch treiben, aber ich komme nicht dazu ; 
da treibts mich von den trockenen Vokabeln hinweg 
zu der allgewaltigen Besebauung des Menschen, sei· 
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nes Wirkens. seines Zweckes, seinea - Endes. Und 
da fasse nun einer Muth, wenn der, den man gerne 
zum Muster genommen und verehrt hatte. an sich 
selbst und seiner Mission zum Verrather wird; wenn 
ein Bnlwer buchstablich schreibt: << Von allen An
zeichen eines verderbten Herzens und srhtuachen 
l(opfes ist der Hang zum Unglauben an Wunder 
und Offenbarung das Untrüglichste»; wenn e1· die 
ganze Ide e der franz ö sischen R.evolution 1 ein ((trau
riges Vergeben n der Menschheit nennt, und das in 
einern seiner b esten, einern seiner neuefllen W er ke 
(im Zanori). - Ich rnöcbte gerne Syriscb treiben, 
ich wende mich entrüstet, nachdem ich mich mit 
vieler Qual durcb die Worte durchgearbeitet, von 
dem nich tasagenden Inhalt weg; ich suche Befrie
digung, ich wende mich zur schönen Literatur ; ich 
will zuerst nur Zerstreuung, aber mit derseiben dann 
Er hehung durch die Kunst : ich lese Boz, es ist der 
berühmteste, gepriesenste j etzt lebende Humorist; 
ich finde abgeschmacktes Zeug, Erzeugnisse des 
Augenblicks, die auch nur den Genusa des Augen~ 
blicks gewahren. Ich frage nach einem ernaten Pro
duokt desseiben als vielseitig gescbilderten Verfassers. 
und lese «den Weihnachtsabend ''• Recht schön -
für alte Leute, oder kleine Kinder; gut in der 
Ammenstube, um dem Kinde Aberglauben von Ge
spenstern und racbenden Geistern beizubringen -
doch vielleicht braucht die schwichliche Menscbheit 
ricben de Geister. W eh e ! W ebe ! - Als Eraatz wi e-

• AfS: Revulntion. 
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der habe ich jetzt ein herrlirhes Buch von einem 
englischen J u den, das die politisebe Stellung der 
Juden in den verschiedenen Landern in Form eines 
Romana behandeJt; ein ausserordentlich geistreiches, 
gediegenes, durch Witz und Weltkenntniss gewürztes 
Buch ; das Selbstgefühl schlagt höher, die geistigen 
Vorzüge unserer Glaubensgenossen in ein so gian
zendes Licht gestellt zu fi.nden; aber nur in einern 
Augenblick, im andern brütet man wehmüthig: denn 
alle jene Vorzüge müssen vermodern : die Juden 
sind kein Volk der Ilamdlung, sie sind müssige Zu
scbauer auf dem t·egsten Platze geistigen Verkehrs. 
Das Buch heisst Coninga by v. Israeli. W enn du es 
bekommen kannst, lies es; es führt dich zugleich in 
die neueste Politik besonders England's ein. Du 
siebet, ich bin in einern Zustande, wo man nicht 
lange bei einer Sache, beaondera wenn sie nur der 
N othwendigkeit balber betrieben wird, bleiben kann. 
Sehnlichst warte ich auf den Auge!lblick innerer 
Rube, dann gedenke ich micb rastlas auf die ernsten. 
wenn auch trocknen Disziplinen meines ·Fachs zu , 
werfen, und micb wo möglich dann von allen ab
ziehenden Gedanken fern zu halten ; man muss zum 
Examen (nach 11

/ , Jahr) eine vertaufelte Masse Ma
terial sich in den Kopf hineingepüffelt haben, das 
weder etwas für Verstand, noch Anschauung ist. Mit 
meiner M.,~ scbleiche ich noch immer nach wie vor 
weiter : du begreifst, dass dies verdorrte Studium . 
jetzt am allerwenigsten bei mir einen Platz finden 
kann: h offenilich bist du gesammelter, und . ·kehrst 
mit talmudiseben Kenntnissen zurück, die mich jeder ~ 
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fremden Hülfe überheben. Nach Grade wird mir 
j e ner Tartuffe doch zu langweilig, ich sebe micb 
nach ein em anderen Lebrer des heiligen W erkes um, 
und bin zu Behenstein - wenn du von ihm gehört 
hast - versehlagen; ich habe erst einigemale mit 
ihm gesprochen; er ist ein ruhiger, wissensChaftlich 
gebildeter Mann, aucb gründlicb im Talmud, villeicht 
lasst sich da etwas anfangen. Er ist im Begriff eine 
Methodologie des Talmud berauszugeben. Ob . . . . t 
scböne Name oder sonst etwas zu dem Unternebmen 
verleitet hat, weiss ich nicht, gleichviel ich wünséhe 
ibm Glück dazu - einen ungarischen Urwald in 2 einen 
französischen Lusthain umzugestalten. - Mit Unge
duld sebe ich deinem neuen <<wir hatten gebauet 1) en,t
gegen : du triffst gewiss das Richtige. Du wolltest wissen, 
wie es mit meiner Böckh'schen 3 Arbeit ausgefallen sei, 
höre folgendes ~ ich wurde zur Registratur citirt, mir Be .. 
scheid zu hol en, es wird mir gesagt : << ich sei nicht be
rücksichtigt worden, weil meine Arbeit (über römisebe 
Verfassung) nicht in mein beaonderes Fach der orien
taliseben Sprach en schlüge. •• Ein • sonderbarer Be
sebeid, dacbte ich, und gewiss ein senr bequemer 
für einen Geheimratb. Du wilist doch den Herrn auf
suchen, und dir genügendere Antwort geben lassen. 
Ich komme zum Herrn Geheimrath, ich werde ange
meldet, der Herr Geheimrath Hi.sst mich unverzüg-

· t A pecsétes levél fölbontása miatt kivágott hely. 
2 MS: ist. 

~ 3 MS: Bökh. 
" :MS : Eine. 
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lich ein. <1M ein lieber I-Ien· Kalisch! » (Er setzt mü· 
einen Stuhl hin. ) Du Heuchler, dachte ich! würdig 
Eicbhorn's N achfolge1· zu werden, geeignet als erster 
Hofmann zu figuriren. <<Sie haben eine ATbeit über 
Patrizier und Plebejer eingereicht, die ich las, und 
mir dann mit Befremden sagen musste, dass Sie die 
unmöglich selbstandig haben macben könn en; es 
gehören dazu die Kenntnisse eines ausgebildeten 
Philologen und besonders verlangt die GHi.tte der 
Sprache eine vieljahrige Übung; überdiess können 
die neuen Anaichten darin nur das Ergebniss einer 
langen Muss~ sei.n, die Ihnen Ibr Hauptstudium un
möglich übrig Hisst. leb legte die Arbeit nochmale 
der Commission vor: sie war meiner Meinung; und 
so bedauern wir, sagte er mit einer kleinen, sehr 
artigen, von schlauer Mundverzerrung begleiteten 
Verbeugung, Ihnen keine Belohnung dafür zu ertbei
len zu können, weil die Arbeit wahrscheinlich aus 
unlauterer, unselbststandiger Quelle ge:flossen ist. 
Waren wir vom Gegantheil überzeugt gewesen, Sie 
hatten unbedingt den ersten :Prejs von 30 R. Th. 
erhalten, wahrend wir jetzt keine hervorragende 
Arbeit hatten, so dass Alle n ur 1 O R. Th. er hiel
ten. l) - Der Argwo~n war zu toll, ich vertheidigte 

, micb mit Heftigkeit, zeigte ihm meinen Anmeldungs
bogen, dass ich in jedern Semester wenigatens ein 
philologisches Kolleg angenommen habe. <c A ber bei 
mir haben Sie ja ,nicht gehört11, sagte er, den Bogen 
durchlaufend. - <clch werde im nachsten Semester 
bei lhnen hören, Herr Gebeimra th ,> , e:rwiderte ich 
höflich. Villeicht verstand er das, er scbien über· 
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zeugt, unte1·hielt sich noch über eine halbe Stnnde 
mit mir, entliess mich dann in Gnaden, mit der 
gnadigen Versicherung, er werde mich bei nachetens 
vorkommender Gelegenheit eines Stipendiums be
rücksichtigen. <tDas ·ist kurios, dachte ich, als ich 
w eg war; doch wenigatens weiss ich, woran ich bin. » 

Ich habe mich j etzt um ein Stipendium beworben, 
wobei Böckh Stimme hat, ich erwarte in diesen Tagen 
Bescheid, und will seben, ob der Geheimrath wohl 
Gedachtniss hat für einen armen Studenten, der in 
seinem 4-ten Semester erst zum ersten Male bei 
ihm hört. 

Nun habe ich an dich Grüsse zu bestellen: von 
der Familie Hestermann, von Lachs, von der Fa
milie Papenheim, von Bodenstein (er wollte selbst 
ge:t:n einen Brief an dich sebreiben; er wusste aber 
keinen Anfang), meinen Geschwistern und noch einern 
Schwarm Anderer, die weil sie nichts Anderes zu 
sagen wissen, sagen : <t Grüss ihn von mir. l) Ich 
meinerseits grüsse deinen Herm Vater, der sich anhal
tender Gesundheit erfreuen möge, und alle. die du 
selbst liebst und ehrst. - Villeicht vermisst du zu 
diesem Brief den Schriftsetzer R estermann (o der wi e 
er eigentlich heisst), aber es mag eine gute ·Yor
berei tung sein zum Lesen der Aktenstücke ü ber die 
Emanzipation der Juden. Ach! Ach! unaere preuRsi
seben Hoffnungen sind zerschellt. Ich e1·warte einen 
ba]digen Brief. Den Sommor bleibe ich wahrschein
lich in Berlin : wünsche dir vergnügte Stunden und 
verbieibe dein Marcus. 

Adresse: An ~I. Ktt.lisch, Klosterstr. 18 in Bel'lin. 
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Der vorige Brief von dir karo richtig an ; oh du 
vorher oder dazwjschen Andere geschrieben, die ich 
nicht erhalten; oder o b du meine beiden Briefe emp
fangen, weiss ich nicht. 

Czím : {1~e ·i 

An den Herrn Rabbiner 

ffu· Ren·n David Gleiwitz 1 

per Wien, Ofen, 
Kecskemét und Szantes 

3. 

m Hol 1\tfezü Vásá1·hely, 
1n Ungarn. 

14 Gren,t Prescott Str. Lon don, den 6-ten Janum· 18!'>0. 

Mein theurer Freund ! 
Von den zwei Briefen, deren du im letzten Sebrei

ben aus Padua erwabnst, ha,be ich nur einen erhal
ten, namlich datirt: Wesprim den 10-ten Septemher, 
der andere ist also bei der russisch-österreiohischen 

1 E névre n ézve fölvilágosí tá.sul szolgál Dávid bátyám 
naplójának következő helye : ~~Um die~e Zeit wa,r es, dass 
Veszprém einen Rabbiner brauohte. Die Vorsteher der Ge
meinde wendeten sich an Moses Minz, Rabbiner in Altofen, 
dass er ihnen einen zu diesen Amte tüchtigen Mann enl
pfehle. Diesar nun wusste in seiner J esohiwa keinen tüohti· 
gern, als R. Ch'nanel Piltz (Piltz, weil er in Piltz geboren). 
Sein Vater schrieb sich David Gleiwitz, weil er in Gleiwitz 
geboren, apater auch David m'Piltz, weil er mit seinor Fran 
in Piltz wohnte. 

Von seinem Bruder R. Jakof Gleiwitz ist mir bekannt, 
dass diesar in Austerlitz in Mihren, Rabbiner war. EA ist 
auch ein Sepher von ihm vorhanden, das wahrscheinlioh Eu 
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Post.wii·tb chaft verloren gegangen. Aber wa.rnm habe 
ich d enn nicht wenig tens den einen beantwortet ? 
Wa1·um diese unverantwortliche Zögerung? Ja die 
Antwort hierauf wird dich ebenso sebr überrascben. 
RJ.s mich dein Aufenthalt in It alien verwundert hat. 
Du ra th st es nicht, und wen n du selbst die .. i eben 
\\T ei sen Grieohenlands aus ihren Orabern zu Hülfe 
riefest. Mit einem W orte ~ ich habe die Pr dig~r
laufbahn eingeschlagen und habe bereits in der b ri
tiscben Sprache die ersten Reden uuter nllgemeinem 
Beifttll gehalten. Ja. ja. wir sind die Gesoböpfe wnn
dersamer Geschioke. Und doch habe ich bei alleden1 
in meinem Inneren kein J o ta von meiner laJlgjahri
gen Überzeugung aufgegeben, und hoffe derseiben 
dtuch da.s Leben treu zu bleib n. Du schreibst. du 
hast mil· viel mitzutheilen · ich ahne heinabe wa 
es ist : deine Verhindung mit Prof. Luzzato lcgt tnir 
manche Vermuthung nahe; ich hin gespannt. auf 
deine Mi ttheilungen. Bis d n hin will ich n ur llcmer
ken, dass ich nioht Hahbiner, sonrlorn Prtldigt"\r sein 
will, und dass ich dies~s Fach nieht etwn wegt"\n. 
jener Liebesaugelegenheit, dio in 'rhat vollkonnnen 
beseitigt ist, wieder aufgenoinmNl habe : $Oudcrn 
weil ich leliren HIU~~. und ich tnir· hior für die 

J akof heisst. Bev or er nach Austerlitz als .Rabbi kaw, war 
er in Semlin R.abhiner.• tL. M. Zs. Szemle l 9~ . . t.. sz. ~Ht'l. l.) 

Így törMnt, hogy Dávid bátytím, ki mint rabhi Hó<lme•ö~ 
vásárhelyen azárt tartózkodott, l10gy ott egy nagyhirü tahnutl
tud6rmU a szaktudotu1\uyokba.n magát kellően kiképeaze -
hogy itt aok levelezéasel ne 1.avarjá.k · - A Gleiwib családi 
nevet hasznUtn. - Dávid bátyám idézett följegyzései 1843 
aug. ~3-ról vannak keltezve. 
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Jugendbelehrung kein Fach darbietet. - In einer 
fremden Sprache, vor einern so eigenthümlichen 
Auditorium als dem englischen zu predigen, ist alier
dinga eine schwierige Aufgabe; dazu habe ich die 
jüdischen Studien wieder anfzufrisohen, von denen 
die Predigten das Kolorit, abe1· auch nnr das Kolorit 
erhalten müssen. Ich eteeke also iiber die Ohren in 
Beschaftigungen und Aufregungen aller Art. Ich will 
wenigatens meine Pfiicht thun; das Übrige stelle ich 
d em Erfolge an heim. A ber es ist armselig, sic h ü ber 
solebe Dinge sohriftlich auszusprecben; da war's 
doch im Schönbausener Garten anders. 

Die Adresse meines Bruders ist : S. I{alisch, 
l :l Stralauer Str. Er wird gewiss mit Bereitwillig
keit jeden Auftrag von dir besorgen. 

Du wandelet jetzt in dem gesegneten Lande eines 
halsamiseben Atbers; vergiss abe1· desshalb nicht 
deinea Freundes auf der Nebelinsel; sebreibe mir 
von deinem iiusseren und deinem inneren Wohl
ergehen. Dass dieser Brief so kun~ ausfallt, hat sei
nen Grund nicht nur in meiner sehr beschrankten 
Zeit - denn am Sonnabend habe ich wieder zu pre
digen - sondern villeicht noch mohr darin, weil 
ich in mannigfacher innorar Unruhe sohwebe. die 
erst beseitigt werden muss, ehe ich Gegenwart und 
Zukunft mit Klarheit überschauen kann. 

In inniger Freundschaft dein 1lf. Iútlis(·h. 
Meine Adresse ist : 

M. Kalisch 
14 Great Prescott Str. 

Goodmannsfields. 
London. 
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4. 

London, den 4-ten Mi.irz 1850. 
2 Scarborough t Str., Goodma.nnsfields. 

Lieber Freund ! 
Im April 1845 endete unser Briefwechsel; mein 

damaliges Sebreiben an dich b lieb unbeantwortet: 
auf dir ruh t die Schuld verletzter Freundschatt; ioh 
fühle mich von solohem Vorwurf frei. Dnrch Zufall 
höre ich den N amen W eszprim ausgesprochen, er 
tönt mir traulich ins Ohr ; ich frage nach David 
Pillitz; es war mir als warest du mir auferstanden; 
die schwarzen V ermuthungen, die mich 5 Jahre übe r 
dein Schicksal gepeinigt batten, waren verschwnn
den ; ich kann mir deine Schuld nicht verhehlen, 
aber ich hiete dir hiermit die Hand, sie wieder zu 
sühnen. 

Die Stürme des -rergangenen Jahres haben mich 
hierher, nach der W eltstadt,. gettieben; ich fand hi er 
eine gastliche Aufnahme ; das Gliick war mir hold : 
und lö.ge mein armes Vaterland nicht so trauemd 
danieder, und hatte ich me in e Geschwister und 
Freunde hier, ich könnte mich bald heimisoh fühlen. 
Ich hin mit meiner Vaterstadt Berlin durch eine 
weitverbreitete Zeitung verbunden; ich hin ihr Kor
respodant überEngland; ich versuche die vielbewun
derten englischen Institutionen in ilirem wahren 
Organismus zu enthüllen; es ist eine angenehme 
und nützliohe Arbeit. - Dabei hin ich Erzieher im 

1 MS : Scarboro. 



240 PILLlTZ BENŐ 

Hause des Landrabbinera Dr. Adler; tmd ich sp1·eche 
es mit Stolz aus: ich habe trozdem nichts von mei
ner geistigen Freihei t aufgeopfert; ich bin uneinge
scbrankt. 

Da ich nicht weiss, wie weit dich meine VerhaJt
niese noch interessiren, breche ich ab, und erinnere 
dich nur an unsere gemeinschaftliche Reise gegen 
Frankfurt. 

Lebe glücklich ; dies wünscht dein Freund 
M. Kalisch. 

A levél külsö czíme : Herm David Pillitz in 
Weszprim. 

, 

5. 

London, den 31-ten Mai 1850. 
2 Scarborough Str., Q-oodmannsfields . . 

Mein geliebter Freund ! 
Am 16-ten Mai ~ar mein Geburtstag; es ist der 

erste meines Lebens, den ich getrennt von meinen 
Geschwistern feierte; am 16-ten erhielt ich keinen 
Brief von meinen Geschwistern; abe r dein Brief 
traft ein; und er tröstete mich für den aushlaiben
den Gross der Meinen. Heute ist's ein Jahr, dass 
ich Berlin verliess, Berlin verlassen musste : und 
ich sebreibe dir, um mich in meine schönsten ber
liner Tage zurückzuversetzen. 

Soll ich sebeiten ? soll ich böse sein? soll ich dich 
anklagen, dass du mich v erkann t hast? so ll ich micb 

1 MS: h"ief. 
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anklagen, dass ich dich verkannt habe? Es nützt 
nichts. Das eine nur sage ich dir, dass ich in der 
Freundschaft den Begriff der Etiquette nicht kenne ; 
dass ich in der Freundschaft den Stolz verwerfe, 
dessen du dich in deinem Briefe rühmst. Ich fühle, 
dass die fiinfjahrige Unterbrechung unserer Verbin
dung nicht meine Schuld ist - sondern wahrschein
lich in den Umstanden lag. Und dabei lassen wir's. 

Du willat wissen, wie es mir in diesen 5 Jahren 
ergangen ist. Das ist mit wenigen \Vorten abgemacht. 
Noch ein ganzes Jahr Hinger als deine Anwesenheit 
in Berlin walu·te, trug ich mich mit dem unklaren 
Wahne, es würde für mich möglich sein, Rabbiner 
zu werden. Ich verwecbselte das innere Bedürfniss 
zu leln·en mit dem zu predigen: meine Geistesrich
tung hat weder Halt noch Kehrt gemach t; sie ist 
unerscbrocken vorwarts gegangen; ich hin von der 
letzten Konsequenz nicht zurückgeschreckt; so legte 
ich Talmud und Poskim bei Seite und warf mich 
ganz auf die orientalisebe Sp1·achwissenschaft. Im 
April 1 4 7 promovirte ich in Halle ; meine Dieser
tation war eine Edition des arahischen Textes der 
13 Glauben siitze des )tJaimonides - neust einer 
Abhandlung, wie viel, oder wie wenig von diesen 
Artikeln biblisch oder mosaisch ist. - Den Sommer 
desselbe~ J ab res widmate ich in abgeschiedener Ru he 
ausschliesslich den philologischen Studien, und im 
Oktober machte ich das sogenannte Oberlehrerexa
men, das zum Unterricbten im Gymnasium berech
tigt. Meine Zeugnisse sind gut, sehr gut - · wö.re 
ich nicht Jude, oder ware Preussen nicht das christ-

A; IMJ7' Évkimílve 19Q9, l G 
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liebe Preussen gewesen, ich hatte unverzüglich die 
schöneten Steilen mit d em b errlichsten Wirkungs
kreise erhalten können. Aber da ich weder micb 

' noch Preussen umgestalten konnte, so lag ich im 
Winter 1847 brach, mich mit Vorbereitungen zu 
einer selbststandigen Arbeit beschaftigend. Da karo 
der Völkerfrühling von 1848. Wo blieben nun meine 
Studien? W o waren meine Gedanken? Ich v ergass 
das graue Alterthum, der gegenwartige Ta.g war mein 
Feld; ich liess die be staubten Manuskripte und lie
ferte selbst tagtaglich meine Aufsatze in die Tages· 
press e. G lau be mir, geliebter Freund, ich war tba
tig; ja noch mehr, ich war besonnen; bis tief in 
den Sororner 1848 galt ich überali für einen eigen
sinnigen Reaktionar, weil ich mit Ernst und Spott 
und mit jeder Geissel die Strassendemokratie be
kampfte; weil ich den Kampfplatz nicht auf dem 
Pflaster, sondern im Saale der nach dem aligemeinen 
Stimmrecht gewahlten V olksvertreter wissen wollte. 
N un, die Strassendern okratie starkte die Th ro ne ; sie 
reichten sich die Hande; W~en hatte seinen Oktober, 
Berlin sein en N ov ember; und am 3-ten Dezember 
wurde die preussische Veriassung oktroyirt, nachdem 
die Volksvertreter mit Bayonetten von ibrem Posten 
vertrieben worden waren. Da schwiegen die Ultra
demokraten in weiser Vorsicht; man ergab sich d em 
feigsten Pessimismus, der wahnwitzigen Theorie des 
passiven Widerstandes. Alles war stumpf; doch ich 
fühlte micb erst da zur Heftigkeit angeregt, wahrend 
massige Rube sonst meine cbarakteristische Eigen
schaft war ; ich schrieb mehrere Artikel gegen die 
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oktroyirte Verfassung - und dio Fruoht dieser Arti
kel ist mein Aufenthalt hier in London. 

Aber das Glück war mir hold. Ja, ich verliess das 
Land meine1· J ug end, ich ver li ess Deutsohland, das 
roir, geliebter Freund, ti·otz alledem~ trotz alledem so 
lieb, so theuer ist als dir dein Ungarn ; ich verliess 
meine Geschwister fast in Hilflosigkeit; aber ich war 
entschlossen alle meine l{dLfte anzuspanncn, um 
vorerst die ausseren Schwierigkeiten eines so grossen 
und unerwarteten Weobsels zu überwinden. Ioh l\am 
nach London; in der Wüstbei t, dem ungerolten Chaos 
dieser materialistiseben Weltatadt verlor ich die Har
monie, fast die Klarheit. Ich war mit Mitteln nur 
aparlich verseben, batte dazu den Zorn moines Vaters, 
der sich in England, wenn auch nicht (in) London, 
aufbalt, zu versöhnen; ich batte fast kein en Fronnd. 
Ich eilte zunachst zu meinem Vater und orwarrote 1 

in einern kurzen Aufanthalte b~i ihm wiede1-. Ich 
schöpfte neuen Muth, kehrte naoh London zurück, 
entschlossen, die neue Wel t j enseits des Oz enns auf
zusuchen, ·wenn iob hier erfolglos nmherÜ'l'en sollte. 
Der Zufall war mein Beschützer. Der Sekretar des 
Rabbinera des Dr. Adler hatte densolben wenige Tage 
vorhe1· verlassen; mehrere Bewerbcr w etteHerten um 
die Stelle; aber sie war noch nicht besetzt; ich hntte 
englisch bereita in Berlin 6 Jabro getrieben, so dass 
ich es so ziemlich sprach, schon ebe ich horkarn ; 
meine Zeugnisse empfablen mich hinlanglich, und 
14 Tage naoh meiner Ankunft trat ich dio Stelle an. 

t E szó olvasásához kétség fér. 

16* 



Sie ist 'iclrwer, vicl Arbeit, weníg Lobn ; aber si~ 
reicht aus, um mein Durchkommen für den Augen
blick zu sicbern und meine Geschwiater genügend 
zu unterstützen ; ausserdern ist Dr. Adler ja gleich
Ham der Chossmogul der britischen .Juden und die 
Au~sichten für die Zukunft erheitel'ten mich, wenn 
die Gegenwart auch nicht befriedigte. Der Gegensatz 
der religiösen AnscJJauungen trennte mich nicht; ic-h 
l~hl· írei und ungebunden; er selbst ist ein biederer 
Mann, seine Familü.: ist liebenswüJ·dig und ich werde 
als dazu gehöríg gct·ecbrwt: denn ich hin zugleiclt 
der Lehrer seiner 5 Kinder, 2 Knahen und 3 er
wachsenen, schönen Madcb~n . Im Oktober des vori
gen :rab res erhíelt ich dann die Korrespodenz über 
England für die J.: r ation. Zeit.1 in Berlin, ein es der 
bestcn und der ausgebreitetsten TageabHi.tt{cr) in 
Oeutschland; sie bezahlt zicmlich gut; ausserdern 
bin i(jh mit vielen Privatfamilien hier vcrknüpft und 
ich habe Noth, micb Ao abzuschlieHHen, als cs für 
m~inc Sammlung nöthig ist. Auch hei fJionel Hotb
Hchild gebe ich Stur1den; c•s gingon lange Unt(•r
handlungen, dass ich bei ihm in's Haus kommen 
sollto, um fWÍnc Kinder y,u hcaufsicl1tigen; aber ich 
mag Dr. Adler nicht, verlassen. - Wenngleich die8 
AU eH not;h nicht daH ist, was meine Scf•le verlangt 
(clenn meín nocl1 unerfiillter Wun8ch Ít:it, meine 
J( riff,. im Gan zen, etwn, als Le iter ein er Lohranstalt 
zu vorwonden, anstatt sio mir jetzt zu zersplittern): 

1 Nationalzeitung. A lap ma is fönnáll. 
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so bin ich doch für den Angenblick zufrieden und 
kann es sein. 

Was dein Schicksal anbetrifft, so bin ich durch 
die Auaserungen deines Briefes noch nicht darüber 
klar geworden. Du wil1st nach Paris geben; mit 
welchen Aussichten? welchen Hofinungen ? Wir waren 
dann allerdings naher und meine Freude ware nn
aussprechlich ; wir könnten uns sogar ohne viel 
Schwierigkeit seben. Doch das sind Luftschlösser. 
Du hist bedachtig und wirst den rathsamsten Ent
scbluss fassen. Doch hie1iiber muss ich in deinem 
nacbaten Schreiben, mag es nun aus Ungarn oder 
F rankreich datirt Bein, Naheres erwarten. 

Dass dein Vater wobl ist, ist mir eine Freude ; 
ich kann dir, Gott sei Dank, von meinem Vater das
seibe schreiben, obgleicb er leider nicht immer die 
Heiterkeit der Stimmung geniesst, die zu unserem 
wahren Glücke unentbehrlich ist. Auch meine Ge
schwister sind 'Wobl, wenigstens meine Schwester ; 
mein Bruder hat seit einigen Monaten leider ein 
Brustübel, das ihn zur Arbeit unfahig macht; ich 
darf aber boffen, dass die Sorgfalt der Arzte ihn 
noch vor dem Beginn des Winters wird vollkommen 
hergestelit haben. - Meine Schwester ist ein braves, 
biederes Madeben; sie bildet meine Freude und 
meinen Stolz ; dass nun das arme Madeben ihre 
Tage so in Einsamkeit hinleben muss ! 

Das Gedicbt, das du mir eingeschickt hast, folgt 
~nbei 2.urück. Ware dies nicht dein ausdrücklicher 
W unsch, so hatte ich es nicht wiede r die Retourreise 
machon lassen; es ist zu schlech t, um deiner würdig 
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zu sein ; nimm es d enn bloss als Zeugniss der dama
ligen Stint1nung, nicht als Resultat der Reflexion; 
ich hin kein Dichter; deine Trennung stimmte mich 
poetisch, ich ... 1 dichten; und da sandte mir Apollo 
dieses Zwitterwesen. 

Nun denn ! 80 lebe wohl; depke an mich so oft 
als ich an dich denke und sebreibe bald und aus
führlich 

l 

A czim ez: 

deinem ·dich stets liebenden 
:NfO?"ri~ J(alisrh. 

' Paid. - Herrn David Pillitz 

in Wesz1n·in~ 
f?'CO. Ungarn (Hungary). 

6. 

London, den 30-ten August 1850. 
2 Soarborough Str., Goodmannsfields., 

Me in ge li e b ter Freund ! 
Siehat du, auch ioh muss mit einer Apologie für 

mein langea Zögern heginnen; und ebensowenig als 
ich das Ausbioiben deinea Briefes einer Treulosigkeit 
deinos Sinnea zuachrieb, darf ich hoffen, dass du mir 
ahnlicbe Gründe untorlegst. Freunde klagen die Um
standc an, nicht die Personen. Und ich habe seit 
dem Empfange deinea Briefes gar manches gelitten. 
Ich will von dem physischen Schmerz eines nervösen 

1 A papirból egy h'romszögü darahka itt oll6val van 
kivágva, a mi nyilván akkor tört~nt, mikor a pecsátes levelet 

· a crdm1ett fölbontotta~ 
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Übels nich t sprechen, das mi ch 3 W o chen an' s Lag er 
fesselte und als dessen Nachweben eine bewöJ.tigende 
Schwache noch immer zurückgeblieben ist. Es ist ein 
anderes Leiden, das micb tiefer berührte. \\rarum 
soll ich's du· leugnen oder verheimlichen, den ich 
zum Vertrauten meiner Seele gemacht? Es ist ein 
Bekeuntnis der Schwache, das ich abzulegen habe ; 
aber der Freund soll uns von allen Seiten seben. 
und durch seine ermunternde Theilnahme aufrich
ten, wenn Ermunterung nöthig ist; und ich erwarte 
sie von dir. - Mich hat Amor' a Pfeil getroffen; doch 
nicht um mich mit ambrosiscber Spitze zu berüh
ren ; sein Geschoss war in Gift getaucht; nicht 
Seeligkeit hat dieses neue Gefühl über mich ge
bracht, sondern ~Iarter und Pla,ge. Mich wiegte nicht, 
wi e du irrig glaubst, das Schicksal in sanften Armen; 
die raullsten Stürmen, die es un ter den W affen sei
nea Zornea hat, hat es gegen mich losgelassen. Jede 
Idee, die in mir nach Durchbruch und Dasein ringt, 
ist die Ursache eines fürchtei·lioben, fast zerstören
den, inneren Kampfes ; und nach langen Qualen erst 
ringt sie si ch mühsan1 l os. J a, sie ringt sich müh
sam los - um dann in das Niohts zu versohwinden. 
Es liegt eine Hölle von Rcsignation in diesem Ge
standniss. Aber es mu s eine Idee nach der andern 
diesen Qualentod sterben, und da e glüoklicherweise 
der Ide en unendlich viele gibt ; so hat uns lingst 
die natürliohe Entkraftung der Jahre bingerafft, ebe 
in una nur der Gedanke an Verzweifiung oder Hotf
nungslosigkeit aufkeimen kann. So zö.he tst die 
mensobliobe Naturund so erstaunlioh glaubensfest. -
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Du warest zum Theil Zeuge von dem damonischen 
1\.ampfe, unter dem sich das Stückcben Erkenntnis, 
wonach ich strebte, in mit <l losrang l> . Beinabe sebame 
ich mich des Bekenntnisses, dass jener Scbmerz ver
glichen mit den Qualen, die mir die Liebe bereitete, 
fast zu verschwinden scbeint. H öre in kurzen Um. 
rissen die Geschichte meines W e b s und gieb mir 
dann deine Meinung und dein-en Rath. - Du weiest 
ich bin nicht sentimental; die Reflexion ist meine 
vorherrschende Richtung ; g egen das schö ne Geschlecht 
aber war ich so gleichgültig, dass man es mir als 
Unreife auslegte und dasE ich selbst in dieser Be
ziehung mit Misstrauen auf micb blickte, und doch 
hatte ich meine Ideale. I ch ver li ess Berlin ; und 
ausser meinon Geschwistern und einer Anzahl von 
Bekannten ist dort keine Seele, die m eine Sebnsucht 
erwecken konnte. Ich karn hierher; wurde in eine 
jüdiscbe Familie eingeführt ; sah die zweite Tochter 
des Hauses - und hatte mein Verhangniss gefun
den. Ich war du1·ch einen einzigen Blick so 1voll
kommen besiegt, dass ich über das Madeben und ibre 
Eigenschaften wie gablendet wurde. Sje erscbien mir 
w ie der Inhegrifi aller Vollkommenheiten; Inteili
genz, Anmuth und Herzenamiide schienen mir in 
zauberischer Mischung vereinigt; was sie that und 
was sie sprach, bestatigte mir diesen Eindruck. Die 
Kritik, die sich sonst bei mir stets misstrauend und 
lauernd an alle Objekte und Personen legt, verlor 
do rt ihre Scha1·fe und ibre Macht: ich beherrschte 
nicht, ich wurde beherrscht. Dies war mü- eine neue 
E1npfindnng; ich hatte eine Überlegenheit der Art 
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njemals zuvor gefüblt ; aber die ganze Erscbeinung 
des Madebens stimmte mit jenen Idealen überein, 
die mich von Jugend auf über die Gefabrtin meines 
Lebens begleitet hatten . Ich glaube, ich war damals 
wahrend etwa zweier Monate so glücklicb, als es 
Manseben überhaupt zu sein vergönnt ist ; in meine 
Natur war ein neues Lebenselement gekommen, das, 
wie ich boffte, mir immer starkend und leuchtend 
vorangehen sollte. Aber ach! ich sollte bald auf da 
Scbrecklichste aus d em trunkenem W ahne gerissen 
wurden. Mit noch 2 anderen Sebwestern nahm das 
Madeben auf Verlangen der Eitern bei mir Unter
richt im Französischen und in der deutschen Litera tur. 
J etzt hatte ich beste Gelegenheit, den Umfang und 
die Tiefe ibrer Fahigkeiten kennen zu l ernen - und 
mit peinlichem Wiederstreben musste ich mir ein
gestehen, das mich dies Mal eine glanzende Politur 
getfiuecht hatte; dass ich Firnisa für Kultur hielt. 
Ich fan d w eder besonderen Reichtbum der An
scbo.uung, noch des Dénkens o der Gefühl'. ; es war 
die gewöhnliche Mittelmassigkeit, nur ein wenig ge
hoben durch einen ausserordentlichen Grad weib
lieber V erstellung und madchenhaften Scheins. Dass 
ich mich so betrügen liess, ist mir allerdings ein 
unlösliches Rathsel; aber ein noch grösseres ist es. 
dass selbst, nachdem mir die Schuppen von den 
Augen gefallen waren, meine Ehrfurcht vor dem 
Madeben nicht we'icben wollte; noch immer schwebte 
sie mir wie eine geheiligto Gestalt vor ; noch immer 
wa)' ich von nnnenbarem Glück durchströmt~ sobald 
ich ~io sab. So hegann der filrcbterliche Kn.mpf 



l 

250 PILLITZ BEN6 

zwischen Affekt und Reflexion. Und er ist's, der jene 
jnneren Verwüstungen in mir anrichtete, an denen 
ich noch blute. Bis dabin hatte ich mich unbeküm
met<t von d em Gefühle tragen lassen; ich hatte 
weder an Gegenliebe, noch an Ehe, noch an die 
Wahl'scheinlichkeit der ersteren oder die Möglichkeit 
der letzteren gedacht. So unendlich sta1·k auch meine 
Emp:findung war, sie wurde dem Madeben weder 
durch einen Blick, o der ein W ort varratben; und 
noch jetzt hat sie kein positives Pfand von der 
Existenz der Flamme. Und diese Thatsache, die 
allerdings, wie du dir wohl denken kannst, einen 
ungebenren Aufwand von Selbstüberwindung gekostet 
hat, hat mir doch immer trotz meiner inneren Ab
hangigkeit eine vollstandige aussere Selbststandigkeit 
gegeben, die ich um so entschiédener zeigte, je mehr 
ich das unwillkührliche Hervorbrecben jener Abhan
gigkeit zu fürchten hatte. Aber zugleich mit meiner 
Enttauscbung traf mich eine andre Quelle der Un
rube, namlich die Gewissheit, dass sich bei dem 
Madeben aJlmablig und im Stillen eine ahnlicbe 
Gluth gebildet hatte. Jetzt war ich nicht nur ein 
Martyrer mainer Tauschung ; sondern ich hatte die 
Pein, auch clie zur Martyrerin werden zu seben, für 
deren E,rieden und Glück ich noch immer Alles fren
dig aufgeopfert hatte. Indessen waren mir jetzt erst 
die ausseren Hindernisse einer etwaigen Verhindung 
klar geworden. Wenn ich auch selbst davon absebe, 
dass ich im Augenblicke keine sichere Aussieht auf 
eine baldige ehrenvolle und ausreichende Lebens· 
st~llung, wie sie die überaus achtbare Familie ver~ 
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langen muss, habe: so tritt noch ein anderer wit·h
tigerer Umstand in den W eg; ein Umstand inner
lich et· Natur. Die Familie ist orthodox und mti SS es 
sein; kein Mitglied derseiben kann . ich davon los
lösen ; und es ware fast Verrath, für einen Fremden, 
einen solchen V ersucb zu wagen. Eine Veremigung 
würde desshald entweder eine Selbstaufopferung von 
der einen ode1· der anderen Sei te voraussetzen; um 
solchen Preis ist aber ein Glück undeukbar. - Und 
o nage ich an Wiedorsprüchen, dio ich nicht lösen, 

und an Gegensatzen, die ich nicht bewaltigen kann. 
Um meine V erwirrung zu vergrössern, musste noch 
die Ansicbt hinzukommen. dass sicb die Fahigkeiten 
des MiWchens seit einiger Zeit auf merkwürdige 
' Veise zu ontfalten, dass ihre Anschauungen tiefet· 
ihre Gedanken reicher zu werden scheinen ; so dass 
heinabe die Enitauscbung wieder schwindet und mir 
nur die beiden obigen Hindernisse hammend gegen
übertreten. Doch ich habe jetzt diesem gewaltsamen 
Sebwanken durch Entscbiedenheit ein En de gemacbt; 
ich habe die Stunden aufgegeben, und sebe sie nun 
alle 14 Tage durchschnittlich ein Mal. Ich gebe mich 
der Hoffnung hin, dass diesar Entschluss ein beil
saroer sein, und mi r meine gestörte Rube wieder
geben wird. Ich hin durch nichts ausserlich gabun
den; so wie das Madeben durch niohts verpflichtet 
ist; ist die Empfindung in una beiden die der wah
ren Liebe, eo wird die Trennung nichts von der 
Innigkeit derseJben schwö.chen. Ein gegenseitiges 
Gestandnis hat nicht stattgefunden; und das ist's, 
was ich als basondere günstig bei diesar V erwicke-
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lung betrachte. - Nun, lieher David, ist mir leichter 
um's Herz; ich habe dir mitgetbeilt, was auf ibm 
lastete. Du bist doch auch ein Kenner der menscb
lichen Natnr; sebreibe mir aufrichtig und walu·, wie 
dir das Verhaltniss seb eint und oh ich recht geban
elelt habe, oh du meinen Entschluss billigst. -
Ich sebe, auch die Freundsebart ist egoistisch ; ich 
habe mit mir angefangen, anstatt zuerst deine An
gelegenheit zu besprochen, allein ich konnte nicht 
anders. 

Was deine Seelenstimmung betrifft, die du so 
glübend scbilderst, so finde ich sie gar nicht so ver
zweifelt als du in ungerechtfertigtem Unmuth zu 
wabnen scheinst. Ein 1<1ann von deiner Kraft kann 
Alles, was er will und der Entschluss fallt mit der 
That zusammen. Raffe deine Energie zusammen und 
höre folgenden Freundesrath. Mit soviel Mitteln, als 
du nur immer auft1·eiben kannst, begieb dich unver· 
züglich nach Wien oder Berlin und heginne Medizin 
zu studiren. <<Sic h noch 5 Jahre als Schuljunge pla· 
gen u, ist nich ts Angenehmes ; a ber man op fert 
5 J ah re, um ein ganz es Leben zu retten ; und selbst 
die herrlichen Studien der Medizin sind Genüsse fier 
schöneten Freude ; und so werden jene 5 Jahre scbon 
dir Starkung und Wiedergeburt schaffen. Aber die 
Thö.tigkeit des At·ztes selbst hat Reize die man kaum , 
bei einern anderen Berufe finden möchte ; und ich 
glaube, sie ist deiner Natur und deiner Geisteerich
tung angemessen. W enn du es munter angreifst und 
unverdrossen weiterführst, so weiss ich, dass du in 
diese1· Bahn dir und Anderen zur Freude gedeihen 



"irst. Überseh alle Sch~ierigkeiten, den _\.ufwand an 
Zeit, Geld, KJ:aft und therwindung und richte dein 
Auge n nr festen Bli<~kes auf das Zi el; und du wirst 
es e1Teichen. - Die einzige Möglichkeit, die neben 
diesem Rathe noch aufgestelit werden könnte ist: 
dass du deine religi ö se Aniage -noch einmal gewissen· 
b af t und ernst prüfst ; findest du bei soleher stren
gen Selbstschau, dass deine Zweifel wie die krus
tige Schwulsthaut Hi o bs sind: . . . ben te geheilt, 
um ~lorgen wieder hervorzubrecben, dann gieb den 
Gedanken an Theologie ein für alle Mal mit ent
schlos-sener Resignation auf. Glaubst du einst gewiss 
zu sein, dass sich deine Bedenken nur gegen die 
Resultate der C"pC,~ kehren; glaubst du in " 'ahl'
heit und mit Innigkeit an Offenbarung und an die 
Bücher Mosis : dann kannst du getrost wieder zur 
verlassenen Bahn zurückkehren und auch da reichen 
Segens gewiss zu sein. Das letztere bedenke ja mit 
vorzüglicher Sorgfalt. Die bauptstichliche "\Yirk. am
l\eit eines Rabbjners besteht in seiner Kanzeltüch
tigkeit; steht er n úr hi er auf einen1 einigermassen 
positiven Boden, also hat er nur eine gewisse, wenn 
auch kleine Berührung mit seiner Gameinde : so 
kann er zum Lehrer derseiben und ihrem Sitten
prediger noch immer in hohem Masse fabig sein. 
Und deine reine Natur würde auchin diesem Gebiete 
Schönea und Rciches leisten. 

W enn ich als o meine Ansicht in ein Paar W orte 
zusammenfasae, so waren sie : W erde Rab biner, so
bald du nur noch an die Persönlichkeit Gottes, ein 
positives J en sei ts und an' eine Offenbai·ung durc h 
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Moses glaubst. \Y end e dich a ber unverzüglich zum 
Studium der Medizin, sobald jenes ruoht der Fali ist. 

Und fasse bald einen Entschluss und la.sse ihn 
mich bald wissen. Im Übrigen wünsche ich fu im 
neu beginnendem Jahre jene Festigkeit -des Sinnes 
und Strebens, die sich stets des rechten und noth
weneligen Zieles bewusst ist, jene Ausdauer die durch 
die Schwierigkeit und die Mühe nur an Kraft ge
winn t · und j en es Glück ohne das alles W o llen und 
alles Denken eitel ist, du bist - und ich hin es 
ebenfaJls - noch immer, wie ein flüohtiger Vogel. 
der weder im Innern, noch im Aussern bis j etzt hat 
ein ruhiges Dach finden können, unter welchem er 
seine beacheidene Wohnstatte aufschlagen könnte. 

Möge das neue J ahr, wenn es uns unaere Wünsche 
auch noch nicht erfüllen kann, uns der Erfüllung 
derseiben wenigatens naher führen ; und nns we
nigstens jene innere Rube gewihren, die uns di~ 

ö.usseren Stünne und Kampfe mit Festigkeit und mit 
gleichgiltigem Auge anblicken lebrt. - Und wenn 
wir dazn mit Kraft und Ernst das Unsrige thun. 
wird uns der Erlolg nicht fehlen. 

Ich habe meiner Schwester deinen Gruss ausge
richtet; sie erwiedert ihn mit Herzliobkeit. Griisse 
auch deine Schwester, deren sinnige H&uslichkeit du 
mit wenigen W orten so sch ön geschildcrt hast, von mir 
tausendfaoh und sage ihr meine reiohsten W ünsohe 
für das neue Weltjahr. 

Deinem entschlossenem Sebreiben entgegenhar
rend, bin ich dein dich innigat liabender Freund 

· M. Kalisch. 
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t ber alle meine anderen Y erhaltni se das nö.chste 
MaJ. 

* 
Itt megszaka-d a le\elezés, mely két értékes egyé

niség lelkébe enged bepillantannnk.. 

Veszprém. D1·. Pillit:: Be,zö. 

NOSTALGIA. 

Az ezüstfedelü kastély egyik termében két szomoni. 
szótlan ember. Mind a. kettö olyan baloTá-ny, mint 
a metszett ezüst A férfi hever az ágyon ; a hálóing 
vérpiros hímzése fölött még sárgább az öreg, fony
nyadt arcz, a szem mélyen beesett, félig nyitva ,an, 
mintha nézne és mintha látna. 

A másik az ágy előtt térdel Az egész egy szürke 
tonus aranysárga variáczió\"al ; egy mozdulatlan kép, 
a melynek mézszínü hullámok, hajhullámok adnak 
életet. A térdelő épp oly fehér, mint amaz! a ki fek· 
szik, épp oly mozdulatlan, mint a ki félóra elöü 
utolsót lehelt. 

Akkor az orvos kellemetlen bánattal hajtotta le 
fejét s miközben gondosan az ujjaira szaritotta kez tyú
jét, valamit dadogott. A szöke ha.jn magas leány esi 
a dadoglist már nem ért~tte, még csak azt látta, 
hogy az orvos távozott az ajtón, a komornyik gyor· 
san végiglebegett a azobán s aztán nem látott sem
mit. Félóra óta térdeU ön~udatlanul, érzéketlenül, alvó 
lélekkel az apja holtt~ste melleU. Papp Mária voll 
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Épp most bukott le az őszeleji nap s a borostyán 
szinü távolságból láthatlan sugarak esnek rá az 
ablakokra. Olyanok most, mint a vörös, gyuladásos 
szem, a melynek nincs öldöke s a szobában két nagy 
kerek vérfolt jelzi, hogy a fényük, a távoli horizont 
hibora a magas, puha szőnyegen akarja megtartani 
végső, kaczér pihenőj ét. 

Most kardcsörtetés hallatszik a folyosóról. Majd 
zavaros suttogás, mely több ajakról egyszerre suhog 
titokzatosan egymásba olvadva; végül kopogás az aj· 
tón. Papp Márta nem hallja. És nem látja, hogy az ajtó 
kitátul, a háta mögött pihenő két vérfolt egy pilla
natra összesúg, egymásra hajlik. J ó ideig nem érezi, 
hogy valaki gyengéden simogatja a fejét. Csak mere· 
ven néz a fekvő félig nyitott, rá meredő szemére. 
Aztán megborzad, összerezzen és a feje lehanyatlik 
a mellére. 

- Márta ! . . . Márta ! . . . 
A leány a homlokához ·szorítja kezét és mosolyog. 
- Márta - mondta harmadszor a gyengéd hang ; 

s a simogató férfias kéz a leány arczán lekúszva a 
vál1áig, a karjáig, a derekáig hatol~ hogy ott egy 
időre megpihenjen. Aztán 'felemeli, átkarolja és be
ülteti a nagy karosszékbe. A halott leány életre kell. 
Arczát rózsaszínű árnyalat futja be, a szeméből két 
nagy könnycsepp ereszkedik le az ajka zugaira. 

A jövevény délczeg katonatiszt, fiatal, széles vállú, 
erős férfi. Papp Márta vőlegénye. És Papp Mártának 
mos~ már senkije sincs, csak a vőlegénye, meg a 
kastély, meg a milliók, a mik most már mind az övéi. 

- Szegény apa - szólt szomorúan, miközben meg-
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fogta a huszártiszt kezét s azzal törülte le ajkáról a 
könnycseppeket. 

- Szegóny Márta - szólt a huszártiszt és meg
csókolta a leány homlokát, meg a szöke haját. 

Aztán hosszú ideig csend volt. A két vérfolt a 
szönyegen egyre kisebb lett, a míg végül egészen 
beletemette magát a vastag, puha szálakba. Az abla
kokra ráfeküdt a sötét kék fátyol, hogy ·teljesen 
homályba borítsa a szobában ülö két csendes alakot. 

A komornyik habozva belépett és felgyújtotta a 
nagy csillárt. A vörös tapétás falak egyszerre izzani 
kezdtek a rájuk ömlő fehér fénytől. A két élő ráné
zett a halottra, a kinek időközben lecsukódtak a szemei. 

- Jöjjön ki innen Márta, nem jó magának tovább 
is itt maradni . .. 

A katona felkelt s a leányt gyengéden karjára 
támasztva, vítte ki a halottas szobából. Csakhamar 
1.aj os lett a terem, a cselédek beözönlöttek, hogy 
vegsö búcsut vegyenek jóságos uruktól és felravataloz
zák a azohát ... Kerekvári és Paplaki Papp Géza ud
vari tanácsos, nagybirtokos örök pihenőre tért. 

