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AZ IZRAELITA MA:GYAR IRODALMI TÁRSULAT 
ÚJ FELADA TAl 

Felolvasás a IMIT 1947 dec. 30-án tartott közgyűlésén. 

Tisztelt közgyűlés l 

A Gondviselés különös kegyelméből megadatott 
nekünk, hogy újra összejőjjünk e helyen s folytassuk, 
vagy inkább újrakezdjük, az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulatnak idestova öt év előtt megszakadt munkáját. 
Fájdalmas megszakása napjainknak, hogy zsidó össze-
jöveteleink első alkalmai gyászoló emlékezésekké ala- · 
kuln~k ; ininden zsidó közületnek van siratnivalója ; 
Társulatunkban is tátongó űrök hirdetik a nagy zsidó 
tragédiát. Emlékezzünk meg róluk, a vértanúkról, akik 
tagjaink és munkatársaink közül estek a szörnyű vész 
áldozatául. Elpusztultak a magyar rabbik díszei : Löw 
Immánuel tiszteleti tag, szegedi rabbi, "a világ legtudó
sabb rabbija" , ahogy B lau Lajos nevezte ; Bernstein 
Béla nyíregyházi, Büchler Sándor keszthelyi, Kecskeméti 
Ármin makói, Pollák Miksa soproni rabbi, a zsidó tör
ténelem és irodalom kiváló kutatói, akiket elhurcoltak 
hitközségükkel együtt s idegenben lelték halálukat. 

Ugyancsak idegenben pusztultak el Adler Vilmos 
hatvani rabbi, Bakonyi József, a munkácsi izr . .gimná
zium tanára, Balázs György, a Magyar Zsidó Múzeum 
őre, Bande Zoltán kispesti rabbi, Boros István, a szé
kesfehérvári izr. hitközség rabbi-vallástanára, Deutsch 
Gábor devecseri, Enten Manó kassai, Flesch Ármin 
mohácsi, Frenkel Ernő bicskei rabbi. Fried Dezső, a 
kolozsvári zsidó gimnázium tanára, Friedmann Dénes 
újpesti, Goldberge,. Izidor tatai, Heves Kornél szolnoki, 
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Hirschfer Pál székesfehérvá ri, Jakab Jenő gyöngyösi 
rabbi, Kandel Sámuel és Klein Ábrahám, a Pesti Izr. 
Hitközség vallástanáraL Klein József ceglédi rabbi, 
Kohn Zoltán, a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője, 
1\ún Lajos veszprémi rabbi. Láczer Dénes, a XIV. 
temp1omkörzet rabbija, Löwy Ferenc marosvásárhelyi 
rabbi, Molnár Ernő, a Pesti Izr. Hitközség vallástanára, 
Pfeiffer Izsák monori, Rosenihal László tatai, Roth Emi) 
győri, Rubinstein Mátyás szekszárdi, Schulcz Fülöp 
mezőtúri rabbi, Schwarcz Ja ka b, a Pesti Izr. Hitközs~g 
vallástanára, Silberfeld Jakab békéscsabai, Spiegel Ar
min esztergomi, Takács Pál budai rabbi , Teizler Her
mann, a marosvásárhelyi statusquo hitközség vallásta
nára, Ung ár Simon eszéki, V aj da István nagyváradi, 
Vidor Pál budai, Winkler Ernő, nagykanizsai rabbi és 
Wolf József, a Pesti Izr. Hitközség va llástanára. 

A dúló öldöklésnek esett áldozatául Farkas Jó
zsef, pesti körzeti rabbi s a szorongatottság napjaiban 
betegség ragadta el Scheiber Lajos pesti körzeti rabbit 
és Wallenstein Zoltán pécsi rabbi, igazgatósági tagot, 
a felszabadulás után halt meg Groszmann Zsigmon'd 
pesti rabbi. Eltávoztak Társulatunk tudós veteránjai is : 
Balassa József' igazgatósági tag, a nagy nyelvész. aki 
szeretettel foglalkozott Társulatunk minden ügyével. 
Gábor Ignác, a verstan eredményes kutatója, Kardos 
Albert, a magyar irodalomtörténet kiváló művelője, Ku
nos [gnác keleti nyelvész, a fáradhatatlan mesélő, Mah
ler Ede, a világszerte ismert egyiptológus, igazgatósági 
tag, Máinai Mihály tudós pedagógus, Radó Antal, a 
magyar műfordítás mestere . . 

Igazgatósági tagjaink közül meghaltak az említet
teken kívül : Alapi Henrik, Bakonyi László, Dési Géza, 
Etek Géza, Erdély Ernő, Goldberger Leo, Greiner Jó
zsef, Herz Ignác, Mandl Sándor, Meer Samu, Stein Emil, 
Szegő Miklós, Vida Jenő, Wesel Imre. Fel nem mér
hető vesztes~get szenved a magyar irodalom és az 
egész magyar kultúra a sok magyar zsidó író és költő 
halála által, akiknek legnagyobb része az elhurcolta:o 
tásban pusztult el nyomorúságosan. Ha csak azokat 
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nevezzük .meg, akik tevékenyen részt vettek munkánk
ban, vagy mindenki szeme előtt voltak. hosszú listát 
kapu~k : Balázs Miksa, Ballagi Ernő, Berend László. 
Csergő Hugó, Fenyő László, Forgács Antal, Friss -
Endre, György Oszkár, Karácsony Benő~ Kecskeméti 
György, Lengyel Ernő, Ligeti Ernő, Mohácsi Jenő, Mol
nár Akos, Nádai Pál, Pap 1\ároly, PásZ:tor Béla, Révész 
Béla, Salamon Ernő, Sebesi Ernő. Szomory Dezső, Ta
más Sári. 

A maradék magyar zsidóség lelke még mindég 
sajog a fájdalomtól. amelyet az elmult rémkorszak ese
tnényei égettek belé. Nem felejtette el, nem tudja elfe
lejteni a kiálloH testi-lelki szenvedést és megaláztatást ; 
még nem apad1ak el s talán soha nem is fognak el 
apadni a könnypatakok, amelyeket szeretteink elvesz-

- tése fakásztott. Amióta a talaj megrendült lába alatt, a 
létbizonytalanság érzése hatalmasodott el rajta s még 
sokáig fog tartani, amíg ez a sebzett lelkű nemzedék 
visszanyeri lelki egyensúlyát. Még erősíti benne a ta
Jajvesztettség érzését, hogy értelmetlenül áll a maga és 
az egész európai zsidóság katasztrófája előtt. Megszok
tuk, hogy értelmet keressünk a történelemben, hogy az 
eseményösszefüggéseket mint értékes célok~ eszmények 
megvalósulásának folY.-arnatát szemlé'ljük. Igy elfogad
juk a rosszat is, ha a jónak szükségszerű előfeltételét 
láthatjuk benne, s belenyugszunk abba, hogy n1inden 
politikai-társadalmi haladás, a közösségnek minden er
kölcsi emelkedése a vajúdás szenvedései közepelt 
jön létre . De mi értelmet tulajdonítsunk annak, hogy a 
bestiális indulat ártatlan emberek százezreit és Ipillióit 
hurcolta halálra ? Hogy gyermekek, akik alig ízlelték 
még az ·élet édességét, életerős férfiak és nők, meg~á
radt öregek, az éhség és fagy kínjainak és más, poko
lia'1 · kieszelt embertelenségnek e~tek áldozatul? Milyen 
magasabb eszmének, milyen filozófiailag igazolható 
ideálnak megvalósításához yisz közelebb a gyűlöletnek 
az a féktelen .tobzódása, a gyilkolási ösztönnek az a 
gátlásnélküli magakiélése, amelynek tanúi ·voltunk? 
Örök természeti törvény, ho.gy az élet élni akar s itt 
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millió és millió életfonal szakadt meg erőszakosan. 
Milyen okoskodás tudná ezt valamilyen isteni tervbe 
beilleszkedőnek feltüntetni, anélkül, hogy ezt istenká
romlásnak ne éreznők? Mennyi szép kezdet marad 
folytatás nélkul l Hány tehetség, becses képesség nem 
tudott kibontakozni, nem tudott meg sem születni l Mind
ennek mi az értelme ? Emberi ész erre nem talál vá
laszt s ez az értelmetlenség, leggigantikusabb törté'Jeti 
élményünknek ez a merőben brutális ténylegessége 
még fájóbbá teszi a sebet, amelyet az egyéni tragédiák 
és az összesség tragédiája ütöttek lelkünkön. 

Nem enyhíti a zsidóság fájdalmát a nem-zsidó 
társadalom részvéte sem, mert ezt a részvétet csak kis 
mértékben látjuk megnyilatkozni. Ne ki<;sinyeljük Ie a 
zsidóságg-al kapcsolatban ezt a lelki tényezőt, mert a 
velünkérzést - mindenekelőtt elismerését annak, hogy 
a zsidóságnak a közelmultban lejátszódott tragédiája 
méreteiben és borzalmasságában páratlanul áll a világ
történelemben - ezt a velünkérzést igenis mint az em
beri szolidaritásriak jóleső megnyilvánulá~át fogadnók. 
De erre alig van alkalmunk. Szomorúan állapítjuk meg, 
hogy ma ismét magasra csapnak a zsidóság elleni gyű
lölködés hullámai. Motivumai eléggé ismeretesek előt-
1ünk. De nem erre a "neoantiszemilizmus-"ra gondo
lok. Sokkal egyszerűbb, elemibb dolgokról van szó. A 
nem-zsidó társadalom nagy része még ma sem veszi 
tudomásul, mi történt a zsidósággaL Nagyműveltségű 
emberek is, kiknek jóhiszeműségében nincs okunk ké
telkedni, csodálkozással és a bizalmatlanságnak nem 
tninden árnyalata nélkül hallgatják a haláltáborokról, a 
téli menetelésekrőL a zsidó áldozatok nagy számáról 
szóló közléseket A valószerűséghez szokott gondolko
dásuk nem képes befogadni a zsidóság ellen elkövetett, 
minden emberi képzeletet felülmúló szörnyűségeket. Itt 
~ég nagy és céltudatos felvilágosító munkára van szük
~eg. ~~n nak J'ersze kevésbbé jóbiszern űek is. akik nem 
Js a,~BrJák · m~glátni a rendkívülit a zsidóság katasz
tró.la)ában, ak1k a zsidóság szenvedéseit és vesztesé· 
ge1t egyszerűen a háború számlájára írva, azt hangoz-
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tatják, hogy a nemzsidók is szenvedtek és vesztettek 
sokat. Ezek a "kiegyenlítők" nem akarják észrevenni 
azt a rikító tényt, hogy kiegyenlíthetetlen különbség 
van a között, hogy valal<i fegyverrel kezében és emberi 
méltósága teljében szenved vagy esik el, s a között, 
hogy valaki minden védelmi eszköztől megfosztva, a 
jogközösségből kitaszítva, megbélyegezellen és mE;g
alázva, l(ényre-kedvre kiszolgáltatva, lesz gyilkos ösz
tönök prédájává. Aki ezt a különbséget nem érzi, azt 
nehéz, szinte lehetetlen meggyőzni, mert nagyon is kü
lönböző alapon állunk ; az nem tudja, ami nekünk leg
bensőbb meggyőződésünk, hogy a legnagyobb bűn , 
amit ember' elkövethet embertársa ellen : emberi mél
tóságának megcsúfolása. Ezt a bűnt még soha nem lá
tott mértékben követték el a zsidósággal szemben. 

S hogyan viselkedett a zsidóság ebben a tragikus 
helyzetben ? Tárgyilagosan meg kell á llapítani, hogy a 
jogiosztó törvények hozatala idején a zsidóság méltó
sággal viselte megaláztatá~át. nem vádolt, nem hangos
kodott, hanem tűrt csendesen. Széles rétegeitől megvon
ták a munka, a l~ereset jogát, így akarták lezülles7.tení 
és bűnbe hajtani. De nem sikerült ; a bűnstatisztika nen1 
változott meg a zsidóság rovására. S nem kisebb ön
uralmat tanúsított a zsidóság a felszabadulás után is, 
amidőn vesztesége, kifosztoltsága teljes mezítelenségé
ben tárúlt fel előtte. És mégsem ragadta tta magát soha
sem bosszúra. Nem hallottuk soha, hogy a deportálás 
poklából megmenekült, vagy több évi munkaszolgálat
ból hazatérő zsidók a bosszú indulatával tá madtak volna 
kínzóikra, megrablóikra, védtelen hozzá ta rtozóik gyilko
saira. A megtorlást a büntető igazságszolgáltatásTa bíz
ták. Nem önlegyezgetés, hanem tárgyilagosság mondatia 
velünk, hogy a zsidóság a hősiességgel határos példá
ját adja a tűrésnek és önmérséklésnek 

Erthető azonban, hogy a zsidóság kiábrándult sok 
régi eszményéből, amelyet első ocsúdásában nem tu
dott újakkal pótolni. Az is természetes, hogy az exisz
tenciájukban oly brutálisan megbolyga tottak mindenek
előtt anyagi életfeltételeiknek újra való megalapozásá-
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ban látták legsürgetőbb teendőjüket. A zsidóság szel
lemi irányítóinak elsőrendű feladata a lelkek felemelése 
és erősítése, hogy azok, akik oly sokat vesztettek. vé
letlenül megmaradt életüket mégis élni érdemesnek érez
zék; hogy akik lelki vacuumot hordanak besejükben, 
új eszmények felé forduljanak ; s hogy az anyagi küz
delemben elfogódottak ne veszítsék el a fogékonyságot 
a szellemi értékek iránt, sőt mindíg érezzék: csak a 
szellemi javalua való törekvés ad az életnek magasabb 
avatást. 

Az IMIT-nek is ki kell vennie részét ebből az egye
temes nevelő és tanító n1unkából. De vannak egészen 
konkrét feladatai is, oly feladatok, amelyeket épp Tár
sulatunk elsősorban hivatott és köteles vállalni. Ilyen 
feladat : a magyar zsidóságnak az első világháború óta 
lefolyt történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtése. 
Tudjuk. hogy e részben másult is vannak ~zdeményel~. 
amelyek már eddig is becses, a jövő történetírása szá
mára majdan felhasználható adatokat gyűjtöttek. De ez 
nem teszi feleslegessé Társulatunknak ily irányú ,mun
kájá t. Ennek a munkának egy á tfogó történeti szemlé
let alapján tudományos szempontoktól vezetettnek, min
den módszeres követelményt lde légítőnek, minden lé
nyeges életvonatkozásra ldterjedőnek kell lennie. S e 
gyűjtő munkához minél előbb kell hozzáfogni, amíg él
nek e korszak tanúi és frissek az emlékek ; hiszen 
dokumentumokon itt n~mcsak hiva talos okiratokat, nem
csak törvényeket és rendeleteket s tb. akarunk érteni, 
hanem egyéni élményekről szóló tanúságtételeket is, 
amelyek a historikus számára nem kevésbbé becses 
adalékok, hiszen sokszor mélyebben világítanak bele a 
kor lelkébe a hivatalos aktáknáL Távolabbi feladat , 
amelyre azonban csak alapos adatgyűjtés után kerülhet 
a sor, e kor történetének szemléletes megírása. Ma csak 
reményünket fejezhetjük ki, hogy majdan, a kellő idő
ben találkozik az a r'nűvészlátású és művésztollú tu
d~s. a~i m~grögz,íti ~ zsidó történelem e leggyászosabb 
fe]eze~et tehes targytlagos'sággal, nem túlozva és nem 
gyengllve semmit egyik irányban sem, de mégis a zs1-
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dóság sorsának bensőséges átérzésével. 
Társulatunk egy másik új felada ta a Zsidó Állam 

újjászületésének tényéből adódik. Ha van történeti ese
mény, amely gyászunk és a világ jelen konvulziói köze
pett is felemelő érzéssel tölthet el bennünket, akkor az, 
hogy kétezer év zsidó vágyai, álmai, imái ime teljese
dőben vannak. Ámúlattal tekintjük e történeti csodát, a 
történeti erőknek szemmel ~rzékelhető s mégis oly titok
zatos teremtő szinjátékát. Ürömünk persze nem zavar
talan ; Ereeben még véres harcok folynak s nem tud
hatjuk, mikor alakul ki az a hőn áhítozott nyugalmi 
á llapot, amely biztosítja a békés fejlődést. De hisz
szük, hogy ez is megjön. A mi feladatunk pedig Erec 
minden éietnyilvánulásának, főleg szellemi életének fi
gyelemmel kísérése és általában Erec kultúrá lis életével 
a legszorosabb kapcsolat megter~mtése. Ez a feladat 
ezelőtt sem volt tőlünk idegen. Evkönyveink szívesen 
adtak helyet a Szentföldre és az új héber kultúrára vo
natkozó tanulmányoknak, az év történetét összefoglaló 
dolgozatok pedig rendszeresen adtak számot a Palesz
tinában folyó építőmunh:áról és minden, Erecet érintő 
n1egmozdulásról. Mindezt á tfogóbban és intenzívebben 
kell ezentúl megtennünk és szellemi javaink tervszerű 
kicserélésének kell útjá t egyengetnünk 

További feladatunk új bibliafordításról gondoskod
ni. Az IMIT utolsó bibliafordítása, az ú. n. Herz-féle 
Biblia, már nem kapható. Szükségét érezzük egy szél!=?s 
köröknek szánt, aránylag olcsó, nemcsak Mózes Ot
könyvét, hanem a Prófétákat és Egyéb Szentiratokat is 
íelölelő bibltakiadásnak. Az idevágó terveket a biblia
bizottság azokkal a munkatársakkal együtt, akiknek 
közreműködésér~ számítunk, már el is készítette s csak 
az anyagi fedezet megszerzésén múlik, hogy mily ütem
ben tudjuk ezt a tervet megvalósítani. 

De feladataink közé kell iktatnunk a Magyar Zsidó 
Okmánytár folytatását is. Az Okmánytárt negyedik köte
tének kiadásával befejezettnek hittük. Ámde eddig ki 
nem aknázott levéltárakból új, bennünket érd,eklő ok
mányanyag kerűlt felszínre s valószínűnek tartjuk, hogy 
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a tervszerű kutatás még egyéb, eddig nem ismert lelő
helyekre is akadhat. A most felszínre került anyagot 
egy 12- 14 íves kötet foglalhat ná magába s Társula
tunkra vár az a feladat, hogy azt megközelíthetővé te
gye a tudományos feldolgozás számára. 

Ezekben látom az IMIT új, hosszabb időre szóló 
feladatai t. De nem hagyhatok említetlenül két, szorosan 
a jelenhez kötött, sürgős teendőt. Ugyanis két jubileum 
előtt á llunk. Az egyik : Társulatunk félszázados fennál
lásának jubileuma. Ezt már 1 944.., ben kellett volna meg
tartanunk s voltak is elgondolásaink e nevezetes évfor
duló emlékezetessé tételére·: Amit akkor, nem rajtunk 
álló okból, elmu]asztottunk, még ma sem vesztette el 
időszerűségét. A másik : 1948 centenáris ünnepe. Ebből 
nekünk is ki keJI vennünk részünket. E legközelebbi 
feladatokra éppen csak rámutatok Megoldásuk mil{ént
jének tárgyalása az irodalmi és felolvasó·bizottság első 
teendöi közé tartozik. 

Tisztelt Közgyűlés l A megmaradt magyar zsidóság 
nagy életigenlésének és életerejének beszédes tanusága, 
hogy mély elesettségéből felemelkedve, gyors ütemben 
vissza tudott térni az élethez s bele tudott illeszkedni 
- nem utolsó helyen - az ország felépítésének mun
kájába. A maga területén pedig igyekezett helyreállítam 

· templomait, iskoláit, szociális intézményeit, s a kultúr
előadások és egyéb rendezések sokasága a fővárosbRn 
és a vidéken mutatja a zsidó szelleini élet elevenségét. 
Társulatunk feléledésével a magyar zsidó kultúrélet egy 
régi őrtornyán ·gyúlt ki a fény. Szeretnők, ha minél szé
lesebb körbe vetné világosságát s minél több hittestvé
rünket hívná Társulatunkba. Hisszük, hogy az Izr. Magy. 
Irodalmi Társulatnak most meginduló munká)a nem lesz 
méltatlan a múlt teljesítményeih~z. Hogy méltón foly
tathassuk a múltat és sikeresen végezhessük kitűzöit új 
feladatainkat, . ehhez kérem tagtársaink és az egész ma· 
gyar zsidóság segítségét. 

SZEMERE SAMU. 
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Dávidtól. Mikor Ávimelech előtt eszelősnek lelelle magát, s az 
elűzte őt, ő pedig elment. 

~ 

Hadd áldom az Urat minden időkben , 
dicsőítése folyvást szájamon van. 

Lelkem dicsel{s,-ik is az Úrban, 
hAllják alázatosak éS orvendjene\{, 

Hódoljatok ti. vélem mind az Úrnak 
s magasztal juk nevét együltesen l 

Kerestem az Urat, s felelt nekem. 
és rninden rettegésemből kimentett. 

{-Iozzá ha feltekintenel~. sugárzanal{, 
és arcukat nem éri szégyen1 

Ez a szegény kiáltott, és az Ur figyelt rá, 
s minden szqrultságában megsegélte. 

Tábort jár az Ur angyala 
a jámborok körül s kimenti őket. 

· lzleljétek s ébredjetek rá : Jó az Úr, 
ó, boldog az, ki hozzá rejtezik. 

Féljélek az Urat ti, Néki szentelódtek, 
biz nem szűkösködnek, kik féHk Ot. 

Oroszlán.kölykök koplalnak ehülnek, 
s az Ur után járóknak jókban nincs hiányuk. 

Jertek. fiúk, hallgassatok rám, 
az Úr félelmét néktek hadd tanílom: 

Ki az az ember, aki élni vágy, 
kiván sok ével látni jót ? 

Tartóztasd nyelvedet gonosztól, .... 
és az ajkaid csalárd beszédtől. 

Kerüld a ·rosszat, tedd a jót, 
keresd a békét s járj utána l 

lgaz-szívün az Qr szeme, 
.,.._.. kiá ltásán az U r füle, 

- gonosztevők ellen ~ekintete, 
.hírük-nevük a · földből hogy kitépje. 

Kiáltanak, s az Úr rá föHigyelmez, 
minden szorultságból kimenti őket. 

Az Úr szivük-töröttekhez közel van, 
s lelkük-zúzottakon segít. 

• A mártírhalált halt Szerzőnek az IMIT részére készített , 
liézlratban maradt Zsoltár~for~tá~ából. 

Az JMIT .evkönyve~ 1948. 2 
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Sok bajlódás jut az igaznak. , 
s mindannyiból kimen·ti őt az Ur. 

Megőrzi mind a csontjait. 
egyetlenegy el nem törik. . 

Halá lba visz gonoszt gonoszsag, 
s i,gaznak gyűlölői meg!~koln~k. 

Az Ur megváltja Ö szolga1 lelket. 
de nem lBkolnalt Nála megbúvók. 

P FEIPFER PAP IZSÁK 

IZRÁEL ÉS A ZSIDÚSÁG. 

Izráelt, vagyis liszráél-t ne1n titkolható örömmel 
a szó új értelméb€n használom : a zsidó államot jelenti 
a címben - s e cín:ben jelzett problematika a két pólus 
közt feszülő ára mkör ügye : a zsidó országé és az or
szágok zsidóságáé, az iz rá eli településé, amelyet "jisuv"
nak és a szétszóratás 'zsidóságáé, amelyet "go lá" -nak 
neveznek az Országban . 

Mit vár Izrael t őlü nk, a világ szétszórt zsidóságától? 
- ez az egyik kérdés. Mrt várhat a világ zsidósága 
Izráel országától ? - ez a másil< kérdés. Az első kér
dést futtában érintjül{, oly sol~ szónoklat, előadás, könyv 
tá rgyal ta. Nyilvá n ' tudjuk is : em b e rt, védő és építő erő
ket az á ldozatok végső hatá ráig, a hogyan azok érdem· 
lik, akik l<észek mindent felá ldozni é rtünk. Ehhez csak 
egyet tehetünk. A jisuv még vala mit fog .kapni Euró
pától és a golá többi részétől. Vagy ötven ország küldi 
zsidó embereit Izráelbe, ötven gazdanép adta .és a dja 
kultúrája, égalja, nyelve. egyénisége érceit az Ország
nak, hogy ott új öfvözetté olvadjanak. Izráel kultúrális 
olvasztótégely lesz, ebben a tekintetben en minia ture 
a Szovjethez. vagy az Egyesült Államokhoz hasonló. 
S minthogy a golá és jisuv közt az érintkezés remél
hetőleg élénk és erős ma rad, az izráeli kultúrának min
den művelödési területen lesznek érintkezői. csápjai. 
~z a nép, mely egykor a legtöbbféle színezethez alkal
mazkodott a világ minden tá j án és valamen nyi nép ,. 
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közölt a legnagyobb önmegtagadással asszimilálódott 
másokhoz, most maga fogja a legtöbbiéle hatást ön
magához asszimilálni, maga lesz ·a legtöbbféle hatás 
befogadója és ieldolgozója. Az izráeli kultúra példá ja 
kell, hogy legyen a kultúra néphez, nemzethez való 
kötöttségéryek és egyben nemzet ielett való egyetemes
ségének Uj zsidó népi egyéniség megtormálódását vár
juk e termékeny találkozásoktól és á lla ndó szerves kap
csolódásoktól , melyek a szabadság, az emberség és az 
ön tudatosság levegőjében gyönyörű termést hozhalnak 
Lehet, hogy ez a kis nép és ez a kis ország - mely
nek egyszer már, klassztkus lcorába n, jelentős és tulaj
don határain messze túlható mondanivalója volt - is
mét •jelentőssé váLhatik majd az egyetemesség számára. 

Ez azonban a távoli jövő igérete. Közelebb való 
kérdés : mit várhat a zsidóság az új Izrael országától'? 

Vallási újjáalakulás. 

A zsidóságnak időben hozzánk legközelebb eső 
nagy vallásújulása, a ,.neologia" - külföldi nevén a 
.. liberális zsidóság" volt. Ez a második név talán többet 
á rul el a reform mivoltá ból. 

A polgárság ..forradalmi" elve, a .. laissez faire, 
laissez passer" gazdasági és társadalmi liberalizinusa 
érvényesült a vallás terén is. Ily liberális ..forradalom." 
a neológia is, e lvtelen elve : akinek terhes az ortodoxia, 
beérheti kevesebbe l, szabad a vallás és a hagyomá
nyok dolgá t némi kényelemmel, célszerűséggel elintézni. 
Egyfajta gene is közrejátszott : nem kellemes, hogy min
d ig lássáR hagyományai nk, népi egyéniségünk másvoltá L 
Kis áruló jelei e fe~zélyezettségnek : az ujságpapirba 
csomagolt imakönyv, a stóla-alakú, keskenyre hajtott 
tálit, vagy az, hogy pl. Győrött a köve tkezetesen és 
öntudatosan zsidó Roth Emil ideiéig a tefilin-t nem volt 
szabad a templomban, csak a mellékszobában felvenni . 
Egyes szeltartások különösen rosszul jártak, élcek har
mincadjára kerültek. Már pedig a kényelem, a kevéssel 
beé'rés sohasem lehet forradalmi elv ,; vallási újulás t 
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csak · a buzgóságnak van joga és ereje teremteni, ' -
áiJapítja meg Lów ; a feszélyezettségről és szégyenke
~ésről viszont Gebhardt tudja, hogy az a vallási élet
ben a stadium letha/e jele. Ez volt szü]etési hibáfa a 
reformnak, így esett, hogy a neológia ~~~n~elemszcrető 
és feszélyezetlen szemérmes híg-ortodoxianal nem tudott 
több lenni. Hasonlírsuk össze ezt a reformot más, ré
gibb megújulásokkal ; gondoljunk a profélizmus meg 
nem alkuvó követeléseire, a rabbinizmus nagyszerű 
forradalmára, amely a papi arisztokrácia kezéből a nép 
kezébe tette a vallást, Majmúni merészségére, a chasszi
dizmus hasonlíthatatlan tüzére, harcaira : rögtön me~
érezzük a neológia vérszegénységét, halavány pótlék
mivoltát. 

Is'métlem : a közömbösség n·em forradalmi és nem 
vallásall\otó tényező, a feszélyezett szégyenkezés még 
kevésbb~ az. És ·mi minden rontó, gyöngítő tényező 
járult még a születés hibájához l A Mendelssohnok, 
Geigerek nagyszerű nemzedékei után, - akik még té
vedéseikben is nagyok voltak, - a dilettánsok kora 
követlc~zett. Nem úgy értem, hogy nem voltak nagy 
tudósaink és nagy szellemeink, de úgy, hogy nem ők 
jutottak szóhoz a zsidó közéletben. A liberalizmus alap
tényezőinek továbbépítése, elfajulása a zsidó hitéletben : 
a "virilista" hitközség. Maga a "hitközség" szó is volta
képpen nem csupán a magyar nyelvtől, a _ zsidó gon
dolkodástól is idegen. A budai zsidó gyülekezefel pél
dául még százéves pecsétjén : "O in er Judengemeinde"
nek hívták : zsidó-község nek. · A zsidóságról idegen ka· 
tegóriál{ban kezdtek gondolkodni a zsidók maguk is: a 
vallás életéne){ elválasztása a nép életétől, az "egyház"* 
fogalma nem zsidó, a mi zsidó életünkben mesteJséges 
és. ~esterkélt ab~ztrakció eredménye. Az tehát igenis 
zs1do gondolkodasra vall, hogy a rabbin kívül 8 hívek 
s~.rege, ? k?zösség megbízoltai is irányítsák 8 zsidó 
kozség eletet, de az már halálos döfés a vallás szá-

• Lö~ lm~á~uel véleménye szerint a Löw Lipót alkolia 
,. makgyakr z~magoga szó felelne meg a ..felekezet'•. ,.egyház .. fogal
me na zstdó vonAlon . 
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mára. hogy a vezetők e liberális. polgári korban ,. VIn

lista" alápon s nem zsidó buzgóságuk, zsidó érzésük 
és gondolkodásuk kiválósága és hitük e reje révén ke
rü ltek a zsidó közösség é lére. Elvileg végül má r semmi 
sem akadályozhatta volna meg azt, hogy hite tlen és 
zsidótla n emberek, ateisták és önantiszemiták irányít
sák a zsidóság " hitéleté t" - a puszta reprezentációra 
és ti ~ztviselő-munkára fogott, dísznek való rabl:>i tehe
tetlen asszisztálása melle tt. 

Igy ért bennünket a katasztrófa. A ka taszlróia után, 
az aléltságból eszmélő ma radék vajjon hogyan állja 
meg az iszonya tos próbá t? (Nem tévedés, hogy jelen 
időt használok : nem azt akarom vizsgálni, hogyan állta 
meg a helyét 19t14-ben zsidóságunk. Erről sokan el
mondták már véleményüket, minden t egybefoglalva a 
hősiesség nagyszerű példáit is láttuk sokminden egyéb
bel együtt - és ha sokkal különbek lehettünk is volna, 
hason ló körülmények közölt nem biztos, hogy más nép 
többet tett. vagy jobb lett volna. De nem erről akarok 
szólni, hanem arról : a gyász mértékének tudatossá vá
lása, a _ felocsúdás ideje mit váltott ki belőlünk.) Félve 
nyúlok e kérdéshez, de nem szabad visszariadni attól, 
hogy szembenézzünk magunkkal, kell, hogy bátorságunk 
legyen az önkritikához. Fájdalmas folyamat ez: hiszen 
a bíráló azonosnak vallja magát a bírálttal, de a jogot 
hozzá nem csupán az azonosságot valló szeretet adja, 
hanem az a hit is, hogy a bírálat nem hiábavaló, hogy 
az operáló kés az életet szolgálja. N eh é z tehát szólni, 
de hallgatni lehetetlen . 

Megrendült lélekkel, lsten előtt való töredelemmel 
és bűnünk tudatával vallom : mi. a "neológ i~", nem áll
juk meg az iszonyat esztendejének próbáját : nagyon 
sok testvérünkben dőlt össze a hit és nagyon sokan 
váltak közömböseivé, csaknem ellenségeivé annak a 
zsidóságnak, amelyet lelkük mélyén, legtöbbször tudatuk 
ellenőrzése nélkül - minden fájdalmuk és gyászuk 
okával azonosítanak. 

Meggyőződésem : ha a neológia nem kényelmes
kedö, szégyenlős és mimikri-módon menekülő liberaliz-
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mus lett volna, ha buzgóságból eredt volna a reform 
abból, hogy többet, jelentősebbet és lényegesebbet aka
runk, ha hem a terheset a könnyebbel, hanem az üre~ 
set a valódival akartuk volna felcserélni, ha nem szín
telenebbek, hanem zsidóbbak akartunk volna lenni és 
vallásunk demokratikus elveinek jegyében a zsidó nép 
életformájának akartuk volna zsidó hitéletü_nket meg~ 
formálni és reformál ni : akkor ma hívöbb és elevenebb 
zsidó életünk lenne és erősebb hitünk, a kkor a zsidó-"" 
ságunk maradéka a legszebb példát mutathatná arra . 
hogyan kell hivő gyülekezetnek a legiszonyatosabp pró
bát töretlen lélekkel megállni. 

(Ez a bírálat - éppen a bírálat természetéből kö
vetkezőleg - csak a hibákról szól. nem beszél a z. 
újjáépítés és a megújulás számtalan gyönyörű példájá
ról. Nem feledkezhetünk meg arról, ami jó és szép, de 
a legszebb részeredmény sem feledtetheti a létünk gyö
kerén rágódó bajt.) 

Hitbeli megújulásra van szükségünk. Honnan vár
hatjuk ezt? Nyílván nem egy felkent testülettól, rabbi 
nikus "tekinté}y"-föl, hanem a zsidó nép eleven, mai 
életéből : Izráeltő l. 

Nem ortodQxia és nem neológia lesz az a meg
újult hit, hanem élő . modern és mégis az ősforrásból 
táplálkozó zsidóság. Nem tekintély, hanem lüktető élet 
formálja majd meg. Nem tudós rabbinus, hanem - az 
Ország hagyománya szerint - talán egy judeai pásztOJ 
lelkéből fakad. 

E remény ellen vethető a hitélet mai izráeli pan 
gásának szomorú ténye. De erős~n bízom benne -
ez csak átiTleneti visszaha tás a galut·életre. Egyetlen 
nép sem élhet sokáig hagyományszerűen kialakuló élet
formák nélküL Nem élhet ugyan minden régi hagyo
m~ny örökké, de a jó hag.llományok a leghaladóbb 
nepeknek is sze n tek és a jó hagyományok ba Jelket 
lehel a folyton megújuló éJet. T ermész~tellenes viszo
nyok köz.~ ! természetesekbe jutván a zsidó nép derél{w 
hadB:·. a ,Jisu:v. , az Ország zsidósága sugározni fogja a 
m~g~Jul~ zs1do lelket az országok zsidósága ·· felé. Ez a 
remenyseg maga is éltető erő mai zsidóságunk számár~. 
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. Szellemi megújulás. 

Izráelben átlag na8onta három könyv jelent meg 
a harcok kitörése előtt. Evente csaknem ezer mű 700.000 
lakos számára - a hétszázezerből az iskoláskoron alul 
lévő gyermekek számát még le kell vonni. 

Ujs4gok és_ folyóíratok, színház. rádió egészíti' ki a 
tiszteletreméltó képet. Mindebből nagyon kevés jutott 
el eddig hozzáole Nemcsak a nagyközönséghez, még 
a cionista "káder" -hez és az ifjúsági mozgalmakhoz is. 
Ennek sok külső, részben leküzdhetetten oka mellétt az 
is oka, hogy bámulatosan kicsiny az a kör, amely be 
tudná fogadni a héber irodalmat. Nyilván nem marad-

- hat a helyzet ily sivár és reménytelen. A golának fel 
kell éreznie és meg kell értenie·, hogy a világtörténe
lem e példátlan tünemPnyéből, a héberség újjászületé
séből nem szabad kimaradnia. A világ zsidóságának 
olvasnia kell az Ország irodalmát, kapcsolatba kell ke-
rülnie a jis!lv kultúrájávaJ. . 

Ennek pedig beláthatatlan ·következménye lesz: a 
zsidó szellem gyönyörű átalakulása. A zsidó lélek a 
galutban - természetellenes körülmények hatására -
szinte elvesztette harmadik dimenzióját. Két dimenziós~ 
mintegy papírosra vázolt, absztrakt valami leH belőle . 
Nem misztikus, szellemtudományos műnyelven akarok 
szólni. példával magyaráznám meg, mire gondolok. Ha 
valaki - például - internacionalista, úgy az, hogy 

1 tudja: én ehhez a nációhoz tartozom, d~ odatartozá- -
som kultúrámnak, gondotkodásomnak bizol)yos színe
zetet ad csupán, ezentúl az egyetemes kultúrába tarto
zom, az egyetemes emberiségbe tartozik az én nemze
tem is, vannak nemzetfölötti kategóriái~. amelyeket az 
én tulajdon nemzetségemnek fölébe l\ell rendelne1n . 
Ha azonban egy zsidó ember internacionalista , legtöbb
ször úgy 'akar az lenni, hogy tagadia a külön nemzet
nek, - különösen a maga népének még a létét is. Ó 
absztral<t .. ember", amilyen azonban csak a könyvek 
lapjain fordul elő, a valóságos embernek van anya
nyelve, vannak sajátos emlékei, beszéde. éneke, moz-
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dulata, egy bizonyos ütemre jár, arca, tekintete, alakja, 
alkata egy bizonyos típusba tartozik. Semmi sem áll 
távolabb t őlünk, mint a faj mítosza, de a nép, a nem
zet oly realitások, amelyekről csak a kétkiterjedésű 
g~lut-lélek feledkezhetik meg. Ennek a két-dimenziós
ságnak tulajdonítható talán egy figyelemreméltó irodalom
történeti jelenség. A zsidók kiváló olvasók - a szó 
teljes és kifinomult értelmében is : kitűnő kritikusok.~ 
élesszemű szerkesztők kerültek ki a zsidóság sorából. 
A magyar irodalom ·huszadik századbeli nagy évtizedei 
talán létre sem jöttek volna az érzékenyszimatú, gyors
ítéletű, a tehetséget csirájában felismerő és palánta
korában ápoló, védő, bátor és áldozatra kész irodalmi 
emberek nélkül. Sok elsőrangú ujságíró is akadt köz
tünk és nem egy kitűnő tollú író. De itt meg kell állni : 
kitűnő írónk, kitűnő másodrangú írónk szép szám
mal akadt, legelsőrangú írónk - egy Thomas Mann 
rangjabéli - egy sem. Azaz - me~ kell igazítanom a 
szavam - nagyszerű másodrangú íróink közül néme
lyik alkotott egy-egy remekművet A sokszor unalmas 
Arnold Zweig a Grisa őrmester-ben csodálatos emlék
művet állított annak az ártatlan-tudatlan orosz katoná
nak, aki az osztrák haditörvények -iogaskerekei között 
vergődik, a formára hibátlan, lényegében ' igaztalan és 
embertelen ítélet gépezetében - és annak a kitűnő 
zsidó embernek, aki az igazságért és emberségért küzd 
- egymaga a félelmetes gépezet ellen. A bőbeszédű 
és ideges Jakob W assermann hallatlan erővel írja meg 
egy ártatlan. ha nem is feddhetetlen szerencsétlennek 
küzdelmét a törvény talárába öltözködött igazságta· 
lansággal, egy igazságosságért küzdő serdülő fiú ' gyöt
rődéseivel és harcai val. A bőhangú, de sokszor fárasztó 
részletekbe merülő, sokszor tévedő, önámító és öntu
datlanul őszintétlenségekbe bonyolódó Franz Werfel 
remekművet alkot, amikor a deportálásra kiírtásra ítélt 
örmény nép sorsát, kínját, harcait csodáÍatos eposszá 
emel_v~n, ~ felejthetetlen Mf.!sa Dagh-ban öntudatlanul 
~ ZSI~o nep sorsát énekli meg. És ezzel talán már meg 
1s talaltuk a rejtély kulcsát: a .Tustizmordok iszonyata· 
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ban, a •. törvényes .. gyilkolásban ezek az irók a tulaj
don népük fájdalmát és félelmét írták meg, a tulajdon 
népükltel találkozván, egyszerre megjelenik számukra 
a titokzatos mélység, az .. Ös valami .. , amely az egyént 
a közösséggel köti össze. az egyes ember lelkét szár
mazásának sötétlő történelmi és ösztönös mélységei 
fölé át}ítja : megjelenik a mélység, a harmadik dimen
zió.* Epen. ennek hiján volt az, amit külörrben mívelt : 
két-kiterjedésű papiros-készítmény. Ez a hiány magya
rázza a legnagyobb írók hiányát abban a népben, amely 
irodalomtörténetének őskorában többek közölt a Jób 
l\ön'Yvét teremtette, hogy csak az irodalmi koncepciók 
legnagyobbját nevezzük nevén a Biblia remekművei • 
közül. Ezt a harmadik dimenziót várjuk Izráeltől V ár
juk a nagy, a legelső csúcsokon járó zsidó irókat. Ta-
lán nemcsak az Országban, talán a gálutban is ,.meg
váltja", felszabadítja az "Űsújországgal való szellemi 
találkozás a könyvek lapjaira , a kétkiterjedésű .. való· 
ság"-ba láncolt genieket, hogy az igazi valóság kifeje-
zői le8Yenck. · 

Es nemcsak az irodalom : a zene, a zsinagógiai 
é nek, a képzőművészet, mind várja ezt a telszabadu
lást, de maga a zsidó .,néplélek" -azaz a zsidó egyé
nek lelki és szellem-i élete is. 

A zsidó habitus újjáalakulása. 

Ettől a változástól várható egy igen rontos, szinte 
a legiontosabb módosulás. A galuti zsidó társadalmi 
helyzete - sokszor elpanaszo1ták már - természet
ellenes és egészségtelen volt. A ieudá lis társadalomba 
a zsidó egyá ltalán nem fért be, e rendszer két osztá
lyának egyikébe sem tartozott. A kapitalista - polgári 
rendszer szabad versenyébe a soká visszaszorított, iel-

• Egyik nagy igérete voll az irodalomtudománynak a kolozs
vári zsidó gimnázium liatal tanárnője, dr. Steiner Lenke, akinek ne
vét az IMIT ~vkönyvének olvasói is megismerhették. Auschwitzban 
veszett nyoma. Az ő ragyogó tanulmányából való ez a telismerés, 
idézése egyben lis:ztelé.tadás emlékezete előtt. 
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gyülemlett erők teljességével vetette magát a zsidóság. 
ennek eredménye a sokat emlegete tt fordított piramis . 
hogy a termelő munkában kevesen, az értelmiség réte
geiben, s főkép a nem produktív foglalkozásokban 
arimylag sokan helyezkedtek el. Ennek sajnálatos -
majd kataszlrófális következményei ismeretesek, nagyon 
is ismeretesek. Itt azonban csak egyik következményét 
említem : a természetellenes élet és a nyomában (sok 
más gazdasági és lelld tényező együtthatójaképpen) fel
lépő gyűlölet a se ttenkedő-oldalgó zsidó típusát alakí
totta ki . Ö az a példáza lbeli szegén y, fé lszeg legény, 
akitő l megkérdezték : - "mi dolgod a vásárben r -
mire ő fontoskodva feleli : - .. vigyázok. hogy a -kocsik 
el ne gázoljanak l" - A zsidó életcélja is az volt : vi
gyázni, hogy a népek vásárában el ne gázolják. Nem 
csoda, hogy óvatos, félénk, félszeg, mindíg mások felé 
pillantgató típusok a la kultak ki, meg az ellentéte : a 
belső bizonytalanságet hetyke , túlzón magabízó, támadó. 
csufondáros, néha hangos léháskodással túlkiáltó zsidóé. 
Valami riadt bizonytalanság volt a lelkekben, sértődött 
érzékenység, csalódott bizalmatlanság, sok fájó tapasz
talat évezredes csapadéka. Ha megszerette befogadó 
hazáját, szeretete többnyire egyolda lú maradt, mindíg 
é reztették, hogy afféle szegény rokon , a kit ha házába 
fogadott is a gazda, még ha hasznos munkát végez i"s, 
mégis vendég és méghozzá olyan, akinek nincs állandó 
otthona. 

A szegény rokon azonban most családi házhoz 
jutott. Ha vendégségbe megy, ha más házába költözkö
dik is, tudják róla, va;n a világon egy ház, ahol bár
mikor otthont lelhet. Es a legfontosabb, hogy ő maga 
tudja ezt. Az ilyen em ber végre máshol is otthon érez
heti magát, ha a külső feltéteJek erre megvannalc Re
mé1hetől~g így módja lesz, hogy e lvesse belső bizony
t~lansá~at. Nem lesz szüksége arra, hogy örökké Jé
fen l{, batortalan, bizalmatlan, sem arra, hogy túlsá go
san hangos _legyen . Nem lesz szüksége hiperloyalitásra, 
ultra!llontamzmu~ra, szupernacionalizmusra, mindarra a 
hybnd és veszedelmes, ellenérzést és bizalmatlanságot 
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keltő túlzásra, amely oly sokszor jellemezte a gáluti 
zsidóságot. Megváltozhatik a zsidó habitus : öntudatos 
és önérzetes, nyugod t ember -egyáltalá n ember lehet 
a zsidó Izráelben és a világ haladó országaiban egy
a ránt. E'l a nyugaJom nemcsak következménye, de elő
idéző oka is lehet egészséges újrarétegeződésnek a 
tá rsadalmi piramis széles alapokra helyeződésének -
a galutban IS. 

A "zsidókerdés" megoldása. 

A fasizmus alapdogmája, levezető szelepe és pa
naceája a ,. zsidókérdés .. _ De mesterség-es és hazug, az 
a lacsony indulatokon a lapuló . propaganda nélkül is 
mindíg maradt valami problématikus a zsidó é let kö· 
rül. Ha reményeink csak félig-meddig valóra vál l)ak. a 
zsidó élet problémából megoldássá emelkedik. Evszá 
zadol~ óta, de különösen a zsidóság katesztrófájá nak 
éveiben a zsidóság és a zsidók minden problémája 
megoldhatatlan volt. Ta lán végre lesznek megoldható 
kérdéseink is. Talán megoldódik maga az alapkérdés : 
hogyan lehetünk nép a népek l~özt és emberek az em
berelt közt. S ha majd egyszer megoldottuk, hogy egy
szerű nép lehetünk, akkor majd arra is sor kerülhet, 
hogy választott nép le-gyünk. De ez a választottság nem 
lesz többé a megsebzettek és megalázottak gőgje, ha 
hanem az egyenrangúak ön tudata. Nem is sebzi meg 
majd az a z öntudat és hivatás-választás más népel< ön
érzctét - mint a sötét multban. 

Minden valamire való nép talá lt magának törté
nel mi hivatást. A zsidóság hivatásának tuda la abban 
különbözik a többiE:> kétél , -hogy nem a posterio ri fedezte 
fe l. hanem vele indult történelme fe lé. (H eller Bernát.) 
E gondolat l<ezdettől fogva a messianiz mus. A meg
váltás gondola ta, de nem úgy. ahogyan a világ népei 
átalakították, hogy a multnak világot tordító nagy ese
ménY-e az és, a benne váló hit üdvözít, hanem eredeti· 
formájában, hogy a jövő remény~ége &z és a eseleke
det -üdvözít A közösség, ·az egyetemesség cselekedetei. 



amelyek nem az igazak szenvedésébe való beletörődést 
hirdetik, hanem a földi igazságosság e ljöveteléért való 
tettet. Síkföldi beszédet, a realitás síkföldjén elmondandó 
völgyi beszédet hirdet ez a tanítás, hogy bpldogtala
nok a szegények, hát tegyük meg : övék legyen a föld
nek országa. Nem gyengébb hit ez a ~á..) iknál. inkább 
több erőr kívánó - hiszen aki igazán hisz Istenben. 
az nem. kergeti el az éhséglől hálódót. hogy majd Isten 
ad neki kenyeret. Izráel országa ma is már lüsérleti 
laboratóriuma a különféle társadalmi és termelési rend
nek; kell, hogy ez az ország a hala~ó országok sorá
ban nagyszerű tanítást a lakítson majd a maga életé
ből: tanítsa a megváltást a földi igazságtalanságok 
poklából - új értelmet ad ván a régi zsidó messianiz· 
musnak - vagy inkább új szöveget a régi értelemre. 

Zsidóságunk tanításaiban új fejezet nyílik majd, 
Izráel választottságának új fogalmazása, ha Izráel or
szága megtalá lja önmagát, tanító hivatásá t. A szociális 
eszméket a zsidó próféták tanították először, él zsidó 
ország az eszmék intézménnyé válását, megvaló'Sítását 
fogja tanítani, a nagy haladó népek e téren hirdetett 
tanításaihoz valami újat és egyetemeset, valami meg
váltó igét fog feliedezni. Hiszen, ha nem lenne a tör
-ténelmi Gondviselésnek valami 1lyes célja, terve velünk, 
n~m maradtunk volna meg - minden poklokon ke
resztül. Vagy -- a hit nyelvét ' a feladat nyelvére for
dítva, - ha megmaradtunk e poklokon keresztül , ér
-telmet, nagy és lényeges érleimet kell aanunk e tény
nek, hogy értelme és célja legyen éle tünknek. 

Összefoglalás. 

Éppen ez hiányzik a maradék pislákoló életéből : 
értelem és céL .. A tűzből kimentett üszkös fadarab"
-ez a .m~~menekült maradék, a s' érit háplétá jelképe, 
e~bler:n~la; Amit leginkább várhat ez üszkösöaő gá
luLI zstdosag Izraeltől, az éppen eszmény a zsidó élet 
magasrendű célja. ' 

Akik szoros és bizalmas lelki kapcsolatban áll~nk 
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sok zsidó , testvérünkkel ~ éppen ebben látjuk a nagy 
betegséget: számtalan magányossá lett zsidó férfi és 
nő járja úgy az élete kitaposott útját, hogy semmi cél
ját nem tudja ·szinte automatikussá vált életének. 

A rombadölt egyéni életek ielépűlnel< a közösség 
felépülése által. A céltalanná vált élet célhoz jut ; részt
venni ebben ~z egyetemes zsidó újjászületésben teljes 
megújulást és sok vígasztalást jelent a vígasztalan szo
morúságba süllyedt zsidó embernek. A vallás újjászü
leiését, hitbeli megújulást, szellemi kiteljesedést, a zsidó 
lélek kimélyülését, egésszé válását, a zsidó habitusnak. 
a világ dolgaihoz és az embertársakhoz való attitude
nek természetessé válását, problematikus népi mivoltunk, 
létünk egyszerűsödését, egyértelművé válását, zsidósá
gunk tanításai közül az egyik leglényegesebbnek, a 
zsidó küldetés-tudatnak új fogalmazását igéri nekünk 
történelmünknek ez a fordulata, mely több mint két 
évezred utár. megvalósítja Medinat Jiszráél-t, a zsidó 
államot. S mindezt igéTi az egé~z zsidósagnak, zsidó
po1itikai pártállásan nem múló egyetemességgel - hi
szen a cionizmusnak a kérdéseit nem is érintettük 
(noha kétségtelen, hogy ennek a mozgalomnak is újra 
~kell fogalmaznia -szép feladatait). 

Utópiának látszik talán, csak a "napok végén'~ 
realizálható reménynek az, amiről szólottunk. Holott 
nem utópia az, ami nem adott valami, hanem feladott~ 
megvalósi1ani való munka. 

A zsidóság felől nézve ez a feladat a messianiz
mus. a megváltás köz.elitésének, az eszményi szociális 
igazságosságnak és a békének felada1a. A céltalanná 
vált zsidó élet új célt kapott, van értelme a megtört 
szívű ember életének is. A céltalan. tehetetlen harag és 
ft céltalan, tehetetlen sírá)lkozás önemésztő izzása egy
szerre indító, lendítő, motorikus erővé válik. Ha egy 
értelmetlen élet feladatot kap, célt ta]á], az már félig a 
megváltás útjára jutott. Ezt kaptuk máris Izráeltől : a 
zsidó ]{özösség megindult a megváltás útján. Mit kap 
a zsidóság Izráeltől ? Az élet akaratát, hitét. Azaz. 
magát az életet. 

BENOSCHOFSKY IMRE. 
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EGY BIBLIAI tARGYŰ GÖRÖG TRAGÉDIA 

A Szentírás első görög fordítása, a S e p t u a
g i n t a, páratlanul álló világtörténeti feladatát, a híd
verést Kelet és Nyugat között, azért tudta teljesíteni, 
mert több volt, mint fordítás. A q u i l a pl. nemcsa k 
azért nem vehette fel vele a versenyt, n1ert l{ésőn ér
kezett, az ő fordítása már eleve életképtelen volt, éppen 
azért, mert a héber szavakat aka rta görög szavakkal 
helyettesíteni. Ezzel szemben a Septuaginta fordítói 
megdöbben tő tudatossággal és csodálatraméltó tapin
tattal a keleti gondolatformák nyugati n1egfe lelői t ke
resték : ezáltal tették a Bibliát európai könyvvé, avat
ták az európai iroda lomnak is Homérosszál egyenrangú 
fundamentális hagyományává. Fordítói eljá rásuknak itt 
csak két jellemző példájá ra akarok. hivatkozni. A terem
téstörténetet összefoglaló bibliai verset : ,, elkészűlt az ég 
é s a föld és minden seregük ·. a Septuaginta így adja 
vissza: "közös céliához ért az ég és a föld · és egész 
k osmosuk". Kosmos : a görög természetfilozófia jellemző 
.szava, első jelentésében annyi mint .,rend .. , s a világ
mindenségre vonatkoztatott értelmében is az jut kifeje
zésre, hogy a görögök a világmindenséget mint a kaosz 
összevisszaságával szembenálló szép rendet, a harmó
nia megvalósulását szemiéiile (Azt csak zárójelben em
Htem, hogy ha egy kiváló hebraista, J. Fürst, Rabbi Jó
-zsua ben Lévinek Chullin 60. és Roshasana ll. lapjain 
hagyományozott értelmezése a-lapján a zsidó irásma
gyarázat érvényesülését állapítja meg itt is, megfeled
kezik arról, hogy a görög természetfilozófia httlását 
Rabbi Józsua ben Lévi idézett kijelentése még hatá ro
zottabban feltételezi, mint maga a Septuaginta.) S ha 
a teremtéstörténet összegezésében a görög filozófiával 
való egyezkedés útjára talál rá a bibliafordító, a költői 
ala~ítás , n~ugati törvényf:zerűségéhez alkalmazkodik, 
-amikor Jonas próféta fenyegető kijelentését: .. Még negy
ven nap és Ninivé feUorgattatik" így alakítja át! "még 
három nap ... " Mert a Bibliában negyven az epika 
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szent száma, negyven nap és negyven éjszaka szakadt 
az eső a vízözön idejében, negyven évig bujdosott lz
raél a ·pusztában stb. , míg a Nyuga t epikus hagyomd
nyaiba n a hármas szám tölti be ugyanezt a szerepet. 
három nap és három éjjel megy egyvégből a vándor, 
a ki · elindult szerencsét próbálni, s ha nem hét eszten
dőre, há t mindenesetre háromra válla l szolgá latot. 

A példákat még könnyű s más összefüggésben 
szükséges is volna szaporítani . De itt csupán a Biblia 
hellénizálásá nak - azaz : európaizálásának - két 
.olyan irányát akartam m.egjelöln i, a mely a Septuagintá 
ból indult ki s amelyen a görög zsidó filozófusok, ille
tőleg a görög-zsidó költők hala dtak tovább. A filozóiu
sokról többször esik szó : Platónt a Szentírással egyez
tető A l e x a n d r i a i P h i l ó n-nak úgyszólván egész, 
kiterjedt 1nunkássága ránkmaradt s gyakra n volt már 
vizsgálat tárgya a ·görög filozófia és a zsidó hagyo
mány történetének a szempontjából egyaránt, sőt a ke
resztény apologétikára lett hatását is több oldalról meg
világították A hellénisztikus ·kor görög-zsidó költői már 
jóval mostohább elbánásban részesültek, az irodalomtör
téneti kutatás részéről csakúgy1 mint a pusztulásra és 
lennmaradásra szánt régi írások között válogató sors 
részéről. 

Ezek között a költők között senki sem ment mesz
s zebb zsidó tartalom görög megformálásában, ritint Eze
kiélos, aki a bibliai történet anyagából görög tragédiá
kat írt. Tragédiáiról beszélnek, így, többes számban, 
forrásaink, Alexandriai Kelemen és Eusebius keresztény.; 
görög írók~ de határozott képet csupán egyetlen tragé
diájá ról a lkotha tunk, az E x a g o g é, magyarul : .. Kivo
nulás" cím űről. melynek több részleté t összesen 269 
verssort, Eusebius, Caesarea püspöke. Nagy Konstan
tin kortá rsa idézi. Szerencsé nkre Eusebius - Alexan
-der Polyhistor elveszett munkáia nyomá n - annak bi
zonyításá ra, hogy a görögség mitikus hagyományaival 
a zsidó vallás költői szépség tekintetében is vetekszik, 
úgy állítj.a össze a szemelvényeket. . hogy azok képet 
adnak a mü gerincéről s a tájékozódást prózai áthi
daló szövegekkel is megkönnyíti. 
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A dráma Mózes monológjával kezdódött; ez a 
rnono)óg, a főszerep lő bemutatkozásávaL a szín beje
lentésével, a dráma közösségi és egyéni előzményei-
nek az ismertetésével, prológusnak számít, Euripidés 
modorában. De Euripidés (és a helléniszlikus komédia) 
hatására vall az a mozzanat is, amivel e prológus 
epikuma túlmegy a bibliai forráson : a görög szinpad 
felismerési jeleneteinek (anagnórismos) tipikus eszköze 
a kitett csecsemővel adott ékszer. 

Azóta . hoRY Jákob Kanaánból kijött, 
s hetven lélekkel Egyiptomba érl{ezelt, 
negy néppé sokasedtak ivadékai, 
dc bajt s szorongatást ért meg csupán e nép, 
mert mind máig csak szonvedésl mérlek reánk 
rossz emberek s gonoszkezű királyaik. 
Mivclhogy látta, hogy milyen sokan vagyunk, 
gonosz le•vek hálójá t szőtte ellenünk 
a fáraó, a téglaégetökbe küld, 
a házépítés súlyos ter hét rója ránk 
s nehéz robotban rakjuk várostornyait. 
A héber nép felett utóbb kihirdeti, 
hogy mély folyóba vessenek minden fiút. 
Hogy megszülettem, engem e-l rejtett a nyám, 
amint mesélte, három hónapig, de már 
tovRbb nem rejthelelt. ezért l{itett. velem 
ékszert is adva, hol sürú a parti nád. 
Miriám, a néném leskelódblt messziről : 
hát a király leánya jön tá rsnőivel, 
hogy fénylő lestét friss fürdő üditse feJ. / 
Min djárt meAlátott engem és karjába vett, 
s fölismeri , hngy héber vagyok. Mirjám legolt 
olt lerml" tl s igy kérdezle a királyleányt : 
.. Kívánod. hozzak én a héber nők közül 
a _r.cy_ermf'knok dBjkát ?" Az sürgelé a lányt, 
M1rjam futott. anyánkn 11 k szólt, megjölt anyánk 
sietve és keblére ver t fel engemet. 
S király leánya szólt írnigy : .. Asszony, neveld, 
e gyermeket fel. béredet meg én adom ... 
!::~ ó adoll nel{em nevet : Mózes legyek 
roavelhogy vizből mentett engemet ki ó. 

S ~mint. b~szélni t~dt~m· ~ár· kéze.n fog~tt · · 
anyám és a királyleány há1áha vitt 
de mindent elmondott előbb nekem': hogyan 
mentett meg lsten és kik voltek óseim. 
Ott nőttem fel tovább, minl eay királyi sarj. ' 
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király leánya mint ön méhe magzatát 
nevelt és tőlem semmi t meg nem vont soha. 
Az évek folytak, mint öbölbe nagy folyók. 
s l\irályi házban nem hagyott nyugodni már 
a tettre kész Jéiel{ s a cselt szövó király. 
S lá ttam, két ember jog helyett ökölre kelt. 
~z egyik héber, a másik egyiptomi, 
távol-li.özelben senki sem volt. csak magunk. 
s testvérem pártját fogtam és megöltem ezt. 
Aztán homokba rejtem el. hogy senki Tel 
ne fedje és ne hordja szél a tett hirét. 
De másnap ismét két civódó férfi. sőt 
két lajtámbéli, egy népből való rokon -
szólok: .,Miért ütöd gyengébb testvéredet T 
S felell az: .. Bírónak téged ki telt fölénk 7 
Fejünk fölé ki rendelt ? Vagy tán engem is 
megölsz, minl tegnap azt a másikat?" Mire 
riadtan kérdem : ., Ho~y lett ez nyilvánvaló ?" 
S a fáraónak mindenl megjelenterrek, 
s halá lra már a lelkemel ke resteti. 
Megtudva jókor e ltünök s fö ldönfutó 
gyenánt bolyongok messze föld ha tárain. 

Úgy látszik. az utolsó sorok közben vonult fel a 
szinpadra Raguél (a l3iblia héber szövegében Jitró vagy 
Re uél) hét leánya, mert Mózes így végzi szavait : 

S most ezt a hét szüzet )á lom s nem ismerem. 

Ha a klasszikus kor görög tragédiáinak az analó
giáját tartjuk szemünk előtt, esetleg feltételezhetjük, 
hogy most a bevonuló szűzek kardala. a porodos 
következett. A szűzek közül mindenesetre a dráma 
második szereplőjeként emelkedik ki Sepphóra (Cipóra); 
a főhősset Mózessel folytatott párbeszédéből emez 
megtudja, hogy sorsa hová vetette. A feltételezhető 
párbeszédből csak Sef)phóra ajkára adott .öt sor ma-
radt ránk: · 

E föld, vándor, köröskörül mind Libya, 
1\ü önböző fajtáju népek laknak itt, 
sötétbőrűek. eithiop~Sol~ is, de mind 
közös királyt és egy vezért ismernek el. 
E városban lekók felett uralkodik 
a it.él a pap s nekem s ezeknek itt : atyánk. 

Eusebius kivonatából kitűnik, hOgy erre Jitró nyája 
A• I~IT 'tvk6nrn. 1948. -
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megitatásának a Bibliából jól ismert jelenete követke
zett : Mózes megvédi a leányok elsőbbségi jogát az 
itatóvályúhoz az erőszakos pásztorokkal szemben Mó· 
zes és Cipóra házasságáról egy olya n párbeszédben 
értesülünk, amelynek. drámaifeszültségéta belőle fenn
maradt kétsornyi töredék is érezteti. Itt egy olyan sze
replő jut szóhoz, kiről a Biblia nem tud : Chum (vagy 
Chus ?), elighanem Jitró fia, ki felelősségre vonja hugát, 
amiért idegennel állt össze. 

Ch um: 
Mégis, Cipóra, ennyit meg kell mondanod ... 

Cipóra: 
Ez idegennek engem eljegyzett apám. 

A következő töredék Mózesnek apósa .által meg
fejtett á lma. 

Mózes: 
Láttam, Sziné j hegyén hatalmas trónus állt, 

. az ég redőzeiét érinti már e trón, 
és rajta egy nemes tartásu férfi ült, 
diadém a homlokán, a baljában jogar, 
s a jobbkezével biztatán intett felém. 
s elébbre lépve álltam ott a trón előtt. 
Átadta altkor lwrmán ypálcájál nel~em 
s a szép királyi díszt, ft diadémot ·is, 
s trónr'ól lelépve engem ültelett reá. 
Egész földe t beláttam én l~öröskörü l. 
s a föld alatt, az ég fölött láttam, mi van, 
lábamhoz úgy borultak olt a csillagolt 
egymásután. hogy meg tudtam számlálni mind, 
s előtlern mint fénylö sereg vonultak el. 
De erre felriadtam : álmom véget ért. 

Ji tró : 
Ú idegen. ió hírt küldött az Úr nel<ed, 
bár élnék még, midön rajtad beteljesül! 
Egykor h~:~talmas trónt fogsz még é llítani, 
s magad fogsz ülni rá, ítélni népeket. 
Egész lakott világ azért tárult eléd, 
s láttá! ~indent a föld alatt s az ég fölött, 
me1t latm fogsz minde11t, mi van. rpi volt s mi lesz. 

E jele~.etn~k nincs a Bibliában alapja ; annál pon
to~bban koveh a Bibliát a köv.etkezó, mely már a 

. 
' . . . ..... . l .. !. ' 
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Hóreb hegyén játszódik, ahová apósának a juhait le
ge ltetve jutott el Mózes. A pásztort az égő csipkebo
kor csodálatos látványa állítja meg s az Urnak a csipke
bol<orból feléje hangzó szava ébreszti küldetése tudatára. 

Móz e s: 
Hohó, milyen csodálatos jel ez megint , 
az emberek közölt hitelre sem ta lá l. 
a csipke bokra lá ngban ég körös körül, 
de minden hajlás ra jta friss es zöld marad. 
Ugya'n mi ez? Má r meg.nézem közelről én 
e nagy csodát: nem is hinnék az emberek. 

. Az Úr szava: 
Megállj, derél~ pásztor, megidlj ·s ne lépj közel . 
Mózes. míg meg nem oldod lábadon sarud. 
Mert szent a föld, amelyen állsz. e cserje szent, 
s a láng. a mit látsz, ls ten lángoló szava. 
Légy bátorsággal s hallgass szómra, gyermekem. 
mert arcom színről-sz i nre látnod nem lehet, 
mivel ha landó vagy, de hallanod szabad 
igéimet, s tudd meg, mért jöttem én tde. 
Atyáidnal~ vagyok. kiket felemlegelsz. 
Áb,rahárn, lzsál~, és Jákobnak istene, 
kegyelmemről és róluk ernlél{ezve meg 
a héber népe t, ennépem megmenteni 
eljöttem. látva szolg&im tenger baját. 
Indulj tehát s az én nevemben add a jelt. 
először hadd tudják meg mind a héberek. 
király elé vidd akkor e l parancsomat. 
e földről népem így fogod kihozni te. 
. . .. . . . . . . . . . . .. . --. 

Mózcs: 
Én nem születtem szépszavúnak, nyelvern is 
rnikor beszélni kell. nehézkesen mozog, 
hogy á llhatnélt meg én király előtt vele? 

Az Ú r szava l. · 
Áron testvéredet küldöm hozzád hamar, 
mit én mondok neked, te elmondod neki. 
kirá ly el őtt beszélni fog helyetted ·ő, 
te meg velem, s ö tőled hallja majd a szót. 
. . . . . . . . . . • l . • . . . .· . "' 

. ' . 
Ke~eclbe.n Út ~i. v~ n 7 Fel~li ba~a~ - ~ek~m' l 

M ó z e~ .; . . 
Vesszö, négylábút s embert {eddö egrará11l. 
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Az Úr szava: 
Hajítsd a földre és ugorj tüstént odébb. 
csodálatos, rémes kígyóvá változik. 

M ózes: 
Im elhaiítoltam. De irgalmazz Ura m, 
mi)yen hatalmas és mi lyen félelmeles l 
Borzadva nézem és minden tagom remeg. 

Az Ú r szavA : 
Csak bátran nyujtsd kezed leléje és ne fél j, 
a farká t fogd meg és vess2.:óddé lesz megint. 
Most rejtsd l\ezed l\ebledbe és vedd újra l~i l 

Mózes : 
· Szavad szerint teszek s aká r a h ó l~ezem. 

A z Ú r szava: 
Tedd most kebledbe vissza s tiszta lesz megint. 

E ~es.szŐve.l hoz~! ~áj~k . mlnd.en. cs.apást: . 
először is minden folyó vérrel telik, 
és minden forrás, minden vízgyújtó verem. 
Földjükre akkor béká t s férgeke t hozok, 
azlán népük fölé kemence korma száll . 
annak nyomán sebek fakadnak testül\ön. 
Eblégy is jön rá juk s okoz sok szenvedést 
Egyiptom népének s utána új csapás : 
járvány pusztítja el. kikben kemény maradt 
a szív. Az ég is ellenségül\ké leszen, 
lúzzel keverve hoz halá lt a jégeső, 
a termés pusztul s elpusztulnak ba rmaik. 
Három teljes napig sötétség lesz az úr, 
és küldöm ~áskák ezreit, falják lel öl~. 
mi termésükből megmaradt s mi még viruL 
S megölve minden ház elsőszülött fiá t 
a Lúnös gógöt bennük végül megtöröm. 
Mert nem hallgat szavamra add ig a király, 
amíg nem látja hólten önnön gyermekét. 
de akkor népemet rémülten küldi el. 
A hébereknek hirdesd még ezenfelül : 
E hónap számotokra évl~ezdő legyen, 
merl ebben kezdem elvezetni népemet 
2, földre, mellyel őseit biztattem én. 
cs szólj a néphez : a mondott hónapban ők 
a páskabárányt áldozván holdtöltekor 
ajtóikat vé.rével hintsék éjszaka, 
ez lesz a Jel, Halálangyal mit elkerül. 
Ez éjjel a sült húson lakmározzalok. 
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eztán királyi szó sürget, hogy menjetek. 
Sietve indultok s én tátok gondolok : 
a nők a szomszéd asszonyoktól kérienek 
edényeket l~ölcsön meg drágaságol<at, 
ékszert, arany- S- et.üslneműt. ruhákat is, 
ez lesz. mi elmaradt, munkátokért a bér. 
S ha majd hazátok földjén éltek. úgy, amint 
a hajnaltól, amelyen útra keltetek 
~yiptom földiérőL hét nap tartott az út. 
ti évről-évre hét napon kovásztalan 
h.enyéren ültök lstennek nagy ünnepet. 
Az első ellés áldozatként jár nekem, 
és Istené a szűzek el ső magzata, 
minden méh-megnyitó, elsőszülött fiú . 
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A Páska ünnepének parancsát lsten részleteseb
ben is megismétli : 

E hó tized napján a héber férfiak 
egy [olttalan bárányt s borjal válasszanak 
nemzetségel<ként és órízzék négy napig, 
s a negyedik nap hogyha elkövetkezik 
a tíz után, áldozzák fel majd estetájt, 
s a sült húst házuk népével meg így egyél~: 
mind útnak öltözötten, lábukon sarú, 
kezükben vándorbot, mivel sürgetve űz 
ez országból tovább királyi szó. Egész 
népem hívom. S mikor már áll az áldozat, 
vérébe mártsatok be dús izsóp-csomót 
s az ajtófélfát érintsétek meg vele, 
Halál-angya') hogy elkerülje házotok. 
Az Úrnak szenteliétek ezt az ünnepet. 
kovásztalan kenyér hetét ; ková~szosat 
nem érint ajkatok, mivel szorongatás, 
után most ad nektek feloldozást az Ur. 
Ezért e hónap kezdjen ével és időt. 

.. 

A kivonulás záró eseményénél - a fáraó megbánja, 
hogy útjukra bocsátotta a zsidókat, seregével utánuk 
iramodik, de a Vörös-tengerbe vész - Ezekiélos szem
meliáthatóan a klasszikus tragédiák módszerét, ökono
miáját követi : egy h i r n ö k ajkára adja a szinpadon 
alig megjeleníthető történést. Ak~rcsak Aischylos ugyan
csak két népet, a görögöt, és .a perzsát, szembeállító 
tragédiájában, a Perzsákban, az elpusztult sereg hír· 
mondónak maradt tagja jelenti a férfilakossága legja
vától megfosztott városban : 
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Mikor királyi házából a fáraó 
elindult, tízezer nehéz fegyverzetű! 
vitt el magával és egész lova8ha dá l, 
sok harcszekér és fővezér és alvezér 
kísérte. félelmet gerjesztő nagy sereg. 
Gyaloghadunk középen. á m a hadsorok 
a harckocsik pályájának hagytak terel. 
rendelt helyén lépdel t minden lovas. ki bal-, 
ld jobbfelől. egész Egyiptom legjava. · 
Meg is l<érdeztem olt. hány emberünk lehet : 
volt százszor tízezer hős, edzett harci né p. 
Amint szemünkbe tűnt a héberek hada, 
már-már a tengerpartig ért a táborul(: 
Vörös tenger parljára gyúltek össze mind. 
A m~g beszélni sem tudó l~icsil< s a nők 
falatjáról gondoskodtak fáradtan is. 
velül( barom s rendetlenül sok holmijuk. 
Mind harcra készületlen és fegyvertelen. 
ahogy megláttak minl{cf, jajveszékelés 
támadt közöttük s égre nyujtolték kezül(, 
atyéil< Is tenéhez. Volt olt nagy zavar, 
de minkct eltöltött a harci vágy 8 öröm. 
Van ott egy véros, Belzephón, ahol mi már 
felállítottuk hadsorunl<a t ellenü!<. 
Oe hogy pihenni fért a nagy Titán, a Nap, 
gondoltuk. jobb a harcol reggel kezdeni , 
velünk van aklwr is jó fegyverünk s hadunk. 
És a kkor kezdődöfi az új csodál( sora, 
ámult. ki látta, mert megállt ott hirtelen 
hatalmas felhőoszlop, tűzben lángoló, 
hadunk 8 a· héberek közölt válaszfalul. 
Aztán vezérül<et, Mózesf, láttuk megint 
kezébe venni lsten vesszejét, mivel 
már annyi jelt és annyi bajt hozott reánk 
A Vörös-tengernek hátára vert vele, 
szélnyilt a mély, ösvényt nyitott s a héberek 
hanyatt-homlok futotta k át a sós uton, 
mi meg nyomukban harcizajjaj üldözők 
az éjen át szünetlenül, s egyszerre csak 
a .harcszekér alatt minden kerék megállt, 
m•nt hogyha 'Kötéllel kötözlék volna meg. 
S hatalmas fényo~zlop le~o;zállt az ég felől. 
akár a IGz, nyilván lslen jelent meg oll, 
hogy megsegitse öket. és amint a nép 
a tengeren már túljutott, zúgó habok 
csaptak fölöttünk ál. l<.i látta. jajgatott : 
.. f~r~uliunk vissza. mert a Legfelsöbb keze. 
seg1h őket és miránk. jaj, pusztulást 
hozott l" Az ösvény is bezárul hirtelen ·• · 
s Vörös-lengerben elveszelt egész hadu,nk. 
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) . 
A még hátralévő, szorosan összefüggő két kis tö

) redék arra vall, hogy a tragédia valami megn~gtató, 
1 feloldó akkorddal zárulhatott a nép, mely a Vörös
' tengeren átkelve, a felszabadulás első öröme után a 

sivatag szörnygségeivel került szembe, megpillantja az 
élimi oázist. .. Es elérkeztek Élimbe, és ott tizenkét víz

l forrás és hetven pálma, és táboroztak ott a víz melletr·. 
) Ezekiélos tragédiájának utolsó ránkmaradt töredékei 

ezt a szentírási verset színezik. magyarázzák tovább, 
annak a bibliamagyarázatnak, t. i. a midrásnak a szel
lemében, mely már magában véve is félig lrásmagya~ 
rázat, félig költészet. Mózesn~k jelenti a jó hírt, úgy 

/

1 

látszik, azok egyik~. akiket szétküldött, hogy vizet ke
ressenek: 

Erős vezérünk, Móze.c;, nézd. milyen helyet 

1
1 

találtunk ill mindjárl e sze l lős völgy ölén, 
amerre ven. könnyen mégláthatod megad, 

J fényességes sugár világilotie meg 
s mint tűzoszlop. viga--ság és öröm jele. 
Megyünk tovább és árnyas pázsitot Jelünk. 
és friss csorgókat, med a föld mély, dús öle 
tizenkét forrást ont egyetlen szildalőn. 
Sürű ligetben hetven büszke pálmatörzs, 
rajtuk gyümölcs. és bőven öntözött a rét 
köröskörül, baromnek is legelni jó. 

S végezetül a híradás a pálmafák közölt tanyázó 
csodálatos phoenix-madárról : 

És láttunk ott egy másik furcsa á1latot, 
ember nem is látott még ily csodát soha. 
Kétszerte volt nagyobb a sasnál termete, 
sokféle színben larkál ltak szérnytollai, 
a mellén fényl ettek biborszinű pihék, 
két combja . mint a mínium, piros, nyaka 
sáfrányszinű s akár a bárány gyapja, lágy, 
s fején akár kakas fején ülő taraj. 
I<erek szemével erre·a rra nézdegélt. 
s a szembogár akár a grá ná talmamag. 
Szebb minden más madárhangnál a hangja is. 
Királya mi n den más madárna\~ ő lehet, 
ez szemmel látható, hiszen minden madár 
alázatos csapatban őt követte csak, 
és ó elől, mint gőgösen lépő bika. 
ha ladt tovább feltartóztathatatlanul . . . 



. · Ezek a töredékek elegendők voltak A. Kappe)-
maehernak ahhoz, hogy kimutassa : Ezekiélos tragédi
ája öt felvonásra tagolódott. Megfigyelése szerint Mózes 1 
monológja, Mózes és Cipóra jelenete az első, Chum és 1 
Cipóra szóváltása, valamint Mózes és Jitró párjelenete 
a második, a csipkebokor jelenése a harmadik, a hirnök 
beszámolója az egyiptomi hadsereg pusztulásáról a 1 

·negyedik, az oázisról és a phoenix-madárról szóló je
jentés az ötödik felvonásba tartozott. Mind ötfelvonásos 
.felépítésében, mind egy sor más alapvető sajátságában, 
bár Aischylos és főleg Euripidés ismerete is joggal fel
tételezhető nála, ·nem annyira a klasszikus kor tragé
diái, mint inkább a korszerű, hellénisztikus gyakorlat 
és elmélet voltak számára irányadók ; tér és idö egy
ségét. amit különben a klasszikus kor sem értelmezett 
szigorúan, egyáltalán nem veszi figyelembe, a kar sze
repét háttérbe szorítja, vagy éppen teljességgel mellőzi. 
Irodalomtörténeti jelentőségél Norden, Kappelmacher és 
Petsch számára éppen az határozza meg, hogy a hel
lénisztikus kor egyetlen más tragédiájából sem marad
tak ránk akkorra összefüggő töredékek, mint Ezekiélos 
"Kivonulásá" -ból és sorra rámutatnak olyan sajátsá
gokra, melyek Ezekiélos és a római drámaírók közös 
elveszett hellénisztikus mintaképeire utalnak. Igy pl. 
AceJus "Brutus .. -ában Tarquinius Superbus álmanak 
ugyanaz volt a szerkezeti szerepe, mint Mózes álmának 
a "Kivonulás"-ban, mindkét drámában az álom volta
képpen a drámai expozició egy neme, nyomon követi 
megfejtése s az egész dráma nem egyéb, mint az álom
nak e megiej(éssel egyező megvalósulása. Acciushoz s 
a római praetexfa műfajának többi képviselőjéhez, az 
élükön mindjárt Naeviusszal, az a sajátsága is fűzi a 
hell~r;izált zsidót, hogy mint ezek. · saját népe multjából 
menh a tárgyat. 
, !vlindenesetre ezeknek a szempontoknak a fölve-

tese ts nagy haladás ahhoz a korábbi állásponthoz ké
~~s~, a~:ly ~zerint tragédiáok nem egyéb dialogizált 
tor .. ten:tírasnal (Susemihl) vagy hogy minden alakító 
szandek vagy tehe_tség nélkül, szorosan ragaszkodva a 
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bibliai -szöveghez, legfeljebb a részletekben engedett 
meg némi diszítményt (pl. Schürer) .. Viszont Ezekiélos 
szerkesztó tehetségél nem korlátozhatjuk arra sem, hogy 
tökéletes hozzáértéssel tudta követni a hellénisztikus 
dramaturgia előirásait Kitűnő érzékét a drámai kom
poziciának nem pusztán korszerű megkötöttségei, de 
egyetemes érvényű lényege iránt nézetem szerint már 
avval elárulta, ahogyan a bibliai elbeszélés anyagából 
drámájának cselekményét kihasitotta, azt a szerkezeti 
egységet hozva napfényre, amely Mózes II. könyvének 
első 15 fejezetében lappangott. A ránk maradt töredé
kekben legalább és az Eusebius-féle áthidaló kivonaw 
tokban semmi nyoma annak, hogy - mint Kuiper, 
Kappelmácher és Wieneke vélik - Cipóra és Jitró 
megérkezését is (Mózes II. könyvének 18. fejezete) ma
gában foglalta volna még a dráma cselekménye. Fran
kel ötletét meg, amely a cselekményt a pusztában való 
bujdosás további részleteire is kiterjeszti, egyenesen 
könnyű megcáfolni : az utolsó 16 sornyi töredéket, mely 
a csodálatos phoenix-madárról beszél, már Mózes Ka
naánba küldött követeinek az ajkára képzeli (v. ö. Nu
meri XIII.), ha ugyan egyáltalán elfogadja e töredéknek 
is a .. Kivonulás" c. tragédiához való tartozását. Pedig 
a phoenix-madár említése szervesen kapcsolódik az 
élimi oázis leírásához. Az oázis hetven pálmáját a 
Szentírás is említi, márpedig a phoenix-madár mondá
jának más forrásai is kapcsolatba hozzák a madarat 
és a pálmát, s a görög phoinix szó ugyanúgy, mint a 
kopt bene phoenix-madarat is, pálmát is jelent. Sót egy 
kereszténywlatin költemény a IV. századból - a hagyo
mány szerint Lactantius egyházatya rnúve - a phoe
nix-madarat egyenesen az élim i oázisra em l ékeztető 
környezetbe helyezi, amelyből még a tizenkét forrás 
sem hiányzik. Minden okunk megvan tehát arra, hogy 
.a phoenix-madárra vonatkozó &orokat egészen szero
san vonjuk az élimi oázis leírásához, s ezzel az egyet
len ok is elesik. amely Frankel ieltevését szüksé
gessé tehetné. 

Azok a kutatók, akik Cipóra és Jitró megérkezé-
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séig akarják a drámát nyujtani, Ezekiélos költői inten
ciójához képest tulságosan előtérbe áHítják Mózest, az 
individuur.not. Pedig a dráma hős~ nem ő, hanem maga 
az Egyiptomból kivonuló nép, aminthogy a dráma címe : 
- E x a g ó g é : "Kivonulás H, vagy legfeljebb "Kiveze
tés" - sincs Mózes személyes érdekeivel vonatkozás
ban. És ezt helyénvalónak tartom erősen hangsúlyozni. 
Mert ha Mózes szempontjából tekintve még el is fo
gadhatnánk azt a nézetet, hogy jeleneteit nem a cse
lekmény, hanem csupán a hős egysége fűzi össze, a 
nép szempontjából tekintve valóban egyetlen élesen el
határolódó és drámai fokozatossággal fejlődő cselek
mény tölti ki az öt felvonást: éppen a származási kö
zösség néppé válásának a története. 

Ebből a szempontból ité lt helyesen Ezekiélos, ami
kor sem többet, sem kevesebbet nem vett tekintetbe a 
bibliai elbeszélésből, mint Mózes II. könyvének első 15 
fejezetét. Mert ez az első 15 fejezet valóban kerek és 
lezárt egység, Kezdődik avval, hogy az a hetven lélek. 
mellyel Jákob Egyiptomba érkezett, elszaporodott, s a 
nemzetség szaporasága arra indítja az új faraót, ald 
már nem ismerte József érdemeit, hogy ennek az Egyip
tom számára veszélyesnek lá tszó szaporaságnak ke
gyetlen rendszabályokkal vessen gáta t. Mikor Mózes 
megszületik, már á ll a törvény, m·ely a héberek ininden 
újszülött fiúgyermekére kimondta a ha lá lt, · de Mózes
megmenekül, sőt, míg testvérei súlyos robotban hotdják 
a téglát a faraó építkezéseihez, a kirá lyi házban ne
veH~edilc De testvéreivel való együttérzésének és igaz
ságérzetének hirtelen fellobbanása földönfutóvá teszi, 
hogy bujdosása során megkaP,ja prófétai felavatását s 
már küldetése tudatával térjen vissza s vezesse ki né
pét Egyiptomból. Mózes másodilt könyvének 15. fejezete 
ezt a cselekményt zárja le : háromnegyedében az éneket 
tartalmazza, melyet Mózes és lzraél fiai akkor énekel
tek, amikor átértek a Vörös-tengeren és üldözőiket, a 
far~ó egész seregét a tengerbe döntötte az Úr. Mindaz, . 
~m1 m~~ának a kivonulásnak a tényét a honfoglalással 
osszekoh, a Szinaj-hegyi kinyilatkoztatás 3al, az ismét-
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Iödő megkísértésekkel és a negyvenéves pusztai buj
dosással, valóban már inkább kínálkozik epikai, minl 
drámai alkotás tárgyánalc Ezért minősíthette joggal 
minden erőteljes költői széps~ge mellett is csupán 
dramatizált eposznak Madách Imre Mázes-drámáját az 
az aka démiai bíráló-bizottság, me)ynek Arany, Jókai és 
Kemény Zsigmond is tagjai voltak : Madách valóban 
Mózes ifjúságától haláláig és a honfoglalás megindulá
sáig viszi el, minden drámai kancentráció nélkül, a 
cselekményt Az a 6 vers viszont. mely az Exodus 15. 
fejezetéből a diadalének, valamint Mirjám körtáncának 
a leírása után még fönnmarad, mintegy sűríti a távo
labbi jövőre utaló mozzanatokat. A Vörös-tengertől to
vább vezeti Mózes a népet Sur pusztájába. három na
pig járnak a -pusztában és nem találnal< ivóvizet; Mó
zes isteni csodával megédesíti Márah }{eserű vizét és 
ott a dott Isten először törvényt és megkísértelte a népet. 
Onnét tovább vonulva érkeznek az élimi oázis hetven 
pálmafájához és tizenkét forrásához s ott táboroznak a 
víz mellelt. 

Visszatérve Ezel{iélos drámájához, az nyilvánvaló. 
hogy az egyiptomi hírnök beszámolója az Exodus XIV. 
fejezetének, illetőleg a XV. fejezetből a diadaléneknek 
felel meg, éppen csak nem a diadalmasl{odó héberek. 
hanem az lsten büntetése által sújtott egyiptomiak ol· 
daláról l{özli az eseményeket. Az is kétségtelen, hogy 
az egyiptomi hirnök csak egyiptomitik között - nyil
vánva lóa n a hadrakelt sereget türelmetlenül hazaváró 
városba n - beszélhe t. Az élimi oázisra és a phoenix
madá rra vonatkozó töredél<ek szinhelye viszont csak a 
pusztaság lehet, ahová Mózes és a nép várják "issza 
a vizet kémlő kiküldötteket Egy ielvonásba tehát a kél 
részle t semmiesetre sem tartozhatil~. aminthogy Kappel
macher is igen helyesen a negyedik ielvonásba utalja 
az egyiptomi hirnök beszédét. míg az ötödikbe a \{ét 
utolsó, szarosan összefüggő töredéket. A további kiegé
szítésekben azonban ne kövessük Kappelmachert. Merl 
Jitró a Szentírás szerint Refidimbe hozza el Mózes után 
családját, közben a nép Élim ·után Szin pusztáján is 
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átvonult. Tehát ha KaJ).pe{m{icherral a cselekmény ki
J{erekitését abban keresn ők, hogy Mózest utóléri csalá<;lja 
és Jitrónak alkalma nyílik meggyőződni egykori álom
lejtése helyességérőt akkor vagy azt kell feltételeznünk, 
hogy Ezekiélos merészen szembehelyezkedve a Szent
írás elbeszélésével már Sur pusztájába helyezi Mózes 
újabb találkozását ipával, holott semmi más jeiét nem 
látjuk annak, hogy Ezekiélos túltette volna magát a tör
téneti tárgyú költészet és a midrás közös elemi játék
szaQályán, mely a legmerészebb l{épzeletet is csak ad
dig engedi csapongani, amíg az adatokkal kifejezetten 
ellentétbe nem kerül. Vagy pedig az ötödik felvonásban 
többszörös szinváltozással kell számoln unk, holott éppen 
az élimi töredék vall arra, hogy Ezekiélos, ha a dráma 
egészén nem is. de egy-egy felvonáson belül meg akarja 
-őrizni a tér egységét. Az élimi oázisról csak Mózes 
kiküldötteinek a híradását halljuk, s ez a híradás is 
hangsúlyozza, hogy Mózes innét, azaz az ötödik fel vo· 
nás szinhelyéről. nyilvánvalóan Sur pusztájából is meg
pillanthatja az oázis boldogságot igérő szépségét. 

Az ötödik felvonás tehát semmivel sem foglalha
tott .többet magában, mint amennyi a Szentírásban a 
megszabadult nép diadaléneke és az élimi táborozás 
közé esik, illetőleg, amennyi hézagol ezek közölt a ke
retek közölt a legendázó Irásmagyarázat és a költői 
1elemény kitőlthet. Ezekután az egész tragédia alig vég
ződhetett másként. mint valami olyasmivel, hogy Mózes 
az élimi oázisról kapott je)entés után felszólítja a népet, 
hogy vonuljanak tovább Elim felé és ott, a tizenkét 
forrás által öntözött ligetben tártsanak pihenőt. Hasonló 
-óvatossággal méclegelve minden egyes töredék elkép
zelhető kapcsolódásait az öt felvonás vázlatát így mer
ném felállítani, dőlt betűs szedéssei különböztetve meg 
a kiegészítést a rendelkezésünkre álló szövegrészektől : 

l. Szín: Térség Midján városa előtt, a háttérben 
lalán itatóuályúual. A színre fellépő Mózes Exodus l. l . 
- 11. 15. alapján a cselekm~ny előzményeiként elmondja 
_AÍPe mu~lj~t és a saját eddigi életét. Jitró lányai jönnek. 

o;zes krkerdezi őket, Cipóra tájékoztatja a jövevéoyt 
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az országról, hová Mózes érkezett, a saját kilétükről 
és az ellentétről, mely köztük és a pásztorok közölt az 
itatásnál felrnerül; Mózes megsegíti, vagy legalább is 
elindul, hogy megsegflse a leányokat az erőszakos 
pásztorokkal szemben. (Exod . II. \5-17.) 

ll. Szin: Jiiró háza Midjánban. A leányok atyju/~ 
felszólítására Jit r6 házához hozzák az idegen f (Exocl . 
Il. 18-20.), Mózes vendéglátó gazdájának elmondja 
csodálatos álmát, mely Ji tró megiejtése szerint az egész. 
lakott világ fölötti uralmat és jövőbelótást igér nel{i 
(a Szentírásban nincs megfele lője, elhelyezését az "ide
gen" megszólítás dönti el, bár az Eusebius-féle töredékek 
sorrendjében Chum és Cipóra párjelenete után kövel
kézi!< 1. Jitr6 a nagyrahivatott idegenhez adja leányai 
közül Cipórát (Exod. II. 21.), s Cipóra már atyja ren
delkezésével védekezhetik, amjkor testvére (?). Chum, 
szemrehányást tesz nel<i, nyilván azért, hogy idegennel 
adta össze magát (a Szenlírásban nincs megfelelője) . 

III. Szfn : a Hóreb hegye az égő csipkebokorral. 
M6zes apósának i,uha it legeiletve jut el az égő csipke
bokorhoz ; itt az Ur megnyilatkozik előtte és rábízza a 
küldetést, hogy szorongatott népét kivezesse Egyiptom
ból. E jelenet az Exodus III. fejezetét és a IV. fejezel 
első felét ( l - 17. versek) követi eléggé híven, de a d ró
mai sűrí'és egy olyan fogását alkalmazva~ amely a kö
vetkező V- XI. szentírási fejezelek anyagát is ebbe a 
hatalmas jelenetbe olvasztja. A Hóreb hegyén meg
nyilatkozó Isten összefoglaJó kijelentése : •• és kinyujtom 
kezemet és megverem Egyiptomot mindazokkal a csoda
tételeimmel, amelyeket tenni fogok közepette, és ennek 
utána el fog bocsátani titeket" (Exod. Ill. 20.) helyett 
a következő fejezetek alapján a tíz csapást már előre 
részletezi, hogy a napokon át húzódó tíztagú cselel\
ménysort ne kelljen megjelenítenie. Ez a kompozicio
nális szükséglet magyarázza azt a felötlő tényt, hogy a 
tizedik csapásról és evvel kapcsolatban a páska ünne· 
péről két töredékünk is szól. Ez nem esetlen ismétlés : 
először a tíz csapás felsorolásában - melyröl különben 
meg kell annyit jegyezni, hogy nem egyezik egészen a 
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-szentírási sorrenddel - van a maga . helyén, másodszor 
pedig minden valószínűs.ég szednt má r a következő 
felvonás elején, ahol a tizedik és utolsó csapás meg
ielenítése drámai szempontbó! az előző kile.ncet is repre
zentálhatta. 

l V. Szfn: mindenesefre Egyiptom, talán térség 
a király.i palota előtt. A tizedik csapás és evyel kap
csolatban a páskaáldozat és páskaünnep para ncsának 
megismétlése ; a fáraó, miután saját elsőszülött fiának 
halála rneglágyflotta szfvét, elengedi lzaél fiait, de utóbb 
megbánva engedékenységél serege élén . üldözőbe veszi 
a kivonulókat (Exodus XII. l. v -XlV. 8. v.); a város
ban hátramaradottak egyre fokozódó türelmetlenséggel 
várják ·vissza a fáraót és liadseregét, d,e cs~k egyetlen 
·hirmondó tér vissza, hogy beszámG>ljon a Vqrös-tenger
csodájáról, Izraél szabadulásáról és az egyiptomi had
sereg pusztulásáról. E szituációnak a Szentírásban nin
csen megfelelője, de a _ hirnök ' sza y aL meglehetős pon
tossággal foglalják össze az Exodus XIV. fejezetének 
9 - 31 . verse\t, melyek tartalmát a XV. fejezet 1-19. 
versei költői formában is megismétlik. 

· V. Szrn : Sur pusztája. A nép zúgolódik Mózes 
ellen, mert Márah keserű . vizét nem ihatják, az ÖrÓk
kévaló csodát tesz, a -vizet .megédesíti, ugyanolt ad jo
got és törvényt a népnek és me9kisérti. (Exodus XV. 
22-25.) Mózes megfigye/őket küld .szél a környékbe, 
ezek hirt adna k az élimi oázis hetven pálmafájáról és 
tizenkét forrásáról, valamint a phoenix-madárról, tnely 
a pálmaligetben tanyázik. E;2: a szituáció ismét a tragé
dia drámai többlete, a phoenix-madár is toldás a Szent
írás szövegéhez képest. egyébként a~ élimi oázist. mint 
lzráél soron követl,,ező táborhelyét Exod. XV. 26. írja 
le . . A nép elindul E lim felé, s így a ,.Kjvonulás.. drá
mája v_alami hangulati utalással ·végződik a tejjel-méz-
zel folyó Igéret földjének távoli édessé~ére · . 

Az ötödik felvonást különben is efféle behelyette
sitések jellemezheJték és éppen · ezek által a behelyet
te.~ités_ek ál!~~ volt alkalmas arra,, hogy a dráma csel~k
menyet leza_r1a~ A szináii ~inyH~.tko:zt~t~s. Jtely~tt a má-

, . 
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rahi törvényadás, a negyvenesztendős pusztai bujdosás 
helyett Sur pusztájában a pusztai élet első borzalmai 
és első megkísértései, a manna és a fürjek helyett a 
márahi víz megédesítése, s az Igére t földje helyett egy
előre az élim i oázis, melyről Ezekiélosnál ugyan úgy 
megfigyelök hoznak jelentést Mózesnek, mint utóbb, e 
pusztai vándprlás végén, Kanaán mesés természeti gaz
dagságáról. Es ezzel a költő nemcsak hangulatilag oldja 
fel a drároa expoziciója á lta l keltett vára kozást. hanem 
a cselekményt valósággal is beteljesiti. Mert az Egyip
tomból kiszabadult rabszolgák csak itt lesznek néppé. 
a záltal. hogy megállják a kisértést és vállalják a tör
vény t Exodus XV. utolsó versei teszik le hetövé, hogy 
a dráma in nuce adhassa meg a hosszú folyamatot. 
a nélkül, hogy a Szentírás betűjétől luiságosan messzire 
elrugl;l~zkodnék. 

Es még egy feltevést meg kell kockáztatnunk. Ez 
a z ö~ödik felvonás csak úgy teljesítheHe kompozicioná
lis feladatát : a cselekmény megnyugta tó lezárását. ha 
a dráma 01kumenikus célzatát is megfelelően érvényre 
juttatta. Mit értek ezen ? Oikumené, görögül a. m. la
kott világ ; a hellénisztikus kor legjobbjai azt az egysé
get értették rajta, mely az egész embeliséget összefogja, 
mindenesetre közös kultúrában. de esetleg egy világbi
rodalom közös szervezetében is. A görögségnek az az 
igénye, hogy műveltsége oikumenikus, azaz egyetemes
érvényű műveltség legyen, volt a he llénizmus kultúrá já 
nak legfőbb szellemi rugója ; az oikumenikus birodalom 
volt Nagy Sándornak utána a diadochosokat is meg
megkisértő politikai gondolata. A hellénisztikus zsidó
ságnak is megvolt a maga oikumenikus igénye, amelyet 
a pr-ófétai univerzalizmus hagyománya is táplált Ez az 
oikumenikus igény kér szót Ezekiélos tragédiájában. 
éspedig a tragédia igen exponált helyén. Mózes álmá
ban, Mózes az á lombéli trónról az egész oikumené-t 
beláttGt - még a jellegzetes szó is előfordul itt- s Jitró. 
a mj_djánita pap, többek között Mózes világuralmát is 
kiolva~sa ebből az álomból. Tulságqsan . balkezes és 
hiteb:o~tó vaticinium post eventum voln~ ez. ha tény-
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leg Mózes világi hatalmát kellene értenünk e \tilág
uralmon. Hiszen a tragédia közönségének módjában 
állt a Septuagintából is tájékozódni arról, hogy Mózes 
nemcsak hogy világ monarchája nem lett, mint ároilyen
nek a világhódító Nagy Sándor indult, hanem még sa
ját kis népe honfoglalását sem adatott meg neki befe
jeznie. Mózes oikumenikus uralma nem jelenthet mást, 
mint a rajta keresztül kinyi latkoztatott isteni törvény el
fogadtatását az egész v ilággal. De ez csak a messze 
jövő feladata lehet, amint azt Jitró eszehatologikus han
gulatú felsóhajtása is érezteti : "Bár élnék még, midőn 
rajtad beteljesül" (v. ö. pl. Vergilius.IV. eclogája 5:3-54 v.). 
A szinájhegyi ldnyilatkoztatás oikumenikus jelentőségél 
fejezi ki az a legenda, amely szerint a kinyilatkozta
tásnak a Szináj hegyéről kiinduló hangja hetven hangra 
és hetven nyelvre oszlott, s amely legendával valami
l<épen a ,~ Septuaginta .. elnevezés is összefügg : a Szent
írás oikumenikus jelentősége jut benne ltifejezésre. De 
erről más alkalommal. Ezekiélasszal kapcsolatban csak 
annyit, hogy a márahi törvényadásnak, melyet a "Ki
vonulás .. utolsó fel vonása, hacsak nem képzeljük egé
szen tartalmatlannak és az élimi oázis leírását ben
ne ·eredeti összefüggéséből egészen kiragadottnak, min
den bizonnyal tartalmazott, a midrásban . szintén meg
volt a maga oikumenikus értelmezése. Eppen Exodus 
XV. 22. v.-hez fűzi a Semoth Rabba a Sur puszta ne
vének azt az etimológiáját, mely szerint az síkságot je- • 
lent. És miért? "Mert mielőtt lzraél kivonult Egyiptom
ból, a világ pusztaság volt, de miután kivonultak, a vi
lág sík mezővé vált . Vagy pedig azért, mert mielótt a 
zsidók a törvényt kapták volna, a világ pusztaság volt~ 
de miután a törvényt átvették, a világ sík mezővé vált ... 
Tehát már maga a zsidók kivonulása is a világ ősvi~ 
lági arculatát telte szelidebbé, s ha ez nem, minden
esetre a törvény, melynek elfogadása a kivonulást nyer 
mon követte. Hogy csak erről az első törvényadásról 
lehet itt szó. nyilvánvaló · hiszen a midrás egyenesen 
Sur pu~ztáiának a nevét ' akarja megmagyarázni. HB 
tehát kovetkezetesen akarjuk keresztülvinni Kappelma-
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cher legbecsesebb megfigyelését. azt, hogy a tragédia, 
akárcsak Accius "Brutus"-a, a drámai expozició gya
nánt szereplő álmot valósítja meg cselekményében, az 
álomjelenet oikumenikus vonatkozását semmiesetre sem 
hanyagolhatjuk el a tragédia \·égkiiejletének rekonstruá
lásában. Annál kevésbbé, mert nyoma van a cselek
ményben annak is, hogy a hellénisztikus iilozóiia oiku
mené-gondolatának kiegészítője, a népek természetadta 
eg~enlőségének a tanítása is felvetődött, s ebben a kér
désben Ezekiélos nyilvánvalóan úgy döntött, mint azok 
a gondolkodók Nagy Sándor körében, akiket Strabón 
szerint (Geogr. L C. 66-67.) Eratosthenés dícsért: Chum 
vonja fe lelősségre Cipórát idegen férjéért, de a bölcs 
Jitró nyilván azért adta leányát az idegenhez, mert már 
tudja, hogy nem származása, hanem egyéni kiválósága 
tüntetheti csak ki az embert. Azt kell tehát mondani, 
hogy Ezekiélos nemzeti gondolata már lényegében a 
humanista nemzetfogalom, akárcsak a hellénizmus Isok
ratés által megalapozott -görög nemzeti gondolata : egy
egy népközösség történetileg létrejött kultúrája törekszik 
benne egyetemes elismertetésre. A · dráma szerkezeté
nek vizsgálata vezetett arra a megállapításra, hogy ez 
oikumenikus szempontnak a dráma egészén végig kel
let vonulnia s a végkifejletben is nyomatékot kellett 
kapnia. Ez pedig a magadott korlátok között csak úgy 
képzelhető el, hogy a márahi törvényadás az ötödik 
felvonásnak egyenesen középpontjába került, mégpedig 
a Midrás Semoth Rabbában is tükröződő szóbeli ha
gyomány oikumenikus célzatú értelmezésével. 

Kevésbbé kényszerítő erejű, de eléggé plauzibilis
nek látszó feltevés, ha azt mondjuk, hogy talán a mid
rásnak még egy, ugyancsak Sur pusztájához kapcso
lódó elemét felhasználta Ezekiélos. Ugyancsak a Se
moth Rabba, ugyancsak Exodus XV. 22. v .-hez tűzi 
azt a megjegyzést, hogy ez a puszta tele volt kígyók
kal, viperákkal és skorpiókkal. Epiphanius egyházatya 
idéz az eretnekek ellen írt vitairatában szerző említése 
nélkül l O jambikus senariust, melyek a kígyót mint a 1 

bűnbeesés és mint az első testvérgyilkosság végső oko-
Az lMtT l::vkönyve. 1948. 4 
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zóját aposztrofálják. E töredéket már a humanista Sca
liger Ezekiélosnak tulajdonította, föltevésének Philippsan 
is tulajdonít némi valószínűséget és a kérdéses 10 vers
sort Ezekiélos egy másik, különben teljességgel i sme
retlen bibliai tárgyú tragédiájába utalja. D ühner is fel
veszi k iadásába mint bizonytalan helyü és hitelű töre
déket. de már pl. Stearns és Wieneke teljes hallgatás· 
sal mellőzik. A töredékről csak annyi bizonyos, hogy 
nem tartozhatott sem az első emberpár, sem az első 
testvérpár bibliai elbeszélését feldolgozó drámába, mért 
mind az e lső emberpár bünbeesésére, rrtind az első test
vérgyilkosságra már mint a kígyó korábbi bűneire utal. 
Annál könnyebben el tudom l<épzelni a helyét magá
ban a " Kivonulás"-ban : a költő általa jeleníthelle meg 
azt a kbértést, melyet Sur pusztájában a Szentírás sze
rint is meg kellett állania lzraé lnek, s melyben, úgy. 
látszik, a szóbeli hagyomány is részt tulajdonított a kí
gyónak. A phoenix-madárról szóló passzus közvetlen 
közelében, mely különben is úgy vezeti be a maga 
mondanivalóját, hogy ~,még egy m ásik állatot is lá ttunk". 
könnyen kérdezheHe valaki a pusztában kísértő kígyótól: 

T e minden romlás kútforrása s eszköze, 
gonosz kígyó, ki mint a kincset halmozod 
reánk a bajt, vakot vezetsz a rossz uton, 
s· örülsz, ha sír az élet és mi ja jgalllnk, 
te keltettél az egytestvér ellen szilaj 
dühöt s adtál hozzá erót karjába is, 
hogy önnön lelkét elsőnek szennyezze be 
véres gyilkossággal Kain, s te tetted azt, 
örök hazájából hogy így a földre hullt 
az első ember .•. 

De jogosult-e egyáltalán a midrást Ezekiélosszal 
kapcsolatban a vizsgálat körébe vonni? Hogy a "Ki
vonulás" főlorrása a Biblia, az egészen természetes ; 
de már Philippsan kétségbevonhatatlan súlyú részlet
e~yez~~ekk~l iga~olta. hogy Ezekiélos a Septuaginta gö
r~g szavegeben Ismerte a Bibliát. Alighanem ezért szo
ka~ .nála a görög műveltség kizárólagosságát feltéte· 
lezm, holott Franl(el már 1851-ben rámutatott egy-két 
esetben Ezekiélos és a zsidó hagyomány közölti egye-
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zésekre. Ezekiélos úgyanúgy teszi erkölcsi szempontból 
elfogadhatóvá, hogy az Egyiptomból kivonuló zsidók 
magukkal vitték a szomszédaiktól kölcsönvett edénye
ket, min t Sanhedrin 91 : az egyiptomiak által vissza
tartott rnunkabérük egyenlítődött ki vele. A páska·ün
nep hét napjának megokolására felhozott hétnapos út
hoz hasonlót a Mechilta említ : a Vörös tengeren va ló 
átkelés a kivonulást követő hetedil~ napon történt. Vi
szont azt a párhuzamot, melyet Mózes álmához Jose
phus Flavius. a Schemoth Rabba I. fejezete és a Jal
kut alapján hoz fel Frankel. nem tarthatjuk kielégítő
nek ; ez az ismert legenda, mely szerint a gyermek 
M ózes a fáraó fejéről vette le a koronát. Csakhogy 
azon a trónon, melyet Mózes álmában látott . nem a 
fáraó, hanem maga a Világ Ura ült, s ennek fejéről" 
nem levette Mózes a koronát, hanem ő maga adta át a 
kiv~ lasztott halandónak. és nem is csak a koronát, ha
nem a jogart, sőt magát a trónt is. Ehhez is nyujt pár· 
huzamot a midrás, de nem ott, ahol Franket kereste, 
vagyis n~m a Sem ot h Rabba l. fejezetében és az evvel 
párhuzamos szövegek ben, hanem a VII L-ban, az Exo· 
dus VII. fejezetének l. v.·éhez fűzve. Az álom formá
jára nézve természetesen elég volna magára a Bibliára. 
pL József álmaira vagy a Dániel könyvében előforduló 
álmokra utalni ; szerkezeti helyét a tragédia egészéhen 
Kappelmacher a hellénisztikus dráma oldaláról világi
totta meg, tartalmával azonban ez az.álom egészer]. szo· 
rosan simul a midrás elmélkedéséhez. Eszerint az Orök
kévaló szavai • . t:nelyekkel Mózest .,istenné tette a fáraó 
számára", az Orökkévalónak őt minden uralkodótól 
megkülönböztető nagylelkűségérejellemzőek. Ö az egyel
len király, aki szélosztja saját méltóságának jelvényeit 
tisztelői közölt: Salamonnak trónját, Mázesnek királyi 
pálcáját, a Messiás királynak át fogja adni koronáját. 
Ugyanennek az elmélkedésnek egy további mozzana
tát is tekintetbe kell vennünk : aki csak a magasságot 
látja és nem látja a mélységet is, annak pusztulnia 
kell, mint ahogyan a fáraó is elpusztult. aki magát tette 
istenné, de lsten világ csúfjává tette. Tehát nem hiába 
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ha ngsúlyozza Mózes, hogy ő á lmában mindazt lá tta, 
ami fenn és lenn, az ég fele tt és a föld a latt van . 

Ennyi párhuzam utá n csak megerősíthetjük azt a 
véleményünket, hogy Ezekiélos a phoenix-madá rról is 
a zsidó szóbeli hagyomány a lapján tesz említést : a 
Midrás Beresith Rabba pl. a paradicsommal kapcso
la tban beszél róla. A zsidó hagyomány bátorítását itt 
azért is ieJtételeznünk ke lJ , mert pogány mitológiai ele
met Ezekiélos jellemzően csak az e~yiptomi hírnök a j
kán enged szóhoz jutni : ez a Napról mint titá nról 
beszél. 

Ezekiélos tehát a bibliai ta rlalomnak úgy tud gö
rög formát adni, hogy nemcsa k a Biblia szel leméhez 
nem lesz hűtelen, de még a zsidó szóbeli hagyomány 
érvényesítésére is ta lál módot. Milyen visszhangja le
hetett merész kísérletének? Talá n erre a kérdésre sem 
egészen lehetetlen vá laszolnunk. 

A Septuagin ta l<eletkezésére vonatkozó mondai 
hagyomá ny legfontosabb görögnyelvű forrása, a pseud
epigraphikus A r is t ea s-féle levél elbeszéli, hogy II. 
Ptolemaios király, kinek megbízásából a hetvenkét zsidó 
írástudó á llítólag . a Bibliá t görögre fordította, meggyő
ződve a zsidók szent könyvének belső értékeiről, el· 
·csodálkozott, hogy a történetírók és költők, a·zaz a gö
rög történetírók és görög költők, nem merítettek belőle. 
Tudós udvari embere. a pha léroni Démétrios megadja 
a felvilágosítást : éppe n a könyv szentsége és isteni 
eredete tiltja el tőle a profanizáló szánöékot. És Theo
dektésre, a tragédia-költőre hivatkozik, akitől magától 
ha llotta, hogy miközben drámá jához akart anyaget me
ríteni a Bibliából, megvakult s csak a kkor gyógyult meg, 
mikor szándékával felhagyott és az Istent kiengesztelte. 
Ez az a nekdota világosan beszél : abban a körben , 
amelyben az Aristeas-levél keletkezett, a Septuaginta 
jelentőségél pozitíve értékelték, de a bibliai tárgy görög 
modorú dramatizálását elítélték. Ám ki volt ez a Theo· 
del<tés, ki első tekintetre Ezekiélos vala1ni korai előd
ién~k .. l?t~zi~? Tudunk ugyan egy Theodektés nevű tra
gédtairorol es rétorról, ki állítólag Platón és lsokratés 
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1anítványa, Arisletelés barátja volt, s kivel phaléroni 
Démétrios még találkozhatott. Némi töredékek is ma
radtak fenn tragédiáiból, ámde hogy e Phasélisban szü
letett s egész pályáját Athénben megfutó rétor b i b li ai 
tárgyakat is feldolgozott volna. az egyáltalán nem va· 
lószínű, annál kevésbbé, mert neki még nem is állha
tott rendelkezésére a Sze n t írás görög i ordítása. 

Közelebb visz a kérdéshez. ha az anekdotól egy 
irodalmi harc tudatosan megválasztott fegyverének te
kintjük és a hellénisztikus pseudepigraphikus irodalom 
fegyvertárára iellemző vonásokat figyeljük meg benne. 
A saját nevét is tekintélyesebbel he lyettesítő szerző 
szívesen csempészi mondanivalóját a mult tekintélyei-
től eredeztetett hagyományok közé, ebből a szempont
ból már az is előny, ha időszerű álláspontját a görög
zsidó szellemi éri ntkezések hőskorába, az első Ptcle
maiosok idejébP. tudja visszavetíteni. Még jobb, ha olyan 
tekintély kínálkozik, ki már nevében vonatkozást mu-
tat az időszerű mondanivalóra. És ez volt a helyzet 
Theodektés esetében. A név egyik megengedhető eti· 
mológiája ugyanis, a szóösszetétel e lső tagját a máso
dik tárgyának tekintve, ezt a jelen tést adja : ,,aki Is
tent elfogadja ... S a héber Ezékiel. J ehezkél névnek 
ugyancsak egyik elképzelh e tő s jellemzően Szent Jero· 
mos híres héber-latin névjegyzékében is szerepl ő jelen
tése majdnem ugyanez : "adprehendens deum'' . A két 
névnek ez a körülbelül való egyezése arra mindenesetre 
elegendő lehetett, hogy a nagy események szemtanú
jának, Aristeas királyi tes tőrtisztnek a tekintélye alatt 
megbúvó szerző a mult rengeteg tekin télye közül ép
pen Theadoktés nevét válassza ki és hozzá fűzze a 
példát, mellyel Ezekiélost akarja elriasztani a szenltör
történet profanizálásátóL még ha arra talán nem is 
kell gondolnunk, hogy maga Ezekiélos is használta 
néha a Theodektés nevet, mint héber nevének görög 
megfelelőj é t. Annyit mindenesetre kétségtelennek tartok. 
hogy az Arisleas-levél nem minden időszerű érdek nél
kül beszél Theodoktésröl. sőt nem is multbéli eseményt 
mond el. hanem korszerü törekvést öltöztet - ezúttal · 
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megbélyegző szándékkal - a mult szineibe. S ezzel 
Ezekiélos egy egykorú luitikusáról kaptunk képet. A 
kritika nélkülöz minden művészeti szempontot, de mű
velődéslörténetileg annál érdekesebb. Mutatj~ hogy a 
bibliai tárgy ilyen messzemenő hellénizálásától, azaz 
éppen a görög művészet l{örébe emelésétől még olyan 
görög műveltségű zsidók is visszarjad tak, akik a Septua
ginta· oikumenikus cselekedetét helyeselték. · 

De mellesleg, amenny.ben föltevésem elfogadható 
és az Arisleas-levél ísmeretlen szerzöje valóban Eze
kiélas kortárs-ellenlábasa, Ezek~élos működésének ide
jét is az eddigieknél lényegesen pontosabban tudjuk 
megállapítani. Az Aristeas-levél keletkezését Wend
land elfogadható érvek alapján a Kr. e. 96-63. évekre 
teszi, ugyanis a mű szerint a Kr. e. 96-ban Alexc nder 
Jannaeus által elfoglalt Gaza már a zsidó királysághoz 
tartozik, viszont Pompeju~ jeruzsálemi bevonulásáróL 
mely Kr. e. 63-ban történt, még nem tud. Föltevésem 
szerint viszont Ezekiélos működése az Aristeas-levél 
korára, tehát ugyanezekre az évekre esik. A már ré
gebben megállapított "terminus ante quem" figyelembe
vételével hozzátehetjük mindjárt : inkább e harmincegy
néhány év elejére, mint közepére, ugyanis a "Kivonu
lás" c. tragédiá t már idézheti Alexander Polyhistor. aki 
mint rabszolga került Rómába és itt - Suidas szerint 
- Kr. e. 82-ben kapott polgárjogot. Nem fogunk tehát 
sokat tévedni, ha azt mondjuk, hogy Ezekiélos Kr. e. 
90 körül működött. Működésének színtere minden bi
zonnyal Alexandria : görög műveltségének intenzitása, 
görög forma-igényének mélysége már l{orábban · is ezt 
látszott bizonyítani, az a törekvései körül támadt iro
dalmi harc pedig, melynek egy dokumentumát most 
iölismertük, el sem igen képzelhető másutt, csak az 
alexandriai fejlett és külön böző kultúrák l~özeledését 
bizonyos tervszerűséggel előmozdító irodalmi életben. 

, S ~z Atisteas·levél segítségével még egy régi kér
desb~n alla~ttoglalhatunk. Igazi színpadi tragédia volt-e 
a ... _K1~onulas vagy csupán könyvdráma? (Amint Ph 
Guard1 gondolja az Aristatelés szerint "olvasntvaló 
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Khairemón kétesértékű párhuzama a lapján.) Annyi bizo
nyos, hogy a ránk maradt töredékekben semmi nincs. 
a mi a dráma szím ehozatalát megnehezítette volna, 
sőt egész sora figyelheló meg azoknak a drámai fogá
soknak. melyek a színpadon nehezebben megjelenít
hető eseményeket, mint pl a tíz csapás. ~vagy a \ 'ö
rös-tengeren való átkelés, előzetes bejelentésekkel Yagy 
utólagos beszámolókkal helyettesítik. Ezzet szetnben áll 
a hivatkozás Josephus Flavius egy adatára (Ant. Jud. 
XV. 8.), amely szerint a zsidók Heródes színházában 
ősi szokásaik n1egbon tójá_t lalták. Csakhog~' Alexandria 
és Palesztina zsidósáQ:a l\özött e tekinlelben is éles 
különbséget kell tennÜnk. Alexandriában még az Aris
teas-levél szerzőjéhez hasonló konzervatíva bb hajlan
dóságú hellénizá lt zsidó sem inegenlc:edett a színház1ól. 
sőt éppen erkölcsnevelő értélc:ét tudta bizonyos fenn
tartásokka l elismerni (Aristeas-levél, 28-l. §). Hogy pe
dig zsidó vagy görög nézöközönségre számiloll-e Eze
kiélos, az tekintve éppen a .. Kivonulás .. oil{umenikus 
szándékait, nézetem szerint ne1n is kérdés. Görög kö
zönsége mindenesetre a keleti exotikumot is é1vezhetle 
benne - tudjuk, Alexa ndriában lejlett volt ez iránt az 
érzék -. a zsidók l{özül pedig a ltöltóvel egytörekvé
süeket, azokat. akiket nem feszélyeztek az Arisleas
levélben ldfejezett vallásos aggályok, bizonyára lelke
sedéssel töltötte el az. hogy a görög iorma és a bib
liai ta rtalom egymásratalálásának lehettek a tanúi. 

TRENCSÉNYI-W ALDAPFEL IMRE. 

. J e g Y z e t. Ezekiélos drámájának kiadásai, Eusebius Profl
~arafto Evangelica c. müvének számos kiadásán kívül: L. M. Phi
hppson, Ezechie/ des iiidischen TJ·auerspieldichle,·s Auszug aus 
Egypten und Philo des A elte1-eH Jerusalem (1830). Fr. Dübner 
Appendix. ad J?uripidis Fragmenta (Firmin Oidot. 18'-!6). l . Kuiper: 
De Ezechrele foe/a ludaeo (t\lnemosyne, 1900). \V. N. Stearns. 
~rogmenls From Graeco·iewish wrilers (1908). J. \\'ienelte, E~echie
hs ludaei poelae Alexandríni Fabulae Quae inscribitm· E~ ... 4l'!JrH 

' 
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fragmen/a (1931) ; elsősorban ezt a kritikai, becses kommentárra~ 
is kísért kiadást használtam. de a fordításom a lapjául szolgáló szö
vegel, a többi kiadásokat is tekinte tbe véve, eklektikusan a lakitot
tam. V aria Jectio-król csupán egy helyen adol~ számot : Chum és. 
Cipóra szóváltásál többek közölt Stearns is. így központozze : Mégis 
Cipóra, ennyit meg kell mondanod - ez Idegennek~ "Engem el
jegyzétt apám." A szöveg ilyen felfogása mellett csak egy beszélő 
marad, Chum, aki így valóban inkább látszanék Cipóra mellőzött 
régi jegyesének, mint bátyjának, s ez esetben nem is vonhatná nk 
le tanulságot e sorokból a drá ma univerzaliszt ikus tenaenciájára _ 
Csakhogy Eusebius áthidaló szövege e hellyel kapcsolatban határo
zoltan Chum és Cipóra párbeszédéről szól l 

Tanulmányom egyéb utalásai : J. Fürst, SPLzr~n del' palasli· 
nisch-jüdischen Schri ftdeulung und Sagen in der Obersetzung deJ
LXX. Sernitic Studies in Memory oi Rev. Dr. Alexander 1\ohut, 1897. 
154. l. - A. Kappelmacher. Zur Tragödie der hellenislischen Zeit. 
W iener Studien,· J 924-25 69-86. ll. - Getcke-Norden. cinieitung 
in die Altertumswissenschaft. I. k. 1910. 460. l. - R. Petsch, Ein 
Mosedranw aus hellenisfischer Zei t, Neue Jahrbücher, 1925. 803-
807. ll. - F. Susemihl. Geschichte der griec·hischen Lifteratur in 
der Alexandrinerzeit, ll. k. 1892. 653-654. ll. - E. Schürer, Ge
schichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu, 3. k iadás, Ill. k. 
1898. 373. l. - Z. Frankel, Ober den Einfluss der paléislinensiscllen: 
Exegese atLF die alexandrinische Hermeneutih, 1851. 115- 119. IL 
- P. Wenclland az Arisleas-levél koráról: Aristeae ad Phillocralem 
eoistula. Teubner, 1900. XXVII. l. és E. Ka utzsch, Die apokryphen 
und Pseudepigraohen des Allen Testam~nts, ll. k. 1900. 3. l. -
G. B. Girardi monográiiája: Di un dra1Jlma greco-giudaico nell'ela 
alessandrina (1902). 

-



13arát Endre : Ányámról 

ANYÁMRÓL 

Mikor elvitték, szegény jó anyám 
nem magára gondolt, csak énreám, 

a vers~skönyvem fogta s pár írásom, 
de elvették tőle az állomáson .. . 

~ a Drága, ki szivétől eleresztett. 
- elmondták nékem - akkor sírni kezdett, 

· könyvem többet ért néki, mint az étel . .. 
"A fiam írta, kérem, ne vegyék ell" 

· Apám Iogta a ),arját szeliden, -
s ne~ védbette meg őket senkisem, 

a vonat várt reájuk és (ütyölt, 
száz sóhajtástól visszhangzott a föld, 

a füst rájukborult, mint gyászlepel, -
s 6 sirdogélt . . . - így mqndták nékem el, -

jó anyám, lü egykor' elaltatott, -
elmondta sokszor, el nem hallgatolt: 

"a fiam írta, van hozzá jogom l .. " 
... s én halálomig hallani fogom. 

BARÁT E~DRE . 
• 
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EGY XVII. SZÁZADI ZSIDÓ MUZSIKUS: 
SALOMONE ROSSt ÉS KORA. 

l. 

A XVII. század zenéje egyike a zenetörténet leg
bonyolultabb és legnehezebben á tfogható problémáinak. 
Négy, egymástól világosan elhatárolt nemzedék vonul 
itt el a kutató szeme előtt, négy nemzedék, melyeknek 
mindegyike mást, szinte tüntetően mást akart. mint a 
megelőző és utánakövet~ező. Innen van, hogy ez a kor 
a jelenségek összetartozása, a szerves fejlődés szem
pontjából olyan kérdéseket ad fel a zenei művelődés 
történészének, amelyekre jgen nehéz, sokszor lehetet
len felelnie . A nemzedékek választóvonalának ilyen 
kiélesedése ugyanis épp azt burkolja homályba, épp 
azt teszi kérdésessé, ami a kor történészél legjobban 
érdekelheti: tovább él-e a zenei gondolat, s ha igen, 
milyen alakban' ? A korszak első nemzedéke átveszi és 
folytatja az 1600 körüli évek nagy zenei forradalmát 
mely Európ.a muzsikájának új drámai színt és új lehe
tőségeket adott. A -második nemzedék elfordul a forra
dalom szélsőségeitől és kiegyezési keres a régi zené
vel. A harmadik aránylagos nyugalomhoz jut ; megszi
gorítja a nyelvet, monumentális formákat talál s a for
radalomról mintha már alig vol na tudomása. Végül a 
negyedik mindenekfelett stilizál : csillogást és pompát, 
cirádásabb és körmönfontabb hangot vjsz a komoly és 
szélesívű barokk formákba. Megszületett a hangszerrel 
kísért szavaló-ének, melyet így neveztek : monódia, és 
megteremtette leghatalmasabb drámai formáját, az ope
rát. De ez már 20-30 esztendővel utóbb gyGjtőme~ 
dencéje minden egyél)nek is. Mikor megszületett: va· 
lóságos lázálom, vakmerő kísérletek, tragikus nagyság. 
szabadon örv.énylő indulatok folyammedre. A század 
közepén kalandos álarcot ölt, a mitológiát regényes_k~ · 
retbe ágyazza, rablóhistóriákat, véres történelmi ep1zo· 
dokat és külvárosi adomákat is szívesen felkeres. A 
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század végén kikristályosul és megmerevedi~ : ragyogó 
és já tékos zenei fényűzés. - Ugyanegy műfajnak há
rom arcet ez ; köztük nehéz az átmenetet megtalálni. 
De még különbül és szeszélyesebben változnak a 
többi formák és műfajok. Mindegyik évtized a ma.sa 
szenvedélyével lu~.varja fel, a maga nyugalmával csen
desíti meg őket. Es az élet sokrétű tömkelegében, a 
formák torlódó áradatában szinte találomra köti össze 
a történész az egymással rokonnak tűnő jelenségeket. 
Talán még soha két emberöltő nem volt egymástól tá
volabb, mint a XVII. század bármely két t.1lálkozó 
nemzedéke. 

E zaklatott korszak k üszöbén a zenének egy ha
talmas lángelméje áll, ald a művészi törekvések egész 
sorát fogja át és teremti ujjá : ez· Claudio Monteverdi, 
az operairodalom nagy tragikusa. Mellette egész serege a 
kisebb-nagyobb reformátorok nak. Olyan hadsereg volt ez, 
amely gyűlölt minden elmultat, fanatikusan kész volt le
rombolni az előbbi nemzedék művét, hogy újat, egészen 
újat, sohasem látott, sohasem hallott újat teremtsen. Ez 
a hads~reg a nuove musiche, az új zene szolgálatában 
állott. Es közöttük egyike az elsőknek, akik új és po
zitiv eredményhez jutnak, akik meg is találják az 
utat a rengeteg közepén : Salomone Rossi, a zsidó mu
zsikus, aki így nevezte magát : Rossi Ebreo. Sajátsagos 
jelenség: udvari zsidó és zenei reformátor, a zsidó is
ten tisztelet megújítója és operakomponista. Nem tarto
zik a forradalmi mozgalom szétsőségesei közé, de terv
szerűen új zenei stílust teremt ; olyan irányt, mely el
vitathatatlanul az ő nevéhez fűződik. 

De hogyan lehetséges, hogy egy zsidó muzsikus 
a XVII. század kezdetén ilyen aktív részt vehet kora 
Hatalságának mozgalmaiban 7 Ez a · jelenség csak ak
kor válik érthetővé, ha szélnézünk Rossi korának zsidó 
világában is. 

2. 

A város, melyben müködik : Mantova, a Gonza
gák városa, egyik középpontja a ·korszak zsidó életé-
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nek. A déleurópai zsidóság történetében, úgy látszik, a 
XI I. század derekán bukkan fel e lőször ez a vá ros, 
Ábrahám ibn Ezra életrajzában ; a kései középkor szá
zadaiban valószínűleg jelentékeny zsidó tömegeket vett 
fel. a XV. század második felében má r zsidó szellemi 
moL:galmak színhelye. Itt folyik le Colon József és Mes
ser Leon (más néven Juda da Napoli) ell~eseredett v·i
tája, melynek nyomá n mindkét tudá6nak el kell hagynia 
a várost 1475-ben. Aki a következő korszak fanatikus 
világnézeti harcait nyomon követi, annak ennél az 
adatnál egy pillanatra meg kelJ állapodnia. Colon rabbi 
Északról, Franciaországból származott, ellenfele a Délről ; 
ahol zsidó · pártok közölt vallási, világnézeti ha rcok en y
nyire elmérgesednek, ott lehetetlen, hogy homogén 
származású és műveltségű zsidóság lakjék Ugyanerre 
a mély szakadékra figyelmeztet egy másik egykorú po
lémia is, a padovai Elia Delmedigo küzdelme az Al
pokon túlról jötJ Juda Menz-cel. A belső ellentétekkel 
egyidöben, az Eszak és a Dél első harcai körül jelent
kezik a társadalmi megoszlás is: feltűnik az udvari 
zsidóság. Lodovico Gonzagának, Mantova hercegének 
1479 óta zsidó orvosa van : Guglielmo di Portaleone, 
akinek családjában szinte örökletessé válik ez a mél
tóság. Következik az első nagy, félszázados ellenhatás. 
1496-ban kiűzik a zsidóka t egyidőre; 1532-ben kötöz
teli máglyára Károly császár Diego Pirest. zsidó nevén 
Molcho Salamont. ezt az eksztá tikusan izzó, apostoli 
lobogású zsidó Savonarolát. 1540-ben templomot épít
hetnek a 1nantovai zsidók, tíz évvel utóbb pedig Porto 
lzsákot hívják meg főrabbijuknak Pá r nyugalmas év
tized, melyekről bizonyára azt hiszik, hogy örökké fog
nak tartani. Itáliában már mindenütt borul, mikor ilt 
még zavartalanul élhetnek, sót befogadha tják a portu
gál zsidó menekülteket is. 1545-ben egy türelmes ren
de.le~ bi~tosítja mozgási szabadságuka t. 1542-ben már 
zstdo szmészek és muzsikusok működnek az udvarnáL 
Par évvel késöbb elveszik a temetőjüket és első jelei 
~~tatkoznak a bekövetkező nagy reakciónak : de a 
kozség megtartja vezető állását az egész korszakon át. 
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A belső erjedés pedig egy pillanatra sem szünetel. 
1558- 59-ben megjelenik a mantovai Zóhar-l{iadás, Pro
vencal Mózes mantovai rabbi, Izsák de Lattes és Ba
sula Mózes approbációjával s az inkvizíció engedélyé
vel. Ez az időpont fokozott megindulását jelenti az új 
zsidó misztikus mozgalomnak. Bizonyos, hogy azok 
a zsidók. akiket a pápai dominiumok (V. Pius 1569) meg , 
Genova (1567) és Milano (1597) kiűztek, részben még Man· 
továban találtak menedéket. De a lapjában itt már Vin
cenzo Gonzaga uralomrajutásával megfordult a helyzet. 

Vincenzo herceg sajátságos alakja ennek a kor
szaknak Azon a híres csaledi képen, amelyet Rubens 
festett a Gonzagákról s amelyet most a mantovai Aka
délnia őriz, ő is megjelenik; kissé duzzadt és közön
séges mecénás-arca nem árul el különösebb tehetséget. 
- Említésreméltó, hogy Magyarországon is járt : 1595-
ben, a nagy török háború idején, Rudolf császár zsol
dos hadai közölt vett részt Esztergom ostromában s 
talán Visegrádig és Szolnokig is elkerült a csapatokkaL 
- Az elmult korszak zsidó történetírója nehezen ért
bette meg a hozzá hasonló jelenségeket s töprengve 
kérdezhette, milyen elveket is követett voltaképpen. A 
mai nemzedék abban a ,,szeren'csés" helyzetben van, 
hogy történeti lélektan nélkül is megértheti ezt az idő-

.szakot és benne a mantovai udvar politikáját. A her
ceg 1587-ben lép trónra; három évvel később Mantova 
kiűzi az idegen zsidókat, 1600-ban pedig boszorkány
ság bűne miatt égetnek meg egy zsidó nőt, Franchetta 
Judithot. De ugyanakkor Abraham Portaleone az ud· 
vari orvos, aki privilégiumot is nyer a hercegtől, Salo
mone Rossi udvari muzsikus, zsidó hárfások, lantosok. 
zeneszerzők, színészek és táncosok élnek az udvarnál 
(Abramo dall' Arpa, Jacchino Massarano, David da 
Civita, Leone de Sommi*, Simone Basilea) és Giuseppe 

* Leone de Sommi Portaleone, a mantovai hercegi színház 
igazgatója nevéhez iűzódil~ az első önálló héber dráma, egy eskü· 
vói vígjáték az 1560 körüli évekbőL A múvet 1946-ban Jeruzsálem
ben adták ki egy budapesti l'éziratból; Scheiber Sándor ismertette 
a Pesti Izr. Hitközség Szabadegyetemének 1948 máj. 27-i elóadásán 
(l. még u. a . az ORE f:rtesítője 1948 júniusi számában 55-56. ll.). 
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da Fano az udvar teljhatalmú zsidó kegyence. Ta lán 
épp Fan o, ez az olasz Szerenesés Imre az oka, hogy 
Bartolomeo da Salulive 1602-ben zsidóbarátsággal vá
dolja a herceget és pogron1ot vagy legalább is erélyes 
intézkedést követel a ma ntovai zsidók - tehát Jnár 
nem az idegen zsidók uzsorá ja - · ellen . Abraham Pro
vencal és Ezra Fan o, a község rabbijai - Ezra Fan o 
1591 óta a "Rabbino Maggiore Laureato da Mantova" 
cimet viselte - nem szeghetik útját a nagy reakciónak. 
A zsidókat szigorúan elkülönítik, életbeléptetik a zsidó
bíró (commissario degli Ebrei) intézményét, 161 O-ben 
felállítják a gettót, melybe két évvel utóbb az egész 
zsidó lakosságnak át kell költöznie - s végül meghoz
zák a türelmi rendeletet, a "toleranza generale"- t. Ez az 
elhelyezkedés több mint száz évre végleges ; s a 17. 
század első felében rnár csak egy viszontagságát je
gyezhetjük fel a mantovai zsidó községnek A hatnlihe
é-ves háború olaRz epizódja idején Aldringen zsoldos 
kapitá ny ostromolja a várost. A zsidók az utolsó per
cig védik a falakat. 1630 júliusa: a város elesik és 
Aldringen bevonul. A zsidókat kiűzik , a gettó vagyo
ná ra a zsákmányolák teszik rá kezüket. Mantova ég, 
menekülők torlódnak az országúton. Csak hosszabb 
idő mu~tán térhetnek vagy térhetnének vissza, mikor 
háromnegyed részük már a nyomor és a dögvész ál
dozatává lett. E számüzetés történetét Abraham Masse
rani ir ta meg "Hagaluth ve-ha-peduth '' cím alatt és 
könyve 1634-ben jelent meg Velencében. 

3. 

Az elmondottak csak homályosan és futólag érint
hették azt a mély válságot, mely ebben a korban a . 
déleurópai zsidóság szellemén urrá lett. Aki az előző 
századok történetét nem ismeri, azt gondolhatja, hogy 
a déli zsidóság mozgékony és koránfejlett szellemi éle~ 
té ben a · renaissance beáramlása, az egyetemes világ·· 
nézeti forrongás hozta létre a kultúra virágzását s ben
ne a kultúra ellentéteit. Aki azonban visszagondol a 
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középkor zsidó szellemi harcaira, - amilyen a kiala 
kuló kabbala, a majmunisták és talmudisták küzdelme, 
- tel fogja ismerni, hogy a probléma, melynek eldön
téséért a déli zsidóság egyik fele harcba vonult a má
sik ellen, különböző formákban mindig élt a zsidósá
gon belül. A kérdés így hangzik : asszimiláció vagy 
különállás 7 reform vagy gettó? felvilágosodás vagy 
miszticizmus? kifelé-fordulás -vagy elzárkózás? kiegye
zés az új európai gondolatvilággal: vagy a zsidóság val
lásos izolálása és szigorú megőrzése ? Ezt az állandó 
kérdést nem minden kor veti fel ily élesen és leple
zetlenül ; mások a szavak, más a beállítás, mások a 
körűlmények. Ott, ahol tisztán a Hlozófia marad a vi
ták tárgya és kerete - mint a XIII. század harcaiban, 
- vagy ahol kizárólag a felvilágosodás és a kabbala 
a szóvivők, ritkán jutnak el a végső problém? megfo
galmazásáig, a fájdalom fészkéig, a lényegig. Es abban, 
hogy a XVI-XVII. század vitázói többnyire mégis tu
datában voltak ennek az alapkérdésnek -abban csak
ugyan a renaissance éberen tudatos és minden ellen
tétet kiélező szellemét kell látnunk. 

A felvilágosodott és szab~delvű korok nemzedé
kei mindig jobban értetlék és méltányolták a reformá
torokat a felvilágosultakat az optimistákat. A mi mai 
nemzedékünk, azt hiszem, jobban vonzódik a miszti
kusokhoz és lemondókhoz, - s ezért nem lesz tárgyi
lagos a megítélésükben. Ennek az okát most nem ku
tathatjuk. Az a két zsidóság, mely e korszakban egy
mással szembenáll, egymástól nagyon távolinak is lát
szik. A felvilágosultak és a misztikusok zsidósága nem 
igen értheti meg egymást. A felvilágosult mozgalomnak 
olyan elődei vannak, mint Elia Delmedigo, - és szelle
mének útját nyomon követhetjük Azarja de RossitóL az 
orvostól és történésztől (1513-78) vagy Abtaljon Mo
denától, a humanistától (1529-1611) Leon da Mode
náig (1571-1648) és Luzzatto Simonig (1580-1663); 
ugyarrennek a szabad reform-iránynak képviselői Delme
clige József, a természettudós-filozófus. Descartes kor
társa (1591-1655) és Cardoso Izsák (1615-80). Ellen-
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felei a kabbalának, a misztikus tanoknak, melyeket 
történeti érvekkel cáfolnak, józanabb, haladó zsidósá
got és félig-meddig racionális vallásbölcseletet kívánnak· ; 
legszélső kilengése ennek a szellemnek épp Leon da 
Modena mantovai rabbi írásaiban jelen tkezik, - aki 
már reformálná, egyszerűsítené vagy elhagyná a zsidó 
ünnepek, szokások és törvények jelentékeny részét. 
Majdnem mind a Ta lmud és a Talmud·utáni hagyo
mány e llen fordulnak, mint amely félreértette és meg
bénítolta a zsidóságot ; a Bibliához való visszatérés cí
mén pedig az újabb kor ésszerű elveihez szeret11ék al· 
kalmazni a vallást. Velük szemben áll a borus miszti
kusok és kabbalista látnokek növekvő áradata, melv a 
XVI. század vége felé má r a keletről. Vital , Lurja, Sa
ruk és Cordevero iskolájából nyeri főerejét : az új kab
bala apostolait, Azarja da Fano-t (1548-1620), Izmael 
Valmontone-t, Elija Marchiano-t. Gecia lja ibn Jahiát, 
Berachja da Modenát s Azarja de Rossi ellenfeleit, a 
pesaroi Finzit, a két Provencalt és másokat. Ez a két 
tábor, melynek körvonalait a XV- XVI. század szen
vedélyes hitvitáinak tüzénél láttuk kibontakozni, luOO 
körül má r szinte szervezelten vonul fel egymással szem
ben. Lappangó harcuk ott kísértett már Elia Delmedigo és 
Aleman (Pico della Mirandola kabbalista tanítója) korá
ban, ott a Molcho máglyája körül ; és Katzenellenbogen, 
Provencal Mózes vagy Basula vitáiban éppúgy benne
parázslott, mint Leon da Modena kissé zavaros, kissé 
cinikus röpirataiban. Dülőre' ez a harc nem jutott, nem jut
hatott, valószínüleg nem fs fog jutni soha; különböző 
korszakok - a zsidóság külső helyzetéhez és belső 
hajlamaihoz képest - más é~ más választ adnak, más 
és más csoportnak adnak igazat ; s ha a Sabbataj
mozgalomban egyidőre a misztikusok kerültek felül, a 
XVIII. század elején viszont a felvilágosultak vezetlek. 
A chaszidizmus még alig bontakozott ki a Keleten, mi
kor a Nyugat már meghajolt Mendelssohn előtt. A nyu
gati reform gondolata végighúzódik az egész XIX. szá
zadon, de bizonyos, hogy nem jelentette a végső állás
~_on~ot és nem az egyedüli utat, melyen a zsidóság 
]arm fog. 
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4. 

Salomone Rossi, a mantovai udvar zsidó muzsi
kusa, ennek a viharos szellemi légkörnek egyik tüne
ménye s az ő működése olyan jelenség a reformmoz
galom történetében, amely emlékezetes históriai ered
mény számba mehet. Szinte törvényszerű tünet, hogy 
a muzsikus, aki ilyen forrongó talajból nő ki, épp mint 
reformátor emelkedik naggyá és jelentékennyé. Csa
ládja azok közül a nagymultú olasz zsidó családok kö
zül való, amelyek- büszkén ődzték a tradiciót, hogy 
őseik, az "Adumim ", a Palesztinából Rómába hurcolt 
és Titus diadalmenetében résztvett judeai foglyok so
rából kerültek ki. (Rajtuk kívül, mint általában ismere
tes, a degli Adolescentoli, del Vecchio vagy Gallico, 
de Pornis és degli Piatelli családokban maradt fenn ha
sonló hagyomány.) Ugyanebből a családból szárméUott 
a polihisztor Azarja de Rossi is, aki ilymódon kétség
kívül rokona Salomorienak. A muzsikus életéről kevés 
adatunk· van ; ~kik vele részletesebben foglalkoztak, 
mint Eduard Birnbaum (Jüdische Musiker am Hofe zu 
Mantua 1542-1628, Kalender der österre1chisch-italie
nischen Union. Wien, 1893) és Paul Netti (Alte jüdi
sche Spielleute und Musiker, Prag 1923). jórészt felte
vésekre vannak utalva. 1587-ben már udvari szelgálat
ban áll Vincenzo Gonzaga alatt, mint zenész és éne
kes. Nővére vagy húga énekesnő az udvarnál ; ő az, akit 
"Madama Europa" néven csodált és bálványozott az 
északolaszországi zenészvilág, főként a nuoue musiche 
rajongó fiatalsága; ő az, aki Monteverdi nagy operáját, 
az "Arianná-"t qiadalra viszi 1608-ban. Fia, Anselm o, 
egy motettájával tűnik iel tíz évvel később. Salomone~ 
nak egy közeli rokona, Carlo, szintén az udvarnál él ; 
1620 körül pedig egy Matteo Rossi nevű ·énekes áll a 
mantovai herceg szolgálatában ; ez utóbbiról azonban 
neU'} á llapítható meg, rokona volt~e. 

1608-ban Francesco Gonzaga herceg menyegzője 
alkalmából nagy zenés ünnepélyt rendez az udvar; ek
kor mutatják be Monteverdi új operáját és június 2-án 
Az IMIT l!vkönyve, 1948. 5 
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Guarini komédiáját, az ",dropicá" -t, melybe zenés köz
játékokat fűztek: u. n. intermédiumokat, aminőket káp
ráza tos pompával volt szokás előadni az itá lia i udva
roknáL Monteverdi a prológat komponá lja meg, Rossi 
az első intermédiumot. Ránk maradt egy szemtanú le
írása P.rről az ünnepségről : "A kardiná lisok és herce
gek, a követek és a meghívott hölgyek elfogla lták helyei
ket - írja, - felharsant a szokásos trombitajelzés s 
mikor harmadszor fujták meg, a roppant függöny egy 
pilla nat alatt eltünt. A szinpadon három, csalódásig hű, 
sűrű felhő lebegett, a lattuk zajló hullámok torlódta k, 
melyekből lassankint egy női alak bukkant fel : Ma nto 
volt az, Mantova legendás megalapítója . . . Most el
érte egy kis sziget partját és ott a nádasban~ énekelni 
kezdett . .. " s hasonlóképpen folytatódik is. Látható : a 
barokk színpadművészet itt a maga első diadalait ün
nepli s egyben frigyét az új műfajjal , az operával. Ta
lán az itt váló közreműködésével nyerte el Rossia her
cegek kegyét ; tény, hogy Fra ncesco nagy jóindulattal 
volt hozzá. 1612 február 18-án halt meg Vincenzo Gon
zaga, utódja, Fra ncesco pedig már 9 nappal később, 
februá r 27-én rendeletet ad ki, melyben Rossit feloldja 
a sárga folt viselése a lól ; amiből kiviláglik, hogy hu
szonöt éven át, mint udvari muzsikusna k is hordoznia 
kellett barettjén a zsidó-jelet. Új privilégiumát ~ azután 
Ferdinando is megerősíti (1619 június 22-én). Még egy 
érdekes rávonatkozó dokumentum maradt fenn. Miran
dola herceg 1612 szeptemberében levélben kéri meg 
tanácsosát, Anniba le Chioppiót, hogy Rossit és társa- . 
ságát hívja meg az udvarhoz. Birnbaum ebből a kifeje
zésből : "és társaságát'' (e la sua compagnia) azt kö
vetkezteti, hogy Rossi valamilyen operai vagy zenekari 
társulát élén állott. Ha hitelt adunk annak a szóbeli 

· hagyománynak, atnely sze ri n t Ross i a rabbi címe t is 
viselte - bár rabbi-állást kétségkívül sohasem töltött 
be, - valószínűtlennek tűnik, hogy vele kapcsolatban 
színtársulatot emlegessenel(. Azonkívül meg kell gon
dolnunk, hogy Rossi az udvar alkalmazottja volt, tehát 
legfeljebb a zenekar é ién állhatott, mint karm e st er, 
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vagy muzsikusoknak valamilyen társaságát vezethette, 
de egyebel aligha. 

Számos szerzeménye ismeretes : egy kötet kanzo
netta (1589), hat kötet madrigál (ötszólamúak: 1600, 1602, 
1603, 1610 és 1622, négyszólamúak 1614), négy kötet 
sanala és sinfonia, vagyis e szavak mai értelmében : 
hangszeres darab, táncokkal vegyest (Sinfonie e Ga
gliardé etc. 1607, 1608, Varie Sonate, Sinfonie, Gagliarde 
etc. első, elveszett kiadása J 613, és Vari e Sonate etc. 
1622). Az 1617-ben kiadott - valószínűleg színre 
is került - "Maddalena" c. egyházi zenedrámában, 
melyet Monteverdi , Eitrem és Al. Guivízzani kompo
nálnak, ő írja az egyik tánckart. Az utolsó esztendő, 
melyből adatunk marad t róla, 1628. Ekkor jelennek 
meg két énekhangra írt madrigalettói Velencében (13. 
műve) . Hat évvel előbb még hegedűs az udvari zene
karban, 383 lirányi, tehát nem jelentéktelen fizetéssel. 
A 20-as évek végén nyoma vész; munkáit egyideig 
még kiadják, de ő maga, úgy látszik, ekkor már nem él. 

5. 

E nagy termékenységü muzsikus művei közül kü· 
lönösen két gyüjtemény érdemel nagyobb figyelmet. 
Egyik 1az a munkája, mellyel a zsidó reformmozgalmat 

- kívánta szolgálni. Címe ez : 
Sir Hasirim aser li-Selómó. Venezia 5383. Salmi 

e cantici ebraici. 28 composizioni a 3, 4, 5, 6 e 8 voci 
di Salarnone Rossi ebreo mantovano. Venezia 1623. 

Ezt a 28, helyesebben 30 karkompoziciót, melyeket 
Náumbaurg és d'lndy 1877-ben Rossi válogatott mun
kái közölt újra kiadtak Párisban, a zeneköltőnek Sui
Iam Mózes pártfogójához intézett dedikációja és Leon 
da Madenának a zsinagógfai énekről _szóló kis tanul
mánya vezeti be. Maga a tanulmány régebbi, még 
1605-ben készült és itt csak mint ajánlólevél, de egy
úttal mint manifesztum is szerepel. A templomi ének 
reformját, úgy látszik, a felvilágosadottak vezére kezde· 

· Inényezte és Rassi talán csak később, élete alkonyán 
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fordult n zsidó templom felé. (Leon da Modena beve
zctő·s:~.:övtge szerint Rossit ,,nem kedvetlenilette el hit
feJeinek zenei közőmbössége. Istenbe vetette bizalmát 
napról·nopra gyarapítvél a zsoltárok. himnuszok, énekek 
számát. A hívek akkor már énekelni akarták műveit" 

l 

a hitközség vezefősége rábírta, hogy adja ki, .,eddig 
í~meretl en fávlatot nyitva hitfelei számára" . Leon da 
Modcna mesga is mindcn befolyását latba vetelle ez 
irányban. ,,Adjatok hálát, testvéreim, az Urnak, e szép 
muzsikával szentélyeinkben ez ünnepeken . . . Meg va
gyok róla győződve, hogy ez a mű megjel~nésével el
terjeszti Izraelben a jó, rendezett és az Örökkévalót 
dicaérni móltó zene ízlését. Lesznek l{özöttünk, akik el
lenségei lévén minden haladásnak, proskribálni alter
jól< metjd ezt a hasznos újítást. melyet szellemük nem 
fog fel" . Ezeket egy régebbi iratára figyelmezteti , mely
bcn bebizonyította, hogy semmiféle hagyomány nem 
tiltja él művószi karének bevezetését templomainkba.) 
A'/. Rem lehetetlen, hogy maguk a Rossi-szerzemények 
iR régebbi időbe nyuJnak vissza és hogy Rossi régóta 
tervezte D zsidó templomi ének reformját, részben a 
XVI. Rzózadi, részben az új olasz egyházzenei stílus 
crcdmónycinck felhasználásával. A Salmi e cantici har
minc, mcr,kopóan szép 3- 8 szólamú karlétele ugyanis 
Pnlcstrinn, Gagliano és az ifjabb Gabrieli tömör és 
fényl() l<ttrstílusában l<észült, két helyen (Adón ólam,· 
Ked usa) nyilvánvalóan zsidó melódiák felhasználásával. 
l fogy r1em az Énekek Énekéhez l<apcsolódik, hanem 
n zsidó istenlis7-telet énekes t1nyagához s hogy a hé
ber cím ( ... aser li·Sclómó) nyilván Rossi nevére 
utaló jfttól<oR célzás : talán nem is kelJ külön kiemel
nünk. Eredménnyel járt-e az ajánlólevél melléldése? 
vogy Rossi héber kóruRait talán már régebben is éne
ltelték a zsinagógúkbtln ?* Nem tudjuk. Az a tény, hogy 

• llofo{y ilyon nngyigényQ mOvel<. valóban előadásra l~erülhet
tel~ .oz nld<ori olns1. zsinogógó\Ü)on, érdekcsen bizonyítja GiuJio Mo: 
~'():41 ni IC'frásu n velencei ~po nyol 7.Sinagóga l 628-i énekes ünnepl 
tMI<'nlisztclc t ei ről, mclyclc.cn Leon do Modena karnagyi vezetése alatt 
lwbcr l\órul-4mfivcl~ hong?.oll o l~ fel l\c lt ős éneld<oron. 7.Cnekari é~ or· 
uonn-ldHt'rC'II<'I. (L E. WcmPr l{üzlésél, llcbrcw Union College An
nual XVIII. Cincinnati 1943-44. 414-15.) 
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kiadták, inkább ezt a feltevést igazolja. A zsidó mű
velődéstörténet számára mindenesetre ez volt az a 
munka, mely Rossi nevét megőrizte . 

Másik legjelentékenyebb s egyenesen határjelző 
műve : a szonátái. Említettük, hogy a sonata műiajnév 
e korban nem jelent semmi határozott formát, csák 
annyit, hogy hangszeren játszott darab, tehát nem éne
kes szerzemény, nem cantata. 1600 körül az ünnepé
lyesebb jellegű , reprezentáns darabokra inkább a sin
fonia jelzés van használatban s a hangszeres canzone 
épp ezidőben kezd önálló, tagozottabb formát ölteni, 
hogy azután belőle alakuljon a tulajdonképpeni szo
náta-képlet. Canzone, sinfonia és sonata most már 
alapjában egyesülnek közös név alatt ; és épp Rossi 
egyike a lege lsőknek, akik e kibontakozó műlajra a 
sanala megjelölést alkalmazzálc (Croce 1580, A. Gab
rieli 1586, Gussago 1608, A. és G. Gabrieli posthum. 
1615, Rassi 1613.) A hangszeres irodalom voltaképp 
most van megszületendőben Európa-szerte ; a lantmu
zsika már r~góta virágzik, de a hegedű még friss ta
lálmány, az orgona-, viola- és zongoramuzsikát ekkor 
kezdik módszeresen művelni. A hangszerek kezelésé
sében teljesen új műfajt és új utat jelent a 2 hegedűre 
és kísérő-basszusra írt triószanála me,gteremtése. Az 
instrumentális zene történetében itt új fejezet kezdődik ; 
és ennek a műfajnak kezdeményezője, megteremtőj~ 
Salarnone Rassi: ő az, aki az 1613-ban megjelent Va
rie sonate kötetben először tett közzé triószonátákat. 
(Követte Merula, két évvel utóbb.) 

A gyüjteményekben egyébként canzonék, sinfoniák 
és sonaták mellett nagy szerep jut a stilizált tánczené
nek : gagliardák, correnték, brandók sorakoznak itt, 
köztük egy "török gagliarda" meg egy Passeggio d ' un 
balletto, három vagy öt hangszerre (1607). 

Megkap és meglep az a mély, vallásos komoly
ság, mely mindezeken a műveken - mint Rossi road
rigáljain is elömlik : egy új, küzködő nemzedék s egy 
magába-fordult költő tragikus komolysága ez. Szenve
délyes pátosz, ünnepélyes és fájdalmas deklamáció. szé-
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lesen ívelő dallamosság, melegen lüktető formák. Ahol 
Rossi azokhoz a régi olasz dallamokhoz fordul, melyek
nek - jórészt rögtönzött - kidolgozásából épp ekkor 
új szerkezetek voltak keletkezőben : a Ruggiero és Ro
manesca-dalla mokhoz, melyekre a XVI. sz.ázad olasz 
hősdalait énekelték, a népszerű Bergamasca-tánchoz 
(melyet már Shakespeare emleget a Szentivánéji Álom
ban), a Tordiglione-dallamhoz, a Tenore di Napoli né
ven ismert vagy· a Porto celato és Tqnfo tempo hor
mai szöveggel elterjedt népies melódiá khozJ ahol tehát 
a szonátát dal-variációk sorozatából építi fel, kissé 
lankadtabb az invenciója, de tudása- és dologbeli kész
sége itt sem hagyja cserben. A forma kitágítá sában 
egy további lépést is megtesz : a canzone-szerű s a 
variációs szonáta mellett megjelenik művében a .)onata 
in, dialogo típusa is (1613), egyike a hangszeres mo
nódia első emlékeinek s egyben "talán az első ver
senymű", mint Netti írja, ahol "az énekes m.onódia sti-
1 usa egyenesen hangszeres recitativvá formálódik át". 
Az új stílust, melyben egyetlen énekhang, egyetlen dal
Jamvonal jutott vezető~szérepre, így Rossi vitte ·át a 
hangszerek birodalmáb~. - s egyúttal ő az első, aki 
ebben a munkájában megkísérli a mult zenéjével · való 
kiegyezést. Történelmi kiegyezést, az új eredmények 
birtokában. . . . 

Ez Rossi Ebreo jelentősége. Es aki az elmondot
takból némi képet nyert működéséről, annak el kell is
mernie, hogy Leon da Modena tanítását, a felvilágo
sultak elveit akkor s azóta ezerszer megcáfolhatta a 
történelem, - de a Rossihoz hasonló jelenségekben és 
jelenségekkel mégis győztek, ha talán ezek is a legna
gyobb győzelmeik. Mert Rossi, a zsidó muzsikus, a 
szabad alkotóműVész, az európai zenetörténet büszke
sége, az európai zene egyik diadala volt s az is marad. 

(1926) SZABOLCSI BENCE. 
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A TORONY 

Már épül. már lüktetőn épül 
A7. áláott Torony. 
Már szépül , már büvölön szépül 
Muló valóbuJ örök jeiképüL 

Magasabb már mint bármi fölmeredö, 
Legmagasabb hegyorom. · 
Ez a csodatorony, 
Már égbetörő mint egykoron 
A gyászteli, bábeli dactorony. 
Születést, ha lált mind egymásba-ölelőn , 
At mill járd csecsemő-keresztelőn, 
At milljárd temetési toron, 
Tömérdek összetevőbü l. 
Vajudik most szent jövöül. 
Mint egyetlen eredő, 
Töméntelen összetevőbül, 
Mindeneken túlmeredö, 
Végső eredő : 
Ez a Torony. 

Má r föltör a földi átol~ mélyébül, 
Má r készül, már épül, mindegyre szépül, 
Alanti embernek, 
Pokolvaros nyomortól levertnek : 
Is teni orom, 
A Tornyok Tornya, 
Örök győzelm i tivornya, 
Diadalmi torony. 

.. 

Tudjátok, ugy-é, ködösen időtlen 
Bibliás ös-időkben 
Felsőbb akarat 
Vaskényéből a rab 
Emberiség otthagyta leverve, 
Fél be-szerbe 
A bilincstelen álmolt, a mennyvívó vágyak tornyát, 
Mely épülni kezdett : 
Mámorba röpítő kezdet, 
Téged, de keményen, ó jaj, megrekesztett 
- Ne tovább, ne tovább l - a mennyei korlát. 

Ne m épithették föl Bábel emberfölötti tornyát· 
Otthagytak minde nt csúful félbe-szerbe, 
Felsőbb akarat , 

71 
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Bosszúsan bosszuló akarat 
Zavarta szerte, 
Kavarta szennybe. 
Mert lenn a mélybe nem Riar~dt, . . 
Az egyiajtájú, egyiéle szavu embensegeL 
Egymás kuszálr beszédiből -
Már mitsem értett. 
Tömérdek nyelven, mely hirtelen. termett, 
Miként megannyi esztelenül dadogó kicsi gyermek, 
Miként csupa részeg együgyű borissza r 
~olondul zagyvált mindent össze-vissza. 

Többé ez még lehet-e, 
Ismét ez lehet-e : 
Bábel tornyának 
Gúny-fekete 
Torz-esete, 
Ledöfölt csúcs-akara t 
Csonkán maradt 
Csoda-tort~yának 
Csúf esete 7 

Nem lehet. nem lehet, nem lehet ez 
Még egyszer l 
Minden vészt és veszélyt leverő hittel 
Ezt, csak ezt az egyet, 
Hívón, híven hidd el, 
Hitetlen ember l 

Emlék csak, ördögi emlék 
Már nem gyötörhet harcos szívet-elmét. 
Mi jól megszívleltük a bábeli mesét : 
Már készül, épül, szépül. 
Minden időre példaképül, 
Az új eszes emberiség. 

... 

Nem esztel~níti már égi veszély, 
Ezeregy nyelven is majd csak ugyanegyet beszél, 
Ezt hirdeti majd szakadatlan, 
Rontó-bontó bálványt letörő, Ietipró diadalban, 
- Gyönyörű lesz a győzelmi tivornya l -
A Tornyok Tornya, 
A jövőnek áldozatoktól ádázul áldott tornya, 
A világ fölé 
Feloromló hegytető, f 
A Teremtő felé 
A szomorú, megnyomorított ember 
Fölségesen dacos, 
Nagyságos új örömét hirdető 
Torony. 



A Torony 

És kérdern magamtól. vén remete : 
Megéred-e még, rnegérheted-e, 
Máglyán, rnely sohasern ég el, 
V érrel, velővel. verítékkel 
Építők egykori szilaj diadalját ? 

S ki megbámultad már régesrég 
- Ö hajdani, tüzes Hiú reggelek, ittas esték l -
A szent Torony keményen széles alját, 
Hiszed-e, - hiheted-e, · 
Hogy mind zárkozóbb füleid még idelenn meghallják, 
Mennyei kéjül. 
Az égbe nött Torony tetejérül 
A megváltást viharzó szózatot, 
Mitől föltámad minden rab halott 
Mitől a megölt igazság, évezredek után, végre föléled? 

Megéred-e még, megérheted-e? 
Ne törődj a vágyva várt vá l asszal,- agg remete l 
Bármikor ér is sorsod sötét végítélete 
Kiégett kis életed üszk~n. · 
Ugy halj meg boldogan, büszkén, 
Hogy a Tornyok Tornya utánad is épül, 
Szünetlenül épül, 
Mégis fölépül, 
Egyre csak, örökre szépüll 

73 

(1946. január 1.) SztLAGYI GÉZA. 

' 
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KÖZÉPKORI REGESZTAK 
a magyar zsidóság multjára vonatkozólag 

Bőven elmult hatvan esztendeje, hogy Budapest 
néhai tudós förabbijána k, dr. Kohn Sámuelnek "A 
zsidók .története Magyarországon" cím ű műve, illetve 
ezen mű I. kötete megjelen t. Ez a kötet azonban csak 
1526 ig, a mohácsi vészig terjed, a mohácsi vésztő l 
"napjainkig" kitervelt II. kötet sohasem jelent meg. A 
mű második részének megírása érthető okokból maradt 
el. Maga Kohn munkája Előszavában világosan meg
mondja, hogy e légtelen anyag á llott rendelkezésére s 
ezért függelékül kénytelen volt 68 kiadatlan oklevelet 
közétenni. s ezzel a hiányzó oklevéltá rat mintegy pó
tolni. Bevallja azt is, hogy a "magyaroszági ?sidók tör
ténetére a kútforrások aránylag g y é r e k és nehezen 
hozzáférhetŐk ". Az ada tok szórványosak, hézagosak, 
,.javarésze még nincs közzétéve, hanem a különféle 
levél- vagy könyvtárak még kiadatlan okirataiban, vagy 
egyéb kéziratokban keresendők". 

Nyilvánvaló tehát, hogy Kohn világosanlátta. hogy 
a ll. kötet megírása elé tornyosuló nehézségeket leküz
deni nem tudja. Nemcsak a történelmi nyers anyag 
teljes ismeretlensége, a vonatkozó a da tok összegyüjté
sének hatalmas arányú, hosszadalmas és fárasztó mun
ká ja s talá n nem utolsó sorban ezen nagy anyag köz
zétételének jelentős költségei is valának azok a nyo
mós okok, amelyek lehetetlenn~ tették Kohnnak a ll. 
kötet megírását 

Nem tartjuk lehetetlennek, hogy Kohn ezen kije
lentéseinek hatása alatt vette fel az 1894-ben megala
kult IMIT programjába a hazai zsidóság multjára vo
natkozó történelmi anyag összegyüjtését és közzéléte
lét és ezen prograromol óhajtotta végrehajtani dr. Friss 
Ármin, amidőn 1903-ban úttörőképpen a Magyar-Zsidó 
Oklevéltár l. kötetét közzétette. 

Friss ezen műve mintegy fölhívta a figyelmet a 
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vonatkozó történelmi anyag felkutatására és további 
gyüjtésére. A kutatás és gyüjtés folyt is tovább s ennek 
eredménye a Mandl Bernát által összehordott anyag 
közzélétele a Magyar-Zsidó Oklevéltár hatalmas II. és 
III. köteteiben és ezt követte Kováts Ferenc kizárólag 
a pozsonyi zsidóságra vonatkozó igen becses adatai
nak a IV. kötetben 1937-ben való közzététele. 

Noha a tudós gyüjtők és szerkesztők a körülmé
nyekhez képest igyekeztek kiadványaikban teljesen 
komplelt anyagat adni, m~gis a kötetekből nemcsak 
levéltári ismeretlen, de kiadott és ismert · darabok is 
maradtak ki. Igy pl. a középkori kiadott anyag kiegé
szítéséül közöljük Loserth : Regesten zur Geschichte 
der marisch-ungarischen Beziehungen varnemlich in 
der Zeit der hussitiseben Söldner című dolgozatábóL 
mely a Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Ge
schichte Mahrens und Schlesiens folyóirat XXII. (1918) 
évfolyamának 59-73 lapjain jelent meg, a következő 
magyar-zsidó vonatkozású regeszfáit: 

l. 1386 januúr 30 Brünn. ,.Jost Margraf von Mahren, laszt 
dem Ral von Preszburg melden, er habe dem Apotheker Thomam, 
seinen Diener, ein Hausz in Preszburg gegeben, des einst dem lu
den Merthl gehörle und daruin der Jude Nehl von \Vien vermeine. 
auch ein Recht dareui zu haben. so sol! der Stadtrat einen Rechts~ 
tag anberaumen und jedern sein Rech t geben ... (61. l.) 

· 2. 1338 március 15. Brünn. ..Jodoci marcbionis Moraviae 
mandatum civilali Posoniensi sonans, ut omnes et singuli Judeis in
ferre volen tes cohibeantur, neque judei ullo modo per queropiam 
impediantur". {62. 1.) 

3. 1421 április 6. Bn1nn . .,Vollmachtschreiben Kőnig Sigis
munds Iür den Juden Haubl zu Hainburg an die von Preszburg. 
das er mit ihrer Unterstützung seine Schuiclen eintreiben dürfen. (63. 1.) 

Meg kell - sajnos - állapítanunk azt is, hogy a 
tudós szerkesztők Hgyelmét nemcsak ez a küHöldi fo
lyóirat kerülte ki. hanem pl. nem vették figyelembe a 
Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent 
Corpus Statutorum Municipalium jogtörténetileg Iontos 
gyüjteményét sem, ennek nyolc kötetében a magyaror
országi zsidóságra vonatkozó körülbelül nyolcvan sza
bályrendelet - köztük középkoriak is -. az Oklevél· 
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tár köteteiből kimaradtak, ezeket tehát a legközelebbi 
kötetbe pótlólag feltétlenül be kell venni. 

Azonban nemcsak a szabályrendeletek kerülték 
el a szerkesztők figyelmét, hanem más hazai forrásmű 
vonatkozó okleveleiből és irataiból is sok .maradt ki, 
amelynek fölsoroJására azonban - sajnos - helyünk 
nincs, de a következő kútfő-kötetben ezeknek is helyet 
kell szorítani. 

Azon, hogy a különböző magyarországi köz- és 
magánlevéltárak vonatkozó anyaga az eddig megjelent 
kötetekből hiányzik, nincs. mit csodá lkozni, hiszen nem
csak a vidéki,. de még a budapesti anyag és első ren
den az Országos Levéltár anyaga sincs teljesen és 
száz százalékosan kiaknázva és ha terünk lenne, nem 
egy olyan gyüjteményt tudnánk felsorolni, amelyet a 
tudós szerkesztők az Országos Levéltárban nem láttak 
és nem is láthattak, hiszen azoknak létezéséről ama
tőröknek nem, hanem csak bennfentes levéltári szakem
bereknek van tudomásuk. 

Ami a vidéki levéltárakat illeti, ez alkalommal 
csak a jelenleg Keszthelyen őrzött és rendezés alatt 
álló nagyhírű és ha talmas körmendi levéltárról óhajta
nék röviden megemlékezni, melynek újra rendezése, 
illetve kiválogatása során ·a középkortól egészen a mult 
század közepéig terjedőleg sok-sok száz Judaicum ke · 
rült elő, amelyek közt jiddis nyelven· és héber betűkkel 
írt darabok is előfordulnak. Ezek az. oklevelek és ira
tok a Dunántúlon fekvő Babócsa (Babots), Bonyhád, 
Császár, Enying, Eszteregnye, Homokkomárom, Ják, 
Jakabháza, (Nagy-) Kanizsa, Kisbér, Kismarton, Köp
csény (ai itteni zsidók privilégiuma is megvan), Kör
mend, Lakompak (itt egy~oron üveggyártó zsidók éltek), 
Lovasberény, Mogyorókerék, Mór, Nagykorpád, Nádasd .. 
Németújvár, Palota, Rohoncz, Siklós, Söjtör, Szalónak, 
Szentgotthárd, Szentgrót, Szentmárton, Szombathely (és 
ennek egy külön részét képező, de ma már a várossal 
egybeolvadt Szőkeföld) Szőcze, Veszprém. Zalalövő 
városokban és helységekben, továbbá a Dunántúlon 
kívül Budán, Úbudán, Gönczön, Liptóban, Mádon, Po-
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zson y ban és T éhányban, küUöldön pedig Bécsben és 
Prágában élt és működött zsidók multjával foglalkoznak. 

A körmendi levéltár adata szerint, amidőn 1760-
ban Battyány Lajosnak, Magyarország akkori és egy
ben utolsó nádorának a zsidók türelmi adójáról egy 
kimutalást készítettek, Bars, Csongrád, Hajdú, Heves, 
Szolnok, Zólyom és Turóc vármegyék kivételével a 
zsidóság a többi vármegyékben már mindenütt megte
lepedett, azonban a legtömegesebben a három nyugati 
ha tá rvármegyében Sopronban, Pozsonyban és Nyitrá
ban Jakott és ennek a · három vármegyének zsidó adója 
összesén 12.639 frt. volt, iníg ezzel szemben Csanád 
vármegye csak 70, Árva 100, Arad pedig 110 frt. adót 
fizetett, amely beszélő számok pontosan igazolják, hogy 
a zsidók ősi megtelepülési helye Budán kívül az or
szág nyugati határszéle volt és a körmendi levéltár 
adatai éppen a Soprontól délre eső határrész multjá
nak adatait egészítik. ki és illusztrálják a zsidóságnak 
Soprontól Kanizsáig való elhelyezkedését. 

Eltekintve ettől, jelenleg feladatunk, hogy a zsi
dóság multjának középkori adatait némileg kiegészít
sük. E sorok írója, aki élete folyamán a kül- és bel
földi levéltárak egész tömegét kutatta át, az alábbiak
ban közkinccsé teszi a kutatásai során kezébe került 
és - Kohn szerint - elég gyéren előforduló zsidó 
vonatkozású oklevelek és iratok regeszfáit s ezzel ~ 
bár igen szerény mennyiségben .- de mégis kiegészí
teni óhajtja a Magyar-Zsidó Oklevéltár szerkesztőinek 
nagy szargalommal összegyüjtött hatalmas anyggát. 

A regeszták a következők : 

l. 
Év nélkül. (XIII. s'ázad) Kőszeg. Bírói oklevél, mely szerint · 

a körmendi polgárok, zsidók és Johanka ialunagy a perdöntő baj
vívás helyett öt lóban, a bajnok díjában és a tanúl~ elővezetési 
l~öltségében egyezkednek. - Az Orsz. Levél!árban. 

2. 
1352 augusztus 21. Miklós a német és Miklós a magyar irak

nói grófok kötelezvénye Eysach bécsújhelyi zsidó ,.der W erochin 
sun" részére 500 bécsi ion! pienningről. - Staatsacrhiv, Bécs, Un
garische Urkunden. 
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3. 
1365 február 4. l. Lajos király ünnepélyes alakú oklevele 

melyben János kőfaragó és építő mesternek a házak építése és r1á~ 
dolgokban szerzett érdemeiért Budán egy zsidó kúria vagy sessió
helyet adományoz, mely MHdós mester ítélőmester és Szentdemeteri 
Besenyő Gergely fia István há:a~ közt fekszik és amelyet· a király 
Cracherius mestertől pénzen vasaroJt meg. - Az esztergomi káp
talan levéltárábán. 

4. 
1379. Bejegyzés a Pálos regesztamű 29. oldalán, melyben 

,,Jacobus judeus de Alba" neve fordul elő. - Eredetije a Festetics 
levéltárban, Keszthelyen. 

5. 
1384 december 6. Miklós fia Wlingerus budai bíró és a ta· 

nács előtt Visegrádi Simon zsidó budai lalws e Stubuchon lévő 
szőllejét, mely Surch özvegye ErzséQ.ettől adósság eimén szállott reá · 
és amely Hever szűcs és Woldoner Ulrik szőllei közt fekszik. Ten
deJer Simon budai polgárnak és feleségének Erzsébetnek 17 forintért 
örök áron eladja. - Kollár gyűjtemény, Keszthely. 

6. 
1402 augusztus 23. Drawzpurcl{h- István és Tompeckh János 

németnyelvű oklevele, melyben előfordul Eysakch zsidó Aförlein fia 
neve. - Eredetije, mely eddig még nem került elő, a körmendi 
levéltárban. 

7. 
1440 március 17. Buda. Betlehendi GerRely és Setétkúti László 

budai várnagyok és "vicejudices judeorum" oklevele, melyben a hu· 
dei zsidó utcában fekvő két ház mialt folyó perben ítéletet mon
danak. - Orsz~ levéltár. Kapy levéltár. 

8. 
1449 szepierber 9. Buda·. Garai László nádor a Batthyány 

György fia László fia János kezében lévő több rendbeli oklevelet, 
melyeket Farkas budai zsidótól szereztek vissza. Kezelczesi And
rás, felesége Erzsébet, leánya Ankó, Gerebeni Hermán fia István. 
felesége Margit kérelmére átiratban kiadja, s azután az eredeti ok: 
leveleket László fia Jánosnak visszaadja. - Eredetije a körmendi 
levéltárban. 

9. 
1458-1490. közt. Gratia super relaxalione usure címú for

mula, melyben a király bizonyJs helységek népének a zsidóknál 
lévő ingóságaik után járó kamatokat elengedi s erről a megfelel~ 
rendelkezést - mind a bíróságoknak, mind pedig az érdekelt ZSI· 

dóknak kiadja. - Pécs, püspöki címeliothéka. 
' 
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10. 
1465 március 16. Buda. Pálóczi László országbíró előtt Des

niczei Kapitán- (Capitan) Pál a mega és felesége Zsóiia- aki néhai 
Uanyk János mester özvegye volt - nevében is megengedi, hogy 
azon ingóságoka!. melyeket Jakab budai zsidónek zálogba adott 
és eddig visszaváltani nem tudott. Butykai Andr~s 56 forintért. a 
7.sidófól kiválthassa, s ha június 24-ig Pál Butykamak az 56 form
tot kífizelni nem tudná, ez ez ingóságokat megának meglarthatja. 

Orsz. Levéltá r, Múzeym. 

ll. 
1465 április 11. Eger. Kivonat Csetneki András egri várnagy 

végrendeletébőL .,ltem apud Josarn judeum habeo unum lapidem 
preciasum scilicet saphirum in auro existentem et ,unum a nulum 
eureum de qualuor florenis auri factum seu paratum pro vagio lill 
flor auri. - Eredetije papiron. kívül két gyűrűs viaqz zárópecsét 
nyomávaL Orsz. Levéltár. MODL. 16. 185. (Utólag rájöttem, hogy ez 
a Magyar·Zsidó Oldevéltár Ill . kötetének 527. lapján - megjelent l) 

12. 
1481 február 23 . .,Com missio dominorum in consilio." Keresz

tes budai bíró és a tanács el őtt .. Angelus Weronensis de Rangoni
bus, frafer carnelis condam reverendissimi domini Gabrielis cardi
nalis Agriensis ~tc." egy budai kőházát, me)y "prope piateam Ju
aeorum ·: G uti Ország László és a dcmösi prépost házai köz l fek
szik. Orbán egri püspöknek és királyi kincstárnoknak és általa a 
Nagylucseieknek 400 frtért ela.dja. - .Víztől rongált hártyán, kívül 
rányomott pecsét helyével. az egri főkáptalan magán levéltárában, 
Numerus 29. fasc. 5. nro 2. jelzet alatt. 

13 . . 
1487 . .. Expediloriae pro Ladislao de Gereben vicepalatinó et 

Balthasere primo nlio Adreae de Batthyan genero eiusciern super 
exsolutione debiti per Kr:istinam sororem dicti Balthasaris, relictam 
olim Georgii de F aíz, alias consortem Laurentii Parvi de Gybarth 
apud certum Judaeum contracti." - Körmendi levéltár, Majorat 
Lad. 35. nro 9/i'. Eredetije eddig nem került elő. ~ 

14. 
1488 április 9. Bécs. Orbán egri püspök és királyi \rincstár

nok a Budán ,.in platea saneli Nicolai, qua it ur ad vic um judeorum'' 
fekvő házát misealapítványképpen az egri káptalannak adományozza. 
- Az oklevelet 1488 április 22-én I. Mátyás király átírja. Az egri 
fókáptelan magán levéltárában, Numerus 29. fasc. 5. nro 3. jelzet 
alatt. 

15. 
. , ' 1488 .. Az, e~ri kápt~lan Pásztó.i János panaszára vizsgálatot 
1n~1,t I?o?ozt Danh Andras ellen, ak1 Pásztói két Pásztóra való zsi
deJat Jogtalanul elfogta. - Gr. Vay levéltár Berkesz, nro 1372. 
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11/88. A fejérvúri l<óptalan előtt Ábrahám zsidó Batthyány 
Boldi7.sárt és nővérét Kris7.tinát 50 frt. l efizeléséről nyugtatja.- Kör
mendi levéltár. Acta Antique, Alm. 5. Lad. 7. Miscellanea nro 262. 
Eredetije eddig még nem l<eriil t el ő. 

17. 
1492 szenlember 14. 811 da . .. Commisio propria dpmini regis." 

ll . Ulós1.ló J~irály Szeben város tanácsához l Tudomáséra jutott, 
hogy némely zsidók gyakran megjelennek S7.ebcnben és adósségi, 
meg egyéb pereil{ben iga7.S'ág lüszolgáltatását kivániál~. ők azonban 
hitel ezőild<el és másokkal folyó pereikben a város bírósága elé ál
lani nem akarnak s így hitelezőiket súlyosan megkárositiék, meg
hagyja tehát, hogy a város tanácsa ez utóbbi esetben is a zsidók 
hitelezőinek igazságot tartozik szolgáltatni. - Eredetije papiron, alul 
rányomolt pecséttel, Nagyszeben város és a Szász Egyetem levéltá
rában. U. Jl./5 J l. jelzel ol att. 

18. 
1492 szEmtember l !J. Buda. II. Ulászló kirá ly ugyanazon ügy

ben, mint el őbb, hason ló tartalmú oldevelet á llit ki Brassó város 
tanácsa részére is. - Papiron. alul papírral födött vörö.s viasz pe
cséllel. Brassó város levéllára. Privilegia nro 247 jelzet a latt. 

19. 
1497 november 20. ufún. Kivonat az ezen évben tartolt or

szággyűlés irataiból. ,1 Acla unnd geschicht dess R ak us c h, das 
ist dcs I.onndtags. so nemlich im lannd zu Vnngern gehallten ist. 
Anno ct.c. LXXXXVII. 
•• ••••••• •• t .... . ...... . . ' •• ••••••••••• • ••• 

ltem es soll l<ain jud annders gan: dann oin Jud, sunsl wölle man 
im nemen was er anlragt. das zwischcn sein unnd des Cristen unn· 
derschid scy." - Eredetije München Hauplstaatsarchiv, Lit t. Bran
dcrbi,Jrgica nr o l 095/2. 

20. 
1499 február 28. A leleszi konvent néhai Losonci László fia 

Zsigmond és László özvegye Orsolya asszony (akik ,,propter vali .. 
das ípsorum infirmitates ct viarum discrimina" személyesen nem 
mehettek a konvent elé) l{érelmére liiküld két szerzelest Szent Már
tonba, ahol o nevezettek közül Zsigmond vallja, hogy azt a .l\ét 
drágakövet, amely a 7.Sidóknál zálogban van .. ad festum ressurrec· 
lionis domini" kiváltja és az özvegynek átadja. - A gr. Erdődy 

, caulád galgóczi levéltárában, Ladula 98. fasc. 17. nro 4. jelzet alRtt. 

21. 
1499 mú,·ciu.s 14 Buda. Commissio propria domini regis. 

ll. Ulúszló l~ irá l y levele Szcntgyörgyi és Bazini Péter comes erdélyi 
vojdúho?., melybcn leveleirc válas?.olvo többek közt irja, hogy tud· 
juk. hogy tc a Lengyelországi Izrael zsidó és a szebeni polgárok 
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l\öz t ( .. inter judeum Is rael de Polonia et civcs nostros Cibinienses") 
igazságot a ka rtá l tenni. de ~ ~7cbcniek nem ~kartak biróságod elé 
állani, hiva tkozva sz~hadsa?atkra . A szebemek szabadságait tisz
teletben is ke ll ta rtam. eltektnlve allól, hogy a város tanácsa bíró 
és fö lperes egyszerre nem. lehet. Igy tehát ítélkezésre a szász szé
kek bíróságá t kell fölhívm és ha a felek közül valamelyik ennek 
íté le tével n incs megelégedve, föllebbezhet a mi személyes bírósá
~unl< el~. Ugyanígy: min!. ezen zsi~ó_val lámadt perb~~· ~ell a ne
mesek es a szebemek kozt lelmerulo perekben ts eharm. - Ere
cl ctije Münchc n Hauptstaatsarchjv, Litt. Brandenburgica nro 1056/1. 

22. 
XV. század. Az Éthy Bene Máté iormuláskönyvében lévő 

·do' eskü. ZSI 
"Juramenlum Judeorum 

J uras tu JudA in hac forma videlicet per Deum patrem omnipoten· 
tem Sabaoth, qui apparuit Moysi in rubro vel per verum Adonay 
pa tre m, quod respondebis recte ct veritatem dices de eo, q11od in
lcrrogaberis. 