Éj fél elmult. Márta a park kapujához támasztotta 
árnyas bajfürteit és kinézett a falu utczájába. Szenve
délyesen sápadt arcza olyan volt, a hogy az éjszaka 
sötétsége végigborította, átfogta, mindenfelöl be
takarta, mint a. vért.elen hold, a mikor fekete vihar
felhők barlangjába szorúlt. Apró nádfedeles házak 
sorakoztak egymás mellett a sötétben és egyenes 
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vonalban huzódtak végig a falun. Márta be akart 
hatolni az éj f~ketéj ébe, hogy lásson valamit, érezzen 
valamit, emberszagra vágyott, az élet mozgalmas 
illatára. De hiába volt ét·zékeinek minden erőfeszí
tése, csak a feje, az agya, a szeme fájdult meg. 

A falu aludt a betakaródzott az éj szaka áthatlan 
leplébe. 

Egyszerre összerezzent. Tágra nyitotta szemét. Vele 
egyvonalban apró csillagok villantak fel. A távolból 
csudálatos zörrenések, titokzatos suhogások hallat
szottak. Árnyékok keltek ki a földből és elindultak 
measze vándorútra. Kapuk nyiltak ki és zárultak be 
halk nyöazörgésael, éles nyikorgással és tompa dübör
géaseL Az utcza mintha megtelt volna mozgó árnyé
kokkal ... 

Nem volt három óra sem. Ilyenkor a faluban még 
aludni azoktak és Márta nem tudta, mit jelentsen ez 
a titokzatos vándorjárás. Nem volt gyáva leány, a 
gőgös apja és az előkelő anyja úgy nevelték, hogy 
ne ijedjen meg sem a maga, sem a mások árnyéká
tól. De most rémület fogta el. 

Vissza akart futni a kastélyba és fel akarta kel
teni a cselédséget. De mintba gyökeret vert volna a 
lába, úgy állott ott a kapunál és félig nyitott ajak
kal, lélekzetét visszafojtva leste a világosodó utczát. 

De nem látott semmit, osak árnyakat, fekete 
szellemeket. Aztán elfogta az az érzés, hogy bele
vesse magát a titokzatos mélységbe, a mely csábít
gatva azéditette le magához. 

Hirtelen kirántotta a kaput és sálját ke blébez 
szorítva futott lefelé a faluba. Aztán meglassitotta 
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lépteit. Előtte két alak botorkált. A házakból vilá
gosság szűrődött ki az utczára. Látta, hogy az egyik 
kapu kinyilt s azon kilépett egy egész család: fér
fiak, nők, fiatalok, vének. Csatlakoztak az előtte járó 
két alakboz. 

Márta meg akarta szólítani öket. De félt tőlük. 

Az asszonyok arcza egész be volt takarva kendővel, 
hogy a hideg barmatos éjszaka meg ne csapja. A fér
fiak sápadtak voltak és véznák. Egyiknek másiknak 
bosszú szakálla lengett. És némán haladtak egymás 
mellett, oly szomorú&n, mintha évtizedes fájdalom 
bántotta volna őket. 

Márta némán lépdegélt utá-nuk, közvetlenin mö
göttük haladt, de senki nem vette észre, vagy nem 
akarta észrevenni. Mintha az előtte haladók termé
szetesnek tartották volna, hogy mögöttük jöjjön még 
valaki. 

Az utcza egyre szélesebb lett és zajosabb. Kapuk 
nyiltak ki szünetlenül és nagyszakállú férfiak, bekö
tött fejü nők kerültek ki az udvarokbóL Az asszo
nyok egymásba fogóztak, fejüket összebujtatva balad
tak az úton, néha-néha egy-egy ásítás, egy· egy viho
gás szakította félbe a különös csendet. A férfiak 
azonban mindvégig szótlanul, némán haladtak s 
csizmájuk alatt is alig zörgött a kavicstalan, nedves 
talaj. Kezükben vastag bőrkötésű könyveket tartottak 
és Márta látta, hogy egyik másik néha titokban 
megcsókolta a könyv fedelét. 

Mártát valami megmagyarázhatlan ösztön kergette 
az éjszaka eme titokzatos alakjai után. S a hogy 
lopva ránézett valamelyik férfi sápadt arczára, mély 
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rokonszenv, megfejtbetlen ezeretet fogta el iránta. 
TÍgy érezte, mintha valamennyi az apja lett volna. 
Úgy hasonlítottak ahhoz, a ki most fekete posztódísz 
között fekszik ott fenn a kastélyban ... 

A falu végén egyszerre kivilágosodott az utcza. Egy 
raktárszerű épület állott ott szabadon szürke falak
kal és a homlokzatán vézna, töredező kupolával. 
A kupola ablakaiból halványpiros és zöld fény verő
dött ki az útra és piros, zöld színével festette az 
előtte lévő teret. 

Márta minden nyáron néhány hétre a kastélyban 
lakott, de sohasem volt a faluban. Így nem is tudta, 
milyen épület ez, csak azt látta, hogy az éjszakai 
vándorok ide mennek be. Az ajtónál már többen 
álltak és némán kezet sz oritottak az uj onnan ér
kezettekkel. Mártát erős ösztön vezette s maga is be
lépett. Látta, hogy a férfiak kezüket rászorítják a 
kapufélfára, aztán megcsókolják ujjaikat. 

Egy szük előcsarnokban az asszonyok elváltak a 
férfiaktól. Egy rozoga falépcsőn igyekeztek fel vala· 
hová. Márta utánuk. Senki nem törődött vele. Még 
sohasem látott ilyet. Az emeleten szük folyosó volt 
s egy fehér rács előtt két sor fiókos állvány és két 
padsor haladt végig párhuzamosan egymással. A rács 
nyílásain le lehetett nézni a földszintes nagy te
rembe. 

Ott ugyanazok a fiákos állványok fapadokkal, a 
középen pódium, a hová két oldalról lépcsőn lehetett 
feljutni. A templom mellső részén bársony-függönynyel 
eltakart szekrény állott. A függönyön ara.nyszálakból 
font titokzatos be~ük égtek és két aranysárga oroszlán 
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reliefj e máltóságtelj esen tekintett maga elé s meredt 
az előtte álló férfira, a ki fehér lepelbe volt burkolva. 

És a padokban hajlongó, néma árnyékok fehér 
lepelben. 

Márta elrejtőzött egy állvány mögé és dobogó 
szívvel figyelte a kendős fejű asszonyokat, a mint 
azok szótlanul leültek a padok1·a, a fiókokból bőr

kötéseB könyvet szedtek elő és elfojtott, zümmögő, 

éneklő hangon olvastak azokból. 
Zsidó templomban volt. Most már tudta. A mély

ből felhangzott egy ének száz torokból egyszerre. 
És Márla szivét hasogatni kezdte ez a szokatlanul 

, furcsa, zűrzavaros valami. Nem volt harmonizált dal, 
nem egy kiélezett, körülhatárolt szólam tömeges, 
finom, egymásba olvadó hanghullámokkal, de egyéb 
volt. És Márta megbűvölten hallgatta. Az arcza pi· 
ros lett titkos sejtelmektőL A szivét évezredes fájda
lom borzongatta meg. Márta emlékezett. Visszaemlé
kezett soha át nem élt időkre, soha el nem olvasott 
olvasmányokra, rettenetes évekre, a melynek soha 
nem érzett borzalmai mint egy-egy aczélsodrony fog
ták körül agyvelejét. 

Márta lenézett a rács nyílásain és lélekzetét vissza
fojtva hallgatta az értelmetlen hangokat. Soha még 
efféle szavak nem hatoltak fülébe, de most, most 
mintha mindent megértett volna. Mintha a betük életre 
kaptak volna, úgy vonultak el a lelke előtt. Ugyan
azok a vándorok, a kiket még az imént az úton lá
tott s most itt halotti lepelben hajlongtak szürke 
falaknak, évezredek utczáin vonszolták gyenge nád
szál testüket egy titokzatos jövőbe. 
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Férfiak, asszonyok, gyermekek haladnak ezen a 
zarándokúton és viszik magukkal mindenüket, a mi 
az övék. A beesett tekintetet, a fájda.lmasan sápadt 
arczot, a reszkető térdeket, a rabságukat, ezt az ö 
két évezredes multjukat. Viszik magukkal a semmibe, 
a jövő éj szakáj ába, a honnan egyetlen egy csillagpont 
reszket alig pislogva feléjük : a remény ... 

Márta egyszerre nagyon megrémült. A hogy le
nézett, mereven a papra, a ki az első sorban állott, 
mintha a halott apját ismerte volna meg ... Ki
szökött a szobából, és futott le a lépcsőn ki az 
utczára. 

Harmatos hajna.! derengett és lilaködös szellő csapta 
meg az arczát. A templom ajtaján hófehér szakállú 
aggastyán állta útját. Épp kapóra! Megkérdezbette 
tőle, mért ez éjjeli istenimádás. Báljával egész el· 
takarta az arczát, úgy állott az aggastyán elé : 

- Jó reggelt! 
-· J ó reggelt l 
- Idegen vagyok itt ... 
- Tudom - felelt az aggastyán . . . 
- Mért keltetek fel ágyatokból éjnek idején, mért 

hagytátok ott hajlékaitokat és mért a sötétben imád
koztok? 

- Ha másoktól kérdezted volna, a.zt mondták 
volna : közeledik a mi nagy napunk, a melyen meg· 
bocsátják a büneinket Annyit kell vezekelnük előbb, 
a mennyire a nappal nem ád elég időt. Ezért fo· 
hászkodunk éjjel is. De másért van, fiam. Éjjel száll
nak ki a nyilt sirokból a mi emlékeink és mi áldo· 
zunk nekik ..• Mért nem maradW végig ... 
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Én nem vagyok zsidó ... 
Az öreg fürkészőleg nézett a leányra, a ki még 

szarosabban fogta össze a kendőt arcza fölött. 
- Tudom, felelte az ősz szakállu. - Papp Márta 

vagy, a méltóságos Papp Géza leánya ... Ugy-e 
meghalt ? 

Márta megijedt. Honnan ismerte öt ez az ember, a 
kit még sohasem látott . . . Mért sz ólitotta a nevén öt és 
az apját ... És honnan tudta meg, hogy most az a,pja 
már a ravatalon fekszik ott benn a nagy kastélyban. 
Az este pedig kiadta a rendeletet, hogy a faluba senki 
se tudja meg a szomorú esetet. A plébános urat is 
megkérte, ne harangoztassan 1·eggelig, nehogy a harang 
zúgása és a falu részvéte megzavarja a friss fájdal
mát. Az aggastyán eltaláita gondolatait. 

- Tud om - folytatta - és azt is tudom, márt 
jöttél ide közibénk. 

Márta nagy szemmel, félénken nézett rá. 
- Az emlékezet hozott ide. 
Márta megdöbbent. 
- Igen az emlékezet. Olyas valamire emlékeztél, 

a mit sohasem láttál és hallottál, a mit sohasem 
éreztéL Valamit megálmodtál, ami nem volt. Ugy-e? 

Márta rémülten nézett a furcsa öregre, a kinek 
oly bámulatos volt a hangja, és a ki olyan szomorú 
volt a hűvös reggelen, a hogy harmathelepte szakál
lát megsimogatta a hajnali szellö. 

- Ki vagy te? - kérdezte tőle - honnan ismersz ? 

- Erre a kérdésre egy a válasz - felelte az öreg. -
Zsidó vagyok és ismerlek. Hogyne ismernélek, hisz~n 
egymagam öregebb vagyok az emlékezetnél ... Es 
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ne gondold, hogy nagyon ·nagyon öreg vagyok, mert 
ezt mondom. Az emlékezet fiatalabb náladnál is .. . 

Márta leült a templom előtt lévő fapadra, fázósan 
összefogta a nyakán selyemkendőjét és nézte az előtte 
álló idegent. 

- Én már láttalak téged egyszer, kis lány. Réges 
régen volt, talán száz esztendej e j á tszottál egy udva
t·on a kavicsokkal A míg jött egy torzon borz bajusz ú 
férfiu és odaállott melléd. N em a kapun keresztül 
jött be, hanem a kerítésen mászott át. Jöttek még 
utána többen is. A sok férfi bement a házba, a hol 
az apád, a testvéreid, meg a rokonaid kelet felé for
dulva imádkoztak. A mikor a k~tonák kij öttek onnan, 
az egyik odaállott melléd . . . Emlékszel? 

Márta arcza olyan lett, mint a viaszk. 
- Emlékszem, - szólt alig hallhatóan. 
- A kése véres volt ... És . . . és beléd döfte ... 
Márla felsikoltott. 
- Láttalak még azelőtt is . . . Sokkal régebben 

történt. Lehet vagy ezer éve . .. 
Márta fölkelt és el akart futni. Az aggastyán meg-

fogta a ruhája szélét. Nem eresztette. ' 
- Még csak azt akarom neked megmondani, 

hogy . . . hogy ... a nagyapád a játszótársam volt. 
Együtt szöktünk meg az orosz-lengyel faluból. Az 
úton elváltunk egymástól ... Egészen elváltunk. De 
még találkozni fogok valahol vele. Úgy, a hogymost 
teveled. Mert tartozik nekem néhány csepp vérem
mel · · . Tudod, egy ízben kutyák akarták megharapni, 
haragos, vad kutyák, em ber-kutyák. És én odaugro t .. 
tam elébe, hogy megvédjem. A kutyák az én húsomba 
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haraptak, az én véremet itták. Az övé megmaradt. 
Most látom, itt kering a homlokodon a kidagadt 
ereidben. Az ő vére ... az ő ... zsidó vére . .. Ugy-e 
visszajöttél hozzánk ? Eljöttél a mi házunk ba, pedig 
nem is tudtad, hogy .odajösz ... Ez a te véred, a 
nagyapád vére hurczol el ide . . . És te vagy az 
utolsó ... és. te magtalanul fogsz meghalni, mert 
visszakérem tőled azt a vért, a mit a nagyapádnak 
kölcsön adtam ! 

Márta kitépte magát az eszelős vén ember kezéből 
és futott a kastély felé. 

De . hallotta még, hogy az öreg ember utána 
kiáltotta: 

- Hiába szöksz ! A véred az enyém - a 
miénk! 

Márta eszeveszettül futott, de a hang, mint kopó 
rohant a nyomába: 

- A fajodhoz fogsz visszatérni l És a kik mene
kültek, magtalanul fognalt elveszni a hatodik íznél. 
Te vagy az utolsó ! ... 

A park kapujánál Márta összeesett. Úgy találta ott 
a kertész vértelenül, félig megfagyva, félig halottan. 

A teiX?-etés után a mikor elvonultak a gyászoló 
vendégek és Papp Márta egyedül maradt vőlegényével, 
ujra .nagy csend esett le a házra. 

A főhadnagy megint ott ült a nagyteremben a 
kandalló mallett és szarelmesen simogatta az előtte 
álló Márta kezét. Márta tűrte, de kimondhatlan 
szomorusággal nézett a tisztre. 
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_ Ugy-e drágám - szólt a férfi - el fog u tazni. 
Talán dé}vjdékre megmelegedni egy kissé. 

Márta a fej ét rázta. 
- Egy esztendő eltelik, hamar .. . 
- Ne beszéljen Pista erről . .. Nem szabad ... 
Pista csak azért nem mosolygott, mert a helyzet 

nem vol t erre alkalmas. 
- Valamit mondani szeretnék magának, Pista. 
Leült mellé és nagyon sajnálta ezt a nyilt tekintetü, 

gondtalan és értelmetlen fiut. 
- Pista, én nem leszek a maga felesége. 
A főhadnagy felkelt, gyorsan összecsapta a sar

kantyuit és merev katonai állásban furcsán nézett a 
leányra. 

A lusta agyvelej e nem birta megemészteni ennek a 
mondatnak az értelmét. A leány lesütötte egy pilla
natra a szemét, aztán megint felnézett rá. 

Pista - szólt halkan - menjen el innen és 
ne jöjjön többet v1ssza. 

- Mért? 
- Me rt nem ezeretern magát. Eddig, tudj a, azt 

hittem, de ezentúl ... 
- Márta! 
Igen ! hallgasson ide - én nem ezeretern magát. 

Én ... én valamit sugok magának ... én nem vagyok 
épelméjü ... 

A katona önkéntelenül a kardjához kapott., hogy 
aztán megint mereven nézzen a leányra ... 

- Pista . . • figyeljen ... én ... én örült vagyok. 
Tudja, mi vagyok én? Nézzen a homlokomra! Látja, 
mi kering ott? Fekete, szomorú vér ... Fekete, fáj-
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dalmas vér . . . Az apám vére, a nagyapámé, a többié, 
a ki mind csupa üldözött vad volt és a multjával a 
bátán vándorolt a jövő éjszakájában ... 

A katona felhörgött. 
- Márta ! Édes Márta r 
- Me nj en, Pista ! . . . Én nem szeretem magát ... 

Én ... az .. •. én ... zsidó vag~ok ... 
Budapest. B~ródy Miksa. 

ÚJ KÖLTŐK. 

ABISÁG. 

Rainer Mária Rilke. 

Gyermektestét az agghoz kötözék, 
Karját rászijjazták a fonnyadóra, 
Hasztalan j öt t rájuk a csókos óra, 
Csak bántotta a nyomasztó sötét. 

Néha sóhajtott künn a pusztaság, 
S akkor fejét az aggról felemelte, 
Érzé, a mint reákuszik a vágy, 
És reszketett és lázongott a teste. 

N é zte a fázós égi tüzeket, 
Egy édes illat szállt rá hirtelen, 
És megsuhant a htís kárpit·selyem, 
Mintha várták vón a függöny megett. 

8 nem is sejtve az éjek éjjelét, 
A vén h omlokot üdén simogatta, 
Könnyíi volt, mint fehér tavaszi lég, 
8 a holt király bidf'g s komor alatta. 



ZABOLCSI LAJOS 

STRÓFÁK A DNJPER PARTJÁN. 

Saul Osernihovszky. 

Úgy indulok, mint nagy feltámadáskor, 
Mi nektek élet, volt nekem sirom, 
Most megy nyugodni dalolva a pásztor, 
Az éj most ébre'd messzi csúcsokon, 
Gunyoljatok, ti vén habok, 
Siessetek, kaczagjatok, 
Hová, hová? Én magam sem tudom. 

Levetem mind, a mi csak a tiétek, 
Ez már a szabad, forró, bűnös éj, 
X em látja senki, milyen mélyre lépek, 
Nincs imádkoznom többé senkiér', 
~fegyek, megyek. Hátam megett, 
Jaj, ki kaczagja léptemet? 

• 
Népemnek véres árnyéka kisér. 

Budapest. Szabolcsi Lajos. 

, 
EGY ANTISEMITA SZOCZIAIJISTA. 

(Pierre Leroux t 789-1871.) 

A tizenkilenczedik század közszellemére senki sem 
volt nagyobb hatással, mint St. Simon. N em csak a 
meater maga, hanem iskolája, tanítványai alkották 
a tizenkilenczedik század uralkodó eszméit. A nagy 
forradalom a politikai szabadságot és egyenlliséget 
vívta ki, a gazdasági szabadság és egyenlőség esz-
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mój ét a St. Simoniak propagál ták. A munkások 
sorsának j a ví tás a leghatalmasab b szószólóira ez 
iskola tagjai közt talált. Soha nagyobb szellemi for- · 
rongás nem volt észlelhető, mint e bölcsészeknéL 
A lelkesedés heve, az önbizalom ereje szinte azét
robbantotta a köteléket, a mely összefűzte öket; 
más-más irányban keresték a közös czélt, a tár
sadalom megjavítását, megifjítását. Aug. Comte a 
positív tudományos módszerben látja a szocziális 
probléma megoldását. Bnehez a katholikusokhoz csat
lakozik. Pierre Leroux a tulajdonképeni modern szo
cziálizmusnak lesz egyik elömunkása. Egyikök sem 
tudta levetni magáról a va.llás béklyóit. Maga a 
mester, gondolatainak végleges stádiumában valami 
theokrácz_i áról álmodozik, új vallást tervez, a mely 
képes lesz <<{orcer cbacun de ses membres a suivre 
le précepte de l'amour du prochain ,) . Buchez kielé
gítést talál a katholikus vallásban. Bazard és Enfantin 
a monizmushoz hasonló vallást tarij ák az igaznak. 
Aug. Comte a katholiczizmus képére alkotja az em
beriség vallását, a melynek egész rendszerét, hierar
chiá,ját elfogadja, de megváltoztatja a.lapeszméjét, 
közelebb hozván azt a zsidó valláshoz: Nem Isten
ben ezeretjük egymást, hanem Istent ezeretjük egy
másban. 

Pierre Leroux is megmarad a vallás hatása alatt. 
Folytonosan a krisztusi ezeretet nevében hirdeti 
a humanizmus tanait. Maga mondja : «Az igazat 
megvallom, nem is vagyok író, hanem hívö. Hiszek 
az emberiségben. » És ez a hite vonul végig egész 
munkásságán. Akár a Revue social e-ban, melyet 

.. 
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maga ír és nyomtat, akár Encziklopédiájában olvassuk 
czikkeit, mindig koránn.k fi ával találkozunk. Korának 
fia ö tetötöl talpig, azé a koré, a mely egy Kossuthtal, 
egy Lamartinenel, egy Marxszal, egy Geigerrel, egy 
Philippsonnal ajándékozott meg. Mind e férfiak leg
nemesebb jellemvonása a lelkesedés. Különbözö 
tehetségek, más-más körben foJogtak, más-más neve
lést élveztek, de kitüzött ideáljukból soha semmit 
sem engedtek, lell!esedésük határt nem ismert. Pierre 
Leroux is ilyen férfiu volt. Négy-öt barátjával Enezik
lopádiád ába fog és kitünöt alkot. A Revue social e-ban 
korát mozgató minden kérdéshez hozzászól. A képvi
selők házában nincs ügy, a mely ne foglalkoztatná. 
Mindig megtartja vallásos alapját. Közelebb akarja 
hozni Istent az emberekhez, kisebbíteni akarja az ürt, 
a mely az eget a földtől elválasztja. Hisz a lélek 
halhatatlanságában, de nem a túlvilági életben; a 
lélek ezerinte túléli a testet az emberiségben. 

És a mint elfogadja a vallást, nem tud kivetkőzni 
a vallásos előitéletekbőL Valóságos hadjáratot indít 
a zsidók ellen. A Revue sociale .. ban, Encziklopédi. 
á.jának czikkeiben jobb ügyre méltó lelkesedéssel tá
mad bennünket. És ez a lelkesedés az, a mely tudo· 
mányos érveinek tarthatatlansága mellett is és gyülö· 
letes kifejezései daczára rokonérzésünket vívja ki 
számára; nem a gyülölet adja nyelvére szavait, hanem 
az a meggyőződése, hogy a zsidók a gazdasági egyen .. 
lőtlenségnek főokozói. Már pedig az egyenlötleneéget 
tartja minden baj okozójának. A modern társadalom 
ezerinte csak az egyenlőségben találja létjogát. Az 
egyenlőség a szocziália végczél. Szocziálizmus (ö basz-

• 
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nálja legelőször e szót) a tál'sadalmi egyenlőségre 

való törekvés. A zsidókban, a kikne\t demokratikus 
ezervezetét ő maga ismeri legjobban, látja az egyen
lőtlenség megtestesítés ét. N em tagadja a zsidóság 
nagy érdemeit, hisz ha tagadná, azonnal lesülyedne 
a közönséges Delitzsch-féle antisemiták táborába. 

Maga is bevallja, és itt Voltaire hatása. lépten
nyomon előtűnik, hogy a zsidók kényszerítve vol
tak a nagy basznot adó keresetek1·e vetni magokat, 
de az ellen a vád ellen, hogy a zsidók történeti 
érdemeinek silányítása ]eszi támadásainak alapját, 
előre is mentegeti magát, a mennyiben kijelenti, 
hogy ö az akadémia szótárának zsidajáról fog be
szélni. Zsidó == uzsorás. Mert, úgy mondja, nagy nép 
ez a zsidó és ha csak egy pálma volna, a melyet 
az emberiség legnagyobb népének kellene odaítélni, 
nagyon haboznék, hogy vajjon nem a zsidóknak 
adja· e oda. N em ez a nép hirdette-e először az 
emberiség és az istenség egységét, nem ez adott-e 
életet a prófétáknak és minden próféták legnagyob
bikának Jézusnak; nem ez a nép adta-e az embe
riségnek a nagy Spinozát, de viszont nem ez a nép 
volt-e az, a mely legelőször tagadta meg az egység 
eszméjét, üldözte prófétáit, halálát okozta Jézusnak, 
és Spinozának nem kellett- e elmenekülnie a zsina
góga dühe, a zsidók mérge elől ? És miért tagadta 
meg a zsidó nép azokat az eezméket, a melyeket elő
ször hirdetett? Azért, mert az aranyat kereste. Az 
egész zsidó nép történetét, jellemét összegezve látja 
az aranyborjúban. Míg Mózes a Sinai hegyen a 
legnagyobb isteni igazságot keresi, addig a nép lebo-



rul oz arony előtt, úgy hogy Mózes összezúzza a 
törvény táblájt. És azóta a zsidó nép életében foly. 
ton küzd egymással az egyetlen egy Isten és az 
arany imádása. 

Ennyit mond a zsidóról, mint népről, azután 
beszél a zsidó szellemről és ez müvének érdekesebb 
réF ze. Ez a zsidó szellem, a melynek főtörekvése a 
keresés, ma megfertőzteti az egész társadalmat. Ma 
a társadalom egységének tudatában, úgymond, nem 
fordulhatunk egy nép ellen, mert hisz mindnyájan 
felelösek vagyunk mindnyájunk hibáiért.. De mind
nyájan ismerjük annak a banká.rnak a történetét, a ki 
a waterlooi csata napján összevette az összes angol 
értékeket, hogy aztán a csata eredményének köztu
másra hozása után 20 millió haszonnal tovább adja. 
És e~ a bankár, a ki nem más, mint Rothschild 
Nátán, korunk megtestesítője. A római császárok 
szobraira tekintve magunk előtt látjuk Róma ha· 
talmát, ba e rút zsidó szobrá1·a tekintünk, magunk 
előtt látjuk a pénz hatalmát. ilyennek képzeJem én 
Dante alvilágában Plutot, •il gran nemico1> és ez az 
ember korunk gran nemicoja. 

Korunk egy nagy férfia (Lamennais) az őt elitéliS 
törvényszéknek azt kiáltotta oda: «Je vous ferai voir 
ce que c'est qu'un rretren. Megtartotta szavát és 
kiadta a cc Parole d'un Croyant»-t. Engedjenek meg 
egy összehasonlítást, a középkor üldözött iparosa, a 
legüldözöttebbje és legszorgalmasabbja a zsidó volt. . 
Ez a zsidó kiáltotta oda üldözőinek, a középkor 
nemeseinek: «Megmutatom nektek hogy mit tud egy 
zsidó! Feltalálok olyan fegyvert, : mely átfurja pán· 
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czéltokat, félelmetesb fegyvert, mint lándzsáitok, mint 
tüzelő fegyvereitek, veszedelmesebbet, mint az ágyú, 
a mely a királyság szolgálatában már kezdi megren-, 
díteni tornyaitokat. u Es a zsidó szavának állott, meg-
terem tette a bankot. 

Már a pusztában kezdték; ott még Istennek ural
mát sem akarták elismerni magok felett, egész későbbi 
történetük az egyéniség és önzőség bélyegét viseli 
magán. Egész nemzeti ezervezetük a particularizmus 
jellegát hordja. Soha osztályokba nem tagozódtak, 
eoha tulajdonképeni papi osztály nem kristályosod
hatott ki, mert amit ök papoknak neveztek, nem vol
tak mások, mint mászárosok és effélék, a kik kezök 
munkájával keresték kenyeröket. Természetesen külső 
okok sem hiányoztak, a melyek kifejlesztették e nép
ben az anyagi javak túlbecslését. A középkor üldö
zései is a vagyongyüjtésre hajtották. 
· Nem ez a nép volt-e predesztinálva arra, hogy az 

'egyenlőtlenség megtestesítője legyen? Nem ennek a 
népnek kellett-e elrabolnia a munkástól szerszámát, 
hogy rabszolgává tegye? Csak természetes, hogy ők 

okozói a társadalom disharmóniájának. Ez a zsidó 
szellem ejti kétségbe a legnagyobb tudósokat, ez a 
szellem okozója a nagy néprétegek nyomorának. Ennek 
a szellemnek megváltoztatásában látja tehát a nagy 
gazdasági probléma megoldását. Nem kell kétségbe
esni, mert nem a természetben rejlik a baj, mint 
Malthus állítja, hanem a társadalomban. Pierre Leroux 
idejében fedezte fel Liebig törvényeit és ezekben a 
tö1·vényekben, abban az elvben, hogy semmi sem 
vész el, látja Malthus tudományos meghazudtolásáto 

A: IJIIT Évk()nflve 1fJQ9. 18 
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Malthus tehát téved. <( De a bajok, a melyeket magya. 
rázni akar, léteznek, s~nki sem tagadhatja öket, hisz 
alattuk görnyed ünk». Es mi az oka e bajoknak? Nem 
a természet, nem, hanem a zsidó szellem. 

A zsidók ellen ezért viszi fegyvereit. És éppen ez 
az indíték különbözteti meg a többi antisemit'ától. 
Tulajdonképen ö nem is antisemita, mert hisz nem 
az elvakultság, nem a zsidó nép szellemi erejének, 
életrevalóságának tudata és a zsidó versenytől -való 
félelem adja kezébe a fegyvert, hanem f1·anczia és 
szocziálista. Mint szocziálista keresi a gazdasági egyen
lőtlenség okait és orvoslását. Malthus a természetben 
látja, ö Liebig tanainak segítségével ki akarja mu
tatni, hogy Malthus tana tarthatatlan. Más okot keres 
és ime megjelenik a francúa, a kit megragad a 
Rothschildok óriási vagyona. Heuréka ! kiált fel, meg
találtam a gazdasági probléma megoldását. A gazda
sági egyenlőtlenség oka ez a kis öreg zsidó, a ba:nk, 
a váltó, a világ megölője. Megragadja egy gondolat, 
leírja, kinyomja, szétküldi, világgá hirdeti: A zsidók 
a korszak királyai ! Le a királyokkal ! Le a zsidókkal! 

Azt hiszi, hogy tárgyilagosan, tudományosan, vég· 
érvényesen kivégezte a zsidókat. Szinte mondja <(kár 
ezért a népért, sok érdeme volt, de most már Isten 
nyugasztalja~•. 

De íme, mi történik, jönnek saját elvtársai, jönnek 
a szocziálisták, jön Marx és nem fogadják el tanítá· 
sait. Proudhon nem a gazdasági egyenlőtlenség oko· 
zóját látja a bankban, a hitelben, hanem a gazdasági 
kérdés megoldását. Legújabban Solvay, a kit sokan 
a szocziáJ.isták közé ezeretnek sorozni, a hitel kiter·. 
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jesztésében keresi a társadalom nagyobb termékeny· 
ségének kulcsát. 

És ezzel közelednek a zsidókhoz és leomlik a bás
tya, amely tőlük elválasztja. Ha a váltó nem a tál'· 
sadalmi egyenlőtlenség okozója, mit litjük a zsidót? 
Hisz a próféták ugyanazokat az elveket vallották, 
mint a mai szocziálisták. Ha pedig kilépünk a tulaj
donképeni szocziálisták közül, épen ennek a zsidó 
szellemnek a megtűrésében látják a legkiválóbb 
nemzetgazdászok a zsidó vallás fölényét. Hogy csak 
a legnagyobbat említsem, de Laveleye a vallásos 
eszméknek a munkára való befolyásáról szólva, a zsidó
kat veszi például és azt mondja: << A zsidók képessége 
a meggazdagodáara a gazdasági történet legkülönösebb . 
j elenségéhez tartozik. Hajdan Palesztinának termé
ketlen hegyeit tejjel-mézzel folyó országgá varázsol
ják, a hol jólétben élhetett sürű lakosság. A mióta 
szétszórtan élnek a világon, meghódították a tőkéket. 
Vajjon ebbeli felsöségük a fajban találja-e okát?» 
Nem, mert az arabok is semiták, épp úgy, mint a 
zsidók és minden gazdasági haladás ellen fellázad
nak. Inkább erkölcsi és vallási gondolkodásmód j uk 
eredménye, a mely szinte egy második természetet 
te1·emt gondolatvilágukban. - Ez a javak készítése 
és gyüjtése. Mindenütt megvetették az ókorban a 
munkát, a rabszolgák osztályrésze volt. Izrael pró
fétái ellenben dicsőítik a munkát, mint minden javak
nak kútforrá~át és ostorozzák a tunyaságot, mint a 
bűnök és szenvedések szülőanyját. A kézimunka 
erkölcsileg felemelőnek tekintetett, még az írástudók
nak is foglalkozniok kellett vele l A bölcsek és tanít-

L------------------~-------------------------~~-------
ts• 



váDyai k az eke szarvát fogták. Jelszavuk volt: ((Dol
crozzál és tanulj. ,, És ezután idézi a példabeszédeket. 
Sőt még a talmudból is merít példákat . (De La veleye: 
Élément d'Économie politjque.) Hasonló módon nyi
latkozjk Sombart, a ki még közelebb áll a szoczialis
tákhoz, azt mondván, hogy a hol megbecsülik a mun
kát, oit megbecsülik a zsidót, a hol megvetik a mun
kát és az anyagi javakat, ott gyülölik a zsidót. 

* 
Mi maradt meg Pierre Leroux eszméiből? Semmi. 

Csak lelkesedésének és határt nem ismerő vállalkozó 
kedvének emléke élte túl. A niit pedig a zsidók ellen 
mondott, azt éppen javukra írták a következő nemzedék , 
legnagyobb gazdászai. Es megmaradt az ő személyes 
gyülölet nélküli antisemitizmusának emléke, a melyet 
ö tárgyilagosnak, igaznak, tudományosnak gondolt 

A zsidóknak mindig a gyülölet hangjára kell vár
niok, míg megismerík és megbecsülik nagy tulajdon
ságaikat. A szoczialista Pierre Leroux nyiltan meg
vallotta: ((azért gyülölöm a zsidót, mert nagy vagyont 
halmoz össze és elveszi a munkás elől kenyerét'>; 
az arisztrokatikus Nietzsche azt kiáltja : (•Átok a zsi
dóra, mert behozta a rabszolgaszellemet Europába. l> 

Ime két ellenfél, a ki megmutatja, hogy mire kell 
nekünk zsidóknak büszkéknek lenni. A munka meg
becsülése és az emberiség szeretete l Ha a zsidó val
lás tanai elvesznének, vagy ha a tudomány elvitat
h~tná az évezredes hitnek igaz voltát, megmaradna e 
ket eszme, amely elég, hogy a zsidóság munkáJát az 
emberi fejlődés történetében első helyre emelje. 

Brüsszel. Neumann Ernő. 
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Eszter könyve az egyetlen a 24 szent irat között, 
melynek hazája nem a Szentföld. Névtelen írója több 
mint kétezer év előtt az akkori perzsa világbiroda
lomban élt, és a szellem, a mely áthatotta, feltünően 
elüt a próféták szellemétől : iratában egyetlenegyszer 
sem említi az Isten nevét. Ezt szándékosan kerüli, 
mert ott sem említi, hol ez majdnem elkerülhetetlen. 
Az író nem mondja, hogy az Isten a zsidókat majd 
megsegíti, hanem így sz ól: <l Szabadulás és me nekülés 
támad majd a zsidók számára más helyről» (4, 14). 
Csupán az éjjel-nappal három napig tartó böjt, mely
ben Eszter királyné udvarával együtt részt vesz, 
emlékeztet jámbor zsidókra. Imáról azonban ez alka
lommal sincsen szó, tehát oly korban vagyunk, midön 
a Szentföldön kivül élő zsidóknál az ima még nem 
állott az Istentisztelet első helyén. De legyen ennek 
bármi az, oka, tény az, hogy az Eszter könyv írója 
felső hatalom rendkivüli beavatkozását nem várja és 
elbeszélésében ilyesmi kifejezetten nem található. Az 
összes események, melyek Eszter és Mordekaj hata
lomra kerülésével vo.gyis a zsidók győzelmével vég-

• 
ződnek, természetszerűen következnek egymásután és 
egymásból. A végveszélytől menekült zsidóság nem 
zeng hálaadó zsolozsmát, mint hasonló eset alkalmá
val a makkabeusok vagy a Judit által megmentett 
palesztinai zsidó nép, hanem a perzsák mintájára 
örömnapot ül a nagy esemény emlékére, a purimot. 
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a mely a zsidó közmondás szerint olyan ünnep, a 
milyen betegség a hideglelés. 

Mindez kapcsolatban máR, felolvasásom keretében 
mellőzött, tényekkel kétségtelenné teszik azt, hogy a 
megilla írója nem élt a Szentföldön, hanem a perzsa bi
rodalomban és hogy nagy r ealista volt. Ez a két egy
szerü, de megdöntbetetlen tény gondolkodóba ejtbetné 
a napjainkban felette hangos kritikát. A merö tagadás 
nincs helyén oly történetíróvaJ szemben, ki az esemé
nyek szinbelyén élt és az ókori általános szokás elle
nére iratába csodás elemeket nem vett fel. Ha nem is 
tudjuk, hogy Ahaaveros a történelemből ismert melyik 
perzsa nagy király, ha nem is ásták még ki a Mordekaj 
ékiratos sírkövét és a Háman ötvenrőfös akasztófáját: 
azért az elbeszélés magva igaz marad. Sót sokszoro
san igaz, hisz sokszor törlek a zsidók életére, alkalmi 
imánk ezerint minden nemzedékben és megmene
kültünk. De nem leszegetem tovább ezt a fájdalom 
mindenkor aktuális pontot, nem lévén tisebov, és 
ugyanezért áttérek könyvünk derüsebb részleteire. 
Három föpontra fogok szorítkozni, melyek kapcsán 
ki fog tünni nemcsak az, hogy névtelen írónk szín
röl-színre ismerte a perzsa világbirodalom berende
zését és urainak szokásait, hanem az is, hogy ki váló 
müvész voU az eibeszelö irodalom terén. 

Mint meatere a tollnak, a perzsa viláflbirodalom 
ismertetését világraszóló mulata~ leírásával kesdi. 
Ahaaveros nagykirály trónralép~ harmadik évében 
hatalmas lakoú' rendez, meJyre megbi~a Ö88Z81 
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fejedelmeit, badvezéreit, főnemeseit, nagyjait. Száz
buszonhét tartomány katonai és polgári hatóaágai 
sereglenek össze Busa fő- és székvárosba, hogy kite
gyenek magukért a világuralkodó udvari mulatságán. 
Száznyolczvan napig tartott. Száznyolczvan napos 
eszem-iszom ! Milyen volt e világtörténeti dáridó 
szinbelye, külsö képe? Hogy és mint zajlott le ? 
Olvassuk tovább a megillát, a mely így szól: 

• Midön ezek a napok letelének, a király Busa szék~ 
város egész népének, aprajának-nagyjának hétnapos 
lakomát ad vala kil·ályi palotája udvarában-kertjé
ben. Fehér, zöld, kék szövetek, len és biborzsinorok
kal ezüst hengerekre és márványoszlopokra erősítve; 
arany és ezüst kerevetek alabstrom, márvány, gyöngy
ház, színes mozaikpadlón nyugszanak. Arany kupák, 
sokféle serlegek, temérdek királyi bor, a hogy csak c 
királytól telt. Az ivás rendelet ezerint folyik, semmi 
kényszer, a király parancsa, hogy emberei minden 
egyes kivánságát teljesítsék». 

Tündéri kép ! Színes sátrak, csillogó kerevetek, 
csengő serlegek, királyi bor, hangos nép, mely kény
szer nélkül iszik: a világ urai mulatnak. Hol van 
az a világi író, ki néhány szóval ennyit mond? Hol 
van az a müvéaz, ki pár odavetett vonással ily beszé
des képet fest? llyen nagys~ilü mulatságot csak keleti 
nagykirály rendezhetett, ki Indiától Ethiopiaiig uralko
dott é~ százhuszonhét tartományt - rabolt ki Méltó 
hitvestársa, Vasti királyné, ugyancsak hétnapos párhu
zamosan folyó lakomát rendezett az asszonyok számára, 
melynek szinhelye a királyi palota termei. • A hetedik 
napon, midön a király szive felvidult a bortól, igy 
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szól a megilla, megparancsolta hét személyét kiszol
gáló tisztjének, hogy hozzák el a királynét koroná
jával a fejé.n, hogy megmutassa nagyjainak szépségét.~) 
Álljunk meg egy kicsit! A nagyúrnak csak a hetedik 
napon jött meg a jókedve. Mekko1·a virtus. Országos 
korhelyek! ti már a. betedik órában kiabáljátok: soh
sem halunk meg, Gyurkovics fiuk ! ti már a harmadik 
napon az asztal alatt hevertek. Magyarom l szeretlek, 
tisztellek, becsüllek, de a pálma az egyszer a perzsáé. 

De balljuk tovább a megillát: <(Vasti királyné 
vonakodék megjelenni a király üzenetére, melyet az 
eunuchok hozának, és a király nagyon megharaguvék 
és forr vala benne a méreg. 1> !zi ben nagy tanácsot 
ült ivásra nem erőltetett nagyjaival :· engedetlen hit
vesét megfosztotta királyi rangjától, hogy <• minden 
rend ü és rangú asszony tiszteletet adj on férj ének,., 
és végül minden országba a ·maga irásával és min
den néphez a maga nyelvén a következő ukázt küldte: 
<IMinden ember legyen úr a saját házában és beszéljen 
népe nyelvén.» Rövid, velős, mindig aktuá]is, igazi 
királyi rendelet: az asszonyok tiszteljék férjeiket. 
A kritikus talmud nincs elragadtatva. Micsoda bolond 
rendelet. Hát nem úr mindenki a saját házában ? 
a takács is pasa otthon (Meg. 12 b.). 

De hát miért is (c vonakodék a királyné megjelenni?» 
Könyvünk szerzője, mint igazi írói talentum, ezt az 
olvasó képzeletére bízza, hadd fesse ki magának. 
A talmud persze tudja: Gábriel angyal elcsufitotta 
a szép asszonyt. A feleletet, melyet a durczás királyné 
adott, szintén ~udja. Azt üzente urának és parancso· 
lőjának: Te! &~ám lovásza! az én atyám ezer ellen 
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i v ott, te pedig már a hetedik napon eláztál. A nagy 
bős Bélsaczar volt, a Dániel 5. fejezetében leírt világ· 
birű lakoma rendezője, melyen a jeruzsálemi temp
lomból elrabolt szent edényekből ittak, de csak addig, 
a. mig a láthatatlan kéz a falra · irt a az azóta röpke 
sz óvá vált 11 Mene, ro ene, tekel, ufarszin n elrémítő 

szavakat. A királyné üzenetére felséges ura bősz 

haragra lobbant (Meg. 12 b.). Atyja nagyobb korhely 
volt! Hallatlan sértés, ez vért kiván. A vakmerő 
asszonynak trónjába került. 

Eszt~r, ki az elüzött királyné trónját elfoglalta, 
nagyobb lélekismerő volt, mint elbizakodott elődje. 

Hámán kieszközölte a zsidók kiirtását czélzó uká
zokat. Eszter ezeknek visszavonására törekedvén, arra 
kéri a kjrályt, hogy kegyeskedjék Hámán főminiez

terével együtt eljönni arra a lakomát·a, melyet saját 
maga készített számára. A király jókedvében azt 
kérdi: (tmi a kivánságod Eszter királyné? Ha a fél 
birodalomba kerül is, t eljesíttetni fog )>. Eszter azt 
ké:ri, hogy felséges ura és kedvelt vezére legyenek 
holnap is vendégei. Egy lakoma a perzsa királynál 
még nem teremti meg a kellő borközi állapotot. 
A jelenet ismétlődik, a király ismét kérdést intéz a 
királynéhoz: <t Mi a kivánságod? ha a félbirodalomba 
kerül is, teljesíttetni fog.1> A király tudta, hogy nagy 
kérelmet csak akkor terjesztenek elébe, ha (tszive 
felvidul a bortól.» N ehennás, Artaxerxes perzsa nagy
király pohárnoka, szintén akkor állott elő kérésével, 
hogy az elpusztultJeruzsálemet és szentélyét felépít
hesse, midőn urának és feleségének bort töltögetett. 
A föld alá ke1·ült ókori világ kiásásából, mely nap-
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jainkban serényen folyik, tudjuk, hogy ezek a leirá. 
sok kor hűek. Élciratos téglákon rajzok láthatók, melyek 
azt a jelenetet ábrázolják, midőri a nagykirály lugas. 
ban borozik és előtte ül a királyné. 

Hétszáz évvel Eszter története után az ujperzsák 
uralma alatt él~ babyloni talmudisták azt mondják, 
hogy a perzsák a lakoma finomságait a legjobban 
értik (Berákh. 46 b. Bekh. 8 b). József iskolafő a 
következő jellemzést adja: A perzsák esznek, isznak, 
mint a medvék; testesek mint a medvék; szörösek 
mint a medvék; nyugtalanek · mint a medvék (Kidd. 
72 a). Abban a velős j ellemzésben, melyet a talmud 
a népekről ad, az~ mondja: (<Tíz mérő erő szállt le 
a világra, kilencz mérőt vettek belöle a perzsák és 
egy méröt az egész többi világ)>. Nagy evők is vol
tak, és a talmud egyik tekintélye azt hiszi, hogy 
Ahaaveros lakomáján még többAt ettek, mint ittak 
(Meg. 12 a). Szerencséjére nem volt ott, különben az 
erőltetés ellen kibocsátott rendelet csakhamar szé· 
gyenbe kerűlt volna. Ö sem volt különb legény, mint 
az a másik talmudista, kinek a husvéti négy pohár 
bol'tól pünkösdig volt nehéz a feje (Sekálim 5 b). 

A perzsák az egyik, a zsidók a másik végletet 
képviselték. A zsidók nem voltak mindig bornemisszák, 
az őskorban takaros lumpok akadtak közöttük. Ézsaiás 
próféta (5. 11. 22.) korholja a «hősöket a borivásban 
és a vitézeket a betöltés ben•. De a mióta hazájuk
ból kiüzettek, a zsidók egyre józanabbak és józanab· 
bak lettek. Időszámításunk első századában J oseph us, 
hirneves zsidó történetíró~ a görög-római világ szá
mára írt müvében azt konstatálja, hogy a világ összes 
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népei bámulják a zsidók mértékletességét és józansá
gát. A talmudbölcsek; kiknek figyelme az élet min
den nyilvánulásaira kiterj edt, a bortól való teljes 
tartózkodást, az úgynevezett názirságot, nem helye
selték, sőt· a názirt a bűnös névvel illették. A vallá
sos életben a bornak szent rendeltetést juttatnak: 
borral üdvözlik a szombat és ünnep beköszöntését 
és távozását (kiddus és habdala). A szabadság ün-

- nepén, azéder este, négy pohár bort kell inni, még 
pedig minden egyes pohárnak a nagyobbik felét. De 

l 

azért péntek este bátran lehet az utczán járni, sőt 
azéder este is. A délorosz zsidó földmives falvakban 
nem kapható egy porczió pálinka sem, njncs se 
korcsma, se szövetkezet. 

A legmeglepőbb idevágó talmudi törvény azonban 
a könyvünkkel kapcsolatos purimról szól. Szó szerint 
így hangzik : <c Az ember köteles purimkor annyit 
inni, hogy ne tudja mi a különbség az átkozott legyen 
Hámán és áldott legyen Mordekaj közöth (Meg. 7b). 
Van-e még nép, melynek meg kell parancsolni, hogy 
igyék ? Hoztak már törvényt arról, hogy mennyit 
szabad inni, de arról, hogy mennyit muszáj inni, még 
nem~ hoztak törvényt. Ez csakis a Sulchan Árokban, 
a zsidó corpus iurisban található, de a korcsmai 
hitelről szóló törvényszakasz nincs benne. Hasztalan 
keressük a kétezeréves rabbinikus irodalomban, sehol 
semmi nyoma, pedig ez az irodalom szabályokba 
foglalta az élet minden nyilvánulását és oly terjedel
mes, hogy ebbe a tágas te1·embe be sem férne. 

Mindezek alapján bátran állíthatjuk, hogy külső 
befolyás nélkül, tehát valódi esemény és perzsa kör-
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nyezet nélkül, az ókori zsidó nép lelkéből nem fakadt 
volna ki a purim. Mózes törvénye csak általános 
utasítást ad : örülj ünnepeden, az Eszter könyve azon
ban négyszer rendeli el, hogy Adar hónap 14-ike az 
eYés-ivás és vigadozás napja legyen. A <1 miste)) ivást 
jelentő héber szóval fejezi ki, ugyanazzal, melyet a 
perzsa király lakomájáról is használ. Ez a (( miste11 

könyvünk jellemző szava: írója 20-szor használja, 
épp annyiszor, a mennyiszer a biblia összes többi 
könyveiben találjuk. De csak a purim neve és érin
tett tartalma idegen, az azt megelőző böjt már tisz
tán zsidó eredetű. Mielőtt a zsidó jóllakik, böjtölnie 
kell. A szabadságért is kétezer év óta böjtöl és még 
mindig nem böjtölte ki. 

E nem alkalomszerű elmefuttatásból térjünk most 
át a minden időben alkalomszerű Hámanra. A nagy
király Esztert ültette az engedetlen királyné trónjába; 
elbeszélönk külön hangsulyozza, hogy Eszter nem 
mondta meg, mily házból és mely népből származik. 
Ismét nagy dinom-dánom a végtelen birodalomban. 
Két föeunueh Ahaaveros életére tör, Mordekaj fel
fedezi, megmenti a királyt. F eljegyzik a nagy esetet 
a királyi évkönyvek be, nagy megtisztelés, egyéb semmi. 
Háman, a perzsává vedlett amalekita, nagyvezér lesz. 
A felkelö nap elöU az udvar népe, apraja-nagyja, 
térdre esik, csak Mordekaj nem mozdul. Az udva
ronezak nap-nap után figyelmeztetik, de nem ball
gat reájuk, az~ mondja: •zsidó vagyok• , ember előtt 
nem térdelhet. Besúgják a mindenható kanezellár
Dak, saját szemeivel is látja, tele lesz méreggel. 
• De csekélynek tant fel szemeiben így szól Esz-
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ter könyve - hogy kezét csupán Mo1·dekaj után 
nyujtsa ki, mivelhogy tudtára adták neki Morde
kaj népét)). Háman tehát ki akarja irtani az összes 
zsidókat, kik Ahasvéros birodalmában éltek, mint 
<tMordekaj népét1). So.rsvetés utján kitudta, hogy ezél-
jaira az év utolsó hónapja kedvező, odaáll a király 
elé és így szól: <c Van egy nép elszórva és elszéledve 
birodalmad minden tartományában; szokásaik elütnek 
minden más nép azokásaitól ; a király törvényeit nem 
tartják ; nem érdemes, hogy a király meghagyja öket l). 
Nagy összeget igér értük, ennek fejében a zsarnok 
átadja királyi pecsétjét. Nagy diadal. Szabad keze van 
és gyorsfutárokkal küldi szét a pecsétes leveleket, 
hogy a zsidókat Adar hó 13-án irtsák ki gyökeres
tül-magvas tul. Szicziliai vecsernye, Bertalan-éj. 