Respondet: Juro l 
Et si tu culpabilis eris vel periureheris sis dispersus inter 

gentes et moria ris in terra inimicorum tuorum ct sic te terra absor
beat sicut Dathan et Abyron. 

Respondcal: Amen." 
Eredeti bejegyzés a gyulafejérvári Botthyány könyvtárban F. 

5. VI. nro 17. jelzett alatt őrzött kézirat CCXXXII II/ b. lapján. Ugyan
ezen kézirat egy ugyancsak XV. századi példányát e sorok írója 
lá tta at esztergomi től<áptalan magán levéltárában is, de ez a pél
dány később eltünt. 

23. 
1500. Kivonat a pozsonyi káptalan országos levéltá rának 

Keszthelyen őrzött protocollumából. Folio 14. Szentgyörgyi és Ba
zini Péter Szarvát .. Judaeis oppignorat." Folio 119. "Judaeus Jaco
bus Muster de Posonio certum pomerium oppignorat nobilibus de 
ll ka in terrilorio llkensi." - Festetics Könyvtá r, Keszthely, Kéz
ira tok V./110. 

24. 
1500 l~öriil. A rany, ezüst, ruhaneműek és egyebek vásárlásá

séról szóló följegyzések. 
--- ----- - -- ---------

"ltem cmat apud Judeos tres cuppos et in qua.libet a.d maxi~ 
mum sint tres ,narce a rgenti. 

isto 

--------------------
Item unum peplum il. ll, 
Item unum peplum ll. I, · 
Item tria serla gemmala emat apud Judeos in credeneiam et 

duo pepla." 
Eredetije két darab papiron, l\örmendi levéllár. 

Az IMIT Évkönyve. 1948. 
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1500 körül. 
25. 

Debita Judey 
ltem duo paplan flor. Xliii 
ltc!m lria pepla flor. VI 
Item tria crinilia de gernis facta partha fl. XVIII 
llem gemma ernimus fl. XVI 
ftem vittam deauratum fl. XVI 
Viridem (sic l) Thafolham fl. II 
Item collarium wlgo Nyaghba wetheth fl. Xlll 1/2 
ltem sex wlnas nigrum Barson fl. XV 
ftem pro redemcione litera rum fl. XL. 
Eredetije papiron. a körmendi levéltárban. 

26. 
1502 július 18. Buda . .. Ego Jacobus Mendel judeorum pre

fectus universalium" Pásztói Jánost tartozásának megfizetéséről 
nyugtatja. - Eredetije papiron, a lul papírral födött szakállas, zsidó 
süveges zsidó Iej gemmás pecséten látható. Gr. Vay levél tár, Ber
kesz, 1477. szám. 

27. ... 
1503' augusztus 23-31. 
Kivonat Estei Hippol ít számadáskönyveiből. 
-------,-.---

1503 
23 augus ti __ 

Emi ab uno ebreo florenos italos de auro pro denariis sex 
unum, tricen los et decern .et octo. dedi fl orenos decern et novem et 
dena1ios octo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 19 d . 8. 

ltem ab uno alio ebreo emi florenos de auro ungaricales cen
tum el quinquaginta d uos pro denariis seplem unum, in toto dedi 
florenos decern e t denaríos sexaginia quatuor . . . . . fl. 10 d . 64 . . 

ltem ab eodem ebreo emi alios septuagiq ta sex florenos hun-
garicales pro denariis septem unum , dedi in toto florenos quinque 
e t der]arios triginta duos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 5 d . 32 

25 augusti Bude. 
-- ---- - ----------·----

Item emi ab uno ebreo florenos hungaricales aureos quad
raginia qro denariis oclo unum, dedi florenos tres et den'arios vi
ginti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 3 d 20 

ltem ab uno alio ebreo emi florenos hungaros de auro septua
ginta septem pro denariis octo unum, dedi florenos sex et denarios sex
deeim e t nola, quod aurum nunc non reperitur, quia fa milia res legali 
pos uerunt islam karistiam e t sic sunt ita ca ri e le . . . il. 6 d. 16. 

1503 
Budae 27 augusti 

Summa H. 138/82. 

Emi a duobus hebreis florenos de euro hungaricales centum 
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e l duos pro denariis od o unum , dedi in toto Horenos od o el de
na rios sexdecírn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · fl. 8 d. 16. 

- - - - - -- .--
- - ~m-emi ab unohebre~florenos viginti quatuor hungaros pro 
denariis odo unum, dedi florenum unum et denarios nonaginia duos 

ll. l d. 92. 
ltem ab eodem hebreo emi Horencs hungaros octuoginta quin

que non justi ponderis pro denariis tribus unum, dedi florenos duos 
et denarios quinquagintaquinque . . . . . . . . . . . . . . H. 2 d. 55. 

Summa H. 46/50. 
1503 

Budae 28 a ugusti 
Emi a b uno hebreo florenos septuaginta duos hungaros pro 

dena riis octo unum , d edi florenos quinque et denarios septuaginta 
sex . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll. 5 d. 76. 

Jtem emi ab uno aliÓ hebreo florenos sexaginia odo pro de
nariis odo unum, dedi florenos quinque et denarios quadragints 
quatuor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 5 d. 44. 

ltem emi ab uno hebreo florenos quinquaginta septem hun
garicales pro denariis octo unum, dedi tn toto florenos quatuor et 
denar ios quinquaginta :sex . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 4 d. 57 (l) 

Ultima augusti Budae. 
Emi ab uno hebreo florenos lriginla quatuor pro denariis oclo 

unum, dedi florenos duos et denarios septuaginta duos fl. 2 d. 72. 
l tem ab eodem emi florenos Iredecírn pro denariis odo unum 

hungarícales, dedi unum florenum et denarios qualuor. fl. l d. 4. 
!tem emí alios centum et quinquaginta florenos hungaricales 

ab uno hebreo pro denariis octo unum, dedi in toto florenos un-
decim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. ll 

Eredetije Modenában, Archivic di Slalo: Carnera ducale casa 
amministrazione card. lppolito primo d'Este, vescovado d'Agria, 
registri 1503-1506. a 6. 1-.ölet 153/a -b. és 154/a lapokon. 

28. 
1504 április 30. Buda. Il. Ulászló király előtt Marcesai Fe

renc ítélömester bemutatva és a királlyal átíralva saját 1504 április 
27-én kelt oklevelét, előadja, hogy Payer György előtte a következő 
bevallási tette: Elsőben, hogy néhai urai SzaJónaki Pankyrher György 
és Vilmos Tamás esztergomi érsektől. de akkor még győri püspök
tő l 1500, maid 300 irtot vettelt kölcsön. Azután Tamás 32 forintot 
adott .. expensatori dicti condam Georgii Pankyrher, ad petitionem 
eiusdem Georgii Pankyrher pro redempcione certo rum piccariorum 
ft rgenteorum ipsiu<> condam Georgii Pankyrher, qui protunc apud 
iudeos pro eisdem triginta quinque Ilorenis titulo pignoris habe
bantur." Ezenltívül még egyebekről is tesz bevallás t. 

Alul: Lecta per prefatum magistrum Famciscum de Marocha. 
Papíron, alul pftpirral födött vörös viasz pecséttel. a gr. Er

dődy család galgóczi levéltárában, Ladula 50. fasc. 3. nro 25. jel
zet alatt. 
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29. 
1505 december 11-1506. Ernust János embere számadásá

nak töredéhe. 
--- - - - - - - - ---- - -- -- - -

,. ltem perfido Judeo Fekethe Mendel debitum solvi plenarie 
Bude eodem die fl. Vf 1/2. 

Ab eodem emi pelles mardurinas wlgo pegweth fl. X.ll J. 
---- -- - -- ----- -- -- - --

!tem propter lileras expedi torias quas fessus est Fekethe 
Mendef flor. l. 

Két fél ív papiron, körmendi levéltár. 

30. 

1506 július ll. Buda. II. Ulászló király előtt Uilaki Lőrinc 
herceg előadja, hogy jobbágyától, a nyitravármegyei Galgócon lakó 
Ábrahám zsidótól, alü bizonyos adópénzeket volt köteles Rahócza 
várába szállítani, a Tata vár tartozékát h.épező Almáson 1\orlátköi 
Osváld tatai várnagy familiárisa és vámosa Bálint nyolc forintot erö
szald~al elvett. meghagyja tehát a garamszentbenedeki lwnventnek, 
hogy ezen ügyben tartson vizsgálatot. - Az esztergomi káptalanban 
őrzött garamszentbenedeki konventi levéltárban. 

31. 
1507 június 24 körül. Báta (Baath) mezőváros közönsége Jósa 

budai zsidótól bizonyos föltételek mellett 350 forintot vesz kölcsön, 
me!yel ha a megállapított részletekben és a kitűzött határidökben 
visszafizetni nem tudna, késedelem eselén heti két forint kamatot 
Lebdomada tim du ps iloren os pro u sura") köteles fizetni. - Rongált, 
részben már alig olvasható oklevél, az Orsz. Levéltárban. 

32. 
1507. után. ll. Ulászló király Bajnai Both András bán özve

gyének meghagyja, hogy azon zsidó ügyének tárgyalására. aki t né
hai férje a bán jogtalanul megkárosított és kifosztott, küldie el ügy
védjét, mert többen az alattvalók közül sürgetik, hogy az illető zsi
dónak szolg-áltasson igazságot. Ho pedig az igazságszolgáltatás elöl 
elzárkózna, javait lefoglaltatja. - Eredeti bejegyzés a jászóvári kon
ven t könyvtárában. 

33. 

1507 után. ll, Ulászló l~irály újabb parancsa Bajnai Both 
Arydrás bán özvegyéhez, melyben írja, hogy a néhai iérje által n:eg
károsított Muschel nevű zsidó ügyének tárgyalása ml·att már s 7 am
talan levelet írt és meghagyta, hogy az igazságszolgáltatásra ügyvéd
jét küldje el, mert ha nem teszi me~. javait Jeioglaltatja. Azonban 
ez a fenyegetés sem használt, ha tehát parancsának most sem e.n
gedelmeskedne. vakmeróségénel{ tulajdonítsa. ha javait leioglaltaiJa. 
- Eredeti bejegyzés a jászóvári konvent könyvtárában. 
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34. 
1508 és 1511 hözt. ll. Ulászló király Bátori István és Bor

nemisza János budai várnagyoknak Mendelnek. a zsidók praeiectu
sánal~ meghagyja, hogy miután egy bizonyos polgárnak a pesti zsi
dókl,al szemben az uzsorát· elengedte, mert azt szegénysége miatt 
fizetni nem tudja, ennélfogva az illető zsidók l\érelmére 61 sem a 
törvény előtt. sem azon l~ívül zaklatni, károsílani és fizetésre kény
szeríteni ne merjék. - Eredeti bejegyzés a jászóván konvent könyv
tárában. 

35. 
1508 és 1511 köz:t. fl . Ulászló király valakiknel,, akik ingósá

gaikat a zsidóknak zálogba adttí l\, szegénységük mialt a zsidóknak 
a kamat beszedését eltilt ia és ennek fi zetését a szegényeknek elen
gedi. - Eredeti bejegyzés ugyanott. 

36. 
1509 október 4. Az esztergomi káptalan előtt Mendel Fekete 

budai zsidó. miu tán B'akócz Tamás esztergomi bíboros érsek Koroth
nai István és néhai Gergely 4000 forin tnyi tartozásának kifizetését 
magára vállal ta, a Korothnaiakat kötelezettségük alól fölmenti. -
Kivül; Expediteria Fekethe Mendel pro Korothna. - Eredetije papí- .. 
ron, kívül rányomott viasz pecsét töredékével, a gr. Erdődy család 
galgóczi levéltárában, Ladula 4. fesc. 7. nre 21. jelzet alatt. 

37. 
1511 június 6. Buda. Perényi Imre nádor el őtt Csáky Gábor 

Mendel Fekete budai zsidó leányától Melamentől kétszáz forintot 
vesz kölcsön, amelynek fejében a biharvármegyei Körösszeg, Ador
ján, Szeghalom és Mártonfalva nevú ingatlanait köti le. - Kiviif 
más írással: .. Exolvi hane judearn aAno 1511 in festo beati Augus
tini (= augusztus 28.) - Ugyanitt ~gy rövid sornyi héber írás is 
olvasható l - Eredetije papíron, a lul papírra l födött vörös viasz 
pecséttel, a gr Erdődy család galgóczi levéltárában, Ladu1a 4. fesc. 3. 
nro 4. jelzet a latt·. 

38. 
1511 november 8. Buda. Perényi Imre nádor Batthyány Bol

dizsár kívánságára a Batthyány BenedekhéJ Garai László nádor 1449 
szeptember 9-én Budán kelt és átiratban meglévő oklevelét ..factum 
cerlarum literarum et literalium instrumentorum cuidam Judoe Farkas 
per condam Andream filium Alberti de dicta Bathyan pro certasumma 
pecunie in eisdein expresse impignOTatarum tangentes e t concer
nentes" Boldizsár részére másolatban kiadja. - A körmendi levél
tárban . 

39. 
1515. Kivonat Beriszló Péter veszprémi püspök és horvát bán 

~áni számadásaibóL .. Solucio eiusdem tempore domini Pauli pre
positi de manibus 1.5.1.5. ltem ieria quinta post dominiearn Quasi-

• 
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modo geniti revercndi~simo domino episcopo e t beno ed relionern 
banatus dali Hor. l M ll C XXXII. (= 1232). 
--- -- ------ -- ----
De censu Judeorum enni 1517 dali H. l C. (= 100).'' - Eredetije 
öl ív pepíron, körmendi levéltár. 

40. 

1516 elölt. ll. Ulászló király Déshitzy Istvánnak. ez esztergomi 
érsekség jövedelmei kezelőjének előadja, h ogy bajoni l<is Tamás 
szegény özvegye ez esztergomi zsidóktól egy forinto t vett kölcsön 
s ezel{ mosl kamat iejében tő l e 8 forintot követelnek melyet, h~ 
megfizetni nem tudna. ez özvegy széllejében ök al<ernáne k szüre
telni. Miulán ez özvegyet így zaklatni nem engedi, elrendeli. hogy 
csolt e tőkét. ez egy forintot fizesse vissza. Désházy tehát sem ka
ma tot szedni. sem pedig szüretelni e zsidól{at ne engedje. - Ere
de ti bejegyzés a jászóvári konvent könyvtárában. 

41. 
1526 dece111ber 26. Bécs. Consensus in donalionem domus 

pro Alberto de Pereg, melyben szó van Mendel Izrael budai há · 
záról. - Bécs, Staetsarchiv, Reichsregistratur Bücher Ferellnandi I. 

42. 
1526. ll. Lajos ltirály az esztergomi zsidóknak meghagyja, hogy 

egy bizonyos szegény üzletfel üktől a kölcsöna dott egy forinttól<énél 
többet kamel iejében követelni ne merjenek. - Kassa város levél
tá rában. 

43. 
(1526.) (ll. Lajos kirá ly) bizonyos városok zsi0ainak meg

hagyja, hogy bizonyos szegényektól a ná luk zálogben l évő tárgyak 
után l<amalot szedni ne merjenek. mert ö a kamatfizetést neltik 
elengedte. - Kassa város le\{éltáráben. 

44. 
1526. Mária kirá lyné Sopron város tanácsának meghagyja, 

hogy a városból távozó zsidók ügyében kiadott rendelkezései t . tart
sák tiszteletben és a zsidóknal< lefoglalt javaikat az adósságok Jegy
zékével együtt adják vissza. - Kassa város levéltárában. 

45. 
1526 Poz.sony. Mária kirá lyné tekinte llel Turzó Elek tá rn?k

mesler udvarmesterének. Szarvaskendi Sibril< Gergely ér~~me~re, 
~e ki a tör,ökökhöz pártolt hűtlen zsidó Kis Me ndel budf\i .. tn VI Ck 
Judeorum l évő l<őhá'zát adományozza és Buda város tanácsána 
meghagyja, hogy Gergelyt ezen ház birtokába iktassa be. - Kassa 
város levéltárában. 

46. 
(1527.) l. Ferdinánd király Mária királyné fenti házadományo-
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zóstlt helybenhagyva, a maga részéről a nevezett zsidó utcai budai 
hc1:tál. mely Nagy Mendel zsidó és Etyeky Albert budai polgár házai 
köz! fekszik ugyancsak Sibriknalt adományozza. - Kassa város 
levéltárában. 

47 
(1527 elején.) Mária királyné (Sopron) város lanácsának meg

hagyja , hogy a városból eltávm~ott zsidóknak a kölcsönadott pén
zduöl készült lajstromo! adja vissza. - Kassa város levéltárában. 

48. 
(1527.) Mária királyné Sopron város tanácsa és a Sopronból 

e ltávozott zsidók köz! fenforgó perben új tárgyalást rendel el és 
meghagyja a pernek végitélettel való mielöbbi befejezését. - Kassa 
város levéltárában. 

49. 
1526. Kivona t az 1568-ban írt nürnbergi krónikából, melyben 

a mohácsi csata, ll. Lajos király e leste és Székesfejérváron való el
temetésének leírása után a krónikás így- folytalja: "Darnach ist der 
turek fur Ofen geruckt. alles geblundert, zerhackt, ervurget vnd 
verbrent, was e r gefunden. vnnd letzlich als er in die Juden gassen
lwmen. da sind von im 3000 5 bundert Judenn (bis vf zwai11tzig 
die enilaufen warn) erschlagen worden.' Festetics könyvtá r. Keszt
hely, Xlll 103. jelzetű krónika 210. l. 

50. 
1526. Kivonat az ,.llias in Nuce" címú 1393-tól 1685-ig terjedő 

és .. durch M. Johann Michael Burggraifen hochfürstlich Salzburg
iseber H of Cammer Registrator" által kompilált krónikából. A mo
hácsi csata után ,.eroberte Solírnanus die Statt vnd Schlosz Ofen 
vnd erwürgte alle lnwohner neben 3000 Judcn, aliein versehon ie er 
dcm G ra fen Nedast i, der zur y bergab nit einwilligen wol te." Feste
ti cs l~önyvtár, Keszthely. XIV (244 jelzetú krónika. 16) verse l . A 
fenti krónikák följegyzéseihez meg kell jegyeznünk, hogy a budai 
zsidóság kiírtásáról közölt fantasztikus adatok egyebütt is megtalál
hatók Igy pl. az 1526-ban megjelent, tehá t egylwrú ., Hernach volgt 
dcs Blvthunds der sich nennet eyn Tűrkischen Keyser ge thaten" 
cím ű nyomtatolt füzet erről a következöket írja : "Auch alsbald, nach 
eroberung der Stat Ofen, die Juden gassen, welebe in der Stat ge
legen, und mill sonder n mauren und beuesligungen Fürsehen ge
wesen ist. geweltigldichen angegriffen. vast lang gestürmet, und bey 
drithalb lausen i man daruor verloren. Als sych aber die Juden so 
vast gewörl. und nit sonder Kriegszleul bey inen gehabt. ha?en die 
Türeken das geschütz in der s ta t zu hannden gepracht, dte Thor 
zerschossen, in d ie gassen gefallen, und was Athem geh~bt hat, 
a lles zerhackt. und der massen inen gehandelt, das v:on .. vtertha lb 
lauseni Juden nitt meer dann zwaintzig entrunnen sem. - Egy 
m~sik nyomtatvány, mely ugyancsak 1526-ból va ló és .. Newe zeyttung, 
Wle es mit der schlacht zwischen dem Kunig von Vngern, vnd dem 
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Türekischen Keyszer ergangen" címet viseli, ugyanerről a l{övetke
zől<et írja: .. Vnd als der Türck das Schlosz (t. i. Ofen) ingenommen. 
hatt den Jüden ein wall vHgeben, ob sie wöllen mit im ziehen. oder 
zu Ofen zuuerbleyben. Vff das selbig hat ~r in ein bedachi geben. 
drey tage, vnd als diesse drey tag verschienen sind. ist ir aller mey
nung zu Olen zuuerbleyben , a lszdann ist der Türck zugefaren. vn nd 
hatt drey haüHen gernacht (vsz den Jüden). Nemlich die Jüden vH 
einen haüHen. vnd die jungen vnder zwaintzig jaren vH den andern 
haüHen, vnd die weyber vnd kinder vtf den dritten ha üHen, vnd 
yeglich parthey soll kieszen oder welen an welche m ort sie wolten 
bleyben, also ist jr aller meynung gcwest zu Ofen. Do das der Türck 
vernommen. hatt er die alt en J uden alle lassen erwürgen, vnd er
stechen, vnd die iungen kna ben vnder zwaínlzig iaren, deszgleychen 
die weyber vnd kinder alle mit jn hyn weg geiürt. vnd bey vierd
halbtaüsent Juden getodtet. .. - Végül Frank Sebestyén 1531-ben 
megjelent krónikája szintén megemlékszik a budai zsidó mészárlás
ról, írván. hogy a törökök: .. Bald nach eraberung der Statt die J u· 
den gassen gwaltigklich a.ngriffen. welche mit sunderen Rinlmtauren 
uersehen und befesfíget war, un"d wast lang daruor gestürmpl, bey 
drilthalb tausent mann verloren. Zu ha ndt haben die Türeken das 
Statt gschütz zu handen bracht. und an die Juden gassen gericl1t. 
die thor erschossen, in die gassen gefallen und alles zerbackt, also 
das vierthalb tausent Juden, nit mer da nn ·zwentzig entrunnen und 
d au on kummen sein d t." (Ld.: Ballagi : Buda és Pest a világiroda
lomban 1473-1711. l. kötet 162. 165 és 200. 1.) A luónikák ezen 
adatai azonban a kritikát nem állják, mert az egykorú szemtanúk 
állítása szerint, Buda a mohácsi csata után, szeptember 8. előttszinte 
már teljesen néptelen volt. A városban alig lézengett száz embeT, 
ebből tehát 3500 embert legyilkolni kissé nehéz lehetett. Ettől el
tekintve, a budai piatea vagy vicus Judeorum sohasem volt falakkal 
és kapukkal körítell külön erőd a budai várban, hanem csak utca 
és korántsem volt olyan terjedelmes utca, hogy abban 3500 zsidó 
megfért volna. Igy tehát itt fantasztikus mesével é~ légből kapolt 
számokkal állunk szemben, és pontosan tudjuk, hogy a Budára be
vonuló t;_)rök csapatok a szultán parancsára a várost - a királyi 
várat megkímélve - fölgyujtották ugyan, de a história semmiféle 
tömegöldöklésről nem tud és nem. is tudhat. lgy tehát a krónikáls 
hangulatkellő elbeszélései egyszerűen tantázia szlileményei. amelyek
nek történelmi alapjuk nincs. (L.: Iványi Béla: Buda és Pest sors
döntő évei 1526-1541 . Budapest 1941. 2-3. 1.) 

I v Á NYI BÉLA. 
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MARXIZMUS ÉS ZSIDÓSÁG 
- Elmélkedés -
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Furcsa és kissé régies alcíme t választottam. De 
amit el akarok mondani, az valóban nem érdemli meg 
a "tanulmány" · tudós és büszke nevét. Néhány gondo
latomat szerelném csak leírni. S bevezetőül azt is, ho
gyan támadtak bennem e gondolatok. 

A mult év őszén egy nyilvános vitát hirdettek 
Debrecenben. "Marxizmus és kereszténység" volt a 
tárgya. A helyi viszonyokhoz képest tágas előadó
terembe alig fért be a közönség. Szorongó zsúfoltság
ban nem türelemmel hallgaUa. hanem lázasan 1este az 
előadó fejtegetéseit s a hozzászólók észrevételeit. Há
rom órán át zajlott a vita. Be sem tudták fejezni, egy 
hét mulva folytatták netn csökkenő érdeklődéssel. 

l me, gondoltam keserűen, a keresztényeknek meny
nyivel fontosabb a" kereszténységük.· mint a zsidók
nak a zsidóságuk. Oket mi sem izgatja jobban. mint 
az a kérdés : megállhat-e a kereszténység abban a vi
lágban, amelyet a marxizrnus épít, megférhet-e a ke
resztény világnézet a marxista materializmussal ? 

Vajjon akad-e zsidó, bármilyen szigorúan kövesse 
is vallásunk gyakorlati szabályait, aki egyáltalán fölte
szi magának azt a kérdést, hogy a marxizmus, amely
nek politikáját támogatja, egyezik-e a zsidó hittel? Vagy 
azt, hogy a marxizmus tervezte világban lesz-e helye 
a zsidóságnak akár mint népnek, akármint felekezetnek? 

Igy érlelődött meg bennem a szándék : tisztázni 
legalább a magam számára a zsidóság és marxizmus 
viszonyát. S "elmélkedésem" - egy irodalomtanár né
hány gondolata - nem is kíván többet elérni~ mint 
hozzászólásra késztetni egyik oldalról a zsidó hittudo
mány, másik oldalról a marxizmus szakembereit. 

De szememre hányhatná valaki, miért is kívánom. 
f?gy a zsidó valami súlyos, megoldandó problémát 
asson a marxizmus és zsidóság viszonyában. Talán 
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ellentmond a l<ettő egymásnak 7 Há t nem láttak-e gyak
ran egyezést köztük 7 Nem . azonosították-e elégszer a 
1\ettő t 7 

Valóban, a közelítés, sőt azonosítás nem egyszer 
megtörtént Még pedig két egészen ellenkező olda lról. 
Zsidó hitszónokok cionista agitátorok hangoztatták egy
részr§!, hogy a marxizmus, vagy mondjuk : a szocia
lizmus tulajdonképen a mózesi tanításnak a korszerű 
formája, vagy fordítva, hogy a Biblia erkölcsi ta nításai
ba n, társadalmi törvényeiben a szocializmus már elő
legezve van. Büszke állítás ez, kiválóan alkalmas a 
zsidó öntudat fokozására. 

Másrészt a zsidóság ellenségei, akik sajátosképen 
mindig azonosak volta k a reakció harcosaival, mind
untalan azt hirdették, hogy marxizmus és zsidóság vol
takép ugyanaz, a szocializmus nem is munkásmozga
lom, hanem a zsidó világuralmi törekvésnek egy for
formája. Pompás kéthegyű nyíl volt ez a vád, egyszerre 
sebezte a két gyűlölt elle nséget : a zsidóságot és a tár-
sadalmi haladást. , 

A két ellenkező oldalról eredő azonosítás közül 
hadd vegyem előbb a másodikat szemi!gyre. Úgy vélem, 
ezzel lesz könnyebb dolgom. 

Mit hozha tott fel a reakciós antiszemitizmus (fasiz
mus, hitlerizmus) vádjának bizonyítására 7 

Nem keveset. 
Először is azt, hogy Marx maga zsidó származású. 

Másodszor, hogy a zsidó értelmiség kezdettől fogva t: 
mai napig oly nagy számban sereglett a vörö~ lobog? 
a lá. (A zsidó munkást, kisiparost nem is szám1tom, hi
szen ez a társada lmi réteg vallási és származási kü
lönbség nélkül derékhada volt a mozgalomnak.) Ha~
madszor. hogy a zsidó, vagy a zsidó származású értelmt
ségiek ritkán maradtak közkatonái a marxista tá bornak. 

Ilyen lá tsza t mellett persze . könnyű dolga vo.It a 
reakciós antiszemita hírverésnek Horthy korában. s nms,s 
nehéz dolga még ma sem a .. suttogó propagandának · 
amely lelki mocskát is lerakja a nyilv~pos WC-kb,e~. 
vagy az úgynevezett "reakciós viccek -ben bocsalJa 
szárnyra ,, szellemességeit". 
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Ám lehet egy lá tszat még oly valószínű is. csak 
nem több látszatnál. A munkásosztály iejlett öntudatá
nak nem kis dicsérete, hogy a leghitleribb időben is 
maradt egy rétege, amelyet ez a látszat s a belőle táp
lál~ozó legügyesebb propaganda sem tudott megtévesz
teni. 

De ha a marxista mozgalom nem zsidó törekvés, 
mi há t az oka a zsidók beleáradásának és nagyarányú 
részvételüknek az irányításban ? 

Úgy vélem, a kérdésre nem nehéz a ielelet, csak 
éppen magához a marxista elmélethez kell magyará
zatért fordulni. 

Általáno~aTl ismert marxi tétel, hogy az ember 
nem független elmélkedés által jut elveihez, ha
nem gazdasági érdeke, társadalmi helyzete határozza 
meg világnézetét, politikai hovaállását Igy lesz a gyári 
munkás természetesen szocialistává, a polgár, míg a 
maga jogait, érdekeit a ha lódó feudalizmussal szemben 
nem biztosítja, szabadelvűvé, esetleg radikális demok
ratává, ha meg már a születő szocializmussal szemben 
védekezésre kényszerül. reakcióssá, fasisztává. 

A szocializmus hadserege a gyárak és bányák 
munkásnépe. Ám e sereg vezetőinek. a szacialista el
mélet megteremtőinek, fejlesztőinek, a mozgalom szer
vezőinek, irányítóinak - legalább is a mozgalom kez
deti szakában ~- mégis értelmiségieknek kell lenniük. 
A társadalom pedig egészen a legutóbbi időkig úgy volt 
megszervezve, hogy magasabb műveltséget legnagyobb
részt csak a magasabb osztályok : nemesség, polgárság 
gyermekei szerezhettek. A kispolgárnak sohasem volt 
határozott osztálytudata, a paraszt és a munkás gyer
mekének pedig, míg felvergődötl értelmiségi sorba, olyan 
iskolai nevelésen kellett átmennie, amely kiölte belőle 
a helyes osztályöntudatot s a hamisan értelmezett nem
zeti egység, hazafiság örve alatt az uralkodó .osztályo .. k 
engedelmes rabszolgájává tette. S ha tán az tskola. fo
iskola nem végezte volna él ezt a feladatát tö.kélete~en. 
ott volt a befogadó új környezet, amelyben erde~e1 ~s 
az uralkodó sznobizmus egyaránt arra kényszerdettek 
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a felvergődöttet, hogy származását titkolja, meglagadja. 
Valóban rendkívüli szell emi erőfeszítésre volt szük

sége az uralkodó osztályban született vagy belenevel
kedett értelmiségi embernek, hogy fölismerhesse a tár
sadalmi fejlődés igazi irányá t, s hogy esetleg tulajdon 
osztályérdekei e llenére magatartásában is levonja e 
felismerés következményeit. Ilyen rendkívüli erőleszí
tésre természetesen rendkívüli szellemek voltak csak 
képesek, vagy olyanok, akik az ·uralkodó osztály isko
láit elkerülve, önképzéssel szereztek maguknak művelt
séget, amihez különben ismét kivételes képesség kellett. 

De nyilvánvaló, hogy ezekből a kivételekből nem 
telhetett ki a szacialista mozgalom egész vezetősége .. 
Szükség volt olyan értelmiségiekre, akik ha polgárok 
voltak is, nem érezték magukat igazán otthon a maguk 
társadalmi osztályában. Akikre az előítéletek . súly a ne
hezedett, akiknek gyakran gúny, megvetés, mellőzés 
volt a részük. A sértődött polgár, aki a maga osztályá
ban - legalábh, ami a megbecsülte tést illeti - utolsó. 
szívesen áll át a munkásosztályhoz, hogy ott első le
gyen. Azt fölösleges is mondanunk, hogy az ilyen sér
tődött polgárok e lsősorban és legnagyobbrészt zsidók 
volta k .. 

Köztudomású már az a marxi ta nítás is, . hogy a 
kapitalizmus maga tenyészti ki a saját sírásóját, az ön
tudatos munkásesztályt. Ugyanezt mondhatjuk a reak
ciós politikáról. Ennek régi, bevált fogása a zsidók el
leni, sok gyökerű elfogultság nagyra növelésével elte
relni a tömegek figyeimét a hagy társadalmi kérdések
ről és ráirányítani, jobbán mondva rászűkíteni e~yetlen
egy problémára : a zsidókérdésre, amely pedig csak 
az egész társadalom, sőt az összes társadalmak ujjá
építésével oldható meg, hiszen csak függvénye általában 
az osztálytársadalom és különösen az imperializmus 
problémájának. Ám a reakció csak látszatra csinál jó 
üzletet az antiszemit'izmus felszításával. Hiszen éppen 
az antiszemitizmus ajándékozott a munkásmozgalomnak 
egy egész sor nagyképességű értelmiségi embert, akik . 
enélkül "nem politizáló" szaldudósok, vállalati, részvény-
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társasági vezetők, vagy egyszerű ügyvédek, tanárok. 
egyszóval polgárok lettek volna. 

Szólottam róla, hogy az iskolai nevelés és a tár
sadalmi környezet milyen sű rű, erős hálóba fogott r:nin
den művelt elmét, hogy a tá rsadalmi valóságot föl ne 
ismerhesse, hogy az osztályfegyelmet meg ne szeghesse. 
Ezt a há lót széttépni, a fej lődés törvényét elsőnek meg
ragadni, a történelem gazdasági alapjait e l őször meg
pillantani, ehhez talán a legnagyobb szellemi erő sem 
lett volna maga elégséges, ehhez a mellőzés, a meg
vetés, az üldözés parittyáiból kilőtt éles kavicsok is kel
lettek, hogy letépjék a polgári szemlélet s az idealista 
német filozófia há lyogát egy csodálatosan éles szemről, 
Mar x Károly szemérő l. 

Itt ismét két ellenvetés merülhet fel. Az egyik az, 
hogy ha Marxnak és nagyszámú zsidó vagy zsidószár
mazású követőjének a szocialistává való formálódásá
ban szerepe van egy sértődöttségi tényezőnek, vajjon 
a sértődöttség érzete - elégtételt keresve - nem vál
hatott-e bosszúvággyá, s e bosszúvágy. nem sugallt-e 
mégis zsidó ha talmi törekvéseket? A m,ásik ellenvetés, 
hogy Marxot s a zsidó marxistákat zsidó voltuk talán 
nemcsak mint a társada lmi helyzet determinálta, hanem 
mint eszmei örök:ség is, mint az ószövetségi tanítás, 
mint a zsidó világnézet tuaatos vagy tudattalan, szán
dékos vagy önkéntelen átvétele. 

Az első kérdésre nyomban felelek, a másodikra 
majd ott, ahol a marxizmusnak és a zsidóságnak zsidó 
részről való egyeztetését igyekszem megbírálni. 

A sértődöttség érzelem ugyan, de hatását itt mégis 
értelminek tartom elsősorban . Pusztán sértődöttségből a 
legérzékenyebb vagy a legtöbbször, legsúlyosabban 
megbántott zsidó sem lehetett marxistává. Ezt a mar-· 
xizmus lényege teszi lehetetlenné : érzelmi marxisták 
nincsenek. A marxistá t éppen az különbözteti meg a 
társadalmi egyenlőség minden más, különben jószán
dékú~ nemes érzésű, résztvevő szívú hivétöl. hogy el
méleti alapon áll. A sértődöttségi érzés szerepét itt ab
ban látom, hogy megszabadit az osztályelfogultságtól : 
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nem azonosítom magamat azzal az osztállyal, amely 
csak húzódozva fogad magába s akkor is, saját körén 
belül is. hátra vagy szélre á llít. Persze ez jellem dolga 
is ; a szacialista zsidók legtöbbször az önérzetesebb 
emberek közül kerültek ki. 

De nemcsak ilyen elvi meggondolás cáfolja azt a 
különben is rosszhiszemű föltevést, hogy a szecialista 
zsidók magatartásában bosszúvágy, ha talmi törekvés 
lappang. Cáfolják ezt · maguk a történelmi tények is. A 
szocialista. kivált vezető szacialista zsidó rendszerint 
szakít a zsidósággal. Olykor formailag, megkeresztelke
dés vagy legalább a zsidó felekezetből való kilépés 
által, de gyakorla tilag mindenesetre. a zsidó szertartá
sok, ima, templomlá togatás, étkezési törvények, szom
bati tjlalom teljes, vagy csaknem teljes elhanyagolásá':' 
val. Es nemcsak a zsidó felekezettől szakad el, hanem 
a zsidó néptől is. A marxista mozgalom korábbi évtize
deiben azért, mert a nemzetköziséget - Marx és En
gels szelleméhez nem egészen híven - úgy értelmezi, 
hogy ő mint ~zocialista semmiféle néphez nem tartozik 
többé, hanem· az egyetemes emberiséghez, illetve an
nak legha ladóbb rétegéhez : a nemzetközi munkásosz
tá lyhoz. A mozgalom újabb, sztálini korszakában pe
dig azért, mert a dialektikus hazafiság, úgy tartja , nem 
a zsidó néphez köti, hanem ahhoz a nemzethez, amely
nek körében a kommunista rendet rr:egvalósítani 
igyekszik. Eléggé bizonyítja ezt az a határozottság, 
amellyel a zsidó származású magyar kommunisták a 
cionista munkában való részvételt elutasítják. 

Szélha tnék még arról, hogy ezek a zsidó szárma
zású magyar kommunisták is legközelebbi, legkedve
sebb hozzá tartozóikat vesztették az · 1944-45-i esemé
nyek során, s ime, azzal állnak "bosszút", hogy_ ~egí: 
tenek új, jobb gazdasági és társadalmi rendet ep1le~1 
annak a magyar népnek, amelynek bizony ne_m kt,s 
részét ragadta magával annak idején a horog-. e~ nyi
laskeresztes őrület. Szélhatnék arról, hogy a zs1do ~z~~ 
cialisták még a sokat emlegetett .. zsidó szolidaritáshoz 
~em hívek, hiszen teljes erővel közremüködtek a ban-. 
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. kok és a gyárak államosításában, ami a zsidó nagy
tőkéseket is megfosztotta vagyonuktóL gazdasági hatal
muktóL Vagy arról. hogy együtt küzdöltek a többi rr_a
gyar demokratával az iskolák államosításáért pedig ez 
nem kevesebbet jelent, mint hogy egy emberöltő a latt 
fel fog nevekecini az új szacialista értelmiség, amely 
fölöslegessé teszi majd, hogy "sértődött polgárok" vál
lalják ,a munkásmozgalom vezetését. 

Ugy érzem, szinte fölöslegesen halmoztam a bi
zonyítékol\at. A jóhiszeműek úgyis látják, a rosszhisze
műek úgy sem akarják belátni, hogy a marxizmus 
nem a zsidóságert van, hanem az emberiségért. -

Hátra van azonban feladatom másik, számomra 
nehezebb része : a marxizmus és zsidóság zsidó oldal
ról való azonosításának a bírálata. Természetesen itt 
soha sincs arról szó, hogy a marxizmus zsidó érdekű 
elmélet vagy mozgalom lenne. Inkább arról, hogy a zsidó 
tanítás maga egyetemesen emberi érdekű s magának 
a zsidó népnek küldetése van, hogy ezt a tanítást az 
egész emberiséggel elfogadtassa, közhelyszerűen szólva, 
hogy "megvál tsa a világot". Ebben az értelemben a 
marxizmus, amely valóban új világot akar teremteni és 
pedig az egész emberiségnek, a zsidó tanítás meg
újult formája lenne, Marx pedig egy új Mózes. 

Ennek a felfogásna k a támogatásá ra sok tetszetős 
érvet lehet felhozni. A zsidó Bibliá t valóban nemesen 
szociális, demokratikus szellem lengi át. A szombat 
megszentelése a munkaszünet intézményes biztosítását 
jelenti, mégpedig olyan szigorúsággal, amilyet a leg· 
modernebb szociális törvényalkotás sem ismer. A me· 
zőnek a szegények számára meghagyott széle, a bön
gészés és ka lászszedegetés részükre biztosított joga, az 
idegenek, az özvegyek és árvák hathatós védelme: 
mind a tá rsadalmi gondoskodás elvére vall. S mindez 
már a mózesi törvényekben l Hát még, ha a késöbbi 
próféták könyveiben lá tjuk e nagy igehirdetök forra-. 
dttlmi merészségét, szembefordulásukat a gazdagokl{al . 
hatalmasokkal, magukkal a királyokkal is, mindig a nép, 
az elnyomotta k, a szegények érdekében. S amit gyaluan 
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szo~tu~k emlegelni, s ami döntő érvnek látszik ebben . 
a k~r~esben, az a jótékonyságnak jellegzetes, a zsidó 
v~ll~~~ fel~ogás ,l~nyegé~ő l fakadó héber neve : a "cö
?-aka . M1ndnya3an tudJuk, hogy ez a szó igazságot 
J~~e~t, ~.e~át ~zt fejezi ki. hogy a gazdag és szegény 
kozh kulonbseg. az anyagi javak egyen lőtlen eloszlása 
igazságtalanság, amelyet a cödáká van hivatva ki
egyen líteni. (Természetes, hogy a zsidó Biblia és Tal
mud igazi ismerői ezeket az érveket még száz és száz 
példával. idézettel tudnák erősíteni, szaporítani.) 

Azonban éppen a "cödáká"= igazság gondolatánál 
kell megragadnunk a különbséget a zsidó és a mar
x ista felfogás között. A marxizmus e ponton több és 
kevesebb a zsidó erkölcsnéL Több, mert nem elégszik 
meg· a bármilyen szép néven gyakorolt jótékonysággaL 
T öbb, mert tudja, hogy ez csak tüneti kezelés, csak ideig
lenes enyhítés, hogy a bajok gyökeres orvosiása csak 
a társadalom teljes á talélkítása lehet. Kevesebb, mert 
bár kétségtelen, hogy igazságosabb társadalmal akar 
felépíteni, nem valamely erkölcsi eszme parancsát kö
veti, hanem annak a felismerésnek a kövtetkezményét 
vonja le, hogy a dialektikus fejlődés lehetövé, sőt szük
ségessé teszi a kapitalizmusról a szociali'lmusra való 
á ttérést. 

Nem kerülgethetjük azonban tovább a leglénye-
gesebb elv i különbséget. A zsidó világnézet vallásos, 
hívő világnézet, a marxizmus pedig nem az. A mar
xista materializmus ugyan semmiképen nem azonos 
azzal a ma már senki á ltal nem képvisel t közönséges 
(vulgáris) materializmussal, amely a szellem .és ~ szel
lemi értékek létezését tagadta. De az emben tar~ad~
lom fej lődéséről szóló tanításába ~z isteni gondv1~el e.s 
eszméje nem illeszthető bele. Pe?1g .. ~~ ebben val o h1t 
a zsidó vallásnak is lényeges. n ell<ulozh ete~len eleme. 
Voltal<éP tehát itt is felmerül, az az .. ~.ll e~ tet, am~ly a 
keresztény és a marxi viiágnezet kozott Jele.ntk~zlk,. s 
amely. tnint bevezetőmben rámutattam, annytra IzgatJa 
n jóh iszemű emberel<et. 1 

Hogy zsidó ré.szről mégsem mutatkozott l<omo '>' 
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aggodalom a vallás és a marxista világnézet össze
egyeztethető volta iránt, azt nemcsak a zsidók nagy ré
szének vallási közönyével lehet magyarázni. Főoka en
nek az, hogy sok zsidó nem a materialista elméletet, 
hanem kizárólag a gyakorlatot látja a marxista mozga
lomban : az ő halálos ellenségének, a fasizmusnak az 
eltipróját, tehát a zsidóság puszta életének megmentő
jét és megóvóját E miatt üdvözli lelkes örömmel a 
kommunita mozgalmat, csaUakozik hozzá és segíti 
a győzelemhez vez·ető úton. 

De ha lelkiismeretesebben, mélyebben akarju-k is 
felfogni a két világnézet egymáshoz való viszonyát, ak
l<or sincs rá ok, hogy meghasonlás támadjon az olyan 
ember lelkében, aki úgy szeretne marxistává lenni, 
hogy jó zsidó is maradhasson . A kérdé.s az: lehet-e 
n1eg nem egyező világnézeti alapon állva megegyező 
politikát magatartást. t·anusítani ? 

Ha marxista oldalról közeledünk a kérdéshez, me
redekre jutunk, ahol lehetetlen továbbhaladni. Marxista 
felfogás szerint ugyanis bizonyos fokon t ú I helyes poli
tikai mag.atartás csal{ he·lyes (marxista) elméletböt fa
kadhat, S e tekintetben a InarXÍZ111US egyetlen követ
kezetes iránya, a kommunista mozgalom, nem ismer 
engedményt, bár.miiy hajlékony és rugalmas is sok vo
natkozásban, főként a taldikai gyakorlatban. Zsidó oldal
ról azonban enyhe lejtésű szerpentin vezet fel a csúcsra, 
ahonnan már megpillanthatjuk a járható utat. 

Zsidó felfogás szerint ugyanis az az igazi hívő, 
aki jót cselekszik. Nem amit vallunk és vélünk, hanem 
ahogyan élünk, abban fejeződik ki hívő vagy hitetlen 
voltunk. Isten törvényét nem meghallgatjuk és megcse
lekesszük, hanem megcselekesszük és meghallgatjuk. 
Ez a hagyományos irodalmunkban sokszor méltatott 
sorrend kétségkívül azt jelenti, hogy a vallási törvé· 
nyeket elismerni, Isten létét elfogadni csak cselekede
tekkel lehet. Minden a gyakorlaton fordul meg. 

Ha tehát visszatérünk ahhoz a rokonsághoz, amely 
a marxista gyakorlat és a zsidó erkölcs közt a világ
nézeti alap különbsége ellenére is mutatkozik, al~kor 
A1. IMIT t.vkönyve. 1948. 7 
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nyugodtan kimondhatjuk, hogy aki tettben jó marxista, 
az a szó legáltalánosabb, legmagasabb értelmében jó 
zsidó is, függetlenül attól, hogy mit valL mit vél a maga 
hitének, elvének, elméletének. Zsidó oldalról tehát rend
ben van a dolog; s ha a marxízmus a gyakorla tban 
fölöslegesnek lá tja, hogy akár egy ujjal is érintse a 
tá borához tartozó keresztények vállási meggyőződését, 
akkor bizonyára nem nyuJhat hozzá a marxista zsidók 
hitéhez sem. 

Hátra van még, hogy a zsidó népi mozgalomnak, 
a cionizmusn~k a marxizmushoz való viszonyáról szól
jak valamit. Ellentét itt is inkább csak a felületesen 
felfogott (vulgáris) marxizmus és az ugyancsak vulgáris 
(soviniszta, nacionalista) cionizmus közölt lehet. A nem
zetköziség .kétségtelenül a lényegéhez tartozik a mar
xizmusnak, de a mozgalom, amint erre föntebb is utal
tam, már régen tuljutott azon a vulgáris, dialektikátlan 

, és nem .igazán marxi állásponton, ame]y a nemzeteket 
szinte nem létezőknek tekintette s ezzel hatalmas 
propaganda-eszközt adott az álhazaHas szólamokat har
sogó nemzetközi reakciónak. Ma már aSztálin-vezérelte 
nemzetközi szocializmus nemcsak elismeri a legkisebb 
nemzet létjogát is,' hanem éppen a legfőbb védelmezője 
a kis népek szabadságának, nyelvi, művelődési és 
gazdasági függetlenségén ek Sőt a Szavjetá llam maga 
támasztotta új éle.tre a cárizmus á ltal kihalásra vagy 
beolvadásra itélt nyelvek és népek egész sorát, meghir
delve a marxi és lenini tanítást " n1inden nípnek az ű 
nyelvinn" . ahogy a Bibliá ról mondja a hajdani magyar 
fordító. · 

Ebből következik, hogy ma már a legszilárdabb 
meggyőződésű marxista sem utasíthatja el azt a törek
vést, amely a zsidó népet és nyelvét a maga országá
ban meg akarja szilárdítani, főkép nem egy olyan hely
telenül fe lfogott nemzetköziség nevében, amelyet a nem
zetközi munkásmozgalom nem vall n1agáénak. Legke
vésbbé teheti ezt igazi marxista azóta, tnióta a Szav
jetunió elsőnek ismerte el Izráel á ilamot. (Hogy a mar
xista nemzetköziség eredetileg sincs e llentétben a ha-
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ladó irányú nemzeti mozgalmakkal, ezt mi sem bizo
nyítja jobban, mint az az erős rokonsz~nv, amell~el 
Marx és Engels a magyar nemzet 1848-I szabadsag-
ha rcát kísérte.) 

Két fenntartással azonban itt is kell élnünk. · 
A Szovjetunió és marxizmus csak olyan nemzéti 

törekvést ismer el, amely egyirányú a haladássaL amely 
nem szegődik imperialista hatalom csatlósává, amely 
nem hirdet soviniszta gyűlöletet más nép ellen. A mar
xizmus tehát csak marxista cionizmussal élhet tartós 
békében. 

A másik fenntartás ebben a vonatkozásban a ma
gyar zsidó marxistákat illeti. Világos, hogy aki egészen 
a · magyar szocialista társadalom építésének szenteli 
magát, az . nem lehet egyben a zsidó állam felépítésé-

. nek is élmunkása. Ugyanígy, aki minden erejét, figyei
mét a cionista, bármilyen baloldali cionista mozga
lomra fordítja, nem járhat élen a magyar demokráciá
ért folyó küzdelemben. 

Látszatra az lenne a legegyszerűbb, ha minden ma
gyar zsidó marxista eldöntené magában végső érveny
nyel, hogy ide- vagy odaáll-e. De ez csak látszat, mert 
a két szélső réteget : a zsidóságtól teljesen elszakadt 
marxistákat és a szociá)ista zsidó állam lelkes híveit 
egy igen nagy számú és egyéni hajlam, társadalmi 
helyzet, neveltetés, elszenvedett veszteségek által igen 
sokfélekép árnyalt középréteg köti össze. A magy~ror
szagi zsidóság nagy többségére nézve valóban kínos 
meghasonlást jelen ten e, ha ilyen ,, vagy-vagy" elé állí
tanák : hagyd ott a magyar népi demokrácia táborát, 
vagy tagadd meg a zsidó népi mozgalmat, a cionizmust. 

Szerencsére semmi szükség rá, hogy a kérdést 
ilyen merev~n szegezzük a magunk vagy egymás mel
lének. A legmagasabb szempontból: a nemzetközi 
szocialísta mozgalom, tehát az emberiség haladása és 
az összes népek közös szabadsága szempontjából, mint 
láttuk, semini ellentét nincs a magyar népi demokrácia 
és a. zsidó nemzeti függetlenség szolgálata között, s így 
senki ellen nem vét, aki .. mindkét oltáron áldoz". 
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Magától értődik azonban, hogy a fejlődés egész
séges tranya az, ha a magyarországi marxista tábor 
vezérkara is mindinkább megtelik a magyar munkás
ság és parasztság fiaival, s ha a magyar zsidóság is 
egyre több fiával erősíti az új zsidó államot amely -
megvan rá a remény - dolgozók országa lesz és l{i
tárhatja kapuit sok-sok zsidó dolgozó e lő tt. 

Végére értem elmélkedésemnek , amelynek - Is
len tudja - magam sem reméltem ilyen békés, meg
nyugtató befejezését. Most sem áltatom magamat azzal, 
hogy valóban megoldottam olyan kérdéseket, amelyek 
csak az enyémnél jóval alaposabb marxista és judaisz
tikus tájékozottsággal oldhatók meg, és sokkal inkább 
a gyakorlatban, mint papiroson. De ha az elmondot
takkal legalább tudatosítani sikerült a problémákat, ak
kor megvolnék elégedve munkámmal és nyugodtan 
várhatnám mindkét irányból a szakszerű bírálatot. 

K ARDOS PAL 
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ZSIDÓ NÉPRAJZI ADATOK KISS JÚZSEF 
· MŰVEIBEN. 

Kohlbach Bertalan emlékének. 

A ma gyarországi zsidóság népra j?i a nyagának 
összegyüjtését és feldolgozásá t az lMIT Evkönyve tűzte 
ki felada tul kereken félszáz évvel eze lőtt : ., Most még 
ideje volna összegyüjteni minden adatot, mely a ma
gyar zsidósá g ethnogra phiai 1negismerésére szükséges ... 
Ha most nem gyüjtjük össze ez adatokat, egy-két évti
zed mulva már hiába való lenne minden fáradság ... '' 1 

A jóslat bevált. A zsidóság történetében páratlan tra
gédia folytán a magyar zsidóság szellemi és tárgyi nép
rajzának ki nem bányászott forrása, az idősebb nem
zedék, mártírhalált halt. Ha meg akarnók menteni a még 
n1egmenthetőt és kísérletet tennénk egy közel ezeréves 
zsidó település néprajzának megírására - amelynek 
külön kötetet tart fenn a The Palestine Institute of Fol
klore and Ethnology - az adatgyüjtés csekély ered
tnénnyel járna. Nyomtatott anyagra vagyunk jórészt 
utalva : a felekezeti lapokban, folyóiratokban és gyüjtő
munkákban megjelent néprajzi közleményekre s a ma
gyar-zsidó szépirodalom néhány alkotására. 

Az utóbbi csoportban bőséges forrásnak bizonyulnak 
Kiss József művei is, amelyek a mult század zsidó éle
tének nem egy jelenetét néphitének nem egy mozza
natát örökítik meg. Látni fogjuk, hogy a költő két kor
szakában legerősebbek a zsidó reminiszcenciák : Hatal
ságában és öregségében. Első köteteiben sokszor külön 
jegyzetek világítják meg a magyar olvasóközönség szá
mára az addig ismeretlen zsidó szokásokat. Ezek a 
jegyzetek a későbbi kiadásokból elmaradtak. 

A zsidó népélet szerepeltetése elsősorban a költő 
gazdag ifjúkori élményeinek tudható be, másodsorban 
a magyar romantika Kelet és zsidóság iránti érdeklő
désének kései visszhangja. 2 Kiss József sokszor vitatott 

1 Balassa József, IMIT Évkönyve. 1899. 17. 
2 Staud Géza : Az orienta lizmus a magyar romanUkában. Bp., 

1931. 39. 
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zsidóságának pedig mindenkép legpozitívebb bizonyí- · 
téka.1 

l. Hétköznapok. 

Viselet. Gyakran kerül szóba nagyatyjávaL Reb 
Mayer Litvékkal kapcsolatban a kaftá n. "Kaftán os ő
söm", ,,kaftános nagyapám", "kaftános legény" az ál
landó epitetonjai. Tizenötéves korában a szadagórai 
jesíván tanult, ahol kaftánja kék volt, szandálja síma 
(Legendák. 78.). Ez a földigérő, olykor selyemből készült 
kabát a lengyel főnemeseknek a török háborúk idején 
Keletről importált ruházata volt. Tőlük vették át az 
orosz-lengyel zsidók. Innen terjedt át a divat Németor
szágba, Ausztriába és Magyarországra. Vilnában Mayer 
Litvák vadonatúj kaftánt kap és süveget, "prémes jószá
got, ami van elég ott" (U. ·o.- 46.), tehát strámlit (Streimel), 
a chászidok viselte szőrmés bársonysapkát A sárnesznak 
(sámmás = szolga) .,simléder-sapka·· van a tarkó ja he
gyén (U. o. 63.), kis bőrsapka (Schirmleder). 

Kultusztárgyak. Bató Jónás a rozzant templom egy . 
sötét sarkában ..fehér átvetőjét akasztja nyakába" (Szép 
Batóné ; I. 96.), felveszi a tállit-ját.2 Máskor a kézre való 
imaszíjat (tefillin sei jád) említi : 

1 Kiss József műveinek nincs még krilikai kiadása. Kényte
l.enek vagyunk így a különféle kiadásokra utalni. A római számolt 
Összes költeményei I- Ill. köteteire vonatkoznal~ (1. Bp .• 1914.; IL 
Bp., 1914.; lll. Sp., 1930.). Ezeken kívül a következő kiadásokat 
használjuk: Zsidó dalok. Pest, 186~.; Költeményei. Bp., 1876.; Köl
teményei. 1868-1881. Bp., 188~.; Unnepnapok. Bp., 1888. (csak a 
bevezetést vettük tekintetbe) ; Ujabb költeményei. 1883-1889. Bp., 
1891.; Utolsó versek. Bp., 1924.: Legendák a nagyapámróL Bp., 1926.; 
Kiss József és kerek as·ztala. Bp., 1934. 

2 Kohlbach, IMlT Évkönyve. 1938. 186-192.; R. Patai, Tanul
mányok . .. dr. Blau Lajos ... emlékére. Bp., 1938. Héber rész: 
174-181. A cicit első ábrázolása a dura-europosi zsinagóga Ill. sz.-i 
falfestményein látható. Lásd S. Liebermann : Yemenite Midrashim. 
(Héber). Jeruzsálem, 1940. 40.; Sukenik : Bét Háköneszet sei Dura 
Europos Yöcijjuráv. Jeruzsálem, 1947. A 40. és 41. ll. közölt a 7. 
táblán (Mózes) stb. 
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A gyülekezet, mint ilyenkor szokott, 
Mindjárt reggel i imába fogott. 
Szíiakat csavart a balkarjára 
És Istent hívta ájta tos imára . 
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(Legendák. 87.)1 

Hasonlóképen említésre ta lá l a mezuza is,2 a jobb
olda li a jtóféHán lá tható, .,,'l.' névvel ellá tott pergament
tekercs: 

Ez aj tófélen az Isten neve, 
Ki merne belépni íde ? 

(Utolsó versek 31.) 

A templom női karza tá t látjuk, 8 amikor Ba tó né 
"le könyököl némán a fa-könyöklőre" (Szép Ba tó né ; I. 96.). 

Vallásos gyakorlat. Jokli "szigorúan végezte a 
kézmosásokat" (Kiss József és kerek asztala. l 06.). A 
leány felett mondandó áldás4 szavainak töredékei resz
ketnek a költő ajkán, amidőn öregen beteg feleségéért 
ip1ádkozik : ., RácheL Lea résen legyetek" (Utplsó ver
sek. 31.). Gyermekkori emléke, midőn az Aroktőnél 
partraszállt nagyatyja megáldotta ősi szokás szerint 
(Gen. XLVIII. 14.): 

S iejemre teszi két kezét megáldva, 
Mint hajdan AZ ősöknél volt szokásba. 

(Legendák. 71.) 

Az esti magánima motivumaiból~ tevődik össze 
Jób imája : 

1 Kohlbach, u. o. 177- 186. Az Arisleas-levél (ll. s z.) csak a 
kézrevaló tefillint említi (Kahána: Hászefárim Háchicónim. ll. Tel
A viv, 1937. 49.); legkorábbi ábrázolása az ókeresztény antióchiai 
serlegt::n lá tha tó, ahol az egyik apostol l\ezén tenllin van. Lásd C. 
M. Kaufmann: Handbuch der christlichen Archaologie.3 Paderborn, 
1922.; Blau, HUCA. lll. 1926. 208. 

2 Kohlbach , IMIT Évkönyve. 1938. 193- 195. 
a A női karzat csak az úilwrban kap helyet a zsinagógában. 

L. Richard Krautheimer: Mittelalterliche Synagogen. Berlin, 1927. 
135.; El t>ogen: Der jüdische Gottesdieost in seiner geschichtlichen 
Entwicklung.3 Fr. a /M., 1931. 468. 

4 M. L. Bamberger, Jahrbuch für Jüdische Volkskunde. L 
Berlin-Leipzig, 1923. 330. 

5 Az ima megvan már a makkabeusok korából származó 
pszeudepigráf Salamon zsoltáraiban. E. Stein : Dát Vödáát. Krakó. 
1938. 33-37. 
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Virrasszon ágyadnál angyalsereg, 
Gabriel, Raféel ő rizzenek 
S riassza vértes hatvanezer, 
Tőled az éji rémeket el, 
Rémet. lidércet, rossz látományi 

(Jehova ; I. 255.) 

Az eredeti szövegben a hatvanezer helyett hatvan ta
lá lható (Én. én. III. 7.). 

Zsidó alakok. A ká ntor (Mayer Lifvák), mielőtt be
szédbe kezdett, "szippantott nagyol" (Legendák._ 47.). A 
burnótnak (Schnupftabak) nagy divatja volt a mult szá
zadban zsidó körökben is. Beszédét így l<ezdi meg : 
"Sáh ! - mondok - sáh !" (U. o. 63.), ami indulatszó
ként orthodox te1nplomokban máig járja a csend-te
remtésre. A sárnesz "a szent eklézsiának szája, hírhor
déja és házasságközvetítője " (U. o. 59.), s a "lak odai
mon mókákat csinál" (U. o. 63.), tehát a roarsalik sze
repét is betölti.1 Szülőfalujából való az ősz Jób portréja, 
a tóramásolóé (szófér), aki ininden haldoklónál megje
len.ik, hogy elmondja a semá-imát (Jehova; I. 246.). 

II. Ünnepnapok. 

Péntekeste. A "Dal a szegény Árjerél " (már a Zsidó 
dalokban is megvan) a péntekeste hangulatát érzé
kelt~ti : a gyertyagyujtást (I. 71., 73.) ; három szálat · 
gy~jt özvegy édesanyja (72.) ; "sokfonatú · kalácsot tesz 
az asztalfőre " (U. o.); "mosdó vizet készít" (U. o.). Rá· 
chelről, a szadagórai rabbi árvájáról írja : 

A gyertyákat ő gyujtá péntek este, 
Az átörök1ött drága szép brokátban 

(Legendák. 80.) 

A péntekesti gyertyagyujtás zsidó forrásterületen 
csak a Misnában jelentkezik (Sább. II . 6-7.), de már 
a II. Szentély idején Erecen kívül is ismeretes volt, sőt 
a római irodalomban is szerepel, mint a zsidóság egyik 
jellemző szertartása. Persius Flaccus, római szatirikus 

1 Csokonai is bemutalia alakját a Cl.litura c. vígjátékében. 
Zsoldos, MZsSz. XL V . . 1928. 383-385. 
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(34- 62)) a zsidók szemhatjának . rajzánál felsorol.ia a 
violákkal díszített gyertyákat, a piros tálakban úszó ha l
farkot és a borral telt fehér kancsókat : 

................... At cum 
Heredis ve.nere dies undaque fenesira 
Disposi tae pinguem nebulam vomuere lucernae 
Porlantes violas, ruhrumque amplexa catinum 
Cauda natat thy'nni, turnel alba fidelia vino.: 
Labra moves tacitus recutitaque sabbata palles.1 

Régi magyar fordításban ez így hangzik : 
Ugyde, Heródesnek ha közelg szent napja, s a füstöt 
Sorra a kormosedott ablakban szinte -okádják 
A koszorús lámpák, mikor e ről tálba alig fér 
A negy tinnye s fehér korsók duzzadnak a bortól : 
Néma imát morzsolsz, s a metéltek szombata sáppaszl.2 

Annaeus Seneca (rríegh. i. u. 65.) zsidógyűlöletében már 
korábban azt javasolja, hogy tiltsák meg a zsidóknak a 
péntekesti gyertyagyujtást. hiszen sem az isteneknek, sem 
az embereknek nincs rá szükségük: "accendere aliquem 
lucernas sabbalis prohibeamus, quoniam nec lumine di 
egen t et ne hornines quidem deledantur iuligine. "3 Ma
gyar fordításban: "Akadályozzunk meg bárkit is abban, 
hogy szombaton lámpákat gyujtson, mert sem az iste
neknek nincs szüksége fényre, sem az emberek nem 
találnak örömet a koromszagban. "4 Tehát a karaiták 
á llítása, hogy a Misna (Sább. II. l.) csupán a Sze ntély
ben történő gyertyagyujtásról beszél, téves (Jehuda Há
dásszi: Eskol Hákkófer. Alt. 154. ~. p. 58a).5 Kiss József 
az á lta lánosan használt két gyertya helyett - talán ta
P-asztalatból, talán tévedésből - há rotnról beszél. 

1 Satirae. V. 179-184. Thé;dore Reinech: Texles d' Auleurs 
Grecs et Romains relatifs au Juda.isme. Paris, 1895. 264. 

2 Aulus Persius Flaccus és Sulpicia Satirái. Ford.: Barna lg
nácz. Bp .. 1881. 75. 

3 Reinach: Id. m. 263-264. 
4 Lucius Annaeus Seneca: Erkölcsi levelek. Ford.: Barcza 

József. Il. Bp., 1906. 147. 
5 B. M. Lewin, Essays and Studies in Memory oí Linda R. 

Miller. New York, 1938. Héber rész: 56. 
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A szombati két cipóról a Biblia nyomán (Ex. XVI. 
22.) már a Talmud szól (Sább. 117b), de "sokfonatú 
l\alács" csak germán hatás a latt lett belőle, átvéve a 
germán nő hajáldozatát helyettesítő sü temény eylakját, 
sőt nevét is (bárchesz = Berchesbrod = Perchta kenyere). 1 

Szombat délután. A szombat délutáni ha rmadik 
lakomán (sálos szöudot) a tiszacsegei hitközség tagjai 
meglátogatják R. Mayer Litvákot. Diós csuka kerül fel-
tá la lásra zöldséggel, hagymával : -

O áldott, á ldott. hagyma-bó Provánsza 
S ki az első diós csukát halászia ... 

(Legendák. 76.) 
~ 

A lakoma e három eleme - mint a szombati ét
kezés á ltalában - aphrodisiacum. 

l . Ha lat már Egyiptomban sokat ettek a zsidók 
t Num. XI. 5.). Később ná luk is - mint sok más nép
nél - a termékenység és gyermeká ldás érthető szim
boluma lett. Az esküvő utá n a fiatal pár halat evett. 
Jeruzsálemben a század elején még szokásba n volt az 
esküvőn, hogy az· asszonyok ezüst tálon aranyfonállal 
összekötött két ha lat helyeztek a baldachin mellé. A 
menyasszony és a vőlegény háromszor rálépett. mire 
a jelenlevők fe lkiáltottak : "Legyetek termékenyek és 
legyenek gyermekeitek l "2 

2. A dió hasonlóan a termékenységet szimboli
zálja. Az esküvői menetben nyáron a fiatal pár elé 
diót és pörkölt gabonaszemeket szórtak, amit a gyere
kek szedegettek fel (Ber. 50b). Athénben a vőlegényt 
datolyávaL fügével és dióval szórták tele. 8 Diót szórtaj{ 
a rómaiak a cerealiákon és saturnaliákon, az esküvőn 
a római vőlegény diót osztott a gyerekeknek. A szláv 
zsidóknál a vőlegényt az esküvő elQtti szembeton dió
val és mandulával dobálták meg.4 Eszakmagyarorszá-

1 M. Grünbaum: Ges. Aufsatze. Berlin, 1901.229-230; Kohl
bach, IMIT t:vkönyve. 1914. 146-156. 

2 J. Scheftelowitz: Alt-Palastinensischer Bauernglaube. Han
nover, 1925. 87. 

3 Löw: Die Flora der Juden. ll. Wien - Leipzig, 1924. 50, l. 
4 Scheftelowitz: U. o. 86-87. 
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gon az esküvő utáni szomba ton a női karzatról diót és 
mézeskalácsot dobáltak a fiatal férjre. 1 A Háj Gáonig 
(X - XI sz.) visszavezethető nászáldásmondatban szin
tén előkerü! ( ••• j,l' p:l n~N .)~ ,WN = aki diófát he-
lyezett az Eden kertjébe).2 

3. A különféle hagyma-nemek már Egyiptomban 
eledelül szalgáltak a zsidóknak (Num. XI. 5.). Aphrodi
siacus szerepe ismeretes (Plinius, XX. 23.). Már a Misna 
szerint a zsidók péntekeste foghagymát esznek (Ned. 
VIII. 6.). A szokás régisége rnellett bizonyít, hogy Ezra 
egyik intézkedésének tartották (B. K. 82a).8 A szom
bati élvezetek között a foghagyma-fejet is felsorolja a 
Talmud (Sább. 118b).4 Zsidó kapcsolatai miatt a mult 
század nyolcvanas éveiben gúnyvers született a fog
hagymára : "Ehren-unn Loblied oufn Knoblich".ó A ma
gyar köztudat is a zsidókkal asszociálta a hagymát. 
Petőfi így ír a király-helmeczi kocsmárosról : " ... hanem 
a mint aztán jóllaktam kocsisom emberségébőL még is 
csak kívántam, hogy adjon az Isten a kocsmárosnak 
is kenyeret és szalonnát vagy vöröshagymát me rt zsidó, 
a jámbor" .6 Móra Ferenc hittanára, Kalmár pap, Poro
péji pusztulásáról tartott előadásában így ejti szóba e 
zsidóételt: "- A pogányok .. . mindnyájan a színház
ban tátották a szájukat és. nem is sejtették, hogy az 
lsten büntetése közeledik Erezték ugyan, hogy nagyon 
büdös van, de azt gondolták, hogy no, megint bevörös
hagymáztak a zsidók ... "7 

1 L. Klein , Milteilungen zur Jüdischen Volkskunde. XIII. 
1910. 125. 

2 Davidsen: Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry. ll. New 
York. 1929. 63. Nr. 1433.; A. Marmarstein: The Jewish Blessing 
of Virginity". The Journal oi Jewish Studies. l. 1948. 33-34. 

3 LAuterbach, HUCA. XV. 1940. 397, 47. 
4 További adatol<: Löw: Flora. ll. 138 - 149.· IV Wien 

1934. 526. ' . . 
6 Eduard Fuchs·: DieJuden in der Karrikatur München (1921) 

282-283. . . . 
• 

6 Uti levelek Kerényi Frigyeshez (1847. VIII. ll.). Havas-ki-
adas. V. Bp., 1895. 391 . 

7 
Móra Ferenc: Deru-utcától a Móra Ferenc-utcáig I Bp 1934. 58. . . ., 
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Szölichot. A Rós Hassánát és Jóm Kippurt 1neg- , 
előző hajnali bűnbánó ~ istentisztele tnek (roráté) egyik 
motivumát így idézi fel : 

Elébe szállt a vén harangozó. 
1\i l~alapáccsal zörget rórátéra 
S jelenti, ha van prédil,á:ió. 

(Legendák. 46.) 

A Taln1ud idején a " templomkopogtató " külön 
tisztség lehetett. 1 Később a sámmás (Kiss József itt 
"vén harangozó" -na k írja) fe lada ta lett. A közé p kortól 
máig pontosabban ismerjük szerepét. Helyi szokás sze
rint változik a kopogtatások száma. Halálesetet általá
ban két kopogás jelzett, innen az á tok értelme : .,Mann 

· soll zwei Klapp um dir (dich) schlagen" .2 Ilyen kopog
tató szerszámot sokszor művésziesen kidolgoztak. Len
gyelországból sz-ármazó egy XIX. sz.-i darab két orosz
lá nfejben végződik, szájukban húsdarab ; fogójának két 

· oldalán egy-egy biblia i vers olvasható (Zsolt. LV. l 5.; 
LXIX. 14.). :j Bőrrel bevont fakopogta tó látha tó a prágai 
zsidó múzeumban . .t 

Rós Hassáná. Vonzóan írja le a Rima völgyében 
elterülő kis falu (Serke) zsidóságának újesztendejét ; le~ 
íra sa sok elpusztult magyarországi kis gyülekezetére le
hetne jellemző : 

.. Késó ősszel, mikor a- napok rövidülni kezdenek ·; mi
kor a kukoriczacsövek kicsüngő szal{álla barnulásnal~ indul, 
~endesen benépesedett a mi kis falunk kaputos emberekkel. 
Összejöllek a hitsorsosok, megülni az év fejét : a l~ós-hasónó 
ünnepet ... 

1 Jer. Béca V. 2. 63a. Fakopogtatóval hívnak a keresztények 
a Keleten máig istentiszteletre. S. Krauss : Synagogale Altertümer. 
Berlin - Wien , 1922. 181 - 182. · 
• 

2 A. Berlin er: Aus d em Leben der deutschen J u den ím Mit-
telalter. Oerlin, 1900. 114. 

3 Fran'z Landsberger : A History of Jewish Art. Cincinnati, 
1946. 17. 

• 
4 .The Jewish Museum of Prag~e. Prague, 1948. 18. ábra.; l. 

meg Cvt Szoier, Jedá-Ám (Journal of the Hebrew Folklore Society). 
L 1948. 14. Itt szó van arról is, hogy némely helyen Ukrajnában, 
Lengyelországban .és Ereeben szöveg és dallam l~íséretében ébresz
tenek a reggeli istentiszteletre, vagy a szölichotra. 
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Alacsony nádtelós parasziház volt a templom: talaia 
sá rgaiöld ... mestergerendája fa ragatlan fenyő ... a szoba 
közepén felnyuló ágas .. . ablal{ok rnint a gyűszű l ~ 

A legvénebb ember felvette fehér halottas ruháiál , odaállt 
a l~ét kis ablak falközibe és kezdödött az,. imádság . .. Zajos 
imádság volt. tagadhatatlan, de igaz!..." (Unnepnapok 9-ll.). 

A "fehér halottas ruha'' itl a fehér gyolcs-köpeny, 
a Kittel (a felsőruha német neve, népiesen kitli ; így ne
vezték a zsidók Lengyelországban, Litvániában, Orosz
országban, Magyarországon, Csehországban, Romániá
ban, Franciaországban és Angliában). A fehér szín a 
Szentírásban (pl. Jes. I. 18.) a megtisztulás jele. Jóm
Kippurkor a főpap fehér ruhában ment a legbelsőbb 
Szentélybe (Lev. XVI. 4.). A Jóm-Kippurt tiszta ruhával 
kell megtisztelni (Sább. 119a). Németországban és Ma
gyarországon Rós Hassánákor is felöltile Simson b. 
Cádok. Rothenburgi R. Méir tanítványa (Xlll. sz.) szerint 
ünnepnapon azért öltjük fel a N"i~.)~.,i'iV- t (a Kittel neve 
a decizoroknál a latin sargineumból, középfelnémet 
Sergeből), hogy a halálra emlékezzünk. J Hasonlóképen -
ír Móse Isserls korábbi forrásra (Hág. Májm.) való hi
vatkozással, hogy a Kittel - lévén halotti · ruha is -
az ember szívét a·]ázatra inti (S. Á. O. Ch. 610, 4.). A 
középkorban ez közel sem általános felfogás . A deci
zorok között megoszlik a vélemény azt illetöen, hogy a 
tisztult öröm, vagy a halálra emlékeztető magábaszál
lás kifejezője-e a f~hér kitli. A két felfogás közti kü
lönbség gyakorlati jelentősége a gyászoló esetében mu
tatkozik meg : vajjon szabad-e Jom-Kippurkor kitlit öl
tenie (Túré Záháv, u. o.). 

Kiss József mindenkép tévedett, amikor azt írja, 
hogy csak az előimádkozó öltözött kitlibe. Hasonlóan 
tévesen lát Makai Emil is kitlit a szölichot-imánál áj
tatoskodókon Budapesten : 

Mily érdekes e kép blazir! szeménel~J 
Fehér tógát visel benn mindegyik, 
Hajlonganak hosszú szakálJu vének 
S egyhanguan a rnellül{et verik.2 

1 r":l~ri Nr. 160. V. ö. L Markon. Melilah. I. Manchester, 1944. 
123. Lásö róla lrving A. Agus: Rabbi Meir of Rothenburg. I. Phila
delphia, 1947. XXXII. 

2 Roráté. Mal{ai Emil rnunkái. l. J 08. 
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Káppárot. Az Erev Jóm-Kippurkor végzett káp
párot..:szertartás paródiáját adja a költő a Legendákban. 
Elöljáróban azonban felvilágosításui elmondja a szer
tartás mibenlétét : 

... .. a nagy böjtöt megelőző alkonyalon kiki egy ka
kast vagy egy csirkét áldoz az alvilági ht~talmaknak, ráol
vassa bűneit és háromszor megforgalja feje fölölt, mondván: 
te én helyettem mégy el az árnyak világába, én pedig itt 
maradok. hogy sütkérezzem az áldott, az éltető nap melegén." 
(Legendák 60.) 

Ezekután előadja, hogy Mayer Litvák újból kény
telen elhagyni kántori állását. mert Csámpás, a samesz, 
hírbe keveri. A templomudvaron összegyült hívek előtt 
búcsúbeszédet mond - a hagyományos szokáshoz hí
ven - a Bibliából indulván ki. Elbeszéli az Azazélnek 
küldendő, emberhelyettesítő kecskebak történetét (Lev. 
XVI.), majd rátér arra, hogy az áldozatot manapság -
oltár és főpap híján - csirke és kakas pótolja : 

És jóváhagyták rögvest odafent 
S szokásba jött - a törvény mind így· támad : 
A nő magárfak jéreécskét nevelt 
S kekast az ő eltévelyült -urának, 
És ráolvassák, amikor betelt, 
Bűnlajstromát tavasznRk, télnek, nyárnak, _ 
Fejük felelt lóbázva, mint dukál, 
Rebesgetik: .. Helyettem, kis madár!" 

Csapkod a hímje, a tyúk kotkodál, 
Csipognak együtt. mintha űzné vércse 
Bolond kakas l Keményen pörbe száll 
S kakas után indul mindig a jérce 
A 1ó azonba' hogy a cél talál, ' 
S a szándékot a jó lsten megértse : 
A többi, moridom, bliktri, bliktri mind -
Fő. hogy bűnőzni lehessen megint .. . 

(Legendák. 65-66.) 

Ezután felkapja Csámpást s rálestálván bűneit három
szor megforgatja feje felett és a gyepre helyezi: 

A költő helytállóan állapítja meg, hogy a szokás 
olykor - s ezesetben is - törvényerővel bír.1 Helyes 

1 
A. Guttmann: Lisöélát Hájáehász · Minhág Haláchá. Bicá-

ron. VII. 1947. Klny. · 
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érzékkel vezeti le a bibliai á ldozatból a káppárot szertartá
sát - bár nem szerves folytatása egyik a másiknak- s 
találó az a megjegyzése is, hogy ez az áldozat az "alvilági 
hatalmaknak" szól, a Sátán megengesztelését szolgálja.1 

A zsidóságban is megmaradt annak a néphitnek 
nyoma, hogy az ember megtévesztheti a pusztu
lását kivánó démont a személyét helyettesítő állattal 
(Szan h. 94a). - Párhuzamok erre Indiában, Arábiában, ~ 
Perzsiában, a Kaukázusban stb. egyaránt akadnak. Az 
utóbbi helyen pl. a beteg teje körül éppqgy elvégzik 
kakassal vagy tyúkkal a háromszori körforgatást, mint 
a zsidóknál. 11 A káppárot-szertartás a zsidóság körében 
a gáonikus időkig vezethető vissza. Rási (XI. sz .. ) még 
kialakulatlan forrr. ájában idézi a gáoni respenzumokból : 
páltnaháncsból kész;_ült kosarát, amelybe Rós Hassá- , 
ná előtt 22 vagy 15 nappal egyiptomi babot, vagy bor
sót ültettek el, a ház minden tagja a Rós Hassáná 
előtti napon hétszer megforgatja feje körül e szavak 
kiséretében : "ez ennek helyébe, ez a váltságom, ez a 
cseretárgyarn" s a folyóba veti (ad Sább. 81 b). Itt még 
láthatóan a . táslich és a káppárol szertartása egybefo
lyik, Időrendben első rögzítőjel Sesna Gáon (VII. sz. 
második fele) szerint a söliách (megbízott) egy hasonló 
formulát hétszer mond el, majd a kakasra téve kezét 
így szol : "ez menjen a halálba e helyett ! "; azután az 
engesztelést kereső fejére helyezi kezét és így beszél : 
., te, X. Y., m~nj az életbe · s ne a halálba ! " Ez. a szö
veg háromszor ismétlődik meg.4 Félévszázaddal később 
Nátronáj b. Nechemja, pumbeditai gáon, már úgy tudja, 
hogy a levágott állatot a szegényeknek és az árváknak 
adják.~'> Igy tettek még a XVI. sz.-i Lengyelországban 

1 Jacob z .. Lauterbach :The Ritual for the Kapparot-Ceremony. 
Jewish Studies in Memory of G. A. Kohut. New Yorl~. 1935.413-422. 

!Arab nyelvterülelen gyakran s~erepel a kakas emberhelyette
sítő áldozaHtént. L. Josef Henninger ~ Ul er Huhnopfer und Verwand
tes in Arabien und seinen Randgebieten. Anthropos. XLI-XLIV. 
1946-1949. 337-346. 

;i Scheftelowitz : l. m. 43-52. a zsidó forrásokat ·elsorolia. 
4 Sááré Tösuva. Leipzig, 1858. 27d-28a . Nr. 299. 
5 Ch. M. Horowitz: C'~~WN, ~W jli'i1rl I. Fr. a /M., 1881. 50-51. 
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is. 1 Tudatosságot kell látnunk abban, hogy emberhe~ 
lyettesítő áldozatul kakast választott a férii, mert a 1~~ 
férfit is, kakas t is jelent. tehát az "imitatíve Magi e"
nek legjobban megfelelt. :! 

lórn-Kippur. Erősen megragadta a költő képzele
tét a Jóm-Kippur, gyakran kerülnek elő motivumai : 

Hosszú napra gyülnek, gyülnek, gyülel~ezn~~. 
Halottas ruhába zsidók öltözködnek 

Verdesik a mellök ... kezdődik a gyónás. 
(Szép Batóné; 1. 95-96.}. 

A Jóm-Kippurt a magyar nép az egész napos böjt mi 
att "hosszú nap .. -nak nevezi, azért hívja annak Kiss 
József is (1. még Legendák. 4~.). A halottas ruháról, a 
kitliről, már szó esett előbb. Erdekes, hogy másutt meg
örökít egy - nyilván - magyarországi sajátosságot (Le~ 
gendák. 62.), hogy a méltatlan ember nem fujhatja meg a 
" kürtöt" (a sáfárfúvás csak jámbor ember tisztsége lehel) . 
s "hosszúnapon" nem ölthet "gyászruhát" (kitlit). 

A mellverdesést és a gyónást máskor is említi : 
Verjétek mellctel{, de hall{an, óva, 
O tudja úgyis: szimbolum csupán, 
De tetszik neki az ősrégi nóta. 
A Mea culpa bűnözés után . 

(Hosszúnapkor; Ill. 27.) 

A gyónás és a Mea culpa az t~~lt'~ és ~~n ~3' l<ez~ 
detű imákra vonatkozik, amelyeknél bűnbánóan a mel~ 
lünket verjük. 

III. Esküvő és temetés. 

l. Esküvöi szokások. 

Mennyezet, öltözék, borivás. Simon zsidóék leá
nyának esküvőjén az udvaron áll a mennyezet (Simon 

1 1\1. S. Lew: The Jews of Poland. London. 1944. 162-163. 
2 Scheitelowilz: l. m. liO. A magyarországi luíppárot-gyakor

latnak még egy leírása ismereles: Jean-Jéröme Tharaud: A kereszt 
árnyél\a. Ford. Ecl,hardt Sándor. Bp., 1921. 52. A baromfi szárnyá
nak "egy-két tollát megperzselik a gyertyalángnál és a földre dobják ... " 
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Judit: l. 91.). Már a Szentírásban előfordu l a chuppa 
a szoba párhuzamal<ént (Joél. ll. 16), úgy látszik tehát, 
hogy ez kezdetben a nász-termet jelentette. Később az 
i. u. II. sz. láján sátorforma volt. 1 Ebből fejlődött ki az 
esküvői mennyezet. _ 

Barna Eszter álmában "fehér gyolcs esküvő-ru
hába'~~ (kitliben) látja vőlegényét (Dal a szegény Árje
ról ; I. 73.). Néhol a vőlegény kitlit ölt az esküvőn, mert 
olyan bűnbánó nap ez számára, mint a Jóm-Kippur. · 
Egyes helyeken - Magyarországon is - ezért az es
küvőt követő első évben nem vesz fel az ifjú férj Rós 
Hassánákor és Jóm-Kippurkor kitlit, mert az évben 
ilyen célza ttal volt már rajta. Franciaországban és Né
metországban a középkorban a menyasszony öltött 
fehér atlasz-ruhát (!i')JiW).2 

Az esküvői szertartás további tartozéka, a borra 
való áldásmondás szintén szerepel Kiss Józsefnél : 

Áldást mondoll egélylyel 
A bor felett a pap, 
S a rának vőlegényne!< 
Nyujtá a poharat. 

(Zsidó dalok. 21.) 

. Hajleoágás. Simon Judit elveszíti sorra gyermekeit. 
V ezekelni szeretne. 

Simon Judit haja l<incs-arannyal ér Jel, 
Sírva simogatja mind a két kezével. 
Ráfogja az ollót - jaj be nagy kár érle l 
Nagy- titokban úgy megy a szent pa p elébe. 

(Simon Judit ; l. 89.) 

A ballada 1875-ben íródott s először az 1876-os kia
dásban jelent meg1 de csak az 1882-es kiadástól kezdve 
olvasható a következő, néprajzi szempontból fontos 
jegyzet: 

"E vonáshoz némi magyarázalot kivánok csatolni. A 
zsidói< szigorú erkölcse még a közelmultban megkövetelte a 

' A. Büchler: The inlroduction of the bride and the bride· 
groom info the :-T~,n in the firs t and the second centuries in Pa· 
lestine. Poznanski-Gedenkbuch. Varsó, 1927. 82-97. 

2 J. Markon. Melilah. l. 1944. 122. 

Az IM IT f;vkönyve. 1948. 8 
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nőtől hogy férihez menetelekor legszebb díszét, haját tegye le 
a há~i szentély oltárára. A nő hajában van ez inger, azza l 
veri fel az idegen férfi vágyait; és a régi papok dörgedelmes 
átkokat szórtak a szószékről azon nők ellen, kit~ hajéküktől 
megválni vonakodtak. A közvélemény az olyan nőt - ha 
máskülönben erénye kifogástele n lelt volna is, - kikapónal< 
tartotta s ha őt magát vegy családját baj érte, vi lá gos volt. 
hogy Jehova a vakmerőn tőle megtagadott haHürtöl< miatt 
zaklatja az iJietőt. Simon Judit csak most fanyaradott rá a 
nehéz lépésre és távolról s-em a }?ülsö gvász hifejez.éseiil 
fogja az olló! arany hajára, hanem meglérését, búnbánását. 
vezeklését akarja jelezni vele. De a szent pap úgy találja, 
hogy az ó búnére ez mind kevés". (204. l.). 

A Legendákban mégegyszer rátér erre a szokásra 
(43. l.) : . 

S panasz esik a szóke h.Flj ügyében : 
Ó . barbár nép, a haj az fáj nekik. 
S irgalmat nem nyer ekkor se ha ében, 
Illata, éke él alá esik. 
Nászéi előtt egy ős törvény nevében 
Könnyezve bár, de tövig lenyesik : 
E törvény ellen - ' lsten ne v,irrasszon l -
Szállt síkra most és támadt fel az asszony. 

A szokás történetérQ.l többen írtak, 1 még sincs róla ala
·pos monográfiánk. Orülnénk, ha jegyzeteink ösztönzést 
adnának a tárgy lömerítő feldolgozására A szokás fej
lődésének vonala a következőkép alakulna.· A férjezett 
nő az utcán befedte fejét (Ket. 72a; Szifré Num. § ll. 
ed. Horovitz. 17.), de nem vágta le haját (PRE. XIV.). 
A házasságtöréssel gyanusított nő haját a_ pap bibliai 
időben kibontotta (Num. V. 18.). Gáonikus korban -
arab hatásra2 

- a haját le is vágták büntetésül. A 
VIII. sz.-ból értesülünk arról, hogy a házasságtörő férfi-

L Irodalom. A. Büchler : Das Schneiden des Haeres als 
Sirele der Ehebrecher bei den Semiten. WZKM. XIX. 1905. 91-
138.; S. Carlebech: Haarverhüllung des jüdischen Weibes. David 
HoHmen.n-Fests~hrih. Berlin, 1914. 454 - 4..>9.; héber rész: 218 -247.; 
l. Goldziher: Dte Entblössung des Hauptes. Der Islam. VI. 191 6. 
301-:-316.: A Hoffer, Hacofe. XII. 1928. 330-335.; S. Krauss : The 
Jewtsh Rite oi Covering the Head. HUCA. XIX. 1945-46. 154- 1 133.; 
Z. Gol~berg: .Womans hair in marriage. 1948. (kézirat). 
lBS, 4.~ Goldziher: Muhammedanische Studien. I. Halle, 1889. 
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nek szakállát hajá t levágták, a házasságtörő asszonynak 
pedig a ha já t ;1 a IX. sz.-ból a férfire vonatkozóan ntég 
egy gáonikus respenzum ta nusítja a hajlevágást.2 Simon 
b. Cemách Durá n (XV. sz.) Algirban egy hűtlen nőre 
büntetésül ha rminc napos kiközö.sítését, feje kitakarását 
és haja levágásá t sza bta ki A hajat átadta a templom
szolgának, aki azt rúdra tűzve végighordozta minden 
házon és udvaron. 8 Nincsenek adataink arra vonatko
zóan , hogy mikor és hol kell keresnünk a zsidó nő 
hajlevágásának és a vendéghaj 'liselésének eredetét 
Németországban és a zsidó néprajzi szempontból hoz
zátartozó területeken (így Magyarországon is) a fiatal 
asszonynak az esküvő után levágják a haját és helyébe 
sát1it (a német Scheitel = konty), vagy p:uókát (a né
met Perrücke = vendéghaj, a francia perruqueből4) kap. 
Ezékiel Katzenellenbogen (1667- 1749), németországi 
rabbi, még nem engedi meg az idegen hajat, csak ha 
hálóban kerül a fátyollal letakart haj fölé. 6 Me suilám 
Selómó Kohn (kb. 1739-1819), ugyancsak ném~t rabbi, 
megengedi , hogy az asszony vendéghajat készítsen a 
saját hajából annak levágása után . 6 A szokás párhu
zamául az ókortól kezdve bőven al{adnak adatok : a 
görögöknél a menyasszony az esküvő előtt feláldozta 
haját Herának, Artemisnek és a Moiráknak. A görög 
anyák szülés előtt levágták hajukat és áldozatul mutat
ták be Hygieiának, Asklepios, a gyógyítás istene leá
nyának. 7 A római menyasszonynak is levágták haját ; 
a fej betakarása volt Rómában a tisztességes. asszony 

1 c~~~'VN, ~tV lM,,M l. 29. (Jehúdái Gáon nevében) ; Há
láchot Kecuvol. ed. M Margulies. Jeruzsálem, 1942. 123.; v. ö. IT. 
18. (Nátronáj Gáon nevében). 

t Sáéré Cedek. Salonil-.i, 1784. 2.j. Nr. 13. 
3 r ".:llVMir ,~C lll. Amsterdam. 1741. 4la. Nr. 191. 
4 Abraham Z. ldelsohn : The Ceremonies of Judaism. Cin

cinnati, 1930. 73. 
6 Páchád Jicchák s . v. M''1~~ :-TNi) ed. l yck, 1871. lb. 
6 S. Carlebach, HoHmann-Festschrift. Berlin. 1914. Héber 

rész: 242. · 
7 Lásd még Adolf Rosenzweig: Kleidung und Schmuck 1m 

hiblischen und ta lmudiseben Schriittum. Berlin , 1905. 94. 
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ismertetőjele.1 A példák még szaporíthatók. A zsidóság
ban is valószínűleg a hajáldozatnak egy kései emléke 
és csökevény~ a haj}evágás. 

2. Gyászszokósok. 

Haldoklónál. Kincses Lázár lánya, Eszti, súlyos be
teg. A végzet megváltoztatására különböző eszközök
höz folyamodnak: 

Kívül a tornácon alamizsnát osztnak. 
Templomban jó zsoldért papok imádkoznak 
. _ (Kincses Lázár lyánya ; l. 218.) 

Majd a vének jelenlétében ai apa fogadalmat tesz. A 
felgyógyulásért való fogada1om2 és zsoltármondásR nagy 
multra tekint vissza. Makai Emil is említi' az utóbbit: 

A romlás ellen mi a zsoltár 7 
Tizen vagyunk épp - mondjuk el' 

.- A gyászoló megadással ismétli a jóbi mondatot 
(l. 21.), akár Kiss József Jóbja : 

"Adonáj, te adtad s te elvevéd, 
Tied az élet s a halál tiéd l ... " 

(Jehova ; L 257.) 

Halotti mécses. A gyászoló meggyujtja a halotti 
mécsest (Ber. 53a) :6 hasonlóképen a szülők emlékére 
is gyujtanak mécsest (Móse Isserls, O. Ch. 610, 4. a 
Kol Bó nevében). Kiss Józsefnél ez ismételten előkerül : 

' 
Halottak napján egy virág,6 egy mécses 

(Utolsó versek. 50.) 

És minden mécs tinéktek gyuladjon, 
Szegény és gazdag néma asztalán. 

(U. o. 58.) 

1 Scheftelowitz : I. m. 153. 
2 J. Mann : Texts and Studies. ll. Philadelphia, 1935. 56 .. 88.; 

M. ls-Sálom: Kivré Ávot. Jeruzsálem, 1948. 157. 
11 Gábor Ignác, Semitic Studies in Memory of lmmanuel Löw. 

Bp., 1947. 95. 
' Az öreg úr. Makai Emil munkái. l. 143. 
6 V. ö. Makai Emilnél: .,A feje tölött gyertya lángolt" (U. o. 

L 145.). · 
6 A virágok ·kultuszára a sírokon l. l. Löw : Baume auf Gre

bern. ZldGd :Juden in Deutschland. V. 1935. 252.; Scheiber: A há
rom koszorú. Bp., 1948. 5. 



Zsidó népraJzi adatok Kfaa József müv~iben 117 

A halott mosdatása és öltöztetése. Jokli halottas 
szobájába .. vagy tíz szakállas vén zsidó" érkezett : 

.. Azután szépen megmosdatták a Joklit és bokáig érő újdonatúj 
hófehér inget adtak rá ... Halkan, suttogva beszéltek, mor
mogtak, imádkoztak, nehogy valahogy fel találják költeni. A 
Jokli nyugodtan hagyott magával tenni, amit csak akBrtak; 
még a zt sem bánta. amikor a gyalulatlan deszkából összeheve
nyészett fedetlen ládába belefektették, azután vállaikra emel
ték és vitték . . . . A szúnyogháló-vékonyra nyúlt kékcsíkos 
.. thaJisz"-on (imaköpeny) keresztüL amelybe fáradt fejét 
bepólyázták, egész kényelmesen bámulhatta Jokli a sötétkék 
ég pompáját, a ragyogó csillagokat l . .. azután odalépett a fejé
hez a legvénebb ,z.,idó, akinek a leghosszabb szakálla volt, 
megszellöztette a Jokli négynyüstös szemfedelét1 és ájtatos 
éneklő fohásszal imígy szó,lott nagy ünnepélyesen, míg a töb
biek álmatlan arcukkal körülállották a Jokli koporsóját : 

- És bocsásd meg minékünk, amit netalán ellened vé
tellünk volna és bocsáss meg az egész Izraelnek. Ámen." 
(Jokl i. Kiss József és kerek asztaia. 121-122., 124.). 

A halottas inget még három ízben említi a költő : 
Nem adott rád senki 
Midőn sírba tetlek -
Patyolat-ing leplet 

(Költeményei. 1876. 99., v. ö. 86.; Legendák. 92.} 

Valószínűleg l. Gamliéltől (I. sz.) származik az a ren
delkezés, hogy a halottakat egységesen lenruhában te
messék el (Ket. 8b; Moéd K. 27b). Ezt a mi néprajzi 
területünkön kitli néven ismerik. A fakoporsó használa
tát már az Apokrífákban megtalálhatjuk (Zebulun vég
rendelete. IX. 6. ed. Kahana. I. 187.; Moéd K. 8b). 
Hagyományos körökben máig az itt olvasotthoz egé
szen hasonló szavakkal kérnek bocsánatot az eiköltö
zöttől a koporsónáL 

Favilla. Közös fejfa c. versének egy jegyzetében 
(Költeményei. 1876. 160. l. 7. j.} a következő olvasható : 
.. A halott ... kezeibe favillácskákat adnak''. A feltáma
dásban való hittel függ ez össze : mankóul szolgál a 
halottnak. R. Jirmija meghagyta, hogy fehér ruhában, 
harisnyában és cipőben temessék el, adjanak kezébe 

1 -Nem értjük, mire gondol itt a költő. 
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botot, hogy útrakészen legyen, ha jön a Messiás.1 Le
het azonban, hogy a zsidó néphitben más célt szolgál. 
Már a Talmudban megtalálható az a képzet, hogy 
Ereebe gördül a gáluti halott hamva (Ket. ll la). Azért 
adtak a halott kezébe favillácskát. hogy · kiáshassa ma
gát vele. Úgy látszik, Magyarországon erősen tartotta 
magát e szokás. A nagykanizsai Chevra-könyv (1793) 
két ízben is megábrázolja : l. A mosdatásnál az egyik 
résztvevő előkészületben tartja a kezében ; 2. Két an
gyal az első számadásra felhozza a sírból a halottat, 
aki ott szoron.gatja kezében a favillát. Selqmó Ganz- · 
fried; ungvári rabbi (1801-1886), a Sulchán Aruch kom
pendiumában (1864) er.ősen· ellenzi : "bolond szokás, 
hogy · (a halott)_ kezébe pálcikákat adnak, amelyeket 
gépelach-nak2 neveznek. De ha éppen akarjál\, helyez
zé-k mellé" . tl Bródy Sá_ndor így emlékezik erre a szo
kásrey : "Ott Jogunk némán feküdni egymás közeléoen. 
A te kézcsontjaid a szent keresztet szorongatják, az 
enyémben két rossz faág : a villa, amelyre támaszkod
nom kell, hogy felemelkedjek, ha a Messiás jön és har
sonája hallszik". 4 A kárpátaljai zsidó életet bemutató 
egy regényben ezt olvassuk a halott kis Rubenről : 
" . .. ujjai, melyek ·örökre felhagytak az írásművészet 
tanulásával, ma lúdtoll helyett apró gyufavégeket tarta
nak, mert ezeken a mankókon vánszorog el a föld al(itt 
Jeruzsálem fö_ldjéig, hol a te·stek fel fognak támadni1 ha 
eljön a Messiás . ·. ·. "n Shlomo Kolodny, lengyel szár
mazású zsidó,· így nyugtatja meg a . német-zsidó nőt fia 
temetésén Cannesban: "ha kivánja, be lehet tenni a 
sírba egy kis villaalakú botot, azzal majd megássa az 

_ . 
1 Ber. _R: C. l. ed. Theodor-Aibeck. p. 1~85-1286. V. ö. A. 

Lowmger: D1e Auferstehung in ·der jüdischen Tredition Jahrbuch 
für !üdische Volkskunde. l. 1923. 76. · . ! .A nérneJ Gabel = villa szóból.. . 

. . .. · K!ccu~ Sulchán Áruch. 197, 5. Basel. 1945. Il. 110.; l. hasz
nalatat meg Kt~martonban ~ A Fürst : Sitten und Gebrauche einer 
Judeng

4
asse, (Mm~ag Aséh). Székesfehérvár, 1908. 63. 

Br?dy Sa~dor levele Gárdonyi Gézához. Haladás. Ill. 1947. 
17. sz.~ v. o. Sc:h.etber: Löw Immánuel és a zsidó néprajz. Sp., 1947.5. 

Jean-Jerome Tharaud: A ~ereszt árnyéka. 145. 
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útját Palesztína felé, ha felharsan a kürtszó ... "1 Láng 
Gyula (V észt ő) levelében közli velem (1948. I. 1 i.), 
hogy atyja még életében elkészítette a gépelach-okat 
a kétágú villákat, remekművű faragással, csiszolva. Az 
egyikre ráírta a tizenhárom hitágazat utolsójának kezdő 
szavait: "Hiszem telje~ hittel, hogy bekövetkezik a ha
lottak feltámadása·· ; a másikra pedig a Zsoltár-rnon
datot (CXVI. 7.) : "T érj vissza, lelkem, nyugalmadba". 
Hochberger Sándor {Tapolca) elmondta, hogy Zala
váron többször figyelte meg, amint két villaalakú ágat 
vágtak a fáról a halott részére. 

Cserepek. Saclova terén jajveszék~l az anya fiának 
sírján, hogy nem tehetett szemére "két kis cserepecs
két", hogy "álmát göröngyök ne bántsák" (Költemé
nyei. l ö76. 100.). Ehhez jegyzetben a következő fűző
dik : "Vonatkozás a zsidók egyik halotti szertártására. 
A halott szemeit cserépdarabbal takarják le .. (U. o. 160. 
l. 7. j.). Dunaföldváron gyakran láttam, hogy a halott
mosdatás végén egy virágcserepef a földhöz ~áglak s 
egy-egy d~rabját a halott szemeire és szájára tették. 
Pakson ugyanezt a sírgödörben végezték el a (:hevra 
emberei. 2 A szokás eredete talmudi időkbe nyúlik visz
sza, amikor elzárták a halott testnyílásait (Sább. 151 b), 
nyilván azért, hogy a démon ne hatolhasson a holt
testbe. Arab, koreai stb. párhuzamok bőven kíriálkoz
nak.:! A fentidézett Tharaucl-regényben Rubennek "tö
rött porcellán-darabok borítják nagy keleti szemeit". i 
Bródy Sándor erről a szokásról is megemlékezik előbb 
említett levelében, bár a szokás rendeltetését · illetően 
tévedésben van : "A szememen két cserépdarab ka, mert 
pénzre lesz szükségem, ha .az új élet kezdődik. (A ré
git úgy kezdtem, hogy még cserépdarahom sem -volt)" r> • 

. 
1 Upton Sindair: Tág a kapu. Ford.: Gergely Janka. L Bp.,-

London, (1943.). 6-7. . 
2 L. még Abraham Z. ldelsohn : The Ceremonies oi Judaism. 

Cincinnati, 1930. 133. 
a Scheftelowitz: I. m. 9. 
4 A kereszt árnyéka. 145. 
5 Haladás. ld. h. Bizonyára belejátszott emlékeibe 8Z a má-



120 Scheiber Sándor 

Név szerepe a halál után. A költő elképzeli, hogy 
halála után szakállas vének forgolódnak majd áhítattal 
körülötte. 

Fülemhez hajol a legvénebb, 
J:s sugdos, sugdos hosszasan, 
Fülembe súgja a jeligét, 
Mely nélkül a menny zárva van. 

Ö-khaldeai nyelv és rythmus -
Én elfelejtem - fogadok. 
S egy vers, egy árva szó mialt, ah l 
A mennybe be nem juthatok l 

(Egy szó mialt. Költeményei. 1876. 86.) 

A következő jegyzet világítja meg e sorok értelmét : 
"Babonás hite a zsidók míveletlenebb osztályának, 

hogy a másvilágon a szegény lelket mindenekelőtt az arkan
gyal szólítja meg, tudakozva jelrnondatáL Ez rendesen a zsol
tárnak valamely verse, mely a szófejekben az illető kereszt
nevét tartalmazza. E jelszó olyan passepartout- (olv. passeport) 
féle, mely nélkül állítólag a másvilágon egy lépést sem te
hetni. " (U. o. 159.) 

A Tharaucl-testvérek ezt a bibliai "jelmondat" -ot 
(héberül: pászuk) tévesen ,,podzuká"-nak írj~k: " ... a 
podzuka a szent tóra szavai, melyeket az Orökkévaló 
előtt válaszképen el kell modani, ha magához szólítja 
az embert" .1 Bródy Sándor egészen hasonlóa n rögzí
tette meg ezt a képzetet kevéssel halá la előtt Patai Jó
zsef házában folytatott beszélgetésében : ., ... tudni 
kell mindenkinek, hogy mi a héber neve. Mert. ha az 
ember meghal és eltemetik a földbe, jön egy angyal és 
kopog a sírján és megkérdi tőle, mi a neve. f:s ha 
nem tudja a héber nevét, akkor nem eresztik be a 
mennyországba . . . Meg keH tanulnom gyorsan az én 
Poszukomat, különben még megjárhatom én is és nem 
juthatok be a G án-Éden be". 2 

sik, zsidóknál -is ismert szokás. hogy a ·halott szemeire pénzdara
bot tesznek. L. Scheiber, Mult és Jövő. XXXIJ. 1942. 12. Nemzsidó 
nyomok: Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött versei. Sp., 1940. 36 : 
,. Azon a reggel rozsdás pénzt tettek ~ét szemére" ; A. J. Cronin : Az 
élet e lébe. Ford.I\őszegi Imre. 234.: "két pennyvellezárja a két szemet." 

1 A kereszt árnyéka. 104- 105. 
• 

2 
Mult és Jövő. XXIV. 1934. 248. Nemrégiben felújította Sass 

lren ,.Bródy Sándor Poszuk-ja" címmel a Kenéz-Kurlander Ede 
"Szombat" c. kiadványában. Bp., 1947. 7. 
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A képzet forrása megtalálható a Chi~ut Hakever 
traktátusában : "Midőn az ember eltávozik a világból, jön 
a halál angyala, ráül a sírjtira, kézzel veri és így szól : 
'mondd meg a neved l' Erre azt feleli: 'Nyilvánvaló 
és ismert az előtt, akinek szavára a világ létesült, hogy 
nem tudom a nevem.' Ekkor szellemét és lelkét visz
szahelyezi testébe, talpra állítja és törvény elé viszi" .1 

A középkori zsidó források szerint a gonoszok az an
gyal kérdésére nem tudnak felelni, mert elfelejtik nevü
ket; aki tehát nem tudja nevét, gonosznak minősül. 
Miképpen védekeznek? Móse Jicchák Hálévi, kro
toschini rabbi (megh. 1797.) úgy intézkedett végrende
letében, hogy haldoklásakor tíz tanult ember üljön ágya 
közelébe és tanuljon haláláig Misnákat, amelyekben 
uta lás van nevére, hogy el ne felejt se nevét. 2 R. Cse
herin (megh. 1879.) is azt írja elő végrendeletében, hogy 
holttestének földre fektetésekor vegyék körül tudós és 
erkölcsös emberek, tanuljanak neve betüivel kezdődő 
fejezeteket a Misnából és a Zsoltárokból . . . és könyö
rögjenek, hogy ne felejtse el, Isten ments, nevét, amidőn 
kérdezik az egyenesség világában és neve állandóan 
az ajkán legyen, hogy azonnal megmondhassa azt.:~ Dr. 
Bernáth Miklóstól tudom, hogy szülóhelyén. Kápolnok
monostoron, a temetésen belekiáltják a sírba : "Ver
gess niséht dan Numen l" (..ne feledd el a nevedet!").'' 

Ereci föld. Ugyancsak a fentebb idézett versben 
fordulnak elő a következő sorok : 

O jaj, hogy nem tudtam l - Szállva jöttem volna, 
Füröszteni sebed záporkönybe, csókba. 

Fejed alá tenni 
Szent földet mint párnál 

(l<özös fejfa. Költeményei. 1876. 99.) 

A már többször említett Tharaucl-regényben ez így 
ke rül elő ~ .,feje, mely túl sokat görnyedt a szent köny
vek fölött, édesen pihen egy kis palesztínai földdel töl-

1 Treatise Semahot. Ed. M. Higger. New York,l931.258-259. 
2 1. T. EisenstBdt : Dáát Ködósim. ed. S. Wiener. Jitron Dáát 

c. részben. St. Petersburg. 1897- 98. 6. 
3 Forrását hozza J. L. Zlatnik. Edoth.ll. 1946 - 1947. 224-225. 
4 L. még cikkemet az Edo th. lll. 1947-1948. évfolyamában , 
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tött zacskó n·· .1 A halottal veleadandó palesztínai föld 
szekásának kezdeti időpontja Blau Lajos szerint nincs 
tisztázva.2 Ezzel szemben korjelzőnek vehetjük, amit 
Eleázár b. Pedát, III. sz.-i palesztínai arnóra mond Be
rokéjának ·: "Ha (a halottakat) eltemetik Erec Jiszráel
ben és palesztinai rögöt tesznek rájuk, ez engesztelést 
szerez számukra, amint írva vagyon : 'és engesztelést ad 
földjének, népének' (Deut. XXXII. 43.). "8 Az ókori ke 
reszténység is ismerle és gyakorolta ezt ; a zarándok
ereklyék között kicsiny tartókat találtak palesztína i por 
számára.4 Móse lsserls szerint az ereci földet a sírba 
szokás tenni (J. D. 363, 1.), Magyarországon a halott feje 
alá helyezik az ereci földdel telt zacskót. A meshhedi 
(perzsa) zsidókná l a halott szemeibe szórják a je
ruzsá lemi földet ;5 az indiai zsidóknál a halott szemeibe 
és szájába6 (V. ö. a geofagiával ! Joha nnes Würzburg, 
a ki 1160- 1170-ben beutazta a Szentföldet, azt írja , 
hogy Hebron vörös földjét felássák és nagy á ron el
adják, sőt meg is eszik). 7 

Káddis és egyéb gyászszokások. A Káddist, a 
gyászolók imáját, kétszer ernlíti meg a költő : 

Hollók imádkozták 
A kadist feletted 

(Költeményei. 1876. 99.) 

Itt a jegyzetben (160. I.) ezt fűzi hozzá: "Kadisch = 
halotti ima". Majd ekként ír az első világháború zsidó 
hőseinek emlékünnepélyére : 

1 A kereszt árnyéka. 145. 
2 HUCA. lll. 1926. 212. 
3 Jer. Ket. XII. 4. végén. Ed. !<rot. 35b; Pesz. Rábbáti . ed. 

M. Friedmann. W ien. 1880. 3b. 
4 C. M. Kaufmann : Handbuch der christlichen Archi:iologie.9 

Paderborn, 1922. 598.: Scheiber: A~ Szentföld a középkori zsidóság 
tudatában. A Zsidó Állam. (Bp., 1948.) 32. 

6 R. Patai: Historical Traditions and Mortuary Customsof the 
Jews o] Mes.hhed (Héber) .. Jeruzsálem, 1945. 21. . 

Keh1mkar: The H1story of the Bene Israel of India. Tel-Av1v, 
1937. 155. 

1 R. Patai, Metsudah. Y-VI. London, 1948. 359. 
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lmádkozzunk. Jiszgadalt zokogjon 
Minden szívverés a magyar hazán. 

(Utolsó versek 58.) 
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A gyászolók Káddis-imájáról eddig azt tartották, hogy 
első előfordulási helye a Máászé di R. Akiba, amely
ben a fiú Káddis-imája megmenti az apát a túlvilági 
szenvedéstől. 1 Ezzel szemben Krausz Sámuel azt hiszi, 
hogy ez a gondolat már a Talmudban is megtalálható 
(Sább. 119b).2 

A gyász bibliai időtől ismert külső jeleit szjntén 
említi a költő : a földre ülést (Legendák. 52.; pl. Echa. 
II. 10.); a köntös meglépését (Legendák. U. o., Ill. 109.; 
pl. Eszter. IV. 1.) ; a fejre való hamuhintést (lll. 109.; 
pl. Écha. Il. 10.). 

A ·Talmud szerint a másvilágra érkezőt ezzel a 
kérdéssel fogadják: ... Hűséggel sáfárkedtál-e ?" (Sább. 
31 a). Ezt humoros formába öltözteti az öreg poéta : 

, . ... az ember nem tudhatja, hátha a másvilágon összetalál
kozik valami nagy kapacitással, aki számonkéri : Lássuk a 
medvét, hogy és mikénl sáfárkedtál a reád bízolt szellemi tő
kével. hogy pirulásra van-e ok, vagy nincsen ?" (Utolsó ver
sek. 7 -8.). 

A mét micvá-val, a hozzátartozó nélküli hálottal 
való foglalkozást · elsőrangú kötelességnek jelöli meg a 
Talmud (Meg. 3b). Kiss József ezt ekként ismeri : 

A senki halottja, kiről törvény szól. 
Hogy bún, ha temetetlen olt hagyod. 

* 
(Legendák. 81.) 

Kiss József itt bemutatott zsidó néprajzi anyagá
ban akad olyan, ami figyelemreméltó, sőt ritkaság
számba megy ; gazdagíthatja tehát az egyetemes zsidó· 
ság néprajzának gyüjteményét. A jelentéktelenebbek is 
alkalmat adtak azonban arra, hogy némely homályos 
szokást megvilágítsunk és megmagyarázzunk. 

SCHEIBER SANDOR. 

1 Ginzé Schechter. l. ed. L. Gio.zberg. New York, 1928. 238-
240. közölt régi szövegben nincs szó a KáddisróL · 

~ Bicáron. l. 1939. 133. 
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HÁROM FELEBARÁ T. 

Mikor a lezajlott zsidóüldözésről beszélgetünk 
mindíg megjegyzi valaki, hogy azért voltak jó keresz-
tények is. o 

Voltak, igen, fájdalom nagyon kevesen, akik éle
teket mentettek meg avval, hogy zsidókat rejtegettek 
M eg akik átvették (és aztán vissza is adtál{) zsidó ba
rátaik értékeit. De jó keresztény számba veszik az olya
nokat is, akik emberségesen viselkedtek, nem szajkol
ták a zsidószidó frázisokat, sőt ldfejezést adtak irá
nyunkban érzett részvétüknek és szimpátiájuknak. 

Ebből a típusból szerelnék három felebarátot be
mutatni az Évköny\0 olvasóinak. 

• o 

Az első 

Magasrangú katonatiszt felesége, méltóságos asz
szony Szép asszony, elegánsan öltözködő. A kalapjait 
Roth Margit üz letébő l szerezte be, az a Váczi-utcai 
bolt volt a lege lőkelőbb kalapszalon Pesten. Egy szép 
napon, harminckilencben, benyit Roth Margithoz (ő me
sélte el azután nekem ezt a látogotást), benyit hozzá, 
próbál egypár kalapot csupa szokásból, azután leül, 
rágyújt és odakéri Roth Margitot ahhoz a csipkés, vi
rágvázás .. asztalkához. 

- Uljön le kicsikét édes Margitkám, szerelnék 
valamit megbeszélni magával\ Bizonyára nem hallotta 
még, mert ez még nem nyilvános, hogy a zsidóktól el
veszik az üzleteket. Igen Margitkám, és elhiheti, hogy 
fáj a szivern, mikor ilyen újságol kell magával közöl
nöm. Mikor? Hát édes szivem, ez egy-két hónap kér
dése. Csak most kezdik előkésziteni a belügyben az il
lető törvényjavaslatot Elég sajnos. hogy maga is zsidó, 
Margitkám, vagyis ho~y zsidószármazású, no igen, de 
eb?e~ az esetben a kitérés nem jelent semmit. Szóval 
dr~ga!ll a. maga szép üzletét is el fogják venni. Es mi
utan Igy ali a dolog, amit én szivem mélyéből sajná-
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Iok, tudhatja, milyen jó barátnéja voltam mindíg magá
nak, hát édes jó Margitkám, én rögtön arra gondoltam, 
a maga üzletét én fogom kiigényelni. Szépen megma
gyaráztam az uramnak, hogy ma már nem az a háklis 
világ van, hogy egy társaságbeli dámának nem szabad 
semmivel ioglalkozni, látja, az Apponyi Júlia grófnő is 
személyesen működik itt a szalonjában, és nekünk négy 
gyerekünk van, az uram sajnos a ráeső örökséget még 
kapitány korában elkárlyázta, hát nekem igazán isteni 
ajándék lesz ez a kalapszalon. Remélem, éppen olyan 
jól megy maj~ az én vezetésern alatt, mint mikor még 
a Roth Margit név volt a cégtáblára írva. Hová járja
nak a társaság hölgyei, akik szinte mind a legjobb ba
rátnőim, ha nem énhozzám. De, tudja szivem, vigyázni 
akarok arra, hogy ennek a szalonnak a nívója le ne 
romoljon, istenőrizz, hogy lejárjam magamat és min
denki itthagyjon. Nahát most rátérek, Margit édes, av
val a kis kéréssel jöttem most magához, ioglalkozzon 
velerr1 kicsit, mondjuk mindennap tíztől - tizenegy fél
tizenkettőig itt leszek magánál, gondolom, olyankor ér 
rá legjobban. Tanítson, neveljen belé a kalapdivat tit
kaiba, az eladás művészetébe ; a bolt halálbiztos az 
enyém lesz, az uram már megtette ebben az irányban 
a lépéseket, és magának ugyebár csak jól fog esni, 
hogy velem foglall{ozhatik és hogy én Jeszek az örökö
se, nem pedig egy ismeretlen valaki. . Es én sohase fo
gom elielejteni az én szer~tett MargitomaL No ugye 
tubicám rendbe vagyunk En azt hiszem már holnap 
elkezdern a tanulást. Már féltízkor? Hogyne, jöhetek, 
milyen kedves maga. Jaj rohannom kell a fodrászatra, 
csókolotn aranyos, hát a holnapi viszontlátásra, pá pá l 

Második 

A rnásodik egy miniszteriális úr, volt ezredtársam. 
Találko·ztam a Vörösmarty-téren vele, 44 áprilisában, 
mellemen volt már a csillag. Szembejöttünk, nem lehe
tett a köszönés elől kitérni. (Milyen kényelmetlen lehet 
szegénynelc) És ha már össze kellelt l{öszönni, meg is 
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állott őméltósága : volt egy kis megütközés-féle a te
kintetében : 

- Te is ? - ázt mondja - T e is, kérlek ? 
Persze. hisz én is zsidó vagyok, nem tudtad ? 
- Nem, öregem, logalmarn se volt róla. Nnahát, 

ki hitte volna. No de, hogy terád is rád parancsolták 
ezt a sárga csillagot, hát ez igazán . . . lgy járni itt 
Pesten. megbélyegezve ... igazán nagyon sajnállak, Er
nöm. Legalább azt intézték volna el, hogy mindjárt el
szállítsák a zsidóságot Turkesztániába (így mondta), ne
hogy ilyen uraknak, mint te is, szégyenszemre így kell· 
jen sétifikálni. Kérlek, ne csodálkozzál, azt rebesgetik, 
hogy a zsidókat majd elviszik innét Németországba, az 
isten tudja, mi vár rájuk. A magyar kormánynak meg
lett volna rá a módja, hogy már a háború előtt kitele
pítse a zsidókat Turke~ztániába, ahol éppen elég hely 
van a számukra. Ha idegen is a magyar törzsöktől va
laki, lehet az.ért tisztességes, becsületes ember, akit nem 
muszáj agyonsértegetni, és pláne kitenni a német bar
barizmusnak Mondhatom, drága öregem, egyáltalán 
nem tartom l\orrekt úri eljárásnak, ami itt veletek tör
ténik, mikor a kormánynak meglett volna a módja és 
ideje hozzá, hogy a zsidóságot kitelepítse Turkesz
tániába. 

Harmadik 

Az pedig az a jámbor paraszt gazda, aki kinn 
álldogált a ház előtt, ott pipált csendesen a kapufélfát 
támasztva ; ott állott az anyjok is a gazda mellett, néz-

' ték azt a bánatos zsidó csapatot, amelyik ott vonult 
44 őszén a falun keresztül, a nehéz batyu alatt lehaj
tott fővel igyekezvén előre a Szálasi vitézeinek a biz
tató rikkantésai közben. 

Megmozdult az öreg gazda szive, amint nézte ezt 
a keserves zárándoklatot. Balról jobbra taszítja a szá
jában a pipaszárat és azt mondja csendesen : 

- Szegény büdös zsidók. 
SZÉP ERNÖ. 
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A ZSIDÓK ÉLETE A SZOVJETUNIÚBAN. 

Közel másfél évtizeden át éltem a Szovjetunióban. 
Jártam ennek a világrésznyi országnak a legkülönbö
zőbb tájélin s szereztem jóismerősö~et falun s város
ban, gyártelepen s bányában, ahol írókkal, újságírók
kal, hivatalnokokkal, munkásokkal, parasztokkal kerül
tem jó, bizalmas viszonyba. Résztvettem új barátaim, 
harcostársaim mindennapi munkájában, átéreztem vá
gyaikat, részese voltam nagy-nagy otthonépítő törekvé
seik szörnyű nehézségeinek ... Egymáshoz való viszo
nyu·nkban erről a sok-sok emberről úgy rakódnak le 
emlékeim, hogy az egyik jó volt s okos. vagy jó volt 
s buta, vagy csak jó volt, vagy csak buta, vagy mulat
ságos, elmélázó, jóhangú, szorgalmas. lusta, szép, csú
nya, vidám ... stb. 

Legnagyobbrészükről ma sem tudom, hogy mi 
volt, ki volt szülőjük : parászt-e, vagy mérnök, óhitű-e, 
vagy örménykatolikus, mohammedán, vagy zsidó, orosz· 
e, vagy grúz ... azaz, a kaukázusiakat s a középázsiai 
mongol-török eredetű népeket furcsa orosz ki~jlésükből 
megismertem, de ez a felismerés nem jelentett számom
ra többet, mintha tudomásul vettem volna, hogy pél
qául az egyik alacsony termetű, a másik szálfamagas. 
Es meg vagyok győződve arról, hogy új ismerőseim is 
így viszonylottak egymáshoz s hozzám is. Mert az ilyen 
kapcsolat csak kölcsönösségen épülhet fel. 

Bizonyára sok zsidó barátom volt s van a Szov
jetunióban, akikről ma sem tudom, hogy : zsidók. Nem 
azért nem tudom, mintha ezek az emberek eltitkolták 
volna a származásukat dehogy ... a légkör olyan s a 
társasegyüttélés olyan ebben a kétszázmilliós szecialista 
államban, hogy nem tartják fontosnak, megemlítésre 
méltónak ; ki honnan jön, jött. A fontos: ki hová megy. 
Vagyis : ki milynn tagja, hasznos munkálkodó tagja 
annak a nagy, emberi közösségnek, amelyben nemcsal~, 
hogy megszünt az embernek .ember által való kizsák
mányolása, hanem, ahol az újabb nemzedék, amelyik 

• 



128 Gergely Sóndor 

már a Szavjetállamban született, nevelkedett, nem is 
tudja elképzelni : mit is jelent a kizsá kmá nyolás anya
gi s morális vonatkozásokban, hogy milyenek a kizsák
mányolás és a kizsákmányoltság megjelenési formái. 

A náci-hordák a Szovjetunióban több millió békés 
szovjetpolgárt mészároltak le. A legyilkoltak, a megkín
zottak, a megbecstelenítettek jelentős hányada zsidó 
volt. A Szavjetunió maradék-zsidósága a Szavjetunió 
többi népéve1 együtt - sajnos - rnegtudta gyakorlat
ban - · amiről elvileg régen tudott, amire az állam s a 
Párt már régen előkészítették ~ s megtanították, hogy : 
az imperializmus, a tőkés terjeszkedés s Dódítás -
emberek, népek leigázásával : az embernek ember á ltal 
való ld.zsákmányolásával, az ernbernek ember által va
ló megszégyenítésével azonos. Mindegy, milyen formá k 
l~özött jelentkezik az imperialista barbarizmus :: a fasiz- ... 
mus s a neofasizmus . . . egyenruhába bujtatott fene
vadak, vagy frakkos, szmokingos urak s estélyi ruhás 
hölgyek készítik-e elő s gyakorolják-e, a lényeg : lényeg 
marad s ez az ... hogy az embert, az emberiességet 
leigázó, béklyóba szorító rabszolgatartás, népek millióit 
dönti, döntheti újabb szerencsétlenségbe, - ha nem 
akadna erő - a békevágyó népek ereje - hogy meg
fékezze az újabb világégést előkészítő tolvajok s gyuj
tagaták ban dá it. . 

* 
Hazaérkezésem óta gyakran megkérdeztek : volt-e, 

van-e a Szovjetunióban antiszemitizmus? Mindíg azt 
feleltem : volt és bizonyára van is még, de .. . 

Tudni kell, a cári, Oroszország volt a zsidóellenes 
pogromok őshazája. Evszázados s raffináltan kíter
velt állampolitikai hadműveletekkel terelte zsidómészár
lásba a társadalmilag, gazdaságilag s· ·morálisan beteg 
nagy ország állandó válságaitól egyre inkább növekvő 
s elégedetlen tömegeit l Ezeket az évszádos antiszemi- · 
ta-tradiciókat nem lehetett rövid harminc esztendő a latt 
- . ~ szovje~élet megszületése óta - teljesem megszün
tetm. Harmmc esztendő alatt nem lehetett évszázadok 
babonáit, előítáleteit eltüntetni : még megmaradtak csö-
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~ kevényekben. Ezek a csökevények a háború előtt egy
re ritkábban ugyan s egyre szórványosebban, de itt·ott 
még hatottak s fel-felütötték a fejüket - különösen az 
idősebb s a kultúrától még nem áthatott nemzedékek
ben. A fiatalabb rétegek, amelyeket már a szacialista 
állam nevelt, épen úgy nem antiszemiták rnint aho
gyan nern antigrúzok, vagy nem antioroszok, vagy nem 
anticsúvasol<, vagy an tiüzbégel< ... A legnagyobb állam
polgári bűn a Szavjetunióban az embert származása, 
bőrének a színe miatt anyagi vagy erkölcsi inzultusnak 
kitenni, vagy . .. ha valaki bő rének a színe, származá
sa révén akarna magának a másik ember rovására 
anyagi vagy erkölcsi előnyöket szerezni. 

A nácik betörése és többéves garázdálkodásuk a 
Szovjelunió különböző területén fel-fellobbantotta a nép
·elnyomó és kizsákmányoló osztályok maradványaiban 
az antiszemitizmust, a "buták és gonoszok szocializmu
sát... A háború győzelmes befejezése után azonban 
teljes erővel megindult a Szavjetunióban - az újjáé
pítés, amely azt a kevés. kisszámú inficiált lelket, 
agyat is meggyógyítja, amely nem volt eléggé ellenálló
képes a náci·méreggel szemben. Meggyógyítja, hagyó
gyításra érdemes . , . 

Hogy mennyire szórványos az antiszemitizmus a 
Szavjetunióban és hogy ezt a véletlen jelenséget mi
lyen gyorsan s könnyen lehetett ellensúlyozni, mutatja 
egyik személyes kis élményem. Volt egy háztartási a l
kalmazottunk, egy falusi árvalány, a szabad idejében 
iskolába járt és továbbképezte magát. A házban, ahol 
laktam, a Szovjetírók Szövetsége szövetkezeti házában 
lakó öt vagy hat háztartási alkalmazottal -együtt járt 
iskolába s együtt csinálták meg házifeladataikat Egy 
este az én lakásomban gyültek össze tanulni. _ 

Leckeírás végeztével beszélgetni kezdtek. Vala
melyik lány s:zóbahozta, hogy a falujából Moszkvába 
jött egy lányrokon a, aki hogy. tanulhasson, el akar he
lyezkední háztartásban, akárcsak ők . . : Akkoriban tud
niillik Moszkvában nagyon nehezen lehetett a túlzsú
foltság miatt lal\áshoz jutni ... 
Az IMIT É~könyve. 1948. 9 
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Egyszerre csak Maruszja, a mi háztartásink szé
lalt meg : 

- Majd utána nézünk. Csak a rra vigyázzunk, 
hogy : zsidóhoz ne kerüljön. 

Meghökkentem. Ez a jó, kedves lá ny, már negye
dik éve volt nálunk l Mi ütött beléje? s· e nnyire ala
koskodó ? Ennyire el tudta titkolni vad érzés~it? Be
mentem a szobájába. Leültem az asztalhoz, amelyet 
körülültek a lányok. Maruszján kívül még négyen vol
tak. Megkérdeztem tőlük : kinéllaknak? Kider.ült : négy 
közül kettő ... a házban lakó zsidószármazású írókná l 
lakik .. . 

- Maruszja, az imént azt mondta : csak zsidóhoz 
ne kerüljön az a földije . .. - kezdtem. 

- Igen. 
- l:s miért ne kerüljön zsidóhoz ? Mi baja ma-

gának a zsidókkal ? 
- Azt mondják : a zsidók rossz emberek - fe-

lelte egyszerűen. 
- Ki mondja ? 
- A körúton egy bá buska (öregasszony) mesélte. 
- No jó ... s mondja : lá tott má r maga zsidót ? 

Beszél t már zsidóval ? 
Maruzsja a fejé t rázta. 
- Nem - mondta - sose láttam. 
A többi négy se látott zsidót. 
Megmondtam a két lányna k, hogy a kiknél ők la k· 

nak : zsiqók. S Maruszjá hoz for.dultam : 
- En is zsidó vagyok. Meg a feleségem is az. 
Elvörösödve néztek rám. 
- Alexander Julievics, bocsásson meg nekünk 

mondták s kezüket nyújtották - Mi nagyon megsér
tettük magát. 

- Nem sértettek meg . . . 
- De igen. Butá k vagyunk . . . és nem voltunk 

tisztességes emberek ... Szégyen, hogy felnőtt létünkre 
_ egy buta öregasszony fecsegésére hallgattunk. 

.Pers~~· ez nem azt akarja illusztrálni, hogy a 
Szov]etumoban még itt-ott megbújó antiszemitizmus el-
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len ilyen könriy·ű, szinte ráolvasásszerű a küzdelem. 
Nem l Ha adódik s az első esztendőkben adódtak is, 
konokabb, dühödtebb s elszánt uszítók, azok ellen a 
szavjettörvények a. legkegyetlenebbül téptek fel. 

* 
Sokat jártam a moszkvai Zsidó-szinházba. Moszk

vai tartózkodásom első esztendeiben azért jártam oda, 
mert nem tudtam· oroszul s a jiddis dialogusokat töre- . 
dékeiben német nyelvtudáso.n miatt megértettem, vagy 
lega lább is : azt hittem, hogy megértem. A Zsidó-szin
há z közönsége olyan közönség volt, mint a többi 
moszkvai szinházé : munkások, katonák, hivatalnokok, 
a lkalmazottak. _ 

Gyakran ismeretséget. kötöttem szomszédaimmal a 
. néző téren, vagy a felvonás közökben a büHében. Uj 
~ismerőseimet az érdekelte, hogyan hat az előadás rám, 
a külföldire. "Orosz" kiejtésemről sejtették, hogy idegen 
vagyok. Engem meg az ő véleményük izgatott . . . S 
néha statisztikát készítettem a nézőtér szociális · össze
tételerőL Uj ismerőseim közül nem is egy meghökken
tett. Sok új ismerősöm : nem volt zsidó . . . Orosz volt. 
vagy ukrán, vagy bjelorussz. de folyél{onyan beszélt 
jiddisül : ezért is járt jiddis·színházba. 

A rejtély hamarosan megoldódott. Uj ismerőseim 
elmondták : olyan faluban születtek s éltek s jártak is
kolába, amely faluban. alig egy-két százalél{ kivételé
ve], csak zsidók laktak A faluban a szacialista nem
zetiségi törvény szerint, tehát - a többség alapján -
zsidó elemi és középiskola működött. Az öt orosz és 
három ukrán családnak - "nemzéti kisebbségeknek" 
- jogában állt _a gyerekeit a szomszéd faluban isko
láztatni - ott volt orosz iskola - de ők inkább a 
helybeli zsidóiskolába küldték őket. Itt jiddis volt a 
tanítási nyelv, de hetenként volt több orosz óra is . . . 
A faluban, a községi jegyzői írodán jiddis volt a hiva
talos nyelv s az egytagú milicia (rendőr) is jiddisül 
közölte s fogadta el a jelentéseket. 

De nemcsak egyes zsidó falvaknak, hanem egész 
"zsidó" járásoknak megvolt az önkormányzata. Ez azt 
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jelentette, hogy a járás területén, ahol túlnyomórészt 
zsidók laktak, jiddis volt a közigazgatás, az iskolázta
tás, a bíráskodás nyelve s a másnemzetiségű állampol
gár vagy jiddisül beszélt, vagy ha nem akart, vagy 
nem tudott, jogában állt tolmács útján érintkezni a 
hatóságokkal : a jegyzőirodán, a járási párt- és szovjet
titkárságokon, bíróságokon, rendőrségen, stb. 

Ilyen zsidó önkormányzatú járások Bjelorussziá
ban, Ukrajnában és Krimben voltak. (Birobidzsán : 
autonóm terület . . . vagyis több, területileg összefüggő 
járás együttesen). Ezeknek a magyar megyényi területű' 
járásoknak a lakosai, zsidó lakosai, leginkább parasz
tok voltak. Zsidó parasztok : kolhoz parasztok ... Sőt, 
itt-ott, elvétve, s hogy ebben sem különbözzön a Szev
jetunió más népeitől - akadt köztük magánparaszt is, 
aki konokan, dacból, tudatlanságból ... " saját pénzé
nek ellensége lévén" kívül maradt a közösségen és 
magángazdá lkodott. Senki sem bántotta ezért. Annyi 
földet kapott ő is, mint mindenki·, aki földet akart meg
művelni : amennyit maga s családja, bérmunkás nélkül 
meg tudott művelni ... Gazdálkodott rajta. A közösség, 
amelyből önként kirekesztette magát, .,nem kívánt né
ki se jót, se rosszat, se erőt, se egészséget . .. " ma
gyarán : nem törődött vele ... 

De a zsidó parasztok túlnyomó többsége kolho
zokba tömörült. Kiváló földmívesek lettek. Néhány dél
ukrán s krimi kolhozkerület a háború előtti szacialista 
versenyeken, országos méretekben is az első helyre 
küzdötte ~el magát a mennyiségi és minőségi termelés
ben . . . Es ugyancsak a háború előtti esztendőkben, 
kissé mosolyogtatóan s meggondolkoztatóan hangzik 
nyugateurópai előítéletektől megvert ember előtt - egy 
délukrán zsidókolhoz és egy Don-melléki kozák kol
hoz versenyeztek és sokáig holtversenyben - a sertés
te,nyésztésb~n, elért eredményeik alapján - az elsősé
ge~t. s. a vegen - a zsidó kolhoz lett az ·első. S a 
m~sodtk helyre szorult kozák kolhoz népes küldöttsége 
ella~ogatott .. a .. győztes .. riválishoz," hogy harag nélkül 
s vele egyutt unnepelje a diadalt. 

* 
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Van a moszkvai állatkertben egy, a köznyelv ál
tal "ifjúsági" telepnek nevezett rész. Itt együtt sétál a 
róka a csirkével, a farkaskölyök együtt hancúrozik a 
daxlival, a macska patkányt szoptat s egy jól megter
mett oroszlánkölyök ölebként húzódik a gondozónó 
mellé. 

A telep kísérle ti célokat szolgál : "Ösellenségeket" 
kicsi korukban "közös gyerekszabában" nevel : egy
máshoz szaktatják őket s figyelik őket. Figyelik, hogy 
mikor s milyen behatások után változik meg - a vál-

- tozásig derűs együttlétre alkalmas természetű állat dü
höngő fenevaddá .. . 

Mindíg erre a. képre gondolok, ha egy nagyon ne
ves szovjetíró, PavJenkó, 1939-ben írott színes riportjára 
emlékezem .. -. A nagy, művészi riport a Szavjetunió 
Kommunista Pártjának tudományos központi iolyóira
tában , a .. Bolsevik"-ban jelent meg sarról számolt be, 
hogy 1939. őszén, amikor a Vörös Hadsereg osztagai 
átlépték Nyugatukrajna határát s Lern berg felé közeled
tek, a megszáll ó sereg él vonalán egy vörös Kozák had· 
osztály lovagolt, amely a teljes hadirendben tnozgó 
lovashad él - és oldalportyázókkal védte mozgását ... 
Lembergtől néhány kilométerre, keletre, az élportyázók 
észrevették, hogy nagytömeg ember: öregek, fiatalok, 
asszonyok, férfiak gyerekek, rohannak nyugatra, a né
met megszállók vonala felé ... 

Jelentették a parancsnokságnak, hogy a polgári 
lakosság - szemlátomást - előlük meneküL Előlük ·s 
megszégyenítően : a németekhez. Ujabb lovasjárőrök 
aztán meghozták a hírt, hogy a menekvők - zsidók, 
akik már batyujukat is elhányják s úgy menekülnek 
eszeveszetten, Lemberg megkerülésével, nyugatra, a né
met hadállások felé. 

A Vörös Kozákhadosztály parancsnoka riadót Iú
vatott s az egész lovasegység teljes vágtában indult a 
menekvők után. Amikor elérték a rongyos, s az út po
rától piszkos, halálrarémült zsidókat, a hádosztály po
litikai biztosa, egy zsidó származású kozák ezredes 
jiddis nyelven korholta őket, amiért annyira megsér-
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tették a Vörös Kozákokat azzal. hogy menekültek elő
lük. Miritha csak a régi, cári fekete kozákok közeled
tek vo-lna I A következő pillanatban a l{ozákok szét
rebbentek, lehajoltak a lóról s ahány gyerek csak volt 
a sokaságban, mfiguk elé, a nyeregbe emelték. S így 
lovagoltak be Lernbergbe ... 

A Vörös Kozák más, mint elődje, aki a néhai 
cári-rend láncos kutyája volt ... Pedig a Vörös Kozák 
apja pogromozott, kancsukázott gázolt s kaszabolt zsi
dót, üzbéget, örményt ... s lőtt halomra orosz, ukrá n, 
grúz, zsidó, üzbég munkást s szegény parasztot, ha az 
orosz úr neki erre parancsot adott ... Néha a munkás
irtásra parancsot adó urak között helyet foglalt a zsidó 
milliomos is. 

A kizsákmányolók, ha közös érdekről volt s van 
szó, nem sajnáltak s nem sajnálnak pénzt s vért kö
zös ellenségük - a dolgozó ellen. 

Zsidó milliomosok laktak Odesszában, Kievben, 
Moszkvában, Péterváron l Pedig. ezekben a városokban 
zsidónak tilos volt a letelepedés l Csak kivételes ese
tekben, állami érdekből engedték meg a lelelepülést ... 
A kivételezettséget ők, a zsidó vállalkozók, földbirto
kosok, bankárok, gyárosok, stb. pénzen, drága pénzen 
ugyan, de meg tudták szerezni. 

A cári közép- és főiskolákban csak a zsidó lakos
ság országos számaránya ~alapján tanulhattak zsid~ fia
talok. Itt is - a pénz döntött . Aki fizetett, bejuthatott 
a numerus clausus által biztosított keretbe, aki nem 
fizetett, az előtt elzárva maradt a tudomány, a művelt
ség. Földbirtokot zsidó nem szerezhetett s' mégis : tu
catjával voltak zsidó nagybirtokosok, akik néha csak 
mint ~ "bérlők" szerepeltek, máskor meg nyiltan fitogtat
ták birtokosi mivoltukat. 

A pénz, a vagyon, lerombolja a faji válaszfalakat, 
ha a "kibékülés" anyagi előnyöket biztosít egyeseknek, 
csoportoknak, máskor meg a tőke, a tőkés szorgalmazza 
a faji megkülönböztetés, a megbélyegzés barbár, kanni
háli rendszerét. T~rmészetes tehát, hogy nemcsak az 
1917-es Nagy Októberi Forraqalmal előkészjtő s illeg4-

t 
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Hsan harcoló kommunista pártban harcoltak zsidók, ha
' nem a . kommunista-ellenes, forradalom-ellenes, á lforra
tdalmi, vagy nyiltan reakciós szervezetekben is voltak 
zsidók. nagyon sokszor : vezető pozíciókban. A sok 
évtizedes forradalmi munkásmozgalom s az esztendő
kön á t tartó fegyveres polgárháború hősei s vértanúi 
között nagy számmal 'oltak zsidó származású mun
kások, parasztok s értelmiségiek. Az új szacialista ál
lamépítés évtizedei alatt rengeteg zsidó származású 
munkás, paraszt s értelmiségi mutatott példás magatar
tást] s termelt időálló értékeket. S a nagy, honvédő há
borúban zsidók sok-sok tucatját tüntette ki a legfőbb 
szovjet had vezetőség a legmagasabb szovjet kitüntetés
sel, ,,A Szavjetunió hőse" elnevezéssel. 

A szovjet-ellenes tábor aktiv vezetői között, a 
szovjetélet születése 'napjától kezdve - - zsidók is je
lentékeny szerepet játszottak. A szovjet-ellenes terrorista 
csoportokban, a fegyveres polgárháború idej~n s a 
szovjet-ellenes fegyveres beavatkozók soraiban fegy
verrel, pénzzel s a rá~alom mocskos eszközeivel zsi
dók is szolgálták a nemzetközi tőke ügyét s lettek 
ezáltal is szálláscsinálói ·- szándékos, tudatos szállás
csinálói - a fasizmusnak és nácizmusnak, amelyről 
ezek a gonoszlévők azt hitték, hogy ,, csak" az oroszo
kat, csak a kommunistákat akarja s fogja irtani ... 

* 
Amikor a nácihordák hitszegően a Szovjetuniöra 

törtek, a legfelsőbb szavjethatóságok elrendelték, hogy 
a nyugatról keletre igyekvő vasúti szerelvények s autó
karavánok a gyermekekkel, fiatalkorúakkal együtt a 
zsidókat időrendi sorrendben - · az elsők között eva
kuálják el keletre, védétt, biztos tájakra. Sajnos, a zsi
dók egy --része nem élt evvel e nagylelkű, emberséges 
kedvezménnyel. A zsidók egyrésze nem hitte el -
amire a szavjethatóságok figyelmeztették őket s ami 
miatt ezt a sorrendi, megkülönböztetett kedvezést meg
adták - hogy a nácik elsősorban a zsidókat s a kom
munistákat ölik meg. 

A teljes igazság azonban az, hogy maga a szov-
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jet nép sem hitte, nem hihette. nem l';ldta elké ~z~lni a / 
hitleri .. tanoktól" elbódított tömegek elallatiasodasat, a~t l 
a szörnyű valóságot, amely azt~ n a sz?vje t~mb~rre ~u- ( 
dult. Nem hitte, mert a nép, mmden nep : altalanos1t ~ 
ugyana l{ kor egyképűnek látja a világ minde~ lelkes __ lé 
nyét. A szovjet nép a világtörtén~~e~ben_ p~ratla~ o, 
feláldozással építette fel a maga UJ, os-nelkul valo t -
sadalmi életét, újfajta ipart, mezőgazdaságot s kultú á,~ 
lis életet teremtett s a háborút közvetlen ül me gel , zo 
esztendökben kezdte igazán élvezni önzetlenségéryek, 
munkásságának az első nagy eredményeit, gyümölcseit i 
új városok, házak tengere, új gyárak ezre és tízezre~ 
iskolák, kórházak, könyvtáral\, szinházak, üdülőtelepeit 
s más szórakozóhelyek egyre sűrűsödő hálózata ál~ 
már a dolgos, soknyelvu népcsalád rendelkezésére, s 1;t 
nép - a nagy eredményektől megmámorosodva -
még többet. még szebbet akart s épített, épített, épí
tett ... Ez a nép a nagy munkavágyában és teremtő 
lázában el se tudta képzelni, hogy akadhatnak barbá
rok, akik dolgos, hasznos embert bántanak, vagy .. . 
szörnyű . . . megölnek . . . és hogy kórházat, gyárat, is
kolát lerombolnak . . . Elméletben : hitte, de úgy gon
dolta, hogy az ilyen vadállatok csak eltévelyedettjei, 
ldnövései egy népnek, amely annyi remek találmányt, 
tudóst, költöt adott az emberiségnek. 

Hogyan is hihette a sz:ovjet nép, amelyet tanítói 
a mások megbecsülésére, a közösségi szellem eddig is
meretlen tiszteletére neveltek - hogyan hihette volna, 
hogy a határain túl tízmilliós tömegek italódtak á t az 
újkori kannibalizmus vadságávaL Tudta a szovjet
~mber,. az orosz épúgy, mint a tadzsik, a bjelorusz ép
ugy,_ m_mt a zsidó, vagy grúz, vagy kalmük, hogy van 
kapitalizmus, amely kitermelte az imperializmust s en
nek a legundorítóbb, legveszettebb válfaja a fasizmus. 
OlvB:sta a -~á~iz~us . németországi, spanyolországi rém
tet!ell s eloke_~z'!le~eit, hogy egész Európát a csizmája 
fila tipossa, U]sagci~kek, regények, versek, szindarabok 
g~k mezt:tték a ne_pet erre a szörnyetegre, amelyik, 

ami or mar tele~abalta magát Közép- és Nyugateurópél 
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népeinek kenyerével s teleitta magát borával s vere
vel és a pul{kadásig elbizakodottan ráve tette magát a 
Szavjelunióra és részeg mámorában nők hasát met
szette föl öltől-nyakig, gyermekeket vagdalt a falhoz, 
tízezerszámra gépfegyvereztetett le békés em bere l< et a 
fa lva l<, városok főterein . . . akkor, akkor őrjöngve a 
megbecstelenítésétől, emberiessége megcsúfolásától, ka
pott észbe orosz, ukrán , bjelorusz, zsidó: paraszt, mun
kás. hivatalnok, tudós, író, színész, öreg, fiatal, gyerek 
s vén, asszony, lány, anyóka ... 

Láttarn L enin-rendes tizenkét éves gyerekeket : 
zsidót. ukr ánt, oroszt, fiúkat s lányokat . . . Partizán
csapatok hírszerzői voltak. A németek előbb levagdal
ták a kézújjaikat, aztán a lábújjukat, ..fülükbe forró ól
mot ön töttek" .. . s a gyerel<ek nem adták ki csapat
testük titkát. A minszki bjelorusz tudományos akadé
rnia zsidószármazású filológus tudósa a brjánszki er
dőben partizánkodva mesterlövész lett s l 942. decem
ber végén - amikor beszéltem vele - már hetvenkét 
németet lőlt le - igazoltan, el!enőrzötten. Szecialista 
versenyben állt brjánszk-i mesterlövész társaiva l . .. 
Szakállas, hetvenéves bjelorusz zsidó, V őröszászló rend
del a mellén, vonult partizántársaival a felszabadulás 
után a győzelm i N agytalálkozóra . . . A z öreg - fele
ségét, gyermekeit, unokáit kiírtották - véletlen folytán 
menekült meg . . . fejszét fogott s három éven át a 
bjelorusz macsarakban egy kis, jobbára zsidókból ösz
szeverődött partizánegységnek volt a parancsnoka. 

Ma már a szavjet nép - s a Szavjetunió életben 
marad t zsidósága is - tudja : a társadalmi haladás 
jelenti az emberiességet, a humanista, a szecialista 
rendet. S tudja azt is, hogy minden árnyalat, amely a 
társadalmi, politikai haladás útjából kiválik - elkanya
rodik a reakció felé és az imperializmus, a neofasi:::
mus céljait szo/gá/ja . 

* 
Sokhelyütt mult időben beszéltem jelenségekről. 

Sajnos, sok dologról nem is lehet másl<épen beszá
molni. A nagy bjeloru&sz, ukrán és krimi zsidó járá-
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soluól, a remekül ielszerelt s működő zsidó kolhozok
ról - csak mint néhaiakról lehet szó. A németek s 
csatlósaik százezerszámra ölték le a zsidókat. Vollak 
ietlvak. kisvárosok, járások. ahol a háború előtti zsidó
ság 80-90 °/0-a volt zsidó, s a háború után négy-ö t 
százalék lett a zsidók számaránya. Sőt nem ritka az a 
tájék, ahonna n te ljesen kiirtották a zsidókat. 

A Szovjetunió nyugati vidékein - a háború kitö
réséig - a maga sajátos népi életét, a szovjetadta le
hetőségek legintenzívebb kiélésével élték a zsidó száz
ezrek. De a németdúlás utá n nagyrészben megszüntek 
azok a magas művészi fokon élő s fejlődő jiddis kul
túrintézmények is, amelyek ·a zsidó tömegek kultúrigé
nyeit fejlesztették s kielégítették. Sok zsidó szin ház, 
könyv- és lapkiadó, színi- és zeneiskola, stb. szün te tte 
be működését. Egyrészt mert nem volt kit kiszolgá lni 
és mert nem volt, r.tki a munkát elvégezze. Közel öt
ven jiddis író, költő, publicista, eszt~ta hősi halottat tart 
számon a Szovje tírók Szövetsége, Es rengeteg jiddis 
e lőadó művész és más koltúrtényező ad ta é le tét a ha
ladásért= az egyetlen szecia lista haza védelmében. 

Persze, ha a Szovjetunió zsidóságáról van szó, nem
csak a jiddis l{ultúrában é lekről s a jiddisül beszé lő 
tömegekről beszélünk. A Szovjetunió zsidóságának egyik 
jelentős része te ljesen asszimilálódott. Vannak zsidó 
munkások, parasztok s é rte lmiségiek, akik csak oroszul, 
csak ukránul , csak grúzul beszélnek. Ezeknek az asz
szimilánsoknak egyrésze magát orosznak, uluá nnak, 
grúznak. stb. nevezi. De van sok, aki a nnak ' e llenére, 
hogy szónyi jiddis nyelvkincse sincsen, .magát zsidó
nak mondja. Nincsen ebben semmi furcsa. 

Zalka Máté magyar író, - a spa nyol polgárhá
borúban hősi halált halt tábornok - lánya csak oro
szul beszél, de magát magyarnak vallja s hivatalos ok
m_á~_Yai m~gya~ként igazolják. Persze, magyar nemzet
segu szovJet a llampolgárként . . . Ismerek orosz írót, 
a~i gr~z ~z~r~azású lévén, grúznak írta be magát a 
nepszamla~as1 lapr~ , pedig nem tud egyetlen gruz mon
datot s~ .. kt~ond~ni, se leírni. Az elv : mindenki olyan 
remzehsegu, am1l~ennek vallja magát 1 
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Az európai zsidóság ,előtt teljesen ismeretl enek 
az ú. n. hegyi zsidók. Eszak-Kaukázus hegyeiben, 
a dagesztán törzsek között laknak ősidék óta. A szo
ciali sta forradalom őket is iéivad á llapotban lelte. Fő
fogla lkozásuk az állattenyésztés s a szomszédos tör
zseld,el való állandó fegyveres harc volt. A forradalom 
győze l me idején ennek a zsjdó törzsnek az élet- és kul
túrn ívója .még azon a szinten volt, hogy a szülő nőt 
messze kergették az a ul-tól (falutól) s magányosan kel
lett világra hoznia a gyermekét . . . Igazságszolgáltatá
suk egyik tormá ja : a megkövezés -volt ... 

Civilizált életre kellett őket szoktatni. Nehezen rnent 
a dolog l Olyan nehezen, mint a többi környező kau
kázusi vad törzseknél ! De a harmincas években már 
tucatjával akadt a "hegyi zsidók"-ból való tanító, szak
rríunkás, katona, aki megtanult oroszul beszélni , írni, 
olvasni és továbbadta tudását otthon, a törzsben. A 
,, hegyi zsidó~'' nem tudtak se oroszul, se jiddisül. O
héber nyelve n beszéltek és elvétve, egyik-másil{ "tudó
sabb" törzsbeli valamelyik környező dagesztán kis nép 
nyelvét is tudta. A harmincas években már remek ál
la ttenyésztő kolhozokban hasznoskedtak a "hegyi zsi
dók" . Méneseikről legendákat meséltek s a .. hegyi zsi
dó u csikósoknak messze földön nem lelték a párját . .. 

Ugyancsak a zsidó törzsről leszakadt ág a bok
harai zsidó. Gyönyörű arcú. sudártermetű emberek. 
Sokharában nem jártam, de nagyon sok bokharai zsi
dót láttam s beszéltem is velük - Taskentben. Magas, 
karcsú termetűek, az arcuk hosszúkás s szinte kékbe 
hajló. sötétfekete a hajuk. Talán hatvan-nyolcvanezerre 
tehető a számuk. A forradalom kitörésekor, amikor 

- egyideig ezeken, az ·al{kor Turkesztánnak nevezett kö
zépázsiai tájakon polgárháború tombolt, sok-sok ezer 
bokharai zsidó vándorolt el részint Perzsiába, részint 
Palesztinába. 

Oroszul a bokharai zsidó is csak a legutóbbi idő
ben tanult meg. Jiddisü l nem tud, csak héberül és tad
zsikuL amely nyelv a perzsa nyelv rokona. 

A birobidzsáni au~onóm zsidó terület fejlődését csal~ 
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átmenetileg akasztotta meg az a sokéves háborús fe
szültség, amely végül is világöldöklésben robbant ki. 
De a távolkeleti zsidó településeket a háború n1ögöttes 
országrészeken való garázdálkodása megkímélte. A ter
mészeti kincsekben rendkívül gazdag vidékeken már 
nagy ipartelepek, fejlett erdő- és mezőgazdasági körle
tek jelzik azt az úttörő munkát, amelyet az idetelepült 
zsidók az ősla.kó népekkel együtt a fejlődés vonalán 
létrehoztak. 

* 
Amit itt rapszódikusan közöltem, csak ízelítő ar

ról az életről, amely a Szavjetunió határain belül élő 
zsidóságnak osztályrésze. Zsidókérdés a Szavjetunió
ban nincs, a nemzetiségi kérdés szacialista alkalma
,z:ása megszüntefett minden egyenlőtlen bánásmódot, 
emberi értékelést. 

A dolgozók nagy hazájában az ember értékét az 
általa --végzett munka értéke határozza m~g. 

GERGEL Y SAN DOR. 
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J. Bronfman: .BIROBIDZSÁNI VASÚTÁLLOMÁSON. 

Chingan folyó ... hulláma szendereg ... 
A csillag már kioltja halk tüzét. 
S min t virrasztó teve az éji hegy 
Hajnalra vár, hogy oszlik a setét. 

Most rázza le púpjáról az árnyat. 
Már kél a nap . . . Sugárt sugárra von .. , 
A telep ébred . . . Az őrök kiáltnak, 
A nap lángol a depó-ablakon. 

Fecskeszárnyon rebben fel a hajnal. 
A sinek húrján dal zeng, himnuszé. 
A mesterek az üde pitymalattal 
Ereszkednek lassan a völgy felé. 

Vonatfüst mond nekik friss köszöntőt. 
Szemükben csak derű, jóindulat. 
Jönnek váltásra a gépészek, s a fűtők 
Már élesztik a kihunyt parazsat. 

A Chi n gan csendes... hull rá sugárpermet.. . 
Amott ifjúként vágtat a vonat. 
S.zemaforok vígan integetnek, 

, Udvözölvén a távol tá jakat, 

Az országot, mely a robogást hallja. 
Megújult népem is mint mozdony halad. 
l;:rős lépteit dobogja a tajga 
Es arcát sugárral övezi a nap. 

Jiddisből fordította 

VIHAR B ÉLA. 
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S. Galkin: MÉL Y GÖDRÖK ... AGYAGHALOM ... 

Mély gödrök, agyaghalom .. . 
hajdan itt volt otthonom .. . 

T avasszal virágok nyíltak, 
ősszel madarak vonultak, 
télen havas volt a táj, 
most csak szél fú . . . jaj be fáj .. . 

Házacskánk, mily baj ért téged, 
ki törte szét kerítésed ? 
Rablók jártak véres kézzel 
és hiába jajveszékel 
gyermek, s bitón az öreg : 
nincs kegyelem senkinek. 

Mély gödrök, agyaghalom .. . 
hajdan itt volt otthonom .. . 

Immár évek messze szálltak, 
a gödrökbe földet hánytak 
s mind vöröslőbb az agyag, 
sírt őríz az omlatag, 
hol testvéreimnek csontját 
lent a mélyben rögek bontják; 
lent a mélyben szétlőtt homlok, 
fent négy fal , mely összeomlott. 

Mély gödrök, agyaghalom ... 
hajdan itt volt otthonom . . . · 

De majd jobb idők is jönnek, 
s órája az omló könnynek 
elmúlik. El bú, a jaj, 
s felzeng új gyermekzsivaj, 
ét hantok felett új dallal, 
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csontok ielett diadallal, 
a gödrök felett, mely telve, 
házam őrzi eltemetve . .. 

Mély gödrök, agyaghalom .. . 
hajdan itt vo1t otthonom .. . 

.......... 
Jiddisből ford ította 

VIHAR BÉLA. 
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Van-e valamilyen hasonlóság, vg.lamilyen szellemi 
ka pcsolat a zsidó művészek között 7 Ot nagy zsidó festő 
oeuvre-jén keresztül keressük ezt a hasonlóságot, ezt a 
szellemi kapcsolatot. 

· A művészi értelmezés egyéni látás, egyéni érzés-
rnód nyilatkozása. De egy művész sem zárkózhatik el 
környezetének hatásától. A környezet befolyása a kor
nak, országnak. nemzetnek, társadalmi berendezkedés
nek az egyéni látásra, egyéni érzésmódra gyakorolt ha
tásában jut kifejezésre. Máskép lát, máskép fest egy 
művész, ha Kecskeméten él, mint ha Firenzében, vagy 
Párisz környékén, vagy Amszterdamban. Akárhogy 
akarna is, nem szaltadhat el attól a természeti légkör
től, amely körülveszi. Mindez áll a zsidó festökre is. 

· És mégis a legnagyobbaknak van valami közös voná
suk, közös lelki diszpozíciójuk : ez pedig az emberi 
együttérzés, az egyszerű emberekhez való vonzódás, a 
szenvedők, ~z élet elesettjei lelkébe való maga-beleélés. 
Találóan mondja Liebermann Israelsről : ..Israels schil
clert die Mühe und Arbeit wie der Psalmendichter, der 
das Leben köstlich nennt, wenn es Mühe und Arbeit 

" gewesen . 
A tárgyalandó zsidó festők mindegyike Millet és 
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Rembrandt közvetlen vagy közvetett hatása .a latt áll. 
Millet az a francia festészetben, aki felfedezte a munka 
ritmusát és hősiességél Emléket állított a munkásnak, 
tömbszerűséget, súlyt adva alakjának. Tettszámba menő 
érdeme tárgykörének megválasztásában rejlett és abban, 
ahogy tárgyait tartalommá tudta feloldani. Az, hogy va
laki munkást fest, még nem teszi a munka hősiessé
gének festőjévé. Ehhez kell valami , ami nála jelentke
zik először : a vásznaiba belevitt meghatott és testvéri 
érzés tükrözi az elnyomottakkal és szegényekkel való 
törödést, amely a XIX. század fordulójának becsülete 
volt (Reinach). Ezt a vonzódást a dolgozókhoz átveszi 
tőle Camille Pissaro ( 1830- 1 903). Nemcsak rokonszenv 
vonzza őt a munkás és a munka felé, hanem a munka 
mélysége§ szeretete is. A talmudi felfogást érzékeltetik 
képei: "Udv az embernek, aki minden munkát és 
minden terhet vállal ". Nem keresi a munka felmagasz
tosítását, de benne találja a szépet és nemest. Maga 
mondja : "Mindenki Millet-t vágja fejem hez, pedig Millet 
biblikus volt, zsidó létemre én kevéssé látszom annak". 

Ami Pissarót a többi nagy francia impresszionis
tától megkülönbözteti, az az eszmei tartalom, amelyet 
amazok tudatosan kerülnek. Náluk a színek és a lég
kör, a felületek színes vibrálása minden, e melett min
den más eltűnik. Pissaro életműve is ebben a múvé
szi felfogásban gyökerezik, ·ezzel biztosított magának 
helyet a festészet fejlődésében, de lelki közössége a 
munkával és a munkásokkal j~löli meg külön helyét 
az impresszionisták körében. Es ennek a témakörnek 
az impresszionizmus eszközeivel való elénktárása egy
aránt kizárja a nyerseséget és az érzelgősséget. 

Itt ki kell térnünk arra az intellektuális jellegre, 
amely magában a festői közlésmódban, a tartalmi · lé
nyegtől elvonatkoztatott kifejezésmódban Pissarót el
választja impresszionista társaitól. Tudjuk, hogy Pissa
r~ nem állt meg, mint nagy barátai Monet, Renoir, 
Stsley a szarosan vett impresszionista festésnéL Amil{or 
S~urat. ?ignac pointillista modorban kezdtek dolgozni, 
Ptssaro ts hozzájuk csatlakozott és élete utolsó szaká-
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nak legérdekesebb műveit így festette. -Ez a szellemi 
forradalmárság -, ami az anarchista Jean Grave-val, 
a Révelte szerkesztőjével való barátságában is kifeje
ződött - Pissarót együvé helyezi a legjelesebb zsidó 
művészekkel. Az újonnan érkezettek, a kisebbségi sor
ból ki kerülő és erős .szellemi életel élő zsidó művészek 
mindíg keresik az új utakat és küzdöttek értük Lieber
man nélkül a 1nodern festészet Németországban vezér 
és harcos nélkül maradt volna. Nttlunk a Nyolcak kö
zül hat zsidó ; Fényes, Berény nem harcos természetek 
ldfelé, de folyton küzdenek önmagukkal, állandóan új 
utakat keresnek és találnak saját oeuvrejükön belül. 
Ez a belső forradalmi nyughatatlanság is zsidó vonás. 

A vonzódás a munkásokhoz, a szegényekhez, a 
sorsüldözöttekhez, leginkább Israels élete munkáiában 
jut kifejezésre. Bár a festőnek nem szavakkal, hanem 
ecsetjével kell elmondania akarását és művészi nagy
sága éppen abban rejlik, mennyire · képes ecsetjével 
gondolatvilágát megértetni, mégis ide kívánkoznak Is
r.aels szavai : "Megértem Millet álláspontját és teljesen 
egyetértek vele, ugyanúgy vagyok a dologgal én is : 
egyedül csak a festőiség vonz tárgyaimhoz, de mégis 
közelebb férkőzöm a néphez Milletnél : Együttérzek vele 
báPatában ... Igyekszem teljesen átplántálódnl világába, 
hogy visszaadjam aztán képeimen e világ valóságos 
élő benyomásait. n lsrdels nemcsak a munka szerel
mese, hanem az emberi szenvedés, az élet harcá
nak, az egyszerű, sorsüldözött, magárahagyott ember 
sq.rsának lírikusa. Liebermann mondja róla : Israels nem 
"Ubermensch ·· és ami manapság még ritkább, nem is 
akar az lenni - elég neki az, hogy Ember. 

Josef Israels (1824-1911) művész~tében semmi sem 
könnyed, odavetett. Művészete csak hosszú viaskodás 
után, mintegy 40 éves korában emelkedik ki az isme
retlenségből, de egy csapásra Hollandia és Európa első 
festői l<özé kerül. Minden művén érezni a küszködést. 
minden mozzanat viaskodás az angyallal, mint Jákobé : 
"Nem engedlek el, míg meg nem áldasz" . 

. 
Ar. IMIT f:vkönyye. J948. 10 
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Korában élte világát a genre-festészet Mennyire 
elütnek lsraels képei ettől a műfajtól ! Erkölcsi mélység> 
emberi szolidaritás, minden tolakodó, szubjektív gesz
tus nélkül ; amit lényegnek lát, azt maga a kép, a festő-
művészet eszközeivel adja vissza. Híjával van mind az 
anekdotának. mind az érzelgősségnek Mély emberi tar
talom. Akár egyszerű halászkunyhókat, akár zsidókat 
fest. Nála is elvitathatatlan Millet hatása, de igaz em
beri érzésének mé]ységes, megkapó kifejezését egy sok
kal nagyobb, sokkal gazdagabb forrásból meríti : Rem
brandtbóL Spanyol útleírásaiban írja : "Nyugodtan és 
csendesen ragyog szemben a falon Velasquez műve. 
Dolgozik, de· nem küzd, fenségesen érez. de nem vias
kodik. Nem ismeri Rembrandt sötétjének tompa hallga
tását és küzdelmét a végtelenért és a rejtélyesért Nyu
godtan és biztosan trónol magas helyén Velasqttez mű
vészete, de csak saját körét öleli fel. Rembrandté min
den emberi élettel vele él és ezen felül a történeti és 
láthatatlan felé tör". Rembrandt a legemberibb és a 
legzsidóbb festő. Nemcsak azért, mert a Jodenbreetstraat 
lakóit a legmelegebb együttérzéssel festette, hanem azért 
a végtelen emberí mélységért is, amely képeiből -
gondoljunk csak zsidó bibliai képeire, amelyeket való
színűleg részben zsidó rendelésre készített - a prófé
ták szózataira emlékeztetően árad felénk. 

Israels oly közel férkőzött Rembrandt szelleméhez, 
mint talán egy festő sem. 

lsraels mé_lységes emberiessége tudatosan táplálko
zik zsidóságábóL Nem mintha szívesebben festette volna 
zsidó tárgyú képeit, mint a halászokat, az elhagyotta
kat. Nála világosan látszik a két összetevő, amely a 
legnagyobb zsidó művészeket jellemzi. Elválaszthatat
lan egységük környezetükkel, de ugyanakkor elválaszt
hatatlan egységük zsidóságukkaL Israelsnél ez a zsi
d~~á~ ~s ez a hollandusság igaz vallásos _ágában és 
~uvesztleg Rembrandtban gyökerező igaz ·humanizmu
sa?an jut kifejezésre. A kép azonban kép marad nála. 
Mmt Rembrandtnál, a művész szociális érzése elvész 
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a sötét mélységében, felolvad a világítás érzéki eksztá
zisában. Mint Millet művészetében, az övében is van 
valami papi jellegű, mindke~tőjüknek a művészet hit, 
vallás. Innen képeikben az ünnepélyes komolyság : 
meggyőződés vezette ecsetjüket azért oly meggyőzők. 
lsraels festői eszközei egyszerűek. A fősúlyt a tónusra 
helyezi, palettája nem változatos, de kevés szfnét a 
legdú~abban árnyalja. Mjncten színét feloldja fénybe és 
á rnyékba, nem ~zínekben, hanem világításban kompo
nál. A fény útja szabja meg képeinek kompozícióját 
Az ablak fényét, vagy egy ruhadarab fehérjét oda he
lyezi, ahova kell. Szereti az alkonyatot, amely elmossa 
a tárgyak körvonalait, az esteli óra titokzatossága in-
.kább sejtet, mint ábrázol. Ezekkel az eszközökkel győz 
meg és ezek az eszközök ismét hollandi ·gyökeréből 
származnak. A vízből felszálló, mindent áttetsző fátyoiba 
burkoló köd adja meg az anyagnak ~ülönleges festői
ségét: a nedves atmoszféra eltünteti a körvonalak ke
ménységét és a levegőnek lágy ezüstös színű tónust · 
ad. A rikító lokális színeket letompítja, az árnyék sú
)yát feloldják a színes reflexek. Mínden világításban és 
levegőben fürdik. A németalföldi táj első tekintetre unal
mas, fel kell fe9ezni titkos szépségeit. A bensőségben 
van szépsége. Es amilyen az ország, olyan a nép is : 
halkszavú, póz· és frázismentes és ilyen Israels fes-
tészete. . 

A Rembrandtnak hódoló, tudatosan zsidó művész 
bibliai témához is fordul Saul és Dávid képe minden 
tartózkodó előkelőségével fel tud emelkedni a Biblia -
nagyságára. Nem közeliti ugyan. meg a bibli9i Saul és 
Dávid ábrázolásában Rembrandt mélységét, de <i mo
dern bibliai képek közül a legragyogóbbak egyike. 

Israels hatása kora művészetére igen nagy volt. 
A franciákat leszámítva nem volt festő, akinek hatása 
vetekedbetett volna az övével. Csak természetes, hogy . 
zsidó festökre ez a hatás személyi vonatkozásánál fogva 
is jelentős. 

Max Liebermann (1847-1935) az utolsóelőtti em-
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beröltő legnagyobb német művészegyénisége. Művészete 
époly kevéssé választható el Israelsétől, mint-a francia 
impresszionistákétól. Természetesen német kiadásban. 
Közvetlen hatása Liebermannra senkinek sem volt ak
kora, mint lsraelsnek. Első jelentős műveiben hasonló 
témákat dolgoz ie l, min t Israels, és ugyanaz a hódoló 
rajongás hatja át őt is Rembrandt iránt, mint holland 
pályatársát Legbelsejében nemcsak a festőfejedelmet 
tiszteli Rembrandtban, hanem a Joodenbreetstraat la
kóját, Menasse ben Israel barátját is. A tengerpart pro
letariátusát ábrázoló képeit felületes szemlélő nagyon 
hasonlóaknak találja Israels műveihez. Liebermann e 
szociális tartalmú képei lsraels hatása alatt készültek, 
de benne gyökereztek a századvég intellektuális szo
cializmusában is. Ezek a tárgyak a levegőben voltak, 
mint a mindennap vitaanyaga. Ne becsüljük alá egy 
fél évszázad után ennek az eszmeáramlatnak a szép
ségét, nemességét. És e gondolatirány. erŐsödésében a 
zsidóknak- bizonyos vonatkozásban Lassalle-tól, Marx-
. tól kezdve - nagy részük volt. Itt kell keresnünk lie
bermann forll)ailag jelentékeny korai műveinek lélektani 
motívumait. Es mégis hol marad ez a festészet Israels 
emberi mélységétől, hollandi miszticizmussal átitatott 
humanizmusától I lsrae]s egyetemesen emberinek hat 
Liebermann intellektuális éleselméjűségen alapuló mű
vészetével szemben. lsraels lüktető líraisága egész más 
világ, mint Liebermann hideg epikája. Liebermann zsi
dóság4ból, Rembrandt iránti hódolatából eredt kép- és 
rajzsorozata az amszterdami zsidó utcáról, ahol Rem
~~andt lakott; Ezekben a képek b en van talán a leg
tob b melegseg, a legtöbb együttérzés. Impresszionista 
képek e~ek, a német impresszionizmus legjava. Mint 
ahogy ~•e?ermann. le?nagyobb történeti érdeme. hogy 
a ira~c1a Impresszt<?ntzmust átplántálta Németországba. 
Termeszetesen a lJebermanni impresszionizmus nem 
azonos ... a frnncia impresszionizmussaL Jellegzetesen né
met, sot porosz minden ridegségével és feszességével 
gyakran izlésbeli hiányaivaL De megszabadította a né~ 
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met művészetet a bilincsektől, amelyeket a maradiság 
rakot t rá és amelye!-: servadásra ítélték. 

Liebermann magas intellektusának és nagy mű
vészi kvalitásainak bizonyítékai remek arcképei. Bibliai 
képeket is festett. Csak egy ily képe üti meg azt a mér
téket, amelyet művészi rangja megszab : öregkori műve, 
Tóbiás hazaérkezése. Rembrandtnak ugyanazon tárgyú, 
az istenit megjelenítő műveivel szemben Liebermann a 
humanumot tárja elénk egyetlen más művénél sem ta
pasztalt meleg lelkiséggel. Ezt a képet a művész a ber
lini zsidó múzeumnak ajándékozta. 

Nem véletlen, hogy Fényes Adolf (1867-1945) 
első, valóban nagyszabású műveit lsraels hatása alatt 
festette . (Első akadémikus jellegű képeit, Ribera befo
lyása alatt festett zsánerképeit és öregembereit, figyel
men kívül hagyjuk.) Sötét színeiből bontakozik ki első 
nevezetes képcsoportja, · az Israels hatása alait kelet
kezett .. Szegény emberek élete". Egyik németalföldi tar
tózkodása alatt ismerte meg Israelst. A vallásos zsidó 
környezetből kikerült művészre a hollandi festőnek em
beri érzéstől áthatott vásznai nagy hatással voltak. Az 
intellektuális szocializmus termékeny talajra talált Fé
nyesnél, aki a legmagasabb intellektusú feslőink egyike. 
Az ő rokonszenve is a szegény el)lberek, az elhagyot
tak, a munka hősei felé fordult. Erzésének mélység~t 
$Zellemének minden alanyiságával bizonyítják képei. E 
ciklusnak legjava az együttérzés komolyságában. a jel
lemzés egyszerűségében és élességében méltó ekviva-

- lense Israels képeinek. Nemcsak tartalmi szempontbóL 
hanem kompozíció és festési modor tekintetében is ·ro
konságban vannak velük. Mint lsraelsnél. kevés alako
sak ezek a müvek és sötét színeik összhangjaval, tó
nusuk tnelegségével érik el hatásukat. De Fényes csak
hamar elhagyja ezt a tárgykőrt. Egyik megalapítója a 
szolnoki művészteleonek. Barnás, majd szürkés színei
től elfordul. Az Alföld magas, ezüstös égboltja, kemé
nyen átlátszó tiszta levegője, végtelenbe nxúló mesz
szeségei kiváltják belőle az égő, élettel te.li ~zíneB. sze· 
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reletét, kevés, de intenzív színei finom á rnyalatait, 
majd ezeknek a színeknek ezüstös harmóniába olvasz
tását. Ebben a korszakában a magyar impresszioniz
mus egyik legnagyszerűbb képviseloje. Szellemének 
örökké vibráló mozgalmassága azonban nem maradha
tott meg a természetábrázolásnak impresszionista ön
célúsága mellett. Az első világháború küszöbén, az 
Ernst Múzeumban rendezett kiállításán ismét egy más 
Fényes áll előttünk. Cézanne hatása alá került. És ezen 
az 1912-es l{iállításon jutott túl Israelsen, Pissarón és 
Liebermannon . Israels az impresszionizmus előtti · mű
vészet képviselője, Pissaro az impresszionizmus kezdeti 
stádiumától végighaladt fejlődésének minden állomásán, 
Liebermann sem jutott túl ezen a határon . Fényes ez
zel a kiállítással a postimpresszionizmus egyik legjelen
tősebb magyar képviselője lett. E korszakában festett 
magyar rálátásos csendéleteiben a dekoratív ornamen-

. tális formák már nem a véletlen adottságaiból erednek. 
Tudatosan alakít. Már nem a természet esetlegességeit 
akarja visszaadni, hanem céljához képest kombinál, 

·válogat, megfontol. Ezek a csendéletei jellegzetesen ma
gyarok. Nemcsak azért, mert egyszerű paraszti tárgyak
ból alakítja őket, hanem mert színlátása nem lehet rnás, 
mint magyar. Színharmóniája a lokál.is színek mellőzé
sével a tónusban találta meg kifejezését. Nem úgy, mint 
régi képeiben, a sötét színek tónusharmóniájában, ha
nem a világos, derűs, gazdag színekben. 

De ez is csak állomás Fényes művészetében. Fel
tartóztathatatlanul megy előre. A világháború borzalmai 
mintegy a valóságtól való menekedésre késztették Ál
láspontja szerint a színes fotográfia tökélye kérdésessé 
tette a naturalisztikus művészet jogosultságát. Ez akon
templatív míívészet felé irányította. Minden valóság rút
ságot rejtett már magában, csak a belső, szellemi lé
nyeg adhat szépséget a műalkotásnak. A világháború 
alatt bevsejéhez fordult és itt találta meg a képeiben 
el~nktárt mesevilágot. A Biblia, a mese, a törtenet ih
leb. Ebben a korszakában a lényeg szellemi, a festé-
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szet tökéletessége pedig elénk varázsolja ezt a szeiJemi 
lényeget. Nagvon kevés festönk van, aki a Biblia ter
mészetfelettiségét jobban megérteti velünk Fényes AdoU
náL A zsidók megverik ·Amálek hadseregét, Noé bár
kája, Mózes vizet fakaszt a szikl~ból : nem az esemény 
krónikása akar lenni ezekben, hanem a történés nagy-

. szerűségében ecseteli a megrendítő isteni hatalmat. V ég
leg megérlelődött benne az a meggyőződése, hogy a 
kompozícionális művészet az alkotás fogalmához l{öze
lebb van, mint az ábrázoló művészet. A Biblia értel
mezésében látszik Fényes zsidó volta. Nem szentföldi 
kellékekkel, vagy csíkos ruhákkal ad bibliai jelleget a 
l<épeknek, hanem a maga lelkén keresztül érzékíti meg 
8zt a szellemet. amelyet a Bibliában talált. Ezekben a 
képekben már megmutatkozik az az út, amely az ex
presszionizmusban jut végső állomásához. Utolsó képei 
szinte egybefoglalják ezt a romantikus, kontemplatív 
megoldást a magyar tájjal, a magyar levegővel való 
összeforottságával és szinte szimbolikus az a képe, 
a melyet a Szinnyei Merse Pál Társ'-ág 1942-i kiállításán 
láthattunk. Ott áll az öreg festő - érdekes, hogy 
Pissaro, lsraels, Liebermann és Fényes öre~ége olyan, 
minl Mózesé, vénájuk nem apadt meg, az évek száma 
tnűvészetükben csak fejlődést és nem hanyatlást mu
tatott - szemben a magyar tájjal ; a festő , aki ké
peiben saját magát adja, lelkét, szellemét, de szeme 
előtt látja mindíg azt a tájat, amelyben é], azt a leve
gőt, amelyet magába szív. 

Bejárva a zsidó festők útját az israeisi naturaliz
mustól az impresszionizmusorr át a ma művészetéig, 
elérkeztünk korunknak még ma is élő nagy zsidó fes
tőjéhez, Chagallhoz. Ahogyan Pissaro a francia im
presszionizmusban gyökerezik, lsraels a németalföldi 
Liebermann az északnémet Fényes pedig a magyar fes~ 
tészetben, úgy Chagall elválaszthatatlart ifjú korának 
orosz zsidó környezetétől és Párizs művészetétöl. 

Marc Chagall 1877-ben született az oros~ Vitebsz 
tartományban lévő Lisznó városkában es 1922 óta -
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az üldöztetések idejének kivételével, amikor Amerikába 
menekült - Párizsba n él. A legpregnánsabb kifejezője 
a modern festészetnek, amelyről Ozenfant és Janneret 
azt mondjá k : "Ma a festő kizá rólag a tiszta költő ra ng
jában van, egyedüli célja, hogy megfeleljen a lírai szük
ségletnek és csak ennek. Egyszerű és nemes feladat, 
a melyet a műszaki vívmányok felszabadítottak minden 
alacsony és mellékes teendőjétőL" Fényes is egy em
beröltő óta tudatosan elfordul minden naturalizmustóL 
Chagall ennek levonj~ végső következményeit. Teljesen 
elszakad a tárgyias ábrázolástól és költői képzeletének 
szabad szárnyalást enged. Orosz zsidó környezete táp
lálta ezt a meseszerű lírai képzeletet. Ugyanebből a 
környezetből származik a chasszid mese. Ismeretes Ag
non gyönyörű költeménye arról a szegény zsidóról, aki 
a Szentföldre vándorlók hajójáról lemaradván egy szent 
cselekedet kedvéért, ráül a zsebkendőjére és így kel . 
át a tengeren. Becsmérlően vágták Chagall fejéhez, hogy 
irodalmat fest, de Chagall felvette a kesztyűt : Helyes, 
élien az irodalom l Művészetének megértésére ismétel
nünk kell : a művészet a valóságnak nem utánzása, 
hanem értelmezése, a valóság értelmének konkrét, szem
léletes formában való megéreztetése (Szemere). A mű
vészet tartalmi szempontból nem ismer korlátokat. Amint 
Agnon chasszidját zsebkendőjén hajókáztatja, éppen
úgy szabad Chagallnak vándorló zsidaját fellegeken 
utaztatnia falun, városon át és szabad boldogságában 
szépséges feleségével a falu fölött, a tiszta légben le
begnie. Chagall a cári orosz kisváros meggyötört zsi
dóságából nőtt ki, amely nem élhetett volna, ha nem 
várta, nem tudta volna a csodát, ha az élet szennyé
ből nem emelte volna ki a mese valósága. És mert 
gondolatait képei a festőművészet eszközeivel, 'színei
nek valószínűtlen gazdagságával és harmóniájával je
lenítik meg es gondolatait meg érzéseit meg tudta ve
lünk · értetni, azért nagy festő. Nem valami kényelmes 
megértésről van szó. Nem olyanról, hogy valamely fé ny
~~P h~so~lít-e az eredetihez és hogy egy szép nő bá
Jatt elonyesen adja-.e vissza. Chagall krislályosan ra-
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gyogó színei csak azoknak valók, akik el. !udnak ~é
lyedni egy műalkotásban, akiknek nem ciganymuzsJka 
}{ell, hanem Bach és Beethoven, vagy Bartók és Ko
dály. Chagall művészelének titka a szerelem. Csak azt 
festheti szerelemmel, amit szeret. Szereti faluját és ön
magát ; szereti a nyomorúságos muzsikot ; szereti a cso
daváró, üldözött szegény zsidót ; szereti Párizst és sze
reti feleségét olyan szerelemmeL amilyennel csak iga
zán nagy költők szerethetnek. O és felesége és később 
kislányuk elválaszthatatlanok képein. Együttes jelenlé
tük adja meg az érzés teljességél és amikor másik nagy 
szerelrnének, Párizsnak vall szerelmet, nem teheti csak 
feleségével és Idával együtt. Az ő művészetében értjük 
meg Goethe szavait: "Wie köstlich ist's, wenn ein herr
Heher Menschengeist ausdrücken }{ann, wassich in ihm 
bespiegelt". 