Közismert képek : a zsidógyülölet lélektana dióhéj
ban. Bántották a zsidók Hámant? Nem bántották Volt 
Hámannak a zsidók ellen kifogása? Nem volt. Mind
össze egy ember sértette meg hiuságát, azt se tudta : 
kicsoda. De megmondták neki, hogy ismeretlenje zsidó. 
Az már más. Most már a gonosztevő nem Mordekhaj, 
nem ember, nem is egy zsidó, hanem a zsidó. Nem 
térdelt le a mindenható miniszter előtt. Hallatlan 
gonoszsá-g! Bűnös egész fajtája, vesszen el egyetlen 
egy napon a százhuszonhét tartomány minden zsidaja, 
örege, fiatalja, gyereke, asszonya. Az orakulum papjai 
kitudták sorsvetés utján a kedvező napot és ráad
ták tUdásukat. Az ókorban vagyunk, a messzi Per
zsiában. . 

Sértett hiuság volt a rettentő bosszú rugója. De a 
nagyravasz államférfiú a rajta esett sérelemről ball· 
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ga.tott, semmi harag, csupa o hj ektivitás. Zsidóról sem 
szólt, csak a népek közé elszór t népről, melynek 
sajátos szokásai vannak, az országos törvényeket nem 
tisztelik. Mordekhaj neve a Marduk és Eszter neve 
az Istar honi bá'lványnevekből ered, de azért sajá
tos szokásaik vannak l A bősz nagyúr, mielőtt meg
mondták neki, a letérdepelni nem hajlandó perzsá
ban meg sem ismerte a zsidót, de azért e (( nép• 
elüt a többi népektől. De menjünk tovább. (( A királyi 
törvényeket nem tar tják be». Rablók, gyilkosok, 
uzsorások? Nem. Konkrét vád n incs, csak általános. 
Még azt sem mondja, hogy nem jó hazafiak. Nem 
tisztelik a törvényeket, kazárok. Mint l átjuk, Háman 
nagyon czivilizált ember volt. cc Nem érdemes, hogy 
a király meghagyja. öket. •> Nem érdemos, tehát ki 
kell pusztitani. Hogy életben maradhasson, arra e 
népnek külön érdem kell. Munkátlanok, kártyások, 
korhelyek? Nem. E zt H áman n em állítja, csak cc nem 
érdemes, hogy a király meghagyja öket ••. Nem kár 
értük, a kincstár nem veszít, sőt nyer : Hám an 10,000 
talentum ezüstöt mér le az adószedők kezébe. Hogy 
ez a t eméntelen kincs honnan fog előkerülni ? arról 
nem esett szó. Megértették egymást. Hogy a legyil· 
koltakat nem lehet évriSI évre újra meg újra kirabolni, 
arra a két jeles nemzetgazda nem gondolt. Egyszóval 
a középkori politikusok méltó elődei voltak. A német· 
római szent birodalom apró fejedelmei és a apa· 
nyolok hatalmas királya szintén azt hitték, hogy a 
számüzött zsidók aranyaival megtöltött pénzládából 
itéletnapig költekezhetnek. Hogy a jogtalan tulaj
don átok és hogy az ember a legdrágább kincse az 



A MEGILLA KÖRÖL. 287 

államnak, azt a Háman fajtájú államművészek nem 
látják. 

A zsidó, a legegyszerűbb is, ezt a belátást örökbe 
kapja, mert vallásának alaptétele a ezeretet : ezeresd 
az Istent, szeread az embert. Ebből a szempontból 
Eszter könyve ellen már régi idők óta kifogást emeltek : 
Luther pl. nagyon zsidósnak találta. A biblia többi 
könyve nem zsidós. De a kritikusok szem elöl tévesz
tették a helyzetet, melyben könyvünk iródott. Háman 
vérfürdőjétől a zsidók megmenekültek, de hány 
Háman előzte meg és követte, kikkel szemben a zsi
dók a 1·övidebbet huzták ? Hogy a szétszórtságban 
hány zsidó esett a gyülölet áldozatául, sehol sincs 
feljegyezve. Ezen üldözések folytán a zsidók erősebb 
összetartásra szorultak, mint más népek és bizonyos 
mértékben külön világot éltek. A megilla szerzöje eze
rint Busa városa akkor, mikor a zsidók ellen irányuló 
rendeleteket kihirdették, fel volt háborodva, akkor 
pedig, mikor visszavonták, ujjongott és örvendett. 

Nem kétséges, hogy sok pogány az első doboláskor 
örült és a második dobolásnál volt felháborodva, de 
hát ezeknek nem szól a megilla. Szerzöje előtt pusztán 
a zsidó világ lebeg. Ez a világ pedig rosszul áll : a 
zsidó mindig elől szalad. Ö mindig a megtá.madott, 
ö mindig a kisebbség. Ha egyszer ö is összecsödül
hetne, el bánhatna ellenségeivel ! Igy gondolkozott a 
mi könyvecskénk írój a. Meg kell torolDi a sérelmet, 
de csakis királyi rendelet alapján, mert a törvény 
törvény. Hámant és fiait is csak felsöbb parancsra 
akasztják fel. Hadd azoigáljanak intő például. Hagy-
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ják a zsidókat békében, különben úgy járnak, mint 
ezek. A megbüntetendők természetesen hagyják magu. 
kat ellenállás nélkül lekaszabolni. Igy képzelte a 
megilla szerzője a sérelmek megtorlását. 

A zsidó hatalmas nép volt, a talmud szerint a 
legerősebb. Abban a korban, melyben a könyvünk 
által ecsetelt esemény lefolyt, Egyiptomban az újabb 
időben kiásott papyrusok tanusága ezerint a perzsa 
várőrség számos helyen zsidó zsoldosokból állott. 
Erős és hű harczosok voltak, de embertársaikat soha
sem rohanták meg. J u da heverő oroszlán, mondja a 
biblia. A vérontástól mindenha iszonyodott. A zsidó
ság 3000 éves története sok fényes gyözelmet jegyez 
fel, de Sedan-napot a zsidóság sohasem ünnepelt. 
A makkabeus hősök nem a zsidó nép kiirtását dek
retáló szir nagyhatalom leverését, hanem a megfer
tőzött szentély újból való felavatását teszik ünneppé. 
A tréfás purim, a világverő perzsa azoiganemzet 
egyedüli közismert emléke, sem egyébb, mint a veszély
ből való menekülés emléknapja, a ezéttört rabiga 
szimboluma. Ez a zsidó öröme és ez az öröm tiszta, 
mert nem tapad hozzá más ember búja. Hogy is 
mondja a talmud: <t Az ember legyen inkább elnyo
mott, mint elnyomó. • Ez a német Nietzsche ezerint 
nem úri erkölcs, de az igazi úr az, ki szabadságot 
nem csak követel, hanem ad is. 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 
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, l 

LOT LEANYA. \ 

A mikor fölkelt a lá.gy kerevetről, 
Bokáig karikázott dús haja . .. 
Ajkáról nyűgös sóhajtás lebbent föl, 
Szeme lobog, vihar lesz éjszaka -
Sápadt kezével intett a sarokba, 
Rabnője ül ott, összekuporogva, 
N é mán remegve egész este már, 

l 

Urnl>jének parancsszavára. vár. 

- «Recha, mit ülsz ott, rajta, kelj fel! 
N em látod, éget puha párnám. 
Gonosz 1·ontás bűbája szállt rám, 
Nem birok lázas, vad szivemmel. 
' U gy érzem, még meggyilkol engem, 

Folyton viaakodom vele. 
V esz-tes leszek e küzdelem ben, 
Tudom, elpusztulok bele. 

"' Recha, ő megcsalt, nem ezeret . . . -

S a rabnő súgj a bizeikedve: 
- «Ki egyszer nézett csak szemedbe, 
Mindenki, szép úrnl>m, imád, 
Kell, hogy csodálja Lót legszebb leányát, 
Tengerszemű, tiizajkú Jemimát. - • 

De bús harag felhlSje sz'll át 
J em ima arczán hirtelen : 
- « Recha, ne űzz gúnyt énvelem. 
Mit bánom az egész világot, 
Mindenkinek imádatát, 
Ha szerelern nem hatja át 

Az litliT Évkönyve 19Q9. 
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Káleb szivét, a melyre szivem vágyott, 
Mióta álmából fölébredt, 
A melyre most is egyre vágyik, 
Kiért aovárgok mindhalálig, 
Ki nélkül förtelem az élet, 
8 az ég, mint sírbolt fekete ... 
Recha, nem kérdem már, hogy ezeret-e? 
8zeretett, a hogy én szerettem. 
Boldogok voltunk mind a ketten, 
A míg csak nékem, velem élt, 
8 nem ismeré a lázas szenvedélyt, 
Mely most kergeti éjjelente 
A városszéli játékházba, 
Gonosz barátok és pará.zna 
Lányok között koczkára vetve 
Pénzét, üdvösségét, ezerelmét ... 
J aj nékem, me rt is szeretem még ? 
Hiába kérdem, esztelen leány! 
A szive gonosz társak közt leromlott, 
Szarelme szannyes hazugság csupán, 
Recha, az én világom összeomlott. 

l 

O bár ne tudnám, még ne tudnám, 
Hogy esküvése csupa álság ! 
Mért is hallgattam azive dobogását, 
Mikor vágyakozón borult rám, 
' Es én azt hittem, tiszta, édes, 

Örökkön tartó üdvösség ez ..• 

' 

B a rabnő sóhajtozva súgja : 
- Anyád támadt föl benned újra, 
Anyád lázkorbácsolta vére ; 
Gyászos örökség, szánlak érte l -
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De Jemima nem hallja. Elragadta 
Epesztő, foj tó indulatja; 
Miként ha t·útul habzó szájjal 
Vad paripa röpítené 
Szédítő hegyi úton által 
Halált hozó örvény felé. 
Keserves vágya kínnal tör ki 
Meggyötrött szíve mélyibül 
És sírva, fuidokolva hörgi: 
- ((Láttam, láttam a multkor, 
A hogy követtem messzirül ... 
A vérem zúgva háborog, 
Most is, hogy' fojtogat az undor ! 
Mint üldözött vad a bozótban, 
Csöndben a zúgsikátorok 
Szennyes homályában lopóztam 
Utána, Kálebnek nyomába, 
S Dátán házának kapujába' 
- Nem látták, rájuk hogy leselgek 
Egy ormótlan oszlop mögöl --
Egy rabszolgáló várt reája, 
Feketehajú, satnya gyermek, 
S Káleb, rávitte gonosz lelke, 
Édes szóval, beczézve halkkal, 
Szerelmet esküvő ajakkal 
Azt a rab senkit átölelte. 

Káprázó két szememre menten 
A kíntól ráborult a hályog. 
Azt hittem, hogy halálra válok, 
Hogy el kell pusztulnom l~gottan. 
Hogy mégis csak haza jutottam, 
Hogyan történt, már nem tudom. 

li 91 
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Künn egyszer a kerti uton 
Láttam egy összetiprott férget, 
Azt hittem, hogy tovább nem élhet, 
És mégis élt. -

Vad zokogásba 
Fullad szava egy pillanatra, 
De aztán újból medrit ássa, 
Aj~ára törve, indulatja: 
- • Ó én gyáva, én becstelen, 
Hiába rejtem, szégyelern; 
N ek em nem virrad már a reggel, 
Mely elűzi az árnyakat, 
És soha már nem ébredek fel 
A mámorbó!, mely rám szakadt. · 
A csókján kárhozatha estem, 
Bár álságával megalázott, 
Csapongó vágygyal meggyalázott, 
Övé a lelkem és a testem. 
IIa százszor megcsal és e~ 
Pirosló n izzó aj a.ká.rnl, 
Mely szűzi békémből ragadt ki, 
Sohsem tudok már elszakadni ... 
Szeretem csupa kín középett, 
Nem kérdem már, hogy szeret-e, 
Halál lesz nélküle az élet, 
Üdvösség a halál vele. 
Ó bár lehetne rajta csüggnöm 
A sírban is haló porában . . . 

. . . De íme a nagy bársonyfüggöny 
Kettényilik és haloványan 
Az agg Lót lányához beront. 
Sse~néb81 ldaikolt a gon~ 
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Ajkán a sápadt félelem tanyáz, 
Szavában didereg a láz : 
- Jemimám, hogyha féled a ha.l&lt, 
Egy perczet se mula.ssz el, útra készülj, 
Sodomának csúf pusztulás jut részül, 
Mert tíz igazat sem talál t 
Falai közt az Úr kegyelme. 
A város végzete betelve, 
Itélete megírva régen. 
Mire az éjjelt elfizi a hajnal, , 
Az Ur haragja piroslik az égen, 
S a földön jár a gyilkos halála.ngya.l, 
A kinek minden lépte borza.dá.ly, 
A kinek hangja. zúgó fergeteg, 
A kinek éles kardja nem kimél 
Sem aggastyánt, se gyermeket, 
Ki meg nem áll pihenve senkinél, , 
A mfg az Ur rá nem rivall: cMeg&llj It 
Ki vétkezett, de magát megalázza, , 
Ahhoz az U r mindig kegyelmes, 
De ez a megrögzött parázna. 
Sodoma már hajnalra. nem lesz. 
Az ég tűzcsóvát vet reája, 
A föld is megnyilik alatta, 
A reggel helyén nem találja, 
Az enyészet már elragadta. 
De a nagy Isten nem akarja, 
Hogy jámbort is lesujtBon karja, 
Melylyel lecsap a förtelemnek 
Kéjekbe fulladt városára. 
A kénköves csl>nek árja 
Lótot már itten nem találja, 
Az ég bennünket menekülni enged. 
lsten követje még hajnal el6tt, 

293 



294 SZILÁGYI (H~A 

N eh ogy a pusztulás minket is érne, 
Kivisz a menekülés ösvenyére, 
Siess, az útra készülj mielőbb f 
Már öltözik anyád és két nővéred, 
Te is szedd össze ruhád' s ékköved' ; 
Megyek most. Reggel visszatérek érted, 
Sodomát elveszti a zord itélet, 
Minket elvisz a mennyei követ. 
Siess lányom, velünk lesz I sten. 

És Lót már a szobába' nincsen. 

De Jemina nem rakja össze 
Ékkövait, fényes ruháit. 
A szerelern rabúl kötözte 
És menekülni már nem áhit. 
A köpenyét veti magára, 
Szomorúan pillant Rechára, 
Szeliden sóhajtozva mondja: 
- Isten veled, hadd búcsuzom, 
Az Úrnak lesz a jámborokra gondja. 
Atyám', anyám' és két hugom 
A pusztulásból majd kimenti, 
Én itt veszek, de ne sirasson senki. 

Most elmegyek - forró az éjszaka! 
Kálebet a. nagy játékház előtt, 
Honnan hajnal felé tér majd haza, 
Magvárom : kell még látnom egyszer őt, 
Ha. Kálebet még egyszer megöleltem, 
A kénköves halál nem rémit engem. 

Recha kérlelve leborúl elébe: 
- Maradj, úrn6m, ne hagyjad egyedül 
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Szülőd'. hugaid', vélük menekülj, 
Mellettük vár az élet és a béke. 

De J em ima szól : 

- Nem akarja Isten, 
Hogy egy gonosz is meneküljön innen, 
Kit fenhéjazó dacz hevít, -
Ki meg nem bánta büneit. 
Megyek, hová kell, hív az éjszaka. 
Soká nem ,tart. Rám virrad majd a hajnal, 
Mikor az Ur itél tüzes haraggal ... 

Elment. A rabnő zokog egymaga.. 
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Budapest. Szilágyi Géza. 
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MARTON BACS'I HAZATER. 

l 

A <c Doris » haj ó val indultam hazafelé Korfuból 
Szép, nagy hajó, mely Egyiptomból jött és Trieszthe 
tartott. 

Indulás után fölkerestem a kapitányt és bemutat· 
kozta.m neki. 

- Ön nem az egyedüli magyar a hajórnon -
szólt az öreg tengerész. - Utazik velü.nk egy másik 
honfitársa is, a ki ugyancsak türelmetlenül várja, 
hogy már otthon legyen. 

Egy ismeretlen, jelentéktelen, köznapi nevet em· 
litett : Braun Márton. 

Őszintén megvallom: éppenséggel nem érdekelt 
engem az én ismeretlen honfitáraam, Braun Márton. 



HEVESI JÓZSEF 

Bizonyos elfogult előitéleteim vannak már a kül
földi magyar ismereteégek iránt. Sok szomorú tapaez
talat szolgáltatott rá okot. 

Braun Márton úrnak azonban nem igen lehettek 
ilyenfajta előítéletei , mert még jóformán ki sem ju
tottunk a nyilt tengerre, a lelkesedéstől szinte át
szellemült arczczal, lihegve rohant hozzám a fedélzetre. 

És a hangj ában a megindulás melegsége rezgett: 
Ön magyar ? . . . Ön magyar? . . . Én is magyar va-

gyok ! .. . Braun Márton vagyok ... A Nyiraégből való 
vagyok .. . 

És felém nyújtotta a kezét és - ha engedem- ez 
az ősz, öreg ember tán még meg is csókolja a keze
met, annyira megörült magyar voltomnak. 

A szemeiben annyi őszinteség, a bangjában annyi 
lelkesedés volt, hogy egészen meghatott. 

Öreg ember volt már Braun Márton. Közel járha
tott a hetvenbez. A megjelenése rokonszenves, bizal
mat gerjesztő. 

- A szent földről jövök, hol tíz esztendőt töl
töttem. Itt akartam maradni, mig a szemeimet le 
nem hunyom. De nem birtam ki. Hazavágytam .. · 
Magyaronzágra . . . a Tisza partj ára . . . az én kis 
falumba ... az Erzsike lakodalmára ... 

In~eUem az öreg Braun Mártonnak és ő leült 
szem be velem egy kis vastag tábori székre. 

A hajó szinte észrevétlenül siklott a gyönyörd szép 
tengeren. A nap ragyogott tavaAzi fénynyel. A szelllS, 
mely állandóan ott kalandozik a tenger vise felett, 
pajkoB&D osibálgaUa Braun Márton honfitArsam szép 
boaesú fehér azak,llát. 
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V égignéztem patriarchalis, rokonszenves alakj án 
és megkérdeztem : 

- Mit mívelt a szent földön, Braun Márton? 
V égigsimogatta hosszú szakállá t, a fejével meg 

sürűn bólintgatott. 
- Hogy mit míveltem a szent földön ? ... Hm ... 

Kimentem meghalni és .... és .. . 
Itt akadozni kezdett. V égigmustrált engem, mint

egy kikémlelve, érdemes vagyok-e arra, hogy életé
nek nagy sorával megismertessen ? Aztán folytatta 
. ' 1m1gyen: . 

- Egy meghasonlott élet alkonyatán zarándokol
tam ki a bibliai ősök földj ére, arra a földre, mely
ben vallásunk isteni eredete gyökerezik. Azt hittem, 
hogy minél előbb lehajthatom majd fejemet örök 
nyugalomra Jozafát völgyé ben és álmodbatom za
vartalan, csöndes örök álmomat az embel'ek testvéri 
ezeretetéről .. • Egyszerre aztán váratlanul elfogott 
egy érzés, egy vágy, egy titokzatos vonzódás az én 
régi hazám, a szülőföldem iránt és nem tudtam 
ellentállani. Követnem kellett ennek a rej telmea erő
nek a varázsát és most útban vagyok haza - haza 
Magyarország felé. 

A keleti fanatizmus heve lobogott a szavaiban, 
benne égett a szemeiben, lángolt a hangjában. 

Engem is egészen magá val ragadott. 
- Kiérzem a szavaiból, Márton bácsi, hogy a 

maga életének nagy momentumai voltak. Az út még 
nagyon hosszú hazáig. Ha elmondja, szívesen meg
hallgatom. 

- N agyon köszönöm, uram, hogy meghallgat. 
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Bizony jól esik valakivel kibeszélnem magamat. Csak. 
hogy az én életemnek nincsenek nagy eseményei. 
Nagyon szarény kis körben futott le az én életem 
homokórája. Semmi érdekes nem történt velem. Leg .. 
alább a mi mást is érdekelne. Szerény, egyszerü 
ember vagyok én, a ki -

- Hát csak mondja el Márton bácsi a mondó
káját és bízza másokra, hogy hímet varrjanak rája. 

Braun Márton odatámaszkodott a hajó korlátjához. 
Babrálni kezdett a szakálla körül. Tekintete a meaeze 
távolban révedezett. Bizonyára a lelkét kergette, mely 
most már e mult measze ködében bolyongott. 

Hosszú szünet után azután meaélni kezdett: 

II. 

- Igen - már említettem, hogy a Nyireéget 
vallom a szülöföldemnek. Jaj Istenem, de osak szere
tem is én azt a nyírfás hazát. De csak vágyódom 
is utána! Measze jártam idegenben. A pálmák or
szágában, narancsok hazájában, a hol a granát és a 
datolya is megterem. De azért a lelkemet fogva tar
totta mindig az én magyar Alföldem. 

Mindig a lelkem előtt volt, jártam légyen a Mória 
hegyén vagy Betlehemben, Askalonban vagy Hesbón· 
ban, Jericbo romjai között vagy Hebron mellett Ab· 
rahám tölgyénél, mindig a lelkem ellitt volt ifju· 
ságomnak egyik feledhetetlen benyomása. Oly jól em· 
lékszem reája még most is. Estalkonyat volt. Fenn 
állottam a nyires dombon. Alattam a Tisza kanya· 
rodott e1üstös aarlójával. Lassan folyó vizében fü1e1 
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lorobok ringatóztak. Messziröl az aratók dala hallat
szott a ringó arany kalászok közül. Még most is 
emlékszem arra a szomorú szép nótára : 

E lszaladt a lovam 
Czéd1·usfa erdőbe ... 

A kis falu fehér házikói le voltak öntve az alkony 
biborávaL Sokáig elmerengtem a.kkor. És a lelkem 
megtelt volt ennek a szelid tájnak méla szépségé
vel. Lassan, álmatagon bandukoltam haza a szülei 
házhoz, lelkemben a föld lelkével, szivemben a barna 
rögnek imádatával, egész lényemben vaJami maga.sz· 
tos érzéssel : t·aj ongással kis fal um idylli sz épsége 
iránt. 

Szinte a keblemre ezerettem volna azoritani az 
egész tájat : a nyires-erdöt, a lankás dombokat, a 
kis falut, a maga becsületes, jámbor népével, apró 
házaival, akáczlombos utczáivaL 

És ebből az én rajongásomból egy váratlan hangu
lat zökkentett ki. Egy imádság ... nem is imádság, 
de forró óhajtás, a mit este a szülei háznál hallot
tam. Egy ünnep előestéje volt. És abban az imában, 
melyet elmondottunk, az a vágy jutott kifejezésre, 
vajha a jövő esztendőben már a szent föld lakói 
lehetnénk. 

Emlékszem reá, mennyire megdöbbentett ez a kiván· 
ság. Hiszen nem csak úgy tanultam, de úgy is érez
tem, hogy élnünk, halnunk kell. Miért kívánkozunk, 
miért imádkozunk tehát egy másik ország után ? 

Megmondtam é1·zéseimet szegény, jó apámnak. Ö 
megsimogatta a fejemet, az arczomat. És mosoly .. 
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gott . .. Istenem, mennyi fájdalom volt ebben a szo
morú mosolygásban! 

- Itt élhetsz, itt halhatsz fiam, de azért ezen a 
földön mindig idegennek fognak téged tekinteni , 
számodra a nagy világon bizony e kívül kell helyet 
keresned. 

Nem értettem meg az apámat. Nem értettem meg 
sokáig. Nagyon sokáig. Sőt szinte szentségtörönek, 
kegyeletsértőnek tartottam ezt az ö kijelentését. Hogy 
a Tisza ne volna az én folyóm ! Hogy az a nyires 
ne értené meg az én lelkem érzéseit, hogy ezek az 
én falubeli gyer ektársaim idegent, jövevényt lássanak 
én bennem! Nem, nem, ez lehetetlen! Hogy a magyar 
szó zengése, a magyar dal búbánatos zokogása ide
gen legyen az én azivemnek. Már hogy lehet ilyent 
mondani! 

III. 

Az öreg Márton bácsi itt elhallgatott egy pillanatig. 
Látszott, hogy fáj neki, a mit elmond. 
Egy ideig a tengert nézte, azokat a fehér habokat, 

miket a haj ó kerekei föl vertek. 
Aztán végigsimUott a homlokán és nagyot sóhajtva 

mondá: 
- Negyven esztendővel későbben rájöttem, hogy 

az én szegény j ó apámnak volt igaza. N egyven esz· 
tendövel későbben rettenetes ki,brándolás várt ref.m. 
Egy egész világ dőlt össze a fej em fölö'l Úgyis 
igen sok csapia sujtott ez alat' a hosszú idő alatt 
ElveasteUem a s1üleimet.. AautáD megnösiHtem, egy 
kis 16ánykám ia volt. Elhal~k. Előbb a n6met W. 
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roettem el, azután meg életemnek egyetlen vigaszát, 
kis leánykámat, a kit tíz esztendős koráig nevel
tem föL 

Egyedül állottam, mint nagy pusztaságban a ql&

gá.nyosan korhadó fa. A. munkának éltem csupán és 
fájó emlékeimnek. Ekkor történt, hogy a szomszédom, 
Szekeres Gábor, a ki vinczeHér volt a Kállayaknál, 
elhalt és öt árvát hagyott szegény magatehetetlen 
özvegyére. Halálos ágyán fejezte ki azt a kivánságát, 
hogy az egyik leánykáját, a kis Erzsikét, a kinek 
lenszőke volt a haja, én neveljem föl. Hogy én le
gyek a gondviselője. Az özvegy készséggel engedte 
át, én meg nagyon örömest fogadtam örökbe a kis 
Erzsikét. Hiszen úgysem volt senkim se ! 

És az a kis leányka olyan kedves volt t Ártatlan 
szemeiben benne volt a búzavirág kéksége, arczán a 
hajnal pirossága. A hangja olyan ezépen csengett, 
mint a márványasztalra dobott ezüstpénz. És olyan 
jó volt, olyan hűséges volt, úgy ragaszkodott hoz
zám. N agyon megszerettem. Mintha a magam édes 
gyermeke lett volna. Az isten jóságá~ láttam benne. 
Ezzel a gyermekkel akarja pótolni az én szegény 
kis leánykárnat ... 

Szekeres Gáborné, az én Erzsikém édes anyja, 
gyakran ellátogatott hozzám és boldog voU, ha látta, 
milyen jó dolga van az ö leányának s milyen ezépen 
fejlődik a kis Erzsike . 

.És ime jött egy rettenetes nap, mely még az egyet
len boldogságomtól is megfosztott. Jött egy rettene
tes nap, mely gyökerestől kitépte lelkemből ember
társaimba veteü hitemet, melyen össsedólt felei~m 



a. bizalom temploma és szertefoszlott a szaretetnek 
minden virága. Mely földönfutóvá tett és mel 
rettenetesen igazolta szegény jó apám szomo~ 
mosolyát. 

Az a szörnyű sötét vád terjedt el a vidékünkön 
' melyböl az ostoba val<hit már évszázadok óta fonja 

népünk számára a gyűlölség ostorát. 
Egyszerre osak megváltozott körülöttem minden. 

Azok az emberek, a kikkel egyiitt nevelkedtem föl , 
a kikkel ebben a kis faluban együtt huztam az élet 
igáját, a kikhez annyi öröm és közös bánat füzött, 
azok az emberek, a kiket testvéreimnek tekintettem : 
gyülölettel és haraggal fordultak felém. Megvetéasel 
bántak velem és lépten-nyomon éreztem gonosz in
dula.\ukat irányomban. Mintha kicserélték volna vala
mennyiöket: elfordultak tölem. 

Egyszerre osak érezni kezdtem azt is, hogy hiába 
születtem ezen a földön, hiába forrott vissza a lel
kem ennek a tájnak a levegőjével, az erdők lomb
jával, a folyó csobogásával, az ég felhőivel, a ma
darak dalával: engem itt idegennek tartanak ... Ide
gennek, jött-mentnek, bitorlónak ... 

Legjobb embereim, kenyeres pajtásaim, gyerekkori 
czimboráim elfordultak tőlem és rettenetes volt 
hallani, hogy beszéltek rólam, meg a fajomról ..• 
Gúnyoltak, sértegettek, bántalmaztak, bizony még al 

életem ellen is törtek. 
És hogy a szenvedések pohara egészen megteljék : 

egy napon beállitott hozzám özvegy Szekeres Gáborné 
ét gyülöleüől szikrázó szemekkel követelte, hogy 
adjam neki visasa a le,nyát. Az Erzaikét. De tüstént l 
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Egy percz1g sem hagyj a nálam. Dehogy hagyj a ! 
Még majd az is úgy jár, mint az a másik, az a sze
gény áldozat, a kinek vérét vették! 

N em tudom, nem vagyok rá képes megmagyarázni 
önnek, uram, hogy mily iszonyú sebet ejtett a lel
kemen ez a pokoli vád, az anyának ez a rettenetes 
tőrdöfése. 

Most már aztán vége volt mindennek ! 
Erzsikétöl még csak el sem búcsuzhatta.m. Az 

emberek ezeretetétől meg voltan fosztva, elvették tő
lem a falumat, melynek temetőjében az apám, az 
a.nyám, a feleségem, a gyerekem aluszsza örök ál
_mát, elvették tölem a földet, melyen gyermekkorom 
ártatlan napjai lemultak, elvették tölem a hazámat, a 
hol bölcsöm ringott és a hol sii·omnak is domborulni 
kellene. Mindent, mindent elraboltak tölem gonosz, 
kaján emberek. 

F,öldönfutóvá tettek. Mert hiszen ezek után nem 
volt többé maradásom a magam hazájában. 

Most aztán negyven esztendők multával éreztem 
szegény jó apám szavainak súlyos igazságát: 

- Itt élhetsz, itt halhatsz, fiam, de ezen a föl
dön mindig idegennek fognak tekinteni . .. 

Most már aztán bekövetkezett az is, a mit oly 
szomorúan adott tudtomra : új helyet kereeni szá
momra a nagyvilágon e kívül ... 

IV. 
Ismét szünetet tartott Braun Márton. Látszott rajta, 

hogy a sötét emlékek e felújítása nagy fájdalmat 
okoz a lelkének. 
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Reám azt .a . ~enyomást tette, ~ míg beszélt, hogy 
nagyon sens1h1hs a lelke . . . Hiszen ~ népet olyan 
könnyen félre is lehet vezetni ... Miért nem türt egy 
kicsit Márton bácsi ? De azok a szinek, a malyekkel 
lelkének akkori állapotát festette, megérttette velem , 
hogy nem lebetett maradása a saját szülöfalujában, 
a hol az a szörnyü dráma lejátszódott. 

Mikor titkos könnyeit felszárította, újra belefogott: 
- Hatvan esztendős koromban lettem földönfutóvá. 

Ugy szöktem el hazulról, mint egy gonosztevő. Este 
még egyszer fölmentem a nyires dombra, még egy
szer belemarült a lelkem abba a gyönyörűséges, szép 
szelid lankás vidékbe és aztán hazamentem. És nem 
búcsuzva el senkitől, kora hajnalban útnak indultam. 

Egyetlen élő lélek nem vette észre távozásomat 
abból a faluból, melyben egész életem lemult. 

Mikor azonban a falu végére értem, egyszerre csak 
ijedten hallom, hogy valaki suttogva szólít a nevemen: 

- Márton bácsi, Márton báesi ... 
Visszafordulok és a hajnal derengő fényében egy 

mezitlábos kóczos kis leánykát pillantottam meg. 
Az én lenhajú kékszemü kis Erzsikémet. 

Ölelésre tá1-ta felém a karjait. A szemeiben könyek 
peregtek ... 

- Márton bácsi ... édes apám . .• hát itt hagy 
minket ? Márton bácsi . . . Márton bácsi . . • az isten 
áldja meg! 

Én felkaptam az egyetlen teremtést, a kinek ártat· 
lan szivecskéjében nem aludt ki irántam a ezeretet 
lángja. És megcsókoltam. Egyszer ... tízszer .•. száz· 
szor ... Hát mégis van valaki, a. ki meg nem, gyülölt l 
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De birtelen egy rettenetes gondo]at fakadt a lel
kemben, egy ijesztő sötét gondolat, mely elszakított 
a leánytól. Istenem, hamost meglátnának. Így, ezzel 
a gyerekkel. Ezek a rémlátók mit nem költenének 
rólam ? Az a vád . . . az a sötét vád . . . Lefosztottam 
nyakamról a leányka ölelő kis karjait. 

- Eredj haza gyermekem, drága kis Erzsikém és 
gondolj sokat, nagyon sokat Márton bácsira, a ki 
téged nagyon szeretett. 

Igy indultam én neki a nagyvilágnak hatvan · 
esztendős koromban, nem lelvén hont a saját ba-, 
z ám ban. 

És a mint az úton bandukoltam és törtem a feje
met életem további czélján, egyszerre csak megzsen
dült lelkemben valami csodálatos érzés. Mintba egy 
régi álomnak képei lebegnének a szemeim előtt. 

Mintha egy régi dal hangja csendülne meg a lelkem
ben. Mintba idegen vidékek vonulnának fel előttem, 

olyan vidékek, a hol még sohasem jártam, de malyeket 
mégis ismertem. A budhistának lehetnek ilyen érzései, 
mikor sejtelmea képekben rajzolódik meg lelkében 
előbbi életének története. 

Igen, igen, nekem kell hogy legyen valahol még 
egy hazám, egy multam, egy történetem. 

És kész volt az elhatározásom. 
Megyek a szent földre . .. Régi, régi öseimnek szen

telt földjére. 
Egyszerre valami csodás rajongás fogott el népem 

multja, hajdani nagysága, magasztos hivatottsága, 
történeti nagy jelentősége iránt. 

Ha már innen el kell vándorolnom, a nagyvilá-

A z HIIT Éuk(jny ue 1909. 



gon 0 kívül számomra cBak az ős .Te1·uzeálemben va 
hely. l~ja be fogom barangoini azokat a dicső helyeke: 
bőskölteményekben megörökített romokat, melyekhe~ 
fajom dicsősége füződik. És ott fogom lehunyni 
sz(}meimet a..zon a földön, malynek minden lábnyomá
ról a szent biblia ad számot. 

Rajongója lettem őshazámnak. Életem nagy és 
vógzotes csalódása után megint érezni kezdtem, hogy 
én mégis csak tartozom valakihez, valahová. Hogy ne
kem is van jussom ehhez a földtekéhez, hogy nekem 
is van olrom büszkén gondolni nagy és dicső ösökre. 

Türelmetlenül. égő vágygyal indultam neki e nagy 
zarándoku tn ak. 

v. 
- N em mondotn el önnek - tisztelt jó uram -

hosszú részletességgel, mit éreztem, mikor hajónk 
J affánál kikötött és először éreztem lábaim alatt a 
bibliai földet. Nem untatom azzal, mit éreztem, 

, mikor J affából elindulv!t J u da kék h egységét meg· 
pillantottam, milyen érzéseket váltott ki szivemböl 
,Jób kútja, a Láris romok, hová Dániel elrejtette volt 
magát Saul üldöző fegyvere elöl, Ki'l'jdth, hol egy 
ideig u, frigyszekrény is őrizetre volt -elhelyezve. 
Minok untassam mindezzel? 

Mikor megpillantottam Jeruzsálem kupolás házait, 
leborultam a földre és megcsókoltam. Ime itt van 
Czion, a honnan utnak indult a tóra, ez az a Jeru
zsálem, a honnan elhangzott isten szava. 

Ezen a földön senkisem mondhatja többé nekem, 
hogy idegen vagyok. 
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És raj on gó sz eretettel csókoltam a forró homokot, 
a naptól perzselt fűszálakat - -

Tíz éve t töltöttem a sz en t földön. És bej ártarn 
áhítatos érzéssel mindazokat a helyeket, a hová 
szent kegyelet csatolja nemzetségünk dicsőségét. 

Makpéla me ze j étől kezd ve, mely Mamre ellenében 
vagyon, a hol eltemették Ábrahámot és Sárát az ő 
feleségét és Leát is, egészen a Mória hegycsúcsáig, 
a m elyen Ábrahám föláldozni akarta az ö egyetlen 
fiát, a hol Dávid oltárt emelt, melyen a frigyszek
rényt elhelyezte. Imádkoztam zokogó áhi.tattal Sala
mon templomának fala mellett és ittam vizet Jób 
kútjából, a hol egykoron a szent tűz volt elrejtve. 
Barangoltam Hinnom völgyében és Beezsebában, a 
hol Illés próféta meghált volt egy fenyőfa alatt. 
Voltam AduHam barlangjában, a hol egykoron Dávid 
lenyeste volt Saul király köntösének a szélét és 
magával vitte a király ivópoharát és lándzsáját. Jár
tam Mamre völgyében, Ábrahám fekvőhelyén, Gibeon
ban, a hol Jozsué a napot, Ajolan völgyében, a hol 
a holdat megállította. 

Mindenütt, mindenütt voltam azokon a helyeken, 
melyeket dicső hagyományok ezenteltek meg. És 
Jozafát völgyében, a hol majdan az utolsó itélet fog 
megtartani, megváltottam a sírhelyet, a hova egy
koron eltemetni fognak. 

Mélységas érzések fogtak el a szent földön az első 
esztendőkben. Lelkem a mult dicsőségének sugaraiban 
fürdött és a szivem tele volt áhitattal, meghatott
sággal. 

De már pár esztendők multával föl-föléledt bennem 

'20* 
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az én régi hazám emléke. Hiába, csak nem tudtatn 
elfelejteni gyermekremén~eim tanyáját, a helyet, a 
hol az én kedves halottaim aluszszák örök álmukat. 
Gyakran azon kaptam magamat, hogy a lelkem távol 
van innen, erről a sziklás kopár vidékről és ott 
barangol valahol a délibábos magyar alföldön, a hol 
a ménes és a gulya delelget, a hol arany tengere a 
búzakalásznak ringatózik zizegve, a hol a pacsirta 
olyan azépen trillázik a levegőégben ... 

Nagyon gyakran elfogott a nostalgia a régi haza 
iránt és megzavarta imádságom áhitatát. Oh szép, 
ragyogó szép lehetett valamikor Salamon temploma, 
malyhez Hirám király küldötte az ácsokat és a czéd
rusfákat és meghatóan megindító ez az egyetlen fala, 
mely megmaradt hírmondónak - de ~z a kis fa
lusi zsidó temp1om, a hol tizenhárom éves koromban 
először olvastam nyilvánosan a tórából, mégis csak 
melegebb érzéseket váltott ki a lelkemből. 

Hiába ringattam bele a lelkemet az ősi dicsőségbe, 
hiába akartam magamat elkábítani a vallás szent 
bagyományaival, mely a csodák szent jelenségeivel 
népesíti be ennek a földnek minden talpalatnyi helyét: 
nem birtam kitörölni lelkemből azt a képet, melyet 
a nyires dombról hozott magammal emlékezetem. 

Nagyon, nagyon sokat ezenvedtem és szenvedései
met az imádság sem tudta enybiteni. 

Egy napon - ezelőtt pár héttel történt - Nébó 
hegyére mentem, mely - mint a biblia írja -
vagyon J erik ó városának ellenében. Ide vezette 
egykoron az Ur Mózest és megmutatá neki az egész 
földet, Gileádot mind pánig. És az egész Naftáli, 
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Efraim és ~1anasse földét, az egész Juda földét, 
mind az utolsó tengerig. És a dél felől való tarto
mányt és a Jerikónak, a pálmafák városának völ
gyét mind Soárig. És mondá néki az Ur : Ez a 
föld melyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, 
Jákobnak, mondván: a. te magodnak adom azt: 
n1egmutattam azt, hogy látnád szemeiddel, de oda 
bé nem mégy ! Annak okáért meghala ott Mózes .. . 

Itt ezen a helyen merengve ültem egy alkonyat 
idején. A lelkem évezredeket járl be. Mózest láttam 
magam előtt, a mint elmerengve nézi az igére\ földét. 
Csakbogy az a föld egészen más volt akkor, mint 
most. És hogy, hogy nem, ezüst sarlója egy kanyargó 
folyónak tiint föl lelki szemeim előtt. Lassan folyó 
vizében mintha füzes-lombok ringatóznának. A me
zökön kalászok aranytengere hullámzott és ... az 
aratók dalt énekeltek, mely olyan andalítóan szomorú 
volt. Egy dalt, egy dalt ... hogy is volt csak? ... 

És a mint így töröm a fejemet egy rég elhangzott 
dal fölött, egyszerre csak a közeli czédrus-erdő szélé
ről megszólal egy magyar nóta : 

Elszaladt a lovam 
Czédrusfa erdőbe •.. 

Nem akartam hinni a füleiip.nek. Azt hittem, hogy 
álmodom és ez a dal csak az álmomban zendül meg. 

, Hogy is jönne ez ide a szent földre? ... 
De ime egyszerre csa.k embereket pillantok meg. 

Embereket, a kik magyarul beszéltek. És közöttük 
egy ismeröst is. Az én kis falumból valót. A segéd
jegyzőnket. 
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Egy magyar zarándokcsapat volt, mely a szent 
földet meglátogatta. 

Milyen raja a lángoló emlékeknek zúdult felém 
ennyi magyar beszéd hallatára. 

Hozzájuk csatlakoztam, az én földieimhez, az én 
magyarjaimboz, a segédjegyzőhöz, a kit ismertem 
pendeles gyerek kora óta. És kértem, hogy beszéljen, 
sokat beszéljen nekem ho,zul?'Ól ..• Igen úgy mond
tam neki : hflzulr6l ! 

1\l inden, minden, a mit a segédjegyző elmondott, 
érdekelt engem és az öröm virágait fakasztotta ki a 
szivemben. 

De mi kor a kis Erzsikéről tudakozódtam és ő hírül 
adta, hogy Erzsike már nagy leány, egy gyönyörűen 
feslő rózsabimbó, hogy már menyasszony éi hogy 
pár hónap mulva meglesz a lakzija is, hát nem 
birtam többé magap1mal. Erőt vett rajtam a megin· 
dulás és én hatvankilencz esztendős létemre úgy sir
tam ott, annyi felnőtt ember szemeláttára, mint a 
záporeső, hogy az én kis Erzsikém már menyasszony ... 

VI. 
Megint szünetet tariott Márton bácsi. 
N em mertem ránézni, mert a hangja után . i tél ve, 

mely az utolsó szavaknál úgy ellágyult, azt kellett 
hinnem, hogy a szemeiben megint meggyültek a 
könnyek. És mi türés-tagadás, bizony magam is meg 
voltam hatva egy kicsikét ennek az ősz embernek az 
elérzékenyiilésétől. 

Kissé félrefordultam Márton bácsitól, a ki sokat 
babrált a z'sebkendőjével. 
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- És most uram, it t vagyok - folytatta aztán 
né b án y percz mnlva. - N em volt többé maradásom 
.Jeruzsálemben. Összeszedelőzköd tem és útnak indul
tam hazafelé. Hazafelé. Látnom kell még egyszer 
szülöföldemet, kedveseimnek sírját, az én fiatalságom 
osztályosait, a kik még életben vannak és a kik lehe
tetlen, hogy reám ezeretettel ne gondoljanak. És látni 
akarom főleg az én kis Erzsikémet, a kinek piros
bélű póma-granátot viszek magammal, meg jószagú 
fűszereket és balzsamot Gileádból, csipkéket Bethle
hemből és ~ranypénzes nyaklánczot Jeruzsálemből. 

Lesz, a hogy lesz! de én eljárom még egyszer a 
kállai-kettőst az Erzsike lakodalmán. Aztán nem 
bánom, ha visszaszállítanak is Jozafát völgyébe az 
én előre megváltott sírhelyemre l Ott temettetem el 
magamat a szent földön, de élni, élni mégis csak 
itt akarok, a nyires dombon, a Tisza partján, az én 
hazámban, Magyarországon. 

Budapest. Hevesi Jó::.sef. 

' " , 
ZSIDO MUTARLATOK. 

Azzal kezdem, hogy soraimnak határozott czélzata 
van. A magyar zsidóság ama részéhez fordulok, a 
mely képzőművészeti aJkotásokat vagy maga teremt, 
vagy pedig pártfogása által azoknak létrejöttét támo
gatj a és lehetövé teszi. Ide s tova egy negyed évszá
zad .telt el azóta, hogy <tJewish Historical Exhibi
tion » czim alatt 1884-ben Londonban zsidó történeti 
és mütárlat nyilt meg. Az ilyen időszakos mútá.r-
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Intok hatása b ama1· mulandó. A kiállított tárgyak 
csak ideig· óráig vannak közszemlére kitéve, túlnyomó 
többségükben még vándoruton a közel vagy távol 
ez él, a nyil ván os vagy magán gyűjtemények biztos 
ottbona felé. Ily állandó otthont akart a zsidó müvé
szetnek az 18B3-ban ezen kissé hosszúra nyúlt czím 
« Gesellschaft für Sammlung von Kunst und histo
riscben Dankmalern des Judentums,> alatt megalakult 
bécsi zsidó muzeum teremteni. Történeti és műem
lékek egyesítése azonban mindenkor nagyon kényes 
dolog. A mi történeti vonatkozású tárgy, annak csak 
ritkán van müértéke, viszont a képzőmüvé~zet alko
tásaiban történeti elemet csak ritkán fogunk találni. 
Grillparzar xeniája 

•Einen Selbstword b ab ich euch anzusagen, 
Der Kultusminister hat den Unterricbtsminister tot

gescblageu• 

mutatis mutandis alkalmazható a mi esetünkben is, 
hogy a történet a müvészetet veri agyon. Ezt a tapasz· 
talatot megszerezhetjük mindenütt, a hol történeti 
emlékeket egyesítenek műalkotásokkal egy fedél alatt. 
Láttuk ezt a Winekelmann előtti időben, a mikor 
az ókor műremekeit holmi háromlábú tyukokkal és 
kétfejü macskákkal tartogatták együtt és valamivel 
kevésbé bizarr formában a magyar nemzeti múzeum 
boldogult napjaiban, a mikor a képtárlat tartott a 
természetrajzi tárlattal jó vagy l'Ossz, de minden· 
esetre egymáshoz nem illő szomszéds~got. Ugyanezt 
tapasztalhatjuk a bécsi zsidó múzeumban is, a hol 
a zsidó kul tuszéletnek történeti maradványai látha· 
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tók elég szép számban, de a zsidó müalkotásokból 
vajmi édes keveset találunk. 

De ez nem is lehet máskép. A képzőművészetek 
és a zsidóság közt a multban csak kevés érintkezési 
pont volt, a mi volt, azt is elsodrotta az évezredek 
árja. A zsidó képzőművész újkori tipus. A mióta 
a kereszténység vette szolgálatába a képzőművésze

teket, zsidó ember nem gondolhatott arra, hogy az 
egyház dicsőítéséhez valamikép hozzájáruljon. Már 
pedig monumentalis alkotásokat ezen idő folyamán 
csak az egyház hozott létre. A mit a laikus elem 
alkotott, arra zsidó még kevésbé gondolhatott. Múze
umokban tehát csak elvétve találkozunk zsidó művé

szek alkotásaival. Igy tehát az a 400-nál több zsidó 
művész, a kik Európa müvészei között számot tesz
nek - ezt a névjegyzéket Frank L. Emánuel, londoni 
festő állította össze - a tzírlatokra van utalva. Ezért 
tartj uk mi az időszaki zsidó tárlatok rendezését a 
tanulságosabb és fontosabb vállalatnak, a hol a müvé
szet egész önállóan lép fel, a nélkül hogy az iparmü
vészethez inkább mint a művészethez tartozó knltusz
tárgyak által volna háttérbe szorítva, a mint azt 
zsidó történeti múzeumban láthatjuk. 

Az első londoni tárlatot 1906-ban megismételték 
<•Exhibition of Jewish art and Antiquities » czímén, 
a hol a képzőművészetnek tágabb teret nyujtottak 
mint a régiségeknek. Ugyanez áll az 1908 telén a 
kopenhágai iparegyesület által rendezett tárlatról, 
melynek létrejöttán Simonsen tanár, az ottani volt 
rabbi és Hannover, a dán iparművészeti múzeum 
igazgatója buzgólkodtak. 
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Kizárólag mütárlat vol t az, a me ly et az idén Ber
linben rendeztek, a malyben · festőinken és szobrá
szainkon kívül csakis néhány kiváló iparművészeti 
tárgy és a jeruzsálemi Beczalél előrehaladottabb tanít
ványai jutottak szóhoz. 

És itt tartom helyén valónak soraim ezéizatát 
kiemelni. Mindezen tárlatokon magyar zsidó müvész 
alkotásával nem találkozunk. Nem-e megszomorító 
az a tény, hogy sem a magyar zsidó müpártoló 
közönség, sem pedig müvészeink nem vettek tudomást 
ezen tárlatokról, úgy hogy a jövő idők történetírója, 
a ki a korunkbeli zsidóság müalkotáaát eme tárlatok 
alapján fogja elbirálni, könnyen azt vélheti, hogy a 
magyar zsidó müvészet quantité negligeable, a mely
lyel a modern zsidóság keretén belül számolni sem 
kell? Nem-e megszégyenítö a zsidó közérzésnek és 
öntudatnak ama hiánya, mely a különállás és külön· 
válás emez époly tagadhatatlan mint feltünő tényé
ből szól? 