Hogy mennyire vallásosan csodaváró ez a mú
vész, mutatják ifjúkori visszaemlékezései : "Csavarog
tam az utcákon, kerestem és imádkoztam : Isten, aki 
elrejtőzöl a felhőkben. vagy talán a cipész háza mö· 
gött, add, hogy megnyilatkozzék lelkem. egy dadogó 
suhanc fájdalmas lelke. Mutasd meg utamat, nem aka
rpk olyan lenni, mint a többiek, új világot akarok látni. 
Es ime úgy látszott, hogy a város meghasad, mint a 
hegedű húrja ; a lakosok elhagyták szokott helyeiket 
és a föld felett · kezdtek járni ; az emberek a tetökön 
helyezkedtek .el és ott pihentek. Az összes színek meg
fordulnak és borrá változna}~ és vásznaim csepegnek 
az italtól." Másutt meg ezt mondja : "Nekem úgy lát
szik. hogy a művészet leginkább lelki állapot. Minden
kinek a lelke szent, minden kétlábúé. a világ minden 
pontján, de csak a becsületes szív szabad. amelynek 
saját logikáia és szabad gondolkodása van." Mennyire 
benne van ebben a gondolkodásban a zsidó hu
manizmus l Chagall művészete a legnemesebb értelem
b_en em,beri, a legkönyörületesebb, a. legmélyebben val·· 
lasos. Es minden más művésznél jobban gyökerezik a 
~~idó nép lelkében. Ez nem is lehet másképp. Pátriá
Jaban, még a festő ifjúkorában is, a zsidók népi közös-
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ségben éltek. Az orosz földhöz való viszony~ teljesen 
egybenőtt a zsidó közösséghez való tartozantióság ér
zésével. Egy másik emlékezésében elmondja, hogy ami
kor Moszkvában a zsidó szin.ház falfestményeit festi, 
kimerülten elterül a fö ldön . .. Edes volt nekem - írja 
- így fekve mar~dni. Nálunk a földre lerítik a halot
takat és a holttest mellett a közelállók a földön sírnak. 
Szeretek így a földön ieküdni és elrebegni neki gond
jaimat és imáimat. Emlékeztem távoli ősömre : Chaim 
Isaak Eisig Segalra, a lucki levitára, ald a mohilevi 
zsinagógát festette és sírtam. Miért nem hívott száz év 
előtt, hogy segítsek neki. De legalább most imádkozzék 
a legmagasabb Bíró előtt, hogy óvjon meg engem ... 
Csepegtesd belém, hosszúszakállú nagyapám, az örök 
igazság egy-két cseppjéL" Ezekben a szavakban vilá
gosan rámutat Chagall arra, ami festészetében iBazán 
zsidó. Segal Izsák a zsidó népi és yallásos művésze t 
egyik legnagyobb remekét alkotta. Eppúgy a mese vi
lágában élt, mint kései unokája. A zsidó művészet jövő 
útja csak ehhez a líra i, csodaváró, messiási hittel telí
tett valóságérlelmezéshez vezethet. 

A szellemi, emberi tartalom kapcsolja egymáshoz 
a tárgyalt öt nagy művészt. Mindegyikük művészete ko
moly és felelősségteljes, mint a zsidó sors . A transzcen
dens felé való törekvés, a zsidó népművészetnek, mint 
minden népművészetnek ünnepé-lyessége. amelynek ha
tása különösen Chaggall műveiben jut lépten-nyomon 
kifejezésre : ezek azok a közös vonások, amelyek a 
jövő zsidó művészetének jellemzői lesznek . A kevés 
megmaradt zsidó műemlék közül ennek a népi, vallá
sos expresszionista művészetnek emlékei a legnagy
szerűbbek Gondoljunk csak a dura-europeszi zsinagóga 
egyik-másik heskójára, vagy a szarajevói Haggáda Noé
bárkájára. A zsidó művészet egyik mélyen szántó ku
tat,ója szembeállítja ezt a lapot Szent Lajos Psalte riu
mana~ u.~ane t~hgyú lapjával. Kétségtelenül a pompa
~z,ereto k1raly szamára ké~zült könyv miniaturá ja, amely 
uanyt szabott a francia gótikának messze fölötte áll 
gazdagsá.J és mesterségbe1i tudás' dolgában a Haggáda 
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e la pjának. Ezzel szemben a zsidó kézirat minden mel
lékeset elhagy s két .nagy részre osztja a lapot : é! fel
sőn a vízen úszik a bá rka és szakadatlanul ömlik az 
eső, az alsón Noé ldszáll a szárazföldre. Egyszerűen 
áll ott a bárka mellett, kezében egy kis állat. Ez az 
ábrázolás a francia udvar részére paraszti és kulturát
lan lett volna. De nincs kép az egész műlörténetben, 
amely a pusztulásban való egyedüllét érzését olyannyira 
kitejezné, mint ez a viskó a vihar és pusztulás köze
peU. A lényegnek a szellemben való keresése a rész
letező leírással és a dísznek előtérbe helyezésével szem
ben : ez a zsidó vonás itt is, mint egy fél ezredévvel 
később a nagykanizsai Chevra-könyv képein és mint a 
meseszerűség a mohilevi zsinagóga falfestményein. 
Mindez beletorkollik Chagall művészetébe ; ez mutatja 
az irányt, amelyben a zsidó festészet ki fog talán ala
kulni az ősi Földön is, ahol ismét zsidó szellemiségtől 
átitatott közösségben élhetnek Izráel fiai. 

NAMÉNYI ERNÖ. 
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SÓHAJ 

Jó bátyáim, merre sodort a Végzet ? 
Barátnőim, hol vagytok sorra mind ? 
Kis hugocskám, mosolygó kis pajtások. 
amerre nézek, fájó űrt találok, -
az emlékezet mély sebekre tapint. 

Ösz nagybá tyán1, fejedet hova hajtod ? 
Agg nénikém, van-e, ki gyámolít? 
A szétszórtak közt seregszemlét ta rtok : 
szelíd papunk, elém varázslom arcod 
és tisztán látlak, bár könnyem megvakít . . . 

Földult a templom, nem zeng a zsolozsma, 
nincs pálmaág. sem hozsannás hívek ... 
Sok árva társam, messze távolokban, 
ez ünneptelen őszön mi fáj jobban : 
az éhség, a hontalanság, vagy hideg ? 

Mi égetőbb, a korbács, vagy a szégyen, 
mi nehezebb, a batyu, vagy a bánat ? 
Melyik gyötrőbb, mi fájóbb, sajgóbb, melyebb : 
a szív sebe, vagy csuklótokon a bélyeg, 
s mi rettentőbb, a szenny, vagy a gyalázat? 

~ estvéreim, rokonaim, barátok, 
t! f!lesszehurcolt hazátlan regement, 
erzitek-e, hogy mennyire visszavár 
ki ~ Hit volt köztetek s fájó Magány 
s k1t lsten szelíd kezével kiemeit . . . 

1944. okt. 5. KECSKEMÉTI MARIA. 
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A PRÓFÉTÁK FORRADALMA. 

A próféták idők fölé magasló alakja nemcsak az 
örök humánum" jogán foglalkoztatott minden későbbi 

~emzedéket - köztük természetesen a miénket is, -
hanem .. sub specie actualitatis" is. A mi korunknak 
pedig az eddigi korok bármelyikénél jobban kelJ érez
nie azt a szinte kényszerítő erőt, amellyel a próféták 
feléje fordulnak, állásfoglalást, értékítéletet követelvén 
tőle. A nagy társadalmi problémák tudatosodásának és 
megoldásának e korában nemcsak az örök értékek hi
deg fényében ragyogó klasszicHásnak kijáró hódol_attaJ. 
hanem a ma is érvényes időszerűségnek tartozó, talán 
nem oly mereven tiszteletteljes, de annál elevenebb ér
deklődéssel fordulhatunk a próféták felé, akikben ko
runk joggal Uszteli az elsőket az emberi társadalom 
nagy bírálóinak s a megújhodás álmodóinak sorában. 

l. 

A próféták megjelenésének hátterében a bibliai 
zsidó népnek az a nagy társadalmi, gazdasági és po
litikai átalakulása álJ, amelyet legszemléltetőbben néhány 
ellentétpár fejez ki : Izrael ellentéte Kánaánnal, a JHVH 
vallásé a Báál-kultusszal, a pásztortársadalomé a föld
mhreléssel, a nomád ideál harca a lelelepült életfot mát 
ideálként szemlélő felfogás ellen, a törzsi szervezet el
lenállása a királyi bürokráciával szemben. 

A zsidóság letelepedése Kánaánban nagyjából 
· ugyanúgy játszódott le, mint a többi hasonló történelmi 

folyamat. A katonás, nomád, addig foleg pásztorkodó 
törzsek megrohanják és fokozatosan meghódítják a ká
naant őslakók magasabb anyagi kultúrát képviselő, le- ' 
települt földmíves társadalmát ugyanúgy, ahogy egy 
évezreddel előbb a sémi akkádok tették a sumérokkaL 
vagy valamivel később a görög törzsek a mikénéi ős· 
lakókkal, vagy a magyarok az itt talált szláv töredé
kekkel. A hódítással és letelepedéssei többirányú gaz-



158 Hahn latván 

dasági és társadalmi átalakulás indul meg. Az addig 
elsősorban pásztorkodó, juhtenyésztő törzsek már ko
rán, még a bírák korában áttértek a földmívelésre. Gi
deon történetében a midjanita harcos á lmában (Bir. 7, 
13) a kenyér (földmívelés l) Izrael népét, a sátor a zsi
dókkal szembenálló beduin, midjanita törzseket jelké
pezi. Jótám példázatában (u. o: 9, 8-15) a szőlő, a 
füge , az olajfa - tehá t a fejlett földmívelésre jellemző 
kultúrnövények a növényvilág arisztokratáL "Jáir sá tor
tábora( (chavvót Jáir. Num. 32, 41, Bir. 10, 4) a Kirá
lyok könyvében (I. Kir. 4. 13) már fallal és érczárral 
megerősített nagy városokként szerepelnek. 

A földmívelésre való áttérés - amely Izrael ese
tében egy, az övénél magasabb anyagi kultúrával való 
megismerkedéssei egyidejűleg jött létre, szükségszerű leg 
a szeilemi és vallási életet is nagymértékben befolyá
solta. Hose a próféta (2, l 0-14) arról panaszkodik : Iz
rael nem veszi tudomásul, hogy Isten adta neki a ga
bonát, mustot és olajat, hanem ez ajándékokat a Báál
nak tulajdonítja. Ez más szóval annyit jelent~ hogy a 
kánaániJák földmívelésével együtt a vele kapcsolatos 
kultusz is utat talált Izrael egyes - elsősorban föld
mívelő - rétegeihez. Amikor Jerobeám király (i. e 930 
k.) egy-egy aranyborjút (valószínűleg inkább bikát) ál
lít fel országa északi és déli határán, a Báál kultusz 
jellemző külsőségét, a bika-alakú isten tiszteletét, viszi 
át a JHVH kultuszra, nyilván népszerűségének eme-
lését várva tőle. 1 

· 

A földmívelésre való áttér-és együttjárt azonban a 
régi törzsi szervezet felbomlásával is. A származáson 
alapuló törzsi rendszer helyébe a területi tagozódás 
lép. 2 A törzsek nevei már nem annyira származási egy-

1 Nem valószínű, hogy Jerobeám egyiptomi hatás (Ápisz-bika) 
alatt cseJekedett volna: az Apisz-bika élő áflat, bika v. borjú alakú 
szobrot nem készítettek az egyiptomiak (Lods: Israel p. 370). Bika
alakú vagy bikán nyargaló isteneket a Közel-Keleten mindenfelé 
imádtak. (Adatok: Zimmern - Winckler: Die Keilinschriften u. d. 
A T p. 448 k.). CAH Il. 35 J. 

2 MQret-Davy: Des clans aux empires pp. 65-68. Benzin
ger·: Hebr. Arch.: 251. l. 
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séget jelentenek, mint inkább azonossá válna~ egy te
rület lakosságávaL Báánát és Rékábot JI. Sam. 4, 2 
azért nevezi benjáminitáknak mert születésük helye, 

Beérot is Benjáminhoz számít". A régi kötelékek meg
i~zulásáva l - látni fogjuk, hogy csak meglazulásróL 
nem pedig felbomlásról lehet szó - a gazdesági rend
szer is megváltozik A sivatag "termelési javai", a le
gelő és a kút a törz~ön vagy nemze1ségen.. belül köz?
sek voltak A vagyon t jelentő nyáj birtokolása pedig 
meglehetősen ingadozó volt. Egy-l<ét inséges év (gon
doljunk pl. Jákóbra) vagy egy sikeres b~duin-betörés 
(p l. Jób esetében) a tegnapi dúsgazdagot koldús-sze
génnyé tehette. Hogy ezen a vidéken a gazdasági té
nyezők nem kedveztek gazdag beduin dinasztiák kifej
lődésének s ennek következtében nem alakult ki az 
ú. n. nomád feudalizmus sem, szemléltetően illusztrálja 
a Tórában feljegyzett edomita király-lajshom (Gen. 36, 
31 kk.), amelynek tanúsága szerint egyetlen király sem 
örökítette át hata lmát fiára, azaz : nem alakult ki ural
kodói dinasztia. 

A letelepedés és a vele együttjáró állandó föld
birtok lehetövé tette az addig is fennálló vagyoni kü
lönbségek állandósulását, immár több nemzedékre ki
terjedően. Az "új gazdagok.. e rétege eleinte minden 
bizonnyal a régi törzsi rendszer vezető családjaiból ke
rült ki : a nagy nyájak birtokosai földbirtokot is szerez
tek eddigi vagyonukhoz, az á llattenyésztés tnellett a 
földmívelésre is áttértek. Nábálnak (l. Sám. 25 f.) 3000 
juha, 1000 kecskéje van, de felesége Dávidnak ked
veskedni akarván, Jigyelmességül" 200 kenyeret. 200 
datolyáskalácsot, bort küld embereinek. Ez a példa 
·es,yébként azt is tanúsítja, hogy Izraelben a nyáj-birto
kos és a fö:dbirtokos rétegeket nem szabad egymástól 
oly élesen és hangsúlyozottan elválasztani, mint ahogy 
az egyes kutatók részéről megtörténik.3 A ~ két réteg, 

. 
3 

Lurje : Studien zur Geschichte der Wirtschaitlichen u. so-
Zlalen Verheltn.isse im israelitisch-jüdischen Reiche (BZAW 45) p. 
14 :. "es muss Immer betont werden, class wir in Israel zwei ver
schtedene Arten von Besitz scharf zu un terscheiden haben etc." Ez 
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éppen a nagybirtokosok osztályán belül, rnesszemenően 
egybeolvadt. Hasonlóképpen megmaradt a zekénim 
(sejkhek) politikai hatalma is :4 a kapukban továbbra is 
a régi idők vénei ítélkeztek. (V. ö. Deut. 16, 18 ; 19, 
12.) E mellé a régi nemesség mellé csak a királyság 
kialakulásával lépett az új, hivatali arisztokrácia. Ennek 
t{lgjai részben a király rokonságából kerültek ki -
Avnér Saulnak, Jóáb Dávidnak volt unokaöccse -
részben más, ~lőkelő családokból, de elég nagy szám
ban lehettek közöttük ismeretlen származású "homo 
novus"-ok is. Áchitófelnek, Dávid összeesküvő tanács
adójának,· és Omti-nak, Elá hadvezéré nek, a későbbi 
dinasztia-alapító királynak apja nevét sem jegyzi fel a 
Biblia. jeiéül. annak, hogy éppúgy ismeretlen szárma
zásúak voltak, mint az arámi Chazáél, akit III. Salma
nasszar felirata "senki· fiának" nevez. 5 Az új nemesség 
jólétének alapját egyrészt a király_i adománybirtokok.(L 
Sám. 8, 14; 22, 17, Ezek. 45, 8), másrészt a bírói és 
közigazgatási teendőkkel ókeleti szokás szerint együtt
járó mellékjövedelmek jelentették. A kétféle ariszto
krácia tehát, melyn

1

ek típusai egyfelől olyan jómódú, fa
lun élő földbirtol{osok, mint Nábál, Barzilláj, vagy a 
.. sunémi asszony" férje (II. Kir. 4. f.), másielől olyan, 
a fővárosban lakó katonai és polgári vezető egyénisé
gek, mint Benájáhu, Adoniram, Sevna, vagy a Sáfán 
család - az idők folyamán minden bizonnyal egybe
olvadt. A jómódú földbirtokosréteg tagjai beköltöznek 
a két főváros - Jeruzsálem és a IX. sz. derekától 
kezdve kiépült Somron- egyik_ébe. Legalábpis erre kö
vetkeztethetünk egyrészt abból a pozitívumbóL hogy a 
próféták gazdagokról beszélve . mindig város-, sőt : fő· 
város lakókra gondolnak, másrészt abból a negatívum
ból, hogy az elbeszélésekben az Omri-dinasztia utáni 

vonat~ozhatik az egyéni kisgazdaságokra, de sokkal l~evésbbé a 
nagybutokra, ahol - Nábál példája mutatja - vegyesgazdálkodás 
folyt. 

4 Baron : A social and religiaus history of the Jews. N. Y. 
(Columbia) 1937, l. 64. 

6 A felirat szövege AOTB 344. I. 
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korból már alig találl<ozunk az előbb említeltel<hez ha
sonló gazdag vidéki földesurakkaL 

Egyes társadalmi rétegek emelkedésével együtt
járt más rétegek lesüllyedése. Ezek a földhöz-nem-jut
tarottak vagy földjüket veszítettek, akik mint iöldnélkü
liek, a Biblia felfogása szerint is nemzetségükből kiszo
rultak s így politikailag jogtalanokl<á váltak, mint zsel
lérek (gérim) vagy mint szolgák (avadim) éltek mások 
földjén. A gér szó eredetileg nemcsak idegent vagy jö
vevényt, hanem zsidó földnélkülit is jelentett. 6 Egészen 
bizonyos, hogy a T óra mezógazdasági szociális törvé
nyei : a péá, semitta, stb. éppen annyira szelgálták az 
izraeli földtelen gér-ek javát, mint idegenekét vagy le
települt jövevényekét A földbirtok híján a nemzetség 
közösségéből s a politikai egyenjogúságból is kizárt ré
tegek, mint "munkátlan, gyökértelen, l<eserű- lelkű" exisz
tenciák · (Bir. 9, 4 ; ll, 3 ; I. Sám. 22, 2) egy-egy erő
seb szervező egyéniség vagy bandavezér körébe ke
rülve - amilyen volt pl. Avimelech, JHtách, vagy Dá
vid is, pályája elején - annak kíséretét alkották. 

Izrael fej}ődése a télnomád társadalomból a kirá
lyi feudalizmus rendszeréig hasonlóan folyt le tehát 
más népek ugyanilyen jellegű átalakulásához. Volt 
azonban a bibliai-kori zsidó társadalom-fejlődésnek né
hány olyan vonása, amely annak minden más néptől 
elütő, sajátos, egyéni jelleget adott : és éppen ez az 
egyéni jelleg határozta meg a próféták fellépésének tár
sadalmi és kultúrális előfeltételeit 1s. 

2. 

Izrael pásztori tá rsadalma nem mint laza és iel
bomlásra kész "nyersanyag" találkozott a földmíves 
társadalommal, hanem mint tudatos, kialakult, hagyo-

6 Weber: Studien zur Religionssoziologie lll. (Das antike Ju
denlum) p. 32 kk, E. Meyer !Entstehung des Judentums) alapján. 
V. ö. Lev. 25, 23; 25, 35; Bir. 17. 7; l. Krón. 29. 15. 

Ar. IMIT e\lkönyve. 1948. ll 
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mányokkal biró közösség.7 Ezt a szellemi tartást, l{ul
túrális és erkölcsi felsőbbrendűségi tudatot Izrael szá
mára elsősorban vallása: a sivatagi jelleget megőrzött 
JHVH- kultusz~ ·biztosította. A "sivatagi" hagyományú 
zsidó szemében a kánaáni vallásrendszer és életforma 
"utálat" volt. Kánaánt a Biblia szerint az erkölcsi élet 
alacsonyrendűsége (Lev. 18, 27-2~), a szülői tisztelet 
hiánya (Gen. 9, 20-27), gyermekáldozás (Deut. 12, 31 ; 
Jes. 57, 5), általában bűnös életmód (Gen. 15, 16) 
jellemzi. 

Ennek következménye elsősorban az, hogy a si
vatagi élet szervezeti formái makacsabbul tartották ma
gukat, mint ahogy a kutatók egyrésze - idegen 
analógiák alapján - gondolja.8 A letelepedés és a ki
rályság megalakulása a törzsi és nemzetségi szerveze
tet csak meglazította, felhigította, de nem bomlasztotta 
fel. Az ősi törzsi földközösség csökevényei is fennma
radtak a nemzetséghez tartozók elővételi joga (geulla) 
alakjában egészen az állam felbomlásáig. Jeremiás még 
Jeruzsálem ostroma idején is e nemzetiségi elővételi 

. jog alapján jut egy földbirtokhoz (32 f.). A· Salamon ad
minisztratív reformjával bevezetett közigazgatási &gysé
gek nagyjából azonosak a régi izraeli törzsi, ill. kána
án1 letelepedési területek határával. 9 A törzsi szárma
zást még a királyság idrején is számontartották, Izrael
ben úgy látszik az Omri-dinasztia koráig. Salamon ld
sérlete, hogy a zsidó népnél is bevezesse az egyiptomi 
despotizmu3t : királyi jobbágyokkal, robotszolgáltatás
sal és robotfelügyelőkke], - a halála után kitört forra-

• 
7 Hogy már a honfoglaló zsidó nép erős és kialakult hagyo-

manyokkal rendelkezett, ma már a luitikai alapon álló tudomány 
s~m tagadja. V. ö. Lods: i. m. 359, Torczyner: Die Bundesiacie und 
d1e Anfange der Religion lsraels (Breslau, 1930). 

8 lg~ Meyer. Lurje, W eber idézett műveikben. - Causse: 
Les prophetes et la crise sociologiqiJe de la religion d'lsrael (RHPR 
XII) 1.9~2. (97- ~40) E:. A~erbach ellenkező irányú és szintén túlzó 
(a profeta~. egyertelmu kiJelentéseit figyelembe nem vevő) vélemé
nyet 19 Wuste u. Gelobtes Land ll. l [l. 

k
. Alt: lsraels Gaue unter Salomo (Alttest. Stud.) 1912.- Tér-
epet l. Auerbach i. m. l. 251. 
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dalommal végleg meghiusult. Az államhatalom forrása 
elméletben és gyakorlatban egyaránt maga 'a népkö
zösség volt :10 ebben Izrael az ókori Kelet~n egyedül
álló módon ragaszkodott a régi törzsközösség egykor 
általános hagyományaihoz. Szerződéseket, elkötelezése
ket nem a- király, hanem a nép képviselői l{ötöttek, 
Jósuának a gibeonitákkal kötött, még legendás szerző
désétől (.Jós. 9, 15) a Jósiháju által összehívott népgyű
lésen át (II. Kir. 23, 1- 2), egészen az állam bukásá
nak úgyszólván előestéjén kötött - és utána azonnal 
meg is szegett - ünnepélyes elkötelezésig a héber 
rabszolgák szabadon bocsátására (Jerem. 34, 8-9) 

De okunk van feltételezni azt is, hogy a társadalom 
átalakulása sem volt oly gyökeres, mint azt általában 
gondolják. Weber alapvető és igen nagy hatást gya
korolt műve szerint a városok fegyverforgató és a fegy
verkezést - szemben a falvak lakosságával - anya
gilag is biró lakossága a görög polis-ok mintájára még 
a bírák korában leigázta, ill. bérlövé tette a régi sza
bad·parasztságot és éppen az ily módon fegyvertelenné 
vált és a politikai életből kiszorított réteg lett volna a 
zsidó vallási hagyományok kialakítójává és hordozó
jává.11 Ennek a nézetnek valószínűségét a nagyon is 

to A népgyűlések s rajtuk keresztül a nép szerepét hangsú
lyozza: Alt: Die Staatenbildung der Israelilen (Leipzig, AO. 1930). 
V. ö : Galling : Die israelitisebe Staatsverfassung in ihrer vorder
asiatischen Umwelt (Leipzig, 1929). Sulzberger: The Am-Haarelz. 
the ancien! Hebrew parl iament (Philadelphia, 1909); eredményeinek 
egy részét késöbb mega e szerzö revideálla · The Polily of the an
cien! Hebrews (J. Q. R. N. S. III (1912) pp. 3-4.) 

11 A városol~ szerepe és jelentósége e bibliai korben mind
máig vitetott és l\evéssé tisztázott kérdés. Egyes kutatók (Benzin
ger: Arch. 98 kk. W eber i. m. 16-25, 63-66) úgy vélik, hogy a 
városok e görög polis-ok mintájáre hatelmul'.ban tertották a vidé· 
ket. Erre utal az ismétlödé bibliai kifejezés, amely e kisebb telepü· 
léseket a városok .,leányainak'' nevezi. (Num. 21. 15; 32, 42; Jos. 
17, ll stb.) A felvak adót fizetnek a városiaknak, s a városok bí
ráslwdáse. here idején pedig védelme, ill. katonai vezetése alatt ál
lanak. - Ezzel a nézettel szemben J. Gu timenn (MGW J 69 (1925\, 
206 k., Cesperi : Die Gottesgemeinde v. Sinai. Auerbach: i. m. Il. 
57 k.) e városok jelentöségét kevésre becsülik és azokat lényegük
ben paraszti településeknek tekintik Ezt igazolja e .. városok" -nak 
nevezett települések feltűnö negy száma (1. Kir: 4, 13 szerint Básán-
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szűk anyagon belül több adat is kétségessé teszi. Egy
részt egyéni, már idézett példák egész sora tanusílja 
egy jómódú paraszt-réteg fennál1ását a Bírák kora után 
is. Másrészt pedig nincsenek adatok a Bibliában arra, 
hogy a városok a 1örzsi kereteken kívül maradva. kü
lönleges jogokkal bírtak volna. Végül pedig hivatkoz
hatunk a Menáchém izraéli király (i. e. 7 45-736) á lta l 
az asszírok részére fizete tt 1000 kikká r (talentum) ezüs
töt kitevő hadisarcra, melyet a király úgy szerzett meg, 
hogy 50-50 sekel összegben (l kikkár = 3000 sekel, 
v. ö. Ex. 38, 25 k.)12 a "gibboré há-chájil .. -tól, a fegy
verviselő réteg tagjaitól hajtott be.13 Ez an nyit jelen t, 

ban 60 fallal körülveH város volt; IlL Thutmosis 118 palesztina i és 
szíriai várost sorol fel győzelmi feliralában (AOTB 82 kk) ; Szan
herib pedig csupán Judában ..46 fallal körülvett várost és szá mlalan 
kisebb települést fogiEli t el" (u. o. 353 1., 13 s) - ezek a fe1tűnóen 
nagy számol~ csak úgy érthetők, ha városon már egészen kicsiny, 
1000-2080 la kosú településeket értünk. A városok csekély lakosság
számát bizonyítják az ásatások nyomán napvilágra került szűl{ fa
lak (Jericho városfalának hossza mindössze 780 m .. az egész vá
ros területe, beleszámítva az ulcákat és piacol, kb. 4 D·km. Való
színű tehát az; hogy egy-két igazi város (Judában Jeruzsálem és 
esetleg Hebron, Izraelben Somron . Szichem, esetleg még Tirca) lü
vételével csak faluszerű települések volfak amelyeket akkor nevez
tek városoknak ha falla l voltak körülvévE>. Ezek lakóinak aligha 
voltak nagyobb előjogaik a még kisebb, nyilt településekkel szem
ben. Ezzel szemben a két főváros. melyek lakosságána}{ száma 20 
-30.000 re tehető (Baron: Ha-uchluszija ha-jisz ráélít Chajes ekv. 
héber rész 76-136), úgy is, minl nagyobb város, úgy is, mint fő
város, kivállságas helyet foglalt el a vidékkel szemben. Jeruzsfilem 
a prófétai beszédekben párhuzamos, ill. egyértel mű egész lúdával 
(Jes. 1, l ; 3, 8: 5. 3; Jer. 3, 16-17; 4. 3; Am. 2, 5 stb.) . Amit te
hát Wéber á ltalában a vá rosokra mondoll. az cum gra no salis vo
natkozhatik a két fóvárosra a IX. szd.-tól kezdve. 

12 Egy ezüst kikkár súlya 43 2/ 3 kg, tehát 50 sekel (l mina a 
később használt elnevezés szerin t) = 727 gr.' ezüsttel (v. ö Benzin
ger, i. m. 201 1.). Ez az akkori alacsony életszínvonal és az ezüst 
nagy vásárló értéke mellett egy középbirtokos számára · igen nagy 
összeg lehet~!!. Két kikkár ezüstért .. szólóket, olajligeteket, nyájat, 
szeigákat és szolgálókat" lehetelt vásárolni (csak így érthető IL Kir. 
5, 23 -;~6) . A pénz magas vásárlóértékéról Ba ron i. m. 59. U. 

A gibboré·há-chájil-ról ellen tmondók a nézetek. Weber i. 
m . 19. kk. szerint ez: az. elnevezés termtnus lechnicusa a fegyver· 
forgato vagyonos. ·varosJ nemességnek Ujabb kutatók a szó hasz
n~lalának i!y szűk jellegél általában tagadják (Baron i. m. l. 69), 
•ha-hanem 10ii8l. 
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hogy Izrael országában, alig néhány évvel az ország 
pusztulása előtt még mindíg maradt 60.000 adólizetésre 
képes, fegyveryiselő, önálló exisztenciájú paraszt-családfő. 
Ha a legfeljebb 7-800.000 lelket, azaz kb. 150.000 csa
ládfő t számlá ló népben 14 ily nagy számban és hozzá 
ily nagy százalékban volta k önálló. adózóképes pa
raszti elemek, ez kizárja a nnak a feltevésnek lehetősé
gét, hogy ekkorára a városlakó uralkodó-réteg már tel
jesen hatalmába ragadta volna a földbirtokot. Ez az 
adat azonban mást is mutat : azt bizanyítja, hogy az 
az adórendszer - valószínűleg nem a nnyira kezdetle
gessége vagy a hadisarc behajtásának sürgős volta 
miatt, mint inkább tudatos gazdaságpolitika folyaménya
kén t - a kis- és középbirtokra kedvezőtlen, a nagy
birtok szempontjából pedig kedvező volt, hiszen a nyil
ván igen különböző nagyságú földbirtol{okra azonos te
her esett. Hogy a progresszív adórendszer a zsidó ki
rályságban nem volt ismeretlen, bizonyítja Jójákim ju
dai kirá ly haclisarca egy évszázaddal később (II. Kir. 
23, 35), amely minden adófizető t "vagyonához képest" 
terhelt meg. Ha a Biblia ez objektív adatait összevet
jük a VIII. sz. prófétáinak kifakadásaival a főváros 
lakóinak kapzsisága ellen, arra az eredményre kell jut
nunk, hogy az önálló parasztság megsemmisítésére irá
nyuló törekvés nem - mint W eber feltételezi - a bí
rák korában , hanem csak a kirá lyságnak a IX. sz.· 
ban (Izraelben az Omri-dinasztia trónralépéséven bekö
vetkezett megszilárdulásával indult meg. 

Ebből pedig egy másik - a jelenleg uralkodó fel
fogássa l ugyancsak szembenálló - következtetésre ju
tunk. A prófétákba n megszála ló nomád ideálban a mai 
kutatás a tórzsi rendszert kiszorító királyi bürokráciá
val szemben fellépő .. kultúrpesszimista" reakció t lát .tr> 
Ha azonban a törzsi szervezetnek, bizonyos meglazu- . 

14 A becslés Baron 11. jegy?.etben idézett tanulmánya alapján. 
16 Humbert : La Jogique de la perspectíve nomade ehez Osée 

(Marti ekv .. 1925. 158 kk.); Causse: Les prophetes contre la civilisa
tion (Alencon 1913 - csak idézetből ismerem ; Lods : Les proph~ 
tes d'lsrael 70 kk.. Auerbach. i. m. 112 kk.) 
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lása ellenére is, lényegében való továbbélését tanúsí
tották a iorrásol~. akkor fel kell téte leznünk, hogy az 
ú. n. ., nomád ideál" nem hirtelen n1erült fel egyes tár
sadalmi rétegek gondoll{odásában, hanem változatlanul 
továbbélt a hatalomból fokozatosan kizárt rétegek ha
gyományaként. Amiként az ország szervezetében egy
tnásba fonódva élt tovább a királyi hivatalnokállam 
rendszere és a törzsi szervezet, úgy élt tovább e két 
társadalmi rendszernek megfelelő ké tféle szemlétet : a 
.. pásztori" és a "fö ldmíves" tradíció, amelyek még a 
Tóra elbeszéléseit is - amint éppen a jelenlegi kuta
tás kideríteni igyekszik - a kétféle tá rsadalmi rend
szernek megfelelően színezték. A pásztori vagy nomád 
tradíció a sivatagi életet többre becsülte a lete lepült 
életmódnál, a pásztori foglalkozást a földmívelésnél ; a 
vá roslakó rétegre és életmódjára gyanúval tekintett ; a 
zsidó történet fénykorának a siva tagi vándorlás kor
szakát tekintette, a zsidó nép jövőjét pedig a sivatagba 
való visszatérésben látta. 

A zsidó társadalomnak még két, általánosan is
mert vonására kell végül rámutatnunk : az egyik az 
ipar és kereskedelem fejletlensége, a másik a rabszol
gák csekély száma. Az ipar diHerenciá latlanságá t nem
csak az a tény bizonyítja, hogy minőségi munká ra kül
földről kellett munkásokat behozni, hanem az is, hogy 
az "iparos" foga lmára a biblia i héberben csupán egyet
len szó van, a chárás, 17 amely megfelelő szókapcso
latban ácsot, kovácsot, lakatost, kőfaragót egyaránt je
lenthet. A kereskedelem fejlellenségét pedig nemcsak 
azzal a sokszor idézett megfigyeléssei fogjuk igazolni , 
hogy a .. kenááni" szó a Bibliában kereskedőt jelent 
(Jes. 23, 8, Jech. 14, 21 stb.), és nemcsak azzal a már 
Josephustól kiemeit ténnyel, hogy a Földközi tenger 
partja a Biblia korában nem lévén zsidó birtok, nagy
arányú nemzetközi kereskedelem sem alakulhatott ki 
(Josephus : Contra Ap. I. 60 §), hanem a bibliai kife-

, 
16 Trencsényi-Waldapfel l : Le fond sociale des deux mythes 

d Adam. Goldziher Ekv. (Budapest. 1948. s. a .) 
17 

Erre rámutat Lods : Israel, 451 l. 
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jezésmód ama sajátságával , hogy az "eladó" mindíg a 
szegén nyel, a .. vevő" pedig mindíg a gazdaggal egy
értelmű. A vevő-eladó viszony analog a gazda-szolga, 
hitelező -adós viszonnyal Oes. 24, 2; Ez. 7, 12-13); ez 
pedig csa kis oly tá rsadalomban lehetséges, ahol még 
nincs kialakult kereskedő-osztály. A próféták korholá 
beszédeiből tudjuk, hogy a nagybirtokosok maguk ad
ták el saját gabonaterm~~üket. "kicsiny vékát drága 
á ron mérve" (Am. 8, 5). Onálló kereskedőosztályról itt 
sincs szó : ez pedig az anyagi különbségek növelésére 
vezető egyik legfontosabb jelenségnek hiányát jelenti. 

Ugyanezzel a következménnyel járt a rabszolgák 
csekély száma.18 Az ókori, rabszolga-munkaerőn ala
puló társadalmakban a rabszolga-utánpótlásr:tak három 
fő forrása vol t : 

l. A rabszo/gaszerző háború, a hadifoglyok által. A 
rabszolgaszerzés e módja a zsidó nép elől, a honfog
lalás utáni korban, úgyszólván zárva volt. A rabszol
·gákul elhurcolt zsidó hadifoglyok száma, különösen az 
asszir korszak óta, messze felülmulta a zsidók által 
szerzett idegen hadifoglyokét 

2. Békében a nemzetközi rabszolgapiac. Ez a 
beszerzési forrás költséges volta miatt volt igen korlá
tozott. 

3. Adósságokba jutott vagy valamilyen bűn (főleg 
lopás) miatt rabszolgává te tt emberek. A rabszolgaság 
e harmadik forrását. amely Athénben és Rómában az 
első társadalmi harc kiindulópontja lett, a zsidó népnél 
az elevennek érzett és a gyakorlatban is. legalább időn
ként, alkalmazott (Jer. 34 i.) bibliai törvény oly métték
ben korlátozta, hogy héber rabszolgáról a szó teljes 
értelmében alig, - legfeljebb béresről beszélhetünk. 

A rabszolgaság intézménye az ókori gazdasági 
életet két szempontból befolyásolta : egyrészt a rab
szolga-tulajdonos, gazdagabb rétegek számára félig-in
gyen munkaerőt szolgáltatván, a gazdasági különhsé-

18 Ennek a jelenségnek szociális szempontból való fontossá
gára Baron i. m. l. 59 l. mutat rá. 
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gek növekedését mozdította elő ; másrészt azonban, mint 
a szabad emberek társadalma mögött sötétlő Jekete 
háttér", puszta jelenlétével enyhítette a szabadok tár
sadalmának belső ellentéteit. A rabszolga-társadalom 
hiánya tehát Izraelben egyrészt csökkentette a szabad
társadalomban meglévő objektiv különbségeket, más
részt azonban növelte a szubjektiv érzékenységet e kü
lönbségekkel szemben. 

A bibliai-kori zsidó társadalom belső fejlődésének 
rajza tehát az alábbi képet adja : a VIII. sz.-ig a no
mád társadalom rendszere, a sivatagi életmód és ha
gyományok szívós továbbélése következtében, csak ke
véssé változott. A döntő változást nem maga a letele
pedés jelentette, hanem a királyi hatalom megszilárdu
lása és a fővárosi hivatalnok-arisztokráciának ezzel 
együttjáró előtérbe-jutása, előbb Izraelben (a IX. sz.-ban), 
majd Judeában is. Csak ezzel kapcsolatban indult meg 
a szabad parasztréteg felszívódása és átalakulása a fő 
városi gazdagok bérJőivé. Ez a folyamat a IX-VIII. .. 
sz.-ra tehető . Az átalakulást késleltette a fej lett keres
kedelemnek és iparnak, valamint nagyobh rabszolga
tömegnek hiánya - de éppen ezek a tények, valamint 
a "sivatagi ideál" és a nomád szervezeti és kultúrális 
hagyományok továbbélése érzékenyebbé is tették a 
"törzsi demokrácia '' szabadságához nagyonis hozzászo
kott néprétegeket az új elnyomással szemben. 

A kezdődő elnyomással szembeh védekező nép
rétegek ellenállása tehát egyszerre három területen ke
rült szembe az uralkodó rétegekkeL Gazdasági-politikai 
téren, n~int az elnyomottak és kizsákmányoltak küz
delme az új hatalmasok ellen ; vallási téren, mint a 
tiszta monoteizmus harca a szinkretisztikus Báál-kultusz 
ellen ; és társadalmi-kultúrális téren, 1nint a nomád 
ideál szembenállása a földmíves ideállal. 

Ebben a háromszoros, de egys,;gesnek érzett küz
delemben hallatták hangjukat a próféták, mint az el
nyomottak ügyének képviselői, mint a tiszta eayistenhit 
harcosai és mint a ,,sivatagi ideál" szószólói. o 
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3. 

Ha a "próféta '' szón nem a rabbinikus hagyo
n1ánynak (Meg. 14a) mind a 48 prófétáját és 7 próféta-

. nőjét értjük, és még csak nem is mind a 15 bibliai 
prófétai könyv szerzőjét, hanein a szó értelmének bi
zonyos önkényes megszűkítésével 1 9 az exilium·előtti és 
alatti író-próféták legnagyobbjait (Amesz, Hosea, Jesája, 
Micha, Jirmija, Cdanja és leg~eljebb még leehezkél és 
a Névtelen Vígasztaló) gondoljuk e szón, akkor igazat 
adhatunk annak a közkeletű nézetnek, amely már a 
Talmudban is hangot kap (Szanh. 89a), hogy az egyes 
próféták problémáikban és hirdetéseikben egymás kö
zött meglepő összhangot mutatnak. A próféciának bi
zonyos felfogásbeli és stiláris egyéni színezetén túl, a 
felvetett problémák és megoldásaik, a prófétai pátosz 
és szimbolika tekintetében olyannyira hasonlóak egy
máshoz, hogy joggal tekinti a mai kutatás· a prófétákat 
egységes szellemi mozgalom tagjainak, akikről - egyes, 
a lényeget csak kevéssé érintő individuális vonások 
háttérbe szorításával - mint egységes szellemi közös
ség tagjairól lehet szólni. Ezt természetesen részben a 
rabbik kiválogatá munkája tette lehetövé, akik a pró
fétai irodalomnak számos és egymásnak ellentmondó 
szellemű alkotásai közül csak azokat örökítették meg a 
Szentírásban, amelyek bizonyos egységes szellemet fe
jeztek ki. 

A próféták társadalmi tanításaiban ez az egységes 
á llásfoglalás az elnyomottak mellett annál feltűnőbb, 
mert korántsem származtak mindannyian az elnyomott 
osztályokbóL Jesája a királyi család biz~lmasa, köny
nyerr lehet, hogy magais - ahogy a hagyomány tartja~0 

- a királyi családdal rokonságban volt. Cefanja min
den valószínűség szerint Chizkijáhu király egyenes le
származottja, Jeremiás ősrégi -- bár alighanem Sala-

tu Igy határozza meg a prófécia körét A. Heschel is (Die Pro-
Rhetie Krakkó. 1936). · · 

20 Részletesen fejtegeti ezt ft kérdést Kecskeméti. Ezsajás 
ll. k. első fejezetében. V. ö. Talm. Meg. 10 b. 
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mon óta kegyvesztett - papi család sarja, és csak 
Ámoszról és Micháról tehető fel (bár bizonyíték erre 
sincs. sőt Arnoszt a Talmud (Ned. 38a) példaként hozza 
fel arra, hogy minden próféta gazdag volt), hogy ma
guk is az elnyomottak közül valók : Ámosz pásztor és 
fügetermelő, Michának (ugyanúgy, mint Ámosznak) apja 
nevét sem közli a Szentírás, ami azt jelenti, hogy nem 
származtak számontartott nemzetségből. Ennek ellenére 
a királyi családból való Jesája, Ámosz, a pásztor, va- l 

Iamin t a többi próféta szociális tartalmú hirdelései egy
azon szellemet fejezik ki : .,Jaj azoknak, kik házat ház 
mellé, szántóföldet szántóföld mellé szereznek, míg nem 
lesz már hely és magatok laktok az országban ... " 
(Jes, 5, 8, v. ö. 3, 4). "Jaj azoknak, kik gonosz rende
leteket rendelnek s ha feljegyzik, gyalázatot jegyeznek : 
perben kisemmizni a szegényt és megrabolni népem 
nyomorultjainak jogát, hogy özvegyek legyenek zsák
mányukul és kirabolják az árvákat" (u. o. 10, l). "Jaj 
annak, ki házát igaztalanságra, palotáját jogfosztásra 
épiti, embertársát ingyen dolgoztatja és munkabérét nem 
adja meg .. . ". (Jer. 22, 13, v. ö. u. o. 5, 25). "Halljá
tok ezt, ti Básán-tehenei, kik Sómrón hegyén laktok, 
szegények kirablói, nyomorultak nyomorgatói, kik férje
tekhez csak így szóltok: gyere, hadd igyunk!" (Am. 4, 
1) ... Halljátok ezt, akik a nyomorult ellen törtök, hogy 
kiírtsátok a föld szegényeit, mondván : 'mikor múlik már 
el az újhold, hogy árusíthassuk az élelmet, mikor a 
szombat, hogy megnyithassuk a magtárat, csökkentsük 
a vékát és növeljük az árát, és hamissá torzítsuk a 
mérleget ; hogy majd pénzünkön .negvegyük a szegényt, 
a nyomorultat egy pár saru árán, odadobva nekik a 
gabona hulladékát . .. " (Am. 8, 4, v. ö. 4, l ; 6, l, 8). 
"HalJjátok ezt Jákob házának fejei és Izrael vezetői, 
kik gyűlölitek a jogot, és mindent, ami egyenes, elfer
dítetek l Ciónt vérbűnre építitek, Jeruzsálemet álnokságre 
alapozzátok, a vezetők ajándék szerint ítélkeznek, a pa
pok pénzért döntenek, a próféták zsoldért jövendölnek 
- és még Istenre hivatkoznak, mondván : ,hiszen Is
ten közöttünk van, minket nem érhet baj' : - ti miatta-
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tok szántják majd fel Ciónt, lesz Jeruzsálem romhal
tnazzá s a szentély hegye erdőborította magaslattá." 
(Mi. 3, 9, v. ö. 3, l). A példák, idézetek száma még 
gyarapítható len~e._ 

A felsorolt Idezetek nemcsak a nyomor és kizsák
mányolás ellen való felháborodás, nemc~ak a hatalma
sokkal szembenálló prófétai harag ma is megrázó erejű 
bizonyítékai, hanen1 módot adnak arra is, hogy e szá
zatok belső indítékait megkeressük és ezeken keresztül 
a próféták szociális magatartásának néhány jellegzetes
ségét megHgye]jük. 

Induljunk ki abból a feltűnő jelenségbőL hogy a 
megszólítottak mindíg maguk a gazdagok, a hatalma-

. sok, az elnyomók, és egyszer sem a szegények és el
nyomottak, akiknek érdekében, - de, úgy látszik, akik 
nélkül - a dörgő erejű hirdetések megszólalnak. Ez 
lehet - és bizonyos mértékig így is volt - puszta sti
láris forma, mert nem képzelhető el, hogy a gazdagok 
elleni kitöréseket ne ha llgatták volna nagyobb szám
ban maguk az "érdekelt" szegények, mint a megszólí
tott gazdagok. Mégsem véletlen ez az irodalmi forma : 
mert ha a próféta egyáltalán nem szólítolta meg a sze
gényt, a kitosztottat - nem is szólíthatta fel ellenál
lásra, szervezkedésre. Ez az első nagy különbség a 
próféták és az utánuk következő társadalmi újítók és 
forradalmárok között: míg az előbbiek a bűnös hatal
masokhoz fordulnak a megdöbbenlés közvetlen céljá
val és az erkölcsi kényszer elői_dézte javulásnak talán 
halvány, de mindenesetre fennálló reményével (Am. 5. 
15)2 1 

- az utóbbiak az elnyomottakhoz magukhoz for
dulnak, nem az erkölcsi meggyőzés céljával. hanem 
az önmaguk megsegítésének lelszabadításának felada
tát és lehetőségeit villantva fel előttük. 

Mire mutat a próféták e stílus-sajátsága ? 

21 Valamennyi próféta hisz abban, hogy szavait. legalábbis egy 
kisebbség vagy személyes tanítványok l{öre meghallgatja és meg
szíyleli. Csak pillanatnyi elkeseredés, ha s~:avaik hatását illetóen 
egeszen pesszimistáknak látszanak (Am. 3, 10; Jes. 6. 10; Hos. 4, 
1-3; Jer. 14, ll kk.) . 
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Aligha következtethetünk belőle arra, hogy a pró
féták "szociális programmja kimerül abban, hogy a ha
talmasok méltatlan cselekedeteikkel végülis felhagytak 
és a kicsinyeket nem nyomják annyira el",22

- mintha 
a próféták az elnyomás kisebb mértékével megeléged
tek volna. Éppen elég bizonyíték van arra, hogy a pró
féták a fennálló társadalmi renddel és az uralkodó ré
teggel elvileg álltak szemben. Látszólagos politikai pasz
szivitásuknak tehát más lélektani és társadalmi okai 
vannak. 

A próféták - legalább is egy , részük - elvileg 
állt szemben a királysággaL mint intézménnyel. I. Sám. 
8. f. antimonarchikusan kiélezett elbeszélése a király
ság keletkezéséről, vagy a Gicleon szájába adott. min
den bizonnyal későbbi eredetű, elítélő szavak a király
sággal szemben (Bir. 8, 23) prófétai körekben keletkez
tek. Hosea csak gúnnyal és keserűséggel tud szólni a _ 
királyság intézményérőL nemcsak egyes királyokról, (5, 
l ; 8, 4 ; l O, 15 ; 13, 1 0- 11) és utópisztikus elbeszé
lése szerin t a nép lelki meggyógyulásához egy olyan 
hosszú korszak fog elvezetni, amikor ., Izrael fiai király, 
vezér, áldozat és oltár nélkül" fognak élni (3, 4). Ta
gadhatatlan, hogy Jesája, a "királyi próféta " messiási utó
piájában (amely évezredek zsidó álmodozásainak szabta 
meg irányát) egy ideális messiás-király országlásáról ál
modozott, de ez a király éppoly távol van a jelen kon
krét királyai tól. mint a Jarkas és gödölye" ,megbéké
lésének kora az asszir háborúk rémségeitől. Es amikor 
ugyanez a próféta leplezetlen ellenszenvvel szól arról, 
hogy Isten "eltávolít Jeruzsálemből és Judából . . . hőst 
és harcost, bírát, prófétát, ráolvasót és sejkhet, tisztet 
és tekintélyes férfit, tanácsadót varázslathoz értőt és 
ráolvasás tudóját" (3, 1-4) - nem a kiváltságos ren
det félti (ez ellen szál az irónikus hang s a vajákosok 
k~l~nböző csoportjainak felvétele a, "kiváltságosak .. 
ko~e~ - h~nem az anarchiától fél. .Es az a próféta, 
EzekieL aki a gálut politikai légüres-terében elsőnek kí-

!! Lurje i. m. 59 l. - A kiemelés tőlem való. 
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sérli meg, hogy a közvetlenül eljövendő rendnek kör
VO'lalait megrajzolja, a próféták politikai gondolkodásá
nak csak végső következtéseit vonja le, amikor a nép 
élére nem királyt, hanem csupán .. nászi " -t, fejedelmet 
állít, a ki a saját létfenntartására csak azért kap komoly 
kiterjedésü birtokot a próféta szerint, "nehogy a feje
delmek a jövőben a nép kiuzsorázásának kísértésébe 
essenek" (J ech. 48, 8 ). Hogy a kiküszöbölt királyság he
lyébe nem a népuralomnak valamilyen formáját, hanem 
a hierokráciát képzelte a próféta, az részben a gálut kö
rülmény einek, részben pedig a próféta papi származá
sának tudható be. 28 

De a fennálló társadalmi renddel való elvi elége
dettség ldfejezője a prófétai könyvekben megszólaló .. si
vatagi ideál" is. A két uralkodó életideál, a "nomád" 
és a "letelepült" ideál köz ül a próféták a hatalomból 
kizárt rétegek nomád, sivatagi ideá lját tették magukévá. 
Legteljesebben Hosea, akit Humbert francia kutató nem 
egészen jogtalanul nevezett el a beduin-prófétának. 
Hosea szerencsétlenséget lát a sivatagi élet feladásában 
és a szebb jövő előjeiét abban lá tja, hogy lsten .,el
pusztítja a szőlő- és füge-ültetvényeket .. . erdővé teszi 
azokat, a vadállatok táplálékává", majd "rábeszéli Iz
raelt, kiviszi a sivatagba és ott szivére beszél . .. " (Hos. 

23 Újabban ielmerült az a gondolat. hogy Ezékiel utolsó fe
jezetei. amelyek politikai-vallási ulópiáiát tartalmazzák, egé')zben 
vagy részben későbbi interpolációk és a restitudó utáni kor tény
leges viszonyait ábrázolják (Hölscher, Hesekiel BZA W 39, 1924, fő
leg 208 kk.) . Ez a fel!evés éppen a politikai szempontból legérde
kesebb részre. a nászi-val kapcsolatos prófétai elképzelésekre nézve 
aligha állja meg a helyét. A perzsa korban a nászi cím nem volt 
használatos. Csak Ezra l, 8 használia ezt a cimet Sesbaccar-ral 
kapcsolatban. akit azonban 5, 14 helyesebben pecha-nalt, helytartó
nak nevez. A zsidó népnek a perzsa lc.orben két ve7.etóje volt : a 
perzsa helytt:trló (pt-cha) és a iópap (kohén gádól). A nászi cimet 
egyikük sem viselte. Elképzelheló-bár határozolt adat nincs rá 
hogy volt a .. véneknek" egy tanácsa (afféle gerusia). ,.k'neszet na
g'dólá" , amelynek vezetőjét nászi-nal{ címezték - ennek azonban 
semmiesetre sem lehetelt olyan nagy hatalmi köre és ielelóssége, 
amilyet Ezékiel a nászi-nak ad. Igy a próféta erre vonatlwzó el· 
l{épzelésci nem tekinthetők vaticinatio ex eventu-nak 
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2, 16). Hasonló civilizáció-ellenes, földmívelés-ellen~s 
hangulattal találkozunk Jesája, Micha, Jirmíja prófé
ciáioan. 

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy a próféták 
politikai világképében tulságosan nagy, vagy éppen 
döntő jelentőséget tulajdonítsunk a "nomád ideál" -nak. u 
A prófétáknak nem végső- szava a nomádság díésérete. 
}gaz, Hosea úgy képzeli el a jövendőt, hogy lsten Iz
raelt .. kiviszi a sivatagba" - de azután "ismét meg
ajándékozza szőleivel s az Átok Völgyét a Reménység 
kapujává teszi" (2, 17), a ~öld ismét megtermi a maga 
búzáját, mustját, olaját (2, 24). Jesája, úgylátszik egy 
sötét pillanatában, látja, hogyan jő el "Istennek nagy 
napja minden büszke vártorony és minden megerősített 
várfal" fölött (2, 15), egy homályos messiási látomásá
ban pedig az eljövendő kor jellemvonásához tartozik a 
mezőgazdaság pusztulása (7 f.) - de a jövőt nem a 
bűnös városok végleges pusztulásában, hanem a régi 
jó idők (aranykor l) visszatérésében látja. Egy Jónádáv 
ben Récháv utópiájában a szántóföldek és szőlők nyil
ván legelökké lettek volna s a városok helyén erdők 
terpeszkednének, Jesája azonhan a földmívelés törvé
nyeiben is a természet Istentől megszabott törvénysze
rűségét látja (28, 23 kk.) és Jeremiás, bár dícséri és tisz
teletreméltónak tartja a Rechábiták hűségél hagyomá
nyaikhoz, de nem dícséri magukat a hagyományokat. 

Ha jogunk van a próféták szaggatott és látszólag 
összefüggéstelen gondolatmenetét kiegészíteni, ezt a 
nomád-ideállal kapcsolatban a következőképen tehet· 
jük: a próféták a nép tragédiáját nem a nomadizálás
ból a l etelepült életmódra való · átmenetben, hanem az 
átmenetnek velejáróiban látják : a JHVH kultusz hát
térbe-szorulásában a Báál kultusz mögött s a régl tör
zsi, patriarkális rend felbomlásában. Nem abban, hogy 
városokat építettek, hanem ahogy azokat elnyomásra 
és kizsákmányolásra berendezték. A jövő utópiája te-

2
' V. ö. különösen Causse, ·Humbert idézett műveit (15 j.). 

Velük szemben Lods, Les prophetes 72 l. 
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hát ez : a jelenlegi világrend egy irtózatos kataklizmá
ban összeomlik ;2() e katakHzmát - amely az ókeleti 
eszehatologikus elképzelésekben általános és halvány re
miniszcencia alakjában átnyúlik egészen a klasszikus 
irodalmakig - akár tűz, 2 6 akár víz, akár ellenség, sáska
járás, 27 járvány vagy kozmikus tényezők26 hozhatják el. 
Az egyetemes összeomlás ismét kitaszHja Izraelt a si· 
vatagba, oda, ahol történeti pályafutását megkezdte. Itt 
lesz módja másodszor is megkísérelni azt, amit egyszer 
elrontott : mert a sivatagba való visszatérés (amellyel 
esetleg új kinyilatkoztatás, új szövetségkötés is jár együtt) 
(Jer. 31, 31-32) nem arra való, hogy Izraelvégleg ott 
maradjon, hanem arra, hogy onnan kiindulva még egy
szer, és im~ár az igazságosság alapjára építve, teremtse 
meg államát Végső ideá lként a prótéták előtt nem a 
pásztorok nomád társadalma, hanem a szabad-parasz
tok demokráciája lebegett ·(esetleg egy alkotmányos ki
rá ly uralma alatt), körülbelül olyan viszonyok között, 
amilyenek a legenda (nem pedig a történelem) Dávid 
királya alatt Izraelben uralkodtal{. 

Ha a próféták nomád-ideáljának itt e.lőadott értel
mezése helyes, - másként pedig aligha látszik meg
magyarázhatónak - akkor társadalom-szemléletükre 
vonatkozóan is vonhatunk le következtetést. A próféták 
nem a civilizációval (letelepült életmód, földmívelés, vá
rosok) álltak szemben, hanem a nagybirtok és királyi 
bürokratikus abszolutizmus egymással szövetkezett rend
szeréveL amely éppen abban az időben kezdte a maga 

2fl A kataklizma Ámosz számára (7, 7; 9, 8) a gálutban, 
Hosea (2 f.) szemében a sivatagba való visszatérésnek formájában, 
Jesáia szerint (7 f., 10, 21 k. és 25 kk.) az asszir támadásokat kö
vetó országpusztulásban, Jeremiás és Ezékiel számára magában a 
szentélypusztulásblln jelenik meg. De mindegyiküknél ll kataklizma 
a megváltásnak kezdete : ezt a gondo1atot szinezi és túlozza egé
szen a bizarrságig ll midrások chevlé másiáeh képzete (bóséges 
anyag : Strack-Bmerbeck IV. 977 l.). V. ö. cikkemet: Jesájától a 
IV. eclogáig (IMIT Évkv. 1942). 

21) V. ö. Scheiber: Ló~ leányai (IMIT Évkv. 1938. 198-212.). 
27 Jáél -próféta eszehatoJogi us sáska-látomásában. 
2S Jóél 3, 4, Jes. 24 f. 
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képére formálni a társadalom egész rendszerét. Az a 
pozitív társadalmi ideál, amelyet a próféták az általuk 
elvetett rendszer helyébe á llítanak : a patriarkális pa
raszt-demokrácia, egy abban az időpontban már túlha
ladott társadalmi forma ; de az ókornak - s ez az 
ókeleti és klasszikus antikvitásra egyaránt vonatkozik 
- "aranykori" gondolkodása a jövőbeli boldogságo t 
nem képzelheHe el másként, mint egy multbeli boldog 
kor visszatérésének alakjában, a Dávid-korszak, vagy az 
"aurea aetas", vagy a "majorum norma" helyreállí
tásakén t. 

A próféták tehát, amikor előre tekintenek, a mult 
egy idealizált korszakát akarják visszahozni. Ez egy
részt meghatározza társadalmi reformjuk korlátait, n1ás
részt azonban saját koruk társada lmi rendszerével tu
datosan szembeállítja őket. A tudatosságot csak a pró
féták sajátos kifejezésmódja homályosítja el : ők nem 
elvont fogalmakban és nem társadalmi osztályokban 
gondolkodnak, hanem egyénekben : nem a nagybirtok 
rendszerét, hanem a kiuzsorázó nagybirtokosokat, nem 
a királyi abszolutizmus!, hanem a despota-királyokat, 
nem a hivata lnok-rendszert, hanem az önző és meg
vesztegethető bírákat, nem az á llam berendezkedését, 
hanem annak a köznapi ember életében megnyilatkozó 
visszásságait látják. Mindez azonban a kezdetleges tár
sadalmi viszonyokra és a fogalmi gondolkodásnak eb
ből eredő pontatlanságára vezethető vissza, nem pedig 
a hatalmasok elleni küzdelemben való Il)egalkuvásra. 
Nem kétséges, hogy a próféták a kizsákmányoló nagy
birtokosokról szólva egy egész osztályra gondoltak, kü-

. lönben nem szóltak volna következetesen a gazdagok
ról, a főurakról, a bírákról, - vagy legalá bb is enged
tek volna valamilyen kivételt. Amikor Micha "Já kob fe
jeinek és Izrael vezetőinek" (3, l) odakiáltja, hogy bár 
"ismerniök kellene a törvényt" (3, 2), mégis ., gyűlölik 
a jót és szeretik a rosszat" - se:nmi kétséget nem · 
hagy afelől, hogy nem egyes vezető egyéniségekről van 
szó, akik történetesen bűnösök, ha nem egy rendszer
ről, amelyben minden ..főember és vezető" egyaránt 
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bűnös s amely rendszeren másként nem lehet már se
gíteni, mint új kezdettel, új sivatagjárással s új, az el
sőnél igazságosabb ország-berendezéssel (Mi. 4, l O). 

A próféták elvi szembenállását koruk társadalmá
val más irányból is megragadhatjuk. A későbbi rabbi
nikus zsidó etika nagy jelentőséget tulajdonít a "cedá
ká" -nak, a társadalmi igazságtalanságokat önkéntes se
gítséggel enyhíteni akaró jótékonyságnak. Az exilium 
e lőtti prófétáknál ez a cedáká : a jótékonyság és a hát
teréül szolgáló lelki magatartás, a könyörület csak szin
guláris esetekben játszik szerepet, pl. a háború elől me
nekülőkkel kapcsolatban (Jes. 21, 13-14), de nincs sze
repe, mint az igazságtala nságokat elvileg megszüntetni 
képes tényezőnek. Jesája (l, 17) nem könyörületet és 
megértést, ha nem igazságot követel az özvegyek és ár
vák számára és a Hosea á ltal hirdetett cheszed nem 
a rendszerbeli hibákat palástolni hivatott pillanatnyi el
lágyulás. hanem az egész élete t átható, egyetemes elv
ként érvényesülő szeretet ; az első próféta, aki a kö
nyörületet 'és jótékonyságot egyetemes élet-szabályozó 
elvnek ismeri eJ, Jesája 58. fej.-nek késői, exilium-utáni 
szerzője (58, 7). A prófétá k társadalom-bírálata és eh
hez fűződő pozitív követeléseik tehát ezen a ponton is 
(legalább az exilium-előtti korba·n) elvi magaslaton állanak. 

4. 

Mi az az elv, amelyből kiindulva a próféták a 
társadalom bajait megítélik ? , 

Minden prófétának hirdetése kiindulópontjá ul egy 
alapvető, belső élmény szolgál, amely, mint valamilyen 
egyéni - és az egyes prófétáknál többé-kevésbbé el· 
térő - koordiná ta -rendszer origója, meghatá rozza azt a 
helyet, amelyet e kezdőponttól számítva, távolság, irány, 
magasság és mélység ·szempontjából minden konkrét 
esemény elfoglal. Ez az alapvető élmény talán csak az 
egy Ámoszná l (esetleg még Michánál) immanens : ép· 
pen az elnyomó-elnyomott hatalmas-gyönge ellentétpár 
az, amelyben Ámosz a maga világá nak minden jelen· 
Az IMIT E:vkönyve. 1948. 12 
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ségét elhelyezi. A többi prófétánál a jellemző vonás az, 
hogy az alap-élmény a transzcendensben, az ember
lsten viszonylatban fekszik. Hoseánál ez az alapélmény : 
Izrael hűtlensége Istennel szemben. A Báál-kultusz en
nek éppúgy egyik aspektusa csupán, mint az "ősi, jó", 
teokráciát felváltó királyság, vagy a sivatag egyenlősé· 
gét felborító nagybirtokrendszer. Jesája számára e transz
cendens alapélmény : az ember elbizakodottsága, fel
Iázadása az lstentől meghatározott renddel szemben. A 
kisparasztot földjéről el űző, ,.házat ház mellé" építő 
nagybirtokos ugyanaz ellen a rend ellen lázad, amely 
ellen vét a saját hatalmába beleszédült asszir király, 
vagy a vallási szertartást végső célnak tekintő áldozó
pap. Jeremiás alapélménye : Izrael engedetlenségben 
megnyilvánuló elpártolása Isten törvényeitől - amely 
törvények a "lopás, gyilkolás, paráznaság, hamis eskü'' 
tilalmát éppenúgy magukba foglalják, mint a Báálnak 
való áldozáséf (Jer. 7, 9) : Jeremiás az első próféta, 
akinek tanítá~ában a központi helyet a T ó rá, az isteni 
Törvény foglalja el (9, 11 - 12; 13, 10 stb.). · 

A próféták transzcendens nézőpontjának felisme
rése megkönnyíti a próféták állásfoglalásának megérté
sét a kül- és belpolitika merőben evilági problémakö
rével szemben. A kü/politikában a próféták - paradox 
módon, sokszor igen nagy agilitással - a passzivitást, 
a be nem avatkozás politikáját hirdették. Könnyebb 
meghatározni azt, miről beszélték le az uralkodót, mint 
azt, hogy milyen pozitív tanács9kat adtak. Az egymás
sal szembenálló két nagyhatalom - Egyiptom és Asz
szída, ill. később Babilónia - bármelyikéhez való csat
lakozást éppoly erősséggel ítélte el valamennyi próféta, 
mint a szíriai kisállamok blokkjával való szövetséget. 
Az egyetlen, amit pozitív követelményként hirdettek : 
a kvietisztikus türelem és bizalom Isten segítségében, 
vagy a beletörődés az elháríthatatlan végzetbe ; mind 
a kétféle magatai:tás végső indítéka vallási, nem pedig 
politikai jellegű . E ppe n ezért eredendően téves minden 
olyan kísérlet, amely a próféták külpolitikáját immanens 
külpolitikai állásfoglalásból akarja levezetni. A próféták 
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szerint a legjobb külpolitika, a prófétai értelemben vé
ve jó belpolitika - szinte azt tnondhatnánk : a transz
cendens politika. Amikor Szanchérib i. e. 701-ben dön
tő rohamra indul Jeruzsá lem ellen, Jesája (22, 10 kk.) 
hibáztatja, hogy a vá rosfal réseinek betömésével, cisz
ternák javításával, új falak emelésével bibelődnek, ahe
lyett, hogy "az események végső lndítójára" tekintené
nek .. Mert így szól az örökkévaló Isten =· békességben 
és nyugalomban leltek segítséget, engedelmesség és bi
zodalom a ti erősségetek - de ti nem így akartátok ; 
így szóltat_ok : lovon akarunk száguldani - ezért majd 
száguldva menekültök l gyors lábú paripán akarunk 
nyargalni - ezért gyorsabbak lesznek ellenségeitek ti
nálatok 11' (Jes. 30, 15 k.) Ebben az idézetben benne 
van a próféták egész to1sztoji politikai állásfoglalása. 

A külpolitikai állásfoglaláshoz, amelyet itt csak az 
analógia kedvéért használtunk feJ, hasonló.· a társada
lompolitikai állásfoglalásuk. Amint a külpolitikában el
sődlegesnek a "suvá-vá-náchát"-ot, a "bitchá"-t, azaz: 
a belső, lelki átalakulást tekintik, amely, ha megvan, 
szinte magától határozza meg a helyes külpolitikát, -
ugyanúgy a társadalom belső kérdéseiben is végső elem
zésében az egyének lelki problémáját látják. A prófé
ták · tagadják a fennálló társadalmi rendet, amelynek 
egészében az isteni rend ellen lázadó hybrist (Jesája), 
az isteni törvényeket megszegő hűtlenséget (Jeremiás), 
az ősi, jó életformától való elpártolást (Hosea) látnak. 
De a bűnös társadalom tnegdöntésére irányuló küzde
letn területe számukra nem magában a társadalom
ban van, hanem az azt alkotó egyének lelkében ; köz
vetlen célja e küzdelemnek pedig nem a hibás társa
dalmi intézmények lebontása, hanem annak a lelki ma
gatartásnak a megváltoztatása, amely ez igazságtalan 

. tártadalrnat létrehozta. Ezt a katartikus hatást reméli 
Hosea a sivatagba való visszatéréstóL Jesája a mes
siási kort bevezető kataklizmától, melyből csak egy "ma
radék tér vissza", Jeremiás az új kinyilatkoz~tástál, 
amely már nem kőbe, hanem szívbe-vésett törvények-et 
hirde.t a megtisztult népnek (31, 32). Ezékiel és a Név-
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telen Vigasztaló magától a gálut-tól, amelyben az em
berek kőszive emberszivvé szépül (Jech. 36, 26) s a ke
ménynyakú nép ·lsten szalgájává emelkedik (Jes. 53 f.). 
Az az archimedesi pont, amelyből kiindulva a nagy 
változást valamennyi próféta reméli, mindez elképzelé-
sekben : a megtisztuló egyénnek lelke. · 

A próféták is forradal~márok tehát : de forradalmuk 
nem ·a tömegek megmozdulása, hanem az egyéni lé
leknek láthatatlan, belső forradalma. Az út, melyet a 
próféták maguk előtt látnak, nem kivülről vezet befelé 
- a termelési rendszernek s a vele együttjáró társa
dalmi berendezkedésnek intézményes megváltoztatása 
felől az ·ezek által meghatározott egyéni lét és gondol
kodásmód megújítása felé, hanem belülről, az egyéni 
lélekből, kifelé : a társadalom berendezésének megvál
toztatása felé. Nem véletlen, hogy a prófétizmus csak 
akkor jut el egy új, a régitől merőben eltérő társadalmi 
rendszer körvonalainak megrajzolásához (Ezékiel láto
másában), amikor az események a régi rendszert s a 
rá alapított Juda államot elsodorták s amikor mindaz, 
ami addig szinte természeti törvénynek látszott (elsősor
ban a királyság), mulandónak bizonyult. 

5. 

A traktor és a vetőgép nem szállhat vitába a fa
ekével és igazságtalanság' volna a mai gyárak gépször
nyetegeit az ókori Kelet kovácsmesterének kezdetleges 
szerszámaival össze-vetni. Ugyanilyen történelmi félrefo
gás lenne a mai kor termelési rendszerében megszüle
tett felismerések alapján vitába szállni több mint har
madfélezer éve elhangzott hirdetések, tanítások prakti
kus (és éppen ezért az akkori körülményektől messze
menően meghatározott) vonatkozásaival. Nincsenek tör
ténelemfeletti jelenségek s a proiétizmus sem az. A 
próféták ugyanúgy koruknak gyermekei mint bárki más 
~- tö~~éne!, l~gnagyobbjai közül. De épp~n az a megkü
lonboztt?to Je.~ye a történet e legnagyobbjainak ~hogy 
nem csak saJat koruknak gyermekei, htlnem (- ha nem 
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merész ez a szó - ) az örökkévalóságé is ; hogy vala
miben - egy felismerésben, egy a lkotásban, egy bizo
nyos magatartásban - koruk korlá tai fölé magasodva, 
kezet nyújtanak a távoli utókornak : hogy hangot ad
nak érzéseknek, megfogalmaznak gondola tokat, kifejez
nek törekvéseket, a melyek ott élnek még eljövendő 
nen1zedékekben is. Ez az örök emberi hozza az évez
redek s a bennük lefolyt változások mérhetetlen tável
ságán keresztül a próféták a lakjá t közel a jelenhez. 
Nem abban, ahogya n egyé11 és társadalom kölcsönha
tásának törvényszerűségét megítélték, hanem abban, 
hogy koruk tá rsadalmi válságában megsejtették az el
nyomók és elnyomottak megannyi formában megismét
lődő harcának egy fejezetét ; s abban, hogy e küzde
lemben egyértelműen a szegények és elnyomottak mel
lé á lltak. 

Ez a felismerés és ez a magatartás tette a prófé
tákat a társadalom első na8'Y bírálóivá és az emberek 
új, magasabbrendű világának megálmodóivá. De ez tette 
a prófétai hirdetéseket s az ő szellemükkel azonos bib
lia i elbeszéléseket az öntudatra ébredő tömegek szoci
á lis mozga lmainak egyik mozgatójává. A középkori eret
nekségek és szociális mozgalmak, az újkori paraszt
forradalmak biblikus ("ótestamentumi") jelszavaiban és 
prófétai tanításokat idéző érveléseiben29 kelnek új élet
re a szentirási igék. S e bibliai ihletű mozgalmakban 
torkollik belé a próféták egyéni, lelki, "lá thatatlan .. for
radalma a tömegeknek társadalmat átformáló valóságos 
forradalmába. 

HAHN ISTVÁN. 

l 

29 Ezekről részletesen Newman: Jewish inHuence on Christien 
reform movemenls N Y. 1925. (Csel~ idézetből ismerem). 
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SZÁDVÖLGYI BÉKE. 

Már zörgeti ifjú szellő 
a hul1ott, téli avart. 
A fenyves felett a kékség 
csobogón ömlik a mélybe. 
Bazalt itt minden. 

.. 

Lihegve húznak a völgyek 
meredő hegytarajnak . .. 
Fény vagyok, fény : elfáradt vágynak 
kék menedékház. 
Hom·lokom mögött a rétek 
sarjadó nyugalomban ... 
Nem felhöz bánat a hajló 
égbolt nyomán ... 
De Istenem, Istenem, hogyan bujjak 
karodba ... Miként rejtőzzem mélyen 
fenyvesed rejtekébe, hogy szennyben 
vérben és vasban örvénylő 
Földed felett, 
kitárt, riadt szememből megtérjen hozzád 

b 'k ? l a e e ..... 

(1943) VASVARI lSTV ÁN. 

EGY HALOITHOZ. 

Hordozlak magamban, mint a báb 
szárnyatbontó jobbik önmagát, 
mint levelüket nedvükben a fák, 
mint boldog anya nyíló magzatát, 
úgy formállak napjaimba át. 
mint a vak, ki ujjaiban lát 
és sejti tárgyak sajgó vonalát 

(1947) VASVÁRI ISTVAN. 
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A szabadság eszméjét ünnepeljük ma, idézve a 
magyar történelem ama dicső korszakának emlékét. 
amidőn a nemzet, századok mulasztását pótolva, a 
szabadságjogok kiterjesztésével egyszerre lendült a ha
ladó nemzetek sorába s a kivívott jogok és a nemzeti 
függetlenség \'édelmében élet-halálharcot vállalt. A tör
téneti korok nagyságának mértékét magukból az egyes 
korokból szoktuk meríteni, azt nézvén, mennyire tudták 
uralkodó eszméiket megvalósítani ; de e viszonylagos 
értékelés mellett szükségét érezzük a nnak, hogy a mult 
megítélésében egy koroldeletti, abszolútnak érzett mér
téket is alka lmazzunk ; ez pedig számunkra, akik az 
örök humá num megvalósítására való törekvésben lát
juk a történelem értelmét. nem lehet más, mint épp az 
örök humánumban való haladás: egy történeti korsza.
kot annál nagyobbnak ítélünk, minél mélyebben és át
fogóbban tudatosította magában az örök emberi esz
ményeket s minél elszántabban küzdött megvalósítá
sukért Ebből a szempontból pedig megállapithatjuk, 
h0gy a magyar nemzet soha politikai eszméAyeiben 
nem közelítette meg jobban az örök humánumot, mint 
1848-ba n. A nemzeti keretek tágítása a jobbágyság fel
szabadításávaL a törvény előtti egyenlőség, a. közös 
teherviselés, a sajtószabadság, a nemzeti függetlenség, 
a nemzetiségek megbékítése, a népek testvériesülése, 
a forradalom nagy költőjétől megénekelt világszabad
ság : mindezek az eszmék egy magasabbrendű, igazsá
gosabb és boldogabb emberi állapotra utalnak, oly cé
lok felé, a rnelyeket a nagy történeti távlatokban gon
dolkodók jelölnek ki az emberiség fejlődésének. A 48-
as nemzedék tudatában a nemzet érdekei egybeesnek 
az emberiség nagy érdekeivel. 
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De a valóság rendszerint mögötte marad az esz
méknek; így történt 1848-ban is. Ezt senki sem érezte 
meg annyira, mint a magyar zsi~óság., A jogegy~nl,ő~ég 
ugyanis, amelyet a forradalom h1vott eletre, a zsidasag
ra nem terjedt ki . A márciusi 12 pont közül a negye
dik, amely törvényelőtti egyenlőséget követel polgári és 
vallási tekintetben, 1848-ban nem lett törvénnyé. Sőt 
mintha az újonnan született szabadság a legnemtele
nebb indulatokat is felszabadította volna, a városi né
met polgárság a zsidók jogainak szűkítését követeli, 
helyenként pedig olyan események játszódnak le, ame
lyek a középkori zsidóüldözésekre emlékeztetnek. De 
azért mi mégis büszkén emlékezhetünk ma 1848-ról ; 
mert ha akkor a magyar zsidóság nem kapott is sza
badságot, de küzdött a szabadságért : azonosította ma
gát a szabadságharcot vívó magyarsággal és tántorít
hatatlanul kitartott mellette. Ugyanaz a zsidóság, ame
lyet márciusban kizártak a nemzetőrségből s amelytől 
a minisztertanácsnak április 22-i határozata következ
tében még a fegyveréket is elvették, Jellechich betörése 
utcin , amikor már szabad volt fegyverrel szalgálnia a 
hazát, habozás nélkül tömegesen jelentkezett az önkéntes 
seregekbe, nemzetörségbe és honvédségbe, hogy ezzel is 
igazolja igényét a jogok teljességére . A zsidóságnak ezt 
a feltétlen szolidaritását a magyar üggyel készségesen 
elismerik a korbeli hirlapok is. A Népelem írja 1848. jú
liusában: " ... Midőn hazánkban minden nemű ·nemze
tiség mozogni kezdett a magyar nemzetiség gyöngítésére, 
mozgott-e ő (a zsidóság) is? Ugy-e igen l De a magyar 
nemzetiség mellett, melyhez tartozónak vallja magát s 
melynek nyelvét úgy magáévá tette, mint egy idegen 
ajkú osztály sem hazánkban. Az alvidéken, ahol a lá
zadó horvátok nekik teljes szabadságot és jogegyenlő
séget ígértek, hajtottak-e szavaikra? Nem maradtak-e 
ll magyar pártbeliek mellett jó és rossz sorsban velük 
osztozák ?" (Idézi Bernstein Béla: Az 1848!49-iki ma
gyar s,zab,adság~a~~ és a zsidók. Bp. 1899, 140. I.) 
~gyamgy Ir A lovo 1848 decemberében : .,A jogokban 
reszesített rác, oláh és horvátokkal ellentétben (a zsi· 
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dóság) velünk csatázik most azon országnak szabad
ságáért, melytől ő jó helyett gúnyt és terhet nyer . .. 
Láttunk fajokat, vallásfelekezeteket a haza ellen harcra 
kelni . . . A zsidó hívünk maradt, sőt legbuzgóbb fri
gyesünk !" (U. o. 167.) Görgey Arihur is ·megáHapítja, 
hogy a zsidó katonák éppúgy teljesítették honvédő kö
telességüket, mint bármely másvallású bajtársak. 

S kivette részét a zsidóság az anyagi á ldozatokból 
is. Kezdve attól a névtelenül maradt zsidó polgártárs
tól, akiről Jókai emlékszik meg (Jókai Mór önmagáról, 
Bp. Franklin Társula t l 904, 116-117. l.), hogy .. maga 

' kétezer puskát vásárolt fel Stajerban s ingyen adta oda 
a hirtelen megalakult nemzetőrségnek," azo ki g a felaján
lásokig, amelyekről a városi levéltárakban megőrzött 
adakozási lajstromok, valamint a hívatalos lapok ki
muta tásai tanuskodnak, mind mutatják a magyar zsi
dóság á ldozathozatalát, nem szólva a rról a miJliós ha
disarcról, amelyet a szabadságharc leveretése után 
Haynau vetett ki a magyar zsidóságra azért, mert, mint 
az idevágó dokumentumban olvasha tó, "érzelmeik és 
gonosz cselekvésmódjuk által előmozdították az ottani 
forradalmat, mely az ő közreműködésük nélkül soha
sem nyerhetett volna oly kiterjedést. u (L. Bernstein B., 
id. m. 206). 

De a zsidóság, amely a magyarsággal vállvetve 
küzd a szabadságért, érdemessége tudatában immá r 
önérzetesen követel joge5yenlőséget a maga számára. 
Az 1849 július 24-én a magyar országgyűlés tagjaihoz 
intézett beadványból egy nép szózata hangzik ki, a n:ely 
nem könyörög többé, hanem követel, követel az em
beri jggok nevében. "Hazánk tisztelt Képviselői l Alol
írtak Onöktől Magyarország és hozzákapcsolt tartomány
beli zsidók nevében igazságot, szabadságot és egyenlő
séget kérnek. Kérjük azért. mert arra jogunk van. mert 
Isten és ember előtt igényt tarthatunk reájok . . . Mi 
azért kívá njuk jogainkat, mert emberek vagyunk -
egyenlők akarunk lenni a haza rr.inden más lakosaival 
- egyenlők terheiben és áldásaiban, mert mi szintúgy 
vagyunk fiai ; itt születtünk, itt nevelkedtünk, itt szaba-
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don élni, halni altarunk ... Európa szabadsága kivívá
sában minden tartományokban hitfeleink dícséretesen 
harcoltak - sorainkban is hulltak áldozatok a népfel
ség oltárán - s meggyalázva, vjsszautasítva bár, azon 
szavak ha llatára "veszélyben van a haza l u testvéreink 
közül számosan mentek a halá l torkába, míg más nem
zetségek tetemes része ezt tenni vonakodott, vagy ép
pen az ellenséggel szövetkezett ; számosan siettek va
gyonukkal járulni a haza szükségei fedezésére kész
séggel, lelkesedéssel. Mi ügyünk igazságos volta é~ze
tében reméljük, hogy Onöket is irányunkban az igaz
ság vezérlendi, az igazság, mely nem kegyelmet, nem 
félszeg rendeleteket, nem jogokat s engedményeket 
hanem jogegyenlőséget osztogat minden laltosra nézve, 
különbség nélkül." (U. o. 222.) 

Az a törvényjavaslat is, amelynek alapján egy év
vel később, 1849 július 28-án, a szegedi országgyűlésen 
a zsidók emancipációját megszavazták, nagyjában 
ugyanezekre az érvekre hivatkozik megokolásában. 

H~dolunk a 48-as márciusi nemzedék riagy alak
jai előtt s elsősorba,n ama költői géniusz előtt, aki a 
szabad.ságeszmény legátfqgóbb kiteljesülését, a világsza
badságot énekelte meg. Ok a mai demokráciának szel
lemi ősei, annak a népi demokráciának, amely a jo
gokból egyformán juttat. mindenkinek fajra, nemzeti
ségre, felekezetre való tekintet nélkül, annak a ma
gasrendű .humánumnak jegyében. amelyet ők már egy 
századdal ezelőtt hirdettek. 

SZEMERE SAMU. 
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MAGYAR-ZSIDÓ ÍRÚK 1848-ban. 

A zsidó alig kezdi törni a magyar nyelvet. első 
dolga, hogy tollat vegyen kezébe s a magyar költő és 
író babérjára pályázzon. Míg az asszimilálódó német 
polgár általában az állarn és a hadsereg iőpozícióit 
hódítja meg s magyar költő rnindrnáig alig került ki so
ra iból, a zsidó alig várja; hogy otthagyhassa a falusi 
boltot, kocsmát, árúközvetítést, s legszebb álma, hogy 
tudós, író, költő vagy legalább ujságíró legyen. Az egyik 
a nyilvános hatalmat akarta megszerezniJ míg a másik 
szeretetre vágyott. 

18~0-ig a hazai zsidóság féllábbal a- héber, félláb- . 
bal a német kultúrában állt. 1840-ben, amint az első 
hazai törvény lazítani igyekszik valamit a bilincsein, 
egy ismeretlen zsidó rögtön magyar versben mondja el 
"Egy izraelita érzelmei" ·t s ígéri, hogy "fölébredett becs
érzet, vonzalom és szeretet lesz hitének ídeálja. n Ebben 
az évben, 1840-ben kezdődik a magyar-zsidó reformkor. 
Az egykorú keresztény magyarság nem is sejti, milyen 
szellemi forradalom zajlik a hazai zsidóság körében. 
Az ókorból, melynek megkövesedett formái között élt 
eddig, fejest ugrik a legmodernebb mába. 1816-ban már 
rajban jönnek soraiból az írók. Bár műveik gyakran 
nem egyebek, mint pusztán a zsidóság magyarcsodá
sának írásbeli jelei, magyar-zsidó nyelvemlékek mind
egyikben a magyar-zsidó reformkor szelleme él, az 
a hit, hogy eljött az elnyomott népek és osztályok meg
váltásának kora s a zsidóságnak gyorsan á t kell ala
kulnia, hogy méltóvá váljon a megváltásra. A negyve
nes évek egész magym· irodalmá ban, Petőfit és T án
csicsot kivéve, talán sehol sem csap meg· bennünket 
oly élesen a márciusi szél, mint náluk. Becsíptek az 
új tanoktól : nem csoda, rettenetes szomjúsággal, szá
zados koplalás után éhomra nyakalták. Néha már-már 
a lelkesedés valóságos pszichózisát érezzük lapjaikon. 
Európg s a zsidóság jegyességének korszaka volt ez, 
az első szerelern kora, mámoros, boldog idő, amely 
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még nem is sejti, hogy a szép ioga~ko~ásokr~. milyen 
elhidegűlések, összezördülések és arulaso~ J~hetne~. 
Rosszul esik megállapítanunk, hogy az elso sulyos fi
gyelmeztetések épp a legendás évben, 1848-ba n követ-
keztek el. _ 

A 40-es évek magyar-zsidó írói folyton népük 
ügyével foglalkoztak. Kettőt kivéve: a tébolyodott Hugo 
Károlyt és a sarlatán Zerffit. A kortársak legtöbbre 
Hugó Károlyt becsülték íróink közt, tébolyát alighanem 
összetévesztve a zseni szent őrületével. Az egyetlen 
magyar-zsidó író, akit a kritika nemcsak nem üldözött, 
hanem éppenséggel túlértékelt. Ez a hányatott életű pesti 
zsidó, aki orvosként résztvett a lengyel szabadságharc
ban, 1848-ban a párisi forradalomban a nemzetek fel
vonulásában a magyar zászlót lengette, írt magyarul , 
németül és franciául , hogy végül tragikus körűlmények 
közt, őrültként fejezze be életét, a földönfutó, hontalan 
zsidó páratlanul tiszta példája. Egyetlen nyelven sem 
tudott tökéletesen, de magyarul legkevésbbé, s tehet
sége felőrlődött a nyelvvel vívott szerencsétlen küzdel
mében. A kor másik magyar-zsidó írója, aki nemigen 
foglalkozik népe ügyeivel - nevét pirulva ejtem ki : -
Zerffi. Mint ahogy Hugo a tébolyának, ő a gyűlölt voltá
nak, Pefőfi elleni méltatlan támadásainak köszönheti, 
hogy neve fennmaradt. Emléke védhetetlen. A legrosz
szabb fajta zsidó ujságíró magyar őspéldánya. Az arisz
tokrácia uszályhordozója. aki Petőfit mint irodalmunk 
süllyedésének kiáltó példáját mufatja be, aljas pórias
ságet vet szemére, megleckézteli műveletlenségéért. Ál
talában szeret küzdeni az irodalom "aljas póriassága" 
ellen. Olyan méltóságteljes, amilyen csak egy iiliszter 
lehet A népszín művektő] a közerkölcsöket és a társa
dalmi rendet félti, felháborodik arisztokrata-ellenes irá
nyuk miatt, Czakó Lenoráját a keresztény vallás nevé
ben támadja meg, Vachot Imrét a haza nevében - de 
nem telik bele egy év, s Zerffi reakciósból ultr~-forra
dalmárrá vedlik, 1848-ban márványtáblát akar emeltelni 
P~tőfi~ek s lapjában a kikeresztelkedés t propagá)ja. Jól
esik hmnünk, hogy ő is a kitértek között volt. (Zsidó 
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malheur, hogy az irodalomtörténet 40-es évekbeli toll
forgatóinkat teljesen elfeledte, de ZerHit még gyakran 
dörgölik orrunk alá.) 

A kor többi magya r zsidó írója mögött mindíg ott 
érezni a megmozdult zsidóságot. Vagy a templomi áj
tatosság ~megszépítéséért, vagy a zsidók magyarcsodá
sáért és politikai jogaiért küzdenek. A kettő egy tő
ről fa ka dt : az európaiasodás. az emberiséggel össze
olvadás, a kor utólérésére irányuló törekvés két ol
da la volt. Bioch-Ballagi Mór indítja meg a harcot, még
pedig mindkét irá nyban : 1840-ben A zsidókról c. röp
iratával szót emel népe felszabadításáért s ugya nazon 
évben kiadja Mózes öt könyvének magyar fordítását. 
A hazai zsidóság megmagyarosodásának egyébként fő
~ép ú. n "beszivárgott fl zsidók a Jömozgatói : Ch ori n 
Aron, Schwab Arszlán, Hochmut Abrahám, aki egész 
kis csopQrt magyar-zsidó írót nevel fel, Löw Lipót és 
mások. Erett korukban költöznek hazánkba s még rosz
szul vagy egyáltalán nem beszélnek Kossuth nyelvén, 
de szászékről és röpirataikban a magyarosadás köte
lességét hirdetik. Műveik és közönségük magyar szel
leme alapján éppúgy magyar íróknak kell őket tekinte
nünk, mint ahogy magyar hősöknek tartjuk Bem apót 
vagy Damjanich ot, akik náluk . is kevésbbé tudtak ma
gyarul. Löw Lipót a művel t és hazafias érzésű rabbi 
első nagy példaképe, a magyar zsidóság átalakulásá
na k legnagyobb hatású e·Iőmozdítója, 1844-től hirdeti, 
hogy a zsidók nem nemzeti, hanem vallási közösség s 
a jövőben nem zsidók, hanem zsidó magyarak kíván
nak lenni. Az ősi rítust az új viszonyokhoz igyekszik 
illeszteni, a reformot a történelmi kuta tásból merített ér
v ekkel támasztja alá, az asszimiládát a zsidóság érde
kében l~öveteli. Einhorn Ignác - a ki utóbb Horn Ede 
néven írta be magát történelmünkbe - a vallási re
form legbátrabb és legmeggyőzőbb képviselője . V á tasz
tanunk kell - hirdeti - a vallás fontos és közömbös 
elemei közt, lényeg és forma, <trkölcsi tanok és szer
tartási parancsok, szellem és betű, gondolat és jelkép 
közt, s el kell hagynunk azt, ami elavult és értéktelen. 
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A zsidó - tr ja - "minthogy minden örö tn ből ,kirekes~
tetett, vallásában külön világot teremtett maganak, ku
lön örömökkel és fájdalmakkal. A jelen azonban arra 
szólít fel bennünket, hogy résztvegyünk az emberiség 
közös feladataiban." S talán még jellemzőbb és roeré
szebb, amit 1849. máj. 27-én a Magyar Függetlenségi 
Nyilatkozat alkalmából a pesti reformhitközségben mond : 
,. lsten a mi napjainkban n~gyszerűbb,~n és. csodálato
sabban nyilatkozott meg, m1nt valaha , am1 persze azt 
jelenti, hogy Mózes helyett Kossuthot kell vezérül el
fogadni. Nem véletlen, hogy a nagytehetségű rabbijelölt 
később már csak a közgazdasági és politikai publicisz
tikát műveli. Az évtized legérdekesebb vagy legalább 
is legfurcsább magyar-zsidó irodalmi dokumentum a 
azonban a különben ismeretlen Rosenthal Móric A 
zsidó és a korszellem Európában c. műve (1841 ). A 
zsidó önbecsmérlésnek, a naiv optimizmusnak, a ma
gyar zsidó lélek beteg megzavarodásának nálunk egye
dülálló kifejezése, a 40-es évek messiásváró mámorá
nak tú]zásaiba·n is jellemző, tömény terméke · ez. Ró mát 
inint "szentséges Atyánk" székvárosát említi, helyesli, 
hogy a hazai zsidó kevesebb polgári jogban részesüL
mint a küHöldi keresztény, mert a törvény védeni tar
tozik az uralkodó vallásokat : .,a honfinak külsöleg is 
tiszta honfiúi, nem pedig kanááni kinézéseinek kell 
lenni, - írja -, mert egyedül ezek sajátítják a hon
fiúság igazi be csé t." 