De hát nem vádolni, hanem ismertetni j öttem. 
A berlini tárlat példáján akarom megmutatni, hogy 
a mikor zsidó müvészek állanak össze, hogy tudásuk 
és törekvésük eredményéről beszámoljanak, hogy ők 
akkor oly tényező számba mennek, a melyről a 
mübirálat tudomást kell hogy vegyen és a melyen 
megjelenni hírneves müvész számára is megtisztel· 
tetés. Nem vesztett volna az a magyar zsidó müvész 
az ö nimbuszából semmit, a ki részt vett volna ezen 
tárlatok egyikén. Ellenkezőleg! Behizonyithatta volna, 
hogy ö is méltóan megállja helyét ott, a hol első· 
rangú festök és képfaragók mdvei lettek kiállítva. 
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És tekintetbe véve a választott tárgyak sokoldalú
ságát és a müvészek nemzetközi voltát, helyén való 
lett volna, hogy az európai mü vészek eme konczert
jében a magyar zsidó müvészek képviselete se bjá
nyozzék. 

Mert azt már eleve kell megjegyeznem, hogy zsin~ 
témát a müvészek legkisebb része választott, ámbár 
a hires párizsi képfaragó Rodin állitása szerint a 
zsidó talisz a formák és vonalak kimeríthetetlen 
változatosságát és páratlan gazdagságát szolgáltatbatná 
~űvészeinknek. És ha müvészeink mindennek daczára 
mégis oly ritkán választanak zsidó tArgyat, úgy ennek 
oka könnyen megtalálható. A mi mükedvelöink, cse
kély kivételtől eltekjntve, a mely azonban a szabályt 
csak megerősíti, nem akarják házuknak esetleges zsidó 
voltát nyilvánosan kifejezésre juttatni. Ők Heineval 
azt tartják a zsidóságról <t blamier mich nicht mein 
züsses Kind und grüss mich nicht Un ter den Linden. •> 

Hisz elég baj az, ha . már az ember zsidónak szü
letett, legalább ne lássa mindenki a ház külsején is, 
hogy ki a gazdája. Keresztlevelet, azt esetleg büsz
keséggel mutogatják, de a születési bizonyítványt az 
íróasztal rejtett fiókjában tartogatják. Igy aztán zsidó 
tárgyú képnek nem akad vevője, és a müvész, a ki 
minden idealizmusa mellett mP.gis csak kenyér után 
kell hogy lásson, kénytelen-kelletlen oly müveket 
alkot, amelyek felekezeti szempontból, hogy is mond
juk csak hamarosan, közömbösek. Persze, újtestám.en
tumi téma jobban megfelelne az említettem háziúr 
hajlamainak és nem egyszer láttam jámbor triptichont 
vagy ábrándos madonnát zsidó mükedvelő házában. 
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De hát, ha már nem keresztény, akkor legalább 
zsidó se legyen a kép, és így akad aztán, hogy 
Rodin ajánlata daczára a talisz még csak elvétve· 
lép föl müvészeink alkotásaiban. A mennyiben azon
ban mégis találkozunk vele, úgy ebben csak müvé
szeink legyőzhetetlen ideálizmusának egy új, szép 
példáját láthatjuk, a mely müvészi szempontból ér
dekes probléma megoldásáról nem mond le azért 

' mert az ilyen müveknek a műpiaczon nincs nagy 
kelendősége. 

A legügyesebben használta fel a talisz vonalaiban 
rejtő szép rootivumokat Con'rad L. az ő <cSch'má 
Jisróel» czímű képében. A Bétb-hamidras félhomá
lyát a talisz vakítóan fehér leple töri át, a mely
nek söt~t sávolyai hullámosan omlanak a földre. Az 
egyes ala-kok jellemzése beható tanulmányról tesz 
bizonyságot és a vallásos érzületnek különböző fokait 
és árnyalatait pszichológiai finomsággal örökitette 
meg a művész. 

Legzsidóbb festőink egyike J . . Kaufmann, a hires 
bécsi művész. Tárgyait előszeretettel válasz\ja a zsidó 
nép életéből, melynek egyes részleteibe kevés festő 
hatalt be oly mély érzéssel és tiszteletet gerjesztő 
kegyelettel mint ő. A tóra tanulmányozásának leg:. 
magaSllbb foka. az, a mely önnön magáért, minden 
mellékczél és érdek nélkül mélyed el a szent tanbt- . 
Ilyen «lisemo•, azaz önzetlenül zsidó festö Kaufmann, 
a ki fest ugyan táj, arcz és genraképeket az él~t min
den táJékáról, de a legotthonabban a zsidó genrekép 
terén érzi magát. Ezt elörebocsátva, nem tudom fel
fogni, hogy miért nevezte a tárlaton levő képeinek 
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egyikét épen engesztelő napi részletnek. A jomkippur 
komoly, ünnepélyes és félelmet gerjesztő hangulatá· 
ból nem soka t veszünk észre e festményen, a mely
nek suj et-j ét valamely chaszidikus községből merítette 
a müvész. Sem ·a halottas 1·uhák sil'i fehérje." sem 
az extasis és átszellemülés lelki állapota nem honol 
ez alkotáson. Valamelyes szombati istentisztelet moz
zanatait kiválóan örökíti meg itt Kaufmann, de okvet
lenül reá kell olvasnunk a «qui trop embl'asse maP 
étreint >> vádját, mihelyt az engesztelő nap túlhang
zatos czíme alatt lép fel. A képnek csak egy hibája 
v~n e ezerint - a czíme. Minden más egyéb dicséretet 
érdemel. Különösen a gyermekarczok. Öt tipusban 
mutatja itt be Kaufmann a mai zsidóságnak különböző 
alakjait, bánatát és örömét, reményét és reménytelen
ségét. Talán öt esztendős fiucska áll az előtérben. Len· 
gyel zsidó köntöse van rajta, mely, mellesleg mondva, 
a régi lengyel nemességnek volt díszruhája. A gyermek 
se nem lát,, se nem hall, csak imádkozik komoly, 
mélységes áhítattaL Victor Hugo azt mondja, hogy 
kis gyermek dadogásából az emberiség világfájdalma 
szól. Ebből az arczból a zsidóság istenbe vetett 
bizalma szól hozzánk, a mely a maga szent ártat
lanságában a világfájdalomnak még csak szagát se 
érezte. <l GlückHeber Saugling, dir ist ein un endlicher 
Raum noch di~ Wi ege ... ,, 

Mellette valamivel korosabb gyerek ül. Ez már 
nem győzi áhitattal. Belefáradt a sok imádságba, 
kissé elpihen, hogy aztán újult erővel újra kezdje. 
Legyőzhetetlen ennek a gyereknek az energiája. Rugé
kony mint a labda, vagy mint a zsidóság, a maly 
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annál magasabbat ugrik, minél erősebben vágják a 
földhöz. Bezzeg másféle gondolatok zsibongnak a 
szemben ülő jóképü pufók agyában. Heine azt mon
daná róla, hogy ez a fej cc ein zwitscherndes Vogel
nest kon.fiszirlicber Gedanken.,) Az imakönyvet nyitva 
tartja, de gondolatai a végtelenségben kalandoznak. 
Meglátjátok, hogy ebből a gyerekből nagy ember 
lesz, m~rt ő az a bóchur, a kiből minden teHk. Kissé 
nehezebben fog ezéihoz jutni a tőle balra ülő kis 
filozófus. Már most, gyerekészszel birálja és fontolja, 
kutatja és keresi az írott betű mögött rejlő igazságot. 
Vagy egy új Spinoza lesz belőle, vagy valami rabbi
nikus tekintély, istentagadó vagy chászid, a ezerint 
a mint megleli-e vagy nem azt az igazságot, a melyet 
oly nagyon keres. És végre az ötödik, a kinek komor 
fanatizmusa már csemetekorában is inkább törik mint 
hajlik, nem-e megkapó hűséggel juttatja érvényre 
a zsidóságban lakó törhetetlen hithüséget, a mely 
mártirokat érlel? 

Kitünő a férfialakok karakterisztikuma is. De, a mint 
mondtam, az áhítat legfeljebb szombati muszafbangu
latra vall, a jomkippurt én máskép, sokkal mélyebb ér
zéssel és erősebb bitbuzgósággal ezeretném megörökítve 
látni Fra Giovanni Angelicoról mondják, hogy könnytelt 
áhítattalJ jámbor imádság után vette kézhez az ecsetet. 
Ilyen kedélyhangulatból lehetne, azt gondolom, meg
festeni a jomkippur eszményét is. És azt se tudom 
elhinni Kaufmannak," hogy a talisz redi5zete oly merev 
és mozdulatlan hullámvonásokban omlik alá, mint 
azt az előimádkozó kimagasló ala.kján látjuk. 

Hangulat dolgában kiváló Kaufmannak (c halotti 
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gyász» ez im ü alkotása. Igazán így gyászolt egykoron 
a zsidóság. A lelki mécsnél ül a misna tanulmányo
zásába elmélyedve egy fiatal talmudista. Nemes arcz
vonásaiban meglátszik a nagy tusa, a melyet lelki 
bánat küzd az agy intenziv tevékenységéveL Szép 
alkotás, a melyen tekintenünk megelégedéssel nyug
szik. 

A talisz hullámvonalain eljutunk Krestin L. «til· 
tott ol vasmán y l>- ához. Régi téma új feldolgozásban, 
könnyen banális lehetne, ha nem igaz művész dol
gozza feL Az öreg rabbinus nagy foliánsba mélyedve, 
bizonyára holm_i nehPz Rambarnon töri fejét. Azalatt 
a két bóchur tiltott könyvből mohón szívja magába 
azt a világi mü·veltséget, a melyröl sokan azt hiszik, 
hogy az az éden kertjének útja. Pedig hej de sokszor 
vezette ez a lidérczfény a szegény bóchur lelkét rom
lásba? Tegyük hozzá még, hogy Krestin képe nem 
banalis. 

Bibliai tárgyú kép zsidó müvészek ezen tár1Sttán 
kevés van. Köztük Koschell M. triptichonjára rámond
hatjuk ((adtál uram esőt, de nincs köszönet benne». 
Abigáil Dávid elött. Tagadhatatlan, hogy a müvész 
sokat tud. Forma és színérzéke egyaránt nagy, tech· 
nikája már majdnem hogy a bravúr határszélén áll. 
Tö1 téneti ismerete azonban megdöbbentöen hiányos· 
Mi joggal festi Abigáilt mint holmi ledér félvilági 
hölgyet? Mely adatok alapján komponál Dávid környe
zetébe csupa akasztófa fiziognomiákat? Ha többet nem 
is, azt az egyet elvárhattuk volna tőle, hogy a bibliát, 
malyből merít, annyira ismerje, hogy Dávid akkor, 
a midőn Abigáillal találkozott, élete delén állt, és 
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nom volt az a fol1érszoJuíh1, tebctetlon J'Ozoga aggas
ty1ín, a l<it Koschell ltépón látunk. De ha Abiságot 
akart monclani, akkor sem lett volna szabad a ren
delkezésünkre álló adatok alapján (J. Sám. 1-4) ily 
]{éjenoz háremjelenetet festeni. Azt se tudom felfogni, 
hogy mit Ireres ily jelenetnél a talisz, malynek össze
hajtott formáját L. A. Frankl előtt n em ismerték. 
Dávid király összehajtott selyem taliszszal - ilyen 
anakronizmust követ el az, a ki történeti képet fest 
a nélkül, hogy történeti tanulmány ba mélyedt volna 
el. A mi pedig ebből a képből következik, azt már 
egy régi bölcs vonta le abban a mondásban, hogy 
a ki n om tud arabusul, az ne beszéljen arabusul. 

Az angol praraffaeliták egyik legtehetségesebb tag
jának nevezte Burne J on es alon1-on Simeont, a kinek 
Abrahítm és Izsák czímű rajzát láthattuk -a tárlaton. 
Az apa áldólag emeli kezét egyetlen fia feje felé. 
Mória felé vezet az út. Az apa istenfélelméből a 
gyermek ártatlan arczán is visszatükrözödik valami 
visszfény, és n em a bánat torzítja el a két nemzedék 
arczát, hanem a lemondás és önmegadás szellemiti 
át öket. Nincs ebben a rajzban a bibliai alakok kon
vencionális felfogásából semmi. Ép ezért bizonyos 
elfogultsággal közeledünk feléje. De az elfogultság 
mindinkább elröpül és az igaz müélvezetnek nyujt 
helyet, és ez bizonyitja a legjobban, hogy a biblia 
szelleme vesette a müvész kezét akkor, a midön 
ezen rajzát alkotta. 

A tárlatnak egyik kimagasló pontja Lesser-Ury 
Mózese. És ez jól van így. Zsidó tárlaton Mózes 
legyen a főalak. De ez aztán olyan müremek legy~n, 
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mint a minőt itt látunk. Nagyságánál csak szerény
sége legyen nagyobb. Ahítat és csodálat lelkesítsa a 
müvészt, hadd jöjjön létre ami Mózesünk, a kit már
ványba a minden korok legnagyobb müvésze faragott. 
Ilyen hatást ér el Lesser-Ury. Sugár termetű alak. 
Szikár testén bő köntös hullámlik alá. Ös21be csava
rodott dús bajzatán két fürt a homlok felett fölemel
kedik, jelképezvén a fénykoronát, mely Mózes arczát 
körítette. Szakálla szelid vonalakban omlik mellére, 
homlokára reá süt az alkonyodó nap elhaló sugara, 
de ezen homlok mögött egy új kelő napnak eszméi 
ünneplik feltámadásukat, az emberi müvelődés évez
redes napjának boldogító reggele. Igy képzeltük mi 
vallásunk alkotóját, nagy az ö egyszerűségében, oly 
nagy, hogy, mint Heine mondja, a Sinai kicsiny, ha 
Mózes áll rajta. Ezen alkotásért a zsidóság hálával 
tartozik Less er· U rynak, és ha már volna számottevő 

zsidó múzeum, ennek a képnek talán oly külön termet 
kérnénk, mint a minöt a IV. Sixtusról nevezett 
madonna Drezdában kapott. 

A mai zsidóság életéből első sorban Hirszenberg 
S. nagy vásznát említjük fel. A neve (l Gólusz•. 
Számüzött zsidók Oroszország hólepte, úttalan zordo
nában. Mennek, mennek ... Hová - isten a meg
mondhatója. Meddig - azt hiába kérded. Miért -
mert zsidót nincs a ki védje. 

A sereg élén aggastyán haJad. Az élet csapásai 
alatt háta meggörnyedt. Ez a saspillantás! Elkép· 
zelhetjük, hogy ily tekintet elöl megretten a zsarnok 
hatalma, és a kellemetlen öreget számkivetésbe küldi. 
Vagy talán csak azért üzik öt el zord télviz idején há

M IJIJT Évkönyue. 1909. 
il 
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zának b~uátságos tűzhelyétől, mert zsidó? Mindegy -
az ily pillantás utat teremt a tengeren és nagy vize
ken ösvényt. A nagy összeomlásból a sereg egyetlen· 
egy ereklyét szabadított csak meg. Egy tóratekercset, 
a melyet taliszba burkolva visz magával egy élete 
delén álló szép szál ember. Soha anya nem azoritotta 
keblére nagyobb gyöngédséggel kisded gyermekét, 
mint ez a zsidó istenének szent tanát. Azt őrzi job
ban mint szemefényét, úgy hogy itt is, a jégmezőn 
is felsarjadzik a tóra ezeretetének illatos virága. Pedig 
hideg van, kegyetlen hideg. Hasztalan dörzsöli fülét 
az a szánalomraméltó gyerek, a ki már az élet tava
szán a tél borzalmait éli át. Vannak, úgymond Nie· 
tzsche, a léleknek oly magaslatai, a malyeken a tra· 
gédia is megszünik tragikusan hatni. Az ilyen lelki 
magaslatokat nem Sils Mária idegzsongító előkelö

ségében, hanem a Hirszenberg festette hangulatban 
fogjuk megtalálni. A ki ezeket az alakokat végig 
tanulmányozza, a ki bele tudja magát élni ezeknek 
a meaterileg felfogott és müvészileg megalkotott 
lények pszichikumába, az megismerkedett a világtör
ténet legnagyobb tragédiájával, az elérte a lélek azon 
magaslatát, a melyen a tragédia megszünik tragiku
san hatni. A hány arczot látunk e képen, mindegyik 
az egyéni karakterisztikumnak remeke, a kompozi
czióban pedig mesteri összhang jut érvényre. A ki a 
zsidó nép nagy szenvedését ily érzéssel fogja fel és 
ily tudással örökíti meg, az istenáldott müvész. És 
ezért örülünk, hogy Hirszenberg a jeruzsálemi Becza
Iéi egy szakosztályának vezetését vállalta el. Talán 
kellemesebb dolgokat fog ő nekünk ecsetjéiel a szent 
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földön elmondhatni. és talán felderül valahára nékünk 
is a szabadság napja az igéret honában, úgy hogy 

· nem a tél, hanem a tavasz, nem a hólepte vadon, 
hanem viráglepte tág mező lesz a mi müvészeink 
derűs alkotásainak méltó háttere. Mindenesetre elvár
juk azt, hogy ily meater vezetése alatt tehetséges 
müvésznemzedék fog fejlődni a palesztinai ifjuság 
közepette. · 

Gólusztermék Pasternak L. (ca pogrom után 1> czimü 
krétarajza is. Zsidó apa, a kin meglátszik, hogy becsü
letes munkában és istenfélelemben őszült meg és a 
kin az élet gondjai mély barázdákat szántottak, gyer
meke betegágyán ül. A szegénynek fej ét verték be a 
huszadik század humanizmusának orosz képviselői. 

Nem gyűlölet, nem is lángoló boszú szikrázik az apa 
vonásaiból, hanem inkább a megrögzött fatalizmus 
és a tehetetlen lemondás jellemzi ezt az egyszerüsé
gében kimagasló alkotást. Ugyancsak az orosz zsidók 
szenvedését tárj a fel Pilichowski L. <l Utközben1> czimü 
olaj festménye, a melyen azonban mind a rajz, mind 
a szinezés meglehetösen hiányos. 

Volt még a tárlaton több zsidó tárgyú kép, de az 
a tény, hogy a müvész zsidó témát dolgoz fel, nem 
menti őt fel azon kötelezettség alól, hogy képe kifo
gástalan legyen. <cKunst komrot von Können•• mondja. 
egy német közmondás, és a hol a tudás nem éri el 
a müvészet magaslatát, ott az elégtelen tudásnak leg
enyhébb megrovás& az, hogy elhallgatjuk a müvész 
nevét és nem foglalkozunk alkotásávaL 

N erncsak abban, hogy a müvészek a világ minden 
zugából jöttek össze, hisz az Tndiában lakó fekete-

~ ~· ~---
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bőrü Ben i Izrael i a küldött egy festő t , R. Samuels-t, 
nyilatkozik meg a zsidóság erejének szétforgácsolása, 
hanem abban is, hogy a müvészek túlnyomó több
sége országának jellemző vonásait hordja homlokán. 
Inkább nemzetközi ez a tárlat, ha a kiállított müve
ket vesszük tekintetbe, zsidó csak annyiban, a mennyi
ben a mü vész származása és esetleg érzése is zsidó. 

A modern zsidó müvészek nagymestere, Jozef 
Iz·raels, egyszersmind a németalföldi meateriskolák 
nesztora is. Benne Rembrandt szelleme él, a kinek 
színproblémái öt magát is folyton új kisérletekre ser
kentik. Az éret müvész tudásának határtalan voltát 
csodálhatjuk itt minden egyes vásznon. Rembrandt 
se festbette volna meg különben, remekebbül azt a 
gondolatot, a melyet Izraels «öröm és gond1> czímü 
festményén tárgyal. Technikailag az önerejükből vilá
gító tárgyak nehéz problémájának egyik megoldási 
módj át látjuk itt. Az alakokból árad szerte az a 
mágikus fény, a mely a környezetből plasztikusan 
domborítja ki az egyes alakokat. Támlásszékben ül 
az üdülő félben levő . anya. Tekintete bágyadtan és 
gondtelten pillant a bölcső felé, a malyben újszülött 
kisded alussza boldog álmát. Az anya lelkében gond 
és öröm küzdenek egymással nehéz harczot. A kép 
előnyeiről szólni, szószaporítás volna. Izraels minden 
egyes ecsetvonásában fel lehet ismerni ex ungue 
leonem. 

At életalkonyban a tájkép és főalak között meg
kapóan mély vonatkozást láttam. Öszi táj. Alkonyat. 
Már lombjukat vesztett fák között, csendes víz part· 
ján, botjára támaszkodva teszi meg esti sétáját egy 
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aggastyán. Még elég könnyedén jár a mi nagyapónk. 
Arczából végtelen jóság és istenes béke sugárzik. Igy 
öregszik az, a kinek meghallgatta Isten az imáját 
<1ne hagyj el bennünket öregségünk idejében.>> Abból 
a nagy békéből, melyet a kép hirdet, lelkünk is 
magába vesz valamit, azt a csendes, jámbor óhajt, 
vajha a mi aggságunk is ily magasztos és békés 
lehetne. Ugyanezt a hangulatot érezzük a ((szomszé
dok» -ban. Az úgynevezett <1Armeleutekunst» a mely 
mellesleg mondva talán még zsarnokibb mint annak 
idején a nemesség életéből merítő müvészet volt, 
soha sem érte volna el a népszerüségnek oly magas 
fokát, ha nem állottak volna rendelkezésére minden 
téren számottevő mesterek~ Ezek teremtették meg a 
stilust, a mely az utódok keze alatt jargonná fajult. 
llyen stílustalkotó müvész Izraels. A mindennapi 

\ 

kenyérért keményen küzdö nép életéből választja 
témáit. De müvészetének nincs lázító czélzata. Az 
ö nemes müvészete nem önti a szenvedélyek láng
jába az elégedetlenség olaját. Inkább azt a mozza
natot keresi, a mi a nép életében is szép, békés és 
lélekemelő, a mi az ellentéteket nem keseríti el, hanem 
kiegyenlíti. Pompás humor lakozik az asztalfőn ülő 
agg háziasszony arczában. Vendégeinek nem nyujthat 
sokat, de a mit ád, azt jó lélekkel adja. Férje vihar
edzett halász, véle szemben ül. Arczvonásai kemények, 
de elkeseredésnek nyomát sem látni. Legfeljebb csak 
elszántság és korához illő komolyság szól e- vonások· 
ból. Szegényes szoba, néhány szalmával font szék, 
egy rozoga asztal, milyen duhajkodást vinnének itt 
végbe például a Gerhard Hauptmann-féle l'art d'hier 
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alakjai. Mivel }llinden pose nélkül dolgozik, épen 
ezért hat reánk mélyebben és meghatóbban Izraels 

müvészete. 
Dramatikus mozdulat uralkodik a «Vészjel» czímü 

festroényén, a mely az északi tenger viharos part
jain játszik. Egy lovas lobogtatja zászlaját, jelt adván 
hullámokkal küzdő hajónak. A korlátlan elemek
kel küzdő szilárd emberi akaratot, a nagy termé
szettel élet-halál harczot küzdö elmét a maga hatal
mas ellentétében domborítja ki Izraels plaszticitással, 
melynek párját a modern müvészet alkotásaiban 
basztalan keresnök. 

Salomon I. Salamon, az angol művész, családi 
szentélyét festette meg. Az anya egy pamlagon ül, 
ölében tartva a legkisebb leányt, míg a legidősebb 
gyöngéd ezeretettel hajtja fejét anyja keblére. A női 
odaadásnak és simulékonyságnak ezen részletével 
szemben a művészpár egyetlen fia áll, a férfiú jövendő 
önállóságát jelképezve. A kép gazdag és teli szine
zésével hat. 

Frank L . Emanuel a londoni kikötő egy részében 
kitünően rögzíti meg az ott uralkodó nyugtalan éle
tet. Legfőbb érdeme a távlati részletben fekszik. 
Sichel JS. )) Valeska» czímü festményében gyönyörű 

szép leány arczképét festette meg. Annyi báj és szel
lem árad széjjel ez alakból, a technika és a lelki 
momentum oly szép összhangban csengnek össze, 
hogy valóságos festői szimfóniát élvezünk a kép 
láttán. 

A tájképfestés terén Pissado művészi alkotását 
akarom felemliteni, a melyen a nJári flórának tün-
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döklő színpompáját láthatjuk mesteri ecsetkezeléssel. 
Eeelcer B. tájrészietén a melancholikus hangulat 
jut költői érvényre. 

A szobrászat terén Antokolsky M egy mellszobrát 
említem fel. A klasszikus ókor alkotásai mellett 
is megállaná helyét ezen mü, me ly egy zsidó fej ét 
alkotta meg, kifejezésre juttatván az élettelen már
ványban fajunk főj eHemvonásait - a mély gondola
tot és a nemes érzelmeket. 

És ha végül Fred Beer) a jelenleg Florenczben 
élő zsidó meater két alkotásával foglalkozom, úgy 
átlépern a berlini tárlat határát. Mert a két mü 
közül az egyik ((Babérok,, a párizsi Champ de Mars 
Salonban jutott kiállításra. Egy bronz női alak, mintha 
elrebbenne a föld felett, merész mozdulattal dob 
babérkoszorut a messzeségbe. Ki tudja, kinek fejét 
fogja a diadalna~ ezen jele övezni? Az extázis és 
diadal hangulata pompásan van megörökítve az arcz 
vonásaiban, mig az alak körvonalai, bárhonnan is 
tekintjük, silbouettet nyujtanak. A «Pensive» már
ványazoborban álmatag női alakot csodálhatunk, a 
mely oly gyöngédséggel, bájjal és lágysággal oldja 
meg feladatát, hogy szinte fel sem is foghatjuk, miként 
lehet kemény kőben ily finom részleteket ki fej ezéere 
juttatni. Anatómia dolgában Beer a mai szabrász
világ legképzettj eibbhez tartozik. 

Utam végére értem. A dolog természetében fekszik, 
hogy ily körúton az ember sokkal kevesebbet említ 
fel, mint a mennyi említésreméltót lát. Annyit azon
ban sikerült bebizonyítani, hogy a képzömüvészetek 
terén, a melyen jelenleg a zsidóságnak alig hogy 
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második nemzedéke dolgozik, mária kiváló müveket 
alkottak a zsidó müvészek. Mint már mondtam, zsidó 
müvészetről mindennek daczára szó sem lehet. Egy
cntetű alkotások és hasonczélú irányokról nem lehe·t 
beszélni ott, a hol a földrajzi meg lelki távolság 
azéttépi a közösség érze tét. N ottig Alfréd <<hontalan 
müvészet 1> -nek nevezte a zsidó müvészek alkotásait. 
De ha hontalan is, mégis csak jó, hogy néha-néha 
összetalálkozik a zsidóság zászlaja alatt, az ilyEID 
érintkezésekből idővel talán megszülemlik korunk 
zsidó művészete. 

Miért nem lobogtatják a mi zsidó müvészeink 
fennen a zsidóság zászlaj át, miért hogy nem gondol 
senld arra, hogy Budapesten zsidó mütárlatot vagy 
plane zsidó múzeumot létesítsen? A ki magát fé
reggé alacsonyítja le, úgymond Ka.nt, az ne csodál
kozzék, ha lábbal tiporják, és a ki kizárja magát a 
zsidóság tárlataiból, az ne panaszkodjék, ha a világ 
zsidósága róla tudomást nem vesz. Talán ezen a téren 
oldhatna meg az I. M. I. T. oly szép feladatot, a 
mely busásan megérdemli a reá fordított fáradságot 
és jóakaratot. 

Prossnitz. Dr. Goldschmied Lipót. 

A MAI HÉBER KÖLTÉSZET. 

A mai héber költészetről akarok szólni és azért 
felelnem kell elöbb a kérdésre: hol él ez az új héber 
költészet ? Magyarországon az egész világ zsidóságá
nak körülbelől egy tizede lakik és itt nincs sem héber 
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ujság, sem héber folyóirat, sem héber szépíró; csak 
egyetlen fiatal költőnk van (Bolgár Mózee), a kinek 
ver~eit szivesen közlik mindenütt a héber lapok. 

Es hol vannak ezek a héber lapok, ezek a héber 
irodalmi vállalatok? 

Azt felelhetnők: Mindenütt, csak nálunk nem. 
Ausztriában és Németországban, Angliában és Ame
rikában, Oroszországban és Kis-Ázsiában, szóval min
denütt, a hol zsidók nagyobb tömegben élnek; de 
csak ott, a hol élnek, a szó teljesebb értelmében; 
ott; a hol feléledtek, felébredtek. Önmagát megtagadó, 
önmagát elaitató nép csak szunnyadó álom-irodalmat 
hozhat létre, élő és életerős költészet csak élő és életerős 
népből fakadhat. Az új irodalmak mind a népköltészet 
alapján fejlődtek, a héber költészet sem érhetett magas 
pontra addig, míg a zsidó néphez nem közeledett, míg 
bele nem mélyedt a nép lelkébe, hogy ellesse minden 
vágyát, minden rezgését, minden lobbanását. És egy
másra kölcsönösen hatva haladtak az ébredés útján, 
a zsidó nép és a zsidó költészet. 

És a mióta megindult a fejlődés, rohamos lépé
sekkel halad előre. Alig néhány éve egymásután ala
kulnak mindenütt a héber kiadóvállalatok; nagy, 
modern könyvkereskedések elégítik ki az egyre gya
rapodó héber olvaaóközönség szükségletét, írók és 
költők kiváló gárdája végzi a szellemi munkát, nagy, 
politikai napilapok és heti szemlék, havi folyóiratok 
és évkönyvek viszik szerte a héber nyelv új formáit, 
az új-héber nyelvet, mely nem dadog többé, hanem 
kellemesen, simán és folyékonyan beszél akár tudo
mányos, akár müvészi, akár politikai két·désekröl. 
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Több száz héber könyv lát napvilágot évente és kö
zülök nem egy bejá1·ja az egész világot, és az európai 
nyelvekre lefordítva, új hangot' visznek bele amodern 
világirodalom ba. 

Szintúgy nem zárkózik el a héber irodalom más 
népek irodalma elöl; jeles müfordítók átültetik a 
héber olvasóközönség számára a legértékesebb és leg
modernebb munkákat és a héber olvasó ha nem is 
«a próféták nyelvén ,> , de legalább a próféták nyel
véből fejlődött új-héber nyelven ismerheti meg Dar
wint, Spencert, Nietzschét, Marxot és Lassallet. A na
gyobb héber írók müvei a legdíszesebb kiállításban 
jelenhetnek meg és kiadást kiadás után érnek. A dísz
müveket pedig magas színvonalon álló illusztrácziókkal 
látja el a héber irodalommal karöltve haladó új zsidó 
müvészet. 

A héber nyelv ujjaszületett, a holt nyelv feltámadt 
és tiltakozik az eltemetés ellen; nem akarja, hogy mint 
egy nagy mult megható emlékét a világtörténelem 
múzeumába tegyék - hanem élni, élni akar, élni 
és virulni. 

És a héber költészet virágainak ápolásában segéd
keznek a zsidó nők is, részint mint írók, részint mint 
olvasók, intelligens leányok és asszonyok, kiknek 
finom lelke megérzi a nagy idők lehelletét, keresni 
kezdik a szálakat, melyek a jelen zsidójá.t összekötik 
a multtal és útbaigazitják a jövő felé. És a leg· 
modernebb eszközök állanak rendelkezésükre, hogy 
elsajátitsák a zsidó nép nyelvét és eloszlassák lágy 
és finom csengésü héber beszédükkel azt az előité
letet, melyet a héber idioma iránt táplálnak. A héber 
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nyelv így bevonul a meleg családi körbe is és fel
éled a gagyogó gyermek ajkain, ki ezen a nyelven 
követeli apró játékait s ezen a nyelven czivakodik 
kis játszótársávaL És middn már be van avatva a 
betűfejtés titkaiba, nehéz a választás, hogy a sok 
héber gyermeklap közül melyiket rendeljék meg szá
mára, mert mind egyformán szépek, egyformán izlé
sesek, egyformán modernek. Ép oly nehéz választania 
késöbb a héber ifjúsági lapok és ifjúsági könyvtárak 
között. 

A holt nyelv feltámadt. Óvók, elemi iskolák, 
szakiskolák és középiskolák tannyelve lett. Nagy vá
rosokban egyletek. állanak fenn, malyekben héberül 
beszélik meg a mindennapi és ünnepnapi problémá· 
kat. A héber nyelv ujjászilletett együtt a zsidó kul
tura és zsidó müvészet renaissanceával. 

Zsidó renaissancenak nevezték azt a kort, midőn 
az arab ruhába öltöztetett héber múzsa megihletett 
egynehány nagy költöt spanyol földön. De az ő köl
tészetük nem a nép 1 eikéből fakadt és nem is a néphez 
szólt, csak egyes kiválasztottak szük körének. Zsidó 
renaissancenak mondották azt a kort is, mely vagy 
másfél évszázaddal ezellStt kezdődött, midőn ébredezni 
kezdett nem a zsidó öntudat, hanem az európai lelki
ismeret és néhányan, kik ezt megérezték, ujjongva 
szöktek ki a ghetto falai közül és európai levegő 
után lihegve, le akarták rázni a mult minden nyügét 
és kiméletlen ül ostramra keltek minden ellen, a mi-

' nek fejlödését jogosulatlannak tartották. Ez a mai 
zsidó renaissance azonban a nép ujj ászületése; ennek 
a kornak költészete az élő zsidó nép költészete, annak 
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lelkébe mélyed, annak vágyait énekli, annak dalait 
dalolja. 

Azért lényegesen különbözik a mai héber költészet 
minden régitőL A régi Czion-elegiák gyászdalok, miket 
a gyermek elzokog szülei sírjánáL Még Jehuda Halévi 
is, a mint Czion romjain kesereg, Ossianhoz hasonlít, 
a ki borongó lélekkel jár királyi őseinek sírjain. 
A halottakat poraikból föltámasztani nem lehet, de sze
retettel és rajongással öleli sírhantjaikat. Az új héber 
költészet Czion-elégiái ellenben tele vannak élettel, 
reménynyel, nagy sejtésekkel és sejtelmea várakozá. 
sokkal. Itt Czion nem koporsó, hanem bölcső, maly
ben a megváltás ringatózik. 

De lényegesen eltér a mai héber költészet a mult 
század héber költészetétől is. A mult század költői 
megittasul va az európai kulturától, telj esen annak 
szolgálatába szegödtek és el akartak pusztítani min
dent, a mi ennek a kulturának az útjába áll, heves 
türelmetlenséggel ostorozták a konzervativizmust és 
nem számoltak vele, hogy ez történeti fejlődés, melyet 
szóharooczal eltüntetni nem lehet. Hosszú költői el
beszélések és terjedelmes regények bizonyították, hogy 
milyen végzetes a vallási csökönyösség, milyen humbug 
a csoda.-rabbi-kultusz, milyen ártalmas a zsidó el· 
zát·kózás ; mintha kétezer év történeti eredményeit 
egyszerre akanák volna megsemmisíteni. 

Az új héber költészet nem tüz ki programmokat. 
Közvetlenül a zsidó nép éle\éből fakad. De harczi 
jelszavak vannak benne; nem tendencziák, hanem 
lelki kifakadások, mint a kurucz költészet. Az egyes 
tüneményeket nem védi és nem vádolja, hanem 
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kif'ejezi. Kifej ezi mint a néplélek megnyilatkozásait . 
Megható költemények és novellák, festmények és 
szobrok fejezik ki az istennel egyesülni törekvő czáddik 
komplikált lelki életét, a mi azelőtt csak gúny tárgya 
volt. Művészi alakítások jelenítik meg a jesiba-nö
vendék és a fanatikus kabbalista legbensőbb küzdel
meit és nagy ideáljait. Hiszen mindezek a zsidó nép 
alakjai, a zsidó élet jelenségei. És a zsidó nép jövő
jének szempontjából is azok az elemek értékesek, 
melyek vagy igaz vallásosságból, vagy öntudatos meg
győzödésből bisznek a jövőjében ; hogy élni fog és ki
fejleszti énjét, egzményeit, kulturáját. 

Ez a felfogás nyilatkozik meg a mai héber költé
szet különbözö műfajaiban, malyeknek közös saját
ságuk az, hogy élet lilldet bennük, feszülő izmú, 
piros vérü, új élet. 

Az egyes költöket és költői irányokat más alkalom
mal fogom ismertetni, hadd beszéljenek addig magukról 
a költők maguk. Egy -egy költeményben megszólaltatom 
a martyrokat sirató Bialikot, a kinek egész költészete 
a «gólusz» töredezett dalokba öntött tragé<liája, a fan
tasztikus lelkű Kohent, a ki küJönösen a kabbalából 
meritett sokat; a pogány isten ü Cse1'n.ichovszltyt, a 
ki a hellenizmnst akarja a zsidóság megváltójává 
tenni ; a melancholikus Steinberget, a ki oly sötét 
szemekkel néz be az Élet kapuján; a magyar Bol
gárl, a ki ifjúkori emlékeit alakítja költői képekké; 
a tüzes czionista Barochouitsot, a ki csak czionis
mnsáról dalol és végül a nagy Perecet, a ki prózában 
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és versben egyaránt nagy. Csak n éhány verset mutatok 
be, de belöle a magyar ol vas ó is fogalma t alkothat 
magának a mai héber költészet képéről. 

A MARTYROK KÖZT. 

Bia lik. 

Tudom : ködös, homályos éjjelen, 
Mint csillag hunyok el hirtelen 
S nem látja csillag siromat, 
De haragom még füstölögni fog, 
Mint fekete krátertorok, 
Ha lángja lelohadt. 
É~ él majd köztetek, 
Mint vészes dühö fergeteg, 
A mfg csak odafenn 
Dörögni tud a menny, 
8 míg hullámokat tajtékozva hány 
A felkorbácsolt oczeán. 

Oh bár csak gyászotok s keservetek 
A mindenség szivébe térne meg 
És átitta.sulna vele 
~ ég s föld minden mezeje, 
A füvek s csillagok. 
És élne bennük mindig felújulva 
B velük hervadna s újra kivirulna, 
És név nélkül, alak nélkül, hon nélkül 
Lebegne nemzedékre nemzedékríil, 
Mint a nagy btinnek tanuja .. . 
És szó és hang nélkül kiáltna 
A2. égbe fel és le az alvilágba 
B feltartaná a világ megváltását. 
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8 mid<Sn az idők végén 
Csalóka fényét ragyogtatja 
A hamis igazság csalfa napja 
8 hitegető sugára 
Rászáll vértanuitok sírhalmára., , 
Es az ámítás lobogója, 
Mit pirosra festett véretek, 
Mint bősz égkáromlás lebeg 
Mészárlóitok fejei felett, 
És Isten meghamisított pecsétje 
A lobogóra vésve 
Kiszúrja. a. na~ szemeit . . . 
S a hazugság ünnepi zsibongás& 
8 a. dölyfös gőg táncz& 
Fölrázza 
Szent csontjaitokat sirotokba.n, 
8 az égbolt összeroppan , 
Es fénye elhomályosul 
És minden sötétségbe ful, 
A nap vörös vérfolttá válik 
V éretek foltjává az ég fokán, 
Kájin-bélyeg a világ homlokán , 
Es sebhely Isten azéttört karján. 
8 csillag csillag felé int, 
És remegve susogják: 
Ime a rettentő hazugság, 
A szörnyű gyász f 

8 a hosszuálló Isten sebzett szívve1 
Felkel és összerezdül. 
És nagy kardjával indul 
A világon keresztül . . . 
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A CZADDIK. 

Kohen. 

Örök fényű szentélyé ben 
Áhítatos csend tertil, 
A sarokban Kelet felé 
Áll a czaddik egyedül. 

Sávos, fehér átvetöjét 
Imaszíjjak szelik át, 
Hajlongva és r ángatózva 
Mondja a nagy, szent imát. 

Bólogat szép, ősz fejével 
Majd a kezét tördeli, 
Majd lezárja szeme lángját 
S arcza rá.ncczal lesz teli. 

Kinyitja a szem ét újra 
Bel5le szent tűz szökell, 
V ére tele lángolással, 
Lelke Isten fényivel. 

Átmegy fia az ajtó mellett, 
Megáll, figyel, nesztelen, 
8 megremegve tovább indúl, 
Halkan, lassan, ujjhegyen. 

Ide-oda száll egy kis légy, 
Űzi, hajtja félelem. 
Megkísérli közeledni, 
S visazarebben hirtelen: 
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... S szentélyében Kelet felé 
Áll a czadik egyedül, 
Minden tagja éneket zeng, 
És a dalba elmerül. 

Hirtelen megáll meredten, 
Érzéketlen, hangtalan, 
Körülötte halott minden, 
Kábult lelke elsuhan. 

Látomást lát . . . egek nyilnak . . . 
V égtelen fény tengere 
S lelke mint egy tiszta fénycsepp 
Tündökölve huU bele. 

,, 
APOLLO SZOBRA ELOTT. 

Csernichovszky. 

Eljöttem hozzád, elfelejtett isten, 
Letünt világnak letünt istene, 
Ki uralkodtál üjú nemzedéken, 
Mely forró vá.gygyal, vérrel volt tele. 
Titánok, hősök büszke nemzedékén, 
Mely da.czczal ostromolta. az eget, 
Lakóhelyül a dia.da.lmosoknak, 
Lombkoszorúkkal homlokuk felett ; 
Viaskodott hatalmas istenekkel, 
8 trónjukra ültetett ember-erőt, 
Félistenek, életWl ittasulva, 
Érthetlen rejtély beteg nép előtt. · 
Viruló, szépséges, ifjú nap-isten, 
Ki az élet titkait fölfeded, 
8 káprázó fénynyel, bdbájos dalokkal 

~ IMIT Évkönyve. 1909. 
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Lángra szitod a szenvedéJyeket ; 
Ujjongó életöTöm, szín, zene 
Tündöklő sugaru dús istene ! 

Eljöttem hozzád ... 
Rám ismersz-e? 

A zsidó vagyok, ős ellenfeled. 
Az oceán feneke nincsen oly mély 
Mint a mélység, mely közöttünk mered, 
És nincs oly messzi a végtelen ég, 
Mint hitünk között a nagy messzeség. 
Csodálkozoli Hisz mindenkit legy{)ztem, 
És tovább jutottam mindenkinél, 
Ösvényemen tévelyg a gyarló ember -
S első vagyok, ki hozzád visszaté1._ 
Lelkem ráunt a hosszú haldokláara 
S feltörte börtönének ajtaját, 
És feléled ve, bilincsé t lerázv&, 
A földet, a földet öleli át. 

Vénhedt a nép, megvénhedt istene ! 
Az eltemetett vágyak, gerjedelmek 
Száz nemzedéknek sötét tömlöczéb{)l 
Kiszabadultak, életre keltek. 
Fényt ! fényt ! áhít bennem minden ideg, 
Minden csepp vérem életért liheg, 
Fényért és életért ! • • • 

És eljöttem elébed. 

Eljöttem hozzád, szent szobrod elé, 
Meghajtom fejemet, letérdelek; 
Te vagy az élet, te a világosság, 
Te vagy az ifjúság, a fény, a meleg. 

-~~---
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Leborulok a jó, a szép előtt. 
Imádok mindent mi nagy a világban, 
Mindent, miben fenség, magasztosság van, 
Imádom az erőt, az életet, 
És minden kincset, melyet elraboltak 
Mindenható nagy istenem kezéből 
Bugárt kerülő, rothadt élő-holtak. 
Hős Kanaán-vivók istene volt, 
Ki népével sivatagokba' nyargal -, 
Es megkötözték imaszíjjakkal ... 

HA :ELJÖN MAJD. 

Steinberg . 

. . . S ha eljön majd a szörnyü pillanat 
És az utolsó húr is elszakad, 
A mely a szolgahadhoz kötözött, 
8 el do b om zászlóm bú és kin között . • . · 

Ha eljön majd a szörnyü pillanat, 
És megsiratom csalódásomat, 
B látom : hiába szállt erőm tova, 
A nép halott, nem támad fel soha . . . 

Ha eljön majd a szörnyü pillanat, 
S látom : sötétben sújt a kárhozat 
Mert a fényisten ellen vétkezém, 
Midőn úgy estingtem rabok énekén ... 

Akkor sem menekszem hozzájuk én, 
Üddlni idegenek tűzhelyén. 
Csak bolygok gyászban a szent sirokon 
S a nagy halottat siratom. 

!2* 
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TANULJ F~, TANULJ! 

Bolgár Mózes. 

Halálos ágyon . vonaglott a. teste, 
Lelkét már hi vogatta föl az ég. 
Örömét, bánatát már rég feledte, 
Osak egy1·e gondol, egy aggasztja még. 
Felveti pilláit, r eám tekint, 
Remegő keze arczomhoz sim ul, 
Haló hangjával lágyan , halkan int: 
Tanulj fiam, tanulj l 

N em sz ép meséket, nem tündérregéket 
Meaélt énnékem jámbor mesterem, 
Fárasztó, meddő vitakeveréket 
Gyömöszölt belém nagy keservesen. 
És fonnyadtam sok gyermekéven át, 
Mint ifju levél, mely mocsárba hull. 
De hallottam a haldokló szavát: 
Tanulj fiam, tanulj ! 

Megnyilt a börtön, szabad lettem végre, 
Mint ka.litkából szabadult madár .•. 
Majd le a mélybe, majd föl, föl az égbe 
Csapongtam szerte, nem gátolt határ. 
Csoda, titok, dal, mélyaég, rejtelem 
Vonzotta lelkem nyughatatlanul 
S éjjel fülembe zugott szüntelen: 
Tanulj fiam, tanulj ! 

És jöttek a. derék józanok, a bölcsek 
És hoztak nyájas, jó intelmeket : 
• Szegény rajongó r az ábrándok ölnek r 
Oh, épits otthont légvárak helyett. 
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A ka.bbalávaJ házad fel nem épül, 
~s rímeket nem rakhatsz alapul., 
Nyugalmam eltünt ... s felzendült a mélybül: 
Tanulj fiam, tanulj! 

Elszálltak rég a tiszta, ifju álmok, 
Előttem áll az élet meztelen. 
Agya.mban hideg, hasznos tudományok, 
De sorsom fájó, kinos gyötrelem. 
Kijózanodtam és most látok, látok ... 
Minden itt gonosz . hazugságba fui. 
S fülembe zúg, mint gúnyos rémes átok: 
Tanulj fiam, tanulj l 

SÓV ÁRG.Á.S. 

Baroohovits. 

Ha látod olykor, elborul az arcom 
8 szemembe bánatterhes köny tolul, 
Ha látod, fejem szomorún leha.jtom, 
És ülök búsan, mélán, szótlanul. 

N e fürkészd, kérlek, oh ne kl!rdezd, édes, 
Ml!rt lettem hirtelen bús, csüggeteg? 
V edd hárfád és zengg el gyorsan nekem 
A dalt, a. dalt, melyet úgy szeretek. 

A dalt, mely tele kétséggel, keservvel, 
Mely lSrjöng, tombol vadul, féktelen, 
Mint anya, ki egyetlen gyermekét 
Siratja komor, gyászos éjjelen. 

3.{. t 
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A dalt, mely lelkek mélységébe száll le 
S ízekre tépi a vérzé> szivet, 
S mégis oly édes, mint pacsirta-ének, 
Mit szerte hord a csendes szürkület. 

A dalt, melyböl szent 6si bú zokog fel, 
S a száműzöttek bánata sajog, 
Kik sírva ültek Babylon vizénél 
S Czionba szállt sóvárgó sóhajok. 

Zengd el a dalt, oh zengd bűvös erővel, 
Áradjon égi hangja szarteszét! 
Oh pengesd hárfád csodás húrjain 
A dalt, a fájdalom vad énekét! 

Hogy forr szivem! hogy ég, lobog a lelkem t 
Bent mintha forrna tüzes fergeteg ! 
... Babylon foglya. vagyok én is itten, 
S Czion után sóvárgok, epedek. 

A KÖLTŐ. 

Perec. 

Meleg szivvel indult útnak 
B árulá meleg szivét, 
És a világ moh6 vágygyal 
Éhesen kapkod ta sz ét .. 

A közönség ostromolta : 
•Egy lat, két lat j 6 szivet h 
Asszony fizet mosolyokkal, 
Leány könyekkel fizet. 
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Sokan vettek apró pénzen, 
Huszasért és garasért, 
c Pompás l pompás t• mondogatták 
B kéjjel szürcsölték a vért. 

Nyüzsgő, élénk forgalom volt, 
Míg egyszerre lerogyott, 
És becsukták a kis boltot, 
A meleg szív elfogyott ... 
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.A!Z. EXILIUM ELSO EYEINEK HATASA IZRAEIJ 
l , 

VALLASARA.. 

A jeruzsálemi szentély omladéka j egár-száhadúta. 
lett, a •tanúság kőhalmaza•). A kortársak számára a 
próféták hirdette eszméknek megigazulását jelezte 
az, hogy Adónáj nem s zorult rá semmi külön népre, 
és hogy im elveszett Izraél, mert nem ismerte a 
ezedákának nagy törvényeit. Mind a következő idők
höz pedig a tanúság beszél ki abból a köhalmazból, 
hogy Izraél már egy örökkévaló eszmének a népe, 
a ki nemcsak külön nemzeti államhoz, de vallásának 
egyetlen formájához sincs kötve, és psychéje a hal
hatatlan Isten-érzés. Mintha a történet 586-ban meg
ölte volna Judának a testét is, a lelkét is, erejét és 
hitét, hazáját és vallását; és ott az exilium földjén 
találta meg magát az a zsidóság, a kinek hite lett az 
ereje, és vallása lett a hazája. 