S már Rosenthal olvasása közben sejtjük, hogy e 
korban a zsidók könnyen hagyják el felekezetüket Nem 
úgy, mint száz év mulva : rémülten , menekü1ni akarva 
a fenyegető l{atasztrófa elől, hanem lelkesen sietnek a 
k,er.esztény egyházak kebelére. Nem mintha mély val
lasi hangulat fogta volna el őket. . A kikeresztelkedés 
- éppúgy, mint a magyarosodás, - egyszerűen ' híd ' 
volt számukra Európa, a szabadság, egyenlőség test-
vériesülés felé. ' 

E kor jelleméhez hozzátartozik hogy a zsidó iro
dalom é,s köz,élet sze~eplői mind kikeresztelkedtek : 
Hugo Karoly es Ballagi, Falk és ZerHi éppúgy, mint 
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némely hitközségi előljáró, j-óformán csak a rabbik ma
radtak zsidónak. 

A vallási közeledéssei pá rhuzamosan folyik a nem
zeti : Az 1848-as év legértékesebb magyar-zsidó kiadvá
nya, az Első ma9yar zsidó naptár és évkönyv, a nem
zeti érzés erősítésére törekszik. Főmunkatársai Diósi 
Má rton, Einhorn és Szegiy. Falk Miksa még csak most 
kezdi szárnyát bontogatni, de már 1842-ben, 14 éves 
korában dolgozik pesti magyar és német lapokba. S a 
zsidó kétnyelvűség e korszakában természetesen meg
jelennek a magyar-zsidó literátor legsajátosabb funkciói
nak végzői. az első magyar-zsidó műiordítók, Hermann 
Klein és Adolf Dux, akik Eötvös Józsefet, Jósil<át, sőt 
már Petőfit közvetítik Nyugat felé. Ludasy (Gans) Mór 
20 éves korában, 1849-ben az Esti Lapok főszerkesztője. 
Az emancipáció érdekében Einhorn írja a legkülönb 
röpiratot (Zur Jude nirege in Ungarn, 1848). Széltépi az 
ábrándot, mintha a 40-es években lelkes közhangulat 
követelte volna a zsidók felszabaditását. Keresztény 
testvéreink - írja - az egység és testvériség nevében 
rántjá k ki a szent kardot és ezzel a szent karddal zárják 
el a zsidók elől az u tat c szabadság paradics01nába. 
Mert a várt felszabadulás nem következett be. Teljes 
esztendő volt ez, a melyben a zsidó - "Himmelhoch 
jauchzend, Zú Tode betrübt" - 1')1inden reményt és min
den kiábrándulást végigkóstolt. Epp 1848 március 15.-e. 
mely a legvérmesebb remények felébresztésével forradal
máreá teszi a ~sidókat, rémíti a l<eresztény középosztály 
egy részét ellenforradalmárrá. Áprilisban végigömlik az 
országon a pogromok hulláma, s a Batthyány-kormány 
ahelyett, hogy az üldözöttek védelmére kelne, a nyo
másnak engedve, arra kény!)zeríti a zsidókat, hogy lép
jenek ki . a nemzetőrségbőL Ugy látszott, nincs más hátra, 
mint elhagyni az országot. Két hónappal márc. 15.-e 
után Központi Kivándorlási Egylet alakul. Egy Reich 
Ignác nevű műkedvelő niosolytkeltő ügyefogyottsággal 
egész kis verses füzetben sírja el. hogy a zsidókat nem 
veszik iel a nemzetőri osztagokba, ki kell hát vándo
rolni Amerikába : "Otta n szabad fegyvert viseln em, véd-
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kardot. Szabad szivemre fűznöm a díszkokárdot. " De 
szeptember végén az egylet utazás helyett már a fel
lázadt tótok és horvátok elleni harcra szólítja fel a po
zsonyi zsidókat, s tollforgatói harci riadókat költen~k, 
Reich Ignác is lemond Amerikáról és boldog, hogy Itt
maradhat harcolni. Az inkább elbeszé lőként ismert Szegfy 
Mór fogadkozik, hogy: ., ha végre hő írná nkra Szélsza
kad a rabbilincs, Megmutatjuk a zsidóknál Jobb magyar 
a földön nincs." A 18 nyelven tudó Heilprin Mihály, 
aki 20 éves korában költözik Orosz-Lengyelországból 
hazánkba, 3 év mulva, 1846-ban már ta lpraesett magyar. 
sőt magyaros verseket ír Petőfi modorában, a torrada
lom alatt honvédnek áll, s 11 Kaszához ki magyar" c. 
versében önvédelemre buzdítja a magyar népet. Csak 
a szabadságharc hónapjai oldották fel teljesen a zsidók 
különbözésének tudatá t. 

1848 nem volt olyan felhőtlen esztendő, mint ami
nővé később a legendában kitisztult. De őseink azt hit
ték, a fejlődés hamarosan el fogja söpörni e felhőket. 
Ámeneti, elszigetelt felhők, gondolták. Ki merte volna 
feltételezni, ki merte volna elhinni, hogy száz év mulva 
könyvmáglyá kat gyujta na k Európa kellős közepén s 
Budapesten vadászni fognak a zsrdó irók könyvei után 7 
Ha ma visszag-ondolunk azokra, a kik népünkből elsőnek 
próbálták irodalmi művé formálni érzéseiket, lélek sze
rint legközelebbi őseinkre, önkéntelenül is minapi ka-

. fasztrófánk valóságával v~tjük össze a száz év előtti 
álmokat s nehéz, kínzó kérdések tolulnak ajkunkra, 
a melyekkel nerr, könnyű megküzdenünk Mit felelünk 
rájuk? Azt, hogy 1944 ném zárta le a történelmet. Csak 
epizód volt, bármilyen fájdalmas epizód is. A száz év 
előtti eszmék feltámadtak az 1944-es sírból, amelybe be 
a ka rtá k zárni őket. A történelem nem cáfolta meg az 
egyenlőség és testvéris~g eszméit, inká bb most kezdi 
igazán megvalósítani. Oseink, a Horn Edék emlékét 
azzal ünnepeljük legjobban, ha, sokat-ta pasztalt dér· 
csípte lélel\kel bár, továbbküzdünk céljaikért. ' 

KOMLÖS ALADÁR. 
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A ZSIDÓ IFJÚSÁG 
A MAGY AR SZABADSÁGHARCBAN. 

A népek tavasza, Völkerlenz, elnevezéssel illetik 
1848 forradalmi márciusát. Az elnevezés jogosult. Va· 
lóban a népe l{ ifjús(igának. a J ung Deutschland nak, a 
Giovane Italia ·és a Fiata l Magyarország megmozdulá· 
sai ragadják magukkal a tömegeket Berlinben, Bécsben, 
az olasz városol<ban : Milanóban, Rómában és Pesten 
is. Hozzáfűzhetjük , e városokban mindenütt az lhú lz· 
rael, a zsidó fiatalság együtt vonul fel a tüntető, jogo
kat követelő csoportokkal, mert bizton reméli, a sza
badság, egyenlőség és testvériség, a "szent triász" meg
valósulása jelenti egyúttal a zsidóság felszabadulását, 
egyenjogúsítását, a haza immár őket is majd "kebe
lébe fogadja.,. 

Kétségtelenül téves az a történelemszemlélet, hogy 
zsidók készítették e lő és indították meg mindenütt Kö
zép-Európában a polgári forradalmakat 1848-ban. A l{i· 
bontakozó kapitalizmus polgárságának küzdelmét a feu
dális megkötöttségek ellen a párisi februári események 
robb:1ntották ki, a már meglévő gazdasági, társadalmi 
és politikai feszültségek jutottak akkor kitörésre. De el 
keJl fogadnunk: "Börne és Heine az oszlopok, ame
lyeken a Fiatal Némelország temploma nyugszik." Az 
ő szabadság-ideológiájuk ragadta magával a iíatal ér
telmiséget német földön. Ez hatotta á t a német tnűvelt
ségű zsidó Hjúságot Magyarországon is. Csak természe
tesnek ta láltá l< , hogy "Börne népe" - így aposztrofálja az 
ifjú Gans-Ludasi Mór 1848 tavaszán a zsidó Hjúságot 
--.... ott legyen, ahol a szabadságért küzdeni kell : be
széddel, tollal, tettekkeL 

Ha összevetjük a zsidó fiatalság szerepét Bécs és 
Pest márciusi eseményeinek menetében, több hasonló 
vonás mellett azt a különbséget kell megállapítanunk, 
hogy míg Bécsben hangadók voltak, irányt szabtak a 
forrada lomnak, Magyarországon - mint Szabó Ervin 
megállapítja - "a forradalom előkészítésében és mei· 
Az IMIT livkönyve. 1948. 13 
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indításában a zsidók részvétele elenyészően csekély, 
majdnem semmisem volt". De kimutatható, hogy Pes
ten jelentős mértékben növelték a tömegbázisát a ple
bejusi megmozdulásnak 

Számottevő zsidóság ta1álható már a iővátosban 
1R48-ba n. A lakosság több mint egytizedét alkotják, 
15.000 a lélekszámuk A fiatalság arányszáma viszony
lag nagy, a bevá ndoroltak nemzedéke ez, Magyarország 
minden tájékáról kerültek ide. A gazdaságilag rohamo· 
san fejlődő dunaparti vásárváros erős vonzást gyako
rol a falvak, a zsidó kehillák ifjúságára . A Pesten pi
acra kerülő roppant mennyiségű nyerstermények cse
réje nagy gazdasági lehetőségeket nyújt. A falusi sze
gény zsidó fiúk munkalehetőséget talá ltak a nagyobb 
számban dolgozó zsidó mesterembereknél, kézműves
séget tanulhattak, abban tökéletesíthették magukat. A 
pesti 340 zsidó mesternél közel 900 legény és inas dol
gozott. De nem hiányoztak a városban azok sem, kik 
a falusi zsidó élet kötöttsége alól kívánták magukat ki
vonni. Szabadabb életformát óhajtottak, világi művelt
ség elsajátítására vágytak. Szófer Mózesnek, majd ná
nak pozsonyi jesiváját ugyan még 200-300 ifjú láto
gatja, de Pest nyújtja a legnagyobb lehetőséget felsőbb 
iskolai, egyetemi tanulmányokra. Népes csoportja él 
már itt a zsidó egyetemi hallgatóknak, bölcsészeknek 
és orvostanhallgatóknak, fiatal orvosoknak, tanítóknak 
Az egy.Fe szaporodó német ujságok munkatársai soraik
ból kerülnek ki. Ez a zsidó értelmiségi osztály tömörül ; 
számukat növelte és súlyt adott nekik, hogy a nagy
kereskedők és "gyárnokok" fiai közül többen, kiket ap-

. juk házában legtöbbször cseh-morva vagy német föld
ről ideszakadt házitanítól{, maszkilok, neveltek, csatla
koztak hozzájuk. A zsidó orvostanhallgatók kezdemé
nyezésére alakult meg 1844-ben "A honi izraeliták közt 
~a?yar nyelvet terjesztő pesti egylet" , v~gy - ahogy 
~0:'1den emlegették - .. Magyarító Egylet , melynek cél
JBit az egyl.et titkára, Diósi Márton, tömören abban 
s~abta ~?eg = Magyarcsodjunk és magyarosítsunk, pol
garosod]unk, hogy polgárosíttassunk Ez a kör igyeke-
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zett közvetlenül a 48-as év előtt összegyüjtení mind
azokat, kik a magyar zsidóság vallási életét, községi 
berendezését, szociális és politikai viszonyait reformálni 
akarták. Az egyesüJet vezetőségéből kerültek ki a for
radalmi év legtevékenyebb alakjai : Diósi Márton, Ein
horn Ignác (Horn Ede), Szegfi Mór. Választmányának 
és tiszteletbeli tagjainak sorában megtaláljuk mindazo
kat, kik Magyarországon ekkor a zsidóság körében val
lási újításokon, a világi rnűveltség ernelésén munkál
kodtak. 

Az 1820 körül született nemzedéket a magyar zsi· 
d óság körében is feltűnő módon jellemezte a "macler
nizmus és aktivizmus" , az újításokra való törekvés és 
a tettrekészség. Ez az ifjúság már nehezen viselte a 
béklyókat amelyekkel a polgári és politikai jogtalansáq 
még mindíg terhelte. De elégedetlen volt a zsidóságon 
belül fennálló v iszonyokkal is nagymértékben, ahol a 
gazdasági, vallási és kulturális e llentétek egyre jobban 
kimélyedtek. A szab3dság eszméjének minden ellenté
tet feloldó erejében bízva lelkesen köszöntötték a már
ciusi forradalmat. 

Csak természetes, nagyszámban ott látható a zsidó 
ifjúság azok sorában, akik március 15-én a Ha tvani
utcába "özönlöttek fl a Landerer-nyomda elé és nagy 
megelégedésülue szolgált, hogy Jókai, Petőfi és Vasvári 
után egy zsidó orvostanhallgató is szálhatott az össze
gyült néphez. De míg Bécsben március 13-án Fischhof 
Adolf és Goldmark József orvosok beszédei ott az alsó
ausztriai rendek házának udvarán irányt és célt jelöl
tek ki az egybesereglett tömegnel\, nálunk éppen csak 
megemlítik, hogy egy fiatal zsidó ember is beszélt. Ein
horn "Die Revolution und die Juden in Ungarn" 1851-
ben megjelent munkája szerint egy Rosenieid nevu or
vostanhallgató volt az ; ennek további szerepléséröl nem 
tudunk. Fischhot Goldmark Bécs forradalmi mozgalmai .. 
ban mindvégig jelentős szerepet vittek. 

Egykorú feljegyzés szerint a Táncsicsot szabadító 
tömeg egyharmada volt zsidó és a forradalom másnap
ján, amikor megindult a nemzetőrségbe való jel.entke-



zés, a lajstromozottak egynegyede a zsidó ifjúság köté
ből került ki :. 

Felejthetetlen élmény volt ré~zü~rel március. id~s~. 
Hónapok mulva is egyre emlegett!{ es trnak a dtcsoseg 
e napjáról, amikor a magyar nemzet követeléseként el
fogadott 12 pon t között sze:epel a ·~~öryén_Y előt~i ~gyen
löség polgá ri és vallási tekmtetben , es ugy veltek al{
kor, hogy ez ,.az Izraelitákra is minden megszorítás 
nélkül terjed. " E követelés megvalósulását vélték lá tni, 
mikor a közcsendi bizottmányba négy zsidót is bevet
tek. A pesti hitközség elnöke, Kunewalder Jónás mel
lett a zsidó ifjúsági mozgalom egyik vezetőjét, a Ma
gyarosító Egylet titoknoká t, SzegH Mórt. 

Semmisem muta tja jobban azt a naiv lelkesedést, 
mely magával ragadta ,.a bátor izraelita ta nulóifjúságot" 
e napon, mint az a keserű fájdalom, amely elhatalmaso
dott rajta, mikor nemsokára tapaszta lta, hogy a régi ellen
érzés a zsidósággql szemben a polgárság körében még 
nem szünt meg. Erezték ezt már március 16-án, mikor 
a polgárság részéről követelték a zsidóság kizárását a 
nemzetőrségbőL Akkor szólal fel Nyári Pál és Klauzál 
Gábor mellett a zsidóság ügyében Szegfi Mór, pateti
kusan hangoztatva : a biztos halált választaná, ha a 
zsidók egyenjogúsítása csak agyrém volna. Ez tudomá
sunk szerint különben az első polilikai beszéd, ame
lyet zsidó mondott a pesti városnáza közgyűlési ter
mében. Valóban a pesti polgárság nemzetőrségi csa
patai. mint sok vidéki helyen ís. nem tűrték meg so
raikban a zsidókat. Hiába emelték fel sza vu ka t Petőfi, 
Jókai és az egyetemi Hjúság azok ellen, kik "a hon 
bármely osztályának a nemzetőrségből léendő kirekesz
tésére munkálkodna k. .. Az Ellenzéki Köregyik osztálya 
volt az végre, "melybe Izrael népe felvéte tett," 

Nemsokára meggyőződhettek, hogy a pozsonyi 
rendi országgyűléstől sem remélhető a zsidóság ügyé
nek rendezése. A Pozsony városában lefolyt zsidóelle
nes utcai tüntetés elég okul szolgált még Kossuthnak 
is, hog~ a városi törvényj,avaslatban a választójogtól 
őket elusse. Ennek tudataban kiván Kunewalder el-
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nöl{ március ~2-én kelt ltörlevelében a magyar zsidó
ságtól "türelemmel párosult vá rakozást" polgári helyze
tének rendezése ügyében. A pozsonyi országgyűlés ezen 
elutasító magatartása okozta, hogy a zsidó ifjúság, amely 
az 1839/ 40-es országgyűlés tárgyalásainak hatása alatt 
a liberális politikusokban ismerte fel legfőbb pártfogóil 
tn os t elfordul a .. táblabírós" pozsonyi törvényhozóktól 
és a radikális ellenzéki Vasvári Pál és társai mellé so· 
ra kozik fel. 

.. A dicsőséges március 15-ödikét - így szól a tu
dósítás - április elsején utcai összetűzés mocskolta be. n 

Nemzetőrök vörös kokárdát tűztek ki a nemzetiszín he
lyett, mert a bécsi udvar visszautasította a nemzet had
ügyi és péD.zügyi követeléseit. A köztársaság mellett 
tüntettek Üsszetűzés támadt. a vörös kokárdákat le 
a karták szakíta ni . E nemzetőrök között kettő zsidó volt. 
Azonnal általánosítottak. A zsidók köztársaságat akar
nak, - hirdették. J udenrepublik-ról beszéltek már a 
pesti polgárok. István nádor pedig április másodikán 
sietve jelen ti Bécs be : ln Pest gib t es noch Narren, die 
noch nicht zufrieden, die rote Kokarde auigesteckt. meist 
Juden ; mehrere wurden tüchtig durchgeprügelt. Ilyen 
jelenetek többször ismétlődtek. Az április 15-ödikén tör
tént utcai verekedésről gunyvers jelenik meg nyomta
tásban : W ast ist Neues geschehen am Juden-Schebesz 
den 15. April in Pesth? De Repüblick Kökarde. e 
Schraiben vüm Heiman Lewy an Schmüle lchternitz in 
Mischl\olz über e Begebenheit, was sich am letzten 
Schabesz zugetrogen. 

A független felelős kormány már akkor Pesten 
volt, ahová április 14-én érkezett. Április 19-én, mikor 
a Múzeum·kertben tartott népgyűlés után a Teréz-kül
város zsidóktól sűrűn lakott utcái ellen indult támadásra 
a nagyrészt iparossegédekböl állott tömeg, 'Batthyány 
miniszterelnök és . Szemere belügyminiszter csak akkor 
rendelnek ki katonaságot, miután a zsidóság megbízott
jai, kényszernek engedve, kérték a nemzetörségi szel
gálat alól való felmentését ifjúságuknak, annak a zsidó 
ifjúságnak, amelyik el volt határozva, hogy a támadást 
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fegyveres·en vissza"veri. Most kénytel~n , volt ~e~y:'~.reit 
átadni. A lefegyverezést követte a zs1dok" h~tosagi.osz
szeírása, a letelepedési engedélyel~ ellenorz~se, kiuta
sítások. Az elkeseredésre egyre tob~ .ok tamad~. Az 
áprilisi törvények a zsidóknak sern.~I JO?O~ neJ? Jutta t
tak. Valahogy úgy érezték, helyzetu~ mar~1us ota .cs_ak 
rosszabbodott. Állandó bizonytalansagban ei tek. Ktvan
dorlásra határozták el magukat sokan az ifjak közül. 
Korn Fülöp, pozsonyi váraljai könyvá rús, az első ma
gyarra fordított imakönyv kiadója, lett legfőbb propaga
tora az Ujvilágba való kivándorlásnak A pozsonyi vé
res husvét (április 23-24.) ha tása a latt határozza el 
magát erre. A zsidó fia talság hangulatát ismerjük meg 
abból a levélből, amelyet Pestről írt debreceni bará tjá
nak egy különben előttünk ismeretlen ifjú ápril \§_ vé
gén : .. Mein Herz ist beklommen, wie von einer eiser
nen Faus t krampfhaH zusammengepresst und wahrlich 
nicht aus F urcht, ich versichere es dir, abe r aus Kum
mer und Krankung." Dux Adolfnak május elejéről az 
amerikai kivándorlásea szólíló körlevelében olvashatók e 
sorok : ,, Európa minden emberének ütött a szabadság 
órája, csak egyedül mi magyar zsidók . .. a szégyen és 
gyalázat bélyegével süttelve mindenütt üldöztetünk." A 
vidéki városokból egyre riasztóbb hírek jöltek zsidók 
elleni támadásokról (Székesfehérvár, Szombathely, V ág
ujhely stb.). Ez magyarázza a körlevél heves kifakadá
sait : " .. . művelt emberek, keresztények között voltunk 
és egyszerre kannibá loktól voltunk körülvéve civilizált 
országban laktunk és a föld megnyilt a lattunk és ször
~ye.~et o~á~ott ellenünk." Einhorn Ignác lapja, az 1948 
apnh~ 15-etol kezdve ?e tenként megjelenő Der ungarisch e 
Isra.eht. Wochen~~~nh zur Beförderung des politischen, 
soc1alen u.n~ religiosen ~ortschrittes unter den ungari
s~hen . Israehten -, hangJa csupa keserűség és panasz ; 
ta.~~?Ja. a. kop~a~yt: Batthyányt és Sze merét, bírálja 
~otyos Int~z~e,de~~It ~s kifogásolja Kossuth á llásfogla
lasat a _zs}d,?sag ~g,yeben. A kivándorlás országos meg
szervezes~rol tudosit lapjában, ugya nott jelenik meg 
Rosenzwetg Sámuel verse : Abschiedsgruss eines unga-



A zsidó ifJúság a magyttr szubadságharcbea 199 

-
rischen Israeliten. Ez kifejezést ad a magyar zsidó ki-
vándorló fájdalmas érzéseinek. Csoportos kivándorlást 
terveztek az Ujvilágba. Mezőgazdasági települések lé
tesítésére gondoltak ott. J ú li us közepére tűzték ki az 
első csoport elindulását. A tömeges kivándorlá~ azon
ban elmaradt, mint ahogyan akkor elült a hasonló moz
galom Bécsben és Prágába n. 

Itt a hazában kell emberibb megélhetést, nyugod
ta bb jövőt biztositani. A Magyarító Egylet a változott 
viszonyoknak megfelelően új feladatokat szab maga elé. 
Az ifjúság, mely a politikai rnozgalmakban nem tudta 
forradalmi szellemét kifejteni, a zsidóságon belül igye
kezett azt érvényesíteni. Kettős irányban tört előre. 
Már március 23-án a Magyarító Egyletben népes gyű· 
lésen követelt vallási reformokat "a zsidó vallású tanuló
ifjúság". Átható reformokat kívánnak ; vallásuk arany
magvát a középkori szertartások elkorhadt kérgétől akar
ják megszabadítani. A prófétáktól megjövendőlt idő ime 
bekövetkezett. Jótényany vihar megtisztította a politikai 
légkört. Ezer éves berendezéseket rombolnak te kímé
letlenül. Ami korunk szellemének ellenére van, azt gúny 
és megvetés éri. Mi óriási ugrással a kiskorúságból az 
érett férfikorba jutottunk. A megindult mozgalom a ber
lini reformozgalom újításait kívánja követni. 48 nyarán 
Einhorn Ignác, a · pesti -reformmozgalom élharcosa és 
megválasztott lelkésze, Holdheim Sámuelnél já r, hogy 
közelebbről megismerje a reformok gyakorlati megvaló
sításának útját és módját. Az ifjú 23 éves Einhorn, tá
mogatva a község néhány idősebb tekintélyes tagjától, 
- die alt en j ü dischen Kampfer für Reform· des Juden
tums - megteremti ·a Központi Pesti Reformegyletet ; 
ez keresi az összeköttetést a vidéki városokban (Arad, 
Nagyvárad, Pécs, Nagybecskerek, Pozsony) jelentkező 
hasonló törekvésű ifjúsággal. 

Vallási, zsinagógai újítások bevezetése azonban 
csak hónapok mulva vált lehetségessé. A pesti hit· 
község szervezetének megváltoztatása via facti történt 
meg még április havában . Kirobbantolta ezt Kune
walder hitközségi elnök váratlan áttérése április első 
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napjaiban. E megmozdulásban k.ifejezésre_ jutott , a~ 
osztályelJ en tét is a hitközség urai, .. ··El: moz~s~a~lasu 
táblabírák .. , a gazdag nagyk~re~kedok es a zs_tdo ert~l~ 
miségi proletárság között. aktluol Barnay, lg nac, , a hlt
község titkára, 49-ben, a forradal~m Je:rerese . uta~ , el
fogultan így ír : "Jelen téktelen, muve!ts~ge t szml~Io en~.
berek, alárendelt magán tanító~. ~~n~lok es ~~sonlo e~ye
nek kik sohasem voltak a h1tkozseg tagJai , terhethez 
soh~sem járultak hozzá u. Március óta már felhan gzott 
a követelés hogy a zsidó tömegek választolljai vezes
sék a községet. Intelligens emberek képviseljék őket, 
ne terménykereskedők gyapjúkereskedők, "gyapJuzsá~ 
kok". Kunewalder á ttérése miaft bizalmatlanok lettek 
azután az egész vezetőség iránt. A hitközség eddigi 
elnöksége hajlandó volt engedményel<re. Húsz tagot 
küldött ki a maga kebeléből és húszat jelöltek ki a 
művelt ifjúságbóL E bizottság tegyen javaslatot a köz
ség korszerű átszervezésérőL De ez nem elégítette ki 
a fiatalságot. Maga kívánta megválasztani képviselőit. 
Roham indul a hitközség ellen április 13-án. Az ifjúság 
tömegesen jelenik meg a hitl.{özség tanácstermében, az 
Orczy-házban. Ott vitába szállnak a vezetőséggeL Mi
után ez elhagyja a termet, az ifjúság meghozza a 
maga határozatait. Kijelentik : .. Az ifjúság nem magáért. 
hanem a mellőzött népért küzd, mely jogait nem ismeri 
kellőképen, beszélni pedig nem mer." Mivel a mosta ni 
időben ősválasztás nem tartható, a régi vezetőség mellé 
minden foglalkozási ág küldjön meghatározott számú 
képviselőt. Az egyes foglalkozási ágak választási elnö
keinek kijelölésével Einhorn mellett dr. Rosenfeld (Rózsai) 

· Józ~.efet és Gal_a_ntay Gábort bízták ·meg. Gyorsan intézik 
az u?yet. Á~n,hs 14-én a Magyarító Egyletben az egye· 
tem Jelenle_gt es volt polgárai, az írók és ,, litlerátorok" 
15_ tagot ~ala.~ztana~ a .m?guk körébőL Még aznap dél
ut_an ~- ~onyok·utcaJ zs1do elemi iskola vizsgatermében 
nepgyulest tartanak, ,. Volksberatung u -ot, ahol kihirdették, 
hogy a_ na~yke~eskedők, közép· és kiskereskedők, ipa
ro~ok ,es. ~azalo~ soraiból kik vezessék a választást. 
Mar apnhs 15-en az összes foglalkozási ágak meg· 
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válanztották képviselöiket és névsorukat közölték a 
hitl~özség vezetőivel. Az így létrejött 77-es bizottság 
első dolgának te~intette, hogy a vallási reformok ügyé
nek tárgyalására l{ijelölje a maga embereit : Einhorn 
elnöldete alatt Diósi, Ligeti, dr. Pollák Henrik, dr. Saphier 
Zsigmond, dr. Senlesinger Ignác, dr. Kollinszky Adolf 
lettek a bizottság tagjai. 

A vidéki zsidó ifjúság sem maradt el a pesti mö
gött. Az aradi zsidó fiatalság példaképei - a tudósítás 
szerint - Spitzer Henrik, a bécsi március 13-iki lorra
dalom vértanúja, aki az ottani műegyetem hallgatója 
volt, Fischhoi Adolf és Petőfi. A népgyűlésen .. en masse" 
jelentek meg; a nemzetőrségbe pedig " par force" igye
heztek bejutni. A tüntetésekben az élen haladtak, már
tírornságra vágytak. Ez ifjúságtól származik a vallási 
reform szélsőséges hat aradi pontja. Más vidélti váro
sokban is reformra gondolt a zsidó ifjúság, mely kaszi
nókban, olvasótermekben gyűlt össze és ott tárgyalta 
e kérdést, állandóan hangoztatva : nem az egyefljogo
sítás kedvéért , kívánják a reformot, hanem a sze para
tizmus vádját óhajtják elkerülni. 

Országszerte folytak a választások az első nép
képviseleti országgyűlésre. A zsidói\ abban nem vehet
tek részt, pedig akkor 1nár értesülést szereztek. hogy a 
bécsi birodalmi gyűlés és a frankfurti parlament tagjai 
sorában helyet kaptek Mannheimer, Fischhof. Kuranda, 
Riesser, Jakoby. A magyar zsidóság legtekintélyesebb 
férfiai, amint már többször tették a reformkorszakban, 
tanácskozásra ültek össze Pesten július első napjaiban, 
ugyanakkor, mikor megkezdte tárgya-lásait itt a népkép
viseleti országgyűlés. A zsidó ifjúság, megelőzve az 
öregek gyűlését, megalkotta a maga szervezeteit: A ma
gyar izraeliták központi reformegyesületét a Magyarító 
Egylet pedig külön nevelési egyletet szervez a tanítókból 
és a zsidó tanügy barátaiból Szegli Mór vezetési mellett. 
Politikai bizottságat is küld ki soraiból Einhorn javas
latára. Az egyetemi hallgatók, ~ müvelt ifjúság járjon 
el a képviselőknél a zsidóság ügyében. Irodalmi bi
zottmányt választ ; tagjai ismert irók és Htterátorok. 
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Ezek irodalmi úton támogassák a zsidó ügyet ; tegyék 
rokonszenvessé a zsidó emancipációnak a tömeg közölt 
eddig oly né19sz~rűtlen ügyét. Míg a politikai bizottság 
csak a régi szószólók, közbenjárók. s.tadlano~ és. takif<?k 
szerepét szánja az ifjúságnak az Hodalmi bi~otts_ag 
tagjai feladatuknak tekintik a töm~ge~et, a,z also ~ep
osztályt felvilágosítani ; visszautasttanx a vadakat es a 
zsidóság ügyét kedvező megvilágításba helyezni újság
cikkekben és röpiratokban . SzegH Mór magyar nyelvi 
lap kiadását tartja szükségesnek zsidó részről , amint 
Löw Lipóthoz intézett levelében írja. Ezt az Országos 
Zsidó Múzeumban őrzött kéziratból közö}jük. 

L ö w L i p ó t úrnak tisztelettel 

Pest Május hó 3. 1848. 
Főtisztelendő uram l 
Márczius 15 dike óta hazánk szabad. Az osztály 

különbség nagyrészt megszünt s a mi hátra van, a leg
közelebb jövőben megszűnendilc A nemzetiség eszméje 
egybe forrasztja az érdekeket s a szellem rokonitásáról 
gondoskodik a kormány s az új alapra fektetendő nevelés. 

Mindenki szabad, mindenki nevelt lesz ; csak mi 
izraeliták nem.. Minden osztály mívelődéséről gondos
kodik a kormány, csak a zsidókéről nem, Holott ők 
azok, kik azt leginkább szükséglik. 

Ez szomorú, igen ; de nem csüggesztő. Sőt ellen
kezőleg. Tettre buzdító ez. Ha meghagytak bennünket 
a l{izártság szégyenítő helyzetében, meg kell monda
nunk, nem, meg kell rázni a börtönfalakat Sámsonként, 
mind addig, míg észre térnek, míg észre veszik, hogy 
nem rni seperaljuk magukat, hanem ők separalnak 
bennünket. - Ha á kormány nem gondoskodik neve
lésünkról, nekünk kell azt tenni, nehogy veszve legyünk. 

.. ~zt kell ten~ünk, és ezt csak sajtó útján tehetjük. 
SzuksÉP.g, h?gy _zstdó .. érdekű magyar hirlap adassék kL 

. , n .!lla~ regen ereztem annak szükségességét, s 
ny1lyan On Is. De mind eddig ez elmaradt. Nekem 
e~yeb dolgom lévén, nem adhattam reá magam. Azt 
hittem mások megteszik. De csalatkozám. 
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Megj~lent ugyan egy zsidó érdekű lap ; de német 
nyelven. Es ez ha van is a lapban jó, azért rossz, mert 
a zsidónak a nélkül is mindig azt mondták, hogy köré
ben a német elemet élte ti. 

Elha tá rozá rn tehá t magam én, hogy L é. Július 
l sejétő l fogva egy zsidó érdekű politicai , társadalmi és 
nevelési heti lapot megindítsak. 

E lap az én szerkesztésem alatt álland ugyan. de 
a ,czélnak - a magyar zsidóság szabadságának ki
vívásáért küzdeni, - szentsége kívánja, hogy enyém 
csal{ a szerkesztési baj legyen, a m~nkában pedig min
den jóra va ló zsidó vegyen részt. Eién pedig hazánk 
minden elismert tehetsége álljon. 

Csak ha ez történik, kivihető lesz az ügy, külön
ben nem. A nem zsidó nem is nézend reánk, mint nem 
néz az .Ungarische lsraelitra. 

Kérem tehát, hogy a nagy czél érdekében ez ügyet 
méfiáévá tegye s a legközelebben minden nevezetes 
zsidó községhez küldendő programbBn becses nevét 
mint a politicai rovat egyik fődolgozó társát a közönség
nek bemutassam. 

Ha az előfizetés jól találna kiütni, szívesen fize
tendern meg munkáit. Higyje meg, én csak azt akarom, 
hogy legyen lap, hasznot én nem keresek. 

Uram l a zsidók közt sok a teendő, És a zsidók 
kozt ön tekintély, kell tehát, hogy félrevetve mindent 
e lapot munkálataival elésegélie. 

Nem kétlem tehát, hogy hozzájárulását megígérni 
fogja . S ezt mielébb becses levelépen elvárván, maradtam 

Tiszlelettel 
Szegfy Mór 

Bálvány utcza 175 sz. 

Szeg fi tervezett lapja, amelynek ., politikai és tár
sadalmi egyenlőség" cimet szándékozott adni, nem in
dult meg. Einhorn is érezte magyar nyelvű zsidó uj
ságnak szükségességét. Igérte is többször német ujság
jának magyar kiadását, de nem tudta sorát ejteni. 
Maga írja később : bevallja~ hogy könnyedén és 
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gyorsan - ahogy azt az újsagírá~ te~m~.s~~te n1egkö
veteli - csak hárman tudtak kortarsat l<ozul magyarul 
írni : Diósi Ludasi és Szegfi. Magyar lapot nem tudtak 
l<iadni, de' cikkeik megjelentek az ujságok ban; j\ ma: 
gyar zsidóság közgyűlésétől kil<üldött 12 .tag~ alla~do 
képviselethez fordul ismételten az Irodalmi Btzottmany 
és felhívja figyeimét Vas Gereben és Arany János szer
kesztésében megjelent ., Népbarát" című lapra és ennek 
német és szlovák kiadásaira is. Mert az újság a pa
rasztság közé jut. A zsidóság képviselete eleget kíván 
tenni e felszólításnak és a hitközségel<hez intézett sok
szorosított körlevetében e lap minél szélesebb körben 
való terjesztésére szólítja fel a zsidóságot. Hassanak 
oda, hogy minden faluba, minden bérlőhöz és kocs
mároshoz és mindazokhoz, akik az alsó néposztállyai 
érintkezést tartanak fenn, eljusson e lap, hogy minél 
többen olvashassák azt. Mert ez a zsidókérdést nép
szerű formában, kedvezően ismerteti. DemokratikusiMö
rekvést látunl<, a tömeg megnyerése a cél. 

Az országgyűlés a zsidók eman.cipációjára ir~nyú
ló törvényjavaslat tárgyalását, melyet Kállay Odön 
nyujtott be, elhalasztotta a következő ülésszakra, jól
Jehet Szemere belügyminiszter kijelentette, ,.elvben ter
mészetesen elfogadjuk, " de a bízottságok csak hono
sítási és telepítési törvénnyel kapcsolatban kívánták ezt 
tárgyalni. Ohajtják, hogy .,a káros elzárkózottság és köl
csönös idegenkedés okainak reform általi elhárítása vé
.gett a ministérium magát a zsidó osztály értelmesebbjei
vel érintkezésbe tegye." Azi fjúság a törvényjavaslat tár
gyalásának elhalasztását súlyos sérelemnek vette és 
mihelyt alkalom adódott, a legellenzékibb politikai ~so
P?r!~o~ csatlako~o~t. A, júliusban megalakult Egyenlő
segi Tars~lat tagJal soraba lépnek, ahol a vezetőségben 
a Madarasz-testvérek, Nyári Pál mellett ott találjuk 
J?iósit és Einhor~t; az idősebb nemzedékből pedig Zerffyt 
es dr. Grosz Fngyest. 

~ kár?s. elzárkózottság és kölcsonös idegenkedés 
megszuntet~sere nem voltak szükségesek tárgyalások. 
Feleslegesse tette ezt a meginduló honvédelmi harc. 
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Mikor a nemzetőrséget rnár harctérre küldik, e mozgó 
nemzetőrségbe most már befogadják a zsidókat. A pesti 
önkénteseknek majdnem egyharmada a .. zsidó ifjúság kö
réból kerül ki. A déli határszélen feltámadt rácok eJlen 
indulnak. Fájdalmasan hangzik ajkukon a panasz, hogy 
a lázadó rácok több jogot kaptak a magyar hazától, 
mint ök. Pedig úgy érzik, hogy a harc közepelte egé
szen magyar-rá lesznek : Man ist ganz Ungar, nicht 
Jude. Az augusztusban felállított honvéd-zászlóaljakba 
milyen mértékben állt be a vidéki zsidó fiatalság és 
hogy vált be a harctéren, erre nézve elfogadhatjuk Klapka 
György beszámolóját. Netn túlzás Einhornnak az a meg
állapítása, hogy 20.000-en, a harcban álló sereg egy 
kilencedrésze, zsidókból regrutálódott. Bernstein Béla, 
ez év eseményeinek szorgalmas kutatója, kétezernek 
nevét tudta összegyüjteni. Magasabb katonai rangot 
nem érhettek el, törzstisztek nem lehettek, mert hiány
zott a katonai tiszti előképzettségük ; legföljebb néhány 
őrnagy vagy százados telt ki belőlük. 

De előbb értek el katonai rangot, mint a polgári 
életben állami tisztséget. Csal~ az 1849-iki áprilisi trón
fosztás után, amikor a szélső irányzat jutolt uralomra, 
kapnak helyet zsidók a minisztériumokban. Mint elsők 
jutnak oda a magyarul beszélő és író ifjús~ közül 
Diósi, aki a kormányzó polgári ügyosztályán titoknok,· 
Barnay, a pesti hitközség titkára, most a belügyminisz
tériumban titkár és ugyanott fogalmazék Szegli és f=Ieil
prin, ez a lengyel származású miskolci könyvkereskedő, 
aki gyorsan és jól elsajátította a magyar nyelvet. Ludasi 
Debrecenben Jól~ai újságjának a békepárH Esti Lapok
nak szerkesztője. Míg Einhorn, az 1848 Ros Hassáná 
napján felavatott reform-zsinagóga papja, kivívja, hogy 
a forradalmi kormány a pesti izraelita reformtársulat 
kiválását a régi hitközség köréből jóváhagyja és egyen
rangú~ágát elismerje. 

A szabadság ügye mellett mindvégig kitartanak ; 
a legválságosabb időben hallatják leginkább szavukat. 
Akkor jelennek meg egyre-másra harcra tüzelő cikkeile 
A hívalatos lap, a Közlöny, szorgalmas munl{atársai. 
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Elkísérik a kormányt Szegedre, ahol a sok menekült 
között Izrael háza arányszámát messze túlhaladóan 
volt ·ké~~iselve", Szeged zsidó lijúsága még akkor is 
szargalmasan ellátja nemzetőri szolgálatát. A köztársa
ság nyári divatját követve "fehér blúzban, ált~ lvetve 
rajta a sárga bőrtariszny a." 

Csak Szegeden rótta le a forradalmi kormány a 
zsidósággal szemben fennálló tartozását. Szemere mi
niszterelnök benyújtja július 28-án, a Nemzetgyűlés 
utolsó ülésén, a zsidóság emancipációjáról szóló javas
latot. Elismeri : .. Alig van nép taj. me ly a zsidókat hű
ségben és munkásságban nemzeti háborunk körül fö
lülhaladná . H Az országgyűlés köztapssal elfogadja a 
javaslatot és törvényerőre emeli. Ekkor már ismerik 
Szegeden Haynaunak pesti főhadiszállásáról július 19-én 
l~elt hirdetményét,,amelyben roppant n1értékű hadisarcca l 
sujtotta Pest és Obuda zsidóságát a rr1agyar szabad· 
ságharc támogatásáért · 

Számosan követik Kossuthot az emigrációba. Már 
Viddinben úgy látják, "sok zsidó van környezetében." 
Akik katonai rangot értek el, vagy hívatali állás.t töl
töttek be, többnyire emigráltak. A zsidóifjúság majdnem 
összes vezetői : Einhorn, Diósi, SzegH ; akik pedig a 
hadsere~ben szolgáltak, a fiatalabb korosztálY.hoz tar
tozókat, itthon besorozták a császári seregbe. É~ vitték 
őket a lombard-velencei királyság városainak helyőrsé
geibe. Csak · évek után kerültek ezek ismét haza. Ide
genben szenvedtek. mert rajongtak a szabadságért és 
Tagaszkodtak a magyarságukhoz. . 

A zsidó márciusi ifjak és alkotásaik, mint Mezei 
~ó r írja róluk 1861-ben : "Az .1848-iki nyár égető he
veben e~fonn~adt ~yönge virágok" megérdemlik. hogy 
~e?'emlekezzunk ro luk a centenárium évében. Az első 
rov1d tartamú emancipáció törvénybeiktatása az ő ér· 
demeik elismerése volt. 

GRONV A LD FüLÖP. 



· SZÁZ NAP. 
(Deportált kislányomhoz) 

Drága törékeny rózsabimbó, 
Tizenhatéves kisleány, 
Itt volna helyed este-reggel 
az édesanyád oldalán. 

Csókomra ébrednél te reggel, 
Az iskolába járhatnál, 
Sétálni mennél szép időben 
az édesanyád oldalán. 

}5önyveddel bíbelődnél sokszor 
Es verseket is írhatnál 
És hegedülnél alkonyatkor 
az édesanyád ol.dalán. 

Száz napja már ma, hogy a latrok 
zörögtek házam ajtaján. 
Elvittek tőlem, nem vagy már többé 
az édesanyád oldalán. 

Száz szörnyű napja, - s én még élek? 
De nem is élet ez talán , .. 
Híred se hE ll om - mikor leszel már 
ismét az anyád oldalán'? 

Itt már a nap süt, a Szabadság 
szent. tiszta napja néz le rám. 
Ó. hozzon vissza Isten téged, 
Elvezd te is a nagy időket 
az édesanyád oldalán. 

1945. febr. 17. 

2 Ö 7 

ELEK OSZKÁRNÉ CSETÉNYi ERZSI. 
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.V ANDORMADARAK MENEDÉKE. 

A lelkem csupa nyugtala nság, 
reszket bennem minden ideg, 
Efráim földje, J ú da földje, 
Genezáret-tó tiszta völgye, 

' ne1n jártam még mezőidet. 

Az ősök nyelvét nem tudom már, 
bús felhők úsznak az egen. 
Az á lm0k gyötörnek szünetlen, 
én már a fogságban születtem · 
és így maradt~m idegen. 

Egy nagy folyam partjain élek. 
Mások a halak, a dalok, 
más pásztor őrködik a csordán, 

" de éjjel zúg felém a Jordán, 
amely sohasem ringatott. 

S néha riadtan serkenek föl 
és · belémnyilal valami ... 
Mért nem lehetek ott,. ahol ma 
tilosban járnak a mogorva 
Ezsau bozontos fiai ? , 

Ó, Izrael f Kétezer éve 
csavargunk üres ég alatt l 
F észekre vágyunk és a béke 
házára, biztos menedékre, 
hazátlan vándormadarak l 

BRóDY LASZLÓ. 
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KÖVEK A SÍRON. 
(Egy zsidó népszokás néprajzához) 

Az· obo-típusú halmok vizsgálata az összehasonlító 
néprajztudomány régi, már többször felvetett problémái 
közé tartozik. Andree,1 Liebrecht,2 Haberland,3 Frazer,4 

Kahle, 5 Kagarow6 és. mások~ nagy figyelmet szenteltek 
az emberi kultúra e szerény külsejű dokumentumainak 
s igyekeztek teóriát felépíteni a talányos szokás magya
rázatáuL E rövid tanulmá ny - mely egy nagyobb sfo.l
gozat része csupán - nem vállalkozhat a különböző 
felfogások beható, kritikai ismertetésére ; célja : a tárgyalt 
jelenség zsidó vonatkozásainak bemuta tása, interpretá .. 
lása s a teljes anyag vizsgálata alapján eszközölt értel
mezési kisérlet rövid összefoglalása. 

l. 

Bizonyos helyekre rriinden arra járó tesz vagy· dob 
egy követ vagy gallyat s így esztendők során az illető 
helyen halom keletkezik : formailag így írhatjuk körül 
az obo-típusú halmokat. E formai jellegzetességhez járul 
még számos olyan elem, amely indokolttá teszi, hogy a 
jelenséget vallási természetűnek tekintsük s így a ritus
kutatás módszerével közeledjünk hozzá. Az obo-típusú 

1 Andree, R.: Ethnographische Parallelen und Vergleiche. 
Stuttgart 1878. 

2 Liebrecht F.: Zur Volkskunde. Heilbronn 1879. 
3 Habel'land, K.: Die Sitte des Steinweriens und der Bildung 

von Steinhauien. Zeitschr. i. Völkerpsych. u. Sprachwiss. XII . 1880. 
289 kk. ' 

4 Frazer. J . .. G.:·The Golden Bough. 2nd ed. London 1900. 
5 Kahle, B.: Ub.er Steinhaufen, insbesondere auf Island. Zeitschr. 

d. Ver. i. Volksk. XII. 1902. 89 kk., 203 kk., 319 kk. 
o Kagarow, E.: Mongolische Obo, griechische Hermaia und 

deren ethnographische . . Parallelen . Zeitschr. i. Volksk. XXXIX. 1930. 
58 kk. 

1 A gazdag irodalmat feldolgozza szerzönek .. The Ethnologi· 
cal Problem oi the Obo Cairn s" c. dolgozala (sajtó alatt). 

Az. IMlT Évkönyve. 1948. 14 
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halmok formai kritériumai gyanán t tehát a következő 
vonásokat emelhetjük ki = . . , 

l. a ritus formai lényege bizonyos (rendszennt er-
féktelen) tárgyaknak felhalmo~ása ; , . _ 

2. a ritus végzésének bizonyos, a ta rsada lm1 ha
gyomány á ltal megszabott helye van, vagyis a halmozás 
aktusa lokálisan megkötött ; . 

3. e felha lmozásban való részvétel többnyire egy 
zárt társadalom minden tagjára nézve kötelező, szociá
lisan imperatív jellegű ; a keletkező halom tehát nem 
egy, haneni több ember (elvileg : egy egész társadalom) 
műve ; 

4. e "mű" azonban nem fejeződik be, mert a ha
lomra mindenkinek minden a lkalommal követ, gallyat 
stb. kelt dobnia, a halom tehát elméletileg vég nélkül 
nő, az időbeli SZf:Ikcesszivitás elméletileg végtelen. 

E morfológiai jegyeket kell a rendelkezésre á lló 
ada tok bizonysága szerint az obo-típusú halmok krité
riumai gyanánt elfogadnunk. A feltűnő mármost az; 
hogy az említett kritériumok által kittintetett ritus az öt · 
világrész minden részében, a legkülönbözőbb népeknél 
és kultúrákban előfordul. E. hatalmas elterjedés doku
mentálására most nem térhetünk ki, 8 meg kell eléged
nünk azzal, hogy néhány, félig-meddig talá lomra kivá
lasztott adattal nem annyira igazoljuk, mint inkább ér
zékeltessük a ritus kozmopolita voltát. 
· Leipzig környékén egy tó, az u. n. Mordteich kö-

zelében megöltek néhány leányt, akik ártatlanságukat 
védték. A halott leányok ma is visszajárnak. Mindenki, 
aki arra megy, haláluk helyére egy-egy gallyat dob.9 

Arábiában, Mughammasban van Abu Righal állító· 
Iagos sírja. Ibn Ishaq (VIII. század) leírása szerint Abu 
Righal volt Abrahaa ethiópiai kirá ly Ará biába nyomuló 
seregének az útmutatója, azért halála után az arabok 
megkövezték a sírját s máig is azt teszik. Tukkari (IX. 
század) leírása szerin t viszon! Abu Righal szolgája vol t 

8 Erre vonatkozólag l. .. The Ethnological Problem etc." 

1856 
9 Grösse, J.: Sagenschutz des Königreichs Sachsen. Drescien 

. 216. l. . 
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Qalih prófétának s egy alkalommal egy törzshöz érke
zett, amelyiknek egyetlen juha volt csupán. A juh egy 
árva gyermeket tartott el tejével, de Abu Rigbal a ven
dégjog alapján mégis le akarta vágatni. Ekkor az ég 
agyonsújtotta őt, Qalih pedig értesülvén a történtekről, 
megátkozta a szolgáját. Sírját az arra menők azóta is 
megkövezik. A X. században Masudi azt írja, hogy Abu 
Righal sírjának megkövezésében az arabok a gúnyt és 
megvetést juttatják kifejezésre. 10 A sírhoz fűződő törté
hetek különbözősége felettébb figyelemreméltó. 

Tibetben és Mangóliában rengeteg, az említettek
hez hasonló halmot találunk. Ezek rendszerint a hegyek 
tetejé;1 állnak ; a hegyre vezető úton a vándor köveket 
gyűjt s a tetőre érve, a halomra teszi, miközben imákat 
mormol. Ilyen halmokat csaknem minden tibeti vagy 
mongóliai útleírás említ. 11 Mongol nevük "o bo", Tibetben 
"lha-tsa" név gyakoribb.12 

Délafrikában a - ma már kihalt - fokföldi bus
manak egy helyet Ördögnyaknak hívtak. Hitük szerint 
itt volt eltemetve az ördög (Hahn szerint egy hajdani 
nagy busman fejedelem). Hogy fel ne támadha.sson, a 
sír köré hőrakást halmoztak fel. Ha arra járván meg
pillantották a halmot, még egy követ dobtak reá, mert 
aki ezt az aktust elmulasztotta volna, "annak a nyaka 
nyomban kicsavarodott volna, úgy hogy örökké hátra
felé kellett' volna néznie" . 1 ~ (Mellékesén jegyezzük meg, 

. 10 Gildemeister kéziratos összeá llítását közli Liebrecht. i. m. 
283. J. . 

11 V. ö. SchlaginlweÜ-Sakünlünski, Tafel. Cooper, Prsche· 
walski. Futterer, Filchner, Rockhill. Banzarov. Montell s tb. ismert 
munkáival. 

12 Az elnevezés kapcsán - mint annyiszor - ismét felmerül 
az etnológiai terminológia iontos és elhanyagolt kérdése. A tárgyalt 
halmokat csupán a német szakirodalom kezdte "Opferhauien '', 
.. Stein.haufen " néven emlegetni. De a z ,.áldozati halom" elnevezés 
hamis; a "kőhalom " pedig egyrészt semmitmondó, másrészt félre· 
vczetö, hiszen a halmok anyaga nem mindíg kö. Végül is a le~
ismertebb példe, a mongol ,.obo" alapján az ,.obo-típusú halom" 
név mellett maradtunk. 

13 Haltn, Th. : Die Buschmanner, ein Beitrag zur südairikani· 
sr.hen Völkerkunde. Globus XVIII. 1870. 140. k. 
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hogy a "nagy busman fejedelem " léte már cs~k azért 
is valószinűtlen, mert a busman társadalom feJedelem
séget nem ismer. Stow14 és Passarge15 feltételezik ugyan, 
hogy régebben kiterjedt törzsi közösségek álltak fenn, 
erős központi hatalommal ; sokkal reálisabbnak tűnik 
azonban az a felfogás, amely sze ri n t a busman ok gaz
dasági formája lehetetlenné teszi a magasabbrendű po
litikai alakulatok kifej]ődését. 1 6) 

A perui fennsík hegycsúcsain e halmok már az 
i-nká~. korában is megvoltak, de a hozzájuk kapcsolódó 
ritus még a közelmultban is élt. A halmok neve "apa
cheta." Egyetlen öszvérhajcsár sem megy el mellettük úgy, 
hogy egy követ vagy a kedvelt Coeá-ból egy csomót 
ne tenne hozzájuk 17 

Az obo-típusÚ halmok ókori görö.g ·előfordulásai 
nagyrészt a Hermes-kultuszhoz kapcsolódnak. A.Hermes 
alakjához tartozó antik vallásos képzeteket és Hermes 
funkcióit logikusan disztingválni lehetetlen ; mindenesetre 
már igen korán megállapíthaták olyan képzetek, melyek 
Hermes-szel mint az utak mindenütt jelenlevő védőjé
vel foglalkoznak s részben e képzetekhez sorolják a 
filológusok Hermesnek kőhalmokkal való ábrázolását 
és tiszteletét.18 E kőhalmokat, melyekre az elmenők egy
~gy kő .. darabot dobtak, g~ftatO) 26cpog, g~~cuov, g~~éov, 
~{)~a~, E~ftr;g néven említi a görög forrásanyág.19 A kő-

14 Stow, G. W.: The Native Races of South Africa London 
1910. 143, 171. ll. . . 
IlS k.Ió Passarge, S.: Qie Buschmanner der Kalahari. Berlin 1907~ 

16 Fritsch, G.: Die .Eingeborenen Südairikas Breslau 1872 
~86: 444~ ll. és főleg uő: Uber Pessarges Buschmtinner der Kala: 

an. Zslschr. f. Ethn ol. xxxym .. 190?. 72 k. \ 
. .. Adco

1
staN. J.: Compendio htstonco del descubrimiento y colo-

mz.aciOn e a .. · Gra~ada. Paris 1848. V . . 5. l.; Markham, C.: Nar
rahve ~nd Cnbc~l H1story of America. London 1901. I. 251. l.; 
Tschu1~· J .. J.: Retsen d~rch. Südamerika. Leipzig 1869. V. 52. I. 
Auf. I. 3~e~~er, L.: Gnech1sche Mythologie. Berlin 1872-75. 3. 

d 
19 ~itrem, Hermai, in : Pauly- Wissowa Real-Encyclopadie 

69s.c:~sstschen Altertumswissenschaft, XV. Halbband, Stuttgart 1912. 
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dobás ritusa számos aitiologikus mítoszt involvált.20 

Ha ez a néhány adat sikerrel reprezentálja az obo
típusú halmok nagy elterjedését s a hozzájuk és a ritus
hoz tapadó képzetek változatosságát. érdemesnek lát
szik legalább egy népnél (a zsidóságnál) közelebbről is 
szemügyre venni, mit tudunk ennek a sajátos hagyo
mánynak az eredetéről és továbbéléséről s miben lát .... 
hatjuk lényegét. 

2. 

A zsidóság obo-típusú halmainak · vizsgálatát21 a 
probléma vizsgálói azokkal az ószövetségi helyekkel 
szekták kezdeni, amelyeket nekünk is sorba kell vennünk, 
bár - mint látni fogjuk - tévesen vonták őket a vizs
gált rítus körébe. 

Mózes I. 28 : 17-22 Jákob csodálatos álmából való 
felébredését írja le. "17. Megrémüle annakokáért és 
mondá : mely rettenetes e hely ; e hely nem egyéb, h~
nem Istennek háza, és ez a mennyeknek kapuja. 18. Es 
felkelvén Jákób reggel, vevé azt a követ, melyet feje 
alá tett vala, ~s felemelé azt oszlopnak, és olajt tölte 
felül reá. 19. Es nevezé azt a helyet Béthelnek, mert 
az előtt annak a városnak Luz vala neve. 20. Annak 
felette Jákób fogadást tett, ezt mondván : Ha az Isten 
velem lejénd és ha megőriz engemet ez úton, a melyen 
én most megyek, és ha ételemr~ való kenyeret adánd, 
és öltözetemre való ruhát. 21.' Es ha megtéréndek bé
kességgel az én atyámnak házához, és ha az Úr én 
Istenem lejénd : 22. Tehát e kő, melyet oszlop gyanánt 
felemeltem, Isten háza lészen, és valamit adándasz né
kem, annak tizedét néked adom." - Ezt a helyet Weisz22 

20 Nilsson. M. P.: Geschichte der griechiscben Religion. Mün
chen 1941. 28. 475. ll.; Creuzer. G.: Symbolik und Mythologie der 
a lten Völker. Leipzig-Darmstadt 1839. 1V. 499. l. 

2 1 Az obo-típusú halmok zsidó elóiordulásaira vonatkozó anyag 
összel,eresésében igen nagy mértékben segítségemre volt dr. Schei
ber Sándor kedves barátom. aki a szükséges héber szövegrészeket 
is 1eiordította. Önzetlen segítségéért itt is hálás köszönetet mondok. 

~ 2~ Weisz P.: ,.A bölcseség hét pillére'' ru; a Biblia. Tanul-
mányok Blau Lajos emlékére. Budapest 1938. 305. l. 
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az obo-típusú halmok eset ei közé sorolja. V alójában 
. a fenti néhány példával való összehasonlítás s az obo· 

, típusú halmok ismertetett morfológiai kritériumai alapján 
azonnal kitűnik, hogy itt Jákob hálájának jeléül e m l é k
k ö v e t állít, melyet oltárrá avat ; ·az aktusnak az obo
típusú halmokhoz semmi köze sincs. hiszen hiányzik a 
döntő kritérium, a .cselekvés szukces,szivitása, 

Mózes I. 31 : 44- 52 leírja azt a jelenetet, mikor 
Jákob és Lábán - előbbi szökése után - megbékül
nek. "44. No azért vessünk szövetséget ketten, lneJy 
legyen bizonyságul én l{özöttem és te közötte~l. 45. Es 
veU Jákób egy követ, és felemelé azt jegyül. 46. Es mondá 
Jákób az ő attyafiainak : Szedjetek köveket ; és gyüjté
nek köveket és csinálának nagy rakást ; és evének azon 
a rakáson. 47. És n·evezé Lábán azt ily névvel : Jegár 
Szahaduta. Jákób pedig nevezé ily névvel : Gáléd. 48. 
Mert mivel hogy ezt mondotta vala Lábán : E rakás 
legyen bizonyság ma én kozöttern és te közötted, azért 
nevezé .Jákób is Gálédnek . . . 51. Ezek felett monda 
Lábán Jákóbnak : Imé e rakás kő és imé ez oszlop, 

. melyet raktam én közöttem és te közötted. 52. Bizony- -
ság· e rakás, és bizonyság ez oszlop', hogy én nem me
gyek e rakás kő mellől . te hozzád, te is nem jössz én 
hozzám e rakás mellől és ez oszlop méllől, gonosz 
szándékkaL" - Andree 23 óta minden szerző ezt az adatot 
az. obo-típusú ,halmok sorában emlegeti. A szukcesszi
vitás azonban itt sincs meg ; az idézetben szerepi ő kő- · 
~akást ugyan többen gyűjtik össze, de semmi támpontunk 
sincs arra vonátkozólag, hogy a szukcesszivitásnak idő
ben is left volna érvénye, azaz a később arra menők 
újabb kövekkel növelték volna a halmot. Helyesen tár
gyalja Frazer az idézett helyet egészen ·más összefüg~ 
gésben (covenant on the cairn).24 

Ugyantsek a szukcesszivitás jellegadó kritériuma 
hi~nyzi,~ a Mózes I. 3?: 14-15. versben tárgyalt ~se
menybol: "Emele pedig ott a helyen Jákób, ahol lsten 

23 Andree, i. rn. 49. l. 
14 

F1'azer. J. G.: Folk-lore in the Old Testament. Abridged 
Edition. London 1923. 243. kk 
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szálott v$1a vele, kőoszlopot jegyül : é~ á ldozék azon 
híg á ldozattal, és önte arra olajt. 15. Es nevezé Jákób 
azt a helyet, amely helyen szólott vala Isten ő vele, 
Béthelnek." - Andree nyomán 21) a1 teljes szakirodalom 
az obo-típusú halmok között említi ezt · a kőoltárt is. 

Mózes I. 35 : 20 szerint ,.állata Jákób oszlopot az 
ő (t. i. Ráchel) temetése felett : az mondatik mind a mai 
napig Ráchel temetése oszlopának." - Nem foglalkoz
nánk ezzel az adattal, ha egy XL századi rabbinikus 
kommentár26 nem bővítené ki oly módon, amely alkal
mas arra, hogy az obo-típusú halmok recens formáihoz 
á tvezessen. Itt ugyanis27 ez áll : "Es Jákób emlékművet 
állított (Ráchel) sírhelyére. Ebből következik, hogy gyer
mekei mindegyike tett rá egy követ a tizenegy törzsnek 
megfelelően : ebből alakult Ráchel sírköve. Jákobé az 
összes (többi) fölött volt, mert a tizenkét követ egymás 
fölé rakták ... " - Ugyanerről szól palesztinai útleírá
sában Mose ben Náchmán (Nachmanides) egy névtelen 
tanítványa a XIV. század elején : "Rachel sírján tizenegy 
kő volt, kettesével egymás mellett s legelől egy, amelyet 
Jákob tett. Benjámin nem tett, inert egynapos volt ; Jó
zsef'.sem, mert nyolcéves volt, vagy mert annyira bán
kódott anyjáért". 28 

- E leírások szerint tehát többen 
vesznek részt a sírkő gyanánt szolgáló kőhalom emelé
sében ; mindaionáltal az időbeli szukcesszivitás itt is 
hiányzik. · · 

Józsue könyve (3. rész) beszámol arról, mint kelt 
át Izrael . népe száraz lábbal a Jordánon, majd elmondja 
(4: 9-12), hogy ennek emlékére " ... tizenkét köveket 
állata fel Jósué a Jordánnak közepében is, az helyen, 
ahol megállottak vala a papoknak lábaik, kik a irigy
ládát hordozzák vala; és ott voltak mind e mai napig ... 

25 Andree. i. h. 
26 Lekach Tob. ein agadiseber Commentar zu,m Ersten und 

Zweiten Buche Mosis. von Rabbi Tobia ben Elieser, ed. Salomon 
Buber. Wilna 1880. 

27 Lekach Tob. 181. l.: Ad Genesim 35: 20. 
28 Mászáot Erec liszráél. ed. Abraham Yaari. Tel-Aviv 

1946. 87. l. 
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20. És a tizenkét köveket, melyeket ~oztak v~l~ a Jo~
dánból, helyhezlelé Jósué Gilgálban . - Nytlvanvalo, 
hogy itt emlék9szlopokkal, emlékkövekkel _van ?o~?unk 
(bizonyára nem minden kultikus vonatkoza~ nel~ul) , a 
leírt cselekménynek az obo·típusú halmokkal nincsen 
l{apcsola ta. 

Sokkal nehezebb a dolgunk a Józsue (7 : 25- 26) 
által leírt eseménnyel, ahol Akán megbüntetéséről van 
szó : ,. ... és elboríták őtet az Izráel népe kövekkel és 
meg~geték őtet tűzzel. minekutána megk?vezték v<?lna. 
26. Es rakának őreá nagy rakás követ mtnd e ma1 na
pig: és elfordula az Úr az ő bosszúállásának haragjától. 
Azokáért nevezé azt a helyet Akor völgyének mind 
mai napig." - Mit jelent itt az, hogy elborUották kö· 
vekkel "mind .e mai napig" ? Ha jtt valóban időbeli 
szukcesszivitásról van szó, akkor az idézett vers az 
obo-típusú halmok szép és alkalmasint legrégibb pél
dája. De valószínűbb, hogy itt arról van szó : a bűnöst 
megkövezték. teteme fölé halmot emeltek s a halom 
megvan "mind e mai napig". Erre mutat az, amit az 
Ai város megvétele utáni esem·ényekről tudunk. Józsue 
(8 : 29) erről így ír : "A Királyát pedig Ainak felakasztá 
fára estvéig: és mikor elnyugodt volna a nap, paran
csolta Jósué, és leveték annak testét a fáról, és veték 
a város kapujának eleibe, és hordának felül reá nagy 
rakás követ, mely mind e mai napig ott vagyon" . -
Ez a hely semmi kétséget sem hagy : az ellenséges ki
r~ly h?ltte~~e fölé köyekből halmot hordtak s meghagy
tak szornyu mementonak ; de a kődobás szukcessziv 
aktusával nem ·találkozunk. 

R?viden végezhetünk a hátralevő bibliai helyekkeL 
. ~at;tue! I. 7 : 12 . ., Felvőn pedig Sámuel egy követ 
es i~lasa . Mtspa és a Sén kőszikla között, és nevezé 
~t !ly nevvel : Ebenhaéz~r. és monda : Mindeddig se
g!t~eggel volt nékünk az Ur." - Emlékkő, a szukcesszi
vit?snak nyom~ sincs. Andree29 és nyqmán mindenki, 
ahk1

1 
a szukcessztv_halrnozással foglalkozott, az obo-típusú 

a rnokhoz sorolJa. 
9 Andree, i. h. 
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Sámuel II. 18 : 15- 17. ., .. : általverék Absolont 
es megölék őtet . . . 17. Fogák pedig Absolont és veték 
őtet az erdőn egy nagy verembe és nagy rakás követ 
hányának reá ; és az Izráel mind els~alada, kiki az ő · 
sátorába. " - Szukcessziv 'kődobásról, a kőhalom növe
kedéséről itt sincs szó. 

Sámuel II. 18 : 18. "Gondolt vala pedig Absolon 
egy dolgot : és még életében emelt vala magának valami 
oszlopot a Király vöJgyében. Mert ezt mondja vala : 
Nincsen nékem oly fiam, kin az én nevemnek emléke
zete maradhatna ; azért az oszlopot a maga nevére 
nevezé ; mert hivattatik Ab,~olon oszlopának mind e 
mai napig.'' - Félreérthetetlenül emlékoszlop, az obo
típusú halmokhoz való legcsekélyebb vonatkozás nélkül. 

Látjuk tehát, hogy az Úszövetség azon helyei, 
amelyeket az etnológiai szakirodalom - a szukcessziv 
halmozás szekásának ősrégi voltát bizonyítandó - nagy 
kedvteléssei idézgetett, nem hozhatók (vagy csak bizony
talanul ; vö. Józsue 7 :25- 26) kapcsolatba az obo-típusú 
halmokkaL 

De érthető is, ha a néprajz igyekezett a szukcesszi
vitást beleolvasni a Biblia megfelelő helye1be ; a mai 
zsidóknál ugyanis a szukcessziv halmozás szakása úgy
szólván általánosan elterjedt. 30 Legismertebb formája az, 
hogy a temetőben való látogatás alkalmával a sírra 
kavicsokat tesznek. A sírra rakott kövek az élők és 
halottak · között tovabbra is fennálló kötelék jelzésére 
szalgálnak (?), egyúttal a sír süppedését ·is megakadá
lyozzák (?)81

; Bá ér Hétév (ad S. A. ·or ah Hájjim 224 : 
l O) egy régebbi szerzőre hivatkozva megállapítja, hogy 

no Sonntag, W.: Die Totenbesta ttung. Ha lle 1878. 108, 1.: 
Bertholet. A.: Aus der Volkskunde der alten Juden . Schweiz. Arcb. 
f. Volksk. XVII. 1913. l l~k . Km·ge, P.: Rephaim. Paderborn 1925.; 
Hadmann. E.: Volksglaube und Volksbrauch in Palastina n6ch den 
abendlendischen . Pilgerschriften des ersten Jahrtausends . Arch. f. 
r?eligionswiss. XV. 1912. kül. 137. l.; Haberlrmd. i. m.; Kies/inger. 
G. M.: Der irclisebe Auf~nthalt und die Erscheinungsform der Toten 
im europiii'schen Volksglauben. Arch. Í. Anthr. XXIII. 1933. 90 kk. 

91 Wall enstein Z.: I<avics·ok a síron. Magyar Izrael. 1937. 
61 . k. 
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a kőnek a sírra helyezése a halott tiszteletére szól és 
jelzi a sírnál történt látogatást. 02 A síroknak virággal 
való díszítése - ahol előfordul - egészen új szokás, 
csak a XIX. század óta terjed, sőt eleinte komoly el
lenkezésbe ütközött. 83 A kőrakás · szokását· a "reform
zsidók" már teljesen elhagyják.84 Mint tévhitet megem
lítjük, hogy egy svájci lap szerint a zsidók azért tesz
nek köveket a sírra, hogy a halottak a pokolban meg
kövezhessék Jézust. 96 

.A temető látogatói különösen a híres férfiak és 
nők sírjára szoldak kavicsot tenni. Híres például erről 
a prágai régi zsidó temető. u6 De a budapesti és vidéki 
orthodox zsidó temetőkben is él ez a szokás ; a neológ 
zsidók már kevésbbé gyakorolják, inkább csak a rab
bik' sírjánáL 37 Megvan· ugyari ez a szokás Dél-Oroszor
szág zsidói között is. 88 A Meshhedből (Perzsia) Jeruzsá
lembe vetődött zsidók is , mindmáig köveket tesznek ha
lottaik. sírkövére.89 A teheráni zsidókról szintén tudjuk, 
hogy a temetőből való távozás előtt a sírokra fűcsomó
kat és kövecskéket tesznek, all).ik~t előzőleg megcsó
kolnak.40 Sőt a második világháború zsidóüldözései sem 

32 Freehof, S. B.: Reform Jewish Practice. Cincinnati 1944. 
176. l. . . . 

:ls Löw L.: Blumen auf Grabern . In: Gesammelt~ Schriften 
ll. Szegedin 1893. 439 kk. ' 

34 Freehof, i. h. 
ll. l. 36 Gnmwal~. M.: A falklor és én. (Héberül) Edoth II. 1947. 

, . ~6 ~nd1:ee: i. m. 46. l,.,; erről S7.6l Christen Ada egy verse (,,A 
reg1 pragat zs1do temetőben ), közli Feleki S.: Idegen költőkbóL Bu
~apest 1905. 15. k.; ez a vers egyúttal költői - de tudományos 
szempo~tból tehe~en alaptalan - szimbólum-fejtését is adja a kő
halmozas szokásanak. - Itt említjük meg Szász Károly ismert sír-
versét: · . 

Vagy ~~.-hisz' emberek úgy szokták- maid hála fejébe' 
~gy kovecset dob rá. lesz poromon piramis l 
8 Neumann Albert szives közlése ' 

J d 
38
GJWbeissen.berg, S: Krankheit und. Tod bei den südrussischen 

u en. o us XCI. 1907. 183, 1: 
th i 99 

Patai, R.: Historical ·rraditions and Mortuary Customs of 
e e"fos o.~ Meshhed. Jerusalem 1945. 21. J. 

Jud. Lxfot92{333. ?.er Kuss. Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. 
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felejttették el (vagy éppen felélénkítették) az ősi rítust. 
A thorni haláltáborban, ahol alföldi magyar zsidók vol
tak. meghaH egy litván asszony, akit a munkahelyhez 
közel eső régi temetőben földeltek el ; ezután az l 875-
ben elhunyt híres caddik, Rabbi Cvi Hirsch Kalischer 
sírjánál mondtak imát. A temetőben a sírkövek apró 
darabokra zúzva hevertek szerteszét ; a fogoly nők a 
kődarabokat halomba hordták és. a · caddik sírjára he
lyezték, amelyet be is kerítettek. ilyen kődarabokkal, a 
széfzúzott ·sírkövek apró darabjait pedig amulettekként · 
magukkal vitték. 41 Kiemelkedőnek tartjuk itt a ritus kö
rül'ményeít: a haláltáborok élete se.mmiesefre sem ked
vezett a hagyományok nyugodt ápolásának, a thorni 

. asszonyok rítusában megnyilvánuló spontaneitás tehát 
szembeszökő. 

·, Két lazári összefüggő zsidó adatról kell még meg
emlékeznünk 

A régi zsidóknál anriak az ·embernek a koporsó
jára, aki kiátkozva halt meg, a legfőbb törvényszék ki
kP.ldöttje · a vezeklés jeléül egy k~vet tett; a közéRkori 
rabbik azután a kiátkozást a halállal megszüntnek 'te
kintették s a koporsó megkövezésének talmudi szoká
sát felfüggesztették _;42 a szakásnak a szukcesszív hal
mozással nincsen kapcsolata, alkalmas azonban annak 
az illusztrálására, hogy - mint a fentebb tárgyalt ószÖ· 
vetsegi példákból is · kitűnik - forma szerint hasonló 
aktusok igen különQöző képzetekkel társulhatnak a meg
kövezéstől a halott megtiszteléséig, számtalan átme
netben. 

· A cselekmény szukcesszivitása miatt kell meg
emlékeznünk egy izolált adatróL Száhl b. Mádiáeh ka
raita írja a X. · században, · hogy R. Jószé Hágelili sírján 

41 Munkácsi N.: Zsidó szertartások és népszokások a német 
női haláltáborokban. Semitic Studies in Memory oi lmmanuel Löw. 
Budapest 1947. 320 k. 

42 Perles. J.: Die Leichenieierlichkeiten im nachbiblischen Ju. 
denthume. Monatsschr. i. Gesch. u. Wiss. d. Jud. X. 1861. 378. l. 
- Forrásai: Ber. 19 b; Moéd K. 15 b, továbbá R. Salot:no b . Acie
ret ~esponzumai IV. 229. 265. V. 236. 
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'· 

gyertyákat gyújtanak, füstölögtetnek, betegségek eltávoz~ 
tatására p á 1 m a á g a k a t d o b á l n a k és körtáneot 
járnak. 43 

A szukcesszív halmozás rítusának a zsidóságnál 
megfigyelt recens elterjedését figyelembe véve, érthető
nek kell találnunk, ha a szokás vizsgálói mindenáron 
iparkodtak a mai ritust az ószövetségi adatokkal foly~ 
tonos történeti sorba láncolni ; deduktív munkamód 
mellett ez a tetszetős gondolat nem ís megoldhatatlan. 
Láttuk azonban, hogy az ószövetségi adatok objektív 
vizsgálata ezeket az adatokat elkülöníti az obo-típusú 
halmoktól ; valójában a történeti sor egészen máshova 
vezet. Alkalmasint helyes úton jár Lieben,u amikor a 
sírokra való kőrakás ma is eleven zsidó szokását a 
maccebá-kra vezeti vissza. A zsidó irodalomban ugyanis 
a "síremlék" egyik neve macceba, ez eredetileg való
színűleg az egyszerű emlékkövet jelentette. 45 A macceba 
eleinte, a régi emlékművek módjára, egymásra halmo
zott kövekből állhatott s összerakásában a rokonok és 
barátok segédkeztek. Igy magyarázza Lieben46 azt a 
szokást, hogy sírok látogatásakor még ma is követ rak
nak a sírra. Nem feladatunk itt ennek az - erősen hi
potetikus - eredeztetésnek a kritikája ; mindazonáltal· 
meg kelJ jegyeznünk, hogy· ha tekintetbe vesszük azt a 
szinte páratlan formaliztnust és konzervatívizmust, ami 
annyira jellemző a zsidó vallásra, Lieben eredeztetése 
legalább is lehetséges. 

3. 

A ritus interpretálására - mint mondottuk - több 
kísérlet törté n t 47 s a ri tus t ,magyarázni igyekvő teóriák 

48 
Mann. J.: Texts and Studies in Jewish History and Lite-

ralure. 4fhi~adelphia 1935. Il. ~6 . I. l 06. j z. · 

45 Ll;-be~1, S. H.: Grab, In; Encyclopaedia Judaica, VII. 6221. 
. . Tav~hbb vonatkozásban; meglepő szempontokkal tárgyalja 

S
a ~e.rdest2M_uhlmann, W.: Eckstein und Hprn bei Polynesiern und 

em1!en. .eitschr. i. Ethnol. L~IV. 1932. 
46 Lreben, i. h. 
47 Haber·land, i. m. 289 k., 307 kk. 
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jellegzetes módon képviselik az összehasonlító vallás
kutatás különböző irányzatait. E teóriák érdemleges is
mertetésére és médszeres bírálatára helyünk nem lé
vén, meg kell elég~dnünk azzal. hogy konstatá ljuk : a 
ritus helyes értelm~zése számára egyetlen járható út 
marad : ~ rítust é l e t é b e n vizsgálva, a végrehajtó 
emberrel együtt kell szemlélnünk.48 E szemlélet alap
értelme az a felismerés kell legyen, hogy a jelenségek 
nem önmagukban, hanem az emberhez való reláció
jukban· nyernek értelmet s vizsgálatuk is csak úgy le
het eredményes, ha az összefüggé~ek bonyolult és sok
irányú rendszerébe ágyazva igyekszünk megragadni 
őket: 

Az eddig felmerült teóriák legfőbb fogyatékossága, 
hogy alkotóik nem tudták lerázni saját kauzális igényük 
kötelékeit. Az ő megvilágításukban úgy tűnik, mintha a 
ritus végzői hűvös elmével, valamiféle kiagyalt - és 
fiktív voltában fel nem ismert - ráció értelmében cse
lekednének. Ezért szögeztük le, hogy a ritus vizsgála
tának az e m b e r vizsgálatából kell kiindulnia, - nyil
vánvaló ugyanis, hogy az eddigi teóriák által inszinuált 
ember-kép csonka, s"őt hamis : az embert, a ritus végzőjét, 
nem egészében. nem valóságában mutatja. lgnorálva a 
mindennapi élet régi tapasztalatait, az embert csak g o n
d o I a t i, é r t e I m i (mondhatnók : értelmes) funkciói
ban fogadja el s nem tulajdonít jelentőséget annak a 
gondolat-alatti szférának, amely ösztönéletünk, érzel
meink és vágyaink hordozója s amely mindnyájunk 
minden cselekvésében ma is integrá ns elem. Ennek a 
szubjektív-ösztönös (Marót kedvelt kifejezésével : szub
logikus)i9 és az objektív-kauzális összetevőnek osztat
la n (de mennyiségi aránylataiban nem konstáns) ko
exisztenciá jából kell megalkotnunk azt az .ember-képet, 

48 A következökben - a szukcesszív halmozás általunk he
lyesn~k ítélt elemzése során - kénytelenek vagyunk csak a leglé
nyegesebbre szorílkozni ; teljesen mellő2'.ni voltunk kénytelenek az 
eddig ielmerüft teóriák kritikai ismertetését. 

49 Máskor .. életrész" elnevezést a lkalmaz; v. ö. Marót lL 
Lényeg és Gondolat. Széohalom-Ktár 2. 1927. 4. 1. 
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amely a ritust mint emberi megnyilvánulá~t, mint, e;n· 
beri expressziót foglalja magában s helyezi a valcsag-
nak megfelelő megvilágítás ba. 

60 
, 

Ha ezek után áttekintjük az obo-típusu halmok. 
előfordulásait azt látjuk, hogy kivétel nélkül, minden 
esetben talá lkozunk valami olyan - a tudattól függet
len - momentummal, amely a tudattal kapcsolatba jutva, 
bizonyos körülmények között (l. alább) alkalmas arra, hogy 
a szublogikus összetevőnek jelentős funkciót biztosítson_. 
A holtak sírjai (gyakran meggyilkoltak vagy öngyilkosok 
sírjai), veszélyes hágók és átkelőhelyek, az emberfölötti 
képességekkel felruházott mítikus alakok nyugvóhelyei 
stb., - · mindez indokolja azt. hogy a ritus é P p e n 
a h h o z a helyhez fűződik, ahol az obo-típusú halmot 
találjuk nem pedig akármely más helyhez. A rítust te
hát olyan helyen találjuk meg, ahol a környezet vala
mely eleme olyan természetű, hogy bizonyos körülmé
nyek között az . arra járóban bizonyos emóciókat kelt
het. Ezt az étdeklődést felkeltő , emocionális asszociá
ciók elindítására alkalmas környezeti elemet - Sydow 
nyomán51 extern dominánsnak nevezzük. 

Az analizisnek ez az első lépése azonban csak 
annak a felismeréséhez vezetett el, hogy azokon a he
lyeken, ahol az obo-típusú ha lmokat találjuk, alapos 
okunk van feltételezni va la mi olyan környezeti elemet 
(extern dominánst), amely az emberben bizonyos emó
ció-hullámakat indít el. De hogyan lesz ebből az emó
ci.?~ól ;se lekyé_~ ~. Ha meg is értettük, hogy bizonyos 
korulmenyek kozott az ember ezeken a helyeken "érez" 

• éo Ezért tartjuk helytelennek Alföldi A. (A varázslás lélektani 
a~~pJa. Ethnogr.. l V_IJ. 1946 ... 19 kk.) fejtegetéseit; Alföldi az általa 
korbonalazott. ket ·"allapotot c~ek izoláltan tünteti fel, szerinte az 
em e Í. ':'agy 11_yen, vagy olyan (illetve : egyszer ily er, máskor olyan) ; 
ne~ alJa te~.at, hogy n_ em egymást felváltó ,. itilepotok", hanem dia· 
1e~:1k~s kegyuttesben letezö s legieljebb részesedési a rányaikban 
v
1
e.lokzt . om

1 
P~~e .. ns erőhatások adják minden megnyilatkozétsu nk 

.. e e am e apJat . 

Volk .. 
6~ ~~~ow, C. y.;.: Die BegriHe des Ersten und 'Letzten in d er 

Folk~~ iií!i939~~4Jl.l tesonderer Berücksichtigung der Erntebrauche. 
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valamit, mi teszi érthetővé azt, hogy "tesz" is valami 
olyat, amit érdemesnek tartottunk !irra, hogy rítusnak 
minősítsünk ? 

Nyilvánvaló, hogy az ember, a kire a környezet 
extern dominánsa hat, nem lélektelen mechanizmusként 
á ll szemben a ráirányuló hatással. Benne is fel kell té
teleznünk valamit; ami érdeklődésének és hagulatának 
irányt szab : egy intern dominánst, Nilsson szavával: ér
dek-dominanciát.52 Ez a "beállítottság'' és a környezet 
extern dominánsa egymással kapcsolatba léphet s az 
így adódó funkció minőségét nyilván nem szabja meg 
semmi más, mint az asszociációt alkotó két rés:t, az 
extern és intern domináns minősége. Ami 'bizonyos he
lyeken, bizonyos időben , bizonyos társadalmi és egyéni 
diszpozíciókkal rendelkező személy számára a teljes 
érdeklődési igénybe veheti, más körülmények között 
teljesen jelentéktelen lehet. Milyen lehet hát az intern 
dominánsok azon sora, amivel az obo-típusú halmok 
tanulmányozásakor számolnunk kell? Nilsson~3 számos 
példát hoz. fel arr~, hogy egyes foglalkozási ágak vagy 
életkorok sajátos beállítottsága, érdeklődése milyen spe
cifikus módon nyilvánul meg azonos. jelenségek kifej
tésében. Bár a foglalkozás és az életkor mögött meg
húzódd számos de~ermináns tényezőt - alapvető fon
tosságának elismerese ellenére - nem tartjuk elegen
dónek ahhoz, hogy a mindenkori, éppen aktuális intern 
dominánst fínom egyéni árnyalataival együtt indokolja. 
adatai mégis meggyőznek arról. hogy bizqnyos szitqá
ciókban alaposan feltételezhetjük az intern domináns bi
zonyos "típusait''. Ha most az obo-tipuslí halmok kör
nyezeti körülményeit s a velük kapcsolatba kerülő em
berek beállítottságát. vesszük 'vizsgálóra, azt látjuk, hogy 
1. a halmok sohasem emberi településen belül, a falu 
vagy város területén, nem is munkahelyeken (pl. mű
velt földeken) találhatók, hanem rendszerint erdők bel
sejében, temetőkben, karavánútakon, hágókon, azaz 

52 Nilsson. A.: lnteressedominanz und Volksüberlielerung. Acta 
Ethnologica 1936. 177 kk. és passim. 

öa N·l . h 1 sson, 1. . 
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olyan helyeken, ahol az ember pillar:atny.~ beállítottsága 
szerint nem Jöldműves" vagy " notl~n . han~m -.. 
mondjuk - .,gyászoló", ,, utas · . vagy ep p~~ "van_dor ; 
2. éppen a zsidó példák fel kell ho~y ~IVJ~~, ~ f~?Yel
met arra, hogy a ritus élete a ,te~h".ntkai fe~~odestoL a 
a társadalmi szerkezet milyensegetol nem fuggetlen : a 
zsidó vallás minden konzervatívizmusa ellenére a pol
gári társadalomban már észreveh~tően csökken a _r}tus 
intenzitása kötelező voltának ereJe. - Ez a sa]atos 
léthelyzet ~ajátos intern dominánsnak lesz az indítéka. 
A valamilyen okból feltűnő környezeti elem, az extern 
domináns olyan intern dominánssal fog kapcsolatba jutni, 
amely már nem végtelen variációs lehetőségek egyik 
tagja, hanem az olyan ember léthelyzetéből (természet
hez és társadalomhoz való viszonyából) adódik, aki l . 
megszekott és védelmet biztosító társadalmi keretein 
pillanatnyilag kívül áll s 2. a technikai haladásnak 
amúgyis íViszonylag alacsony fokán lévén, a társadalom 
által még le nem igázott természeti erők fenyegető nagy
ságát most még intenzívebben érzi. Az extern domináns 
által kiváltott asszociációk nem a földek termékenysége, 
a gyermekáldás, betegségelhárítás stb. képzetköreiből 
fognak kikerülnJ, hanem rendszerint a - valós vagy 
fiktív (mítikus) - erőkkel szembekerülő, magányos em
ber sajátos bizonytalanságának, sehová nem tartozásá
nak determináns alaphangulatából fognak következni. 

Mi történik akkor. ha az extern domináns és intern 
domináns valóban alkalm·as arra, hogy az ember szel
lemi erőit megmozgassa, emóciókat keltsen, másszóval : 
a tudat összetevőinek pillanatnyi helyzetében lényeges 
változást okozzón? 

,. A rítus_ keletkezésének folyamatát egy -évekkel 
ezelott megfigyelt - példával kiséreljük meg illusztrálni. 
~z 1936-os r berlini ~Jimpiai játékokról készült film egyik 
Jelenete e ~arat~on1 futás mezönyét mutatta be ; látn i 
le~etett az I~dulast, majd a verseny különböző fázisait 
bgfsz~n ad~tg, J?Íg ~ győz!es a 42 kilométeres távolsá~ 

e utasa utan k1m~rulten atszakHja a célszalagot. Szá
munkra most a kepsorozatnak az a darabja tanulságos, 
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amelyik azt mutatja, amint a versenyzők a kolosszális 
távolság felét jelző vonalhoz érkeznek el. Itt megfigyel
hető volt, hogy az egyik atléta a 42 kilométer félútját 
jelölő vonaira érkezve keresztet vetett és sóhajtva, de 
pihenés nélkül tutott tovább. - Mit árul el ez a kép ? 
Az előbbi gondolatmenetbe kapcsolódva, a keresztvetés
ben nyilván ritust, a versenyben a ritus végzőjének 
pillanatnyi léthelyzetét, a felezővonalban pedig az extern 
dominá nst kell látnunk. A léthelyzet (a versenyzés) szülte 
intern domináns milyenségét mindenki ismeri, aki valaha 
próbált versenyezni. A lényeges most az, hogy a belső 
feszültség, győzniakarás és testi megerőltetés ezen intern 
dominánsának s a "valamilyen okból rendkívüli" kör
nyezeti elemnek (a felezővonalnak) kapcsolatba jutása 
olyan emocionális · effektusokat keltett, amelyek a szub .. 
logikus szféra számára erupciós lehetőség ef biztosítottak. 
Mert hogy a ritus (ez esetben a keresztvetés) nem a 
verseny sikeréért mondott csendes fohásznak vol t része, 
az - éppen a versenyző léthelyzetének figyelem be
vételével - Öiztosra vehető. Ennel sokkal kevésbbé 
logikus folyamat játszódott le az atlétában : a kétféle 
domináns kölcsönhatásának eredményeképpen -szelle
mének lényeges alkotóelemei átrendeződtek. Az értelmi 
szférát áttörte a felszínre kerülő szublogikus erők serege 
s ennek a pillanatnyi szellemi súlypontváltozásnak kö
vetkeztében - és ezt szerefnők kiemelni - biológiai 
egye11súlyának visszaállítá~ára nem volt más mód, mint 
egy gesztus ; e gesztus egyúttal ,,lereagálása" is annak 
az emocionális feszültségnek, amely létrehozta : ..leve
zeti" a szublogikus erőket s visszaadja a szellemnek 
"normális" állapotát. 