A halálnak elébe vánszorgott Júda a történeti 
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örökkévalóságba nőtt belé mint zsidóság. Júdának 
egy része tíz év óta ott imádta már Adónáj t a fog
ság földjén ; és bár amaz első évek a zavarnak, bom
lásnak voltak a korszaka, amikor a nemzeti fanatiz
mus vértanúságba is hajtott egyeseket: bizonyos, 
hogy 586-ig a lelkek is meghiggadtak és a viszo
nyokban is kialakult valamennyi állandóság. A nagy 
diasporát az 597 -iki deportácziónak a gyermekei fogad
ták. A jövevények nem jutottak belé valami halálos 
bizonytalanságba. Megtalálták testvéreiket. Otthon 
voltak: csak nem Júda földjén. A községnek politikai 
hangulatáról szóló följegyzések a két szélsőség között 
mozognak: itt a nyugodt fejlődés, a malynek módjá
ban van a bódítás is ; ott elnyomatás, kétségbeesés, 
a mely «gyötrelemrlSl, háborgásról és kemény szol
gálatróh panaszkodik (Eze. 14s). Kijuthatott termé
szetesen ebből is; de, látva az intenziv szellemi éle
tet és a zsidó egyéniségnek megerősödését, óhatat
lan a föltevés, hogy általában meg ]ehettek elégedve 
a helyzetükkel. A megtelepülés proczesszusa nem is 
tarthatott sokáig, ba már Jeremiás (29r;) azt üzen
bette az első exnlánsokn ak, hogy csak épitsen ek ott 
házakat és plántáljanak szőlőket. A köznép vissza
tért régi foglalkozásához: ki valamely ezerszámhoz 
(Neh. Ss.st), ki az ekéhez (Jer. 295); a tudós me
gillájáboz; az ipar is föllendült; a visszatértek között 
külön czéhbeliek, ötvösök, kenőcs-készítők (Neh. 3s.al). 
A kereskedés, mint régente (Hós. 12s. Czef. 1u), most 
sem úri foglalkozás (v. ö. Ez. 16t9. 17, ). A j ó lét 
egyre növekvőben: hogy sokaknak kedvesebb volt az 
új haza mint Júda földje, és az egyik résznek vissza-
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.térte után az exulánsok segélyezik az otthoniakat. 
A << tyrannusoknak a szolgájal) (Ezs. 497) sokban a 
maga ura volt: Babilónia a belső közeégi kormány
zatot meghagyta a deportáltaknak ; mindenik koló
niában, vagy több kisebb telepnek központjában (Ez. 
3u), a «véneki) hatósága, a kiknek neve <<Júda véneh 
(St) vagy <<lzraél véneü (141. 20t.s). Egymás közt 
korlátlanul érintkezhettek a foglyok: ügyes-bajos dol
gokban összejönnek a vének (81); ha «meg akarják 
kérdezni Adónájt1>, elmennek, vagy többeket elkülde
nek a prófétához (14t. 201), a kit fölkeresh~t a tömeg 
is (33st). Sok kolóniában együtt élnek nem izraeli 
népességgel; de az ily körökben sem éri öket bán
tódás; csak a gúnyt veszik érzékenyül, ha az Czión 
szarelméért szállt itt-ott feléjük. A községekben zsidó 
hegedősök, a kiknek müvészete <~Adónáj énekeh (Zsolt. 
137 .t.), a (< O~ión-énekek» (s), voltak. Talán még ott
honról hoztak magukkal ilyen himnuszokat, és tár· 
gyuk Cziónnak örök dicsősége lehetett ; azért fájt a 
lelküknek, hogy (<ott foglyúl vivőik énekes szókat 
követeltek tőlük és gúnyolóik kaczagva szóltak: éne
keljetek hát nekünk valamit a Czión-énekekböh (s). 
<tCzión gyászolói1> (Ezs. 61s. 57to. 6h)<<nem énekelték 
volna Adónáj énekét az idegenség földj én,. (Zsolt. 137 ,). 
Pedig lett volna benne módjuk. Estére kelve, a nap
pali munka után kivonult a község a vízpartoknak 
füzesébe; egynél-egynél hárfa; dalra készültek, de az 
ének síráaba fuladt, Czión emléke síróha fakasztotta 
öket, és (•az ott levő fűzfákra aggatták hárfáikat» (t)· 
E melanchólia nem volt örökös; járta a községekben 
másféle ének is, vidámabb nóták, szerelmi da.lok (Ez. 
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3381 ) ; a zsoltár-énekes mallett feltünt a trubadúrnak 
is az &lakja (ss). Az meg az exiliumi csöndéletnek 
másik jelenete, hogy alkonyatkor vagy ünnep dél
utánján az utczára, a ház elé vonultak ki az emberek 
és <<a falak mallett és a házak bej ár ó inál •>, a kapukban 
beszélgettek (so); majd félbeszakad a csevegő ujságo
lás, meg a prófétai szónak, Adóná,j igéjének (u. o.) a 
tárgyalása, és <<szerelmi dal van a szájakban~ (st); és 
ilyenkor a legszívesebben látott vendég a eszerelern 
énekese, a sz ép hangú és müvészi hárfázó l> (s2) . volt. 

Ugyanilyen, vagy még nagyobb, volt az ellen
tétesség a vallás világában. Az exiliumba került nép 
nem állt csupa ánáv-okból (Évk. XIX,,). J erémiás 
jóslatából csak a fenyegetés vált be : Júda fog
ságba. került; de sokáig késett megvalóBulása a 
remény szavának, hogy ott << mind meg fogják ismerni 
Adónájt» (Jer. 31sa). A Jeruzsálemből elkerült ánávok 
az eseményekben csak a prófétaságnak és, a mit az 
képviselt, Adónáj világuralmának a megigazulását 
látták: nekik a történet soha föl nem adhatott meg
oldhatatlan rejtélyt. Csak a régi nemzeti vallásnak 
tömegét hasította ketté a katasztrófa. Az egyik részt 
megmentette a monotheizmus számára az ethnikus 
szellemnek vak rajongása: honszerelmük belékapasz
kodott a próféták tanította hitbe, hogy a bünhödés 
után újra kegyelmébe fogadja népét Adónáj és vissza
viszi Júdát a régi szent hazába; ezek a lelkek nem 
hagyták Adónájt. A nemzeti vallásban azonban voU 
a halálnak is valami virusa: Adónáj istenségének a 
korlátoltsága. E hitnek fiai közül nagyon sokan 
elveszhettek a zsidóság számára : a nemzeti léttel 
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veszendőbe ment náluk Adóná,jnak hitele is; Bél 
erősebb volt Adónájnál: a gyönge lelkek az erősebb 
istennek szolgáltak. Az Adónájnak hitében kitartott 
lelkek közt meg ott pusztíthatott az ősi naturizmus· , 
az első időnek fej etlensége, a sok anyagi gond, a 
vez~r-alakok hiányzása, nem igen maradhatott káros 
hatás nélkül : sok helyütt fölcsaphatott a vallási és 
erkölcsi anarchia. A tömegnek lelkéről a sok csa
pástól lehámlott a monotheizmus zománcza, és elő

bukkant az ősi kanaanizmus. 
Az exilium első két évtizedének prófétája, Ezékiel, 

tele is van panaszszal: az ((Izraél háza,, név helyett 
gyakran az ((Ellenszegülés háza• (25) jelzővel illeti 
a fogság község ét ; a frázisnak másik formáj ában a 
község a megszemélyesített <•Elenszegüllés ,, (2, . s. 44s): 
kemény homlokúak és makacs szivüek (37) ; lázadó 
népség (2s); már atyáik elpártoltak Istentől, a fiak 
meg épen orczátlanok (,) ; csupa (tcsalán ,, , «tüske i 
meg <t skorpió,. (7) ; prófétai avatásának második 
kidolgozásában (3, -9) olyanúl jelenik meg Izrael háza, 
mint a ki a pogányoknál is rosszabb. A panasznak 
általánosságából kiválik aztán a bálvány-imádásnak 
a vádja, a miben együtt Adónájnak képekben való és 
idegen szellemű, Mélek-ritussal járt (20s.s1) tisztelése, 
meg a babilóni polytheizmus (14s-s. 20st.s9). E sötét 
rajz a valóságnak lehet ugyan a képe; mégis a mit 
bemutat, nem lehet az exilium a maga egészében, 
hanem csak itt-ott fölcsapó részletek. A gólállnak 
uralkodó vallási princzipiuma nem lehetett a polytheiz
mus, a mikor már az első félszázad végén a kedusá
nak, a szentségnek, nehéz vasas alkotmányáúl jelen 
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meg a község ; és végig az egész úton, Haggájtól 
vissza Ezékielig, mindenütt a monotheisztikus erőnek 
kitörései: Zerúbbábel községe, Deutero-Ezsajás, a 
Szentség törvényei és Ezékiel kultusz-tervezete. Az 
az exiliumi polytheizmus nem lehetett hát több, mint 
egyeskörök megtévelyedése, amit aztán Ezékiel- azo
kása ezerint - általánosít (2s. 146. 20s); de ö sem min~ 
dig (J 44). E megtévelyedésnek megtalálhatj~k psycho
lógisi okát ; csak azt nem tudhatjuk, mi volt annak 
mértéke és tartalma. Semmi feltünö abban, hogy 
sokaknak «az jutott eszébe, hogy olyanok akarnak 
lenni, mint a nemzetek» (20ss); söt valószinü, hogy 
a próféta hiába mo_ndogatta, hogy <c az semmi esetre 
meg nem l eR z» (u. o.) : Izraélböl nem egy lélek kisza~ 
kadhatott akkor, a kik belévesztek a babilőni kultú· 
rába. Nehezebb az eligazodás a Mélek-kultusz föléle~ 
désének vádjával (20 st): mert semmi történeti meg 
psychológiai mozzanat, ami érthetövé tenné e válto
zást. Igaz, Deutero·&sajás könyvének egyik részlete 
(Eze. 569·571s) szintén beszél ezen ritusról: de ez a 
rajz minden valószínűség ezerint a mannasei idők 

terméke ; sehol másutt semmi nyoma az exiliumi 
ember-áldozáanak. Ezékielnek a vádja (20s1) aligha is 
lesz több, mint az a sablónos bűnkeresés, a miben a 
próféta cc Menasse vétkéh ráhúzta Czidkia korszakára 
is (86-t7), most meg a deportáltak községére: hogy ök 
is osak olyanok, mint elődjeik (20so), a míg végig nem 
söpri majd az exiliumot is a történetnek tisztító för
getegje (20aa-q). A községnek bálványimádói azok 
lehettek, a kiket Ezékiel a szóval bélyegez meg, hogy 
«bálványaikat a szivükbe állították» (14&.,., ). A pró-
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féta úgy beszél róluk, mint a kik <<elváltak Adóná.j 
mögülröl )) (145.7 ), mégis kizárva, hogy igazi polytheiz
musnak lettek volna a hivei: hiszen épen Adónáj 
akaratát kivánják megismerni (s. 7·); véneik egy 
izben Ezékjelhez mennek követségbe (t) Adónáj sza
váért (s); de általában is a prófétákhoz fordultak 
Adónájnak megkérdezése végett (7). Ha mégis «töme
gestü1 voltak bálványik 1• (,), aligha lehettek azok 
más, mint a monotheisztikus energiának elernyedtével 
föltolakodott apró félistenek, a k~naáni emlékekből 

kiásott penates meg lokális védö·princzipiumok, min
denféle am ul etek és teráfim (v. ö. Zak. 1 Ot). A kik e 
kultuszt üzték, nem gondolták, hogy vétenek vele 
Adóná.j istensége ellen ; igaz próféták. is semmitmondó 
babonának vették. (Ez. 14 7.9 ), csak Ezékiel i tél a 
monotheizmusnak szigorú birójáúl: hogy Adóná.j 
«szíven markolja az Izraél házabelieket ~• (6), és hogy 
a próféta, a ki az ilyenekkel szóba áll, celbolondultn 
próféta (9). Babilóniában,· az istenfaragásnak nagy 
mühelyében, a zsidóság már csak nézőközönség volt. 

Nem a polytheizmus, hanem a naturizmusnak egy 
másik princzipiuma, a babona, a vallásosságnak ez a 
revera-lapja volt az, .a mi megejtette a lelkeket. A kik 

· benne leginkább mesterkednek, most is az asszonyok 
(13 11~s): az exiliumnak «lélek vadászó» (ts. so. st.) 

boszorkányai. Mesterségükröl aránylag sok szava van 
Ezékielnek; de a sokban is kevés a határozottság. Mü
vészetük alighanem a halott-idézés volt, föltéve, hogy 
a próféta azt mondja róluk, hogy «lelkeket élesztenek 
föl maguknak» (18) és «lelkeket költenek életre, a kik. 
nek nem szabadna élniök•• (19). De ha a szónak ez 



350 lOWS.KEMÉTI LIP6T 

az értelmezése meg nem állhat is (l. IMIT), a kö.z
hitben övék volt a hatalom az élet és a halál fölött 

' hogy «lelkeket öltek meg, a malyeknek nem kellene 
meghalniok és életben tartottak lelkeket, a malyeknek 
nem kellene élniök,>. Mesterkedésüknek azt a külső 
fogáaát is följegyzi Ezékiel, hogy <~párnácakákat varro
gatnak mindenféle kézcsuklóra [vagy a karokra (to)] 
és lepleket készítenek akármilyen termetünek a fejére 
(ts). 1> Ha nem ja tudjuk már, mi volt e párna és lepel, 
valószín ü, hogy a párnácskában rejlett a büvős erő, ami 
a lelkeket elfogta (!O); a lepel pedig vagy a méltóaág
nak, a papi tisztségnek volt a viselete, ha a varázsló 
vette magára ; vagy a titokzatosaágnak volt az esz
köze, akár a büvéaznő, akár a laikus vendég burko
lódzott belé. 

Sokban nagyon komor az Ezékiel festette kép ; 
bizonyos, hogy a valóság nem volt annyi ra sötét. 
Nem befeketíteni akarja a próféta az exiliumi' közsé
get, de itéletében sok a szubjektiv elem. Vádjainak meg
van a maguk tényleges alapja, de panasza rendsze
rint túloz, mert általánosít. Ilyen az egyénisége: az 
egész ember csupa érzékenykedés. Bántja minden; 
nemcsak egyeseknek és köröknek vallási és erkölcsi 
megtévelyedése, de az is, hogy az életet nem veszi 
mindenki oly komolyan mint ö. Közvetlen környe
zetével azinte állandó meghasonlottságban él, hogy 
nem egyszer azon van (v. ö. 12 '·a), hogy más koló
niába költözködik át. Most az ethnikus prófétaságnak 
üdv-hirdetésén eszi magát (13 1- 16) , máskor meg 
hallgatóinak az értelmetlensége bántja, hogy nekik 
ő csak példázgató meae-mondó (21 ,.,). A tömeg könnyü-
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vétű, de nem romlott; a próféta azonban hamar neki
keseredik és szid. Egy ilyen jelenetet meg is örökít 
Ezékiel (33 so - ss); de epés kifakadásából a tömeg 
tisztán kerül ki, a míg rajta magán játszadozó fénye 
az akaratlan nevetségességnek. Ezékiel hangja sok
szor az elfanyalodott lelkű, egyre csak lepirongató 
erkölcs-biráknak a hangja: a valóság az, hogy bárha 
akadtak lanyha lelkek is, az összesség megerősödött 
vallási komolyságban; a zsidó szellem sokat veszít
hetett az exiliumban, de többet nyert, mint a mennyit 
vesztett. Felfújt szó a polytheisztikus elfajulásnak a 
vádja; sőt a monotheizmusnak felszines könnyen
vevéséről sem lehet ott joggal beszélni, a hol a zsidó 
szellem még hódítást is tett idegen vallásoknak a 
gyermekeiben. Már Ezékiel számol a ténynyel, hogy 
a községben prozeliták is vannak (147) ; és ha talán 
ezek első so.rban, vagy mindannyian is, hazulról 
elkerült idegenek meg azoknak gyermekei (v. ö. 22 7.!9), 
előttünk a nem érdekesség nélkül való jelenség is, 
hogy a fogságban más isteneknek hivei esküsznek föl 
Adónáj vallására: megtelepült jövevények (Ez. 47 •~· 
Ezs. 14t), meg idegen népbeliek (I Kir. Su. Ezs. 56s.s; 
v. ö. 445. 45a.ts. 55&. 56s. Zak. 2u;. 8t1.t1) «csat
lakoztak Adónájhoz»· (Ezs. 56 s.s. Zak. 2 u;) meg 
«Izraélhez» (Ezs. 14t) és «szegődtek hozzá Jákób 
házához» (u. o.); Izraél Istenét aszolgálták, szarették 
Adónáj nevét, szolgáivá szegődtek)) (56 e), «az egyik 
mondta: én Adónájé vagyok; a másik Jákób nevével 
nevezte meg magát; a harmadik kezére írja: Adónájé, 
és Izraél nevével jelezte magát» {44&). A visszatérés
nél a jelentkezők között- vannak családok, a melyek-
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nél nem volt megállapítható az izraéli eredet (Neh. 
7 61 .81• Ezr. 2 69.so). Talán-talán akadtak e csatlako
zottak közt régi efráimiak is; de javarészt idegen nép
törzseknek (Ezs. 56s.s 445 stb.), a szomszédos idegen 
kolóniáknak, lehettek a gyermekei. Ezékiel számol 
is velük a maga messiási államának kultusz-szerve
zetében : a kedusa szellemében kizárja őket minden
nemü templomi tisztségből (44 7-9); de a polgári 
jogokban teljes egyenlőséget követelszámukra (47 u.ts). 

A zsidó géniusznak ez a bódítása a maga legna
gyobb anyagi gyöngeségében, csodaszerő is, megható 
is; az egész világtörténeten át kevés a vallási szel
lemnek az ennél szebb, tisztább diadala. Ezuttal a 
vallás igazán egyedül a szellemével vette meg a lel
keket ; és e meghódolás épen úgy az izraeli mono
theizmus erkölcsi fensőbbségének a tanúja, min~ 

bizonysága az ánáv-körökben uralkodott erkölcsi köz
szellem imponáló erej ének. Ezek való ban «az igaz- · 
ságosságnak az ismerői voltak ; a nép, a kiknek 
szivében Adónáj tó rája» (Ezs. 51 , ) ; ha úgy került, 
meg is haltak az igazságosságéri és Adónáj tórájáért, 
de «nem félte'k halandóknak gyalázatától és szidal
mazásaiktól nem rettegtek., (u. o.). Ezen köröknek 
erkölcsi vértanúságából csap az exiliumnak költö-pró· 
fétája felé Izraél világtörténeti erkölcsi martiriumá
nak a mintája (53). Az idegen telepitvényeseket lel
ken ragadhatta a aszeretet embereinek• (57 s) élete 
is, halála is : ott csakugyan «feloldották az istente
lenség bilincseit, kibontották a járom kötelékeit, sza
badra bocsátották a megroskadtakat, azéttéptek min
den jármot, megszegték kenyeröket az ébezlSnek és 
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a hajléktalan szegényeket bevitték a házba)) (5c 6 .i ) ; 

aztán (l betértek [a siriJ békébe, nyugodtak fekvőbe
lyükön ök, az egyenességben jártak )) (57~). Valósággá 
lett itt a prófétaságnak álma a czedáká és chészed 
világáról ; de ugyancsak itt erősödik meg a zsidó ritua
lizmus szelleme is, a mi a multban a prófétai világ
látásnak nagy heterogén princzipiuma volt. 

A <1nyomorúság kohójának>> mondja Izrael számára 
a babilóni exiliumot a fogság utolsó éveinek prófé
tája (Ezs. 48 1o) ; de - ba fájt is a lelkeknek a hon
talanság - ,inkább másban volt az kohó, igazi <t vas
olvasztó kemencze» : abban, hogy az izraéli szellemből 
végképen kiváltotta, eltávolította a salakot, a múltnak 
minden naturizmusát, a természet-vallásnak asztar
tei és dionyzoszi elemeit és a polytheizmus felé vivő 
theokrázisnak is az erjesztő anyagát. Az izraéli val
lás most szakad ki mind a sémi vallásoknak, vagy 
inkább valamennyi vallásna!,<, közösségéböl : még 
pedig nemcsak a hogyan a múltban volt, mint a val
lási gondolkodás arisztokrataságának, a prófétáknak 
és kevés követöiknek, az ánávoknak, a vallása, hanem 
a tömegnek is a vallásáúl, mint népvallás. Azok a 
kevesek magukkal vitték már az exiliumba Adónáj val
lásának különvaló egyéniségát: most az összességnek 
köztudatában is mind a többi vallástól elütő vallás
individuummá lett Izraél vallása. Megtette ehhez a 
magáét az ethnikus vallási szellem is és még többet 
a Deuteronómium; a végső eredmény pedig a farizeiz· 
musboz vezetett nomizmus, a mai zsidóság kiforrá
sának megindulta. 

Az események folytatásában, az eszméknek össze· 

A a !.'tilT Évkönyve. 1909. 23 



• 
függósében, egyik korszakból a másikba átmenet alig 
mutathat föl a világtörténet nagyobb valószinütlen-
éget, mint a minő az a fejlődés, a melybe Júdának 

hontnla.nná lett fiai kerültek belé. Megszüntek nem
zetnek lenni, a vallásnak lesznek a népe, igazán a 
vallásnak, a.z égnek, Istennek a népe. Júda akkor 
válik histódai hivatásának, a vallás-erkölcsi külde
tésnek, hordozójává, a mikor lába alól elvesztette a 
földet. Mi, a mi időnkből nézve a multat, mi látjuk 
az eseményekben a Gond viselésnek élő müködését ; 
filozófiánk az örök erkölcsi hivatottaágú zsidóságnak 
veszélyes, de üdvös, operálását látja az állami bukás· 
ban : azok, a kiket közvetlenül ért, az első kábultság
ban még az ánávok is, a múlt sirhalmának érezhet
ték a szentély romjait, a jövő temetőjének az exilium 
földjét; a jelen pedig, úgy gondolhatták, rövid kinos 
haldoklás lesz. A fogság költészetében csakugyan 
«földdé sodorta az Úr az égből Izraél dicsőségét •, 
(Sir. 21) ; meg ott a fogság földj én is sírvermek (Ez. 
:~71!. 13) és szerteheverő, temetetlen, kiszáradt cson
tok (t - u) : de Júda nem jutott Efráimnak a sor
sára. Az elhamvadt szentéJynek a lángja a zsidóság- · 
nak a tisztító tüze lett ; a hontalanság fájdalmának 
és a megtérésnek könnyei a pogányságból kigyógyit6 
csoda· forrás; a nemzeti haláh·a a vallási és erkölcsi 
föltámadás következett. A történet ezen lapján ol
vasható vonásokkal jegyezte alá kezeírását a Gond
viselés. A Gondviselésnek eszközei pedig : a próféta
ság, a Deuteronómium, az ethnikus vallás meg Nebu· 
kadnéczár; mind-mind megtette a magáét, hogy Júda 
egységes népül élje túl az exiliumot. 
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A fogság korszakának legerősebben szembeszőkö 
~ elensége, hogy J ú da ott egyáltalában nem rendez
kedett be kul'tuszra. Ha megteszi vala, alighanem 
belésodródik a babilóni vallási kultúrának forga
tagjába és ő is elmerül, mint előtte Efráim ; a mint-

. ·hogy őbelőle is kiszakadoztak egyesek és családok, 
·a kik nem tudtak meglenni kultusz nélkül. Az ellen
állásnak ezt az erej ét a prófétai szellem oltotta be 
J ú da lelké be : közvetlen hatása és akaratlan realizá
lása volt az a moralizmus nagy elvének, hogy Adónáj
nak tiszteléséhez semmi egyéb n~m kell, csak az 
erkölcsösség: A próféták, igaz, nem ilyennek látták azt 
az ö erkölcs-vallásukat ; nem a történettől kicsikart 
kényszerül várt ák azt, hanem az igaz isten -ösmeret
nek szabad és természetes megnyilvánulásául: de 
hát egyrészt mégis ott voltak már az ánávok, a kik 
1·eális erőül vitték magukkal a lelkükben azt a pró
fétai elméletet, másrészt meg a tömeg is könnyen 
hozzátörődött a kultusz nélkül való élethez, hogy 
legalább a füle megazokhatta voltadrug annak a hir
detését. Talán előbb-utóbb így is megalkudott volna 
Júda amaz idők népeinek vallási gondolkodásával, 
ha annak útját nem állja vala a hit, hogy az exilium 
nem végleges földje Adónáj népének. A kultusznak 
elmaradtát nem érezték nyomasztóan, mert prófétái 
a köztudatba lopták, hogy a fogság rövides lesz, és itt 
megint a próféták tanításának egyik nagy eredménye 
volt az, a mi képessé tette t á az exulánsokat, hogy 
az idegenben ne alapítsanak otthont. Ezt a megtele
pülést és vele a vallási ott-ragadást tovahárította 

·Júdáról az isienképeknek hiányzás&. E tényezőnek 
~3* 
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A dalt, mely lelkek mélységébe száll le 
S izekre tépi a vérző szivet, 
S mégis oly édes, mint pacsirta-ének, 
Mit szerte hord a csendes szürkület. 

A dalt, melyblH szent lSsi bú zokog fel, 
S a száműzöttek bánata sajog, 
Kik sírva ültek Babylon vizénél 
S Czionba szállt sóvárgó sóhajok. 

Zengd el a dalt, oh zengd bűvös erővel, 
Áradjon égi hangja szarteszét f 
Oh pengesd hárfád csodás húrjain 
A dalt, a fájdalom vad énekét f 

Hogy forr szivem l hogy ég, lobog a lelkem t 
Bent mintha forrna tüzes fergeteg r 
... Babylon foglya vagyok én is itten, 
8 Czion után sóvárgok, epedek. 

A KÖLTÖ. 

Perec. 

Meleg szivvel indult útnak 
B árulá meleg szivét, 
És & világ mohó vágygyal 
Éhesen kapkodta sz ét .. 

A közönség ostromolta : 
•Egy lat, két lat j 6 szivet r. 
Asszony fizet mosolyokkal, 
Leány könyekkel fizet. 



3!)6 HJIJCSKEMJÍ:TI LIPÓT 

végtelen a fontossága. Az isten -képekben erő lehetett 
a múlt szempontjából, hogy bennük egy-egy nép . 
mindig megtalálhatta múltját, addigi vallását; de 
gyöngeség a j övő szempontjából, mert az idegenhez 
köthetik népüket, amelyet aztán fölszív a hatalma
sebb uralkodó vallás. Igy jártak a kúteusok Kanaán
ban, meg az efráimiak Assziriában·: isteneiket magqk
kal vitték, ottbonukká lett új földjük, a talaj vallása 
beleévödék lelkükbe; ott vesztek. Júdának nem voltak 
isten-képei: ha akarta is volna, csak nehezen avat
hatja otthonává Bábel földjét. Meg az isten-képek a 
theokrázisnak is a médiuma voltak: a kuteusok val
lása izraélivá lett, az efráimiak a Mardúk-Bélnek 
meg a társainak hódoltak meg; J ú dán ak nem volt 
Adónáj-bálványa, hogy a köré á.llíthatta volna a babi
lóni pantheont. És mind ennél . nagyobb eredménye 
a . próféták tanításának, hogy Júda az istent lekötő 

kultusz nélkül is, meg az istent megj elenítö képek 
nélkül is idegen isteneknek birtokán, a hol maga sem 
akart otthon lenni : ott érezte magát Istenének, 
Adónájnak a közelségében. A köztudatban ott kava
roghattak az ellentétes eszmék, hogy Adóná.j Kanaán
ban maradt, hogy Adónáj a templom romjai fölött 
trónol láttatlan ul; meg hogy Adónáj elvonult Keletre 
(Ez. 10 19 11 sa. 43s) vagy odatért meg az éjszaki 
Isten-hegyre (1 '; 28 a): a khá.oszon átszürödék a 
prófétai vallásnak fénycsíkja, hogy Adónáj mindenüü 
jelenvaló Isten, a Monotheos. A fogságnak prófétája 
csak szimbo~zálni akarja az elvet, hogy Adónáj meg· 
jelent Bá9el földjén (Ez. 1). 

És annak a kultus1 nélkül való -istentisztelésnek 
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lehetősége nemcsak az abban élt ánávoknak, de a ri· 
tualizmuson csüngő összességnek szempontjából is több 
volt, mint csak puszta elmélet: a Jósia idejében elő
került Deuteronómium prreparálta, valamennyire hozzá 
is szoktatta már Júdát, .hogy tudja istenét áldozás 
nélkül is szolgálni. Ha nem is ez volt a czélja, de ez 
is egyik következménye volt a deuteronómiumi kultusz· 
czentralizácziónak. A vidéki polgár már akkor elsza
kadt az oltártól és lassanként megszokta, hogy imád
kozással keresse Adónájt. A mi akkor otthon esetleges 
volt, most az exiliumban állandóvá lett. Meg a pró
fétai szellem érvényesülésében is - hogy az isten
képek nem kerültek elő, hogy asérák és maczébák 
nem idézték új életre az ősi naturizmust - meg
volt a része e tórának (Deu t. 16 ~1. u). És ha érthető 
is, hogy a kolóniáknak szelleme nem volt mindenütt, 
minden családban a tóra ideálja ezerint való : a fej
lődés iránya a prófétai eszméknek ez a diadala, azt 
bizonyítja meg, hogy a Deuteronómiumnak már ott 
Júdába.n sokkal mélyebb és általánosabb volt a ha
tása, mjnt a hogyan azt Jerérniásnak vagy épen Ezé
kielnek a beszédei sejttetik. A községnek az elsó 
évtizedekben igazán a tórája volt a Deuteronómium: 
törvénykönyve, olvasmánya, vigasza, reménye, min
dene. 

Az izraeli vallás egyéniségének e megmentésében 
és megszilárditásában segítségére volt a prófétai szel
lemnek az a történeti elv is, a mellyel eleddig ellen
félűl állt szemben: a nemzeti vallásnak ex.kluzivitása. 
Az elszigetelésnek két hatalmas eleme áradt ki ebből: 

. , k "'If" ld Izrael választot~ságának az eszméje es a n ° 
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(( tisztátlanságának'> a dogmája. Vulkánikus e1·őül font 
amaz Júda lelkében: mindig érezte, hogy ö nem 
olyan, mint mind a többi nemzetek (Ez. ~5s). A mig 
önnálló nemzet volt, arisztokrata gőggel nézte le 
Móábot meg Széirt ; de az exilium ban is sem meg 
nem törik, sem meg nem hajlik az a büszke öntu
dat : az egykori vazallusaágnak is a ki fakadása, meg 
a számkivetettségnek is a kesergése a panasz, hogy 
<• szolgák uralkodnak rajtunk ,, (Sir. 3 s). A választott
ság nem államfentartó erő : az csak siettette egykor 
Efráim halálát ; de konze1·váló ereje a fajnak: ilyenill 
vált be Júda deportáltjaináL És ez nem is volt már 
az ősi naturisztikns választottság, a mely valósággal 
az istenséget r endelte alája a népnek; hanem az a 
Deuteronómiumban átfinomult kiválóság, amely szin
tén sokat igért ugyan, de még többet követelt: hogy 
Izraélnek, ha Adónájnak a <l tulajdona>> akar lenni, 
erkölcsben, kultuszban, sőt a magánélet azokásaiban 
is, igazán mindenben, másnak kell ]ennie, mint a 
polytheizmus népei. Az erkölcsi felsőbbségnek, a külön 
hivatottságnak e tudata megóvta Júdát, hogy bele 
ne olvadjon az autochthón törzsekbe. És ez a mag& 
egyéniségét megőrizett Júda még csak a maga régi 
kultuszát sem szervey.te újra ott az exiliumban. Nem 
tehette; útját állta az ethnikus szellemnek az a leg· 
sajátabb eszméje, hogy a ritualizmus számára az 
egész külföld «tisziátalan n (Ám. 711. Hós. 9 s. ,) : ott 
nem épülhet templom, ott az oltár sem oltár. Idővel 
talán a ritualizmus logikája megtalálta volna a meg
alkuváshoz vivő kibúvót: de egyrészt a katasztrófa 
még mélységesebbé avatta az otthon talajának szent-
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ségét; másrészt meg az ethnikus szellem mindig csak 
ideig-óráig tartónak hirdette a fogságot. 

Az asszir fogságba került Efráim odaveszett, a 
babilóni exiliumba jutott Júda az életé maradt~ A két 
haldoklás köz t (722-586) másfél évszázad sem telt 
el: de az a százharminczöt esztendő, Ezsajásnak, a 
Deuteronómiumnak és Jerémiásna.k a tanítása, annyi 
vallási erőt halmozott föl Júda lelkében hogy az -
meg is csappanva Menasse idejében - elegendő volt 
a népnek megtartására. Csakhogy mindez az erkölcsi 
kincs könnyen veszőbe ment volna; a választottaág
nak a tudata meg Adónáinak jelen volta meg az ellen
állásnak fanatizmusa és a visszatérésnek a hite talán 
szánalmas és megragadó küzdelembe, tragikus halálba 
sodorhatta volna Júdát : ha Babilónia destruktiv 
politikát követ vala vele szemben. Egy-két nemze~ 

déken keresztül sóhajthatott volna Júda: <c kérünk, 
Adónáj ! ó segíts meg» ; aztán felegörnyed a Bél előtt, 
meghajlik a Nabú előtt'> (v. ö. Ezs. 461) : ha Babi
lónia szerteszórja a maroknyi népet rengeteg biro· 
dalmának különbözö vidékeire. Nem így esett. Jeré
rniásnak bűnhődést hirdető beszédeiben «Adónáj szol
gája)) volt a Jeruzsálemre lecsapó Nebúkadnéczár: 
és Adónáj azoigájának bizonyúlt a diadalmas Nebú
kadnéczár, a mikor Júdának elhurczoltjait együtt 
hagyta a Nagy-Csatorna mentén. Apró csete-paték
ban, tű-szúrásokban nem volt hiány ; de a hivatalos 
Babilónia még csak nemzeti érzését sem bántja 
az exulánsoknak, egységes népül ismeri el öket, ~s 
561-ben visszaadja nekik a harminczhat éven at 
fogságban tartott királyukat is, J ó j ákint. 
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Az izraéli szellemben továbbmüködnek a vallási 
életerők, foly a teremtés munkája; és a mi a törté
netnek meg az izraéli géniusznak exiliumi mühelyé
böl kikerül: az a ritualizmus szervezete. Történeti 
skémákon indulva, a vallási gondolkodásnak és mun
kásságnak ezen iránya nem szükölködik valamennyi 
logikai érthetetlenség nélkül. Az addigi egész prófé
taságnak a tanítása Ámósztól J erémiásig annak hir
detésébe csúcsosodék ki, hogy a nép elvész, mert 
csak kultusza van és nincs erkölcsi tórája; a katasz
trófa ezt a vallás· felfogást igazolta meg : történeti . 
tanulságúl hát a moralizmusnak vallássá emelését 
várnók - de ennek épen az ellenkezője jött, a leg
merevebbb forma-vallás ; a ritualizmusnak legszigo · 
rubb alkotmánya: a nomizm us, a szentség. Igaz, 
maga az exilium (l erkölcs-vallásban)) él, tartózkodik 
a kultusztól; de ez nem a ritus-vallásnak elvetése, 
hanem annak épen megszentelése, valóságos apo
theózisa : hogy a maj dan i templomnak ama ezertar
tási formáit még csak a levegőj e se érj e a «tisztát
lan• világnak. Prófétaság, ethniczizimus meg történet 
elmondják, miért nem ezervezett Júda a fogságban 
is kultuszt és hogyan őrizte meg egyéniségét; azt 
meg a vallásoknak és az exilium nemzedékeinek 
psychológiájáhól kell kiváltanunk, miért esett neki 
Izraél szelleme annyi szenvedélyességgel a kultusz
va.Uás kiépítésének. 

Az emberiségnek vallási természettana magában is 
sokat ml•gmagyaráz : az a fizikai nehézkesség, hogy 
az ember nem tud tova emelkedni a földtől, az anya
gitót Iü is, mint végig a történetben, a nagy tanu-
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ság, hogy a prófétáknak hatalmas ábrándja, az ethika 
roint vallás, nem való a nagy tömegeknek, az összes
ségnek. A história egyáltalában nem ismer a prófé
ták szellemében való nagyobb erkölcsi társadalmat ; 
de még kevésbbé isme1· a próféták eszményét reali
záló vallást: tisztán az erkölcsös életmódban kifeje
zésre jutó, minden kultusz nélkül való, istentiszte
letet. 

A próféták vallása - az ánávoknak kicsiny kö
reit nem számítva - eleddig realizálhatatlannak 
bizonyult ; talán örök időkre is az marad ; csakis a papi 
vallásnak reakcziójaként szólal meg időről-időre, ami
kor a formáknak szentsége erkölcsi viaszásságba csap 
át. Ilyen protestálás volt az ánávság is. Hiában; a 
vallás sohasem leh~t pusztán ethika. Minden vallás· 
nak vannak individuális eszméi, institucziói, a malyek
ben egynek-egynek sajátos világlátása jut kifejezésre ; 
ezeket a formák teszik láthatókká, kezelbetőkké. A szer
tartás az eszmének pólyája ; de az eszme, úgylátszik, 
soha meg nem erősödhetik annyira. hogy abból 
valaha egészen kivehető legyen. Némely szertartá.sból 
utolsó izeiglen kiszáradhat az eszme : a vallási szellem 
tovább is féltő gyöngédséggel hordja karjain az üres 
pólyát. Izraél vallása épen akkor készít magának új, 
a réginél szilárdabb csiga-házat, a mikor a történet 
összezúzta azt a régit. A história mindent megtett, 
hogy alkalmat nyujtson az ethikai vallásnak életbe 
léptetésére; a kultusz gyakorlásának a lehetőségát is 
elvette, a mikor halombadölt az egyetlen legitim kul
tusz-hely : és az a legalsó, a legjobb alkalom szomortí 
kritikája lett a próféták ideálizmusának és még azo-
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mo1·tí.bu tanúsága az emberi szelle.t;n ethikai élhetet
lenségének 

A vallás.ok természetének a gyöngéj ét, a l~itualiz 

musra való hajlandóságot, aztán ezúttal be1·agyogta 
a költészet is, megnemesítette a históriai fájdalom. 
A nagy tömegnek a lelke igazán oda volt· nőve a 
templomhoz meg kultuszához; még a szivekben égett . 
az emlék, hogy akkor, J eruzsálemben, harczot álltak 
volna az egész világgal, mert ott állott a ltékhál
.cldónád (Jer. 7 4) : a katasztrófával az élet ezerelmére 
alábocsátkozék a halál szentsége is. Czión és a tem
plom és a kultusz, a mi mindig oly nagy-nagy volt, 
a végtelenségbe nőtt a kegyeletben. A mult áteszmé
nyült: semmitsem látott már a deportáltak lelke, 
csak a szépnek a halálát; most már az án á v is sírt, 
hogy a kóhén nem áldozhat többé Adónáj oltárán 
(Sir. 26. 1 ) . Czión most lett igazán az, a mi Ezsajás
nál volt : a Gé-chizzájó1l (Ezs. 22 .t), <t Adónáj meg
jelenésének a völgye )) ; szent volt a talaja, ott lakott 
Adónáj: oda vá~yódtak a Jelkek; és a hontalanság
nak fájdalma nem csupán lelki, de szinte testi érzés 
is volt: Czióntól elszakadva, idegen isteneknek tb- föld
jén, megfullasztón tisztátlan volt a betévő falat is 
(Rós. 9 a. ' · Ez. 418). A lélek is kiszakadt volna belő 
lük, ha nem csitítgatja, vigasztalja őke( a föltámadás 
hite : hogy visszakerülnek Cziónba, fölépül a szentély, 
az oltáron áldozás, és újra tiszta lesz kenyerük. 

De nemcsak az érzés, a kegyelet, hanem a gon
dolkodás is, a filozófia, ott fogta az exulánsokat a 
ritualizmus szelleménél: sőt odaterPite - Ezékiél
ben - a prófétai világfelfogást is. A prófétai és a 
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papi vallás között egyik legszilárdabb elválasztó gát 
a bűnnek felfogása. Egyben találkoznak: hogy min
den vallás a bűnben látta és lá~ja a magán és közös 
életre lesuj tó csapásnak az okát; de aztán a régebbi 
Izraél, a nemzeti kultusz-vallás, bűnt talált Istennek 
öntudatlan megsértésében is, és ezerinte gyakran 
nem is lehetett tudni, miért haragszik Isten (Gen. 
26 to. Num. 22 a~ . I Sám. 26 :21) ; a moralizmus val
lásában csak a tudatos vétkezéssei bánthatta meg 
Adónájt az ember, és benne mindenki ismerhette 
Adónáj akaratát (Jer. 5 4 . 5); az igazságosságot és 
emberiességet : ennek megsértése a bűn. És a bűn 
fogalmának megfelelöen más volt a kettőben a meg
engesztelésnek is a formája: amott a bűn gyakran 
láttatlan volt és fölismerhetetlen maradt, nem tehette 
azt jóvá, csak valami látható aktus, a minden eshe
tőségben biztos hatású áldozat; a ro oralizmus pedig -
ahol az érzés volt a bűnnek a fészke és min
denki tudhatta, mikor vét az erkölcs parancsolatai 
ellen - a moralizmus megelégedett az érzésben 
való megjavulással, a megtéréasel, a jónak gyakor
lásával (Hós. 14 2 . s). Most az exilium véglegesen 
szakít a prófétaságnak e bűn-felfogásával. Talán nem 
is tehette másképen : az erkölcs-vallást, a Deuteronó
miumot is, 609 óta annyiszor diszkreditálta a történet, 
a sok csapást megigazoló bűnt sebogysem tudtak 
találni, a deportáltak hát a ritualizmusnak fagyos 
elszántságával a dogma alá bajtják a fejüket, hogy 
a múlton is, a jelenen is, az egész· életen nagy, 
nehéz, ismeretlen bűnöknek az agyonnyomó súlya 
(Ez. 33 to). Ez volt a multak kultusz-va.llásának is a 
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hite ; és a bűnnek e mindig fenyegető, ismeretlen 
hatalmai ellen nem talál az exiliumi prófétaság sem 
elhárító erőt másban, csak a kultuszban (Ez. 40- 48). 
Oda is tapad a d.eportáltaltnak vágyó tekintete a 
szentély romjaira: mikor áll ott m egint oltár. 

A bűnösség régi kritériumának és az azzal vele
járt istentisztoJeti formának e megszentelése azonban 
n em jelent i egyúttal a múltnak változatlan föltá
tnasztását is, alrár szellemben, akár anyagában. Nem 
visszatérés ez a 1·égibez, hanem annak továbbfejlesz
tése. Az új ritualizmusnak lelkén megé1·zik a próféta
ságnak is, a történetnek is a hatása : amannak nyomása 
alatt kiszakad akultuszanaturizmus világából és mint 
ethikai principium lép fel (Ez. 18rs-·o) ; a történet pedig, 
hogy a szentély elpusztulhatott, az ismeretlen bűnök· 
től való félelmet az embernek állandó bűn-tudatává . . 
mélyíti ki (33to). Igy lesz az új ritualizmusnak új 
lelke: Adónájna.k szakadatlan megengesztelése (43 21 . 

45 11 ) . A vallás szelleme magával viszi ugyan az 
erkölcsöt (20 11 : 33 16 ; 45 IH); de innen túl teljesen 
szakít a moralizmussal: az ember akaratát benne 
nem az erkölcs irányítja, hanem az attól függetle
nített vallás szabályozza. A próféták tanításában bün 
volt a rossz tett, a bűntudat vallásában az lesz a 
törvényes formáknak véletlen eivétése is; abban min· 
elen szabad, a mi nem ethikai rossz ; itt semmi sem 
szabad, csak a mi megszabva ·: ott az a törvény, a mi 
jó - itt az a jó, a mi törvény. J~s ebben a megszabott 
és megszámlálható törvényeken kivül ott van a vét
k~zésnek megannyi lehetősége is, a mikkel sohasem 
lehet számot vetni - és kész at: erkölcsi abszurdum, 
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hogy a vallás, a mikor a bünhődéanek okát ott keresi 
ismeretlen bűnökben is, bűnnek deklarálja az ember
nek természetes (<tisztátlanságáh is (45 20) ; és az 
isteni viszonzásnak elméletébe befurakodbatik a tétel, 
hogy az a gyarló ember halállal lakolhat a maga 
gyarlóságáért (v. ö. Jób. 417-~1). A bűntudat val
lása a fenyegető bűnök ellenében csak egy védeke
zést ismerhet: hogy a mennyire tudja, visszaszorítja 
az akaratlan vétkezésnek lehetöségét. Ennek a módja 
pedig a törvények szaporítása, az élet formáinak meg
szodtása; az ember életének kiemelése a természet 
életéből; az observantia. Az okoskodás, hogy a bűnös 
nép tanúlja meg az erkölcsi jónak gyakorlását, itt 
semmit sem ér: a.' bűnösség, mint vallási alapelv, 
vagy lehetetlennek i téli ezt, vagy többet követel meg. 
Izraelnek exiliumi szelleme, főkép Ezékiel tanításá
ban, a többre ment át: előLte a vallás a bűnös em
bert arra akarj a képesíteni, hogy községében ott 
lakozzék az abszolút szentség, Adónáj (37 ts-!s). 

Szükséges ehhez az erkölcs is (45 9. 10), de magában 
nem elég; nagyon fontos, de mert nagyon természe
tes is, a tömeg nem veszi értékszámba. A természetes 
bünösségge l szemben csak a szigorított, sz inte nem
természetes fegyelem tehet valamit: a kultusz világát 
is, a mindennapi életet is át meg átható merev, hajt-
hatatlan observantia. 

Az observantia : tartózkodás mindentől, a mi tilal
mas; a «tilalmas.- fogalmában pedig sok lehet az ért
hetetlenség, a logikátlanság, de még több benne a 
miszticzizmus. És az exilium földje a történet meg
müvelte legjobb termő talaja volt az izraéli obser-
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·,antiának. Itt az nyúj totta módját az elkülönödésnek , 
a nép-individualitás megóvásának; meg abban kere-
sett és talált a bűntudat kárpótlást és megnyugvást, 
a miért egyelő1·e sok törvényt meg nem tarthatott. A1r 
observantia elkülöníti az ember világát i stenétől 

' távol tartja a laikust a szenttöl; ele . a mindennapi 
életet is reteszekbe osztja, hogy össze ne ke1·üljön 
tiszta és tisztátlan. A .tartózkodásnak legfontosabb 
anyaga a kultusz : hogy a nép aggodalmaskodó tisz
teletben tartsa a templom sze n tségének törvényeit ; 
de vannak egyéb ritusok is az observantiának mo
zaikjában: az életnek minden mozzanata a születés
töl a halálig egy-egy alkalom valamely szent köte
lesség teljesítésére. A tartózkodás nem új. keletű 

vallási elv I zraélben ; ele most megváltozik a szel
leme, a depoTtáltak számára meg épen végtelenné 
nő a j elentősége . Eredetileg az observantia a natu
risztikus félelem és óvatosság volt, hogy avatatlan 
érintéssel vészhozó csorba ne essék a szentségen 
(l. Évkönyv. VII. 287 kk.) ; a Deuteronómium aztán 
a pogányságtól való elkülönödésnek, az Adónájhoz 
tartozásnak dokumentumaivá avatja a tartózkodás 
törvényeit. Az állandó bűntudatnak és állandó meg
engesztelésnek most fejlöitő vallása az observantiának 
mind.két elemát a magáévá teszi; de beléoltja azt 
az ethikai elvet is, hogy a tartózkodásban a nagy 
konfesszió, a miben a nép elismeri Adónájtól való 
függését ; meg a szent exercitium, amiben a nép meg
mutatta Adónáj akaratának való föltétlen engedelmes
kedését. Az observantia gyakorlására elég módot nyúj
tottak az exilium ban is a régi törvények : a születési 
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házassági meg temetési szokások : a betegségek meg 
a tisztátlanságnak esetei: a deuteronómiumi incestu8 • 

törvények, és az étkezésben a sok tóéba·tilalom; az 
áldozati kultusz pedig lehetetlen lévén az exiliumban , 
természetes, hogy csak öregbedhetett a teljesíthető 
tö.rvények fontos·sága: Ott ezek adták meg a község
nek a maga specziális vallási karakterét: biszen csak 
bennük érezte és rontathatta meg a nép, hogy most 
is Adónájnak akaratában él. A mi már megvolt, meg
újhodott jelentőségben: a milab, a sabbát, a házassági 

. és az étkezési tilalmak; de más rítusok is gombamód 
bújtak elő a földből, a papi szentségnek búja, termé
keny talajából. A változhatatlanba, az áldozatok bemu
tatásának mos,tani lehetetlenségébe, bele kellett nyu
godniok: csak álmodozniok lehetett az időről, a mi
kor a kultuszban is nyilvánvalóvá lesz Adónájnak és 
~raélnek közössége; addig pedig ott az idegenben 
szent rajongással üdvözöltek minden megszorító, a 
tisztaság és szentség nevében diktált törvényt. 

Első látásra: mintha az izraéli szellem megtagadta 
volna a prófétaságot, hogy a régi knltusz-vallásra 
esküdjön. Különös is a változás. A fönnálló Izraél
nek és Júdának prófétái, a mikor a végromlást hir
dették, álmodozni is tudtak, álmodni a chészed és 
czedáká szellemében föltámadó Izraélről , a kinek ki
rálya az igazságosság trónusán ül, népe pedig, együtt 
a többi nemzetekke~, az erkölcs vallásában fogja 
azoigáini Aclónájt. Az exilium községe is álmodik, 
de álmának más a tárgya ; vagy Cziónnak történeti 
megdicsőülésére gondol ez is : ele most az a Mória 
hegyén fölépülö szentély nem a ozedáká világának 
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lesz a jelképe, a hová «özönleni fognak sz ámos népek», 
hanem a szigorú ezertartásoknak a csarnoka, a honnan 
szinte Izraél is - a laikus tömeg ·- ki lesz zárva. 
Hát ez csakugyan szakítás a prófétasággal, de nem 
teljes megtagadása; esküadás a múltnak vallási 
princzipiumára, mégsem annak változatlan megszen
telése. Maga az új ritualizmus a tudatban szólal meg, 
hogy ő a próféták vallása : bűnül is deklarálja a régi 
kultusz életet (l. Ez. 11t9. 18 ~u. 36 ts). Van e hitben 
realitás is, :fikczió is. A prófétai elem tényleg nem 
hiányzik e vallásból, és benne azt nem is egyedül 
az erkölcsi törvények képviselik ; még a moralizmus 
is legalább megtürbetőnek vette a kultuszt, csak azt 
nem engedte, hogy az erkölcs vallási jelentőségben 

semmivé törpüljön a ezertartások mellett ; és ha azt 
csak radikális formájában vehetjük önálló vallási 
elvnek: akkor is elég tényezője e vallásban a prófé
tai világfelfogásnak ; szellemében ott van a monotheiz
muenak egyetemessége, anyagában pedig a kanaa
nizmusnak kiküszöbölése. Ezért is nem a prófétai 
tanítással, hanem a múltnak ritualizmusával helyez· 
kedik szembe nyílt szóval a jövőnek vallási szelleme: 
egyenest arczpirító szégyenletességnek mondva a 
régi kultusz·életet (Ez. 43 11). Itt aztán megszólal a 
történeti abszurditás, hogy a múlt vallásiinak olyan
nak kellett volna lennie, aminőnek a vallást az exi· 
lium akarja látni ; nyomában meg a fikezió, hogy az 
egész múlt bün volt; valósággal: eltérés az exilium· 
nak vallásától. Nehéz kún-kötésbe esomozódtak itt a 
fejlődésnek szálai ; csak nehány rövid íonál az, a mit 
szabadra tud oldani a kritika - de így is eléggé 
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határozott a· fejlődésnek iránya és anyaga. Izraél 
szelleme kultusz-vallásnak kiépítésén dolgozik. Lát-
j uk az oká t ; és semmi faltünő benne, hogy a mikor 
az erkölcsi életben szakít a múlttal, a vallás visaza
tereli a múlthoz. Előttünk az építésnek munkája is, 
itt a falakat rakják, ott gerendákat ácsolnak; csak 
a fundame:atumot nem látjuk szabadon, az a régi 
maradt: a Szináj termés-kövei ; de ott az építkezés 
anyagában látunk sok újat, a m.i valósággal szemünk 
előtt készül, é's látunk nagyon sok régít, a közel
múltból is, az ősidőkből is. Az új 1·itualizmus aztán 
oda toppan a r égi elé a követelődzéaael, hogy egye· 
dül őrajta a tiszta, az örök legitimitás. És a mikor 
ez a ritualizmus mint az erkölcsre is kiterjedő szi
gorú törvényesség, mint a megszabott formákban élő 

nomizmus lép föl : a prófétai szellem is lerakja 
előtte a fegyvereit. Theóriájában rá is szolgált erre 
az új vallás : a cc szentség 1> ; a szentség, a morált 
általánosítva, erkölcsi értéket visz be a rítusokba is. 
A prófétai inoralizmusnak persze más volt a tétele, 
szinte ennek az ellenkezője: hogy tulajdonképeni 
istentiszteleti értéke csak a.z erkölcsnek van; de a pró
féták így is előkészítői voltak a szentség vallásának. 

A szentségnek e vallása már: a zsidóság; legelső 
bibliáját Ezékiel készíti el (Ez. 40- 48), de a zsi
dóság nem egészen Ezékiel szellemében fogadta be 
a lelkébe. Ezékiel törvénykönyvének az lehetne a 
neve, a mit a próféta a jövendő Jeruzsálemének ad: 
Adónáj sammá, hogy (c Ott van Adónáj » (48 sö). 

A fogalomban Ezékielnél az a tökéletes realitás, hogy 
azzal mint természeti, történeti és erkölcsi quanti-
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tással számolhat és kell is hogy számoljon a jövő 
Izraélje. Az Adónáj snmmá az egész vallás : Izraél
nek kiválósága és kötelezettsége. A szentségnek népe 
biztosságban alhatik : ott van Adónáj ; de vigyáznia 
is kell életmódjára : mert ott van· Adónáj. Adónáj
nak ott volta a földnek legszentebb foltjává avatja 
Júda országát; de egyúttal Izraélt is a nemzetek közt 
legterhesebb kötelezettségü néppé. E kötelességeknek 
inkább a szellemét ismerteti meg és nem az anyagát 
halmozza föl Ezékiel kultusz-tervezete. A szent élet
nek normája a szent és profán közti különbség-tudás. 
Ethikai követelések csak elvétve bukkannak föl a 
ritualizmusna.,k e könyvében ; de e jelenségből nem 
vonható le a következtetés. hogy Ezékiel az egyénnek 
erkölcsi magatartását mallékesnek ítélte a vallási 
érték szempontjábóL A valóságban ő épen olyan szi
gorú tribúnja a társadalmi erkölcsösségnek, a minők 
a moralizmus prófétái voltak. Nem az erkölcsöt ítéli 
meg másképen, hanem a kultuszt : visszahelyezi ezt 
régi vallási jogaiba. R4vitte egyéni ösztöne is, de 
még inkább a történeti fejlődés. Ezékiel előtt, mint 
általában· a kedusának vallási szelleme előtt, az erköl
csösség abszolút követelmény, de . nem önmagában 
való formája Isten tisztelésének. Ebben nem volt 
úttörő erő Ezékiel : ugyanaz az elv lüktet, csakhogy 
az erkölcsnek felsöbbségével, a Deuteronómiumban; 
és miiglan is az az elv a vallásoknak a lelke. A val
lás nem pusztán ethika; többet követel meg az 
embertől, mint csak az általános em berit; külön tör
vényei is vannak, a miket az ethika nem ismer ; elis
merheti öket, de nem folynak az erkölcs természet-
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tanából. Az ethika benne marad a vallásban, de a 
vallás az embernek életét a mindennapi erkölcsös
ségen túlemelkedő külön formákba is szorítj a : hogy 
a valláso_s ember több lesz mint csak erkölcsös. Igy 
van - theóriában ; és nem is a vallás, hanem az 
emberi természe,t lesz a hibása, hogy a vallásos em
ber sokszor-sokszor kevesebb az erkölcsös embernél. 
A roúltnak prófétái látták az életet, és a moralizmust 
hirdették Adónájnak vallásáúl ; Ezékiel hisz a kultusz 
és az erkölcs egyensúlyának lehetőségében és törvény
hozója lett a l'itualizmusnak. Az erkölcsösségnek 
komoly intelme is benne hát a névben, hogy <C Űtt 

van Adónáj )) , de azért már Ezékielnek e kultusz
könyve maga is megbélyegezve a ritualizmusnak, az 
erkölcs leszorításához vivő, fogyatékosságával : hogy 
benne a templomi formáknak beható tárgyalása mel
lett kevés, nagyon kevés szó jut az erkölcsre. A szellem 
nem új ; de a hogyan Ezékielnél vallási elvül jelent
kezik, egészen új, individuális alakulása az a vallás 
kultusz-princzipiumának: az a papi ritualizmus az, a 
miben nem a vallási gyakorlat a fő, hanem a misz
térium; nem az istentisztelet, hanem az ember ve- , 
zeklése ; nem az egyéni áhítat, hanem a papnak 
funkcziój a ; az a papi ritualizmus, a miben a vallás 
csak a pap r évén érvényesül élő erőül, és a miben 
az ember egyedül a vallásért létezik, de azért neki 
magának semmi aktiv része a vallásban. Alakult val
lási rendszer a ritualizmusnak e legridegebb szelle
mében, de nem a zsidóságban ; az exilium Izraélje 
nem vállalta Ezékiel tórá.ját. 

Nagyvárad. Dt'. Kecsketn-éti Lipót. 
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Bánóczi József titkári jelentése. 

!Clőadatott 9.7. 1908 november 28-iki választmányi ülésen. 

Tisztelt választmány t 
Társulatunk miiködóse a lefolyt évben a haladás és 

folytonosság képét mutatja, a közönség buzdító jóakarata 
pedig egyre nagyobbodó köröket hódít meg czélja.inknak. 
Mid6n tizennégy évvel ezelőtt Társulatunkat megalapítot
tuk, ilyen kép lebegett eldttünk s most, hála a közönség
nek ós ki tartásunknak, reményünk kezd valóra válni. 

Az l~'vkönyvön kívül sajtó alatt van dr. Kecskeméti 
Ármin Zwidó i?~oclalornuh~té?? eténf'k 2-ik kötete, melylyel 
ez a mindenképen érdemes munka befejezést nyert. Hét· 
száz év szellemi mozgalroát rajzolja M~t.imuni halálától 
napjainkig s a ki nálunk - akár zsidó, ukár más fele
kezetü magyar nyelven ólJajt nz tUtalános irodalom
nak egyik önmagában ós kulturhistoriailag egyaránt be· 
osea ftgáró l tudomást ezorozni, ime rrársulatunk módot 

nyújt reá. 
De hogy mugát az irodalmat is lehetőleg bemutassuk, 

l l~luJ1' /~lit lök ozímen egy kétkötetos tn unkára adtunk 
megbízást, melynek els5 része immár kész s most van 
birálat nlatt. Az ant,hologiának szerzöje Ptttai József, a 
kinek aznktuclásá.tól és költé)i tobetségétől bizonyára meg· 
felelő míivet remélhetünk, a mely a következő két évnek 
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az Évkönyv mellett, hisszük, szivesen fogadott tagillet
ménve lesz. 

1 it o május havában lesz Geigm· Ab-;·ahán~ születésé
nek századik fordulőj a. A kiváló theologus és író életét és 
mffködését Társulatunk egy kisebb kötetre terjedő mono
grafiában óhatja megismertetni, a malynek megírására. 
dr. Neumann Ede nagykanizsai förabbit kérte föl. Ezt a. 
munkát kiadványaink sorozatában a tagilletményen kivül 
fogjuk közzéadni. 

A szentírás és szelleme terj esztésének egyik hathatós 
módjául kinálkozik egy ifjttsági biblia, amelyet az orszá
gos izr. tanítóegyesülettel együtt fogunk kiadni. Szerkesz
tésével bibliabizottságunkat és Stern Ábrahám igazgatót 
bíztuk meg. A munka dr. Bacher Vilmos vezetése mel
lett most indul meg s reméljük, hogy aránylag rövid 
idlSn belül meg leszünk vele. Kész szövegünket ekkor 
módunk lesz részben simítani és javítani, a mely mun
ká.na.k szükségességérlSl különben is át vagyunk hatva.. 

Oklevéltárttnk folytatása készül6'ben van. Dr. Frisch 
Ármin, a ki az első kötetet szerkesztette, gydjti az anya· 
got, melyről azt reméli, hogy 3- 4 év mulva együtt lesz. 

Munkássá.gunk másik ágáról: a felolvasásolm·ól is jól 
esik beszámolnom. A fővárosban és Újpesten összesen 
kilencz felolvasó estét rendeztünk - egy ízben Budára 
is átmentünk - s mindenütt a közönség szives érdeklő
désével találkoztunk. Mindazá.lta.l a. felolvasó bizottság 
azt találta, hogy a. hitközség díszterme ellen látogatóink 
részériSI állandóan fölmarült panaszokkal számolnunk kell 
e már az idén a terézvárosi kaszinó termében tartjuk 
meg fölolvasá.sainkat, malyeket nyolczról ötre redukál
tunk, a mallett hogy a költségeket 1400 K-ról 2000 K-ra 
emeltük. Községünknek éveken át tanusított nemes ven
dégszeretetéért e helyen is hálás köszönetet mondok s 
reméllem, hogy Ágai Adolf bizottsági elnök és Lenkei 
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Henük előadó buzgalma a változott viszonyok között az 
eddiginél is nagyobb sikert fognak e téren Társulatunk
nak szerezn1. 

A munkás évnek kedvező képét örvendetesen egészíti 
ki szépirodalmi pályaké1·désünk sikere. Erre a mai napi
rend során külön is rátérünk. De hadd mondjam már 
itt el, hogy a legjobbnak itélt míi voltakép ifjúsági olvas
mány s így felekezeti irodalmunk egy oly területének 
várhatjuk megtermékenyülését, melyet eddig csak elvétve 
munkáltak sikerrel. 

Hatásunknak egyik indirekt, de gyümölcsöző módja a 
tám ogatás, melyben mások közérdekű munkáját és vál
lalkozását részesítjük. Mindössze kevés, de szívesen szá
molunk kedvezőre fordult viszonyainkkal s ehhez képest 
a ~olozsvári felolvasó egylet subventiója (100 K) meg
marad, a .llfagyar-Zsidó Szem,léét újból a régi összegre 
~800 K) emeltük, új téteiül pedig bevettük az Országos 
Rabbiegyesület Közldnyét (300 K), melyet kitünő szer
kesztl>je a magyar rabbikar törekvéseinek magas szín
vonalú organumává tudott tenni - egyben ez úton tiszte
letünknek és hálánknak adván kifejezést rabbijaink iránt, 
a kik Társulatunk törekvéseinek mindig készséges támo
gatói és előmozdítói. 

A pt·opaganda ~unkája azzal a kitartással folyik, me
lyet Steiner J o2;sef tl>zsdetanácsostól megazoktunk s azzal 
az eredménynyel, melyet már a múlt évben mély hálá
val vettünk tudomásul. A főváros után megmozdult a 
vidék is és ma már 338 helyen összesen 1502 tagunk 
van. Budapesten 238, külföldön 19 - összesen 2459 ren
des tag, a tavalyi 2094-gyel szemben. S a mi legjobban 
mutatja a lelkes érdeklödést, nemcsak a helyben lakó 
tagok szalgálják a propagandát : mint dr. Weisz Károly 
Szatmáron, Pártos Izsó Makón, Adler Emil Nagykikindán, 
dr. Führer Simon Ujpesten, Cséri Hermann Varannón és 
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dr. Révész DezsB Balassagyarmaton, hanem szolgálj"k 
másutt is, a hol éppen megfordulnak. Hadd említsem az 
() nevüket is, minthogy máskép úgy sem fejezhetjük ki 
hálánkat ez urnk fáradozása iránt. Így gyíijtött a Szol
uokon lakó Holzer Vilmos Pásztón és Csányban, a ká.pol
nási Tausig Sándor Soborsinban, a tokaji dr. Neumann 
Albert Erdőbényén, a kolozsvári dt., Eisler Mátyás Brassó
ban, a liptószentmiklósi Stark Ármi~ Felsővisón, a 
varannói Cséri Hermann N agyráskán és Csáklyó n, a 
tiszaszentimrei Wildmann Ignácz Karácsondon és Garam
szentbenedek en, a kolozsvári F rankl Miksa Nagyszeben
ben és Siómaroson, a szekszárdi Salamon Ármin Tolnán, 
a nyíregyházi lVIolnár Lajos Gyimesközéplakon, az illavai 
Donáth Manó T1·encsénben, a szekszárdi dr. Zipser 
Jakab Faddon, Bonyhádon és Tanyapusztán, a dolnyá
tuzlai dr. Urbach Henrik Szerajevóban és Zvornikban. 
Különösen kiváltak a munkácsi Kohlbach Sirnon honvédsz~. 
zados, ki Eszéken, Trencséntepliczben, Temesvárott, Borok· 
sáron, Kölakon és Munkácson gy(ijtött - ez utóbbi he
lyen most 54 tagunk van. Budapest után a legtöbb Mun
kácson l Kohlbach százados mellett hálával kell meg
emlékeznünk Reitzé1· (}yuláról, a selypi czukorgyár igaz
gatójáról, ki Apozon, Zagyvaszántón, Pusztatepkén, Hosszu
völgyönt Hatvanban, Budapesten és Brassóban gyűjtött 

tagokat s most megjelenő Évkönyvünket is értékes czikké
vel gazdagította. Fájdalom, egy szörnyű betegség hosszú 
szenvedés után e hó elején kioltotta életét s most már 
csak a hálás megemlékezés cziprus-ágát tehetjük le 
sírjára. 

Ugyancsak a propaganda hatása, hogy Winte'tbe,·g 
G-yula úr 1 OOO K-val alapítóink közé lépett, Deutsch 
Sámuel úr 500 K·val pártfogóink közé, Steinm· Farkas 
és Steine'r .József' urak pedig 200-200 K-val pártoló 
tagok lettek. Az Izr. Magyar Közalap a lefolyt évben is 
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adott 600 koronát, a pesti izr. hitközség pedig t OOO ko
ronát. Fogadják nagylelkűségiikért igaz hálánkat. üröm
mel teszek jelentést egy 200 R-ás adományról is. melyet 
Székely Ferencz igazgatóságunk tagjának kösz1nünk ; a 
pesti dohány-utczai templomban az őszi ünnepek alatt 
ajánita fel a21 összeget, elsőnek adván példát arra., hogy 
amidőn szent n apon az oltár előtt a helyi jótékony ín
tézetekről megemlékezünk, méltó dolog az l M. I. T.-re 
is gondolni, mely az összesség javát mnnkálja. 

Két nagyobb alapítványról a mai ülésrendjén kiilön is 
lesz szó. De midőn az utolsó év történetét előa.dom, lehe
tetlen mély hálával meg nem emlékeznem d1·. Fr·eund 
l stvá?·wól, ki 20,000 és Herzrnann Be?·talam·ól, ki 
10,200 koronás alapítványt tett Társnlatnnk czéljaira. 
A nevezett urak ezzel örökemlékezetűvé tették nevüket 
az I. M, I. T. történetében. · 

Néhai Machin p Adolf 1 OOO koronás alapítványa tavaly 
tévedésb51 hátralékul volt feltüntetve, holott az 1895 
február 19-én egész összegében befolyt. A tényleg be
fizetett alapítványok e szerint 18,200 koronára rúgnak. 
Kérem a Tek. V álasztmányt, hogy e helyreiga.zítást tudo
másul venni méltóztassék. 

Fájdalm&s szívvel kell veszteségeinkről is megemlékez
nem. Kornfeld Gyula, választmányunk buzgó tagja le
mondott, Reichma.nn Ármin Debreczenben és dr. Löwy 
Mór főrabbi Temesvárott pedig elhaltak. Amannak emlé
kéhez fűződik különösen a Debreczenben rendeZiett fel
olvasó esténknek fényes sikere, melyet a megboldogult 
anyagi áldozattal is e'lőmozdított; az utóbbi megjelent 
itt Budapesten felolvasó asztalunknál s É'könyvünket is 
gazdagította értékes munkásságával. Emléköket kegyelet
tel fogjuk megőrizni. 
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II. 

Függöben levő pályakérdés. 

Kunewalder pályadíj. 

Kivántatik Palesztina története a második templom el
pusztulásától a jelenkorig, különös tekintettel zsidó lakos
ságára és a zsidó diaszporának hozzá való viszonyára. 

Határid{) 1911 junius 1. 
A pályadíj a Kunewalder-alapítványból 100 darab arany 

s a végrendelkez8 akaratához képest csak zsidó sze1·zl>nek 
adatik ki. A munka népszerűen és úgy legyen megírva, 
hogy a felnőtt mindkét nem ű izraelitáknak olvasmányul 
azoigálhasson s alkalmas legyen arra, hogy a zsidó tudást 
terjeszsze s a felekezeti érzést fokozza. A díj csak önálló 
becsű münek adatik ki. 

A nyertes mü a ezerz8 tulajdona, de ha egy éven belül 
ki nem adja, akkor a tulajdunjog a társulatra száll át, 
mely a munkát közzéteszi. Ez esetben művéből a szerzö 
1 00 példányt ingyen kap. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel irott pályamit 
a társulat elnökéhez, V. Nádor-utcza 3. sz. küldendö. 

III. 

Birálati jelentés a ccSzépirodalmi pályadij ,,_ra beér· 
kezett pályaművekről. 

Az Izr. M. Irod. Társ. t 908 junius 1-iki határidővel, 
miután az előző években a Kunewalder-alapítvány rendel· 
kezése ezerint ifjuHági olvasmányra kitiizött pályadíja 
meddlS maradt, egy általános szépirodalmi pályadíj kitíi· 
zésére határozta el magát, abban a reményben, hogy a 
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meg nem szorított tárgykör a. pályázók nagyobb számát 
fogja versenyre . szólítani, s így a sikerre több kilátást 
nyujt. Ha. e tekintetben csalódtunk is, mert összesen 
6 pálya.mű érkezett ·be, a pályázat színvonalát minden· 
esetre emeltük s a szerenesés véletlen úgy hozta magával, 
hogy most akadt elénk az az ifjúságnak szánt munka, 
melyet az előző pályázatoknál hiába kerestünk s abban 
a. helyzetben vagyunk, hogy ezuttal először adhatjuk ki 
a szépirodalmi pályadíjat olyan műnek, mely czéljaink.nak 
mindenképen megfelel, sőt mellette dicsérettel emelhetünk 
ki egy társadalmi regényt és elismeréssel említhetünk 
meg egy költői munkát is. 

Tehát 6 pályamü közül három ;ragadhatta meg többé
kevésbé fi.gyelmünket, a mi aránylag is, absolute is szép 
eredménynek mondható. Örvendetes ez a zsidóság szem
pontjából, mart immár a fenti művekkel művészi formá.· 
ban férkőzhetünk a nagy olvasóközönség szivéhez, de a 
magyar irodalom szempontjából is, mely hasonló művek
ben ezideig majdnem teljesen szükölködött. 

A bíráló-bizottság, mely dr. Ágai Adolf, dr. Bánóczi 
József és Lenkei Henrik tagokból alakult meg, a követ
kezőkben foglalta össze véleményét. 

A hat pályamü köz t legkevesebb írói kval itást az 5. sz. 
cAs1·é Jósvé bészechó• ez. elbeszélés mutatja. A szerző 
ugyan művéhez mallékelt levelében igérkezik, hogy a 
pályadíj elnyerése esetén a novellája vázlatos részeit újra 
át fogja dolgozni, de föltétele nem teljesíthető. Egy fiatal, 
jómódú falusi birtokosról van benne szó, a ki beleszeret 
egy letört bocskoros nemes leányába s ennek kedvéért 
ott akr:u-ja hagyni hazáját s aztán vallását. A falusi jegyző, 
ki viszont a fiatalunkba szerelmea zsidó leányt akarja 
feleségül venni, maohinácziókkal odaviszi a dolgot. hogy 
a zsidó magába száll és kiki elveszi a saját felekezetebeli 
leányt. Ebbe a histőriába belejátszik a keresztény szövet-
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kezet-alakítás motivuma is, de mindez kezdetleges, ügyet
len , dilettáns módon. 

NB>oayobb rutint árul el a 3. sz. aJe"·omosn ez. történeti 
elbeszélés Lengyelo1·szág felosztatásának korából. Egy 
szegény zsidó árendást kegyetlen földesura börtönre vettet 

Ö ' mer t nem tudja lefi.zetni a bért. is, meg a felesége is 
a szanvedett kinzás és bánat következtében meghal, árvá
jnkat a földesúr bűnbánólag magához veszi és saját fiaként 
neveli föl. Ez azonban a grófi könyvtárban szidurt talál, 
fölébred benne származásának sejtelme, megtudja a valót, 
ott hagyja a brutális ké~yurat s a fényből, a hatalomból 
visszatér hitrokonaihoz a nyomorba. Az elbeszélésnek ez 
a része ügyesen van megírva és erősebb érzés hatja át. 

Az 1. sz. «R ecipe ( C1'l' H111 » ez. elbeszélés, szerzőjében 

határozott írói tehetséget bizonyít a szinekben gazdag, 
m&oay&·os, modern nyelv. Kár, hogy ez eszközt nem mél
tóbb tárgy, kerekebb mese, lelki elmélyedés és erkölcsö
sebb felfogás kifejezésére használja fel. Útszéli szerelem, 
pogány gonoszság, bélpoklosság és hasonló kellemetességek 
kavarognak sűrű keverékben ebben az elbeszélésben, mely 
egy eleven, de megtévedt fantáziának szüleménye. 

Ugyancsak színes, buja nyelvével Tagadta meg a bírálók 
figyeimét a 4. sz. c Hetediziglen• ez. verses elbeszélés. 
Tárgya: Jehova megbünteti Rómát Jeruzsálem elpusztítá
sáért tiízvészszel, vízáradással és földrengésseL A'IJ égi 
hatalom e háromszoros boszúja bő alkalmat ad a költ6-
nek note personellejének: leíró tehetségének bemutatá· 
sára. V alóban égő, mozg6, sistergő képet kapunk a tenger, 
a. tűz és a föld elemi kitöréséröl, igazi látást veszünk 
észre. maly suggestiv erővel hat a. mi képzeletünk:re. Ám · 
a szinek paza.:r volta, az ecsetkezelés szélessége magában 
még nem teszi a míivészt. A bölcs mérséklet és a compo· 
sitio szabatossága nélkül azok a jelességek elhanyatlanak, 
a rajz szétmos6dik, a gondolat nem emelkedik ki s al 
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egész költemény nem hat a szükségszerüség kényszerével. 
:Mindezekhez hozz~járul a verselés hanyagsága, noha e 
pontban is néha nem csekély készséget tapasztalhatunk. 
Igy az egész mű még híjával van az önfegyelmezésnek, 
a gondosságnak és helyes stílérzéknek Egészben a fiata
losság erényeivel és hibáival hat reánk és mindenesetre 
megérdemli azt a biztatást, hogy szerzője próbálja meg 
rnűvét megrövidíteni, kicsiszolni, mert egy igazán szép 
költeménynek minden ingrediencziája foglaltatik benne. 

A 6. sz. Sub at(Sj>iciis regis czímű munka hosszabb 
lélekzetű regény a jelen magyar társadalomból. Nem 
közönséges intelligenczia és írói tehetség terméke, bár 
erősebben mutatkozik benne a publiczista, mint a költő 
vénája . . - Hőse egy kitünően képzett, nagy látókörű és 
meleg szívű zsidó jogász-zsu1·naliszta, a ki genialitásával 
és szerenesés összeköttetéseivel megszerzi a kllályi gyü
rüt, egy nagy lapnak lesz vezető lelke és minden ki
látása megvan arra, hogy fényes carrieret fusson meg. 
Am nagyratörő munkálkodása közben elhanyagolja sze
relma tárgyát, a ki aztán hiúságától és érzékiségétől el
vakítva a czinikus milliomos fiúnak karjaiba veti magát. 
Hősünk így szarelmében megcsalódva, mPgundorodik 
eddigi mííködése színterétől és túlzott érzékenységében 
itt hagyja Magyarországot, Amerikába vándorol, új életet, 
igaz boldogságat keresve. Már a regény meséjének e fő
száJában észrevehető sarkalatos hibája: olyan jellem s 
olyan elme nem fordul el wertheri sentimentalismussal 
attól az országtól, melyben felekezetének, \alamint nem
zetének szuksége van hasonló férfiakra. A regény más· 
képpen végz()dik, mint a hogyan megindult. Nagystilti 
tusákat várunk, a miket egy jeles zsidó ifjú folytat az 
5t kömyékező becstelenséggel és hitehagyá.ssal. Itt pedig 
kapunk egy elposványosodó kis szerelmi tragédiát. A:zon
ban így is értékes írói er() sugárzik ki e munkából. 
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A jól meg.figyelt és élesen megvilágított alakok egész 
sora vonúl fel eltJttünk, megkapjuk a mi társadalmunk 
érdekes, nagy vonásokban odA.vetett vázlatát, mely biztos 
következtetést enged írója világnézletére, emberismeretére 

' kifejező tehetségére, de adósunk marad a kész művész 
telj es jellemalak!tása, biztos meseszövése és logikus bon. 
ozolása bizonyftékaival. Kivált az elmélkedő részek ragad. 
nak meg keserű igazságukkal, viszont nyelvében sokszor 
nkadunk meste1·kélt fordulatokra, csinált és szanvelgatt 
m~1.gyarkodásra. Mind e hiányokat beleszámítva oly mű, 
mely komolyságával, irányzatával és dialektikája súlyával 
nemosak figyelmünkre, de meleg dioséretünkre méltó és 
mindenkép rászolgál arra, hogy a nagy olvasóközönség 
színe elé kerüljön. 

Ha ez a munka. igazi írói apparatust mutat be, leg· 
alább főbb eszközeiben, annak majdnem teljes hiányában 
leledzik a. 2. sz. uA n égy fi1t" czímű pályarn ű. Nem ta· 
lálunk benne semmi literaturát, nem érzünk ki belőle 
semmi olva.smá.nyha.tást, távol kerülünk az újságok, a 
kávéházak, a lipótvárosi zsúrok és politikai klubbok, a 
redakcziók és a. börze világától - egy öreg mesemondó 
tanító vezet be az ő egyszerű, vidéki, jóértelemben vett 
naiv lelki és külsö világába, el referál ván nekünk annak 
a négy zsidó fiúnak sorsát, a kik az ő és jó felesége 
utasitásaival, az ő tanácsaikkal, az ő melengető érdeklő

désük mallett növekednek fel és jutnak külön"külön a 
maguk életük útjára. Hét fejezetre oszlik ez a keresetlen, 
de az igazság meggyőz() erejével ható történet, mely 
bájos természetességgel és minden szándékolt didaktikai 
ezél nélkül adja. ellS, hogyan ér igaz földi boldogságot a 
hitéhez minden akadályon át híven ragaszkodó, míg a 
hitetlenség ledérré és boldogtalanná teszi a helyes útról 
eltévedt ifjút. Igaz lelki örömmel olvassuk ki belőle ma
gának a meaamondónak okosságát, jóságát, megösmerjük 
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a vele teljesen összeforrt jó zsidó hitvest, ártatlan olda.
ldról látjuk a csodarabbit, a jesiva. életéről nyerünk ked
ves éa hű kéJ?.et, úgyszintén kiérezzük belöle ami tanító
képzl>nk nemesítő hatását, elénk tárul a háza.sságszerzés 
igaz zsidó módja és azokása - mindez bevonva az 
író tiszta erkölcsű életfelfogásával, mély vallásosságával 
és jóságos derüj ével, mely tulajdonságok együttesen 
egy minden ízében sikerült és a mindkét nembeli üjú
ság érdekll>dését minden tekintetben leköti) olvasmány
hoz juttatják a mi társaságunkat. Őszinte megelégedé
sünkre szolgál, hogy igazi zsidó érzéstől áthatott, le
bilincselő, végeredményében felemelő , hitben és erkölcs
ben megerősítő elbeszélést adhatunk ifjúságunk kezébe és 
ezért ezt a munkát nemcsak szívesen tüntetjük ki pálya
díjunk odaítélésével, de azt is ajánljuk, hogy Társulatunk 
mennél előbb közrebocsássa, mint hathatós eszközét zsidó 
nevelésünknek és Társulatunknak e téren elért eiső becses 
gyümölcsét. 

A bírálóbizottság nevében: Lenkei Henrik. 

IV. 

Bizottsági jelentések. 

1. 

A bibliabizottság az ifjusági hibliát szerkeszti. 
Dr. Bache1· Vilmos. 

2. 
Jelentés az IMIT felolvasó-bizottsdgának mükötlésér6l a: 

19(J]/8. évadban. 

Igen tisztelt bizottság l 
Felolvasásaink 1907, 8-ik évadja is abban a mederben 

folyt, melyet körülményeink eleiWI fogva nekünk kissab
tak. Nem beszélhetünk csodás fellendülésrol, de nem 
beszélhetünk hanyatlásról sem. Nincs o~nnk dicsekedésrf' , 

·'\.; litflT ÉvkönJive t !J&.J. 
i ö 
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de nincs okunk panaszra sem, hacsak a megállapodást 
nem tekintjük visszamaradásnak Igaz ugyan, hogy zsidó 
asszonyaink és leányaink ama csoportját, mely a Kisfaludy
társaság, a Shakespeare-matinék, vagy a Szabad lyceum 
üléseirlH sohsem hiányzik, zsidó férfiaink és ifjaink ama 
részét, mely szabad idejét szivesen tölti a tudományos és 
egyéb felolvasásoknál, nem sikerült a magunk érdekilSdési 
körébe bevonni, az is igaz, hogy akárhány kitünő zsidó 
felolvasót nem volt még módunkban a mi pódiumnnk1·a 
ültetnünk s így meg kell vallanunk, hogy külső fényben 
még kivánni való van hátra, de másrészt nem tagad ható, 
hogy felolvasóink értékes zömét megsze1·eztük és fel
olvasásaink közönsége őszinte buzgósággal tölti meg fel
olvasó termiinket. Hogy pedig amazokban még mindig 
szűkölködünk, talán nem is bennünk rejlő okoknak tudandó 
be, mint inkább anna.k a mindjobban terjedő mételynek, 
mely épen legtehetségesebbjeink és legszebbjeink nagy 
részét arra birja, hogy felekezetük és vallásuk irodalma, 
multja., jelene iránt a legnagyobb közönyt és nembánom
ságot tanusítsák. Egyenesen megbélyegző dolognak tartják 
olyan gyülekezetekben részt venill, a malyeken folyton 
eszükbe juttatják az ő legfájóbb sebüket, az l> zsidó voltukat. 

Nem tartozik ide annak megvitatása, mi hozza létre 
ezt az eltávolodást, csak azé1·t boztuk fel, hogy elejét 
vegyük annak a folyton felhangzó szemrehányásnak, hogy 
nem nyujtunk elég érdekes felolvasási anyagot. Meggyl>zl>· 
désem, hogy felolvasásctink átlagos színvonala évek óta 
nem marad alatta a többi irodalmi társulatok színvonalá
nak, sőt egységes tónusban, melegségben, tanulságosság
ban sokszor azoké fölé emelkedik. Ezt bizonyítja. az elmult 
~vad következő tárgysorozata is. 

Nov. 5. Dr. Kiss Arnold: Zsargonköltészetünk. 
Szilágyi Géza : Lót leánya (költ.). 
Ásai A<lolf: llégi idl>kből. 
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'ov. 1n. Dr. Ede1stein B.: Világteremtési mondák. 
Fehér Jenő: Sur leánya. {drámai költemény). 

De ez. 3. Dr. Heller Bernát : Farizeus mondá.k. 
Telekes Béla: Börries-Müncbhausen verseiből. 
Balla Ignácz : A római ghetto. 

Decz. 1 7. Dr. Fris ch Ignácz : Acsády Ignáoz emlékezete. 
Sebestyén ~ároly: Karmel hegyén {költ.). 
Dr.Flesch Armin: A zsidó a magyar közmondásban. 

Jan. 7. Dr. Krausz Sámuel: Egy kis embertan. 
Lenkei Henrik: Juda HaJévi éneke (költ.). 
Dr. Neumann Ede: A német zsidók önvédelme. 

Jan. 21. Mandl Bernát: Zsidó csalá.dnevek. 
Patai · József : Zsidó költőkbőL 

Febr. 3. Dr. Blau Lajos: Esztermondák. 
Mezey Sándor: A főpap leánya (költ.). 
Hevesi J ózsef : Elbeszélés. 

Febr. 17. Dr. Farkas József : A Kobélet tanulsága. 
Bródy Miksa: Pap ~!árta (elbeszélés). 

A felsorolt ülések közül mint újítást ki kell emelnem, 
hogy a febr. 3-ikát a budai Vigadó termében tartottuk 
fényes közönség előtt. Azonkívül rendeztünk egy igen 
szépen sikerült felolva,só-estét Ujpesten s így örömmel 
konstatálhatjuk, hogy új területeket hódítottunk és esz
méinket új talajokba ültettük el. Ellenben őszinte sajnálat
tal kell jelentést tennem ama tényről, hogy az idén Inin
den utánjárásunk mallett sem volt alkalmunk a távolabbi 
vidéken egy-egy estére letelepednünk. E tekintetben csak 
egy a. vigaszunk, hogy nem a. mi buzgólkodásunk hit\n mon
dott esdtörtököt programmunk eme részének beváltása.. 
Másrészt pedig alapos kilátásunk van arra, hogy ezt a csorbát 
legközelebb kiköszörülhetjük és rem élem, hogy már jövőre ez 
irányban is újra kedvező eredményról fogok beszámolhatni. 

190R. okt. 21. T.~enla~i ·Henrik. 
el6adt1. 

i5* 
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v. 

Költségvetés. 

Zárszámadás 1907 november 1-tlSl 1908 október 81 -ig. 

Kiadá~. 

1. Titkári fizetés __ _ _ _ - · _ -· _ K 
9. Jegyz6i fizetés _ _ _ _ _ _ _ _ c 

3. Kezelés és postaköltség _ _ _ - _ _ • 
4. Nyomdai kiadás és expedíció -~- ~ __ __ • 
::>. Irói dfjakra _ _ . _ .... ·- .... _ _ ___ c 
6. Iro1alomtörténeti pályadíj I. fele _ _ __ « 
7. Budap~sti felolvasásokra ___ __ _ .... .... .... « 
:~. Vidéki felolvasásokra __ -· __ _ --· --· « 
H. Magyar-Zsidó Szemle subventiója __ -~- - « 

10. Kolozsvári felolvasó egylet subventiója • 
ll. Kunewa.lder-alapitvány kamatai -- --· - • 

1000.-
1000.-
2439.36 
6000.-
1343.-
1000.-
1200.-
200.-
400.-
100.-
320.-

1 ~. Vett és letétbe helyezett K 500.- 41/,~o-os 
záloglevél _ __ . .. _ __ .... __ .... c 490.-

13. Zsidó-magyar oklevéltár II. kö t. -nek előkész. « 500.--
14. Pénztár-készlet mint egyenleg ·-· _ -- - « 34299.-

K 50291.36 

B evétel. 

l. Pénztárkészlet áthozat 1907 november 1-én . K 11473.83 
2. Rendes tagdíjakból befolyt 1908. évre __ _ c 9994.-
3. c c • 1909. ' ·~- -- • 136.-
4:. Hátralékos tagdíjakból befolyt _ __ _ c 2074.06 
:>. Alapító tagdíjakból befolyt __ .... __ _ _ • 1000.-
6. Pártfogó tagdíjakból befolyt _ ·-· --· _ c 500 . .:_ 
7. Pártoló tagdíjakból befolyt __ .... _ __ _ c 400.-
8. Adományból befolyt _ ··- __ _ __ __ " 200.-
9. Társulai kiadványok és kötésért _ _ __ .... • 1087.76 

10. Záloglevelek kamataiból __ ___ __ __ _ c 690.25 
ll. Folyószámla kamatokból ·-· ·-- _ •N• _ _ c 1135.46 
l~. Pesti izr. hitközség subventiója __ .... _ c t000.-
13. Közalap subventiója _ _ _ -· _ _ __ c 600.-
14: Freund István dr. alapftványa _ _ _ _ • 20000--

Budapest, 1908 november 1-én. 
Megvizsgáltam éA rendben találtam. 

K 50~91.36 

fJec% DéneR s. k. S~ékel!J fi'erenc~ s. ~-
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Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat vagyoniimutatása. 

Vagyon. 

Pénzkészlet (fölyószámlabetét a Bel
városi ta.karékpénztárnál) .... _ 

Értékpapirok : 

K 1R700.- 4NCA o/o -os Belvárosi Taka-
1·ékpénztári záloglevél a 98.- - 13426.

K 2000.- 41/+% -os Belvárosi Taka
rékpénztál-i záloglevél a 94.- ~ 1880.-

34299.-

----

Betétkönyvek: 

A Belvárosi takarékpénztár 10821. 
szám ú takarékkönyve (Kunewalder 
alapitvány kamatai) ·-· ·-· ·~· _ 2240.

A Budapesti takal'ékpénztár és orsz. 
zálogkölcsön r. t. XXVIII/ 13667. 
sz. takarékkönyve (Ten cer dij) _ 2500.-

15306.-

4740.-
1800.-Alapitvdny hátralékolt _ _ _ 

1'agdíjhátralékok (becslés szerint)_ 2000.- 58146.-

Teher. 

Eredmónyáthozat a mult évről 2989.93 
'rörzsvagyon _ _ _ _ _ _ 1fl200.-
Hagya.tékok és alapok : 
Kunewalder M. F ülöp-féle hagyaték 8000.
Freund-féle alapitvány_ _ _ _ 20000.- 28000.-

58145.-

1909. ~vi tagsági díjakért befolyt 136.- _ 
Franklm-Társulat követelése _ _ 1004.-9.{.~ 56375.35 
Egyen\eg mint ezidei eredmény__ 176~.65 

Budapest, 1908 november 1-én. 
M~gvizsgá.ltam és rendben találtam. 

Beck IJéne,!( s. k. 

58145.-

Székely Fet•ttJCZ s. k. 
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Eredmény-számla. 

Ta·rtoz{k. 

Titkári fizetés _ _ _ - · _ _ 
J egyzői fizetés _ _ 
Kezelési és postaköltség _ _ ·
Nyomdai kiadás és expediti6 : 
a Franklin-Tá.rsulatnál tartoztunk 

16049•42 
az idén teljesitett fizetésünk 6000.- 10049.42 

1000.-
1000.-
2439.36 

ebből tavalyi tartozás volt -·· _ 2398.90 7650.5!! 
!rói díjak - · - ~ - - _ 1343.-
Irodalomtörténeti pá.lyamü l . fele tOOO.-
Budapesti felolvasások~- _ _ 1200.-
Vidéki felolvasAsok _ _ _ _ 200.-
:\iagyar-Zsid6 Szemle subventiója __ 400.-
Kolozsvári felolvasó egylet . . _ l 00.-
Zsid6-magyar oklevéltár ll. előkészít. öOO.- 16832.-
Egyenleg, mint ezidei eredmény -· 1769.-

----~---------~~ 

K().,etel. 
Kamatok: 
Érlékpapirszelvények _ _ 690.~5 

tavalyi mérlegbe felvéve 191.- 499J!ö 
Folyószámlakamatok - _ _ _ 1135.4-6 1634.71 
Tagsági dijak számlája : 
1907. én tagsági dijakért be· 

folyt _ _ __ _ . ~ _ 2074.06 
tavalyi mérlegbe vagyonté-

telnek fel véve _ _ _ 2000.- 7 4.06 
t~- évi tagaági dijakéri be· 

folyt _ _ _ _ ·-· _ 9994.-
Hidei mérlegbe v~ontétel· 

Mk felvéve __ _ _ _ !OOO.- 1199-t.. 
Alap t~ tagaági dijak ezimlája ·- 1 OOO.
Pirifogó tagaági elijak számlája_ 500.-
Pirioló tageigi elijak azimlája _ 400.- 13968.00 
K6Dytek éa k6téaek ezf.mlája -~ 1087.76 
8ubTtmti6 azúnla : 
Peati hr. Hitközség aubveDtiója 1000. 

18602.53 

l 
•l 



600.- 1600.-·--- - - i00.-

Orsz. !zr. Közalap subventiója. _ 
Adományszámla - _ _ __ 
Értékpapirok árfolyamnyeresége 

:8uda.pesten 1908 november 1-én. 
Megvizsgáltam és r endben találtam.. 

112.- 18ö02.5i3 
186M.53 

Beck Dénes s. k. 
ellen5r. 

S•ékely Ferencz s. k. 
pénztáros. 

Költségvetés 1908 november 1-töl 1909 október 31-ig. 

Fedezet. 

· 1. Pénztárkészlet 1909 októbe!' 31-én _ _ _ K 34!99.-
2. Rendes tagok járulékai __ _ .... _ _ c 10000.-
3. Hátralékos tagok járulékai _ _ __ -·· _ • ~000.-
4. Folyószámla és szelvénykamatok _ _ - · c 800.
ö. Társulati kiadványok eladásábóL _ _ _ • 500.-
6. Pesti izr. hitközségtől évi segély _ _ _ • 600.-
7. c • • felolvasásokra _ _ • 400.-
. Orsz. magy. izr. közalaptól vidéki felolvasásokra • 600.-

K 49199.-
zükség let. 

l. Titkári fizetés_ -- _ _ __ -. - - -- K 
2. JegyziSi fizetés _ _ _ __ ~ - _ - • 
3. Kezelési és postaköltség _ _ - -- - - • 
4. Nyomdai kiadás és expeditió _ - - - • 
5. !rói díjak _ __ _ _ - - - - - - .. 
6. Szépirodalmi pályadíjra . - - - - • 
7. Irodalomtörténeti pályadíj IL fele - - - « 
8. Budapesti felolvasásokra - - - - - • 
9. Vidéki felolvasásokra _ - - - - - - • 

10. Magyar-Zsidó Szemle sub"'·entiója .- . -- - • 
11. Kolozsvári Felolv. Egylet sub~entlÓJ& - . • 
12. Az orsz. rabbiegyesület Havi · Közl.·nek sub

ventiója _ _ _ _ _ - - - - · • 
13. Kunewalder-alapftvány kamatai - - - • 

1000.-
1000.-
3000.-
6000.-
1800.-
500.-

1000.
tooO.-
600.-
800.-
100.-

300--
3~.-

14. Dr. Freund-féle és befolyt alapitódijaknak az 
alaptőkéhez csatolása_ ~ . - - - - -

15. Egyenleg mint felesleg - - - - -
• 13000.
• 7779.-
K 49199.-

.~sékely FeMtCJ s. k., 
p6nztAroe. 
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VI. 

A Társulat alaps~abályaiból. 

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat czéljai ~ 
a) a szentirás magyar fordításának esrl:közlése, kiadása ée 

terjesztése; 
b) a sze n tirásnak és későb b kori vallásos irodalomnak, és 

általában az izraelita vallás- és erkölcstannak ismertetésére 
és megvilágítására szolgáló miivek kiadása és terjesztése; 

c) a szentirás és a zsidóság történetére s irodalmára vo
natkozó ell$adások szervezésének elősegítése hazai egyete
meink bölcsészeti karán külföldi egyetemek módjára; 

d) ugyanosak e körbe ta1·tozó, valamint egyá.ltalá.n az 
izraelita hitközségi életre vonatkozó nyilvános felolvasások 
rendezése a fövárosban , valamint a vidéken; 

e) a felekezeti élet ismertetésére és nemesítésére szol
gáló népszerű miivek és a hitközség feladatávals az általuk 
nyujtandó hitoktatá.ss~l összefüggő jelesebb munká.k kiadása 
és terjesztése ; .. 

f) a kijelölt tudományos és közhasznú irodalmi czélok 
tekintetéhen pályakérdések kitűzése és jutalmazása. 

3.§. A társulat tagjai lehetnek: 
a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magánosok. 

A tagok lehetnek: 1. alapítók, kik egyszersmindenkorra 
legalább 1 OOO koronát adnak, mely összeget hitközeégek é~ 
egyéb testöletek öt egymásután következő évi 200 koronás 
részletekben törleszthetik: 2. pártfogók, kik egyszer B min
denkorra legalább 400 koronát adnak; 3. pártolók, kik egy
szersmindenkorralegalább 200 koronát adnak; 4. rendesek, 
kik hat éven kereszttU legalább 8 korona fizetésére kötelezik 
~~at. . 

20. §. A tago_k, feltéve hogy ávi járulékaikkal hátral~kban 
nincsenek,. a cselekv() és szenvedl> választási jogaik élvezetén 
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kívül tagilletményben rés~esülnek, 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
hetik. 

Az alapító tagok a 15. §. é1·telmében a vála.sztmá.nynak 
tagjai. 

Tisztviselők: 

Elnök: 
Társelnök: 
Titkár: 
Pénztáros: 
Ellenl>r: 
Ugyész: 

VII. 

A Társuhit képviselete. 

1. IGAZGATÓSÁG. 

fuTVANY-DEUTSCH ~ÓZSEF, nagybirtokos. 
Dr. BAOHER VILMos, ra.bbiképzői tanár. 
Dr. B!Nóczr JózsEF, tanítóképzl>i igazgató. 
SzÉKELY FERENOZ, bankigazgató. 
BEoK D ÉNES, bankigazgató, 
Dr. HALÁsz- FRIGYES, ügyvéd. 

Az igazg. többi tag.fai : 

Dr. ÁGAJ. ADoLF, iró. 
Dr. MEZEY FERENoz, a.z orsz. iroda titkár&. 
Dr. RlhTHY Món, műegyetemi tanár. 

Dr. SxMoN JózsEF, kir. tanácsos, ügyvéd . . 
Dr. BTILLER Món, ügyvéd. 

2. V .Á.LASZTMÁNY. 

A) .f?övá?·osi tagok : 

Dr. ÁGAI ADoLF, író. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyet. tanár. 
Dr. BALABBA JózsEF, gymn. ta.nár. 
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Dr. Bü.r.AI LAJOS, min. tanácsos. 
3. Dr. BÁNóOZI JózsEF, tanítóképzöi igazgató, 

Dr. B.iRoN Jó2'iÁS, egyet. m. taná.1·. 
BEcK D ÉNES, bankigazgató. 
Dr. Buu LAJos, rabbiképzöi tanár. 
Dr. FARKAs EMIL, ügyvéd. 

1 O. Dr. FISCHER GYULA, rabbi. 
Dr. H ALÁSZ FRIGYES, ügyvéd. 
Dr. H Er.I .ER BERNÁT, ·tanár. 
Dr. HEVESI SutoN, rabbi. 
Dr. Kiss ARNOLD, rabbi. 

15. Dr. KoBNER ADOLF, földbirtokos. 
LENKEI HENRIK, reáliskolai tanár. 
Dr. MARCZALI H ENRIK, egyet. tanár. 
Dr. MEZEY FERENoz, ügyvéd. 
Dr. MBZEI MóR, ügyvéd. 

20. Dr. MUNricsi BERNÁT, hitk. tanfelügyelő. 
Dr. RADÓ ANl'AL, író. 
RAD6 VILMos, tanítóképzői igazgató. · 

· Dr. RÉTHY MóR, műegyet. tanár. 
Dr. SCHACHTER MlxsA, egyet. m. tanár. 

25. Dr. ScHILLER ZsiGMOND, szerkesztő. 
ScBóN -DÁVID, hittanár. 
Dr. SrnoN JózsEF, kir. tanácsos, ügyvéd. 
8TERN ÁBRAHÁM, hitk. iskolaigazgató. 
Dr. 8TILLER BERTALAN, egyet. tanár. 

30. Dr. 8TILLER MóR, ügyvéd. 
SZABOLCSI MIKSA, szerkesztő. 
Dr. W ALD.u>FEL JÁNos, gymn. tanár. 
WEisz BERTHoLD, udv. tanácsos. 
Dr. Wmsz.euna GYULA, hitk. titká1·. 

35. Csepeli WEisz MANFRÉD, gyáros. 
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B ) Vidéki tagok: 

Dr. BAKONYI SAMU, ügyvéd, Dobreozen. 
Dr. BERNSTEIN Btr..A, 1·abbi, Szombathely. 
Dr. BüoHLER SÁNDOR, rabbi, Ke zthely. 
B üoHLER P., rnbbi, hloór. 

5. Dr. ErsLER MÁTYÁS, rn.bbi Kolozsvár. 
Jáno i ENGEL JózsEF, földbirtoko , Péc . 
Dr. FiscHER MIHÁLY, rabbi, Zombor. , 
Dr. Fr.Eson ARMIN, rabbi, Mob;lcs. 
FRIEDLANDER GYULA, Dés. 

10. Dr. KEoRIO'lMÉ'l'I LrPóT, rabbi, Nngyvnrnd. 
Dr. KELEMEN ADoLF, rabbi, FogarM. 
KLAUBER FruoYES, tanár Eger. 
Dr. 1ú..mN JózSEF, rabbi, Ka-ssa. 
Dr. KLEIN MóR, rabbj, Nagybecskerek. 

t 5. Dr. Ko niTSORONER LIPóT, ügyvéd, PápA.. 
LEOPOLD SÁNooR, Szeksztírd. 
LIPPE VILMos, kir. táblni biró, Szo]nok. 
Dr. LöWY FERENCZ, rabbi, Marosvásltrhely. 
Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, 81-eged. 