, Ennek a - lényegében élettani' - folyamatnak 
messzemenő következményei vannak, amik az etnoló
gia számára is na.gyjelentőségűek. A szublogikus réte
gek felszínre jutása s az azt követő gesztus ugyanis 
- mint láttuk - alkalmas arra, hogy bizonyos gátlá
sok&t m a g á b ó l a z e m b e r b ő l győzzön le, míg 
a logikusan determinált léthelyzetben levő ember ~ 
akadályokat ·a k ö r n y e z e t megváltoztatása révén 
Ar- IMIT t~köbyve. 1948. 15 
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igyekszik elhárítani. Az em~er és a, ~~rnyez~t funl~cio· 
nális viszonyában támadt _d1szharmon1at tehat a (tarsa
dalmi, történeti stb. okok folytán) szublogikus~n deter
minált ember önmaga megváttoztatásával, a logikusan 
cselekvő ember pedig a kör~yezeti tényezök á talakítá
sával igyekszik feloldani. Az egyéniség másféle beállí· 
tottságával a világ mintegy új képet nyer, - a beállott 
konHiktus tehát szubjektive és ösztönösen is megold
ható. A megzavart kedélyállapotnak ez az ösztönös ön
kormányzása. Danzel szerint5 ~ a mágikus cselekmények 
tulajdonképpeni értehne. 

A konfliktus megoldásának e szubjektív · sikere 
egyúttal megmagyarázza azt is, hogy a ritus vegzője 
- valóban megkönnyebbülést érezvén - expressziv 
cselekvését nem fogja értelmetlenne~ vagy haszontalan
nak tartani . . És itt' rátérhetünk arra az ellenvetésre, ~mely 
valamennyi eddigi állításunkat kétségbevonva azt kér
dezhetné : szabad-e a ri tus . végzőinek valóságos véle
ményétől, esetekedeteiknek kérdésre adot1 és tudatuknak 
megfelelő megokolásától ennyire elvonatkozni? Hiszen 
joggal feltételezhető, hogy a kutatók által megfigyelt 
esetek során némelykor maguk a ritus végzői indokol
ták tevékenységüket á ldozati, elhárító stb., tehát Qeg
alább is fiktív) logikus célokkaL Nem fenyeget-e hát az 
a veszély, hogy eltávolodva a valóságtól, alaptalan spe
kulációk útjára kerülünk 7 

De a rítus végzői által esetleg adot1 többé-kevésbbé 
logikus magyarázatok nem zárják ki az eddig mon-

. 
61 Danzel, Th. W.: Kultur und Religion des primitiven Men

schen. Stuttgart 1924. 47. l. Ugyanígy Willoughby, R. R.: Magic and 
Cognat~ Phenomena. An Hypothesis. In : Murchisoa. C.: Handbook 
of Soc1al ~sychology. Edinburgh 1929. 471. I. - Danzel azonban 
~zt a, szu~Jekt~~-?.szfönös helyreállítást a természeti népek (,.primi
!•v ?epek ) sa]atJanak tartja, amivel az "entwickelter Mensch" ob
Je~hv-t_udatos lörekv~sét állítja szembe. A mi szemléletünk szerint 
mh tndket. folyamat barmely kultúrfok emberének életében előfordul-
, at. ~m~nt hogy a ,.homo divinans" és .. homo fa ber" Danzel-féle 
h!'u~at ~s _ ~ero absztraktumnak, fiktív polaritásnak tartjuk A tech
mkat feJ}odes elsódlegesen nem "az emberben" (tehát ~z egyéni 
at lk?btban),khaner;t az. emberi aJkatot is determináló társadalmi siruk-
ura an o oz valtozast. 
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d ottakat Természetes ugyanis, hogy a szublogikus erup
ció á lta l kiváltott gesztus - mjután egyúttal a tudát 
egyensúlyi helyzetét is helyreállította - · utólag a logikus 
szféra itélőszéke elé kerülve, igazolásra szorul. Mind
nyájunk életében előfordultak szublogikusan diktált 
ösztöncselekvések amikről utólag azt kellett monda
nunk: "Magam sem tudom; miért csináltam". De az 
ilyen - legalább utólag meg nem indokolt - cselek
vések nem válhatnak egy egész társadalom nemzedé
keken ,át hagyományozódó kifejezési for.máivá s így nem 

· válhatnak rit.usokká l A ri tus születésében sz u b logikus 
' erők rrtűködtek közre, de ezeket a cselekvéseket sikerült 

utólag az értelem előtt igazolni, másodlagosan logizálni. 
Bizonyá-ra vannak olyan esetek, amikor a logizálás ered-

-.ménye nem is volt tudatosan "előkészítve ", hanem egy
szerűen a gyüjtő faggatása· kényszerített ki az adatköz
lőből egy ad-hoc-indokolást. De még ha a ritus logikus 
"értelme" nem is pillanatnyi magyarázat szülötte, hariern 

. . a társadalom logikus ,, tan ai" közé ·tartozik (ami bizo
nyos 'fejlettségű társadalmakban gyakori jelenség), -
még akkor is bízvást ielte_hetjük, hogy a logikus indo
kolást történetileg megelőzte az emóció-diktálta expressziv 
kényszer. ·Minden eseire meg kell állapítanunk, hogy a 
ri tus "keletkezésének" fentebb vázolt folyamatát (extern 
és intern dominánsok szublogikus erupciót okoznak) nem 
zárja be magának az áktusnak a megszületése, mert az 

· aktust még követi a lejátszódott cselekmény "átértelme
zése ", logizálása. Az utól(:lgos indokolás persze igen 
különböző lehet, hiszen milyenségét ismét nagy mérték
.ben meg fogja .szabni a ritus végzőjének intern domi
-nán~a. azaz léthelyzetéből folyó beállítottsága. 

4. 
. 

Bár mesterkéltnek látszik a ritus keletkezését és 
-fennmaradását, · fejlődését különv.álasztani, mégis világos, 
·hogy a ritust minden helyen e l k e z d t e v a l a k i. 
_hogy az obo-típusú halmok növelése nem az idők vég-
telensége óta tprt, hanem egyszer e lk e z d ő d ö t t. 

, 
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A legprimitívebb percepciók és tevékenysé.g~k sem ke
letkeznek orimér módon egy társadalom , m l ~.d e n tag
jánál, hanem előbb mindíg e.gyénekn~l, ko~nye?be,n 
percipiáló egyéniségeknél .lépnek _fel s ugy terJednek at 
a csoport többi tagjához. l'l& , " 

Ha ezt a hipotetikus - de szük~,ege~- ~ .~ s o c~.ele~
vést az előző gondolatmenet alapJan kepze!Juk el, tob~e~ 
kevésbbé életszerű képet alkothatunk arrol az egyszen 
és egyéni expresszióról; amely felfogásunk szerint a r~ tus 

· további fejlődésének alapjául szolgált. Ez az aktus azon
ban - éppen egyszeri és egyéni voltá nál· fogv.a - még . 
nem nevezhető rítusnak, de egyáltalán kulturáHs tettnek 
sem ; ha időheli és társadalmi folytatása nem lenne, 
etnológiai szempontból nem jelentene mást, fnint egy 
valaki pillanatnyi vagy tartós hóbortját, amelynek meg
lehetnek az - előbb ismertetett - környezeti és lelki 
indítékai, de amely etnológiailag· nem értékelhető. . 

A szukcesszív halmozás esetében azonban az ak
tusnak mind társadalmi érvénye (mint láttuk. kb. a ·pol
gári társadalom megerősödéséig), mind időbeli huzamos
sága megállapítható. A kérdés pedig éppen az, hogy 
miként válik az egyszeri és egyéni cselekvésből időben 
is tartós, társadalmi érvényű hagyomány. Az előmun
kálatok szinte teljes ·hiánya természetesen lehetetlenné 
teszi, hogy egyetlen ritus kapcsán · kimerítő választ tud
junk adni arra a kérdésre, hogy az egyéni aktust mint 
adoptálja a társada10m s az egyszeri cselekmény ho
gyan és miért talál utánzókra. Meg kell elégednünk 
a~zal, hogy, a, problémát felvetjük s a lehetőség szerint 
vazolunk nehany olyan, a hagyományozódásban közre
működő erőhatást, amit az obo-típusú halmok tanulmá
nyozása különösen jelentősnek mutatott. 

5. 
Kii~dulásul elfogadtuk, hogy a rHust ., valaki" és 

"egyszer elkezdte. 'A cselekmény további időbeli és 

l b 
11

5
5 

HhoFFr:nann·KrayeJ·, E.: Individuelle TriebkriHte im Volks· 
e en. c Wetz. Atch. f. Volksk. XXX. 1930. 171. I. 
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társadalmi folytonosságának létrehozásában az első lé
nyegesnek látszó tényező nyilván az ember emlékező 
képesség~. a szem/életi elemek akkumulációja. (Nem 
jelent nehézséget az, hogy az aktusban szublogikus ha
tások nagy szerepét feltételeztük ; az emlékezet szerepe 
pl. az álomban sem szűnik meg.) Világos, hogy az az 
extern domináns, amely az embert e g y sz e r már bi
zonyos intern dominánssal való funkcionális találkozá
sában arra birta, hogy expressziv aktust végezzen, a 
következő alkalommal már csak azért is fontos lesz, 
mert az előző alkalommal született expresszió végzője 
visszaemlékezik multkori élményére. Az extern és intern 
domináns egymáshoz való viszonyát most már nem 
merőben a véletien szabja meg, bár az extern domi
náns a maga fizikai létében valószínűleg változatlan 
maradt. az intern domináns pedig megváltozhatott Az 
ember léthelyzete (s az attól indukált pillanatnyi hangulat 
stb.) ez alkalommal más lehet, mint korábban. De az 
aktusnak az emlékezetben felmerülő képe alkalmas Ie
het arra, hogy i s m é t olyasfajta intern dominánst ala
kítson ki bennünk, mint az előző alkalommal. A tudat. 
hogy itt és egyszer szorongó aggodalmat éreztem. eset
leg ismét aggodalmat szülhet. Az elmult élmény emléke 
analóg diszpoziciót teremt s amikor a multkori cselek
mény extern dominánsa ismét felmerül. meglehetős va
lószínűséggel létrejöhet egy, az előzőhöz sokbéUl hasonló 
szublogikus erupció, amely.ik ismét expresszióra késztet. 
Végül is, szám os ilyen egyes-élmény integrá lódása kö
vetkeztében valamely extern dqminánshoz olyan szaro
san kapcsolódhat egy bizonyos intern domináns, hogy 
más képzeteknek ugyanazon extern momentumhoz való 
tapadását teljesen megakadálYozza. 

Továbbmenve· azonban most · már foglalkoznunk 
kell az expresszió milyenségével is. Az eddigiekben 
megelégedtünk azz.al. hogy a szublogikus erupció v a l a
m i l y e n cselekvést diktál s nem törődtünk azzal, hogy 
a cselekvés pl. a marathoni futó fentebb elemzett ese
tében keresztveté~ volt, az obo-típusú halmoknál pedig 
kő- vagy gallydobás. Nyilvánvaló azonban, hogy ha az 
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egyszeri cselekvés emléke nyomá n ismételten létrejöhet 
az első cselekvés hátterével rokon diszpozíció, akkor a 
most következő cselekmény formájában sem lesz függet
Jen az előző alkalomma l kikívánkozott expresszió mi· 
nőségétől. Az e tnológiában divat volt egy időben az 
emberi szellem "képzet-szegénységél" emlegetni 66

; ·való
jában képzetekben (természeti és tá rsadalmi környeze
tünk gazdagságának megfelelően) igen gazdagok va
gyunk, a nnál szegényesebb azonban képzeteink kifejezé
sére szolgáló eszközeink tára. Ismerjük az adomázó ember 
azon típusá t, aki tréfáit évtizedeken át szinte ugyan
azokkal .a szavakkal mondja el ; az egyszer megtalált 
forma csábító varázsáról és időálló erejéről, stiláris for
dulatok közhellyé válásáról a mesekutatók is sokat tud
nak mondani. Le kell tehát szögeznünk : a szublogikus 
telítettség pillanatában · kikényszerülő aktust I é t é b e n 
csupán ez a feszültség határozza meg, m i n ős é g é
b e n azonban elmult aktusok emléke támogatja, sőt 
többé-kevésbbé megszabja.67 Azt pedig már fentebb le
szögeztük, hogy az expressziót kiváltó tudatállapot Iétre
jöttét is segítik elmult, szublogikusan telíte tt pillanatok 
emlékei. 

6. 

.. De ,nemcsak szemléletünk aktuális tartalma függ 
ossz: ~~esz sz~mléletsorokkaJ, melyeket az emlékezet 
beg~rzott. Ugy~nez a he_lyzet cselekvéseink motiválásá
h ~n •s : egy, m~! mun~?ban volt motívum nyomot hagy 
_at~a, mel~ ? kove.tkezo alkalommal egy hasonló mo-

t
hvu"!ot erostt. A_z Igy létrejövő akarati diszpozícióról 
errneszelesen mmdig tudnunk kell hogy l . 

fa .. ] ·· ··kl "d" h l ' nem va am1 
JI ag or? o o, . ~j ~m, hanem szerzett szokás. 

E dJszpozJcJo lelektaní irodalmát mellőzveös idéz-
66 A ~ ld " f z " eenarmut ogalmát k .. l .. ·· . · 

K.: Kultur der Kulturlosen 15 A fl Sto~osen Ismertté tette W eule. 
67 

A "meglévö orev~le~ciájár~" u ~~.arv ~2}· c 
napja. Ethnogr. L. 1939. 261 269 ll st .o. arot K. : ;:,zent Iván 

• 
68 ~ájékoz tatást nyújt 'w. TCI;: · Jz.. • . . . 

gaiafok feJiődése . . Budapest 1938. csay l . A k1serleh akaratv1zs-
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zük alaptörvényét : Ha két inger gyakran lép fel együtt, 
akkor az egyik végül is képes lesz létrehozni azt a 
reakció t, amelyik tulajdonképpen á másikhoz tarto~ott. 59 

. Ha ezt a pszichológiai tételt a szemléletünk által 
diktált nyelvre lefordítjul{, akkor annyit jélent, hogy 
az extern és intern domináns egymásra hatásából létre
jött . aktus (kell o szám ú ismétlő_dés után) létrejöhet úgy 
is, 'ha másfajta extern domináns vagy eltérő intein do
mináns szerepel. Vagyis az extern domináns - intern do
mináns - expresszió láncolatából esetleg egy láncsze
met más momentum helyettesíthet, az expresszív cse
lekvés akkor is megmarad. Ez a kép. persze sokkal 
bonyolultabb, mint az áll!it-kísérletek eredménye,60 ép
pen azért mert el-kerülni -igyekeztünk azt a mechani
kus szemléletet arpely . aza extern dominánsban ingert. 
az expresszív cselekvésben pedig reakciót lát. Megkí
séreltük valószínűsíteni, hogy a kulső hatás egymagá· 
ban nem elegendő még a reakGió keltésére (az extern 
domináns egymagában nem hoz létre aktust), mert a 
kettő közé ékelőd_ik a- tudat a maga történetileg kiala
kult diszpozícióival (intern domináns). A pszichológus 
Köhler szerint a majom azért mászik a magasba, mert 
ott egy banánt lát ; szeriotünk a ·majom azért mászik 
a magasba, mert ott egy banánt lát és mert a m~jmok 
banánnal élnek. -

Következményeiben ez a komplikáltabb láncolat 
· igen változatos formákat hoz létre. Már . az emlékezet 

hagyomány-alakító szerep~nek tárgyalásakor megállapí
tottuk, hogy megiele'lő számú élmény-ismétlődés hatá
sára ·egy bizonyos extern és intern domináns szorosan 
Összekapcs.olódhat. Az akarali diszpozíció törvénye pe
dig megengedi annak a ieltevését, hogy "B" extern do
mináns (ha egyszer "A" extern dominánssal asszocia
tív összefüggésbe került) ugyanolyan intern dominánst 
létrehozó szemléletsórt indítson el, mint .. A", -vagyis 
ugyanolyan módon ·befolyásolja az intern domináns mi-

59. Russel. B.': Mensch und Welt'. München 1930. 39. l. 
6° Köhler, W.: lntelligenzprüiungen an Menschenaffen. ll. Auil. 

~erlin 1921; Thorndike, E. L.: Animal lntelligence. New York 1911. 
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nőségét. Ugyanígy feltehető, ~ogy "9." in!er!l d?min~ns 
az extern dominánssal hasonlo funkc1oba JUt, m1nt elo bb 

P" intern domináns; a feltétel csak az, hogy .,P" és 
~z extern domináns egymásra hatásának előzőleg nagy 
számban kellett bekövetkeznie. Sőt továbbmenve : ma
gát a látható ritust, a cselekményt is segíti. fennmara
dásában {hagyománnyá válásában) az akarati diszpo
zíció, mert ha "A" extern és ,,P" intern domináns funk
ciójából támadt szublogikus erupció elég gyakran re
agáltatott le .. E" expresszív aktussal (pl. kődobással), 
akkor előfordulhat az is, hogy ., B" ex t ern és .. Q" in
tern domináns együtthatásából keletkező (tehát egészen 
más minőségű) szublogikus telítettség is kitörésekor az 
,, E" cselekvésben talál mé\gának formát. 

· Ilyenképpen megérthetjük, hogy az obo-típusú hal
mok számos változatában mutatkozó eltérések ellenére 
is a rituális aktus (kődobás) miért mindíg ugyanaz, Íüg
getlenül attól, hogy testi fáradtság vagy szellemektől 
való félelem' szabja-e meg az intern domináns rninősé
gét, hogy veszélyes hegyszoros vagy meggyilkolt ember 
hullája-e az az extern domináns, amelyik az intern do
minán3 által meghat{irozoit tudatállapotból eru,ptív lelki 
feszültséget alakít. Igy tudjuk csak megérteni, hogy 
olyan helyek, amik egyszer kultikus stb. jelentőséghez 
jutottak, e jelentőségüket új bev~n'dorlások esetében is 
megőrzik.61 Az időbeli szukcesszivitás tehát önmagát 
termékenyíti meg : az ismétlések nagy száma akarati . 
diszpozíciót hoz létre s ez ismét elősegíti a ritus fenn
m,a~a~ását, az egyszeri cselekmények "hagyománnyá" 
valasa t. 

7 . 

. , A sze!l1l~leti akkumuláció és az akarati diszpozí
cio - :lm~lehleg -, elegendő ahhoz. hogy az aktust 
az egyennel folytatolagosnak, időben szukcesszívnek 

• 

81 • V. ö. Culwich, A. T.: Ritual U se of R k P . . B h' 
Tanganyika Territory. Man XXXI 1931 oc amhngs at a l, 

· . Art. 41. 
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ismerjük el. De az ilyen aktus még mindíg csak egyéni 
hóbort lenne és nem érdemelné meg a valláskutatás 
figyelmét, ha társadalmi érvényre nem tenne szert, azaz 
a (feltételezett. de gyakorlatban rendszerint kimutatha
tatlan) kezdeményezét nem követr-ié egy egész társa
dalom62 s a társadalom e megszabott aktusát nem fo
gadnák el következő generációk ismét társadalmi ér
vénnyel. A .. megszületett" rit us nak tehát társadalmi 
rezonanciát kell keltenie ahhoz, hogy igazán ritus le
hessen. 

Mi szabja meg azt, hogy némely cselekmény meg
találja ezt a társadalmi rezonanciát, n~melyik pedig 
neiJl ? Egyes kutatók megelégednek a faji adottságokra 
való hivatkozással ; ITiellőzve most a faj-fogalom misz
tikus alkalmazásának kritikáját, felvethetjük a kérdést: 
azonos faji összetétellel bifó társadalom eltérő történeti 
korokban vagy eltérő földrajzi körülmények között, a 
.. faji" képlet feltételezett á ll a n d ó s á g a és a társa
dalmi forma m 6 d o s u l á s éf mellett miért reagál egé
szen e l t é r ő módokon a z o n o s ·~gyéni kezdeménye
zésekre 7 Mühlmann68 az etnosz minőségétől megszabott 
.. Siebungssystem .. , rostarendszer hasonlatát veti fel : a 
társadalmat ért h~tásokat e rostarendszer vagy átszűri 
s engedi a társadalomba hatolni, vagy teljese.p távol
.tartja. \' égső elemzésben tehát e ki válogató, elutasító 
vagy elfogadó (s ellogadás eselén is átalakító) folyamat 
magától az e tn osztól · függene, a társadalom etnikus lé
nyeg ét' pedig .végsŐ sorop ismet faji adottságok határoz-
nák meg. · · 

Ez a történelem-feletti, csodálatos .. népi lényeg" 
természetesen nem éppen bizalomgerjesztő a reális 
szemléletű etnológus szám4ra, aki nem óhajt- agnosz-

62 A .,társadalom·: fogalmat persze esetenkint más· más tágas
ságban alkalmazhatjuk. Van .,emberi társadalom", ezen belül pt 
"fe~dális társadalom "1

, de beszélünk egy ország vagy egy falu tár
sadalmárql~ sőt pL "pásztortársadalomról " is, amennyiben egymás
sal tartós gazdasági és szellemi kapcsolatban élő. rendszerint vér
rokonságban nem álló emberek együttesével állunk szemben. 

63 Mühlmann, Methodik der Völkerkunde. Stuttgart 1938. 
passim. 
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tikus vagy irracionális álláspontot elfogla lni pl. az ,itt 
· felvetett kérdésben : miért fogadta el valamely tar
sadalom a szul{cesszív kődobás rítusának javaslatát s 
miért utasítaná el ezt a kezdeményezést egy másik? · 

A globá lis elterjedés á ttekintése meggyőz arról, 
hogy a ritus tá rsadalmi érvénye mindenkor a termelő
eszközök fejlődésének egy bizonyos fokozatával lezá
rul, a technikai és tá rsadalmi fejlődés sorá n a ritus el
pusztul. Érthető ez, ha tekintetbe vesszük a ritus ke
l etkezéséről mondottakat. A rítus keletkezéséhez szük
séges szublogikus erupció csak olyan ember lelkében 
folyhat le, aki a környezet, a természet stb. rabságában 
él, aki megrémül valamitől, amit bbjektív-racionális mó
don nem képes lebírni. - ezért következik be a szub
jektív-ösztönös megoldás a szublogikus erők segédleté
veL Tá rsadalmi érvényre pedig az ilyen egyéni kezde
ményezés csak ákkor számíthat, ha maga a társada
lom is a technikai fejlettségnek, a természet legyőzé
sének olyan stádiumában van még, ahol valamely kör
nyezeti elem (extern dominá ns) megoldha tallah rejtélyt 
vagy akadályt jelen t he t. Elképzelhető, hogy egy világ
város forgalmába kerü lő tűzföldi bennszülött számára 
a modern technika valamely vívmánya olyan ijesztő 
problémát jelent, hogy tudatelemeinek átrendeződése 
során valami ritushoz hasonló cselekmény végzésére 
érzi indíttatva magát : de teljesen elképzelhetetlen, hogy 
ez az egyéni kezdeményezés a világváros lakói közőtt 
normális körülmények melle tt rezonanciát keltsen társa
dalmilag elfogadott ritussá váljék, hiszen az számukra 
környezetük elemei nem jelentenek olyan problémát, 
amit racionálisan nem tudnának megoldani. Durva meg
közelítéssel azt mondhatjuk, hogy történetileg a gépe
sedés, a polgári társadalom kialakulása vet véget a ri-
tus életének, társadalmi érvényének. . 

. A rítus ilyen társadalmi indokoltsága kapcsán te-
kmtetbe kell vennünk azt is, hogy a társadalom által 
m á, r elfog?dott , ritusra magára további fejlődésében 
korantsem Jelentektelen befolyással bír a ritus társa
dalmi rezonanciája. Itt nem egysz~rűen arra a szélső-
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séges esetre gondolunk, amikor a társadalom hagyo-
mányos ,, ta nai" kötelességgé teszik a rit us végzését. r• 
E társadalmi kényszer (illem stb.) nem e legendő ahhoz, 
hogy a ritust tartós i dőbeli szukcesszivitáshoz juttassa. 
Ha a rítus végzése csak társadalmi e lőírás lenne, élete 
legfeljebb néhány évre vagy. évtizedre terjedne. Nehéz 
elképzelni, hogy· a társadalom fenntartson egy olyan ri
lust, amelynek alapja és tartalma egy olyan érzés, amely 
nem él a társadalom egyéneinek tekintélyes részében, 
Társadalmi érvénye, rezonanciája tehát nemcsak a ri- . 
tus formájának, hanem lényegének is van. Emellett pe
dig a hagyomány m~ntegy csatornát nyit olyan érzel
mek számára, 65 ·amelyek a technikai fejlődés adott fokán 
az ille tő társadalom minden tagjában egyszer-máskor 
feltámadhatnak s amelyeket - az akarati diszpozíció 
hatására - : éppen a hagyományossá válás következté
ben az extern domináns provokáini is képes. 

Még egy szempontra kell felhívni a figyelmet : a 
ritus alapjául szolgáló tanácstalan szorongás ismételt 
hathatóssá válhatását maga a rítus biztosítja l Bár az 
aggodalmat az expresszió révén sikerült lereagálni se~
zel a rltus tulajdonképpeni funkció]a be is fejeződött, 
hátramarad egy érzés, amelyik a ritus végzőjének azt 
súgja, hogy rituális aktusa révén veszedelemtől szaba
dult meg. Ennek a bizonytalan érzésnek kifejezője az 
a nagyszámú adat, amellyel az obo-típusú halmok elter
jedésének vizsgálatakor találkozhatunk s amely homá
lyos vagy megfogalmazott módon veszedelemmel fenye
geti azt, aki az obo-típusú halomra követ stb. nem dob. 
Ezek a megnyilatkozások66 nem mások, mi n t egy úja bb 

Gt Radcliffe-Bro·wn, A. R: Taboo. Frazer Lecture for the 
Year 1939. 41. l. tulajdonít döntő jelentőséget a társadalmi parancs
nak a rítusok. szokások stb. életében. 

6~'> Homans. G. C.: Anxiety and Ritual. Amer. Anthr. XLlll. 
1941. 168. l. 

llti Említ ilyeneket Kahle. i. m. 17~. l.; cijub Abela : Beitrage 
zur Kenntniss abe!~laubischer Gebrauche in Syrien. Zeitschr. d . 
Dtschen Palastina-Vereins VII. 1884. 102. l. ; · Lit1ingsfone. O.: Aus 
- ~·s südafrikanischen Reisen. Globus· X. 1866. 99 l. és mások ; 
v. ö. a dolgozat élején ismertetett foldöldi busman adattal. 



236 V aj da László 

és másféle a · rítus végzésekor érzett, bár eloszlatott 
aggodalom' (a veszélytől való szabadulás érzése) logi
zált formái s hagyományozódásukat többé-kevésbbé 
ugyanazok a tényezők serkentik, mint magáét a ritusét. 
Nyilvánvaló eszerint, hÓgy a ritus időbeli szukcesszivi
tásával és társadalmi rezonanciájával karöltve ezek a 
logizált veszély-érzetek is · tá rsadalmi érvényt nyernek. 
Következésképpen : aki az extern domináns hatására 
nem is érezné azt az aggodalmat, amely a ritust vé
leményünk szerint kiváltja, az is tudja, hogy ha a ri· 
tust el nem végzi, valami ismeretlen és borzalmas so~s 
vár reá. Az pedig már egyszerű lelki visszahatás, hogy 
e leselkedő veszedelem tudata abban is felébreszti a 
szorongás kínos érzéseit (azaz : megfelelően átalakítja 
intern dominánsát) aki "külön ben" mit sem érezne az 
extern dominánssal kapcsolatban. A szemléleti akku
muláció és ai akarati diszpozíció mellett e "másodla
gos aggodalom" szerepét véljük felismerni az olyan 
esetekben, amikor az obo-lipusú halmok leírói hang
súlyozzák, hogy az arra menők már nag.y távolságból 
magukkal hozzák a halomra dobandó köveket, sőt a 
megfigyelők éppen azt tartják meglepőnek, hogy a hal
mokat teljesen követien vidéken találják. 67 Az aktust itt 
a következőképpen rekonstruálnák: közeledern egy hely:.. 
hez, ahol - jól tudom· - szukcesszív rítus folyik. Em .. 
lékezetem és a megszokás ereje bizonyos mértékig 
.. beállítják" intern dominánsomat, tudom tehát (a tár
sadalmi rezonancia indokoltnak tünteti fel és a társa
d.almi kényszer még inkább bizonyossá tesz efelől): 
hogy odaérve magam is követ fogok dobni az obo
típusú halomra. E tervezett cselekvésem azon ban ag
god~~om?'lal tölt el : mi lesz, ha a ritust nem a meg- , 
.felelo mc:>don, nem megfelelő .kővel stb. végzem ? Nem 
tudom bizonyosan, mi történik velem, de nyilvánvaló, 

• 
67 Pl.: Lemke, i. h.; Gowland, W.: Dolmen and other Antiqui-

hes of. Corea. Journ. Roy. Anthr. lnst. XXIV. 1895. 328 k.; Hah n. 
~~-: D1e ~ama:Hot~~ntotten. Globus XII. 1867. 275 k.: Anderson, 
Il. ·

6
5:= 1 ~eisen m Sudwestafrika bis zum See Ngami. Leipzig 1858. 
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hogy okom van erre az aggodalomra. Ezt az aggodal
mat azzal vezetem le, hogy már jóelőre a kezembe ve
szem a kétségtelenül megfelelő ködarabot amit majd 
a halomra dobok. Itt tehát az aktus tulajdonképpen · 
kettős : a .. másod la gos aggodalom" okozta szublogikus 
erő-fölösleget azzal vezetem le, hogy követ emelek fel 
és kezemben tartom ; a halomhoz érve pedig a követ 
a régebben felgyülemlett kövekhez dobom s ezzel a ri
lust lezárom. 

Amikor tehát leszögeztük, hogy a ritusnak ·- mint 
minden társadalmi méretekben mérhető emberi maga
tartásnak - a termelőeszközök fejlettsége által megha
tározott társadalmi forma szerint indokoltnak kell len
nie, ugya nakkor megállapíthatjuk, hogy az ilyenképpen 
tá rsadalmi .rezonanciá t keltett ritus fennmaradásában -
az egyszerű társadalmi kényszert leszámítva is - a tár
sadalmi létnek kiválóan nagy jelentősége van. Elsősor
ban a logizált "magyarázatokon" át felszabadít olyan 
érzelmeket, amelyek ilyen vagy olyan formában. de 
mindenképpen kifejezést keresnek s így emberek töme
gének ad lehetőséget szublogikus erői levezetésére ; 
másrészt pedig a . ritus-cselekmény elmulasztása eselén 
érzett másodiagos aggodalom újra feltölti a lelket arra 
az érzelmi feszültségi fokra , amely a ritus-cselekmények 
tulajdonképpeni alapja. A ritus létrehozásában tehát 
döntő szerepe van olyan iolyamatoknak, melyek társa
dalmon kívül el sem képzelhetők s melyek a ritus fenn
maradását lehetövé teszik. 

10. 

Láttuk, hogy a ritus megszületésében bonyolult 
emocionális folyamatok játszanak nagy szerepet ; de 
ugyanakkor (3. pont) siettünk leszögezni, hogy a ritust 
sohasem egy csak érzelmi életet élő hisztéritás szörnye
teg, hanem mindíg a teljes ember végzi : a szublogiku
san kondiciönált aktus a logikus szféra előtt is meg kell 
találja· a maga igazolását. Má~odlagos racionalizálást 
figyeltünk meg, az értelem erőfeszítesél azirányban, hogy 
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az emocionálisan indokolt expressziót vala miképpen lo
gizálja, racionális értelmét a?~a . Az_ e_g~_es obo-tipusú 
halmokhoz fűzött népi reflexwk valosz1nuleg nem egye-

. bek mint többé-kevésbbé rögtönzött (bár ese tleg tá rsa
dal~ilag is elfogadott) utólagos indokalása i egy egészen 
más képzet-sor hatására végzett a ktusnak A ha lmok
hoz fűződő törté-netek ezt a rögtönzött jelleget ma is 
jól mutatják. A délszlávokná l pl. az obo-típu.sú halmok 
gyakran a hajdukkal kerülnek kapcsola tba, 68 ~gocsá
ban a halomhoz fűződő monda a tatárokra hiva tko
zik.69 Kétségtelen, hogy a hajduk is, a ta tárok is ga
rázda hordák voltak s valóban sok vérontás fűződik 
emlékükhöz - de mi bizonyítja, hogy az itt szereplő 
halmok alatt valóban megölt hajdu, vagy tatároktól le
nyilazott román fekszik? Valószínűbb, hogy a v a l a
m i l y e n módon elindult ritus s a nyomán keletkezett 
obo .. típusú halom másodiagos logizálásakor a Inagya
rázat öntudatlanul is a népi képzeletben nagy szerepet 
játszó hajdukat, tatárokat használta fel, másodlagosan 
velük hozva kapcsolatba a ·logizálandó jelenséget. Ha
sonló ehhez az a közismert lélektani megiigyelés, hogy 
a r ö g t ö n z ö t t- hazugságban mindíg előfordulnak a 
valóság elemei : szellemünk kénytelen az éppen kéz
nél levő alkatrészeket beépíteni egy új, logikus kon
strukcióba. Kagarow teóriája a történetek kevertségével 
a ritus szinkretisztikus jellegél igyekszik bizonyítani. 
Valójában azonban itt nem eredetileg autonóm elemek 
történetileg lefolyt összefonódásával állunk szemben, 
hanem készen kapott és logikusan elfogadht;ttó képze
tek pillanatnyi (s esetleg társadalmi érvényhez jutó te· 
hát időálló) alkalmazásával. ' 
, Nyilványaló tehát, hogy a másodiagos racionalizá-

last (ha nem IS annak elemeit) feltétlenül meg keil előzze 
maga az elsődleges rítus. Lássuk most, a ritus fenn· 
maradása szempontjából van~e jelentősége ·an nal<:, hogy 

. 
68 Lile~, E.: .Ethnologische Notizen aus Bosnien und der Her· 

zegovl~f· WISS. Mitth. -aus eosnien u. Herz. VII. 1902. 272. l. 
. Szend,.ey Zs.: Babonás helynevek. Ethno_gr. Lll. 1941. 67. l. 
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a cselekedett ritus epikus megalapozást nyer. Mi' az 
epikus megalapozás funkciója 7 

Elhanyagolva most az epikus kíséret azon szere
pét, hogy a cselekményt magát megmagyarázza s így 
az ember kauzális érzékét a társadalmi fejlettség foká
na k meg.felelően kielégíti, magának a rítusnak a fejlő
désében is szerepe van az epikus megalapozásnak. 

A cselekményhez fűződő elbeszélés ·az ismétlődő 
rítust eredetében rendszerint az őskorba, az ősökhöz 
vetíti vissza." tartalmának lényeges része az, hogy a vég
zett aktus ő si. Ez a visszavetítés az elődök tekintélyére 
hivatkozó parancs, mely szigorú kötelességet ró az u~ó
dokra ; a rítus szabályszerű végrehajtásának ilyen pa
rancsa tehát a társadalmi kényszert növeli. Emellett a 
rítushoz fűződő elbeszélés magát a ritúst a profanizáló
dástól megóvja ( megszenteli) és hitelesíti azáltal, hogy 
a szukcessziv aktust visszavetíti ősi korba. A technikai 
fejlődés bizonyos fokán már korlátoltságat jelent az ősök 
módjára élni, alacsonyabb fokon azonban az ősökkel 
összefüggő kapcsolat rendszerint egészen másfajta kötést 
jelent. A világszerte elterjedt avatási szertartások s a 
gyakran velük kapcsolatos titkos társaságok mindennél 
jobban példá~zzák az őskor mítikus jelentőségél s azt, 
hogy a természeti ember mindenütt feltételezi ezt az 
ősökhöz kötő kapcsolatot, ahol csak természetfölöttinek 
tűnő (azaz : technikai fejlettségéhez mérten lebírhatatlan) 
dolgokkal vagy szertartásokkal találkozik ; még az újabb 
hitélmé nyeket ís azonnal az ősidőkben (istentől vagy 
követétőL az őstől) kapott dolgokhoz kapcsolja. Elő
segíti ezt az a körülmény, -hogy a természeti népek 
időérzéke általábsn gyenge, tehát aránylag kései törté
neti eseményeket is könnyen visszavetítenek a mítikus 
őskorba.70 

70 Preuss, K. Th.: Der religiöse Gehalt der Mythen. Tübin· 
gen 1933. 12, 22 kk. 
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ll. 

Bár az elmondottak kevés kétséget ha~ynak ez 
irányban, szükséges megállapítanunk, ho.g~ a ritus, t~r
sadalmi és történeti továbbélésének mt lS a mod]a . 
Láttuk, hogy a rítus keletkezésében mily döntő jelentő
ségűek azok a szublogikus folyamatok,· melyek az em
ber és környezete pillanatnyi diszharmóniá jából adód
nak. A társadalmi rezonancia kapcsán pedig megálla
pítottuk. hogy a társadálmi k é. n y sz e r egymagában 
nem képes fenntartani a rítust, mert a társadalmi rezo
nancia legfontosabb feltétele nem a szigorú parancs, 
mely a társadalomra nehezül, hanem az a tény, hogy 
a technikai fejlettség bizonyos fokát megelőz:ő korban 
sokak számára nyílik lehetőség egy többé-kevésbbé ha-
sonló Iéthelyzet ·átélésére. . 

Az aktus ismétlése tehát nem éli fel az első cse· 
lekvés élményszerű tartalmát A rHus tov~bbélése nem 
egyszerű mechanikus ismétlések sorozata, hanem élettel 
teljes, folytonos újra-teremtődés : az érzelmi telítettség 
tehát a rítus egész továbbélésére jellemző,71 ~ 

Az obo-típusú halmok vizsgálata során gyakran 
van alkalmunk észlelni a ritusok bizonyos lazaságát, az 
egyéni adottságoknak, pillanatnyi hatásoknak a ritus 
mindenkori formájába való beleszólását még az olyan 
forrnailag egyszerű, tehát tág variációs lehetőségeket 
nem igérő aktusban is, mint amilyen a szukcesszív kő
dobás. 7t A rit us fejlődésében két ellentétes irányú kom
ponensből alakuló erőpár hatását vehetjük észre : 1. az 
emlékezet, a megszo·kás, a társadalmi rezonancia és az 
ep~kus . ~eg~l.apozás. a . cselekvést formaitag lehetőleg 
umformtzalnt tgyeksztk ; 2. ezzel szemben az egyéni 
beleélés különbségei sa minden ismétlésben megmaradó 
(d~ egyénenki?t különböző) érzelmi telítettség arra törel\· 
sztk, hogy a ntus további fejlődését divergens irányba 

l(
. S 71

• Má~- szeml~leti alapon, de hasonló eredményre jut Mar·ól · 
·· urviVal es Rev1val. Ethnogr. LVI. 1945 2 k 

b t
• 72 J5ühlön

1
ösekn !eltúnö ez a ,, lazaság". a .tibeti és mongóliai 

o o- 1pusu a mo nal. 
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terelj e. Végeredményben a két szembenállo erőhatás a 
ritus fejlődésének valós képét adja : bár minden ismét
lés többé-kevésbbé hasonlít elődeire, mégsem beszélhe
tünk egyszerű reprodukcióról, mert a rítus különböző 
esetei között h as o n l ó s á g o t látunk ugyan, de az 
a z o n o s s á g feltételezését kizárja a rítust végző em
berről, a lelki fenotípusok különbségéről, magának az 
egyénnek is á llandó változásban·létéről való tudásunk, 
amit esetünkben a vizsgálati anyag elfogulatlan szem
lélele is alátámaszt. 

Ilyenképpen a ritus formai fejlődésének vonala 
exakt méclszerekkel egyelőre megfoghatatlan , grafikon
ba n fel netn tüntethető változatok sorozatává válik. A 
·változások, finom eltérések · mögött pedig az ember á ll, 
a kit a gazdasági és társadalmi környezet által megsza
bott határokon belül adottságai részben a multhoz köt
nek, ugyanakkor pedig említett adottságainak hatására 
minden tettét új és új ta rtalommal tölti meg, újra és 
újra éli. A ritus érze·lmi telítettségének megszünte, kö
zömbös és lélektelen végzése egyideig még lehetövé 
teszi formai továbbélését, de annyit jelent, hogy a tár
sadalom fejlődése során a ritus · indokolattanná vált, 
rezonanciája megszünt. S ekkor már a rítus fejlődésé
nek végére érve, feltétlenül elhalóban van, hacsak az 
emberi szellem asszociációs gazdaJsága ·új tartalommal 
nem telíti. 

VAJDA · LÁSZLO. 

Az IMIT Évkönyve. 1948. 16 
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HIÁBA! 

Hiába szólt Jerémiás, 
hiába szólt Ezél<ie l. 
Pusztába hangzott e l a szó,. 
homokkal fújta be a szél. 

Hiába jósolt Jezsajás, 
Náhum, Joel, vagy Dániel. 
Nem ·hallják meg a süketek 
s pusztul, kinek pus~tulni kell . 

. 
Hiába a próféciák, • 
a bűnös soha nem javul, 
megsz~díti a szakadék 
s mint rothadt ahpa, úgy lehull. 

Az igazságot mondhatod, 
l'} em hallja senki, csak . a szél. 
Ugy néz a Nép rád, mint a ki 

. az uccán magá ban beszél. 

BRóDY LASZLÖ . 

. · 

l 
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A ZSIDÓK ANGLIÁBAN. 

Amiként l;:urópa több más országában, ugyanúgy 
Angliában is borzalmas üldöztetés és aránylagos jólét 
végietei között hányódil< Izrael sorsénak hajója. Olykor 
szavának súlya döntően s irányítóan hat a brit ural
kodók. és kormányaik elhatá rozására, máskor meg az 
uzsora, a zsarolás, a pénzhamisítás, meg a vérvád go
nosz sárkányai emelik rá a fejüket, s képtelen lévén 
megvívni velük, végülis életét vagy legjobb esetben ho
nát veszti e l szörnyű öldöklések ltözepett. Könyörtelenül 
megfosztják mindenkijétől, aki ·drága voJt nel<i. s min
denétől, amit agyának-kezének á ldozatos, verejtéltes 
munkájával szerzett azon a földön, melyet tiszta le lkü
letévet botoran hazájának mert érezni és vallani egy
koron. 

Időszámításunk VII. századában tűnnek fel először 
.a zsidók Albionban mint kalmárok és rabszolgák. Igen 
kicsi még ekkor a számuk. Tömegesen első ízben 
William the Conqueror, vagyis Hódító Vilmos engedé~ 
lyével jönnek át a franciaországi Norma ndiábóL néhány 
évvel azután, hogy William 1066-ban a délkeletangliai 
Hastings · városka mellett csatát nyert s ezzel egész 
Angolország urává lett. Hamarosan megizmosodhattak 
ezek a Frankhonból érkezett zsidó telepesek, mert két 
évtized sem telik bele, s immár hitközségeket szervez~ 
nek a XI. ·század vége felé, a két legősibb egyetemi 
városban, · Oxfordban és Campridgeben, valamint má
sutt is. 

A normann-frank uralkodók hűbérrendszere, amíg 
egyrészt magába olvasztja az összlakosságot, másrészt 
kereteiri kívül hagyja a zsidókat. Ilyenformán különös, 
társadalmon kívüli az elhelyezkedésük. Valahogy a ki
rálynak személyi tulajdonába mennek át. Ű rendelkezik 

·velük. Tőle származik minden joguk. előnyük. ha ugyan 
van ilyen. Vagyonuk, pénzük tulajdonképpen az övé. 
Ténylegesen ezt nem veszi el tőlük, de ha szükségél 
látja, rendkívül súlyos adókat vet ki rájuk. Ezt termé-
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szelesen ~ tűrniök kell, . mivel .rajta kívül senkijük nincs, 
aki terhükön enyhíthetne. S éppen ·minthogy a ldrálynak 
legértékesebb ingóságát, s báróin~k is , m~ind~g h~zzá
ferhető, szinte kimeríthetetlen penzforrasat Jelentik, a 
lakosság más rétegeivel szerriben bizonyos tekintetben 
kivételesen kedvező a helyzetük. Akadálytalanul utaz
hatnak bárhova a királyság határain belül. · Hiszen ők 
kölcsönzik a pénzt s· viszik az árút1 főleg a drágaköve
ket, .meg az ékszereket annak, aki ezeket senki mástól 
olyan gyorsan, olyan előnyösen és olyan pontosan meg 
nem l{aphatná, mint éppen tőlük. Még a közlekedési 
vámok fizetése alól is mentesek, s ha bárki vádat emel 
ellenük, .. zsidó qírák elé. kerülnek és vallomásaik való
ságáért Mózes Ot Könyvére esküdve felelnek. Igy m~gy 
ez mindaddig, amíg a keresztes hadak fölkerekedése 
vagy átvonuJása ki nem zökkenti a mindennapi éle.tet 
megszakott medréből. De ha egyszer a király vagy a 
kamarillája .népszerűtlenné válik valami okból akár cs~k 
átmenetileg is, gondoskodni .kell arról, hogy a nép dühe 
a bajok igazi forrását megkerül ve, más irányba vezetődjék 
le . Erre a villámhárító szalgálatra pedig kere·sve se le
hetne jobb anyagot találni a zsidóknál. . Vallásukban, 
szoká~aikban, életformájukban s muveltségükbeh élesen 
különböznek bárdolatlan környezetüktől. Ezért is, de 
legelsősorban kirekesztettségük következtében, idegenek
nek tekinti őket mindenki, ~s a tömeg, foként peÖig a 
pabonáktól átitatott, félig még pogány csőcselék a gyanú 
s a gyűlöle~ sanda pillantásaival figyeli minden lépé
süket lrígyli munkás-robotos életük eredményeit. Sze
mükre veti bankártevékenységüket Rájuk fogja , hogy 
boszorká~_Yo~kal cimborálnak és húsvétju~ra fiatal gyer
mekeket oldosnek. A hatalmas erejéről s rettenthetetlen · 
bátorságáról Oroszlánszívűnek elnevezett I. Richárd ki
rálynak, 'Richard Lion-Heartnak koronázásakor 1189-ben 
az örömmámorban úszó London utcáin nag~ tömegek 
vonuln~k f~l s ezek soraiban megjelennek a zsidók is. 
ho~y h~~O~J.anak ~ralkodójuk előtt. Egyszerre csak va
la~t ,elktalf]~ ma?a!, hogy a király elrendelte az összes 
zstdok legytlkolasat. Több se · kell a vérre szomjazó 
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hordáknak Beszorítják a zsidókat a gettóba. Halomra 
gyilkolják a férfiakat, nőket gyermekeket és csak azok 
menekülnek meg, akiket a királyi oltalom a Towerbe jut
tatott, vagy akiket emberséges érzésű ketesztények rej
tettek el a főváros, avagy a vidék zugaiban. Két napon 
át tart az Angliában e~eddig példátlan mészárlás. Hul
lámgyűrűi számos helységet elárasztanak, de legtöbbet 
York zsidói szenvednek. 

I. Richárdnak a trónon öccse, János az utóda. 
1215-ben aláírja az a ngol alkotmánynak híres alapok
mányát, a népet az uralkodói túlkapásoktól megvédő 
Magna Chartá-t vagy másképen Great Chartert Ez még 
jobba n megnyírbálja-csonkítja a zsidóknak amúgyis pa
rányi tulajdonjogát. A XIII. század talán a legsötétebb 
korszak Anglia zsidóságának lesuj(óan sivár addigi tör
ténetében. Az egyháznak az egymást nyomon követő 
zsinatokon folyton növekvő mértékben megnyilvánuló 
zsidógyűlölete, a zsinagógák elkobzása, mindinkább 
tűrhetetlenné teszi a zsidók helyzetét, úgyannyira, hogy· 
két ízben, 1254-ben s 1255_-ben js könyörögnpk a király
nak, engedje meg nekik az ·ország elhagy~sát. Kérésü
ket nem teljesíti, mert .még van mit kipréselni belőlük. 
E században két alkalommal is kötelezik őket meg
különböztető jelvény viselésére. 

A III. Henrik és sógora, Simon de Monfort egy
másra törése folytán 1264-ben dúló polgárháborúnak 
ismé t csak ők az áldozatai. A diadalmaskodó Monfort 
és hívei egyetlen tollvonással törlik a zsidókkal szem
ben fennálló s jelentékenyen felszaporodott adósságukat. 
Megszüntetik addig · megtűrt földbérléseiket slehetetlenné 
teszik nagyon lecsökkentett, de még így is üdvösnek 
bizonyult árúforgalmazó ténykedésüket Ilyenformán terv
szerűen elzárják előlük a létf~nntartásnak legutolsó s 
legkezdetlegesebb forrásait is. Ehséghalál fenyegeti már 
~ngliának végsőkig kimerült eme maradékzsidóságát 
Es ebben a kiszolgáltatottságában még arra is rákény
szerítik, hogy keresztény templomokba járjon s.elhagyja 
ősei hitét. De nem érnek célt. Erre l. Edward 1290-ben 
kiűzi a zsidókat az egész országból. Anglia akkori la-
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kasságának körülbelül 5 ezreléke, ,tehát tizenJlat- va~y 
tizenhétezer a meggyötört sz~rencsetlenek szama, ak1k 
kezükben az örök vándorbottal s. hátukon a csekélyke 
ingóságaikat rejtő batyuval új hazát menn~k ke,r~sni. 
Nagyobb részük ezt Franciaországban meg 1~ talal]a .. . 
· ·Most évszázadokon át zsidó nem tartozkodhahk 
a brit szigeteken.* Amikor aztán L Károlynak 1649-ben 
történt leféjeztetése után' Cromwell Olivér áll a rövid 
időre köztársasággá átvedlett Anglia élére, lassan újra 
.beszáll ingóznak a főleg Spanyolországból és · Portugáliá
ból kiuldözött zsidók Londonba és környékére. Marrá
nusok ezek . tulajdonképen, a~pnban hívek ·maradtak -
tovább is a zsidó valláshoz. U gyes kereskedők · szinte 
valamennyien. Nemzetközi összeköttetéseiknek most 
kitűnően hasznát veheti Anglia. Miutári birtokállománya 
csak nemrég gyarapodott lndiával, elsőrendű érdeke, 
hogy általuk piacokat szerezzen kiviteli cikkein ek. Ennek 
a körülménynek köszönhető, hogy ai 1656-ban kirab
bant brit-spanyol háború idején, amikor. Anglia lefog
lalja az odavetődött spanyol honosok minden tulajgonát, 
a marránus település lakói nem szenvednek kárt. Ugyük 
az államtanács elé kerül ; ez pedig az antiszemita mes
terkedés ellenére is ·akként dönt, hogy a marránusoktól 
spanyol voltukra való utalással semminemű vagyon
tárgyuk el nem kobozható. A döntés kimondja azt is, 
hogy a zsidóknak joguk van Angliában az állandó ott 

·tartózkodásra és az ország kereskedelmé be· való be
kapcsolódásrá. Támogatja ezt maga Cromwell is, ·aki 
nemcsak hazájának, de - bízvást állíthatjuk - külön 
az ottani zsidóknak is Lord Protektora lett. Az ő eré
lyes ,közbelépésé,re nem gán~s?lják el többé munkáju
kat es foglalkozasukat. A zs1dok ezentúl háborítatlanul 
k,övethetik __ ősi v_?ll~sukat .. Ettől az időtől kezdve, jelen· 
tektelen zokkenoktol eltekintve, a brit szigetvilági zsidók 

k' .• [Az úiabb kutatások szerint Pqrtugáliából menekült zsidók 
\S szemban I_assanként azér~ megtelepedtek. L. C. J. Sisson : A Co

lony of Jews m Shakespeare s London. Essays and Studies by Mem
~:j.Jf the English Association. X((lll. Oxiord, 1938. 35-51. Szerk, 
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sorsának alakulása mindmáig általánosságban nyugodt
nak mondható. 

. A két Cromwellnek, az apának s fiának letűnése 
után visszaállítják a királyságot Angliában és az 1660-
ban trónra lépett II. Károly a legtárgyilagosabb meg
értést tanúsítja a kormányzását híven támogató zsidók 
iránt. Számuk egyre gyarapodik a Hollandia felől be
sztvargó hittestvéreik odatelepedése folytán. Még 1657-
ben megnyílik ·az első londoni zsinagóga, s e nagy ese
mény után vontatott ütemben bár, de mégis csak el
akadás nélkül folytatódik a templomok és az iskolák 
építése. 1697-ben a londoni értéktőzsdén a 100 keresz
tény és 12 külföldinek számító tag mellett már 12 zsido 
tag is működik, aminek jelentőségél akkor értjük meg 
igazán, ha tekintetbe vesszük, hogy nemrégiben még 
éppencsak hogy megtűrték őket. · 

Az 1760-ik esztendő abból. a szempontból nagyon 
emlékezetes, hogy ekkor alakul meg a London Cornitlee 
of Deputies of British Jews, azaz a Brit Zsidók Kép
viselőinek Londoni Bizottsága, amely változott néven 
csaknerp 200 év multán, ma is fennáll. Létrejöttének 
időpontjában · úgyszólván kizáróan szefárdikból tevő
dött össze, de kevéssel utóbb már askenáz zsinagógák 
küldöttjei is helyet kapnak benne. Tudnunk kell, hogy 
Londonnak szefárd hitközsége ezidőtájt nem . pusztán 
Európa, hanem az egész akkori világ egyik legfonto
sabb zsidó közületének hírében áll. A világ minden 
zsidóiakta tájáról hozzá fordulnak tanácsért a veszede
lem óráiban. Segítségét kérik hol a · palesztinai, hol az 

. orosz- és csehországi hitsorsosok, amikor rosszul megy 
a dolguk. V elen ce is kap tőle köle.sönt. s ezt, mellesleg 
említve, máig se fizette vissza. Egy időben Jamaika 
zsidóit is támogatja, majd a barbadosiak vitájában mond 
fellebbezhetetlen itéletet. Rabbikat s kántorokat küld 
oda, ahol szükség van rájuk. Mindezeken felül széles
körű emberbaráti kötelességet teljesít azzal, hogy súlyos 
összegeket teremt elő zsidó foglyok kiváltására, főleg 
olyanokéra, akik földközitengeri kalózok karmai k<?zött 
sínylődnek. 
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A XVlll. század vége felé már 3 n~gyobb ask~
náz hitközség van Londonban, s egyre tob? pon~on ~~
kerül megtalálniok ~ szefárd csop~~ttal vc:Io _cgy'!ttmu
ködés lehetőségeit. Igy többek kö~o.tt ~ hu_s- es pa~zke:
ellátás, jótékonysági s nevelésügyt ;ntez~enyek l~t~si
tése, aggok otthona, klinikák meg arvahazak alapitasa 
alkalmával. , , . 

A felvilágosodás s a forradalmak korszakat eh 
ekkortájt Európa. És Anglia zsidósága, a válságok ide· 
jén békében s háborúban egyaránt ké~~ségge~ hozott 
áldozatainak tudatában, elérkezettnek latJa a pillanatot, 
hogy polgári s politikai egyenjogúságát kiharco}ja, vagy 
legalább az első lépéseket megtegye · ebben az irány· 
ban. Minthogy 1830-i próbálkozása sikertelen, 1883-ban 
meaismétli az ostromot. Az alsóház el is fogadja az 
em~ncipációs javaslatot. vtszont a felsőház egyelőre ri
degen elzárkózik előle. A keserű-kínos várakozás to
vábbi 15 éve következik ezután, közben azonban érde
kes mozzanatok jelzik a haladást. Megnyílik a cam
bridgei s dublini egyetem a. zsidó hallgatók előtt. Sir 
Moses Monteiiore-t a híres Chrisf s Hospital kormány
zói székébe emelik. A londoni fölŰrvényszéken pedig 
zsidó ügyvéd támoga tja védence igazát. Zsidó város
bírót is választanak Londonban David Salarnens sze- · 
mélyében, aki esztendő iordulatán már városi tanács
nok. majd a század derekán London első zsidó főpol
gármestere. Később öt hitsorsasát éri ez a díszes ki
tüntetés ; közottük legutóbb, 1942-43-ban Sir · Samuel 
Joseph látta el a metropolis Lord Mayor-já nak hivata
lát. Megszűnnek a londoni City-nek a zsidó kereskedők 
szabad mozgását gátló . rendelkezései is. A parlament 
lehetöyé_ teszi zsidóknak városi hivatalnokokká való ki
n~ve~e.set._ Megszavazza a zsidóknak országgyűlési és 
k<?zs~g1 ~álaszt?- és választhatósági jogát. Első zsidó 
kep~Iselon~k Ltonel Rotschild báró kerül be a Temze
parb palotab~ a City of London küldöttje gyanánt 
l84[8~Sb Tizenegy évnek kellett még eltelnie, vég
re , - an a Lor.d~k Házának akaratából is· meg
valosul az angol zstdok teljes politikai egyenjogúsága. 
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Ezután, a világ többi kultúrállamának zsidóságá
hoz vis_zonyítva, igen- gyorsan emelkedik az angol zsi
dóság. Találkozunk zsidó hitű főállamügyésszel (Solid
tor-General), titkos tanácsossal (Privy: Councillor), pa
rancsnokló világháborús hadseregtábornokkal (Com
mander of a British Army) és már 1885-ben zsidó fő
renddel, aki nem más, mint az imént említett Sir Lio
nel Rotschildnak legidősebb Ha. Ott van továbbá Sir 
Herbert Samuel: l 909-ben úgynevezett kabinetminisz
ter, l 916-ban belügyminiszter (Home Secretary), l 920-
ban palesztínai főbiztos (High Commissianer of Palestine), 
ma pedig · a I ord ok Házában a liberális párt vezére. 
Egyben jeles filozófus is. Tudományos érdemeinek el
ismeréséül nemrégiben tették meg az oxfordi nemes 

· veretű, ódon Balliol-College visitor-jává. 
Egy árnyalattal tán még ragyogóbb Reading Lord 

pályafutása. l 913-ban Anglia legfőbb bírája, l 918-ban 
nagykövet az Egyesült Államokban, 1920-ban indiai al-

, kirá ly és márki, ami azf jelenti, hogy a királyi herce
gek mögött a főnemesi ranglétrának második fokán áll. 
1931-ben pedig külügyminiszter. Az első angol zsidó ő 
s egyszersmind az egyetlen olyan angol férfiú, aki egy
maga betöltötre mind e négy kitüntető hivatalt s a ve
lük járó felelősségteljes teendőket sikeresen el is vé
gezte hazája teljes megelé'gedésére. 

A kikeresztelkedésnek a XIX. és XX: század fo
lyámán többször fellépett járványa az angol zsidóságot 
is sok jeles fiától megfosztotta. így többek közt a Bea-

. consfield lordjává lett Benjamin Disraelitől, Nagy-Bitan
nia egykori nagy miniszterelnökétől s a maga korában 
sokat olvasott regényírójátóL valamint David RicardótóL 
aki mint a földjáradékelmélet és a vasbértörvény tea
retikusa a m~lt század elejének legkiemelkedőbb angol 
közgazdásza volt. 

Ha most átsiklunk a jelenbe, hogy megismerked
jünk a mai angol zsidóság helyzetével, figyeljük meg 
azt, amit Major Lionel S. Rose-tól tudtam meg nem 
régen, részben egyórás beszélgetésünk folyamán sze
mélye~en, részben a tőle kapott ismertető füzetek és 



250 Lác1.er István 

statisztikák garmadájából. Rose .?rnagy, . ~mikár ná la 
jártam, n~m messze az egyetemtol s ~ Bntish Museur:;
tól az Upper Woburn Placen mag~slo, hatalmas ~e
retű hitközségi székházban serénykedett napont~ to?b 
órán keresztül, mint a hitközségi ügyeknek · legfobb In
tézője. A . második világHáborúban az olasz harctereken 
véghezvitt bátor és -kiváló tetteiért (for gallant and dis
tinguished services in Italy on actíve service) a legma
gasabb kitüntetések egyikét kapta· a királytól. . M. B. E., 
Member of the Order of the British Empire, tehát a brit 

. birodalmi rend tagja lett. A kémiából s matematikából 
egyetemi képesítést szerzett. Tudós hajlamú, fiatalos 
lendületű. erős akaratú, szervezésre .termett férfiúnak 
lá.tszik. Elmondotta többek közt, hogy manapság a zsi
dók az ő hazájába-n, akadály nélkül, természetes ered
ményként érhetik el azt, amire velükszüle~ett . tehetsé
gük, élelmességük s modoruk kijelöli őket. Antiszemita 
rnegmozdulások, amiképen a multban voltak, ugyanúgy, 
fájdalom a jelenben · is, lépten-nyomon felütik a fejüket. 
Az 1946 .. év folyamán zsidó gyermekeknek egyes ma- . 
gán-, s.őt nyilvános iskolákba járatása időnként nehéz
ségekbe Utközött, mert keresztény imák elmondására, 
valamint evangéliumi szöveg fejtegetésére akarták rá-

- szorítani őket. Másrészt megpróbálták távoltartani e 
növendékeket a szombati meg ünnepi istentisztele-teken 
való részvételtől. Csak alapos· és izgalmas utánjárással 
Iehetett segíteni ezen a visszásságon és· nem is minde
nütt, mivel néhol nem akartak engedni az · igazgatók 
arra való hivatkozással, hogy tanintézeleik keresztény 
alapon épültek. A tárgyilagosság kedvéért azonban rá
mutatok arra is, hogy viszont zsidóhitű vizsgazóknak a 
s~ombati dolgozatírás alól való felmentése szinte kivé
tel nélkül mindenüft könnyen ment ; rájuk való ·tekin
tettel ugyanis. az íráshelieket más napokra tették át. 

Sajno~. a még negyon is emlékezetes hitleri bor
zalm~~ .. ellené:e a fasiszták Angliában továbbfolytatják 
po_koh ~zelm~Iket. Mosley-nak, a brit ·führer·nek ocs
m~ny s~pred~ke London több pontján dörgi szennyes 
szolamait gyer hallgatósága felé. Szerencsére ezeknek 
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a főleg Hyde Park-i üvöltöknek szóáradatát tőlük alig 
50 méternyire már túl is harsogja egy másik emelvé
nyen a zsidó szervezetek emberén~k felvilágosító ellen
szónoklata. Hazug röplapokban és ragaszos hátú cédu
lál{ban sincs hiá ny. Olykor meg változatosságból zsi
néfgógák s középületek felgyujtásától sem riadnának 
vissza ezek a földalatti · felforgatók, ha nem lennének 
résen a Defence Commitee és a Y ou th Organisations, 
azaz ·-a londoni zsidóság védelmi bizottsága, továbbá az 
ifjúsági · szervezetek, arr:elyeknek jól felszerelt, szabályos 
tűzoltó készültségük is van a gaz terveknek csirában 
való elfojtására: 

A felsorölt elszomoritó tények azonban végered
ményben szórványos jelenségek a 8 milliós fővárosban 
és a vidéken is. Általában véve napjaink a,ngol zsidó
sága zavartaraoul fejtheti ki képességeit. Es mind a 
közgazdasági, ipari, mind a tudományos, irodalmi, mű
vészeti, sport- és poli tikai élet megannyi területén, az 
utóbbi évtizedekben igen szép állitsokat épített ki ser
dülő nemzedéke, de még a vészverte külföldről beván
dorolt; hontalanná lett hitsorsosok számára is: Keres
kedelmi vonatkozásban : a textil-, ékszer-, cipő-, koz
metikai, fogyasztási, ruházati s hadfelszerelési tömeg
cikkekét gyártó szakmákban, számos cég futott be az 
élvonalba és ma már kitűnő hírnévnek és anyagi jó-
létnek is örvend. . 

Nagy-Britanniának ezidőszerint. 400.000 zsidó la
kosa van. Ez a kerek szám a megközelítől~g 48 mil-

' lióra tehető összlakosságnak mintegy 8'5 ezreléke. Eb
ből hozzávetőleg 250 OOO-en élnek Nagy-Londonban. A 
többiek legsűrűbben Manchesterben . Leeds-ben, Glas
gowban, Liverpoolban s 8i·rminghamban tömörülnek. 
30 zsidó M. P., Member of Parliament, vagyis képvi
selő ül az alsóház padsoraiban. Közülük 28 munkás
párti. l független konzervatív és egy kommunista. A 
Lordok házának ll zsidó peer-je van. Ezek közül 4 a 
konzervatív. kettő a liberális, kettő a . munkáspárthoz 
tartozik, a többi há rom pártonkívüli (independent). Zsidó 
hitű Shinwell; a volt fűtőanyagellátási és erdőgazdálko-
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dási, jelenleg pedig hadügyminiszter ; Lewi~ ~i!ki.n , .~z 
újjáépítés, és Lord Nathan of Churt. a polgan leg1 koz
lekedés minisztere. Ugyancsak büszkesége az angol zsi
dóságnak Lord Justice Cohen, Angliá~ak egyi~ l}ima
gasló tekintélyű bírája, a~ Court of Appeal tagJa, egy-
ben VI. Györgynek titkos tanácsosa. ' 

A Brit Zsidók Képviselőtestüle té t, a Board of De
putjes of British Jews-t, amelynek megalakulásáról már 
volt szó, 480 fő alkotja, Selig Brodetsky professzorral, 
a leedsi egyetem felsőmatematika-tanárával az élén. 

Dolgozatomnak ezzel a végére értem. Utáhangja 
feltétlenül csak komor lehet. Bármennyire embersége~ 
ugyanis Anglia mai bánásmódja otthoni, szigetországi 
zsidó a lattvalói irányában, igazságosságába vetett hi
tünk fájdalmasan megrendül, ha meggondoljuk, milyen 
magatartást tanúsított Palesztínába igyekvő hittestvé
reinkkel szemben a Zsidó Állam születését megelőző 
vajúdás idején és milyet tanúsít még ma is, az átme
netnek roppant véráldozatot szedő időszákában. 

Ámde bíznunk kell abban, hogy Balfour lord, ami
dőn 1917. november 2-én a szentföldi Jewish National 
Home-ot proklamálta kormá nya s . országa nevébep, 
tiszta szándékú volt és becsületesen gondolkozott. Es 
el kell hinnünk azt is .. amit a XIX. századnak egy ko
moly szavú történésze, John Richard Green , egyik mű
vében így fejezett ki : "England b-ecame after the ap
pearance of the Auth o J ized Version the people of a 
Book and that Book was the Bible . ~~ (A hiteles fordítás 
megjelenése utá n Anglia egy Könyvnek a népévé lett ; 
ez a Könyv pedig a Biblia). · 

, Ha ez igaz, akkor Angiiának gyökeresen meg kell 
valtoztatnia önmagára is csak károkat zúdító, veszedel- · 
m.e~- Paleszt.ín~·?olitikáját és rá kell térnie, amíg nem 
keso, az anghkan egyház papjai á lta l is oly gyakran s 
olyan bensőséges áhítattal idézett ősi BibliánK útjára. 

LACZER ISTVÁN· 
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AKIT ITTFELEJTETT ISTEN . 
.,ELHAGYOTT ENGEM ISTEN . 

. ES AZ EN URAM ITTFELEJTEJT. 
· Jescíja, 49, 14. 

- A föld azóta ezer színt öltött, 
A tél tavaszt ölelt, 

1947. 

születtek új napok, 
újult sötétségek 
és új nagy hajnalok. 
Minden elmult, csak én 
úgy, mint akit ittfelejtett Isten, 
még mindíg itt vagyok. 

Az idők lépcsője magasba nő, 
épülnek a hidak 
és a romerdőkben 
virágok fakadnák 
a halál földjében. 
T ártkarú az élet annak, 
ki élni tud. De mivé legyen, .kit 
ittfelejtett lsten ? 

Mint temetetlen holtak élők közt, 
vagyunk, mégsem vagyunk. 
A halálon innen, 
de életünkön túl, 
semmi földi kincsen 
segítség nincs rajtunk. . 
Irtózva néznek ránk : ember, akit 
ittfelejte4t lsten. 

A multat hívná nk ezer színével' 
megszállottan, képzelőn : 
A mult többé nincsen. 
Munkánk harca meddő. 
Csalatkozott hitben 
toljuk a napokat' 
és várjuk a behívót, m1, kiket 
ittfelejtett Isten . 

W. MUNKÁCSI. NOÉMI. 
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A PALESZTINA-GONDOLAT 
MAGYAR IRODALMI MULTJÁHOZ. · . . 

L 
A Palesztina-gondolat elhárításában a második 

magyar-zsidó írónemzedék folytatja a negyvenes. évek 
szellemi mozdulatait. Továbbhangszereli a nyitányt .s a 
templom után az otthon ünnepi áhítatáb.ól ernéli ki és.
semlegesíti a Jeruzsálem-kép reális-hangulati tartalmát 

· A kérdés szorosan összefügg az emancipa.ció szűk
körűen értelmezett lényegével és azz~l a törekvéssel, 
amely a zsidóság politikai-szociológiai jellegének tisztá
zására fordítja figyeimét Az erriancipáción innen á lta
lában a magyar zsidóság nem mutatkozott különösen 
érzékenynek a zsidó-megjelölés ferminológiájával szem
ben. Egyaránt használja és vállalja közössége meg
nevezésére a faj, nemzet, nép fogalmi jegyeit. Még a 
hatvanas években is tisztázatlanul élnek e fogalmflk. 
Kohányi Sámuel programm-tankönyve 'fenntartás nélkül 
magyarságszeretetre nevel és nem érez ellentmondást a 
~sidóság népi rrieghatá~ozásában : Szüleim dicső lzráGl 
népéhez tartoznak ... En is tehát izraelita gyermek va~ 
gyok. Népünk sok évezred óta fennáll : tehát ősrégi nép ... 1 

Fischer Sámuel .. megvizsgált rabbi" a vallás és a kor- . 
. szellem összeegyeztethető igényeinek kielégítését kÖve· 

teli, hpnszeretetre buzdít, de gondolatmenetértek végén 
"nemzetünk jelen állapotáról" szól : "Számtalan község 
tagjai nemzetünk lealacsonyítására széjjelváltak ... ·:2 

HirschJer Ignác így jellemzi Kern Jakab közéleti magyar
zs~dó magatartás4t : ;, Meggyőződése volt, hogy a zsidó 
mmt nemzet megszünt lenni l Neki a zsidó hitfelekezet 
és népfaj volt csupán. "8 Természetes azonban, hogy a 

• .
1 

.Kohá.nyi Sámuel : Első hangoztató és o l~asókönyv· R magyar- ' 
orszag~ 1z~aehta népiskolák számára. Pest, 1861. 21. I. . 

. - F1sche_r Sámuel: Egy kemoly szó hazánk izraelitáinak ma· 
gy~ros~dá~a érde.kébe_n. Pest, 1863. 31. l. ~ 

1866. 26~1t~schler lgnac : Emlékbeszéd néhai Kern Jakab felett. Pest. 
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zsidóság és a magyar környezet közölt viszonyuk tör
vényes. politikai rendezése nélkül is kialakult szoros 
társadalmi, gázdasági és írói kapcsolat ezen a téren is 
félreérthetetlen helyzetet sürget. _ Lőw Lipót elvi kezde
ményezése lassanként önérzetkérdéssé alakul át. Lőw 
a Kossuth Lajos felvetette hitfelekezet-nép problémá
ban Szontágh Gusztáv megállapítására utal.4 Bizonyára 
Szontághnak arra az értelmezésére céloz, hogy ,,a függet
len álladalom és a nemzeti nyelv" ellenőrizhető való
sága adja a nemzetiség és a népiség leglényegesebb 
bélyegét. 5 Ezen a talajon erősödik meg idők folyamán 
a magyar zsidóság ·megsértett érzelmének hangja : .. Igen 
nagy megtiszteltetés ugyan · reánk, -zsid(>kra n.ézve, hogy 
.miután. már közel két évezrede, hogy Jenizsálern falai 
romba dőltek s mi a~ egész világba szerte szétszórattunk, 
·még rnindig külön nemzetnek tartatunk, de én az igaz
ság érdekében e megtiszteltetés ellen tiltakozom. " 6 

. Most megy végbe a zsidóság önkéntes lelki ketté-
válása. Szemtanúi vagyunk a folyamatnak, hogy a jó-· 
hiszeműség érején mint épül ki a megalkuvás, enged~ 
mény, kompromisszumok kényszerű követelményére a 
magyar zsidóság jövője. A válság pillanatait Bródy Zsig
mond mozdulataiban ragadhatjuk meg. 1 öre.tlen meg
győződéssel végzi a kiegyenlítés, a zsidó-érték . megis
mertetés, az egyenjogúsítás feltételeinek megszilárdító 
munkáját, de itt' a=nép-ielekezet kérdőpontja előtt. mintha 
súlyos belső akadállyal találná magát szemben. Vallja, 

· hogy a zsidóság· világpolgári hajlamának forrása "ezer
éves szenvedésünk és lealáztatásunk, de azért mégis 
teljesen kiirtand ó nak.. tartja e hajlamot : "Hisz szép do
log a nagy ~ilág polgára lenni ; nem csak résztvevő 
szemmel kísérni az egé~z . világ esemény~it, hanem an
nak érdekeit úgy szélván magáévá is tenni ... nem csak 
hogy n ern tagadhatjuk a világpolgáriság fenséges voltát, 
hanem ait - ·· mint mondtuk - némely ország · zsidó 

4 Pesti Hirlap. 1844. 300., 375. l. 
5 Szonlágh Gasztáv: Propylaeumok a társasági philosophiá-

hoz. Buda. 1843. 166. t 
6 Magyar Izraelita. 1862. 278. l. 
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lakósainál természetesnek is találjuk - hanem azért 
csak legyen minden zsidónak egy szorosa,bb hc:zája, 
mely szívéhez legközelebb áll,· melynek erdekel első · 
sorban az övéi, legyen nemzetisége, melynek lételéért 
ha küzdésre kerül a dolog, nem kíméli legdrágább kin~ 
cseinek, sőt életének fölá ldozását" Bródy igyekszik ki
hullatni a "zsidó" fogalomkörből a népi vonásokat . és 
cselekvő színezetű emlékeket, de a purírni ajándékkül
dés szekásának aláhanyatlása ellen felemeli szavát : 
"Hiába, ha mások nem akarnak emancipál ni, majd 
emancipáljuk minmagunkat, csak hogy aztán ős nép
szokásaink, eredeti népjellemünk a természettől belénk 
oltott hajlamaink rovására. Ha valaki, akkor én vagyok 
an nak szószólója, hogy teljesen, minden tartózkodás 
nélkül, természeti rugékonyságunk egész erejével azon 
népbe kell beolvadnunk, mely között élni s halni sorsunk 
rendeltetése ; de ha lá tom, mily megrendíthetetlen eréllyel 
és kitartással ragaszkodunk az őskor ha gyományai á ltal 
ránk parancsolt némely csekélyebb vagy lithurgiai vagy 
másnemű szerta rtásokhoz, akkor semmikép sem bírom 
felfogni, miért ·kelljen épen elhanyagolnunk egy oly nép
szokás t, mely amelle tt hogy az írásban meg van említve, 
az emberi természet legszebb tula,idonságain a lapszik, 
és mindig egyik eszköz gyanánt. szolgált érdekegységünk, 
sorsközösségünk mindinkább táguló kötelékeit újból meg
szilárdítani, az élet által egymástól elszakított feleket 
symbolice egy nagy családdá összeforrasztani." Bródy 
Zsigmond elismeri : talán vannak a zsidóságnak kelle
metlen tulajdonságai, hiszen "élet és történelem egyaránt 
mutatják, hogy. minden népfajnak, minden nemzetnek 
l!leg::an.nak a ~aga ~le lének organicus fejTődése, multja, 
ega)Jt v1szonya1 s mas több ily factor á ltal föltételezett 
és eredményezett sajátságai, illetőleg tulajdonságai", 
azonb~n a gon.dolat végigvezetését megtagadja. a karat
lanul 1s megtorpan az időszerű probléma érdekhatárá 
náL mi.n_~ha hir_telen ráeszmélne az önkritika motívumai- · 
~an reJio v~szelyre s azonnal mentő területre kanyaredik 
at: " · · · T avoi vagyunk attól, hogy mi külön nemzet
nek tartsuk magunkat a magyar nemzettestben , ezt a 
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nótát szt. Dávid már rég elhegedülte s ha az első húsvét
estén boldog csalá di körben és . puha karszékben azt 
mondjuk. hogy jövő évre Jeruzsálembe, ez már ·most 
csak történelmi reminiscentia, régi kedvencdalnak ref-

. . "7 
ramJe. 

Bródy Zsigmo,nd a Dávid-hegedű szólásformával 
szándéktalanul is Agai AdoH szótárában tallózott. Ágai 
is a vallási zsidóság gondolatán pihenteti · meg a magyar
zsidó jövő- teremtés reményét. Közhelyet ismétel : az 
iztaelita ,.először legyen magyar s csak azután zsidó, 
természetesen csak vallásilag zsidó, miután a zsidó 
nemzetet fajunk királyi őse rég elhegedülte". Közte és 
az. asszimiláció ér~oltja alatt találkozó zsidóság között 
nincs ellentmondás: a vallás menedék-eszméje juttatja 
megoldáshoz a népi-nemzeti érzésszövevényt felszámolni 
törekvő akaratot. A valóság területén azonban ez a 
felfogás már alaköltése pillanatában tartós sérülést szen
vedett Kikezdte a ritualék problémája. A keresztény 
társadalom§. az emancipációt halogató 1nagyarság kíván- ' 
sága a zsidó étkezési törvények körül sok évtizedes 
hagyomány. Feladása : Kossuth-Vörösmarty megfogal
mazásában egyenjogúsító feltétel ; a zsidóság X,X. szá
zadi multjában meg készséges teljesítmény. Ágai új rést 
nyit a kérdés felé. Nevetségessé silányHja ugyan a "tej
fölös paprikás csirke, a pörcös . tarhonya" és ~z eman
cipáció összefüggését, de ha mindiárt a humor, a tárca- · 
csevegés . könnyed nyelvén rögzíti is meg papíron a je~ 
lenséget, a tréfás hang mögött feltárja a vallás-őrző 
szándék igazi vonalát : " ... az elsoroll comedendák 
régen tartoznak már gastronomiánk hol nyiltan, hol 
alattomban bevallott cultusához, s feltehető, hogy ez 
irányban szép eredményeket fogunk még felmutatni. 
Tagadhatatlan, hogy a magyarnak e tulajdonságait sz í-

. vesen tettük, tesszük és teendjük magunkévá, tán még 
akkor is, ha nem jntalmaznának meg ért~ az emancipá
.. l "8 ClOVa .•• 

7 Magyar Izraelita. 1862. 31., 90., 386. l. 
8 Magyar Izraelita. 1862. 42. l. - Ágai ,.árulkodása .. fonákul 

hatott ,a magyar zsidóság lapjában. Mezei Mór érezte, hogy Ágai 

Ár. IMIT f:vk~nyve .. 1948. 17 
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E színvallás alapján lernérhető az asszimiláció 
iránytévesztése. Az iram ütemét megkapjuk, ha Ágai 
.,árulkodás" -át viszonyba á llítjuk Lő w Lipótnak nem is 
két évtizeddel előbb felvetett kérdésével : "Mendelssohn 
nem volna méltó a polgári jogra, mivel disznóhúst soha
sem evett, s hogy az aljas pesti hajhász e jogra mél-
tóbb, mivel sódert eszik ?"9 

• 

l 2. 

A "messiás" és az "igéretföld" metafora-képlete 
mint a negyvenes ·évek magyar-zsidó .szótári öröksége 
a szabadságharc után folytatódó em_,ncipációs küzde
lem síkján bomlik ki újra. Az idő nem szárította ki 
tápláló ·ned vét, sőt az 1861-i országgyűlés közelsége ismét 
termék\eny talajba ülteti. A zsidóság 'most sem tekint
hetett biztos várakozással az egyenjogúsítás kedvező 
megoldása elé. Erős volt a gyűlölet, kiapadhatatlan az 

· idegenkedés vád-tartaléka. "Fájda lmas, sőt saj'gó érzés
sel kell tapaszta lnom, mikép keresztény hontársaink 
tetemes mérvű ellenszenvvel viseltetnek a zsidók irá nt, 
s hogy ·ezen idegenkedő érzülettől honunk intelligentiája 
sem ment" - írja Macaulay ~mancípációs beszédének 
magyar-zsidó fordítója. 10 Ez a légkör ~ozza magával a · 
régi szólamot. Az egyik oldal az egyenjogúsításban még 
mindig a magyarság megsemmisítő ítéletét látja . A mAra
marosi földesúr em~ncipáció nélkűl is megkongalja a 
halá lharangot : a szabadságharc óta elte~ t idő "12 arany · 
é.v volt"\ .. a zsidókra nézve. Ezen 12 esztendő a latt 
az igéret földébe volt bevándorlás által számuk meg-

sikamlós területre tévedt. Védekezik is': "Ez a hely csak azért ma· 
radt benn, me~t a t. cikkíró úr mindennemú szerkesztói kiplajbászo- 
lások ellen eleve protestált". - Egyébként Mezei a magyar és a 
zsidó sorrend-kérdéséöen ·nem ta rtja lényegbevágónF.lk és helyénvaló
nak a számszerű egymásutániság hangsúlyozásá t. Véleményeszerint: 
.. Honszeretelünk és vallásbeli kötelességeink nem jutnak collisioba" 
ennek következtében nincs helyén az efféle osztályozás. U. o, 18. l. 

0 Pesti Hírlap. 1844. 376. l. 
to Fischer Lajos: Macaulay beszéde a zsidók egyenjogú~ítá

sáról. Kolozsvár. 1861., Előszó ll. l. . ' 
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kétszereztetett, vagyonuk tízszereztetett s a nép tompa 
gyűlölete vagy buta reménytelensége megtízszereztetett "11 

A másik oldalon az országgyűlés sürgős teendői közé 
· iktatná k a zsidók felszabadításának tárgyát mert : Izrael 

népének fefekezete "szánandó helyzetében oly rég só
várog a thalmudban eljövendőnek hirdetett Megváltó 

. utá n. Sóvárgása eredménytelen volt eddig, adja Isten, 
hogy a jelenlegi országgyűlés előkészítse a Megváltó 
' t• ' t " 12 u ]8 . 

Orbán Ba lázs erdélyi író új ·távlatot ad a kép
nek: a Messiás-szabadság azonosítás gondolatát egye
temesebb és á tfogóbb értelemben használja és a zsidó 
megváltás re mé nyét a magya r tájon túl Palesztina föld
jére is kiterjeszti. Orbá n Kelet vidékeit já rja . Pa lesztina 
régi maradványainak hangulati-törléneli hatása kózlésre 
szabadítja föl népszabpdság-eszméket hirdető vaJJomá
sait A zsidó mult és a humá num-gondolat párhuzamo
san tuda tosítja benne világs·zemlélete kizárólagos irá
nyának helyességéL Jotapata várának hősi történetében 
"a zsidó nép dicsőséges forradalmá" -t ünnepli , Josephus 
Flavius művében a "szabadsága hősies védelmében 
elesett nép sírhantja felett örökké fennálló emléket" 
magasztalja. A zsidó szabadságvédelem lázas pátasszá 
fokozza naplójegyze lei hangját: .. ... minden hant. min
den kő, ,mely a szabadság küz~lmeinek volt tanúja, 
sze n t előttem ; minden romhalom, melyet szabadságáért, 

· függetle nségéért küzdő nép védett, nagyszerű mauzo
leumként -tűnik fel előttem, hova elzarándokol ernlékern 
buzgó imát rebegni a szabadság védelmében dicsően 
elesett hősök nyugalmáért. Ezen szerényadóval mi, kik 
nyomdokaikat követjük, kik előtt ők dicsőült vértanúk 
- tartozunk magasztos szellemöknek." A .. Makkabeu
sok népforradalmának nagyszerűségét" hasonló elra
gadtatással emeli példarangra: "szeretném minden em· 
berrel , minden honiival megismertetni ezen nagyszerű 
népforradalmat amely megtanít arra : hogy egy nép, 

11 V aricourt : A zsidók és a zsidók kérdése. Pest, 1861. 20. l. 
12 Gáspár Lajos: Nézetek az izraeliták felszabadításáról'. Pest, 

1861. 6. l. 
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mely a szabad;ág szent eszmé,jétől van áthatva, legyőz
hetetlen." Orban Balázs meggyőződése szerint az "ál
talános köztársaság, a népek szövetségének nagyszerű 
eszméi hatják át századunk · nemzetjein.ek lélkületét," 
és- ő maga is "'egy kik_erülhetetlen nagyszeríj világforra
dalom közelségét" ismeri fel 'Ja jöyő kétes hort:lá]yá
ban." Ebben az emberibb jövőben aztán megoldottnak 
látja a zsidóság sotsát is : "Csodás útja a végzetnek : 
hogy akkor, midőn vilaghódító népek eltüntek a föld 
színéről, ezen nép · annyi vérengző csatak után, aanyi 
szerencsétlenségek s üldözések közepette, szétszórva 
az ·egész földön, hazátlan saját ősei honában, fenntartja 
magát, küzd az élettel s, dacol a sorssal egy Messiás 
jövetelének reményében. ki bajait megorvosolandja, ki 
Salarnon templomát felépítendi számára." Orbán Balázs 
Palesztina földjén áll, ennek a földnek emlékeihez ta
padnak gondolatai, ter.rnészetes, hogy erre az Órszágra 
vonatkoztatja zsidó kitételéinek eszmei tartalmát Ezért 
kapcsolódik művében helyzeti jellegénél és az előzmé· 
nyekből folyó gondolati" összefüggésnél fogva Paleszti
nához a Messiás-hit értelmezése· is : · "Ti Messiást vár
tok, mint minden nép, de ez a Messiás nem lehe t más 
a szabadságná,l, mely. nektek is hazát adand ; mely ró
latok is elhárítandja az üldözést ·; m·ely tit e kel is a többi 
emberekkel hasonló jogokkal.ruházand fel ; hazát adand 
nektek, l{ik eddig idegenek valátok e földön. "18 

A magyar zsidóság ·e,llenl{ező előjellel rnélyíti tovább 
a · hagyományos Messiás-allegóriát. A .gondolat-azonos
ság hitelét emancipációs reményeből meríti s megnyug
tató hidat ver vele kísértő mult és modern korigény 
között. A két távoli elem ·kapcsolata szinte elhomá
lyosul benne s mint ős~ tudat igazolja a·sszirhilációs szán
dékát. A magyar-zsidó író-nemzedéket megejti a képbe 
öltöztetett sors-megoldás varázsa. A tradíció emléke és 
~z új haza-kép érdekesen találko?:ik össze Bródy Zsig
mond motívurn-keresztezésébe'n. Az ,Izraelita M.agyar 

131. u/.3 

3~~~~n Balázs: Utazás Keleten. Kolozsvár. 1861. II. ~5., 71" 
, 
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Egylethez 1 ~60-barr ,írt .levelét í~y feie,zi ~e: ., Áldja meg 
Önöket az eg ura, a ld)a meg torekvese1ket. hogy ha
zafiság, közös akarat és á ldozatkészség illta l teljesed
jé!{, amit már o~~ rég ó~~ ~ye,nte mondogatu~~ : Lesono 
habo biruschqlaJim, a JOVO evben a testven szerete t, 
egyénjogúság és köztisztelet Jeruzsálemében." u Ágai 
Adolf ünnepi lendületre fogja szavait : " . .. ha egy szép, 
egy dicső napon arra ébrednél, . .. hogy édes szülő
földednek mondhatod azon rögöt, melyen bölcsőd állt, 
tiednek azon hantot, mely a la tt szeretteici porladoz
nak l ... Ö, ez lesz az igazi föltámadás napja, ekkor 
kiálts hosannát, Messiásod megérkezett, halleluja, hal
leluja ! "15 Kiss József kőltői hangra szereli az emanci
pációs szólamót. 1867 telén az egyenjogúsítás törvénybe
iktatásának üdvözlésére megírja December 20-ikán c. 
versét s benne a korszellem nyelvére átírt őshaza-eszme 
vona lá n párologta tja el a zsidó örökség valósá g- han
gulatát: 

• Tekints az égre, aztán nézz a földre : 
E föld , hol á llasrz, az ígéret földe l 

. ' 
A. hontalanság sivá r pusztasága . . . 
I , t , t d 'd " l . , 16 m v~ge er . . . a zor 1 o e)a ra . . . 

3. 

· Az ' emancipáció-ellenes zsidó maga ta rtásnak meg
l epő, de egyben problematikus irodalmi emléket áll~tott 
egy á lnév mögé rejtőzött . "igazhitű izraelita. "17 Abir 
Amiéli vádiratot szerkeszt, hogy, az egyenjogúsítás ál
mának beteljesedése küszöbén megrajzolja a várakozó 
magyar-zsidó atmosziéra ellenvilágát A röpirat különös 
lelkiséget árul el. Néhány 'tárgyi és szellemi kitétele azt 

14 L. Guttmann Mihály-Emlékkönyv. Bp .. 1946. 266. 1: 
15 Magyar Izraelita. 1862. 64. 1. 
tr, Zsidó dalok. Pest, 1868. ll. l. · 
L? Messiás a vagy értekezés a zsidó emancipátióról. Zsidónak 

sb. kereszténynek egyaránt kedvező tanulmány. lrta ; Abir Amiéli igaz
tlű izraelita. Buda, 1861. 
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a gyanút ébreszti, hogy a zsidó álarc csak kegyes ürügy · 
az e.mancipáció magyar társadalmi veszedelmének iga
zolására. A pillanatnyi óvatosságat fokozza az író ígé
rete is : külön iratban talmudi bizonyítékokka l fogja 
megközelíteni a keresztény vallás alapdogmáit. . 