20. Dr. NEUMANN EDE, rabbi, N a.gykn.nizsa. 
Dr. PERLB ÁRMIN, rabbi, Pécs. 
Dr. PtLLITZ BENő, o1·vos, Veszpr~m. 
Dr. PoLLiK MrKsA, rabbi, Sopron. 
REroH MiRTON, bil'tokos, Kalocsa. 

25. Dt·. RósA Izsó, ügyvód, Szeged. 
Dr. RosENBERG SÁNDOR, rabbi, Arn<l. 
SoHRElBER IoNÁoz, (Gyé>r) BéCfc. 
ScHwARz JAKAB, rabbi, Csáktornya. 
Dr. SonwARz Món, rabbi, Gydr. 

30. BELTMANN LAJos, rabbi, llódJuezé>vásltrhE'Iy. 
Dr. SINGER BFlnNÁT, rabbi, Sznbatlka. . 
Dr. AoNNENFELD BERNÁT, ügyvéd, VágnJbQJy. 



Dr. V A-J DA Bgr,A, rn.bbi, L oso ncz. 
:i:-,. Dr. VI<:Nt'.'riANBH J ;A.JOS, rabbi, Ujp ost. 

,v,.~n.asr,tm AooLF, hitk. elnök, Nagyvá.rn.d . 
Dr. 'VET.LRSZ GYULA, rabbi, NagybittRe. 
"\V~n1'UÉIM ÁnMIN1 Székesfehérvár. 

C) '/'ug ok alapító tagsági }ogon : 

Dr. ~,nEUND l aTVÁN. 

Báró GuTTMANN VILMos, Nagykanizsa. 
N ó h ni IIATVA?U ])p;o·rsoa BF.RNÁT alapítvány képviseWje: 

H A'l'VANY-DEUTSCH SÁNDOR. 

!). ÜA'rVANY·DEUTRCH JózSEIJ', gyáros, Budapest. 
HKRZMANN BERTALAN. 

Néhai KonNER ZsiGMOND alapítvány képvise18je. 
Néhai M~GYERI KnAusz LAJOS alap. képvisel<Sje. 
N AGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG képvisell$je. 

l 0. NAGYVÁRADI IZU. HITKÖZS~G képvisell>je. 
• 

PEKTI IZR. HITKÖZSÉG képviseliS je: ADrJER LAJos, elő lj. tag. 
P.EBTI OB.EVRA·KADIBA képvisellSje: WEISZ MANÓ J. n.leJnök. 
Néhai BonwEIGER MÁRTON alapítv. képviselöje. 
Sv!B lUROLY, fé>rendiházi tag, Budapest. 

15. Néhai SvÁB SiNnon alapítvány képviselője. 
SzABADKAIIzn. HITKÖZBÉG képviselője. 

SzÉKELY FERENoz, bankigazgató, Budapest. 
Néhai TAuB SALAMON alap. képviselője. 
Dr. WEINMANN F'OLOP, Budapest. 

20. W INTERBBRG GYULA, Budapest. 

8. SZÁMVIZSGÁLÓK. 

ADL&B LAJos, nagykereskedö. 
BnmTNBB ZRIGKOND L., nagykereskedlS. 
DRUTSCR SiMUEL, háztulajdonoR. 
WoLFNER JózsD, gyáros. 
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VIII. 

Állandó bizottságok. 

l. Biblia-bizottság : 

Elnök: Dr. Bacher Vilmos. Előadó: Dr. Bla.u Lajos. 
Tag: Dr. Bánóczi József. 

• l • 

2. Oklevél-bizottság: 
(szünetel) 

Tagok: 
Dr. Bacher Vilmos. 
Dr. Bárány József, Kecske

mét. 
Dr., Bernstein Béla, Sz om

hathel y. 
Dr. Bloch Henrik. 

6 Dr. Büchler S., Keszthely. 
Dr. Frisch Ármin.. 

Mandl Bernát. 
Dr. Marczali Henrik. 
Dr. Máinai Mihály. 

10 Dr. Pollák M., Sopron. , 
Stern Abrahám. 
Dr. Vajda Béla, Losoncz. 
Dr.Venetianer Lajos, Ujpest. 
Dr. Weisz Mór. 

3 . Felolva.só-bizottsá.g : 

Elnök: 
Dr. Ágai kdolf. 
Előadó: 

Lenkei Henrik. 
Tagok: 

Dr. Balassa József. 
Dr. Blau Lajos. 

s Dr. Feleki Sándor. 
Gábor Ignácz. 
Gerő O .. d .. on. 
Dr. Kiss Arnold. 
li4bor Tamás. 

'9 Dr. ~ohner ACJ.olf. 

Dr. Márkus Dezső. 

Dr. Mezey Ferencz. 
Palágyi Lajos. 
Dr. Patai József. 

1s Radó Vilmos. 
Roboz Andor. 
Ruttkay Miksa. 
Dr. Sebe.styén Károly. 
Steiner József. 

to Szabolcsi Miksa. 
· ,. Székely Ferencz. 

Timá1· Szaniszló. 
pr. Wn.ldapfel J áQO§s 
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4. Propaganda.-bizottság : 

Elnök: Steiner József. Előadó : Dr. Dezső SámueL 
Tagok: 

Aldor Frigyes. 
Auer Róbert. 
Barber I. Zsigmond. 
Dr. Bauer Mór. 

6 Dr. Bernstein Béla, Szom-
bathely. 

Dr. Frisch Ármin. 
FriedHinder Gyula, Dés. 
id. D r . G lass Izo r. 
Goldmann Emil. 

10 Goldschmidt Lipót. 
Gyulai Noé Hugó. 
Dr. Grau er Vilmos. 
H egyi László. 
Dr. Heller Bernát. 

t& Dr. Heller Zs., Máramaros
sziget. 

Bartmann Bertalan. 
Dr. Heves Kornél, Szolnok. 

IX. 

Dr. Inauber Frigyes, Eger. 
Dr. Kobner Adolf. 

2o Kreutzer Jenő. 
Kun Lajos, Baja. 
László Adolf, Miskolcz. 
Löwy Mór, Igló. 
Nagel Ignácz. 

2& Pick Ignácz. 
Dr. Réthy Mór. 
Dr. Schwartz Vilmos. 
Sch weiger Imre. 
Dr. Szabolcsi Izidor. 

so Szabolcsi Miksa. 
Dr. Vajda Béla, Losoncz. 
W echsler Adolf, N.-várad. 
Dr. Weiszbru·g Gyulll. 
Dr. W ellesz Gyula, N agy

bicscsc. 

A társulat kiadványai. 
1. Évkönyv. Szerkesztik dr. BACBBB VILMos és dr. MEZBY 

F.&BENcz. t 895. , 
2. Evkönyv. Szerkesztik dr. BAcHEB VILMos és dr. MEZEY 

FEBENCZ. 1896. 

3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Háberb6l 
fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta dr. KRAUBZ 
Sh!OliL. 1896. 
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4. Alexandriai Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségről. Legatio ad Cajum. Görögből fordította ScHILL 
SALAMON. 1896. 

5. Évkönyv. Szerkesztik BacRER VILMos és BuócZI Józsu 

1897. . 
6. A zsidók története Sopronban a· legrégibb időktől & 

mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Társulat által jutalmazott 
pályamű . Irta : dr. P oLLÁK MrsKA soproni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BAOHEB V!Lllos és BiNócZIJózsEF 
1898. 

8. Szentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. 

9. Évkönyv. Szerkesztik BACHEB VILMos és BúócZI JózsEF 
1899. 

10. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Irta dr. BERi~BTEIN BÉLA szomba.thelyi rabbi. J óKAI Món elő~ 
szavával. 1899. 

11. Évkönyv. Szerkeszti B.iNóczr JózsEF 1900. 
12. Szentírás. ~fásod.ik kötet. - Az első próféták. t 900. 
13. Évkönyv. Szerkeszti .8.\Nóczr JózsEF 1901. 
14. A zsidók története Buda.pesten. A legrégibb idök

töl 1867 -ig. Az Izr. Magy. Irod. Társ. által a. Tencer-díjjal 
jutalmazott pá.lyamü. Irta. dr. BücHLEB SÁNDoR. 1901 . , 

15. Evkönyv .. Szerkeszti B.iNóczr JózsEF. 1902. 
16. A zsidóság szervezete az európai államokban. Az 

Izr. Magyar Irod. Társ. által jutalmazott pályamű. Ida 
dr. VBNETIANER LAJOS 1902. 

17. Évkönyv. zerkeszti BiNóczr JózsEF 1903. 
18. Szentirá.s. Harmadik kötet.- Az utólsó prófé~x 1903. 
19. Évkönyv. Szerkeszti BiNóczr Józsu 1904-. 
20. Évkönyv. Szerkeszti BiNócZI JózsKF 1905. 
21. Évkönyv. Szerkeszti BiNócZI JózSEF 1906. 
22. nasi élete és míiködése.lrta dr. w~x.l.&SZ GYULA 190U. 
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23. Évkönyv. Szerkeszti B.iNOCZI Józ~EF 1907. 
24. Szentírás. N egyedik kötet. - A sz en t iratok. 1907 
~5. Év könyv. Szerkeszti B.!Nóczi J ÓZSEF. 1908. · 
26. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar Irod. Társ. 

áltnl jutalmazott pályamű. Irta dr. K EcSKEMÉTI ÁRMIN. 1908. 
~7. Magyar Zsidó Oklevéltái·. l. k. 1092-1239. Dr. WEISz 

MóR közreműködésével szerkesztette dr. FruscB ÁBMIN. I. k. 
1·903. 

2K Évkönyv. Szerkeszti B.i~ócZl J ózsEF. 1909. 
29. A zsidó ü·odalom története. Az Izr. Magyar Irod. 

Társ. által jutalmazot t pályamű. Irta dr. KEcSKEMÍTI 

ÁRMIN. II. k. 1909. 

x. 

A társulat tagjai. 

1. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Néh. özv. hatvaniDeutsch 
Bernátné, Budapest. 

Dr. Freund István 
báró Gnttmann Vilmos, 

Nagykanizsa. 
Herzmann Bertalnn 

5 HatTany-Deutsch József, 
Budapest. 

Néhai Kobner Zsigmond, 
Budapest. 

Néhai megyeri Krausz 
Lajos, Budapest. 

N éh. Maehlup Adolf, Bu
dapest. 

~1\gykanizaai ~- bi~zs, 

to Nagyváradi izr. hitközség. 
Pesti Chevra.-Kadisa. 
Pesti izr. hitközség. 
Néhai Sehweiger Márton, 

Budapest. 
Sváb Károly, Budapest. 

t 5 özv.Sváb Sándomé,Bpest. 
Szabadkai izr. hitkösség. 
Székely Ferenez, Bpest. 
Néhai Tau b Salamon, B u-

da pest. 
Dr. Weinmann Fülöp, 

Budapest. 
2o Winterbem Gyul~ 
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2. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Néhai Bródy Zsigmond, 
Budapest. 

Deutsch Sámuel és neje, 
Deutsch Marianna. 

Dr. Chorin Ferencz, Buda
pest. 

Néhai Löwy Mór, Bpest. 
s Néhai báró Schossberger 

Henrik, Budapest. 
Schreiber Ignácz, Béos. 

Néhai Steinfeld Antal, 
Debreczen. 

Néhai Steinfeld Mihá.ly, 
Debreczen. 

Néh. Stemthat Adolf, Bp. 
to Stemthal Sa.la.m., Temes-

vár. 
Dr. Stiller Bertalan,Bpest. 
Schwarz Ferencz, Bpest. 
W eis z Berthold, B pest. 

S. P ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos, Budapest. 
Aradi izraelita hitközség. 
Baoher Emil, Budapest. 
Beok Dénes, Budapest. 

6 Boschan J aka b, B pest. 
B ra un W. Arnold, Me ran. 
Breitner Zsigm. L., Buda

pest. 
Budai izr. hitközség. 
Deutsch Sámuel, Bpest. 

10 Ebenspanger Lipót, Nagy
kanizsa. 

N éh ai Ebriich 1\fózes. 
Budapest. 

Néh. Frank Antal, Bpest. 
Mszegi Freund F., Bpest. 
tószegi Freund Salamon. 

Bu<lapest. 

.b liliT ÉtlkönJit .. 1900. 

t5 tószegi Freund Vilmos, 
Budapest. 

maróthi Fürst László, 
Budapest. 

N éh. Garai Károly, Bpest. 
Horváth Zsigmond,Bpest. 
Kecskeméti izr. hitközség. 

toifj. Katser Henrik, Tren-
csén. 

Kobner Agost, Bpest. 
Komfeld Zsigm.., B pest. 
megyeri Dr. Krausz Izidor, 

Budapest. 
Leopold Sé.nd., Szekszúd. 

tá Lindenbaum Mór, Bpest. 
Linzer Béla, Budapest. 
Losonczi izr. hitközség. 
HarczAli izr. hitközség. 

16 
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Néhai Mu.rkbreit Adolf, 
B pest. 

t~o Dr. Misner Ignácz, Bpest. 
Nemesvidi iz1'. fiók-hit

község. 
Ifj. N cumann Adolf, Arad. 
Ohrenstein Henrik, Buda

pest. 
Ókanizsai izr. hitközség. 

s5 Pécsi izr. hitközség. 
Dr. Pillitz Benő, Vesz-

prém. 
Popper I stván, Budapest. 
Reich Már ton, Kalocsa. 
Dr. Rosenberg Gyula, 

Budapest. 
' o Dr. Ság Manó, Bpest. 

Dr. Simon J ózsef, Bpest. 
Steiner Farkas, Nagy

kőrös. 

Steiner J ózsef, HudltpeBt. 

báró tornyai Schassberger 
JJajos, Budapest. 

45 Dr. Schuschny H ., Bpest. 
N éh ai Schweiger Adolf, 

Budapest. 
N éh ai B tern Ignácz, 

Budapest. 
Dr . Stiller Mór, Budapest. 
Szekszárdi izr . h itközség. 

50 Temesvár-belvárosi izrael. 
hitközség. 

Tolnatamási iz1·. hitközs. 
N éh ai lovag W echsalmann 

Ignáoz, Budapest. 
Dr. W einmann Fül.,Buda.

pest. 
csepeli W e isz Manfréd, 

Budapest. 
55 Weisz Manó J. Budapest . 

W ellisch Sándor és Gyula, 
Budapest. 

4. RENDES TAGOK. 

a) P'ővá1'0si l ll!JOk. 

Abeleberg Laj os 
Dr. Abonyi József 
Aczél Károly 
Aczél Mór, 

!l Acsády J en ő 
Adler Ernő 
Adler Gyula 
Dr. Adler lllé~:~ 

Dr. Adlrr M ilu\.ly 

10 Adler Lajos 
Adler Sándor 
Adler Sándor 
Dr. A dl er Zsigmond 
Dr. Ágai Adolf , 

1r; Agoston Gyuln 
Ágoston Kálmán 
Agulár Ede 
Alapi Bf'la 
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Dr. Aln.py Henrik 
:!ú Áldor F ógyes 

Dr. Alexander Be1·nát 
Almási J aka b 
Altmann Mór 
Angyal 1tfárton 

~!í Dr. Áron Géza 
Auer Béla 
Auer Róbert 
Auer J ón ás Gyula 
Auspitz Pál 

so Dr. Eaeher Vilmos 
Dr. Bakonyi Samu 
D r. Balassa József 
Dr. Balkányi Miksa 
Dr. Ballay Lajos 

!Hí Bttlogh Ármin 
Balog Soma 
Bálint Benő 
13á.lin t Gyula 
Bán Dezső 

Hl Bánó Gyula 
Dr. Banóczi ,József 
Dr. Baracs Marcel 
Ba1·bcr J. Zsigmond 
Dr. Barna Károly 

4r, Barta Slíndor 
Harun János 
Bnrdos Lipót 
Dr. Bá1·on J<)nás 
Bttron Gyula 

5o Ba.tó J. l ;ip<'>t 
Dr. Blttori Dtín i cl 
Dr. Baumgurtcn Izidor 

Dr. Baumgarten SA.mn 
Baumgarten Soma 

ö5 Baumhorn Lipót 
Dr. Baue t· lYiór 
Bauer Ferencz 
Blan Adolf 
Blau Gyula 

KO Dr. Blan L ajos 
Bleier Kálmán 
Brachfelcl Lajos 
Dr. Brachfeld Lajos 
Braun Ignácz 

"" Ifj. Brau n Ignác z 
Beck Dezső 

Beck József 
Beok Oszk~ír 
Beck Szjgfrid 

;o Beírnel Sándor 
Békesi József 
Dr. Béla Pál 
Beneelek Károly 
Benedict Gyula 

75 Ben edict Miksa 
Benyovii.s Adolf 
Dr. Berezeller Imre 
Berényi 1\-fiksa • 
Dr. Be1·ényi Sándor 

so Berger A. Lipót 
Berger Lipót 
Dr. B erger Miksa 
Ifj. Berger ~1ór 
Berger Ödön 

so Dergmann ~f<>r 
Bienenstock Samu 

26* 
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Dr. Bihari Mór 
Özv. Einéter Józsefné 
Bing Gusztáv 

9o Bing Gyula 
Birnbaum Imre 
Birnbaum László 
Biró Henrik 
Biró Károly 

95 Bisslichess Mózes 
Dr. Bleich Miklós 
Bleier Jónás 
Bleyer Artur 
Boósz Emil 

wo Brei tn er Imre 
Breitner Károly 

l 

Breuer Armin 
Breuer Mihály 
Breuer Mór 

t 06 Bricht Lipót 
Dr. Brichta Bódog 
Brill Lajos 
Brill Lipót 
Böhm Emil 

110 Boross Miksa 
Boscbán Arthur 
Boscbán Péter 
Boskovitz Sándor 
Dr. Bloch Henrik 

115 Bio ch József 
Bloch Ignácz 
Blücher József 
Bródy József 
Bródy Miksa. 

110 Bródy Bándor 

Brnck Károly 
Bruck Miksa 
Bruckner Henrik 
Dr. Brüll Dániel 

t~5 Dr. Brüll Ignácz 
Bntst Dávid 
Brust Kálmán 
Buchwald Béla 
Buchwald Gyula 

1aü Büchler Mór 
Budai Chevra-Kadisa 
Budai Goldberger Irma 
Burge1· Lajos 
Dr. Csató Gyula 

135 Csengeri Ferencz 
Cserkuti Engel MiksA. 
Csíllag József 

l 

Dr. Czigler Armin 
Cohn Dávid 

14,0 Dr. Dalnoky Béla 
Danneherg Miksa 
Daróczi Rezső 
Dr. Dékány Géza 
Denhof Mór 

u 5 Dr. Déri Ferencz 
Déri Izidor 
Detsinyi Károly 
Dr. Deutsch Antal 
Deutsch Dávid 

J50 Dr. Deutsch E1·nö 
Deutsch Frigyes 
Deutsch Frigyes 
Deutsch Ödön 
Deutsch Vilmos 
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tG5 Deutsch Zsigmond t Eng el N án dor 
Dezsényi Gyula Engelmann Vilmos 
Dr. Dezső Sámuel t9o Enyedi Simon 
Dirsztai Dirsztay Béla Eppinger Károly 
Domány J ózsef Dr. Erdélyi Lajos 

tao Dóczi Ignácz Ernst Emil 
Dr. Domokos Lajos Ernst Vilmos 
Domokos Miklós 195 Dr. Ernyei Mór 
Dr. domonyi Domony Dr. Eulenberg Salamon 

Móricz Faludi Gábor 
Domonyi Brüll Miksáné Faragó Alfréd 

t 66 Dr. Dömény Lajos Dr. Farkas Emil 
Dósa Kálmán 2oo Dr. Farkas József 
Dukász J aka b Dr. Fazekas Oszká1· 
Dukes D. Arnold Dr. Fraenkel Sándor 
Duneitz Vilmos Dr. Frank Salamon 

t7o Dr. Ede1stein Bertalan Fehér Mór 
Egressy Arthur !05 Fejér J en ö 
Ehrenfeld Mór Fejér Márton 
Ehrlich Emil Feldmann Lajos 
Ehrlich Samu Dr. Feleki Béla 

176 Ehrlich G. Gusztáv Dr. Feleki Sándor 

Ehrmann Leon u o Fellner Leó 
, 

Fényes Dezső Eichner Arpád 
Eideles Manó Dr. Fényes Mór 

~ 

Eiser Emil Fenyő Sándor 

tso Eisler Gábor Fenyves Ferencz 

Eisler Samu ! 15 Tatai Fenyvesi Adolf 

Elek Bernát Fleischl Izsó 

Elfer Dániel Fleisohl Mihály 

Éliás Mór • Fleisohl Sándor 

185 Engel Ármin Fleisohhaoker Ede 
HO Fleischmann Ede Engel Ernő 

Dr. Fleisohma.nn lllés Enge! Mihály 
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Dr. Fleischmann J ózsef 
Dr. Fleischmann Hugó 
Fleischmann ándor 

!:S Dr . Fleischmann Sándor 
Fl n ss J ó zs ef 
Freiharger Béla 
Fre i wir th Sándor 
D1·. Freund Lajos 

!so Fillenz Zsigmond 
Fisohel Károly 
Fischer Dezső 
Dr. Fischer Gyula 
:Fischer János 

t35 Fischer J en ő 
Fischer Mór 
Fischer Sámuel 
Fiseber Zsigmond 
Dr. Fodor Ármin 

<Mo Fodor Zsigmond 
Földesi J o achim 
Freud ~fór 
Dr. Fried Leó 
Dr. Fried Sándoz 

t"s Dr. Fried Samu 
Dr. Fried Vilmos 
Dr. Friedler Mór 
Friedmann Bernát 
Friedmann Károly 

tSo Friedmann Sándor 
Dr. Friedmann Bemát 
Friedmann L. Lajos 
Friedlander Lajos 
Dr. Frisch Ármin 

!55 Frisohmann I. F. 

Fritz Manó 
Fröhlich Vilmos 
Fuchs Alad<ir 
Fnchs H. 

~tio Fnchs l gnácz 
Dr. Fuchs Lajos 
Füredi Gyula 
Fürst István 
Gá.bor Bertalan 

t 65 Gallia V ilinos 
Garai Emil 
Gáspár Ferencz 
Gáspár Fülöp 
Gá~pár Izidor 

!iO Gáspár és Révész 
Dr. id. Glass Izor 
Glasner Gyula 
Dr. Glasner Samu 
Gelb Samu 

!75 Dr. Gerber Béla 
Gergely Ede 
Gergely Hugó 
Gerő József 
Gerő Mundi 

!'\() Dr. Gold Simon 
Goldberg Simon 
budai Goldberger Bertalan 
Goldberger Gusztá~ 
Goldberger Igné.cz 

186 Goldberger J en ö 
budai Goldberger Sámuel 
Goldberg Zsigmond 
Goldmann Emil 
Goldmann József 
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!90 Goldscbmied Bernát 
Goldschmidt Lipót 
Dr. Goldschmied Manó 
Dr. Goldschmied Afór 
Goldscbmied Ödön 

!95 Goldschmiedt Sándor 
Goldstein Mór 
Goldziaher Géza 
Dr. Goldzieher Vilmos 
Dr. Gosztonyi Ármin 

aoo Gömöri Béla 
Göndör Károly 
Görög Gábor 
Dr. Grauer Vilmos 
Greiner J akab 

s05 Groszmann Leó 
Dr. Grosz Gyula 
Dr. Grosz Lipót 
GyömrBi M. Manó 
György Arnold 

st o Grün ba. um Leó 
Grünbaum Miksa 
Griinfeld Miksa 
Griinhut József 
Grünhut Zsigmond 

st:; Dr. Griinstein Adolf 
Grünwald Miksa. 
Grünwald Samu 
Gussman Simon 
Guttmann Benedek 

~..o Öz-v. Guttman J aka b né 
és fiai 

Dr. Guttmann Mihály 
Guttmann Tamás 

Gubhnann Zs~ond 
Dr. Gyulay Noé 

~ Haas Zsigmond 
Hacker Bertalan 
Hacker Lajos 
Halász Ferencz 
Dr. Halász Frioayes 

aao Halász Manó 
Halász Mór 
Halász N á tán 
Halász Pál 
Halász Sámuel 

335 Dr. Halmos Sándor 
Handel I. Tódor 
Handelsmann Arnold 
Halbrohr Adolf 
Handler J ón ás 

:uo Hatvany-Deutsch Sándor 
Hansbrunner Yilmos. 
RayGyula 
Dr. Hecht Ernő 
Hecht Gusztáv 

m Dr. Hecht József 
Hecht Samu 
Hegyei Lá.szló 
Heldiberg Imre 
Dr. Beidiberg Márton 

S50 Beidiberg Ödön 
Beidiberg Vilmos 
He isler J ózseí 
Dr. Hegedüs Gyula 
Heller Ármin 

865 Dr. Heller Bemát 
Heller Sándor 
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He1·mann An tal !gnatz Lajos , 
Hel'czfeld Frigyes Dr. hitz Adolf 
Herzfeld Norbert Irsai Ignácz 

sso Hersch Samu Jármai Gyula 
Hertz Aladár a95 Dr. Janovitz Bertalan 
Hertz Ignácz Jónás Ármin 

l 
Herz Arrnin J óná·s Bertalan 
Herzfeld Zsigmond Jónás Izsó 

sa5 Herzfelder Manó Justus Gyula 
Herzmann Bertalan 400 Kada Sámuel 
Dr. Herzog Ede Kádár Imre 
Dr. Hevesi Simon Kain Albert 
Hirsch Nándor Dr. Kaiser Emil 

870 Hirschl Mátyás Kállai Adolf 
Hirschfeld Arnold 406 Káldor Marcell 
Dr. Hirschler Henrik Kammer Benő 
Hirschter Samu Kann Lajos· 
Hochfelder ~Ianó Dr. Kann Sándor 

aio Hoffer Béla Kántor Alfréd 
Hoffer Mihály +to Kántor Oszká1· , 
Hoffmann Armin Kárász Aladár 
Hoffer Márton Kárász Bertala.n 
Hoiimann Béla Karsai Samu 

aso Hoffmann Salamon Karsai Vilmos 
Hollós Oszkár 4!15 Kassai Ignácz 
Horovitz Fülöp Kardos Ernő 
llorovitz ~ácz Kassovitz Tivadar 
Dr. Horváth Dezső Kattler Bernát 

886 Horváth Sándor Katz burg Fülöp 
Horváth Zsigmond 'w Kaufmann Sándor 
Dr. Hreiner A.rtur Klauber Samu 
Dr. Htiltl Hümér Krakauer Lajos 
Dr. botfai Hűvös József Krakauer Sa,mu 

19o Igmándy Mihály Kramer H. 



425 Kramer józsef 
Kramer Malakiás 
Krame1· Rezső 

Kra u sz Adolf 
Krausz Dávid 

4rRO Krausz Dezső 
Dr. Kransz Ede 
K1·ausz József 
Krausz Lajos 
Krausz Miksa 

~ss Krausz Sándor 
Dr. Kecskeméti Adolf 
Kecskeméti Árpád 
Kelemen Adolf 
Dr. Kelemen Miksa 

41o Kell Vilmos 
Keller Antal 
Kemény Dávid 
Kemény Ferencz 
Dr. Kemény Miklós 

U5 Kendi Antal 
Kertész Bódog 
Kiasohek Gusztáv 
Dr. Kiss Arnold 
Dr. Kláris Fülöp 

4Cio Klein Dániel 
Klein Dávid 
Klein Dezső· 

Klein Géza 
Klein Géza 

'55 Klein J. D. 
Klein J ózaef 
Klein Lázár 
Klein Lipót 

Klein Márk 
4no Klein Manó 

Dr. Klein Samu 
Klein Simon 
Klein Sándor 
Kleinmann Adolf 

4sr, Kohn Arnold 
Ko h n J aka b és fiai 
Kohn József 
Kohn Samu 
Dr. Kohn Sámuel 

+7o Kohn VHmos 
Dr. Kobner Adolf 
Rolisoh Adolf 
Konn Lajos 
Kónyi Manó 

J76 Kopstein Lipót Emil 
Kopstein Zsigmond 
Kor~ch József 
Korányi Adolf 
Kőbányai izr. hitközség 

' so Dr. Kövér Soma 
Dr. Kőrösy Józsefné, 
Korvin Gyula 
Kozma Rezső 
Kramer József 

4&> Kreutzer Jenő 
Kriegler Miksa 
D1·. Kriszhaber Adolf 
Krishaber Gyula 
Krishaber és Schlesinger 

490 Kronberger Zsigmond 
Dr. Jiunos Ignácz 
I\ürsohner Ernő 
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JJr. Kürtí .J6z~r-( 

KöHzler H~nrík 
'(ll) KJug La.joH 

Dr. La.dá.nyi UyuhA-
1 ;H ger Sa. ro u 
JAnda.u I•,erencz 
Landauer J 6zsef 

",14, Landsberger Izidor 
Láng József 
Langer Simon 
Langfelder Ede 
Lányi Emil 

(,(ltJ Lá.nyí H enrik 
Dr. La.sz Sam11 
ltá.szl6 BéJa 
L{t.Hzl6 ,Jenő 

Latzk6 Károly 
r, ,o Latzkó Rándor 

J;A.nbentracht Igná.ez 
J>r. Laufer Lajos 
Laufer Zsigmond 
Lázár J ózsef 

lilii LUtZaru~ Adolf 
};ederGr Gábor IgnÁ.cz 
Ledermann Mór 
Leipnik Miksa 
Leitersdorfer Dávid 

r.zo Dr. Leitner Adolf 
Dr. I.Jeitner Ignáoz 
L ei tersdorfer Béla 
ifj. Leítersdorfer Lipót 
Lenkei Henrik 

6tl'í Leopold Rudolf 
Lévai Samu 

Lichtíg Samu 
J;icht.CJehein :Mayer 
D r. Lichtenstejn Sa1a.m. 

5:~'' Dr. Ljnksz Ármin 
JJíttmann Lajos 
Litzmann Ignáez 
Dr. Loránt Leó 
Löbl Mar czell 

6:1/í L öbl Károly 
Dr . Löbl Vilmos 
Löw Arnold 
Löwenstein Arnold 
L öwy Ignáoz 

540 Löwy Károly 
Löwy M. L. 
Löwy Sámuel 
Lukács Emil 
Lukács J 6zsef 

rw; Magy. izr. kézm(i és 
földmív. egyl. 

Dr. Máinai Mihály 
Dr. Mandel Dániel 
Mandl Bernát 
Mandl Miksa 

l 

Mo Dr. Mangold Armin 
Manheit Henrik 
Marer S. 
Dr. Marczali Henrik 
Dr. Markbreit Gyula 

r;r;r. Maróthi Fürst Bertalan 
Márkus Ödön 
Dr. Mátrai Gábor 
Mautner Adolf 
Dr. Mauthner Aladár 
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!)Go May Dávid 
Dr. Aia:rer Sándor 
Medgyes József 
Dr. Medvei Béla 
Meller József 

ss5 Dr . Meller Simon 
Mendl Manó Fiai 
)ierjnger Lipót 
Messinger J án os 
Dr. Messínger Lipót 

s;o Mezei Ernő 
Mezei Lajos 
Dr. :r.,I ezey Ferencz 
Dr. Mezei Mór 
Milch Géza 

675 :Milch Oszkár 
Dr. Mohr Béla 
Dr. Mohr Mihály 
Moller Vilm os 
Molnár Albert 

sw Molnár Ernő 
Molnár Lipót 
Dr. Molnár Mór 
Morgenstern Emil 
Dr. Munkácsi Bernát 

v85 Musquitter Lajos 
Müller Mór 
Müller Vilmos 
Dr. Nádas Bertalan 
N á gel Ignác z 

5~to N ag l er József 
Nagy Andor 
Nagy Ödön 
Nyári József 

Nemes llarcell 
5!15 Dr. Xémet Antal 

Dr. Neuberger Árpád 
Neugröscbl ándor 
Dr. Tenmann Armin 
Neuman Artur 

1>00 X eumann Béla 
Neumann Ferencz 
Dr. Neumann Miksa 
Neumann Samu 
Neumann Sándor 

su5 Neumann Simon 
Neumann és Vidor 
Neumayer Fülöp 
N euwirth Rezső 
Óbudai Chevra-Kadisa 

Hto Óbudai izr. hitközség 
Ohrenstein Henrik 
Ofner Dezső 

Dr. Oláh Dezső 

Orsz. izr. tanítóegyesület 
616 Orsz. izr. tanítóképző int. 

Orsz. rabbiképző -int. 

Pál Henrik 
Dr. Pap Dávid 
Dr. Patai József 

6! 0 Dr. Patai Samu 
Dr. Pátkai Dániel 
Pauncz Sándor 
Perényi Adolf 
Pesti izr. hi tk. fiárvaháza 

6!5 Petényi József 
Perlesz József 
Pick Ignácz 

' 
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Pick Salamon 
Pintér Imre 

sao Pintshof J. Mór 
Platsebek Vilmos 
Plesz Mór 
Phrenix ü·od. r. t. 
Polatsek Lajos 

sa5 Polgár Emil 
Polgári Berfőző 
Politzer Miksa 
Politzer Ignáoz 
Politzer Miksa 

6"-0 Politzer Sándor 
Politzer Sándor 
Pollaosek Henrik 
Pollaosek J en ő 
Pollak Jakab 

s'fi Pollák József 
Pollák és Schifi 
Polyák Hugó 
Poór Jakab 
Poór Rezső 

eGo Pór Jenő 
Popper Gusztávné 
Popper Hugó 
Popper Károly 
Popper Károly 

655 Popper Mór 
Dr. Porosz Mór 
lovag Posner Alfréd 
Preiser Miklós 
Rácz ArtuT 

Bso Rácz Ferencz 
Rada. Dezső 

Radnai Károly 
Dr. Radó Antal 
Radó Viktor 

665 Radó Vilmos 
Radványi Ottó 
Dr. Rakonitz Mór 
Dr. Rappaport Béla 
RanBchburg Gusztáv 

s?o Rechnitz Ödön 
Redő Ignácz 
Reich Jenő 
Dr. Reich Miklós 
Dr. Reiner Ede 

6i5 Beiner Ferencz 
Rein er Mik lós 
Beimann Lázár 
Reisz D. J . 
Rendes Izidor 

sso Dr. Renner Adolf 
Dr. Réthy Mór 
Révai Miksa 
Révész Adolf 
Richter Gedeon 

686 Dr. Richtmann Mózes 
Rigócz Zsigmond 
Rokenstein Sándor 
Róna József 
Rónai Gyula 

690 Rosenfeld Ármin 
Rosenfeld Ede 
Ros en feld J &nos 
bicskei Rosenfeld Henrik 
Rosenberg Mór 

a95 Rosenzweig Mór 
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Roseth Gyula 
Rothauser Mózes 
Roth Miksa 
Dr. Roihbart J. 

700 Rothberg Vilmos 
Dr. Rott Jakab 
Dr. Rotter Henrik 
Róz.sa Béla 
Dr. Rózsavölgyi Manó 

705 Salzberger József 
Sarkadi Ignácz 
Sándor Pál 
S&lgó Henrik 
Dr. Salgó József 

no Sándor Fülöp 
Dr. Sámuel Lázár 
Sarbó Leó 
Dr. Scha3íer Zsigmond 
Dr. Schachter Miksa 

1i& Schaurer Béla. 
Dr. Scheimann Emil 
Scheimovioh László 
Schillinger Sándor 
Dr. Schiller Zsigmond . 

ao Schlanger Adolf 
Sohlanger Armin 
Schlanger La. j os 
Schlesinger Gyula 
Schlesinger Ede 

7!6 Schlesinger Sándor 
Schlichte1· Izidor 
Schweiger Imre 
Schweitzer Henl'ik 
Schracker Izidor 

;so Dr. Schreyei Jakab 
Schmiedl Albert 
Schmiedl lgnácz 

· Schöfier Bódog 
Schön Dávid 

7s5 Schön Mór 
Schönfeld Gábor 
Dr. Schöntheil Mór 
Schulhof N4ndo.r 
ifj. Schultz József 

; «> Schulz Vilmos 
Schwarz M. 
Schwarcz Izidol' 
Dr. Schwartz József 
Schwartz Gusztáv 

u5 Dr. Schwarz Ede 
Schwarz Ernő 
Schwarz Ferencz 
Schwarz Lipót 
Schwarz Rudolf 

;so Schwarz Simon (IV. k.) 
Schwarz Simon (VIT. k.) 
Dr. Schwarz Vilmos 
Sebes Géza 
Sebestyén Arthur 

755 Dr. Sebestyén Károly 
Sebők Albert 
Sessler Zsigmond 
Seidler Vilmos 
Berényi Samu 

;so Silbermann Pinkás 
Simon Béla 
Dr. Simon Izidor 
Simon Jakab 
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Simon Miksa 
7ö5 Dr. Singer J aka b 

Singer Lipót 
Singer Sándor 
Sipos Béla 
Sipos Henrik 

n o Sohr Benő 
Soltész József 
Somló Gyula 
Somlyó Mór 
Somogyi Albert 

775 Sommer Ignácz 
Spitz Márk 
Spitz Simon 
Spitzer Ignácz 
Spitzer József 

1so Spitzer Lipót 
· Spitzer Miksa 

Spitzer Náthán 
Dr. Stadler Jakab 
Dr. Stamberger F. 

785 Dr. Stsmberger Salamon 
Staropfer Kálmán 
Strasser Alfréd 
Dr. Strass er Imre 
Győrvári Strasser Rezső 

79o Strauss Mór 
Dr. Stein Emil 
Stein Miklós 
Dr. Stein Miklós 
Dr. Stein Miksa 

79& Steinherz Bernát 
Steiner Ármin 
Steiner J en 5 

Dr. Steine1· Lajos 
Steiner Sándor 

soo Stein berger J aka b 
Steinberger Zsigmond 
Sterk Rikárd 
Stern Ábrahám 
Stern Ármin 

sos Stern Béla 
Stern Alfréd 
Stern Gyula; 
Stern Borna 
Stern Henrik 

sto Stern Izsó 
Stern Kálmán 
Dr. Stern József 
Dr. Stern Samu 
Stieglitz Rezső 

815 Stier Zsigmond 
Stiffson Emil 
Stomfai Lajos 
Strelinger Gyula 
Dr. Stricker Mó1· 

820 Surányi Béla 
Surányi József 
Szabó Ármin 
Sza hó Gyula. 
Szab 6 József 

8!.5 Szabó Rezső 
Dr. Szabolcsi Izidor 
Szabolcsi Miksa 
Szalai Ödön 
Szánto Aladár 

88o Szász Béla 
Székely Fe1·encz 
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ifj . Székely Ignácz 
Székely Ignácz 
Dr. Székely Miksa 

ss5 Székely Simon 
Székely Mór 
Székely Miksa 
Szende Béla 
Szende Fülöp 

s'o Szende Lajos 
Dr. Szenes Zsigmond 
Szepes Béla 
Szilas N án dor 
Dr. Szili Adolf 

M-5 Szilárd Károly 
Szirmai Oszkár 
Dr. Szirmai Manó 
Tauszig Hugó 
Dr. Tauber J aka b 

s5o Tedesco Bernát 
Teichner Arnold 
Teichner Gyula 
Dr. Temesváry Rezső 
Tenezer Emil 

sss Timár J en ő 
Toch Samu 
Tolnai Gyula 
Dr. Tolnai L~íszló 

Török Gyula 
86o Trmnka József 

Trobitsch Miksn. 
Tttróczi S<í.ndor 
T~uk Sándor 
erényi Dllmann G)·nht 

til);, Dr. Unger BernR.t. 

Ungár Miksa 
Unterberg Albert 
Urbán Adolf 
Urbán 8. L. 

Bio Urbán Zsigmond 
Vadas Rezső 
Vajda Dezső 
Vajda Gerő 
Dr. Vaisz Sándor 

Bis Valkó Miksa 
Vári Dezső 
Varjas Adolf 

Dr. Várkonyi Kálmán 
Vasadi Gyula 

880 V écsi J en ö 
Dr. Vermes Lajos 
Veisz Adolf 
Vermes Ernő 
Dr. Vidor J en ő 

sss Dr. Virág Mór 
Visnofszky Sándor 

Vit éz Gyula 
Dr. Waldapfel János 
WaJdner Mór 

!IO Wassermann Ljpót 
Weidinger Miksa 
WeicUinger Zsigmond 
\Veinr eb B. 
Vl ein er Sándor 

ns Dr. \Yeiss Hugó 
W ei~s Zsigmond 
Dr. " Toissberger .Miklós 
\Ycisz l~mil 

Dr. " 'e isz Gy nl a 



uoo WeiAz Henrik 
W eisz Iml'o 
Dr. W eisz Jakab 
Weisz Jj. Pttl 
Weisz Manó 

uon l >r. Weisz Miksa 
D1·. vV e isz Mór 
W eis z 11ivadar 
vVoiszbe1·gor Antónia 
Dr. W oiszburg Gyula 

oto Weiszmann Noó 
W eitzenfeld J aka b 
W ellisch Hugó 
W elliso h L eó László 
Widder H enrik 

D' r) Widder Mór 
Wiener Mór 
Wilheim Artut· 
'Vimmor Mór 
Winkler Mihály 

A:to Wintor llerrma11n 
.. Wittonherg Ignáoz 

Wodin.nor Arthur 
Dr. Wolf Vilrnos 
Wolfner Gyula 

n'!\ W o lfnor J ó z sof 
Wolfnm· Lttjos 
W olfn or Tivadar 
Wolifik Borna 
W oliner Ji,ülö1) 

nuo Zádor Fólix 
Zala Adolf 
Zelinge1· Samu 
Dr. Zerkovitz Imre 
Zinsenheim Zsigmond 

oms Zoltán Béla 
Dr. Zsengori Miklós 
Dr. Zsongeri St~Jmu 
Zwack Samu 

b) Vidéki tuy o/r-. 

Abádszalók. 
Gróf F. Gyula 

Abony. 

t60 Dr. Blumgruna Naftáli 
Ha.y Károly 
Ha.y Mór 
Dr. Hir n Márton 
Izr. hitközség 

Itt& Kopecki Ármin 
Lang Oezkf\r 

Löffler Miksa 
Pintér Gyula 
R ich ter Bél lL 

9&o Dr. Révész Géza 
Véli Miksa 

Adony. 

Dr. Löwinger Sámuel 

A lu e~·tiih·MJ . 

Bleier Gyula 
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J~ovien F'eroncz 
9or, Tábor Gyula 

Ulmer István 

Alhó. 

Dr. Beiner Miksa 

Alsnlerl4va. 

Izr. hitközség 
Kormos Ármin 

911o Dr. Rudolfer Antal 

A lll ó t~wgycwód. 

Csillag Gusztáv 

l1l..9áHZf3rnye. 

Berger Mór 

AnarcR. 

Liner Gyula 

A nnttvő l(J?J. 

Dr. Mosonyi A. 

Antalfalva. 

om; l>r. Fischer Miksa 
Dr. Klein Lipót 
Spitzer Géza 
Stein Mór 

Ap ez. 

,J un greisz Sam u 

Az IM/1 f~vkünyue 1909. 

A pcz-Zaayva11zún l6. 
v1o lteinitz Béla 

A1·ud. 

Adler Andor 
Bing és Löbl 
Frronkel 8. Sándor 
Funkelstein J ózeef 

tn& J ellinek József 
végvári Neumann Dániel 
R6na.i János 
Dr. Rosenberg Sándor 
Singer Izraél 

oso Dr. Steinitzar Pál 

A?·anyosman•ótlt. 

PeW Albert 
Dr. Perl N. 
Dr. Silberfeld J R.ka.b 

A8zód. 

Büchler Nándor 

Bácsa lmátt 

985 Rosenberg Emil 

lJ aja. 

Dr. Brach Samu 
Chevr~t Kailisa 
Dr. Fleischmann Mór 
Goldacbmicd Zsigmond 

1•eo Hesszer Gyula 
Izr. hitközség 
Izr. nöegylet 



fl 
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Kun Lajos 
Pollák Illés 

99& Pollák Lajos 
Reich Salamon 
ifj. Reich Vilmos 
Rosenberg J aka b 
Dr. Rosenberg Samu 

woo Schliesser Miksa 
Somogyi Emil 
W eidinger Rezső 

Balassagycwmat. 

Barok József 
Dr. Feledi Jenő 

100,:; Felsenburg Gyula 
Felsenburg Ödön 
Dr. Grünbaum Aladár 
Himmler Bertalan 
Hoffmann Hermann 

tow Izr. orth. hitközség 
Klein Adolf 
Löwy Lipót 
Meisner József 
Pollaesek Rezső 

1o15 Pollaosek Sándor 
Dr. Révész Dezső 
Rózsa Jenő 
SaJgó Sándor 
Schmidl Sámuel 

1010 Weisz Arnold 

Balatonbug lá J>. 

Özv. Frank Henrikné 
Dr. Telegdi Zsigmon(l 

.. 

lJ(tl.atoJtszentgyörgy. 
Dr. Vl\rkonyi Jenő 

nm1 anyanlágócs. 

Lebovics I. 
tots Dr. Stauber H. 

Weisz Ödön 

Barossháza. 
Poliezer Sándor 

Békéscsaba. 

Dr. Fáy Samu 
Kun Ede 

1oso Reismann Simon 
Schwarz J 6 n ás és Fia 
Wallerstein S. Sámuel 

B elényes. 

Fainstein Márton 

B m·egszász. 

Balká.nyj Ödön 
1os 5 Fehér Emil 

Kont Manó 
Lipner Izidor 
Dr. Reismann Simon 
Roth Gábor 

to'o Virányi Béla 
Weisz Ignácz 

Be1·etty6uj falu. 

Dr. Krausz Samu 
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Dr. Renner Albert 
Zádor Márton 

Besztercze. 

1odt6 Dr. Biss Kornél 
Grünfeld Adolfné 
Klein József 
Dr. Sch erf Izraél 

B eszte1·czebánya. 

Izr. hitközség 
t OöO Dr. Forgesz Samu 

Sonnenfeld Mór 
Dr. Schönfeld Áron 
Dr. Szilárd Frigyes 
U nger József 

Bicske. 

1055 Freund Arthur 
:S:errmann Sándor 

Bod'rogszet·dahely. 

Guttmann Mór 

Boj cs. 

Grossmann Samu 

Bonyhád. 

Fleischmann Lipót 
toeo Hirschmann testvérek 

Honi~ Albert 
Müller Lipót 

Borsfa. 
Back Hermann 

Bozovics. 

Spa3rger Ignácz 

B'rassó. 
1065 Dr. Feiler Ignácz 

Gál Nándor 
Horn Bódog 
Klein Sámuel 
Mátyás Adolf 

t07o Marer Benő 
Rosenfeld Dávid 
Taobauer Adolf 

Brogyán. 

Pollák Sándor 

Buttyin 

Izr. hitközség 

Csacza. 

1075 Klappholz József 

Buziás. 

Brasch Simon 

Csáklyó. 

Mandel Rudolf 

Csákova. 

Dr. Kohn Rezső 
Dr. Osztern Salamon 

~7* 

\ 
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c~(Í k( ())·nya. 

, oso Heinnoh M. 
Moees Bernát 
Schwarz J. 
Wollák R. 

Csan t a·t•é1·. 

Roder Jakab 

Csapi. 

1086 Sommer Ignáoz 

Csikszentki1·ály. 

Friedlmnder Emil 

Csong1·ád. 

Buok Hermann 
Izr. hitközség 
Fekete La j os 

Cs H 1·gri 

1090 Izr. hitközség 
Dr. Kohn Lajos 

Cf\IU'O(J. 

Kálmán Lipót 
Roth Jakab 
Weltma.nn Lipót 

Csu z. 
H196 Honig Dávid 

( }/,(1g lé ti. 

Bikur-Oholim-Egylet 

Dr. Osztern Salamon 
Scheiber Zsigmond 
Dr. Váradi Sámuel 

Czelldömölk. 

u oc Dr. Balassa Jenő 
Bischitz Károly 
Komlós Sándor 
Rosenberger M. Miksa. 
W eis z Sándor 

Czinkota. 

t r05 Izr . hitközség 

Dá,·da. 

Bihari Benő 
Dr. GondaSándor 
Dr. Berger LajoR 
Dr. Gruber Lajos 

ut o Keszler Gábor 
Singer Emil 
W ámoseber Lt~szló 

TJebreczett. 

Aufrioht Alajos 
Dr. Bo.lázs Bertalan 

t 1 tr; Dr. Balkányi ~fiklós 
Deutsch Igná.oz 
Deutsch Sámuel 
Dr. F ejér Ferencz 
Dr. Fleischma.nn ~fór 

1 t :!o Dr. Freund t. 
Goldberger Adolf 
Dr. Ontfrenncl Ht~mtwl 
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Hajnal Sámuel 
l 

Hirschfeld Armin 
u ts Hoffmann Sándor 

Hoffmann és Kronovioz 
Izr. bitközség 
Izr. nőegylet 
Izr. szantegylet 

l t liO Kardos Samu 
Kohn Lipót 
Krausz Vilmos 
Liadermann Henrik 
Dr. Popper Mór, 

n :~5 Sch weitzer József 
Dr. Szántó Sámuel 
W einstein Jakab 
W eis z Sándor 

fl é.o;;. 

Elefánt Sándor 
tuo Fried.lrender Gyula 

Gálocsi Samu 
Hirsch Vilmos 
Dr. Hollronder Samu 
J erémiás és Rose n borg 

"'fi Klein Nándor 
László Ernő 
Reiter Lajos 
Rosenberg Lajos 
Dr. Vajda Lipót 

1150 Dr. Wattenstein Noé 

Detta. 
Kecskeméti Imre 

/J éva. 

Blum Zsigmond 
D eutsch Miksa 
Dr. Diósi Sámuel 

u r,s H irsch Adolf 
Köves Andor 
Laufer Arnold 
Laufer Miks& 

Dr. L ászló Lázár 
t l Go Dr. Leit ner MihéJy 

Mannheim Ármin 
Nussbaum Hermann 
Dr. Schulhof Zsigmond 
Werner Ignácz 

Dévaványa. 

1165 Berkovits Dezső 

Grünfeld Ignácz 

Dévényuj falu. 

Kohn Sámuel 
)fittelmann ){. és Társai 

Dicsc'i$zc•ntliUí1·tou. 

Dr. Erdős !zor 

Dombok. 
u1o Benjamin Jenő 

n omborár. 
Reinitz Gábor 
Hpitzer Sáudor 
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J una{öldvá'l'. 

Borovitz József 
Haaz Sámuel 

t t 75 Kovács J en ö 
Dr. Lévai Dezső 

Duna zet·dcthely. 

Freund Miksa 
Steiner Salamon 
Wiener Simon 

Ebeczk. 

u so U ngar Zsigmond 
Zinner György 

l!:cseg 

Gróf Sándor 
Dr. Zukmann Mór 

Écska. 

Braun Jakab 
1186 Folkma.nn Ferencz 

Kohn Izidor 

• 

Dr. Measinger Károly 

Eget·. 

B ra un József 
Greiner Arnold 

u9o Grosz Gábor 
Ernst Ede 
Dr. Heim l er Ede 
Kardos Sándor 
Kaufmann Alfréu 

1196 Dr. Klau ber Frigyes 
Lichtmann Ernő 
Mezei Dávid 
Rosenfeld Gyula 
Rosner Jenö 

12oo Dr. Roth Dezső 
Dr. Schweiger L. 
Weinberger Zsigmond 

En&rőd. 

Roth Lajos 

Eperjes. 

Chevra-Kadisa 
t!05 Czajler Elek 

Dr. BöhmAladár 
Dr. Engla:mder Emil 
Izr. hitközség 
Dr. Neuwirth Zsigmond 

ato Dr. Propper József 
Dr. Rosenberg Teofil 
Dr. SonnenscheinSimon 
Stern Fülöp 
Weisz He1·mann 

1!16 Weisz Jenő 

, 
É1·sek~jvá1 ·. 

Kurzweil Gáspár 
Singer Lipót 

1!/rzsébet(alva. 

Grauer Sándor 
Dr. Krishaber B. 

1 HO Dr. Pártos H. 
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Ewzé/:. 
Frieclmann Árpád 
Halász Sándor 
Klein Zsigmond 
Dr. Kohlbach Oszkár 

1!25 Perlstein Lajos 
Dr. Reinfeld Károly 
Dr. Ungár Simon 
Weisz Ödön 

Fac.sPt. 

Izr. hitközség 

Fu dd. 
t~so Grünwald Lajos 

f?ehé>·tr1nplo111. 

Löwy Jenő 

FrkPteptt-.qzta. 
, 

Lonkai Armin 

Fe~ öszállá.~JJatah. 

Schlesinger Adolf' 

Fr~ ih.,-i.s á. 

Elefán t Sándor 
na5 Glanzmann Zsigmond 

Hoffmann József 
Dr. Lax Samu 
Dr. Mátrai Igná.cz 
Weisz Jenő 

Ve ~tes. 
IMo KHssovit?; Ti v adar 

fi'i1u u r•. 

Ábraham József 
Ch e vra-Radisa 
Dr. Frank József 
Bartmann József 

t ur; Kir z Adolf 

Foga-ra~. 

Izr. hitközség 
Izr. nőegylet 
Dr. Kelemen A. 

FugyiváJ á,·hPly. 

Nnssbaum Sámuel 

Gal.ántu. 

ltiío Dr. Neumann ~fór 

Galgó ez. 
Izr. Leányok egyesülete 
Izr. népiskola 

Gál. zéc~. 

Dr. Ruda.li IzraéJ 
Dr. Schwarz Ignácz 

Gm·a) 11szr nt be ned e li. 

ttö5 Dr. Krö.mer Béla 

GararnszP ntkctr :l. 

Izr. hitközség 



Ga'ramszentlőrincz. 

Izr. hitközség 

Gödöllő. 

Blumenthal Manó . 

Gö1nö14bar ka. 

Grünmann Arnold 

Gye?·gyóalfalu. 

t!6o Rosenfeld Miksa 

Gyergyóbékás. 

Simon Márton 

Gyergyószentmiklós. 

Stein Elek 

Gyimesközépl.alr. 

Goldschlag Osiás 
Ringwald Márk 

t!65 Smilovits Jakab 
Smilovits Márton 
V enetianer Mór 
Dr. W assermann Simon 

Gyoma. 

Hartenstein Vilmos 

Gyöngyös. 

n1o Keresk. csarnok. 
Spitzer László 

l l 

Gyiir. 

Chevra-Radisa 
Déri József 
Gy5r szabad kir. város 

1276 Izr. hitközség 
Krausz Mikea 
Mautner Henrik 
Scheiber M6r 
Dr. Schwarz Mór 

aso Szendrői Mór 

Gyula. 

Dr. Berkes N. 
Braun Mór 
Ozinczár Adolf 
Czinczár Dezsé> 

1285 Izr. hitközség 
Dr. Kohn Mór 
Dr. Major Simon 
Dr. Marton József 
Reisner Béla 

ueo Reisner Ede 
Schwimmar Adolf 

Hajduszoboszló. 

Adler Samu H. 

H atáru.i falu. 

N eudorfer Izidor 

Hatvan. 

Balázs Ödön 
tl96 Blumenthal Béla. 
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Grün József 
Dr. Lakner Aladár 
Löw Andor 
Török Adolf 

Héj ö bába. 

1000 Fried Miksa 

H m·Jiádgecse. 

Glück Lajos 

H evescsány. 

Dr. Radnai Manó 

H ódmezövását·hely. 

Dr. Aniszfeld Endre 
Beregi Lajos 

t ao5 Feiner Mór 
Izr. hitközség 
N eumann József 
Pollák Sándor 
Beltmann L ajos 

1ato Steiner L. J ózsef 
Dr. Wilheim Arnold 
Kiss Bertalan 

Hosszúvölgy-puszta. 

Buchwalder Jónás 

Hőlak. 

Schlesinger Richárd 

ldV01'. 

t8t5 Kohn Miksa 

f.q lú. 
Izr. nöegylet 
Izr. hitközség 
Izr. iskolaszék 
Dr. Korach Fülöp 

taw Dt. Lorber Adolf 
Lőwy Mór 
Rosenthal Mór 
Dr. Rottenberg M. 
Dr. Singer Alfréd 

13!5 Dr. Szita. Bertalan 

fllava. 

ifj. Donáth Manó 
Fischer Félix 
Dr. Pollacsek Simon 
Dr. Rosentha.l Bertalan 

Ipolyság. 

Jsao Izr. hitközség 
Szauer Izidor 
Dr. V ámos Béla 

I loba. 

Stern Mór 

l vándá1·da. 

Láng Hermann 

.Jánoshalma. 

' 

t SS5 Dr. Holbender Adolf 

Jánosháza. 

Rosner Dezs() 



J á.<~,zbet·ény. 

Ch e vra-Kadisa 
Dr. Konrid Árpád 
Leitner Ármin 

s3~ Sehatz H enrik 
Dr. Bzivos Ferencz 
Dr. Weisz István 

Jászladán.y. 

Lusztig Adolf 

Kál. 

Lőte Lázár 

KuhJcso. 

t~U5 Stein berger Hermann 
Dr. Szántó Lajos 
Wolf }fór 

Kápolnás. 

Taussig Sándor 

Kaposvó1·. 

Frinkl illés 
l:lGú Dr. Herzog ?JI. 

Izr. hitközség 
Kemény Samu 

· Karácsond. 

Klein Aladár 

Ka'f'ámebe.q. 

Antal Imre 
t arJ6 Dr. Gergely illés 

Haller Emő 
Lukács Ferencz 
Dr. Mayer Vilmos 
Pollák Sándor 

t38ú Dr. Roth Ernő 
Wiener Gyula 

Kasso. 

Chevra Radisa 
Frisch Samu 
Dr. Klein József 

t?A5 Izr. anyahitközség 
Dr. Kircz Vikt<>r 
Korach Hermann 
Dr. Pap illés 
Poliezer Izsó 

13'iCJ Dr. Sicbermann Bernát 
Tyrnauer Samu 
Dr. WeiB!s Béla 
W eis z Izidor 

KPc.(jkemét. 

Dr. Bárány J. 
t?.75 Brachíeld O., 

Feldmayer Ignácz 
Fischpán Mór 
Gross Simon 
Dr. Kecskeméti Adolf 

1380 Dr. Kecskeméti Lajos 
Kohn Gábor 
Dr. Szivós Ignácz 

Keszthely. 

Beck Sándor 
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Dr. Büchler Sándor 
t3'l5 Hoffmann Soma 

Izr. hitközség 
Mandl Pál 
Neumark Ignácz 
Pető Vilmos 

t a!Jö Dr. Schwarz Zsigmond 

Kézsmá·rk. 

Dr. Pollak Vilmos 

Király he[,,tecz. 

Fenyvesi Káhnán 
Dr. H egyi Dezső 

Kis bér. 

Izr. hitközség 
t39s Kohn Lipót 

Dr. Neumann Jákó 

Kiskunhalas. 

Grosz Adolf 
Hofmeister M6r 

Kiskö,·ös. 

Go.rócz Aladár 
' 

Kislt"ti.rtö~. 

t '<lő '\\-eis z József 

Ki~marton. 

id. Wolf Lipót 
Wolf Sándor 

Ki3kunhalas. 
Dr. Hofmeister Júda 

Kispes t. 
Chena-Kadi.sa 

u~ Herbaesek .Antal 

Kuporuba. 
Haas Adolf 

' 
Kisseb es. 

~n der J 6zsef 

K~ Plrnecz. 

Löwinger Lajos 

Ki.~ennye. 

Bruck:ner Adolf 

Kisl·á,·da. 

tuo Halasi Mór 
Kereskedelmi liör 
Molnár József 
Beismann Samu 
Széll Mi bál~ . 

u ts Dr. Vadász Lipót 
Weisz Lajos 
Zuckermann Bernát 

Kolozsvár. 

Abrahám Sándor 
Berger Dezsó 

t'io Bergner Mór 
Berkovits Arnold 



, ~ l 

TARSULATI KOZLRMENYEK . 

Binder Mór 
Csapó Lázár 
Burger Frigyes 

a ! ó Dr. EisJer ~1átyás 
Dr. Fenyő Béla 
Dr. F odor István 
Frankl Miksa 
Gárdonyi Imre 

t 48(1 G lasner J aka b 
Grosz Frigyes 
Halász jenő 
Hunwald L. 
Izr. nőegylet 

H 35 Kemény Arma.nd 
Dr. King Lipót 
Knhn Bernát 
Kollá.r Miksa 
Lasz Lázár 

tuo Löblé Mihály 
~festitz Ferencz 
Neuberger Zsigmond 
Orth. izr. hitközség 
Polak Gaston 

t -'45 Robert Lipót 
Dr. Rosenberger Mór 
Stern Izidor 
Strompf József 
Schö n berg Miksa 

1 'oo Szántó Bertalan 
Szemcs Károly 
Dr. Tauber Farkas 
Vass Samu 
Weisz Ármin 

uar; Dr. Weisz József 

W eis z Kálmán 
Weisz Mór 
W er theim er Samu 

Komá?·om. 
Chevra-Kadisa 

1~0 Fried Jenő 
Izr. hiiközség 
Milch Dezső 
Spi tzer Béla 

Komá?'Oinfüss. 

Fleischmann Dávid 

Körm end. 

1 , s.; Bernstein Győző 
Izr. hitközség 

Kö·,•)Jlöczbánya. 

Izr. hitközség 
Dr. Langfelder Adolf 

Körösmezö. 

Hanslich Vilmos 
a;o Heifermann Szanye 

Rosanthal Chaim 
ifj. Rosanthal Dávid 
Rosanthal Jónás 
Rubel Eisig 

a ;s Sebnabel Dávid 
Schweid Arnold 
Wald Hermann 
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Kö,·östa,·c:-;a. 

Hubert Károly 

Köszeg. 

Dr. \Viener Márk 

Ku nbaja. 
uso Rosenberg Mátyás 

Kunszentmiklós. 

Weinberger Ernő 

Léva. 

Izr. hitközség 

Lippa. 

Böchler Károly 
Dr. Dohos Ignácz 

1485 Grosz J ózsef 
Sándor Mór 
Schwarz J á nos 
Dr. Steiner János 

Liptószentmiklós. 

Gansl Igná.cz 
~A90 Dr. Hertzka. Gyula 

Dr. Kux Bem át 
Dr. Lefkovits Salamon 
Dr. Mayer Ármin 
Dr. Singer József 

•"ss Siark Ábrahám 
Schwalb Albert 

Liptóujooi·. 

Bloch Mór 
Roth Arthur 

Losonc z. 

Borsod-Miskolczi góz· 
malom losonczi és 
hatvani gőzmalmai 

1soo Dr. Barta Mór 
Dr. Fischer József 
Dr. Keszler Lipót 
Kirner J ózseí 
ifj. Ledere r Mór 

tStl5 Löwy Adolf és Fiai 
Mannheirner Leó 
Dr. Oppenheimer Fer. 
Sacher Gnsztáy 
Stemlicht Salamon 

t 5to Schneller Károly 
Dr. Y aj da Béla 
m. Dr. "ohl Adolf 

Lugos. 

Ifj. Deutsch l. 
Dr. F ényes József 

t5ts Klein Sámuel 
Dr. Lenke Manó 
Dr. Rosenthal Gyul•\ 
Tyroler Emil 
V értes Lajos 

Mudct. 

tsto Stein &.lamon 
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Oester1·eiche1· Sámuel 
Mágócs. tsso Sebők József 

Honig Dávid Sohnitz József 
Komlós Miklós Schöngut J aka b 

ft1akó. jVfa1·osillye. 
Dr. Adle1· Artúr Kohn Jónás 
Ch e vra-Radisa 

15!6 Dr. Dózsa Lajos Ma'i·osludas. 
Dr. Dózsa Sámuel Dr. Frieder Mór 
Dr. Dózsa Simon 1555 Dr. Havas Sándor 
Ehrenfeld Bernát 
Iri tz Gyula NI a1·osvásárhely. 

t!Sso Iritz Mór Ahronsohn Bertalan 
Iritz Sándor Balog Béla 
Izr. hitközség Berger Antal 
Dr. Kecskeméti A. Betegs. és temetk. egylet 
Krausz A. t5so Eretter Vilmos 

l fliJ5 Mandl Zsigmond Bürger Albert 
Marosi Hermann Czitrom Oszkár 
N eumann Zsigmond Farkas Aladár 
Pártos Izsó Farkas Hermann 
Pollak Sándor 1665 Farkas Izsák 

, 1s'o Dr. Sas Bernát Fekete Bernát 
Teltsch Adolf Fekete Izsák 

Friedmann Ernő 
Máran1arosszig et. F:riedmann Lipót 

Altmann Ferenoz 1570 Dr. Grossmann Rezső 
Dr. Grünwald Zsigmond Halász József 
Ha.rczos Ignácz Kállai Adolf 

t&~& Dr. Heller Zsigmond László Albert 
\ 

Dr. Klein Arthur Dr. Löwy Ferencz 
Klein Zsigmond 1575 Mestitz Albert 
Milch Dezső Mesti tz Henrik 
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Mestitz Mór 
Mittelll!ann Ármin 

· Nemes Gyula 
1sso Révész Béla 

Schönatein Gyula 
Stein József 
Székely Manó 
Dr. Tischler Gyula 

15SP Dr. Tischler Márton 
V aj da Zsigmond 
Wallerstein Bertalan 

Mátyásföld . 

Frey József 

Medgyesegyháza,. 

Berkovits Boriaka 
1590 Gonda Izidor 

Klein Vilmos 
Márkus Hermann 
Rosanthal Sámuel 
Znekennann Izidor 

159;, Wolf Samu 

Mesterberek. 
Blau Béla 

Mezöberény. 

D1'. Grünwald Dezső 
Izr. hitközség 

Jl!I ezöcsát. 

Dr. Kardos Izidor 

Mezöhegyes. 
1eoo Auspitz Lajos 

Bárány Dávid 
Dr. Roth Dezső 

Mezőkászony. 

Dr. Weltmann Sándor 

Miava. 

Dr. Roth Miksa 

- Minda. 

1soo Dr. Nádas József 

Miskolcz. 

Baruch Gyula 
Chevra-Kadisa 
Dr. Dohos József 
Dr. 'Ferbstein József 

t 610 Hoffmann J aka b 
Izr. hitközség 
Dr. Kőszegi Armand 
László Adolf 
Márkus Soma , . 

t 6 t 6 Dr. Sidlauer Armm 
Sidlauer Ignácz 
Dr. Sugár Mihály 
Sugár Imre 
Scb1·ecker S. L. 

t6to Dr. Weisz Géza 
Dr. Wenetianer Jakab 
Züszmann Henrik 
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• l16do .. 

Krausz Sándor Fiai 

Jlohács. 

Bl'u Rezső 
1su; Dr. Flesch Ármin 

Freund Sándorné 
Dr. Löwy Jakab 
Dr. Miskolczy Gyula 
Miskolczy Sándor 

1680 Dr. Müller Samu 
Kohn Sándor 
Pauncz Zsigmond 
Popper I. D. 
Wolf Zsigmond 

Mohol. 

1635 Dr. Bálint L ipót 
Bloch Samu 
Horváth Emil 
König J ózseí 
~Mannheim Simon 

ts' o Dr. Ofner J en ő 
Sándor Miksa. 

Jllon01·. 

Cseng Sámuel 
Fried Béla 
Dr. Ruppert Jakab 

1646 Ker. Hitelbank 
Singer Lipót 
Surányi Sámuel 

J/ál·. 

Büchler P. 
Dr. Heumann J. 

!I ó1-i ez fol d. 

1650 Dr. Donáth József 

Mo on. 

Izr. hitközség 

ílfttnkács. 

Braun Sándor 
Dávid Ignácz 
Dr. Deunenfeld József 

1655 Deutsch Béla 
Donner Gyula 
Fehét· Samu 
Fisch Jenő 
Dr. Fisch József 

1sso Fried Géza 
Fried Ignácz 
Dr. Fried Soma 
Fullmann Manó 
Dr. Gergely Albert 

1665 Gottesmann J en ő 
Gottesmann Saul 
Grünfeld J e nő 
Grünhut Rndolf 
Grünstein Mór 

1s1o Gutfreund Ernő 
Dr. Kass Sándo1· 
Katona Jenő 
Dr. · Katz Sándor 
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Dr. Kiss Lipót 
1s7s Kiss Lajos 

Kohlbach Simon 
Kroó József 
Lendvai Aladár 
Löwinger Béla 

tsso Mandel Armin 
Marmorstein Izidor 
Meisels Samu 
Dr. Meisels Vilmos 
Dr. Molnár J ákó 

1686 Reismann J en ő 
Reiszmann Sámuel 
Rosenfeld Arnold 
Rosner Soma 
Dr. Roth Izidor 

1690 Roth J en ő 
Saphir Albert 
Saphir Lajos 
8aphir Nándor 
Sárkány Jenő 

tse5 Sehoeberger B. 
Somos Jenő 
Strausz Lajos 
Szántó Samu 
Taub Gyula 

1100 Tulipán József 
Varga Béla 
W einberger Benő 
W einberger Miksa 
Wittma.yer Jakab 

1705 Zahler Ignácz 

~; lM /'f ~vköny11 19()9. 

Sagyappony. 

Hecht Jónás 

NagybecskerPk. 

~edmaru1 Alfréd 
Izr. hitközség 
Dr. Klein Mór 

1110 Dr. Mangold Samu 
Dr. Pollak Győző 
Temmer Sándor 
Weisz Izidor 

Nagybicscse. 

Friedler Lajos 
1715 id. dr. Holzmann Lajos 

ifj. dr. Holzmann Lajos 
Izr. hitközség 
Dr. Politzer Ármin 
Sohaohter Henrik 

1 ao Sonnenfeld Gyula 
Tauszk J aka b 
Temmer Sándor 
Dr. W ei sz Arnol q 
Dr. W ellesz Gy. 

,Nagybocskó. 

.... t7!5 Hofmann Eisig 

Nagykanizsa. 
, 

Berény Arpád 
Blankenberg Imre 
Böhm. Emil 
Fleischmann Miksa 

'~ 
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n:111 Fleisohner Miksu, 
Fuohs Artur 
Grünhut Henl'ik 
Heltai J ó zs ef 
Hirsohler Sándor 

t 7sr; Marton Ignáoz 
Dr. Neumann Ede 
Miklós Dezső 

Dr. Pillitz Sámuel 
Hirsohler Sándor 

1"0 Boichenfeld Sándor 
Dr. Rosenberg Ede 
Singer J ó zs ef 
Steiner Zsigmond 
Stern Sándor 

t746 Stcrn Sándm· 
Strom Ottó 
Schwarz Ottó 
l:)zamek Lajos 
W eis er József 

11M Dr. Weisz Lajos 
Weisz Tivadar 

Nagykévroly. 

Dr. A dl er Adolf 
Botger Ármin 
Bing Mór 

t 761S Friedmann Sándor 
Kaufmann J e nl> 

Nagykikinda. 
Adler Emil 
Balázs Jenl> 
}3randei~ lJiO 

t1ao Hraun Manó 
Dr. Deák Gyula 
Diamant Samu 
Feigl Gusztáv 
Dr. Fenyl> Sándor 

1765 Franhl Jakab 
Haj tás Lipót 
Dr. Kácser Zsigmond 
Kálmán Géza 
Kalmár Jenl> 

t77o Langfehler Armin 
Measinger Zsigmond 
Molnár Károly 
Politzer Arnold 
Schwarz Gusztáv 

1775 Dr. Sebestyén Emil 
Dr. Varró Ignácz 
Dr. Wolf Lipót 

Nagyk6rös. 

Dr. Dezső János 
Neu Gyula 

11so Izr. hitközség 
Dr. Révész Simon 
Rothbaum Sándor 
Steiner Zsigmond 
Szántó Gyula 

1Vagy kürt6s. 

t786 Róna Sándor 

Nagylak. 
Dr. Bak os Ödön 
l3enedict J en~ 
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Nagymihály. 
Brünn Mót 
Dr. Glück Soma 

t790 Sterck Hermann 
Dr. Widder Márk 

"Nagy 'ráslw. 

Mande! Lipót 

Nagysurány. 

Balogh Jenő 
Engel Berta 

t796 Dr. Engel Ignácz 
Grün Mór 
W ern er Marczi 

Nagyszalonta. 

Dr. Barta Ferencz 
Dr. Becher Áron 

tsoo Izr. hitközség 
Korustein Hermann 
Lévy Gyula 
Nagy Béni 
Ste1·nthal Farkas 

Nagyszék. 

tsoo Dr. Pfeffer György 

Nagyszentmiklós . 

Izr. hitközség 
Ürményi Antal 

Nugyszebrn. 

Schwarz Henrik 

JYagyszootbut. 
Diamant Samu 

J810 Dr. Juszth Ármin 

Keresk. olv. társ. 
Schlesinger Hermann 
Stein Miksa 

N agy .. ~zőllős. 

Guttmann Emanuel 
1s15 Dr. Kroomer Lipót 

Rosner Adolf 
Somlyai Ignácz 

N agyvát·ad. 

Dr. Ado1·ján Ármin 
Auspitz Adolf 

18!o Dr. Barta :Dezső 
Dr. Bá1·dos Imre 
Berger Gyula 
Dr. Berkovits Ferencz 
Bihari Endre 

1sts Bognár Sándor 
Ereider Ármin 
Bingler J aka b 
Dr. Dőri Ferencz 
Farkas Izidor 

1sso Fischer Sámuel 
Fényes Manó 
Dr. Fenyő Sándor 
Dr. Gerő Sá.JJ dor 
Grünwald .Jenő 

txas Dr. Kecsl{em.éti Lipót 
Krausz Adolfné Steiner 

Berta 
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Dr. Kurlmnder Ede 
Lakatos I. József 
Loondler Ferenoz 

1s.o Lederer Márton 
Leitner Lázár 
Löwinger József 
Markovita Sándor 
May Sándor 

tM5 Mezei Ödön 
Dr. Mihelfi Lajos 
Moskovits Farkas 
Dr. Perczel Adolf 
Rácz Jakab 

tsso Reismann Mór 
Révész Sámuel 
Dr. Rezső M. 
Dr. Rothmann J aka b 
Schwartz Mór 

1856 Silbermann József 
Somló · Miksa 
Sonnenfeld Adolf 
Vermes Kornél 
W echsler Adolf 

t860 Weisz Ernő 

JYyá1·ádszm·eda. 

Dr. Lőte Lajos 

Nyárásgorond. 

Roseth József 

Nyirbász. 

lJjrscb ~anó 

Nyi?·bát<w. 

Mandel Dezső 

Nyíregyháza . 

t 865 Bálint Andor 
Fábián Ferencz 
Dr. Flegmanil Jen{) 
]'riedmann Jakab 
Dr. Haas Emil 

1s; o Klár Gusztáv 
Lichtmann Dezső 

Molnár Lajos 
Morgenstern Dezső 
Rosentbal Ferencz 

t8 i5 Statusquo izr. hitközség 
Dr. Silberfeld Jakab 
Silberstein Miklós 
Zucker Henrik 

Nyirrnada. 

Fényes Ármin 
t 880 Frjed Béni 

Krausz Hermann 
Stein Salamon 

Nyitra. 

Grosz Mór 
Izr. leányegyesület 

Óbecse. 

t 885 Fischer J. József 
Freund József 
Pr. G~a~boa fáJ 
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Izr. hitközség Pásztó. 
Obiatt Béla Holezer József 

1890 Dr. Székely )gnáoz 
Patóházn . 

Oravicza. 
tet o J erémiR.s Som t\ 

Dr. Baumann Izsó 
Balgrader József p · ecs. 

Orosháza. 
jánosi Engel Gyula 
jánosi Enge l József 

Singer Miksa Fried Jakab 
Ta.fler J aka b Füohsl Arnold , 

Palánk(t. 
1915 Dr. Goldberger Ignácz 

Dr. Greiner József 
1895 Rosenstock Samu Hirschfeld Sámuel 

I zr. iskola 
Pancsova. Jacob i Fülöp 

Blach Mór 1eso id. Kra.usz Béni 
Dr. Graber László Dr. Löwy Lipót 
Dr. Grosz Dezső Dr. Perls Ármin 
Izr. hitközség Spitzer J &ka b 

t 900 Ma y An tal Stern Károly 
May Róbert t nr; W ertheim J aka b 

Pápa. Perlak. 

Dr. Hirsch Vilmo9 Dr. Kemény Fülöp 
Dr. Kende Ádám 
Dr. Koritschoner Vilmos Pétrr1·éve. 

t906 Sipos Ödön Dr. Deutsch Adolf 
Steúnbe~er Lipót Klein Arthur 
Wittmann Ignáoz Dr. Roth Miksa 

1eso Sohönfeld Leontin 
Párkány. 

Frank Vilmos Prtci.qzinnyP.. 

Weisz V ilmoe 
J 



PiZ.is. Pu.szlagyála. 
Schwarz Samu 

Pogányszentpétm·. 

Löwenstein Emil 

Polgárdi. 

Dr. Márkus Sámuel 

Poroszka. 

19S5 Singer L ttjos 

Pozsony. 

Bettelheim Samu 
Guth Antal 
Hauer Miksa 
Bruok Miksa 

t9~ Kohn Vilmos 

Pöstyén. 

Dr. Neuwü·th Nándor 

Privigye. 
Freiberg Bernát 
Dr. Gömöry Zsigmond 
D1·. W e il Zsigmond 

t945 Schwarz Ede 

Puh ó. 

Bricht Emil 
Brichta Emil 
Dr. Haas Lipót 
Löwy N án dor . 

195o Deutsch J en ő 

PuszütjJlítku. 

Pátkai J ózsef 

Pusztasóskáshát. 

Grossmann F ábián 

Pusztalep ke. 
Wohl Sándor 

Püspökladány. 

Deési Rudolf 

Ráczal111ás. 

t955 R. dr. Paizs Gyula 

Ráczh·eve. 

Berger Jakab 

Rahó. 

Dr. Hajnal Ede 

Rákos. 

Friedmann Lajos 

R ákos!.·eresztu,?·. 

Oroszlán Vilmos 

Rozsnyó. 

JDGo Dr. Weiszkopf Arthur 
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R. urna. 

Dr. Fischer Mór 
Fried Izsó . 

Sajószentpéter. 

Dr. Mezey Mór 

Sándorfal va. 

Dr. Gon da Mór 
1965 Schwarz Ferencz 

Schwartz Sámuel 

Salgótarján. 

Gerl) N án dor 

Sárvá1~. 

Buchhalter Lajos 
Deutsch Jenő 

t97o Fleischmann Simon 
Goldschmied J ó zs ef 
Hatvany-Deutsch Béla 
Heller Mór 
Herczeg J en l> 

t975 Hirsch Soma György 
Kelemen Alfréd 
Krausz József 
Pick Samu 
Plesoh Károly 

teso Dr. Rosanthal Fülöp 
Rosanthal Izidor 
Spiegei J en ő 
Solma.bel Adolf 
Sulzbeok Henrik 

1985 Dr. Wessely Manó 
Dr. Wolf Géza 

SátO?·a~j a uj hely. 

Alexander Vilmos 
Barta Béla 
Egri Etelka 

t99o Dr. Fried Samu 
Dr. Goldberger Izidor 
Grünbaum Simon 
Haas Imre 
Dr. Klein Károly 

1995 Dr. Lichtenstein Jenő 
Neufeld József , 
Reichárd Armin 
Dr. Roboz Bernát 
Schweiger Má.rkus 

2000 Dr. Székely Albert 
Szücs Jenö 
Widder Gyula 
Zinner Henrik 

S egesvár. 

Bretter Sámuel 

Seln~eczbányct. 

t OOö Dr. Kapp József 

Selyp. 

Képes Ferenoz 
Reitzer Gyula 
Varga Ignáoz 
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epsi:3zentgyörgy. 

Venetianer Mór 

iklós. 

~oto Dr. Klein Dezső 
Dr. Sá.gi Ernő 
Schwartz Ottó 
W eis z Ignácz 

Simontm-ny u.. 

I zr . hitközség 

Siófok. 

~ot6 Dr. Neu József 

Siómaro.ct 

Braun Dávid 

Sobm·sin. 

Löwinger Samu 

opt~on. 

Braun István 
Dr. Garai Gyula 

W!O Dr. Gross Bándor 
ifj. Hacker Lipót 
Izr. hitközség 
Klein Má.rkus fiai 
Klein Sándor 

Wt6 Laufer Lajos 
Dr. Müller József 
Dr. Pollak Miksa 
Dr. Rosenfeld N á tán 

Steiner Albert 
~wso Dr. U ngá.r Kálmán 

Vogl Antal 
Dr. Winkler Adolf 

Miklós J en6 
Dr. SchöJer Adolf 

! nsr; Sebreihar Sándor 

Szabad ka. 

Klein Géza 
Kunetz Ignácz 
Kunetz J aka b 
Löbl Salamon 

tOf.o Löwy M. L. 
Reiter Károly 
Rottmann Imre 
Sohafier Adolf 
Dr. Singer Bernát 

!065 Dr. Ta.uszig Izsó 
Dr. Vécsei Jenő 
Weisz Márk 
Dr. Wilheim Adolf 

Sza.badszállás. 

Heialer Márton 

Sza·rvas. 
':!060 Dr. Déri H enrik 

Dr. Fisebbein Soma 
Dr. Fuksz Béla 
GrimmMór 
Kerényi Vilmos 



2ol'i5 Keszt Bándor 
Dr. Reiszmann Adolf 
Dr. Bzemz6 Gy. 

Szász'régen: 
Farkas Márton 
Polgár Zoltán 

2000 Dr. Beh wa1·oz József 

Szászseb es. 

erd 5 si Baiersdorf N án d. 
erdősi Baiersdorf Rich. 

Szatn1á1·. 

Dr. Benedek József 
Dr. Farkas J en ö 

!<-65 Dr. Fekete Samu 
ifj. Freund Sámuel 
Fuchs Bertalan 
Hirsch Sándor 
Dr. Jordán Sámuel 

2010 Kl ei n Andor 
Klein Vilmos 
Kra8só Miksa 
Cs. Mayer Károly 
Cs. Mayer Sándor 

t<n5 Mózes J en ő 
Dr. Rácz Endre 
Reiter .J aka. b 
Reiter Mór 
Szőke Béla. 

toso Teitelbaum Hermann 
Dr. W e isz Károly 

Szeged. 
Back Jenő 
Beck Jenő . 

Dr. Biedl Samu 
!085 Borostyán Lajos 

Csányi János 
Deési Béla 
Dr. Engel Mór 
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Dr. Goldschmidt György 
!09o Izr. hitközség 

Kaufmann József 
Dr. Kompolti Ábrahám 
Landesberg Mór 
Dr. Löw Immánuel 

toos Dr. Löwinger A. 
Lustig L. Lajos 
Magya.r Miksa. 
várhelyi dr. Rósa. I~ó 
ifj. BehaiTer Mór 

tlOo Sohweiger ~fiksa 
Spiegei Lajos 
Vas Károly 
Wiener Fülöp 
Winkler József 

Széke.s(eh érráJ•. 

'!too Basch Adolf 
Bemstein Sam u 
Bra.un Lajos 
Ch e vra-Kadisa 
Donnenberg József 

tuo Görög Kálmán 
Grünfeld J. 



Hirschhorn Sándor 
Dr. Löwy Márk 
Márkns Jrfiksa , 

~tus Dr. Pataki Armin 
Dr. Perl Miksa 
Pető ~fiksa 

Rechni tzer Som a 
Dr. Steiner Jákó 

~1!0 Dr. Steinherz Jakab 
V ali. hitközség , 
W ertheirner Ann in 

Szekszá1·d. 

Gonda Béla 
Dr. Gulyás J ózsef 

tt26 Leicht Lajos 
Leopold Mihály 
Dr. Leopold Kornél 
Dr. Müller Ferencz 
P írni tzer József és Fi ai 

21so Dr. Rubinstein M. , 
Salamon Armin 
Schmideg Mór 
Wolf Henrik 
Dr. Zipser Jakab 

Szemlak. 

1186 Spitzer Mór 

Szentes. 

Dr. Friedma.nn Gyula 
lz r. hitközség 

• ZP. Il(gá/. 

Ham burger N án dor 
Hamburger Sándor 

Sz(pesófal-u. 

tt"' Dr. Bottenstein Zsigm. 
Guttma.nn Mór 
Dr. Klein Ignácz 
Dr. Schönfeld Lipót 
Tenner M. László 

Szepesszom bat. 

tu5 Dr. Szita BertaJan 

Szigetvá?'. 

Dr. Berkes Móricz 
Izr. hitközség 

Szilasbalhás. 

ifj. Deutsch Sándor 

Szilágysomlyó. 

Dr. Keller Samu. 

Szilfamajm·. 

t t50 Leopold L. 

Szinnyé1'Váratj a. 

Friedmann Izsák 
Gyarmati Sándor 

Szirák. 

Dr. Goldstein Jakab 
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Mehr Miksa. Kmusz Péler 
!J 56 Dr V a. j da Mór .!t 5 Kubic Gu zh\v 

Szlatina. 
Kovács Béla 
Licht~r ándor 

Nádor Henrik Lippe \ilmos 
Moller Arnold 

Szo~?tOk. tteo Ösztreioher Lipót 
Adler Ignácz Pauker Gyula 
Béla Miklós Polgár Gu ztá\ 
Dr. Deutsch A.doli Polgár Simon 

~16l) Elek Mihály Dr. Radnai Ferencz 
Fehé1· Antal ! 195 Ruttkai Mór 
Dr. Fehér Ernő Se bök N án dor 
Fehér József Schlesinger Zsigmond 
Fehér Lipót Siohermann A. 

uss Fisohmann Lipót Szegő Adolf 
Galambos Miklós uoo Szenes Adolf 
Glanz Izidor Spitzer Péter 
Gyárfás Béla Tolnai Sándor 
Gömöri József Dr. Vámos Béla. 

2110 Dr. Halász Béla Vig Gyula 
Dr. Hasznos József !tOO Zuoker Imre 
Havas Lipót 

Szom bath e ly. Hay Róza 
Dr. Heves Kornél Dr. Bernstein Béla 

!!175 Holzer Vilmos Dr. Dániel Ernő 

Izr. hitközség ifj. Deutsch Samu 
• Dr. Karczag Sándor Deutsch Tivada.r 

Kaiser Márton !!to Deutsch Ottó 

Kalmár Miksa Feldmann Bódog 

21so Dr. Kanitz Izidor Geist Jenő 

Dr. Kerényi Samu Dr. Haimann Miksn 

Klein Mór Heisler Lipót 

Kramer Mór ttt5 Izr. iskola 
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Kemény József 
I Jévai Samu 
Mayer Lajos 
Rainer Ignáoz 

2!!0 Schwarz . Ferencz 
Schwartz Ignác z 
Stadler Izidor 
Szegő Benő 

Dr. Viola Ödön 
2!26 ifj. Weiner M. 

Weisz Samu 
Wobl László 
Wolf Izsó 
Zoltán Elek 

u:Jo Szt,~abicsog01·ond. 

Roth Sándor 

Szucsány. 

Dr. Haaz Simon 
J elinek Bertalan 
Neumann Jakab 
Schulz Jakab 

Tamási. 

IJSG Dr. Hirsch Sándor 

Tanyapuszta (Zomba ) 

W ein er J aka b 

Tápiógyörgye. 

Hirn János 
Györgyei Illés 

1'upolcza. 

Fuchs Zsigmond 
2Mo Dr. Hoffmann László 

Izr. hitközség 
Pollákné Frisch Adél 
Pollák Béla 
Dr. Schönwald Károly 

2!45 Dr. Szücs A. 

Temesvá1·. 

Dr. Balázs Emil 
Blau Dávid 
Berger Miksa 
buziási Eisenst~dter R. 

2260 Friedmann M. 
Gerstl Géza 
Dr. Günaz Áron 
Gyárvárosi izr. hi tköza. 
Dr. Hajdu Frigyes 

2265 Dr. Kemény Gyula 
Keppích Henrik 
Dr. Kovács Gyula 
Kunataedter hirlapiroda 
Lénárd Jakab 

two Mérő Gyula 
Nay Imre 
Neubauer Vilmos 
N e uh aus Ernő 
Dr. Pór Dezső 

n65 Rosenbaum Mór 
Dr. Rosanthal Mór 
Dr. Singer J aka. b 
Stein Emil · 
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Bpitz Balamon 
! !70 Dr. Szidon Miksa 

Verő Adolf 
Dr. Zuokermann Miksa 

Tiszafüred. 

Dr. Békefi Lajos 
Halász Béla 

u 75 Klein Artur 
Klein Zsigmond 
Dr. Kiss Aladár 
Ofner Fülöp 
Dr. Poliner Izidor 

22so Dr. Soltész Henrik 

'Tiszalök. 

Ehrenreioh J aka. b 
Liszauer Igné.cz 

Tiszaöt·e. 

Klein Sándor 

Tiszaszentimre. 

Braun Ernő 
t!86 Schwartz Sámuel 

Wildmann lgnácz 

Tiszolsz. 

Frank Dáni 
Freimann Henrik 
Grünmann Ármin 

!!Do Kobn Albert 
Spi tz Henrik 
Pr. Schwarz Márk . . 

Titel. 
Braun Lipót 

Tizsite. 
Frisoh Dávid 

Tokaj. 

U95 Dr. Enge l J aka b 
Haas József 
Kolos Jenő 
Kolos Mihály 
Lazarovits Adolf 

'!300 N eumann Albert 
Rosenfeld Sámuel 
Spitzer Jónás 

J 

Tolcsva. 

Schönfeld Ede 

Toldipuszta. 

Margalit Alfréd 

Tolna. 

!805 Krausz Béla 

, 
To'rda. 

Lázár Mendel Simon 
Neumann Samu 

Tótkeresztur. 

Dr. Szilárd Lipó 

Trencsén. 

id. Donáth Man<) . . . 



'I'Á lUWLA'i'l KÖZLJI;M~NYF.K 

t :uo Héber képző-egyesület 
Izt·. leány-egye·sület 
Dr. Lichtenstein Adolf 
Sehner Simon 

T1·(~ncsénterJl'icz . 

Dr. Szépházy Emil 

Tu'tkeve. 

taHi Izr. N5egylet 

Turnics ka. 

Bader Samu 

Ujkérske. 
.Bloch Márton 
Epstein Gyula 
Izr. hitközség 

t.'lso Id. Oppenkeim Adolf 
Schwarz Dezső 

Uj pest. 
Dr. Altver József 
Dr. Aradi Béla 
Bak József 

"tattJ Dr. R oros Mór 
Deutsch Béla 
Ehrenwa.ld László 
Enge l Márton 
Dr. Fadgyas Gyula 

:!&so Fit~chman Miksn 
Földes Ármin 
Földes 1stván 
lfornqeim Zsigmond 

Prey Gusztáv 
2 :w1 Grünbau·m Vilmos · 

Hév.izgyörki Dr. Héder-
váry Sámuel 

Dr. Holló Arthur 
Inczédi Gyula 
Izr. hitközség 

2840 Dr. Führer Simon 
Dr. Kálmán Ödön 
Katona Vilmos 
Kepes F erAncz 
Dr. Kiss Sándor 

!81.5 Klein lgnácz 
Dr. Kont Izor 
Laufer József 
Leiner Miksa 
Lernberger Ernő 

t an:• Dr. Lichtmann Mór 
Löwy Ernő 
Meitner Miklós 
Murányi Iván 
Nasser Samu 

~855 Dr. Oszmann Mór 
Pintér József 
Rosenbaum Gábor 
Schwu.rz Ignácz 
Schwarcz J aka b 

2aso Spitz Mór 
Dr. Sza hó Béla 
Székely Miksa 
Szemere Ernő 
Tisch M:'n·ton 

'!:165 V ág ó Miksa 
Dr. V enetianeJ' Lajos 
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Weisz Mór 
Dr. Wolfner J akab 
Aschner Lipót 

!87o Dr. Elek Pál 

U.fszentanna. 

Stern Adolf 

Ujve'rbász. 

Hirschl Manó 

U.fvidék. 

Ernst Bernát 
Feubner J án os 

t-876 Forgács Benő 
Dr. Freund Ede 
Dr. Kovács Bódog 
Kohn Károly 
Izr. bitközség 

tsso Dr. Lustig N án dor 
Roth Vilmos 
Teubner J án os 
Wimmer Károly 

Ungvá1~. 

Friedmann Mayer 
! a85 Guttmann Mihály 

Kulka Mór 
Dr. Reismann HeBrik 
Rothmann Lipót 
Rozgonyi József 

Unin. 

t n9u Katz J ózsef 
~ • f f • 

Ct w. 
Simon fi J aka. b 

Vácz. 

Chevra Kailisa 
Deutsch Gábor 
lllovsky Antal 

!.895 Izr. hitközség 
Dr. Lengyel Soma 
Löwinger Mór 
Dr. überiander József 
Reiser Antal 

240o Dr. Révész Béla 

Vágagyago . . 

Porges Zsigmond 

Vágbesztercze. 

Dr. W aJdapfel Leó 

Vágszáll ás. 

Sohlesinger József 

V águj hely. 

Dr. Füredi Lipót 
2i05 Izr. alreáliskola. 

Izr. hitközség 
Dr. Sonnenfeld Bernát 

l'a1·annó. 

Blum Sándor 
Cséri Hermann 

~410 Dr. Kasztreiner L~zló 

L.andesmann }Jór 
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Dr. ~1andel Gyula 
Rosenbaum Márton 
Rosenblüth Sándor 

!4.16 Dr. Simonovits Ignácz 
Dr. Török Vilmos 

Vecsé. 

Herbaesek Vilmos 

Versecz. 

Izr. bitközség , 
Dr. Oppenheim Armin 

!'to Dr. Szidon Adolf 

Veszp>·ém. 

Dr. Ho:ffer A. 
Izr. hitközség 
Dr. Spitzer Mór 

Villány. 

Badar Samu 

Zagyvaszántó. 

1416 Reioh Sándor 

Zalalövö. 

Justus Sándor 

Zenta. 

Weil Ed~ 

Zi lah. 

Fried Dezső 
Gerő Antal 

u~u Ressler Adolf 

Znióváralja. 

Wagner Artur 

Zólyornlipcse. 

Dr. Szilárd Frigye!3 

Z01nbm·. 

Bruok Ármin 
Dr. Fischer Mihály 

Zsarnócza. 

~~ Izr. iskola 

Zsitvauj faLu. 

W e isz Fülöp 

Zsoln a. 

Grün Gyula 
Izr . hitközség 
Roth Jakab 

! U o Dr. Spierer Ignáez 
Pr. SehJesinger Emil 
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o) Külföldi ta.gok. 

Bécs. 

Dr. Kr&usz Sámuel 
N e uberger József 

Berlin. 

Dr. Wohl Lajos 

B1·aila. 
«4:5 Pozsonyi Sándor 

Brazoi (Románia). 

Blumenfeld Igná.cz 

B1·od Szl n1. 
Breuner Ferdinand 

Dolnja-Tuzl a. 

B rein er Rezső 
Domány Hermann 

u5o Englander Béla. 
Dr. Urbach Henrik 

Hamburg. 

Dr. Leírndörfer Dávid 

A:. l .li[T ÉtJkönyve 1909 

J eruzsále'tn. 

Dr. Grünhut L. 

London. 

Dr. Büchler Adolf 

Luxembu'rg. 

u55 Dr. Fuohs Sámuel 

Maehrisch- Ostrau. 

Dr. Sp ira J aka. b 

P·rossnitz. 

Dr. Goldsohmied Lipót. 

Szm·aj evo. 
8erelman Ede 

Silistria. 

Breuer Zsigmond 

Zv01·nik. 

!660 Dr. Sohossberger Sándor 
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Összefoglal ó ld 1uutn.tás. 

Alapító tag _ _ 20 

13 
56 

PArtfogó « 

Pllrtoló « 

Rendes « 

• c 

c « 

....... .. . ...-.. 

Budapesten 93 
vidéken w.. ·- _ .N, 1503 
külföldön _ _ _ ·- . 1 g 24.60 

Osszesen ·- _ __ 2549 

Oj tagok Bán6czi József társulati titl<árnál (lakik: 
VII., Király-utcza. 99), dr. Dezső Sámue~ pr opaganda-bizott
sági jegyzőnél (V., Bank-utcza 7), vagy Széke~y Ferenoz 
belv. takarékpénztári igazgatónál, a társulat pénztárosánál 
(IV., Kigyó-tér 1.) jelentkezh etnek. A tagság·i díjak a.z utóbbi
hoz küldendők, 



IZRAELITA NAPTÁR 

AZ 1909. POLGÁRI ÉV SZÁMÁRA. 

.Január. 
1 6668 Tébéth 8. 
2 Sz. Vajjigg{ts 
3 Tébeth 10. böjtje 
9 Sz. Vajjechi 

lő Sz. Semótb 
23 Sz. Vaéra 

Sebát újholdja 
;jű Sz. B6 

Február. 
ö. Sr.. Beaaliáeh 

Sebát 15. 
13 Sz. Jithró 
1 Sz. Mispátim 

Sekálim 
21 Adár újboldja 
22 Újhold 2. napja 
27 Sz. Te1·úma 
Mt.t,~czius. 

4 Eszter böjtje 
6 Sz. Teczavvé. 

~ál<hór 
7 Púrim 
8 Súsá.n Púrim 

t:1 Sz. 1\i-thiAR?.lÍ 
Pára 

20 Sz. Vajjakhél ·Pektídé 
H achódes 

23 Niszán újboldja 
27 Sz. Vajjikrá 

Ap,~ilis. 
:~ Sz. Ozáv 

Sabbath Haggádól 
ö Pészach előestéje 
6 Pészach 1. napj a 
7 Pészaoh 2. napja 

10 Sz. Chól Hammóéd 
12 Pészaoh 7. napja 
13 Pészaoh 8. napja 
1 7 Sz. Semínf. 
21 Ijjár újboldja 
22 Újhold 2. napja 
24 Sz. Tazrfa Meczórít 

Afájus. 
1 Sz. Ácharé Kedósim 
8 Sz. Emór 
9 Ómer 33. napja 

15 Sz. Behár Bachukkótháj 
21 Szivú. újboldja 
2~ Sz. Bemidbár 
2f> Sú.búóth előestéje 
O:Z6 8Ab'46th 1. napja 

~9* 
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27 Sábú6th 2. napja 
~9 Sz. Nászó 

J unius. 
5 Sz. BeháaJóthekbá 

12 Sz. Seiáeh 
19 Sz. Kóra.ch 

Tammúz újboldja 
20 Újhold 2. napj a 
26 Sz. Chukkath 

Julius . 
3 Sz. Bálák 
6 T amm úz 17. b<Sjtje 

10 Sz. Pinechász 
17 Sz. Matt6th-Masszeé 
19 Á b újholdj a 
24 Sz. Debárim 

Cr.az6n 
27 Áb 9. b<Sjtje 
31 Sz. Váethchannán 

Náchamú 
Augusztus. 

2 Áb 15. 
7 Sz. Ékeb 

14 Sz. Reé 
17 Elúl újboldja 
18 Újhold 2. napja 
21 Sz. 86fetim 
28 Sz. Ki-théczé 

Szeptember. 
4 Sz. Kf-tháb6 

ll Sz. Nicczábim. Vajjélekh 
12 Szelich6th 1. napja 
15 R6s-Hassána el6estéje 
16 R6s-Hassána 1. napja 

5670 'risri 1. 
17 R6s-Bassána 2. napja 

18 Sz. Háazinú 
Súbá 

19 Gedalja böjtje 
24 J óm Ki p púr előestéje 
25 Sz. Jóm Kippúr 
29 Szukkóth előestéje 
30 Szukk6th 1. napja 

Október. 
1 Szukkóth 2. napja 
2 Sz. Chól Hammóéd 
6 Hósána r abba 
7 Semini aczéreth 
8 Szimchath tóra 
9 Sz. Berésith 

l ö Marebesván újboldj a 
16 Sz. N óach. 

Újhold 2. napja 
23 Sz. Lekh-lekhá 
30 Sz. Vajjérá 

November. 
6 Sz. Ohajjé-Szára 

13 Sz. Tóledóth 
14 Kiszlév újholdja 
20 Sz. Vajjéczé 
27 Sz. Vajjislach 

Deczember. 
4 Sz. Vajjéseb 
8 Chanukka 1. napja 

11 Sz. Mikkécz 
12 Tébéth újholdja 
13 Újhold 2. napj a 
15 Chanukka 8. napja 
18 Sz. Vajjiggás 
22 Tébeth 10. böjtje 
25 Sz. Vajjechi 
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