Az ismeretlen szerző egyaránt sújt a "ieformisták 
. legszélső bb ösvényén ha ladó" és a .. tulzó óhitűség sö

tét elveihez ragaszkodó rabbik" felé. Zord keretben biz
tosít helyet a Palesztina-gondolat újszerű értelmezésé
nek. Szerinte: a talmud tekintélyé~ek aláhanyatlása, a 
rabbik megvesztegethetősége, a z3idó.k hitetlensége, a 
zsinagógiai áhitat szertefoszlása, az ima-mondás szent
ségtelen formalizm usa, a zsidó községek szomorú belső 
élete . . . a zsidóság egészségtelen fejlődésének és az 
emancipáció délibáb-kergetésének következménye. Va
lójában a zsidóságnak' más a rendeltetése : A Messiás
eszme csak akkor lesz teljessé, ha a zsidó nép visz
szatér ősi hazájába. "Amint ő volt az igaz Isten hirde
tője s e c~lból hazájából kelle elbujdosnia, hogy nyu
got felé . vigye a hit világosságát, úgy szintén hivatva 
van a nyugoti po}gárisulás jótékony malasztját a keleti 
népek számára" elvinni. A visszahhés gondolata nem· 
fikció, a mindennapi zsidó élet ima:tartalmára támasz
kodik. Csakhogy Izrael fiai "ugyan mondják ezen imá
kat t;ninden nap, de csak gépileg · az ajakkal, míg ben
sőleg tagadják valóságát ; mert a zsidó nagyobb száma 
nem hiszi tartalmát, hogy valahá az izraelita Palasti
nába mint önálló nemzet visszahelyeztessék Mint elia
jult ősatyáink, kik az egyetlen Istent eitagadván s ide
gen nemzetek útálatos bálvány_ait imádák, úgy a jelen
kori zsidó idegen nemzetiség istenségei után sovárkodva, 
s bár ezektől megvetve is, az idegen nemzetiség e~yen
jogúság morzsalékjaért koldul, míg ő maga nemzetiség 
dússágán nemzeti dicsőségét megújítha tná ; de ő sze
rencsétlen az elvetemültség fenekéig sülyedvén, mint
sem magasztos saját nemzetiség eszméjén lelkesülni 
képes legyen ! " Ebből a Palesztina-apológiából egye
nes út vezetett a fenqtartás nélkül megfogalmazott zsidó 
programmhoz, csak egy lépés kellett a pozitív zsidó 
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irány kijelöléséig: ,. . . . fordítsuk szellemi erőnket; hírP-s 
tevékenységünket s anyagi tehetségünket azon célra, 
melyet az Isten elébünk kitűzött , azaz : Palastina ős 
birtokunkba való izraelita nemzeti önállóság mielőhbi 
foganatosítására l " 

Ábir Amiéli nem a vallási-bibliai igék s prófétai 
jövendölések segítségével építi tovább "a jövő zsidó 
önálló nemzetiség" életrehívásának lehetőségét, nem 
merevedik meg a csodavárás időtlen illuziójában, ha
nem szilárd talajon veti meg a lábát, ·ha mindjárt a 
megvalósítás első lépéséhez az irracionalizmus szó-te
rületén találja is meg a teremtő varázsigél : "Nem táp
lálak oly vérmes reményeket; hogy az izraelita önálló
ságát az lsten csódatettek által foganatosítandja, mert 
évezredek óta az Isten a csodákat tettekben megszün
tetvén s az észre átszállítván l Tömeges felkelés által 
Palastinát meghódítani szinte esztelenség l Lesznek te
hát olyanok, kik ezen eszmét egy Machiavell-féle áb
rándnak tartják, minek tartani mi nem vagyunk képe
sek ; ·de mindenesetre érdemli a sz. ügy a kisérle tet. s 
ugyan g y ak o r l a t i módon, mire korszakunkat az is
teni gondviselés kiszemelvén a csodák gyakorlatias tel
jesítésére. Kell tehát mindenek előtt nemzeti önállósá
gunk lehetőségél hinnünk, és ezen eszmét hitünk egyet
len tényezőjének elismerni ; mert hit.ünk isteni elvei 
egyedül az izraelita nemzeti önállóságán alapulnak, mit 
mindennapi imáinkban is óhajtunk ; azért az izraelita 
önállóságát foganatosítanunk kell, hogy valóban hitünk 
is legyen ; addig a hitetlenség bélyegét érdemeljük l " 
Ábir Amiéli tehát a hitben rátalál az öná1Jó Palesztinát 
előkészítő reális akarati erőre, s hogy ennek az aka
ratnak belső feszühségét fokozza,. a cél felé megteszi a 
második lépést is: a héber nyelv tanulását sürketi. S 
ezzel egyidőben a romantikus magyar-~sidó keleti ro
konság kibékítő érzület-területén tisztázza viszonyát a 
magyarsághoz : "Minthogy. lsten azon kegyeletében is 
osztozom, hogy a Magyarhazában született légyek, úgy 
míg a szó legnemesb s legeredetibb értelmében izrae
lita nem lehetek, ezen értelemben magyar maradok. De 



264 Zso)dQs Jenő 

még akkor . ÍS , rpikor a gondviselés az ÍZf8elita nemze
tiség teljes jog~it élvezetül nyújtja, magyar lenni .meg- , 
szünni sohasem fogok, hanem az Asteni gondviselés 
akarata ·szerint, mely e két keleti eredetű 11emzet egy 
pályán haladását, s egy eszmén működését elhatározá, 
mindkettő érdekeit s javát egybefűzvé, előmozdítani fog
juk l E végett a ,Magyar izraelita egylet' kettős érde
met szerez magának a magyar nyelv terjesztésében ; 
de áldásosb volna nemes működése, ha egyszersmind 
héber nyelvünk terjesztésére egyaránt· igyekezne!" 

Ábir Amiéli röpirata nemcsak a tájékozódás. vo
nalán fordítja visszájára a magyar zsidóság asszimilá
.ciós tervét é s kultúrprogrammját, hanem az . eg~enjogú
sítás irodalmi köznyelvének kitételeit is módosítja. Egyi
ket időszerű jelentéstartalmától fosztja meg, másikat 
me rész kanyarodássaL zsidó szellemtől idegen területre 
viszi át. A hegedülő szent Dá vid kér>zet emancipációs 
szólam-szerepét Dávid bibliai egyéniségvonásának pél
dá jával 'helyettesíti . A zsidó ne}J1zet és a mult össze-' 
függése helyett a zsidó nemzet és a jövő viszonyát ál
lítja föl s ebben a kapGsolatban Dávidra· az önkritikaí 
erény. mintaértékét ruházza. Kemény hangja a "gyáva 
zsidó oépet" illeti, mely. hasonlóan "egy éptagú erős 
koldúshoz, más nemzetéknél azért koldul, mit önnön 
szellem_e tevékenységével megszerezhet." A vádak alól 
önmagát sem menti föl. De renClelkezik "azon legna- . · 
gyobb bátorsággal, mely, Dávid királ.yt kitünteté, mert 
az a legnagyobb erény : azaz tulajdon hibáit merőben 
elismerni, mint sz. Dávid azt te tte." Az "igéret földje " 
metafora-al.akzatnak is visszaadja eredendő valóság-ér.: 
telmét: ;,A Talmud szelleme Mózes· gyanánt ' vezelend 
bennünket az igér-t földre , ha szelleme nemzeti irányát 
követjük."· A ., messiás "·fo~almat · azonban ~végletesen 
elhajlítja mind a zsidó eszmeiségtől, mind a képletes 

- Jl)agyarázattól. Tétele : · .. a Talmud Jésut a valóságos 
Messiásnak tartotta .. - kihullik mondanivalÓinak kere-
té ből. ' \ . 

Á bir Amiéli · megszálloHja ·a zsidó eszmének. A 
hagyományőrzés és, a formabontás tájékán egyaránt fel-
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fedezi az őshaza-szeretet és a zsidó-küldetés lényegé
nyek hanyatlását. Megoldást keres. Palesztinára _ talá1

• 

S ta lán nem tévedünk, ha feltételezzük: amidőn a Pa
lesztina-gondolat egyetemesen kiegyenlítő lehetőségére 
időben helyreállítja a diasporát megelőző multat. a pil
lanat-képet úgy rögzíti meg, hogy az ősi földön közös 
égbolt alatt veszi észre a zsidóságot és ·a zsidósagból 
kiszakadó világot. · 

ZSOLDOS JENÖ. 

l • 

A SVÉD ZSIDÓSÁGRÓL. 

É:_vszázadokon keresztül szigorú törvény tartotta 
távof a) zsidó embert Svédországtól : hálállal büntették 
azt, a·ki svéd felségterületre lépett. III. Gusztáv király 
idejében Aaron Isaa.c. Brandenburg fejedelemségből 
származó zsidóval tettek először kivételt, aki jiddis 
nyelvű önéletrajzában1 igen ré.szletesen leírja . hogyan 
fogadták a svédek, a király, s hogyan telepedett le ott 
véglegesen. A zsidóság a törvényelőtti egyenjogúságot· 
és a társadalmi · befogadást .csak a XlX. sz. végén vív
ta ki, 2 e mlítésreméltó üldözést azonban nem szenvedett 
el. A zsidó temetőket nem dúlták fel,8 az első templo
mok és imaházak évtizedeken keresztül épségben ma-· 

· rad tak, érdekes és tanulságos emlékül az utókor szá
má ra . 

Sajnálatos jelenséget tapasztaltunk-az utóbbi évek
ben a kUlönböző országokban élő zsidók között. Túlzás 

1 Aaron lsaacs Minnen. En Judisk Kulturbild Frán Guslaviansk 
Tid. Utgivarez Dr. A. Brody och Hugo Valentin. Stockholm Uppsala, 
1932. 370 lap, · 

2 Les Juifs en Suede au point de vue iuridique el social par 
M. 1<. d 'Olivecronf\ (Extrait de la · ,.Revue de droit international" To-
me XIX. 6.) Bruxelles· et. Leipzig, 1887. 18. l. · 

3 A régi sírkövekról beszámol egy kiállításban is minlaszerú 
kiadvány: Gamla Judiska Gravplotser l Stockolm Judiska Litteralur
samfundet Stockholm, 1927. 162. l. 

l • 
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lenne azt mondani, hogy az együvétartozás ~~zése tel 
jesen megszünt, azt azonban észre ke} l. ven nunk, hogy 
az egyes orszá.sok zsidósága a mas1kkal s~emb~n 
rendkívül elfogultan, olykor kimondottan e l.le~s~ge~ er
zülettel viseltetik. Gondoljunk a magyar zs1dosagnak a 
galiciai és a lengyel zsidókról all~olott '{é]eményé~e,_ a 
némel zsidók l enéző magatartására a magyar zstdosag
gal szembén, Anglia és Svédország zsidóságának meg- . 
lehet<isen tartózkodó viselkedésére a má~ országokban 
élő zsidd rétegekkel szemben. Ez· az ellenszenv többek 
között abban is megmutatkozik, hogy az egymásról 
készített beszámolók ennek a bizalmatlan szellemnek 
a jegyében születnek meg s ezért nem mindíg hitele
sek es pontosak. A dán zsidókról például egészen té
ves nézetek uralkodnak, - aininek a tájékozatlanság 
az oka. A svéd zsidóságr0J is igen kevés megbízható 
adat került el külföldre. 

Az l 944-es esztendő katasztrófája révén a magyar 
zsidóság - elsősorban Pest zsidósága - közvetlen 
kapcsolatba került a svéd zsidóság veze tőivel s a há
ború végén Svédországbá került magyar zsidó depor
táltak révén svéd családok százaival kerültek magyar-
zsidók kapcsolatba. _ 

A volt deportáltak tG>bbsége egyéni ellenszenv 
vagy rokonszenv alapján alkotott véleményt a svéd 
zsidókról. Ez az ismerkedés a magyar zsidóság részére 
nem mindíg jelentett szellemi gyarapodást. Itt az ideje 
azonban, hogy a svéd zsidóságról elfogulatlanul tegyünk 
vallomást. Ez a vallomás élményen alapszik : a svéd 
zsidósággal. való ~alálkozás s~el!lélyes élményén. 

Ezerkdencszaznegyenhét nyarán és őszén voltam 
Svédors~á~ban .. Besz~ltem svéd zsidó kispolgárokkal : 
a nagytokessel ts, aktt a gazdasági életben betöltött 
f~ntos szerepe miatt, sorozhatunk ebbe a , csoportba ; 
v1ta!ko;Ztam a tud?manyos életben vezető szerepet játszó 
~u?osatkkal, megtsmertem íróikaf, művészeiket és·rabbi
]atkat - s ha ezekután valaki azt mondaná nekem 
egy .m~ndatban f~jtse~ ki tapasztalataimat és megfi~ 
gyelese~met a sved zstdókról, tárgyilagosan csak a kö
vetkezoket mondhatnám : 
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A svéd zsidóság á ltalábanvéve nem szakadt el 
jobban az egyetemes zsidóság törekvéseitől és mo~
galmaitól, mint a magyar zsidóság. Vallási szempon tb ol 
nézve, a mintegy nyolcezer lelket számláló svéd zsidó
sácrban megtalá ljuk mindazokat a hitélet terén lejátszó
dott refonntörekvéseket, mint Németországban, Angliá
ban, vagy Amerikában. Az asszimiláció útján előreha
ladt jómódú svéd zsidó rétegek : reformzsidók Temp
lomaikban, -..- Stockholmban és vidéken - igyekeztek 
eltávolíta ni az ősi zsidó szokásoka t, svédnyelvű ima
könyveikben a héber szöveg igen kevés. A templom
ban - a svéd evangélikusokhoz hasonlóan - a kö
zönség inkább énekel. mint szöveget mond. A mazkir 
inkább egy operaelőadáshoz hasonlít, amely tragikus 
magaslatokig emeli fel a művészi élménytől megrendült 
lelkeket, mint azokhoz a mazkir-istentiszteletekhez, ame
lyeket mi a magyar zsidóság templomaiban láthatunk'. A 
reformzsidóság templomaiban svéd nyelvű szónoklatok 
hangzanak eL 

Az ·ortodoxok· két. csoportra oszlanak : a Német
országból menekült madern-ortodoxiára és a Lengyel
országból, Litvániából, Romá niából s más .államokból 
bevándorolt ortoctoxokra, · ~akik zavartalanul folytatják 
bét hámidrásaikban otthoni szokásaikat. Stockholmban 
a német ortodoxia még a templomi berendezéseket is 
F rankfurtból hozta magával. 

A svéd zsidóság mózesvallású svédnek vallja 
magál. A svéd zsidó .hitközségek (Mosaiska Församlin
gen) tagjai csak svéd állampolgárok lehetnek, tehát ha 
egy ?:Sidó Svédországban lakik, mindaddig, amíg meg 
nem s~erzi a svéd állampolgárságot - a.mi kilenc-tíz 
ével vesz igénybe általában - nem vehet részt a 
svéd zsidóság munkájában, s mivel felekezeti adót min
den Svédországban dolgozó embernek fizetnie kell, igen 
gyakran előfordul az az eset, hogy őszszakállú chaszi
dok az evangélikus egyháznak fizetnek adót, mivel a 
Mosaiska Församlingenek régi . alapszabályaik értelmé
ben ezt nem fogadhatják el tőlük. Ez a több- évtizedes 
rnultra visszatekintő intézkedés annak a bizalmatlanság-
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nak és gyanakvásnak a maradványa, amellyel a svéd 
zsidók újonnan bevándor,olt hittestvéteiket fogadták 

Ezt a határozatot a svéd zsidóság vezetői azzal 
indokolják meg, .hogy a Mosaiska Församlingent a sv~d 
törvények ugyanolyan államegyház;nak teldntik, mint 
az evangélikust, vagy a katolil\ust. . 

A svéd zsidóság ortodox szárnya természetesen 
a Sulchán Áruch törvényeinek megfelelően él, tehá t 
tévedés azt állítani, hogy Stockholmban .vagy vidéken 
nincs rituális háztartás stb. 

A svéd zsidóságnak nincs iskolahálóza ta. # Gyer
mekeik állami iskolákba járnak. Az ifjúság hitoktatása 
nem a rendes tanterv keretében történik, hanem a 
Mosaiska Församlingen által ~enntartott tanfo~yamon, 
ahol több-kevesebb eredménnyel igyekszik a lelkes 
oktatói kar zsidó érzést és a zsidó kultúra eredményeit 
belecsepegtelni a fiatal lelkekbe. A zsidó egyetemi hall
gatók szervezete a "Judiska Studenten Kluqen" értékes 
társadalmi és kulturális munkát . fejt ki. 

A svéd zsidóság között ritkán fordul elő a ki térés. 
Méltatlankodva vették túdomásul, hogy a Svédországba 
került volt deportáltak közül egy hónap alatt, anyagi 
ellenszolgáltatás fejében, többen tértek ki, mint a svéd 
zsidók közül öt évti~ed alatt. A vegyesházasság azon
barr annál gyakoribb. De a férj vagy a feleség még a 
vegyesházasságban sem tér ki, a maga módján önér
zetes 'zsidó marad, gyermekeit azonban már keresz
tény vallásban neveli feJ. Ez a magatartás azonban 
nem egyetemes. Kétségtelenül , szárríos értékes' lelket 
ragad el a zsidóságtóL . de a svéd zsidóság tekintélyes 
része anyagi áldozatokat hozó, őszinte támogatója a 
cionizmusnak. 

Hugo Valentin, az uppsalai egyetem tanára, a svéd 
zsidók történetírója, aki műveivel 'nagymértékben kifej
lesztette a zskló öntudatot hittestvéreiben, az első svéd 
3:sidó bevándorló családok egyikéből származik. Régi 
c~onista s nagy tekintélyével állandó harcban védelmezi 
a cionista mozgalom célkitűzéseit és eszméjét az asszi-· 
milációs tábor vezérévet a reakciós és önantiszemita 
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Éli F. Heckser egyetemi tanárral szemben, aki a felté!
len és teljes beolvadás híve 6 a zsidó állam körül kt

, robban t kqzdelemhen az angol imperialista álláspontot 
· fogadta el s több cikkben népszerűsítette a legnagyobb 

stockholmi napilápban : a Dagens Nyheterben. A WIZO
nak és a Hechalucban tömörült pártoknak az érdeme. 
hogy a svéd zsidóság körében nagyobbará nyú cio
nista élet fejlődött ki. 

A svéd zsidóság asszimilációját nagymértékben 
vitte előre az, hogy - néhány családtól eltekintve -
a többség a cári Oroszországban és Lengyelországban 
pusztító pogromok elől menekült Svédországba. Olyan 
á llamokból vándoroltak be, amelyeknek a gazdasági, 
ipari fej lettsége." tá rsadalmi demokráciája, a svéd nem
zetéhez képest elmaradott volt. A menekülő zsidók sze
mében a svéd néphez való alkalmazkodás, a körébe 
való beilleszkedés, a vele való azonosulás nemcsak 
azt jelentette, hogy a sok veszedelmet és hátrányt okozó 
zsidóságát eltitkolhatja, hanem egyúttal a gazdasági es 
tá rsada lmi érvényesülés lehetőségél is. Szorgalmas és 
kitartó munkával, amelynek eredményeit itt nem sem
~isítették meg a pógromok, bejuthatott a svéd nagy
kereskedelem és nagytőke köreibe. Belekapcsolódha· 
tott abba a vérkeringésbe, amelyet a virágzó svéd kül
kereskedelem je lentett az egész világ szemében. Tehát 
nemcsak svéd állampolgár volt. hanem egyúttal világ
polgár is, aki elsősorban a nagy kultúrnépek alkotásait 
értékelte s ha összehasonlította a maroknyi zsidóság 
régi szokásait, hagyományait, életét, kultúráját az orosz, 
angol, francia, vagy német szellem termékeivel. akkor ' 
kisebbségi érzete megnövekedett és örült, hogy - el-

,hallgatva zsidó voltát - svédnek' vallhatta magát, aki 
jogosult élvezője minden földi jónak. A vallási reform 
sem teológiai meggyőződésből fakAdt, hanem társadalmi 
szükség-let volt s lényegében véve érintetlenül hagyta a 
zsidó vallás ősi. örök, alapvető tanításait, ezekből nem 
tagadott meg semmit, ellenben annál nagyobb buzga
lommal irtotta a népi tartaltnát, szokásokat és hagyo
mányokat a vallásbóL úgyhogy valóban, nyugodt lélek-
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kel mondhatta : ő mózesvallású svéd, aki nem egyúton 
jár a zsidó néppel. Ez a 'reformzsidóság azonban, amely 
az asszimiláció tempóját egyre fokozta, lépten-nyomon ' 
találkozott azokkal · a: zsidókkal, akik, ha nem is 
nagy tömegekben, ha ~egyénenként is, _de SvédÖrszágba 
kerülhettek, letelepedtek s részt kértel{, szót kaptak a 
zsidó élet ·intézésében. Ebből a rétegből kerültek ki 
azok, akik a második világháború idején lelkesedéssel 
és lelkiismeretes fáradozással igyekeztek zsidókat men
teni s ha nem is olyan mértékben, mint ahogyan azt a 
példátlan méretű katasztrófa megkívánta volna, sikerült 
is néhány mentőakciójuk. A dániai zsidók megmentése, 
a pesti zsidóság teljes deportációjának megakadályo
zása, a németországi deportáló táborokból több~zer lé
leknek a megmentése, részben a svéd zsidóság érdeme. 

A svéd zsidóság részére a második világháború 
. tragédiája próbakő volt : színt kellett vallaniok, vajjon 

össze tud)ák-e egyeztetni lelkiismeretül\kel, hogy kö
zömbösen nézzék a zsidóság kegyetlen kipus·ztítását s 
arra · a kényelmes álláspontra helyezkedjenek hogy 
idegen állampolgárok ügyeivel a szokásos, általános, 
emberi részvéten és jótékonykodá~on kívül nem foglal
kozh&tnalt, vagy pedíg felhangzik az ő ajkukon is a 
zsoltáros szava : ..Im ó án. oc hi bácárá ", veletek vagyunk 
a szenvedésben, fájdalmatok a mi fájdalmunk. Eléggé 
halkan ugyan, de mégis elhangzott ez az együttérzést 
kifejező nyilatkozat a svéd zsidóság részéről. A máso
dik világháború alatt a svéd zsidóknak tapasztalniok 
kelle.tt hogy bár ők mózesvallású svédek, ez nem gá
tolja a Németországból Svédországra is kiterjesztett anti
szemita agitációt abban , hogy meg ne indítsa. ellenük 
irgalmat nem ismerő hadjáratát. Akkor, amikor Hitler 
hadai rabolva, gyilkolva és gyújtogatva rohantak végig 
Európa oz:szágain s lobogtak már a halálgyárak lángjai, 
a svéd zsidóknak észre kellett venniök, hogy ellenük is 
alatt0mos uszíté;ls tolyik : röpcédulák, nyomtatványok 
hívták fel a svéd polgárok figyelmét, hogy' ne vásárol
janak zsidóktól s Alfréd Rosenberg · műveiből készült 
kivonatokat, szemelvényeket küldözgettek a svéd tanuló-
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ifj úsá g és munkásság otthonaiba. Ez az uszítás a há
ború végével sem fejeződöÚ be. A svéd fasizmus rossz
hírű ~ lakjaÍ, Einar Aberg ésiSven Olaf Lindholm tovább 
is szították a zsidóellenes hangulatot. A.svéd rendőrség 
azonban lele.plezte aknamunkájukat, letartóztatta őket. , 
Va llatásukkor kiderült, hogy Hitler közvetlen környeze
téhez tartozó vezető férfiakkal állottak már ·évek óta 
összeköttetésben. Ez' a Németországból irányított uszí
tás és a ma jdnem minden népnél megtalálható xeno
phóbia a forrásai · a svéd antiszemitizmusnak A svéd 
nép többsége nem gyűlöli a zsidókat s az az egészséges 
és ősi multra visszatekintő társadalmi demokrácia, amely 
Svédországban · van. előreláthatólag elejét veszi a más 
országokban előfordult zsidómészárlásoknak A svéd nép 
legjobb fiai a zsidóság barátai is voltak egyben : Eugén 
herceg, a kiváló festőművész, Zelma Lagerlöf a világ
hírű írónő, akinek legjobb barátnője Sophie Elkan· nevű 
zsidóasszony volt s akit ~ zsidó Georg Brandcs ismer
telett meg Európa olvasóközönségével, Emil Sandström, 
a Palesztina-bizottság svéd elnoke, a mártirhalált halt 
Raoul W a llen b erg és még sokan. 

A svéd zsidóság kultúrája nem szakadt el az 
egyeteme~ zsidóság szellemi áramlataitóL Marcus E~Iren
preis, Hugo Valentin ,. dr. Aladár B'rc?dy, nemcsak svéd 
nyelvterületen ismert művelői a zsidó tudománynak. 
hanem mindenütt megbecsüléssel gondolnak rájuk, ahol 
figyelemmel kísérik a zsidó kutatok és gondolkodók 
munkáját. . 

A legismertebb és legnépszerűbb svéd zsidó festő 
lsaac Grünewald volt, aki egyaránt valasztotta témáját 
a svéd nép és a zsidóság életéből. Jiddisül iobban tu
dott, mint svédül, de nem egy tájképet festett, amely n · 
luitikusok vé1eménye szerint páratlan művészettel ra· 
gadta meg azt, ami különlegesen svéd hangulatot áraszt. 

A Svédors"lágba került zsidó deportáltak teldnté
}yes része véglegesen letelepedett : munkához látott. Ez 
az előre nem látott, nagyszámú bevándorlás új fejeze
tet nyitott meg a svéd zsidóság történetében. Lelkes 
cionisták, szecialista proletárok kerültek Svédországba, 

' 
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• 
akiknek egészen más a gondolkodásuk 'és törekvésük, 
!flint a svéd zsidó középosztálynak. Egyré~zük igyek
szik a lehető leggyorsabban elvegyülni a svéd n~pben 

' és lemosni magáról minden zsidóságot, a többség azo.n
ban zsidó életet akar, nem elégszik ·m.eg a mózesval-

, lású svédséggel, hanem érvényesíteni kívánja a zsidó 
jelen tanulságait, a zsidó állam létének . kővetkezmé
nyeit, az új zsidó kultúra szeliemét A· zsidóságtól el
szakadni látszó Mosáiska Försa mlingenek most újból 

,, 

·válaszút elé kerültek : kikkel akarnak együttmenni, azok
kal-e~ akik a zsidóság .önkéntes megszüntetésére, fel
számolására_ törekszenek, vágy azokkal·, akik új, öntu
datosabb, fejlődőképes zsidó közösségi életet akarnak 
me~tere,mteni a svéd zsidóság körében 7 .. . 

,. 

' 

• l 

. . 

GERVAJ SAN DO R. 

• l 

.j 



A SZÁZHATESZTENDŐS M I K É F E ELSÖ 
NEGYEDSZÁZADA 

(Adalék a m~gyar zsidóság kultúrtörténe téhez.) 

273 

Az 1842-ben alapított Magyar Izr. Kézmű és Föld
művelési Egyesület, ha lefolyt évszázada hullámhegye
ket és völgyeket mutat is, kezdettől a mai napig ér
tékes úttörő, irányító, humanitárius és kulturális munkát 
végzett. Jelentős eredményeivel élő propagandául szol
gált. Az ipari és mezőgazdaságí pá[yákra való kiképzést, 
illetőleg ennek elősegítését két intézményében teljesíti : 
a kor követelményeinek megielelően berendezett iparos
tanonc-otthoná ban és mintaszerű kertészképző-telepén . 
Növendékeinek száma ezidő alatt túlhaladta a tízezret 
és csaknem 8.000 műhely volt a felszabadulásig gon
dozásábfln. 

A legtanulságosabb volna talán a legutolsó negyed
század történetének ismertetés-e. az egyesület fennmara
dásáért vívott, hőskölteménybe illő küzdelmek feltárásá- . 
val, s végül a fesiszták pusztításainak ismertetésével. Az 
érdekességet nem csökkentené, hogy átéltük e korszakot 
Mégis, elsősorban kultúrtörténe ti jelentőségénél fogva. 

. az első negyedszázad eseményeit tárjuk fel. E korszak 
az alkotás megalapozása, a nagy időtávolság rniatt még 
érdekesebb ; dicsősége : a munkajog kiküzdése és a 
munka megkedveltetése. 

A negyvenes évek elejének nagy eszméit fennkölt 
lelkű emberek fogják fel, akik szabad · hazát akartak, 
szabad egyenjogú polgárokkal és ezért megtörni igye
keztek a zsidósággal szemben még fennálló elfogultság 
fégrétegét. A két tá blán a zsidóság folyamodvá nyának 
támogatója Deák Ferencz ·és' báró Eötvös József. Igaz, 
hogy Kossuth Lajos megállapítása szerint csa k nagy 
szavakat és parányi eredményeket jelentett a XXIX. L 
c., de elég volt ahhoz, hogy társadalmi téren némi kö
zeledés mutatkozzék a zsidók felé , bár . egyelőre csak 
mint jóindulatú buzdítás a magyar nyelv megtanulására 
és a keresetrnód megváltoztatására. A zsidóság nem elé· 
Ar. IMIT Évkönyve. 1948. 18 
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geciett meg báró Eötvös József védelmével ama vádda l 
szemben, hogy a zsidók irtóznak a nehéz munká tól. 
ha nem tettekkel kívánta bebizonyítani, hogy a kereske
delemról kész á ttérni a kézmű- és földművelés terüle
tére . Erre l ehetőséget nyujtott immár az 1840-ben hozott 
törvény, mely kimondotta, hogy "mesterségeket a ká r 
maguk kezükre, akár vallásukbeli legények segítségével 
szabadon űzhetnek." Buzdítólag hatott az iparosíttis 
szellemének erősödése országszerte, Kossuth Lajos 
l elkesítő hatása a latt iparegyesületek létesülése, melyek 
betetőzése volt az 1842-ben megalakult Országos Ipa r
egylet. Amidőn az egylet igazgatója, Kossuth Lajos, be
számolt az ezévben rendezett kiállítás eredményéről , 
elismeréssel nyilatkozott a zsidó kiá llítókróL Ezek között 
szerepelt Goldberger Sámuel festett vászonnal. Fischer 
Mór parcelián díszedényekkel és Deutsch Testvérek 
fénymázos bőrrel. Azonban - nem számítva 2 zsidó 
t!ranyművest - nincs zsidó .kézműves a kiá llítók között. 
Erthető ez abból, hogy zsidó mester még nem volt, ke-

. resztény pedig nem váJlalt zsidó tanoncot ; ha mégis 
megteszi, a tanidő kitöltése után az illetékes céh meg
tagadta volna a fe lszabadítást 

Több vidéki városban, - sőt Pozsonyban már 
1820-ban - alakult oly egylet, mely az ipari kiképzés 
lehetőségének kiküzdését tűzte ki feladatául. De az or
szág legnagyobb hitközsége, a pesti, csak tnust tartotta 
az időt elérkezettnek a társadalmi összhang megterem
téséf szolgáló magyarosításra és az ipari, vagy mező
gazdasági pályákra valp á tá llításra. Az előbbit a .. ma
gyarító egylet" szolgálta, melynek első. elnöke dr. Jako
bovics Fülöp, a zsidó kórház igazgatója vol t és a pesti 
orvosi fakultás zsidó hallgatói voltak e mozgalom meg
indítói. Az adminisztrációs munkát Barnai Ignác, a hit
község titkára végezte, a szellemi irányitó pedig Schwá b 
Lő w főrabbi volt és nemsokára· az első magyar tóra 
fordítás megjelenése után intézményesen terjesztették a · 
magyar nyelvet. 

Éppily előkészítő munkát végzett a pesti izr. hit
közsé.g a másik irányban is, a legnagyobb közülethez 
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méltó keretet akarván biztosítani a kézmű- és földmű
velés terjesztéséhez. E célból mindenekelőtt jelentős tő
két gyűjtött és elhatározta, hogy ezt a l étesítendő in
tézmény rendelkezésére fogja bocsátani. 

De még e kezdő segítség mellett is nagy idealiz
must kívánt ily szerv életrekeltése. Mert a tömörüléshez 
való csatlakozás semminemű anyagi előnyt nem jelen
tett, sőt tagdíja t kellett vállalni és fel kelle tt venni a 
harcot a céhek ellen. melyek tudni sem akartak a zsi
dóság ilyen irányú törekvéseiről. Keresztény mesterek
kel kellett megállapodást létesíteni, mert zsidó mesterek 
nem voltak, külföldről idetelepedettek pedig nem juthat
tak odáig, })ogy tanoncokat tarthassanak és felszabadít
hassanak. Es végül zsidó tanoncokat kellett toborozni 
ez új - boldogulással alig kecsegtető - életpályákra, 
melyeknek előkészítő műhelyeiben a zsidó fiúkra csak 
megalázás, gúny és bántalmazás várt. Tehá t nemcsak 
jótevőket kellett keresni, hanem - amint egyik zsidó 
író megállapítja - olyanokat is, kik a jótéteményt el
fogadják. 

Am még ennyi nehézség sem tudta elkedvetlení
teni az úttörőkeL 1842. április hó 3-án volt Schwáb 
Lőw főrabbi elnöldete alatt az első ta nácskozás az 
egylet megalakítása céljából. Ez a lkalommal a további 
ta nácskozások rendjét szabták meg. Április hóban 8 
ülés volt. Hosszabban időztek az egylet címénél, mely
re különböző javaslat volt, pl. .. Az izraeliták körében 
a jó és hasznos előmozditásat célzó egylet." Végül 
megállapodtak ebben·: ,.A hazai izraeliták köz t a ne
héz kézműveket és földművelés t terjesztő egylet. " A 
céloka t a következőkben tűzték ki : 

1. a nehéz kézművek és iparágak gyakorlata, 
2. a magyar nyelv ápolása, 
3. a földművelés gyakorlása, • 
4. a közhasznú ismeretek és tiszta erkölcs ter

jesztése. 
Az utóbbi célkitűzés az 1840. országgyűlés inten· 

ciójának akar elegel tenni. 
1842. november l-én volt az egylet a lakuló köz· 
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gyűlése. Első pontja az alapszabályok előterjesztése és 
jóváhagyása, ezJ..Itán 25 választmányi tagot v~lasztot~ak. 
A legtöbb szavazatot Kern Jakab kaota. ~ val~sztmany 
tagjai lettek :· Abeles- Eliás, Bloch (Ballagt) Mor.~ Bra~n 
(Barnai) Náthán, Cahen ' M. A., Frankl G., Grunzwe1g 
H. , dr. Jakobovics Fülöp, Kanitz Emánuel, Kunewalder 
Jónás, Kern Jakab, Koppel L. M., Landau L. R... Ler
ner Ignác, Laszky Izrael, Mandl Vilmos, Pollák Bernát, 
Pollák Márk, Práger Vilmos. dr. Saphir Zsigmond, dr. 
Schlesinger Jakab, Schulhof Mór, dr. Schwif!lmer Dá
vid, Singer Veit, Weisz M. A., és Wodianer Rudolf. 
Páttagok: Eigner Simon, Fleischl D., Heller ·Mózes, Schle
singer M., Schőnwald L., Schulhof Lipót és Schwartz J . 

. Másnap a választmány a maga kebeléből megvá
lasztotta a tisztikart Tagjai a következők: igazgató : dr. 
Jakobovics Fülöp, aligazgató : Kern Jakab, pénztáros : 
Koppel L. M., ellenőr: Pollák Bernát, titkárok: <;Ir. Sa
phir Zsigmond és dr. Schlesinger Jakab, tollnok : (az 

. egyetlen fizetéses tisztség, évi 80 frt.-tal) Schiff Antal. 
Alapszabály és tisztikar vQlt már, de a kűzdelem 

csak n1ost kezdődöft Az egyesület első elnöl\e :· dr. Ja
kobovics Fülöp, . országos tekintély volt. Hírneves orvos 
és igazi emberbarát, ki a zsidóság minden 

1
mozgalmá

nak élén állott. Tekintélyével és befolyásával csakha
mar pártfogókat és · barátokat szerzett az egyletnek. 
Mindjárt a megalakulás után az egylet az Országos 
Iparegyesület alapítói sorába jelentkezett a következő 
szövegű megkereséssel : "Tekintetes iparegyesület i Az 
itteni izraelita község kebelében egy egyesület azon 
célból aiE\kulván, hogy szegény_ebb sorsú hitfelei kö-

, zött a szántás-vetés és hasznos mesterségek űzését 
előmozdftsa, legelső kötelességének tartja magát a fenn
ái.ló nemzeti iparegyesülettel kapcsolatba tenni, mi vé
?:lt a~ 50 P: fttal ~ a nemzeti iparegyesület tökéjéhez 
Jarulm elhatarozvan, magát a .fiókegyesületek sorába 
~e]yeztetni alátat0san. kéri, bizton remélvén, mijként az 
tp~regy~~ül~t a haza virágoztatására czélozó igyekeze
tett, erkolcst befolyásával előmozdítani el nem m ulasz
tandja. Költ Pesten Jan. ·6. dikán 843. Jakobovics Fü-. . 
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löp s. k. Orvosi Tanár Dr. igazgató. Kern Jakab kA,! 
igazgató. s. k. Dr. Saphir Zsigmond s. k ... titokno · 
1843 január 13-án a gróf Batthyány Lajos elnoklete alatt 
tartott ülésen a fiókegyesületek sorába iktatták az egy
letet s erről februárban a következő átíraiban értesí
tették :· .. A szántásvetési és hasznos mesterségeket sze
gényebb hitsorsosai között előmozdító Izraelita Egyesü
letnek. Tisztelt Egyesület ! A L é. január, 6-ról költ be
cses leveléből mind országosan üdvös, a szántásvetést 
és hasznos mesterségeket szegényebb hitsorsosai között 
leendő előmozdítását tárgyazó czéljáróL 1nind azon el
határozásáról, mi szerint 50 htos alapítvánnyal fiókegye
sület gyanánt kíván csatlakozni az lparegyesülethez. 
ennek igazg'htó választmánya kedvesen értesülvén, a 
tls. Egyesületet alapítványánál togya az Iparegyesület 
alapító résztvevői közé, csatlakozása értelmében pedig 
a fiókegyesületek sorába azonnal . beiktatá, és kész 
örömmel kijelenté, miként a tls. Egyesületet mindazon 
kedvezményekben, miket a Hókegyesületek az anya
egyesu:lettől ennek alapszabályai értelmében igényel
hetnek, teljes mértékben részeltetni, nem csak, hanein 
Jelebb é~intett önczéljának mely egy részben különben 
is az Iparegyesület körébe esik, valosítása körül is 
egész befolyásával segíteni kívánja, - . egyszersmind 
azonban abbeli remenyét is kifejézé, hogy a tls. Egye
sület mind azon teendőket, miket tőle a megállapítan
dó s mihelyt készek lesznek, azonnal kőzlendő, Bók
egyesületi szabályok az anyaegyesület, vagy a közös 
czél érdekében megkivánandanak szivesen iogja telje
síteni. - Mikről a tls. Egyesületet ezennel értesítenem 
őszinte örömömre szolgál;ván, ·vagyok tls. Egyesületnek 
készen tisztelője Gr. Batthyány Lajos s. k. az iparegy. 
elnöke." ~ 

Az egyletnek. a következő 5 problémája volt : 
a) hatósági elismertetés. 
b) az ipaiostanoncok beszerződtetése és felszaba-

dításának elérése, ' 
c) a kultúrális és jóléti munka megszervezése, 
d) a földművesképzés megindítása, 
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e) az anyagi megerősödés. 
a) A hatósági_ elismertelés alapja az alapszabá

lyok jóváhagyása. Ezért jelentős összeköttetést kellett 
teremteni. Az egylet létesülése nem az egész vonalon 
okozott örömet. A zsidóság törekvéseit a produktiv pá
lyákon való elhelyezkedésre gánccsal és irigykedéssei 
fogadták. A sajtóban is visszhangzanak a különböző 
vélemények. Kossuth Lajos azt írja a Pesti Hirlapban, 
hogy helyesli a zsidóság eme megmozdulását,. Elisme
rését és tetszését nyilvánította József nádor is ama bi
zottság előtt, mely előtte megjelent az alapszabályok 
szentesítése érdekében. Jóindulatot tanúsított az egylet 
iránt gr. Török helytartó tanácsos is, aki a nála meg
jelent küldöttségnek kijelentette, hogy ő mint előadó az 
alapszabályok jóváhagyását javasolni fogja és részéről 
az egylet elismerésre és dícséretre számíthat. Ám óhajt~ 
ja a mesterségre adandó gyermekek számának szapo
rítását és a működésnek vidékre való kiterjesztését is. 
És jóllehet, főleg a céhek akciói folytán, a szentesítés 
sokáig húzódott, a feloszlattatás veszélye azért nem fe·· 
nyegette az egy]etet, mert 4llandóan írásbeli tárgyalá
sok voltak az alapszabályok körüL másrészről nem 
engedély nélkül működött az egylet, mert egy a városi 
tanácshoz később intézett feliratból az tűnik ki, hogy a 
m. kir. helytartó tanács · az alapításhoz az engedélyt 
megadta. A pesti izr. hitközség közbenjárására 1847-
ben leérkezett a m. kir. helytartó tanács' jóváhagyó 
végzése. Ennek bevezető sorai ezek : "Nemes Városi 
Tanács! A pesti izraelita község körében alakult föld
mívelés s iparterjesztő egyesület alapszabályait ő cs. 
kir. felsége f. évi sztjakab hó 3-tól kelt kegy,es határo
zatánál fogva következő módosításokkal méltóztatott 
legk. helybenhagyn i." E módosítások sorában nem en
·gedélyeznek l 00 p. forintról szóló rendelkezést elszá
molás kötelessége nélkül, "az iJly titkos kiadások visz-
szaélésekre nyujthatván alkalmat... Továbbá a pénztári 
számadás .. nem mint czéloztatik, a helybeli zsidó köz
ség, ha!le~ a tá~saság közgyűlése elébe terjesztessék, 

tovabba a valasztmányi s közgyűlések nem mint a 
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' 
36-ik §. érintetik az izra~lita község által, hanem ezen 
városi törvényhatóság részér,ől kiküldendő meg~ízott 
közbenjöttével tartassanak. u Ep így rendelke.t:és van az 

l oktatás felügyeletére vonatkozólag. 
b) A tanoncok beszerződtetéséhez zsidó mesterek 

nem voltak, tehát keresztény mesterekkel kellett meg
egyezni az egyleli növendékek műhelyi elhelyezkedése 
végett. A választmány tagjai - köztük Kern Jakab, 
Laszky Izrael, Weisz M. A. ~ · vállalkoztak arra, hogy 
a pártfogoltak számára műhelyeket szereznek. Már egy 
hónappal az alakuló közgyűlés után, az 1842 decem
ber 6-án tartott választmány} Qlésen, Laszky Izrael be
mutatta 2 keresztény mester, C~renner .János kádár és 
Wagner Károly szerkovács nyilatkozatát, kik hajlandók 
voltak zsidó tanoncok kitaníttatására, beszerződtetésére 

· és felszabadítására . · 
Műhely tehát már · volt, de tanoncjelölt még nem. 

Úttörő ~eladat vplt ez is ~s a t~mplomokban f!legj~len
te~ az 1parra alkalmas novendekek megszerzese erde
kében az egylet felhívásaL 1842 december 29-én jelent
kezett- is két fiú, egyiket, Kohn Dávidot, alkalmasnak 
találták, így ő lett az egylet első kézműves növendéke. 
A választmány Weisz Kristóf lakatosmesterhez adta 
tanoncnak évi 166 frt. 40 kr. tanpénz fizetésének köte
lezettsége mellett. Felszabadulása utá n néhány évre 
mozdonyveze~ő lett és nyugdíjaztatásáig becsülettel 
szolgálta a magyar államvasútakat 

A következő évben már pőven voltak jelentkezők, 
de a műhelyi elhelyezés mind nagyobb anyagi áldoza
tot igényelt, meit a mesterek a céhek kellemetlenkedé-

1 sei, fenyegetései, sőt bánfalmazásai miatt legalább ilyfo.r
m~n igyekeztek kárpótlást szerezni. Ekkor a pártfogoló 
egylet iránt nyilvánult meg az ellenséges érzület és 
megtagadták a szabályszerű beszegődtetést. 1 

A május 11-iki ülésen elhatározták, hogy a hít
község útján folyamodványt intéznek az udvari kan
celláriához a céheknek ·a zsidó iparosok iránt tanúsí-
tandó eljárása tárgyában. · 

Sok adat van bántalmazásokról, melyeket zsidó 
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inasok szenvednek 1nestereiktől, a műhelyben levő se
gédektől és tanonctársaiktól és gyakran volt szükség a;z 
egylet közbenjárására. Jellemző eset Ranschburg Adolfe, 
ki Lindwurm Sebestyén budai nyergesnél volt tanonc. 
A mester azt tanácsolja a fiúnak, maradjon otthon ·né
hány napra, mert mestertársai bántalmazással fenyege-
tik, ha a mühelyéből el nem távolítja. Az esetet az 
egylet bejelentette a tanácsnak, me}y az ügyet kedve
zően intezte el. Nagyon érdekes Bajcsy Károlx tanács
nokpak, mint a nyereggyártó céh biztosának előterjesz
tése ez ügyben. Az akta külzetén ez olvasható: "Azon / 
kérdés iránt, köteleztethefnek é Mesterséget űző keresz~ 
tény emberek .zsidó gyerekeknek mint _m·esterséget ta- 1 
nulók felvételére, vagy nem? alázatos felírás N. M. M. /) 
királyi helytartó tanácsnak felterjesztetni rendeltetik. 
Kelt Budán 1844 évi Jantiar hó 26-án tartott Tanács 
Ülés ből." Az előterjesztés szövege ez: "Nemes Városi 
T aná cs l Ranschburg Adolf nyereggyártó inas itten I. / 
alatti folyamodásában· panaszalkodván : hogy ő ~es- · 
tersége megtanulása végett, Lindwurm Sebestyén kebel-

, beli nyereggyártó mester által felfogadtatván, a többi~ 
nyereggyakorló mesterek ezt megszenvedni nem akar
ják, s őtet onnét azonnal eltávolítani, s . elűzni eltöké
lették sőt a fenn~vezett felfogadó Mesternek is, műhe
lyében elkövetendő kicsapongásokkal fenyegettek s 
mindez egyedül csak azért történik : mivel a folyamodó 
Móses vallású. NY.ereggyártó .Czéhgyű]és ·tartása · alkal
mával, általam tett vizsgáltatásból az előadottak való
sága igen is, sőt még az is : hogy a többi nyeregyártó 
Mesterek, Lindwurm Sebestyén, műhelyben álló legé
nyér azon folyvási zaklatással : hogy egy zsidóval egy 
műhelyben állni s m-qnkálni becstelenség - elidegení
!ett~k. tökéletessen kivilágosodott, mellynek folytában 
1gyekeztem a dolog állását a már létező törvények 
szelleme, és emberiség érdekében előterjeszteni, és 
ezen viszálykodást barátságosan kiegyenlíteni ; de mind 
ezen. törekvéseimnek ellenére, mindeddig megtartott 
Czé~nek ősszokásai, s divatozó gyakorlat gördítetteK 
elő, azon kívánsággal : hogy ezen ügyet a Nemes Ta-
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nács eldönteni méltóztassék. Amit is előterjesztvén ma
radok Nemes Városi Tanácsnak lekötelezett szolgája 
Bajcsy Károly mk. Tanácsnok. mint nyereggyártó Czéh 
Biztosa. 608 bemut : 25. Január 1844." - Egy másik 
esetet. Hollander Farkas panaszát. az 1844. május 24-
iki ülésen tá rgyalták E szerin t Kernstok esztergályos a 
pa naszos Hát - jóllehet már tanidejébő l 2 évet kitöl
tött - bántalmazásokka l akarja a kilépésre kényszerí
teni, hogy így a felszabadulás elma radjon. Az egylet e 
fiú érdekében is eljárt 

A Budai T an ács a védelem biztosítására 1844-ben 
a l{övetkező á ltalános rendelkezést bocsátotta ki : l 0.024 
Becsületreméltó értelmesek és gondosok: Folyó év Januá
rius 30.-án 608 szám alatt költ felírása folytában a Városi 
Tanács a már 1836-ik évi Július 19-én 21972 szám a latt 
továbbá 1839-dik Februárius 26-án 7561 . sz. a.~ és ugyan 
az év Julius 2-án és 9.-án 22381 és 23038-ik számok 
a latt . költ Intézményekkel tudatott legfelsőbb szabályozó 
rendeletek, melyek értelmében t. i. 'az illető Keresztény 
Czéhek a kebelökbeli egyes mesterek által felvett zsidó 
inasokat nemcsak minden há borgatás nélkül eltűrni. 
hanem a szabályos inasi évek kitölte utá n, azokat ren
des felszabadító levéllel ellátni és a legények lajstro
mába beiktatni is köteleztetnek szeros megta rtására 
ezennel utasíttatik. Kelt ,Budá n a Kirá lyi Magyar Hely
tartó Tanácsnak ezer nyolcszáz negyven negyedik év
ben Böjt más hó tizenkettedikén tarta tott Tanács ülé
sébőL Ezen V á rosi Tanácsnak jóakarói Mérey Sándq
rossy Barbaczy Antalnak 2263 bemutatva 1844 Április 
12 , . ' .-en. 

Jelen kegyelmes és kegyes Intézvény aláza
tos tudomásul vétetik eredetiben a levéltá rba, 
másolatban pedig Tanácsnok urakka l közöl
tet ni és Normál Rendelet könyvébe beiktatni 

~ rendeltetik. Kelt Budán ~844 évi Április hó 
15-én ta rtott T aná cs ülésébőL 

Kiadta : Pá los József helyettes főjegyző. 
El kell ismerni, hogy a budai céhek az; egylet és 

pártfogoltjai iránt több jóindulatot és megértést ta nusí-
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tottak, mint a pestiek, és a városi tanácsnak a szerződ
tetésre és felszabadításra vonatkozó rendeleteit készség
gel foganatosítottá k . 

A legelső felszabadult növendék is budai volt, ,név
szerint Schiff Lipót pékinas, ki Linhardt Mátyás műhe
lyében szabadult fel és a céh legénnyé avatta. Ime az 
első hivatalos felszabadulásról fennmaradt okmány : 
"Kivonat. Buda Szabadkirályi f.{Svárosa 1816 ~vi . ._Máj~s 
hó 1-ső Napján tartott Tanács Ulésnek Jegyzo konyve
ből 2489/2927 sz. a latt Linhardt Mátyás az ajánl taní
tási és felavatási díjnak Bajcsy Károly tanácsnok. és 
czéhbiztos úrnak leendő átadására utaltatván, - Schifi 
Lipót fennevezett Mesterének kérelméhez képest ezen
nel műsegédnek (Gesell) felavattatván, ez a Czéhnek 
avatási könyvébe jegyzőileg iktatni rendeltetik. Kelt mint 
fent . Kiadta Házmán Ferenc s. k. főjegyző." (F elragasz
tett címeres pecsét.) · 

1846·ig már 12 fiú szabadult fel. Ez év május l 8-án 
ünnepi ülést tartott a választmány ; előtte megjelentek 
a felszabadu1tak. névszerint a következők : Schönaug 
Jakab nyerges. Kassa . Sinaiberger Móricz, asztalos, 
Bécs. Scheiner Fülöp, szerkovács, Buda. Schiff Lipót, 
pék, Komárom. Heim Fülöp, cipész, Bécs. Kohn Dávid, 
lakatos, Arad. Deutsch Jakab, szerkovács, Pozsony. Pol
lltk Mózes, lakatos, Bécs. B.erger Lipót, kádár, Ujvidék. 
Ostreicher Jakab, kovács, Arad. Rotter AdoU, asztalos , 
Nagykanizsa. L0winger József, bognár, Buda. 

Schwáb Lőw hitközségi főrabbi és dr. Jakobovics 
Fülöp elnök lelkes beszédet intézett hozzájuk, a haza, 
a va1lás iránti hűségre buzdítva őket. Az ifjak ezt meg
fogadták a főrabbinak nyujtott kézadással, egyben kife
jezték hálájukat is az egylet iránt. Utravalóul pénzt, ru-
hát és ajánlóleveleket kaptak. · 

A felszabadítás nehézségei .később sem szüntek 
meg és még sok esetben volt szükség hatósági végzésre. 
A legérdekesebb az 1847. március 5-iki tanácsülés ha
tározata két zsidó lakatosinas felszegődtetésének a cé
hek által való megtagadá&.a ügyében. A hatá rozat sze
rint : A Czéhrend nem törvényes, hanem változtatható 
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szabadalmakon alap1.,1lván, minthogy az 1844 év Bőjt 
más hó 12-én 10024 szám alatt kek k. helyt. Intézvény 
rendelete szerint keresztény mesterek által felszegődie
tett héber műtanitványok kellően felszabadítandók és a 
legények lajstromába iktatandók, Molnár János lakatos
mestet két héber tanítványa, úgymint Strohmann Lipót 
és Stern Berkó felszegődötteknek kijelentetvén, az ebeli 
bizonylat jegyzőileg a felszegődtetési könyv.be iktatandó. 
Kelt mint fent. . 

1847 -ben Ker n Jakab jelentheti, hogy a felszabadult 
ifjak száma írnmár 21 és 40 kézműves nöyendék van 
á llandóan pártfogás alatt. Az ugyanezen év február 4-i vá
lasztmányi ülésen Weisz M. A. jelenti, hogy január 
26-án a nyergesek céhében ünnepélyesen folyt le 
Ranschburg AdoH nyergestanonc felszabadítása, a céh
biztos mint a legelső · felszabadult ~si dó vallású nyerges-
legényt beszédben üdvözölte. · 

Kedvező helyzetet teremtett, hogy a küHö1dön ki
tánult és hazatért iparossegédeknek - ugyancsak a 
céhek akadékoskodása ellenére - nagy költséggel 
mesferjogosítványt szereztek. Nagy érdeme volt ebben 
Barnai Ignác hitközségi titkárnak Az első 3 zsidó rnes
ter 1843-ban .Kronberger Zsigmond szappanos, Lusztig 
Hermann szappanos · és Stark Adolf bádogos. 1847-ben 
már l O önálló zsidó mester volt. Az egylet áldozatkész
~ége anyagilag is gyümölcsözőnek bizonyult, mert ed
dig 3-400 forint tanpénzt kellett keresztény mesterek
nek egy-egy növendék~rt fizetni, most pedig zsidó mes
lerek díjtalanul vállalták el az egyleti tanoncok kitanít
tatását Az úf zsidómesterek sorában 1846-ban találko
zunk F ei wel !:.ip ó t nevével, aki késő agg korig; 62 éven 
á t vezette műhelyét, majd ismert nagy gyárát. Mint 
filantróppal· Ís érdemes vele foglalkozni, A mult szá
zad végén megírt, k_ortörténeti becsű önéletraizát az Iz
raelita Kézműegylet tanoncainak ajánlotta. Amikor l 898-
ban megválik hatalmas üzemétől, ezt üzeni a MIKÉFE
tanoncoknak : ., Keserűség nélkül gondolok vissza ta
nonc- és segédéveimre és á ldom Teremtőmet, hogy hit
teleim iparosttinoncainak ma már nem kell oly sok meg-

J 
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próbáltatáso~ keresztülesniök, mint annakidején nekem. 
11 

Leírja, Iriily sokat lieBett szenvednie vallása miatt. Az 
első siker Kern István műhelyében érte el, amidőn egy 
előkelőségtől megrendelt takaréktűzhely elké~zítését rá
bízza a mester, jóllehet a műhelyben kétségbe vonták, 
hogy zsidó alkalmas lehet a Iakatosságra. Mégis az 
egyik segéd-felbujtatta társait, hogy hagyják el a mű
helY.t, mert ők zsidóval nem akarnak egy 'műhelyben 
dolgozni. De a mester melléje állott és őt bízta meg, 
hogy az elbocsátott segédek helyére a Herbergben má
sokat alkálmazzon. Megkapóan írja le Feiwel Lipót, mi
kép talál kapcsolatot az Izraelita Kézmű- és Földmű
velési EgyesületteL Kern Jakab meleg pártfogásába vette 
és a főváros tanácsánál közbenjárt iparQzési engedé
lyének elnyerése érdekében. A kérvényt az illetékes 
céhnek elküldték véleményadás végett. Itt valóságos for
rongást okozott : nemcsak ·nem véleményezte, de az el
utasítás indokelását súlyos becsületsértésekkel kísérté, 
úgyhogy a Der Ungar című lap emiatt megtámadta a céh 
vezetőségét. Végül is a főváros tanácsa az iparlízési 
engedélyt megadt~ neki, azzal a kikötéssel, hogy csak 
zsidó segéddel dolgozhat. A Szerecsen-utca egyik há
zának pincéjében nyitotta meg műhelyét, . büszkeséggel 
kifüggesztve egy méter hosszúságú dmtábláját. Ezt azon
ban néhány mester felbujtására megdobálták és be
mocskolták. Erre ő a Der Ungar-ban köszönetét . fejezte 
ki a merénylőknek , amiért műhelyére a figyelmet ráirá
nyították. Kern Jakab meglátogatta az ifjú mestert s fel
szólította, ha segítségre lesz szüksége, forduljon az egy
lethez. Bár nem. volt rá szüksége, a fela)ánlás kipróbá
lása végett 200 frt kölcsönt kért : Kern Jakab azonnal 

· szó nélkül folyó&ította. Majd így folytatja : . .. Egy év 
mulva 1000 forint megtakarított pénzzel rendelkeztem. 
Ez összeggel egyik napon Kern Jakab elé járultam, ki 
azon hiedelemben. volt, hogy ismét kölcsönt akarok kér
ni. De mily nagy volt öröme és meglepetése, midőn ki
nyjlatkoztattam előtte, hogy l OOO forintból -álló megtaka
rított pénzemet akarom elhelyezni." Büszkeséggel em
líti, hogy kitQ.nte~ék őt vál&sztmányi tagsággal : Majd 
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fejlődéséről ~zámol be. Műhelye ·országos, sőt világhír
re tett szert és résztvett Európa világvárosainak kiálif
tásain is. 23 kitüntetést ért el. Nagy szerepe volt az 
iparos társadalomban és nagy vagyonából nemcsak az 
általa oly szeretett Egyletnek juttatott, hanem más jó
tékonycélú egyleteknél is létesített jelentős összegű ala-
pítványokat. . 

c) A jóléti és kulturális munka megszervezése. 
Az egyesület jóléti tevékenységet is kifejtett. Nem volt 
elégséges a jog kiküzdése ; gyámolításra is szükség volt. 
Természetesen elsősorban a kézműves növendékeknéL 
Szükségesek voltak a következők : 

· 1. mesternél való elhelyezés'· 3-4 évi tanidőre . 
. szerződésben kikötve a lakást és élelmezést, 

2. teljes ruházás, 
3. vasárnapi iskola és rajziskola .fenntartása, 
4. patronálás, 
5. a · beszerződtetés és felszabadítás költségeinek 

és a tanpénznek vállalása, 
6. a felszabadulás utáni vándorlásra ünnepi ruhá-

. val és költséggel való ellátás. · 
A vezetőség elhatározta, hogy a felvételeknél a 

hitközség árváit veszi elsősorban tekintetbe. A segélye
zés a felszabadulás utáni időre is terjedt. Kronberger 
Zsigmond szagpanaslegény részesül elsőnek önállósítá
si segélyben. l.Igyanezen évben a vezetőség havi segélyt 
szavl;lzott meg Bichler Simonnak Bécsben akadémiai 
festövé való kiképeztetéséhez. Egyébként Bécsben el
helyezett más növendékek segélyezését is vállalta az 
egylet. 

A segélyezésen .kívül a vallásos nevelést és szel
lemi képzést is előtérbe helyezték. A hitoktatás már 
1843-ban megindult. A hitközség tanítói nemes készség
gel díjtalanul vállalkoztak e feladatra, névszerint : Kla
ber Arnold, Koref Hermann, Kohn Salamon, Rosenzweig 
Salamon, Tr.euer Dániel. Az egylet tiszteletbeli választ-
hlányi tagokul választotta meg őket. -

A fel~étel kellékeit újból és újból szabályozták .és 
immár az iskolázottság is a kellékek közé tartozott : 
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megkövetelték legalább az elemi iskola második osztá
lyának elvégzését. Az itt tapasztalható nagy elmaradott
ság ·indította a vezefőséget arra, hogy már 1843-ban 
iskolát létesítsen, melyben a hittenon kívül az elemi 
tárgyakból is oktatást nyerhessenek a növendékek. Ez
után a felszabadulásnál már joggal követelhelle az egy
let az írás- és olvasásban való jártasságot. Az egyleti 
iskola működése kezdetben sek nehézséggel járt és a 
vezetőség csak eréllyel~ megfelelő ellenőrzéssei és ösz
töndíjakkal tudta a helyzetet ·megjavítani. 

d) A földművesképzés megindítása. Már az egylet 
születésekor megin~ul a földművesképzésrevaló törekvés. 
Ám műhelyt könnyebb volt találni, mint földet, mely le
hetőséget nyitott a munka megkedvelésére és megtanulá
sára. Tapasztalat sem volt. Az egylet igyekezett bekapcso
lódn.i a zsidóság országos moz~almaiba. lgy történt, hogy 
amikor 1843-ban a vidéki hitközségek kiküldöttjei a fő
városban egybegyültek a ti.:relmi adó szabályozása 
ügyében, az egylet emlékirattal fordult hozzájuk a föld
művelés felkarolása érdekében, mert tőlük várt tanácsot 
és ösztönzést. Ennek eredménye az lett, hogy rövides~n 
már jelentkeztek egyesek, hogy a földművesképzést 
vállalják ; így 1844-ben Ring Salamon. Ugyanabban az 
évben a Pesti Izr. Hitközség határozatot hozott földmű
velési alap létesítésére, felajánlva erre a hitközségi be
kebelezési díjak felét. 

1847-ben 5 vidéki bérlő : Schlesinger Ignác, Pop
per M., Berger, Katz Ignác és Neumann József készsé
gél nyilvánította földművesnövendékek vállalására. 1848 
márciusában 8 pesti, többnyire árvá, és 2 vidéki fiút 
helyeztek el náluk. Ezután a ..földművelési és gazda-

, sági bizottság" megszervezésével az egylet adminisztrá· 
ciójában a második ág kerete létesült. 

e) Az anyagi megerősödés. Az eddigi tevékenység 
méltatásában többször esett szó az anyagi áldozatkész
ség szükségességéről. Felmerültek: tanítómesterek díja· 
z~sa,, szerződtetési és szabadulási költségek, kulturális 
ktadasok, ruházati és egyéb segélyek, önállósítási támo· 
gatások, sőt rnűvészi kiképezlelések is. Ezenkívül: az 
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ugyancsak egyidőben létesült bécsi izraelita kézműegylet
tel bizonyos kooperativ munka folyt és az ott elhelyez
kedett budapesti fiúkat is segélyben kellett részesíteni. 

Miből került elő a fedezet ? Elsősorban az alapí
tók áldozatkészségébőL A legszebb példát dr. Jakobo
vics Fülöp, az ismert emberbarát mutatta, mellette Kern 
Jakab, Weisz M. A. stb. A pesti izr. hitközség az évi 
fedezet biztosítáSához 300 irt. szubvenciót szavazott 
meg, ezt 1845-ben évi 400 forintra emelte. A hitközség 
elnöke, Oesterreicher Dávid, javaslatára kézműves ala
pot teremtett a hitközség s annak kamatait évtizedeken 
át folyósította . Ezenkívül szorgalmazta á hitközség az 
egylet részére felajánlandó templomi adományokat is. 
1846-ban kimerült az egyleti pénztár és a válaszimányi 
tagok közül hárman - Kern Jakab, Weisz M. A. és 

· Strasser Salamon - a sajátjukból előlegeztek 200-200 
forintot. A következő évben a pesti lelkes zsidó asszo
nyok a maguk készítette kézimunkákat értékesítették s 

· ez az e célra rendezett összejöveteleken 1000 forinton 
felüli támogatást hozott az egyletnek. 1848 elején Ho
litscher· Farkas, minden nemes ügynek lelkes mecénása, 
aki már eddig is évi l 00 forintos hozzájár\}lást vállalt 
az egyletnél, egy vendégség alkalmával 2.000 forintos 
alapítványt létesített kezdőmestereknek kamatnélküli 
kölcsönnel való segélyezésére. E szép példát követte 
Weisz M. A.-nak ugyanezen célra felajánlott 1.000 io
rintos alapítványa. 

* 
Az 1848-as nagy események nem kedveztek az 

egylet építő munkájának. Már március ~5-én utal az 
elnök a beállott politikai eseményekre. Erdekes, hogy 
ezentúl a jegyzőkönyvek mindinkább olvashatatlanok, 
mintha csak kifejeznék, hogy ez az egész most nem 
fontos. 1848 október 30-án ~ohl egyteti szolga és penz
beszedő ügye szerepel a napirenden : a súlyosbodó 
helyzetre való tekintettel fizetésének leszállítását kéri. 

· A választmányt m_eghatj~ e kérelem és nem teijesíti. 
Ez év novemher 15-én a feljegyzésekben ez olvasható: 
"Niocs semm~.'' A zsidó itjak a kalapács és gyalu he-
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ly ett fegyvert kapnak. V ég ül érvényesül a választmány 
ama határozata, hogy "a beállott események folytán a 

' választmány működése és ülése bizonytalan időre fel
iüggesztetik." 

* 
A szabadságharc leverése után a legtöbb egyletet 

a hatóság beszüntette, jobb esetben a lapszabályainak 
módosítására szorította. Az egyletről ezekben az évek
ben kevés adatunk van. Amikor mégis valami lehető
ség mutatkozott működésé'nek újból való megindítására, 
szeméh i válság támasztott akádályt. Dr. Jakobovics Fü
löp elnök 1850-ben Pestről elköltözött, így megvált 
az egylet vezetői tisztségétől. A helyzetet súlyosbította, 
hogy a cs. és királyi rendőrhatóság az a lapszabályok 
módosítását követelte, az új elnök megválasztását nem. 
engedélyezte és csak 1853-ban sikerülf a módosított 
alapszabályok jóváhagyását elérni. De amikor az alap
szabályokat kinyomatták, a cenzúra támasztott a kadályt 
és Protmann rendörfőnök betiltotta kiadásul{a t. Az in-· 
dokolást ehhez az 5. é~ 6. § szolgáltatta, melyek a 
magyar nyelvtudásról min t feltételről szólnak és az is
kolai oktatásban a magyar nyelvet köteles tantárgynak 
minősítik. Tehát a magyarsághoz való ragaszkodás volt 
néhány évre a működés újból való megindításának 
akadálya. Csak 1858 október 7-én hagyta jóvá a ~s. és 
kir. rendörigazgatóság az alapszabályokat és engedé
lyezte az egyle ti közgyűlés megtartását Erre Wolf Jé
zsef csásiári biztos t küld te ki. 

Szerencséje az egy letnel{, hogy mi n den korban 
megfelelő embereket talá lt a vezetésre. Megmaradt a 
régi tisztikar, élén Kern Jakabbal és W eisz M. A.-val. · 
Mindketten bölcsőjétől fogva szalgálják az egyletet mun
káiukkal és áldozatkészségükkeL Kern Jakab a pesti 
izr . . ~itközségnek is vezető egyénisége és minden oly 
!estuletnek,, ahol zsidó ügyről volt szó, tekintélye súlyt 
Jelentett. Paratlan buzgalom, szellemi képességek, ha
talma~ ~zervező erő és nemes sziv egyéniségének alap
elemet, es neve elválaszthatatlanul egybe van fonva az 
egyletevel. Vezetése alatt e súlyos korsz~kban az egy-
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let továbbfolytathatta életé t, sőt mind anyagi, mind er
kölcsi tekintetben megerősödött. 

Amikor a kezdőmesterek megsegítése érdekében 
indított nagy akciót, melynek eredményekép~n ő ~-aga 
szerzett 4600 forintot, Bizenti, akkori városi kapttany, 
maga elé idézte és kemény dorgálásban r~szesítette. ~ 
választmány ez ügyben felírt a városi tanaeshez s kl
fejtette, hogy a budai cs. és k. helytartósági osztály az 
1843-ban kiadott engedélyt 1852 december 13-án 379. 
sz. alatt újból szentesítette. Majd a következőket írja : 
,,Az egyletnek alulírott választmánya ily körülmények 
között nagy megnyugvást találna benne, ha a Tek. V á
rosi T aná cs az egyletnek eddig megjelent, alapszerűleg 
megvizsgált és helyesnek talált évi kimutatásait meg
tekinteni móltóztatnék, hogy tőlük meggyőzhessék~ mi
szerint egyletünk törekvése csakis arra van irányozva, 
hogy városunkban hasznos és munkás polgárokat ne
veljen, szegénységet és ·keresetnélküliséget tetthefőleg 
kevesbítse... Kern Jakabra vonatkozólag a beadvány
ban többek között ezt olvashatjuk: "trdemdús igazga
tán k ellenében legalább is azon elégtétellel tartozunk. 
hogy a Tek. Városi Tanács előtt is kinyilatkoztassuk, 
hogy egyletünk csakis az ő buzgó emberszeretetének 
és azon közelismerésnek, melyet ő városunk minden 
körében magának méltón kiérdemel t, köszönheti azt, 
hogy jótékonycélú működése oly szép és üdvös siker
rel dicsekedhetik." 

A tanács méltányolhatta az egylet megállapításait ; 
a felsz9badítási ügyekben már megelőzően is mindíg 
igazságosan döntött. A rendelkezésre álló akták közül 
tanuskodik erről egy 1850 márciús l-én kiadott okirat, 
amely szerint Stern Berkó héber lakatesinast a tanács 
felszabadította. A határozat első része így szól : .. Mint
hogy a kebelbeli lakatos Céh Stet n Berkót, noha a 
mesterséget rendesen kitanulta, laka toslegénynek felsza
badítani vonakodna, ugyanazért azon Céhnek céhmes
tere személyesen_ a tanács elejibe idéztelni rendeltetik 
a végett, hogy a felszabadítási könyvet Stern Berkó le
génynek beigtatása végett ide mutassa be." Ugyanezen 
Az IMIT Évkönyve. 1948. 19 
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év december 4-én Lang Farkas .. héber lakatos inasnak" 
adja ki a budai előljáróság a felszabadító határoz.atot 
a céhek vonakodásával szemben. 

Az első 1851 -ben kiadott nyomtatolt évi zárszám
lából megtudjuk, hogy 500 tag kb. 1600 frt. tagsági dí
jat fizetett. templomi adományból és alapítvány kama
taiból 1.100 frt. folyt be, viszont ru házatra és cipő re· 609 
forintot, kulturális tételekre kb. 500 forintot adtak ki. 

Az 1853-ban megjelent beszámolóból megállapít
ható, hogy l O év ala·tt az egyletnek 159 növendéke 
volt és 92 szabadult fel. • . 

1855-ben már 3.300 forintot fordít az egylet hu-
mánus é.s kulturális célokrti. ' 

1858-ban a taglé(szám, adományok és növendék
létszám további emelkedéséről számol be a jelentés. 

1860-ban a választmány ei határozza, hogy a ta
noncok felvételénél szigorúbban fog eljárni és csak ne
héz mesterségekre adja őket. Ezzel útját állja ann<?lk. 
hogy már az első évben elhagyják helyüket, amivel ki
mutatják, hogy kézműveseknek nem alkafmasak. A 
vezetőség a mesterek közül azokat tartja a legalkalma
sabbaknak, kik ebből az egyletből nőttek ki. Ezért szük
ségesnek tartja az önállósftási kölcsön fokozását. ·Az 
egylet különös törekvése, "hogy az egylet inasaiból vált 
mestereket első elrendezkedésökben kamatozástól ment 
kölcsönökkel segítse, hogy iparukat tisztességesen űz
hessék, az egylet inasait fölfogadhassák, kik mestereik 
példáj? által feltüzeltetve, derék iparosokká fognak válni." 

A másik nagy lépés. a rajziskola alapítása. Ennek 
. indokolása így hangzik : "Hátrányára szolgált eddig az 
egyletnek, hogy annak növendékei hiányos.rajzoktatást 
nyertek. Ama nagy fontosságnál fogva, mellyel minden 
iparúzőre, a gyakorlati rajzolásnak eltulajdonítása van, 
azon megfontolás, hogy civilizált korunkban .azon ipa
ros, kinek alapos gyakorlati r~jzismerete nincs, soha sok ... 
ra nem viheti, a választmányt arra vitte, hogy költsé
geket nem sa.jnálva, egy rajziskolát alapított.·· A rajzis
kola tanára : Kar g l Károly, a· budai főreáliskola tanára 
és segéde : Blumberg. A választmánynak egy külön bí-
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zottsága ellenőrzi a rajziskola Inűködését, a növendé
kek szargalmát és haladását s megállapították. hogy ez 
iskola létezése óta a növendékek a rajzolásban feltűnő 
és örvendetes előmenetelt tettek. Később, a hatósági 
jogosítás után, a rajziskolá t az egyleli növendékeken 
kívül mások részére is hozzáférhetővé tették. 

Éppily sikerrel működött a vasárnapi iskola, ahol 
az egylet növendékei .,a héber vallástanban és más 
sL.ükséges elemi tárgyakban nyernek oktatást." 

Ez évben már csa k a ruházásra 2000 forintnál 
nagyobb összeget fordítottak és az összkiadás 4500 frt. 
A kiadási tételekben a húsvéti és újévi étkezés 424 fo
rinttal szerepel. A széder-ünnepély már ekkor kima
gasló esemény. A pesti izr. hitközség bizonyára ezt is 
méltányolva, az új imaház épületében két szobát bo
csátott dijtalanul az egylet rendelkezésére, sőt a beren-
dezést is vállalta. -

Még két nagy eseményről kell szólnunk, melyek 
nagyjelentőségűek az egylet fejlődésére. Az első : az 
egész birodalomra életbeléptetett új ipartörvény. Ezzel 
az iparűzésnél eddig fennálló minden gát megszűnik é~ 
így a beszerződtetésért és felszabadulásért többé nem 
kell küzdelmet folytatni. - A másik fontos rendelkezés, 
hogy a magyar zsidóság jogot nyert az ingatlan bir
tokszerzésre. Ez arra serkentette az egylet intézőségét, 
hogy most már a földmívelés előmozdítása terén is 
mutasson f~l eredményt, ahol eddig több kísérlet siker 
nélkül maradt. 

Ez év nagy eseménye még, hogy a világhírű em
berbarát, Sir Montefiore Mózes, meglátogatta az egyle
tet és ez alkalomból 500 forintos alapítványt tett. Ekkor 
kapcsolódott be az egylethe a pályája kezdetén álló 
Wechselmann Ignác, késöbb országosan elismert em
berbarát, aki készségél nyilvánítja arra, hogy az egylet 
növendékeit ldvétel nélkül elhelyezi az építkezéssei 
kapcsolatos szakmákban, majd elvállalta a rajziskola 
berendezését is. 

1864-ben indul el egy nagy karrier is az egyletbőL 
Az ekkor 17 éves, nagyon tehetséges Klein Mil<sáról 
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van szó, aki kitanulta a szobrász-mesterséget. Igen 
szegény Hú volt és így csak nagy támogatással lehetett 
művészi kiképezteléséről gondoskodni. Tahulmányait 
Pesten kezd te és itt az egylet Engert tanárt vette mel
léje, majd Berlinben, Münchenben és Rómában tanult, 
mindenütt az egylet támogatásávaL Berlinben az aka
démián feltűnést keltett az oroszlánnal élet-halál harcot 
vívó Germán rabszolga műremekével. Ezenkívül mo
numentális alkotásai: L Vilmos császár lovasszobra és 
a Bismarck-szobor-pályázatnál is a második dijat nyer
te. E mellett híres arcképszabrász is volt ; legkiválób
bak Helmholtz, Popper Dávid és Nietzsche arcképszob
rai. Berlinben halt meg és az ottani zsidó temetőben 
nyugszik. 

Megemlítjük még a választmány ama határoza,tát, 
hogy a felszabaduló növendékek kötelesek remekdara
bokat készíteni s ezek az egyletnél megőrzendők. 

Nagyon kis lépésben haladt előre 1862-ben a föld
művelés· terjesztése. Ekkor 2 fiút gazdasági növendékül 
felvettek akként, hogy 3-4 évi tanidőre elhelyezték 
zsidó földbirtol{osoknál. Az egylet vállalta mindegyik
nek védnökségét és ruházatát s · 10 éven át évenként 
50-50 forintot helyezett el kamatozásra, hogy a tíz év 
leteltével a tőke a kamattal együtt önálló gazdaság 
megalapítására fordíttassék. 2 év mulva már l O növen
déket kiképeztettek és jövőjüket ilymódon biztosították. 
A földműyelési ág felkarolásával megnyerte az egylet 
Lőw Lipót szegedi főrabbi lelkes támogatását. 

Az 1864. esztendő gyászt hozott az egyletnek 
Október 4·én hunyt el Kern Jakab. Az egylet volt nö
vendékei a világ minden tájáról küldték részvétlevelej
ket Az iránta való szeretet bensőségét mutatja; hogy 
egy volt növendék, ki 30 év után. hazatért AmerikábóL 
az utcáról megpillantva az .irodában elhelyezett mell
szobrát, berohant, a szoborra borult s csókjaival és · 
könnyeivel árasztotta el. December 3l·én meghalt a 
Bécsbe költözött első elnök, dr. Jakobovics Fülöp. 
Pesten temették el 1865 január 2-án. 

A harmadik elnök Weisz M. A. lett, a megalaku-
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liu;tól kezdve az egylet alelnöke. Páratlan buzgalma és 
á ldoza tkészsége méltóvá tették a közbizalomra. Kitűnő 
munkatársai voltak dr. Schönberg Ármin alelnök, T re
bits Mayer pénztáros, ·Steiner József L. és Weisz Jó
zsef egyleli gazdák, továbbá a választmánynak jelentős 
munkát vállaló következő t,agjai: Bakonyi Miksa, Fei
wel Lipót, Hirsch lgnácz, Kern Ágoston és Winter 
Sámuel. 

A rajziskolát megfelelőbben helyeztél< el a Szere
csen-utcai Schőn-házban, Ez az intézmény a következő 
években is iontos szerepet töltött be. . 

Az Alliance Israelite Universelle Párisból megke-· 
resést intézett az egylethez, hogy szerbiai zsidó fiúkat 
képeztessen ki nehéz iparra, tekintettel az ottani zsidó
ság szomorú helyzetére. Az egylet 5 fiú kiképeztetését 
vállalta. 

Igy érkezik el az egylet létének első negyedszá
zadához. 1867, a törvényes egyenjogúsítás éve, a ma
gyar zsidóság egyetemére is korszakalkotó. Megszüntek 
a műhelyi elhelyezkedés, szerződtetés és felszabadulás 
nehézségei. Mesterekké lesznek a felszabadult segédek 
és nevelői az újabb nemzedéknek, élő példái a mun-
kával való boldogulásnak . 

Az egyesületre is a felemelkedés időszaka követ
kezik, a kulturális munka megszervezésével és új al
kotásokkal. 

KERT~SZ ÖDÖN. 
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AZ ÖSSZEHASONLfTÖ VALLÁSTUDOMÁNY 
SZÁZ ÉVE. 

Amikor az egyetemes tudás ősfáján új hajtások, 
új tudományágak jelentkeznek, bárha korszakos jelen-

. tőségűek is, időpontban alig rögzíthetők. Ezek a tudás
egyedek leválnak a közös törzsről, hogy mint önálló
sá~ra törekvő ismeretegységek a kutatásokat új szem
pontok szerint fejlesszék, rendszeresítsék. Az ilyen evo
lúció mindenkor egyidejű az emberi szellem tudás
anyagának oly mértékü felszaporodásávaL a részlet
kérdések gazdag és sokirányú differenciálódásávaL hogy 
mindazt e g y emberi agy, tnég ha "enciklopédikus 
koponya'' is, nem képes szellemi birtokállomá~yban 
megőrizni. · 

Az összehasonlító vallástudomány . későn szakadt 
el a tudomány törzsérőL Évszázadokig meghúzódott a 
népek és vallások történetének, majd a folklórnak 
kereteiben. Általában meg kell állapítanunk, hogy a tu
dományágak széleskörű filiációja a legújal:ib korban a 
préenciklopédisták törekvéseiben jelentke~ik. Más lett 
a kutatás. mint a renaissance idejében. Akkor csak az 
ókori népek kultúráját, főként a latin-görög, héber iro
dalmi hagyatéket fedezték fel újra és ez éledt fel a hu
manizmus világában. Aligha jutott eszébe Rotterdami 
Erasmusnak vagy Reuchlin Jánosnak a meglévő anyag 
zárt kereteiből kitekinteni és a többi ókori népnek ak
kor még ismeretlen írású, hét ·pecséttel elzárt kultúrájá
val összehasonlítani. A humanizmus századaiban az 
ó-klasszikus írók féjezetei között szerényen meghúzódó, 
szomszédba tekintő megfigyeléseket, értesüléseket ugyan
olyan szemmel: csak kuriózumként olvasták, mint maguk 
az ókori írók. Mást Játunk a XIX. század fordulója 
körüli évtizedekben. Az agy nemcsak gyüjti az isme
reteket. rendszerezi és bírálja, hanem a szelleJTI már 
befelé is tekint, már felfedezte önmagát s a maga is
mereté":eJ összeveti, összehasonlítja a sokszor reveláció 
erejével ható új benyomásokat. 
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Az összehasonlító vallástudomány teh6t elég ké
sőn jelentkezik ; hiányzott még a kutatási a nyag kellő 
felduzzadása. A teljes kibonta_!{ozás Max Müller nevé
vel á ll szaros kapcsolatban. O jelölte ki a tudomány 
terén elvégzendő teladatokat akkor, amidőn az egyik 
nagyjelentőségű ókori ind hagyományos íratot, a "Rig
vedá" ·t, a Keletindia i Tá rsaság megbízásából és szé
leskörű támog~tásával , teljes tudomá nyos készültséggel 
kiadta. Olyan fontos dátumnak látta Max Müller ezt az 
1847 - 48· as esztendőt, a könyv megjelenése évét, hogy 
egyik későbbi munkájában maga is ezt tekinti az ösz
szehasonlító vallástudomány elindulás i pontjának. 1 

Ma, egy évszázad után, már azért is figyelemmel 
ldvánjuk kísérni előtérbe-jutását, kialakulását, az azt 
elősegítő történelmi okokat, elért er€dményeit, mert zsi
dó szempontból jelentékeny igényt tarthat érdeklődé
sünkre. E tudomány megindulásától kezdve a többi 
né pek vallásának tárgyalásánál mint legjelentősebb 
összehasonlító ismeretkör a Biblia szerepe\. A Biblia 
az összehasonlítási alapanyag ; egyszerűen azért, mert 
a bibliakutatás évszázadokkat évezredekkel megelőzte 
a többi ·népek vallásos irodalmának megismerését. 

L Előzmények. 

Három jelentős mozzanatra vezethetjük vissza 
az összehasonlító vallástudomány kibontakozását. l . 
A XIX. század fordulója körül felélénkulnek az eu
ró pai kormá nyok gyarmatosító törekvései és velük 
kapcsola tban távoli országok és primifív népek felé 
tordul a közfigyelem . 2. A tudományok fokozoltab
ba n kutatjá k a régi népek írásait, nyelvét. irodalmát és 
meglepő eredményekre bukkannak a folklór és a 
nyelvészet terén . 3. A francia forradalom hullámainak 
lecsilla pulása után diadatra jut a fejlődés gondolata. 
mely érvényesül a vallások történetének feltárásában is.'" 

1 Max Müller : Essay on comparalive mythology, London. 
1858. a Bevezetőben (L. később bővebben ). 

2 Marczali Henrik : Nagy képes világtörténet X l. 12 és kk. 
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Vegyük sorra e mozzanatokat. 
A francia forradalom és az azt megelőző és kö

vető nagy harcok, nem kötik le annyira a nagyhatal ... 
mak erejét, hogy közben a távoli vi lágrészek gazdasá
gát ne igyekeznének a maguk javára fordítani, vagy 
pedig éppen a háborúban elvesző sok anyagot kellett 
pótolni valahonnan. A , kormányok expedíciókat külde
nek a világ minden tájékára és a meghódított távoli 
vidékeklől szenet, gyapotot, fűszert vártak és kaptak. 
Az expedíciók révén Afrika. Ázsia, Ausztrália, A merika 
népeivel jut kapcsolatba a tudományos világ. Ki kell 
emelnünk azt, a tudomány számára szinte fel nem mér
helő munkásságot, amelyet a gyarmathódító seregekben 
és hajóhadban egyes tudomány-kedvelő tisztek kifejtet
tek. Gyakran oly tudományos kincsekkel térnek haza, 
hogy az akadémiáknak évekre szóló kutatási anyagot 
szolgáltattak ! A z angol és francia tudományos társu
latok, hajózási. földrajzi társulatok, a mindenütt meg
alakuló "Keleti Társaságok," az orosz kormány, ver
sengve támogatják, buzdítják a tudósokat, hogy vegye
nek részt az expedíciókban és kutatásokban : a fiziku
sok mellett a szellemtudományok képviselőit is. A mun
kában valóban a kor legnagyobb tudósai vesznek részt. 

Macaulay. angol történet- és jogi író, négy évet tölt 
l\ eletindiában ( 1832- 1836), Humboldt Sándor német tudós 
elóbb Afrikában (1795), majd Délamerikában végez ku tatáso
ka l (1799-1803), Denon báró, francia mútörténész, Napoleon 
megbízásából az egyjptomi expedícióban vett részt tudós tár
saival és kiadja a tudományos megfigyeléseke t (1810). Ez utób
biai~ feldolgozásában kimalSaslik eredményeivel Champollion, 
aki_ megfejli az egyiptomi hieroglif írást, mellyel döntő lépést 
telt az összehasonlító nyelvtudomány, majd ez összehe&onlító 
vallás tudomány terén. Colebrook Indiában e védák nyelvéról 
készít szótárt 0808). Andersen dán író meséinek legszebb 
tá rgyait Indiában, a helyszínen meríti. Rückert lelordítja He
riri makemáit. majd Hamasa címmel a J.egrégibb a rab nép
dalokat adja ki (1826-1844). Anquelil Duperron leírhetetlan 
nélkülözések között kutet lránben.s 

Ezek a lánglelkű tudósok a kormányok anyagi 
importja fölé helyezik a távoli és primitív népek szeÍ-

3 Marczeli i. m. X. 119 és kk., XIL 12. 128, 163, 251. 
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lemi termékeinek behozatalát, különösen hagyományos 
irodalmukét l A mi szempontunkból három népcsoport 
ősi i rodalmának megismerése és feldolgozása fontos : 
az egyiptomiaké, az asszír-babiJónoké és a párszi 
népeké. 

a) A század első tudományos szenzációja az 
egyiptomi hieroglifák rejtett tartalmának megismerése. 
Csupa megfejthetetlen képrejlvény ezernyi papiruszon, 
diadal oszlopokon. sírokban talált "halottas könyv" -ek
ben. mind ó-egyiptomi írással. Egyszerre Champollion, 
francia tudós, az egyiptomi Figeác-ban az ásatásoknál 
felszínre került kőtáblára bukkan, rajta három nyelvű, 
háromféle írással rótt felírat és ezek egyike hieroglif 
írás. Az azonos tartalmú hárolll , szövegből kiindulva 
sikerült a hieroglifák megfejtése. Evezredek tárultak fel 
a szaktudósok, illetve a kultúremberiség előtt. Sokmin
dent megismertek a régi egyiptomiak életéből, a vallá
sos irodalom termékeit, himnuszokat is, amelyek fel
tűnő hasonlóságot mutatnak más, esetleg fejlettebb val
lás hagyományos irodalmávaL 

b) A XIX. század másik nagy szelle:ni szenzá
ciója az asszir ékírás megiejtése volt. Az ékírás kez
dete szintén képírás, tárgyaknak, állatoknak pár vonás
sal megjelenített rajzai. Ezeket Groiefend Jejtette meg 
(1800); később Hincks, ír származású tudós, teljesen 
összeállította az ékírási abc-t. Az ékírási szövegek meg
ismerése még talán a hieroglifáknál is nagyobb részt 
tárt fel az emberiség multjából. Az Európába jutott ha
gyományos szövegek között ugyanis igen sok e~y még 
régibb nyelven, a szumir- nyelven írott tanítások fordí
tásai és értelmezései. 

c) E két irodalmi felfedezés méltón csatlakozott a 
zend nyelvű Avesztának Anquetil Ouperron által tör
tént napfényre hozásához. Ez a lankadatJan buzgalmú 
fudos, rniután megtanulta az új-perzsa és a szanszkrit 
nyelvet. évekig szelgaként él a perzsa papoknál, hogy 
megszerezze a zend nyelven írt, állítólag Zoroászter
Zarathusztra prófétától származó zsoltárokat. Az ősrégi 
irodalmi maradvány az elveszett iráni vallás terméke. 
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és bár csak igen kis töredéke a régi hagyomá nyoknak, 
mégis lehetövé teszi ama vallás összehasonlítását a 
többi népek vallási irodalmáva L . 

Már e három irodalmi felfedezés összehasonlítása 
gondolkodóba ejti a hivatottakat, különösen l\1ax 
Müllert.4 

Müller a régi írások betűtipusának egybevetéséből 
indult ki s megállapította, hogy az egyiptomi hieróglifák 
rendszeréből fejlődött a sémi és az árja betűtípus. Azután · 
a nyelveket hasonlítja össze és ezzellényegesen hozzá
járult az összehasonlító nyelvtudomány felvirágoztatásá
hoz. A vallások iratainak összehasonlításából azután 
azt az eredményt szűri le, hogy a mi szellemi fejlődé
sünk csak ezen az útón ismerhető meg • . mert ezekből 
a forrásokból .fakadt a mi kultúránk is. lgy például 
Achneton egyiptomi király (1380 körül i. e.) himnuszá
ból álmélkodva látta előcsillanni a későbbi, megtisztult 
manateisztikus képzeteket: Ha te, örökkévaló, élő Nap, 
előragyogsz, te vagy a fény, a szépségt a hatalom. 
Minden élő szemébe sugarakat küldesz, és felderül az 
élők szive. Magadat te teremtetted; emb,f!rf és kisebb 
meg nagyobb állatokat te hoztál létre. Altalad élnek, 
te vagy szülője mindennek. A fény élteti őket és feléd 
tárják ki imára kezüket. T e vagy ·az o rökéletű At on 
és én fiad vagyok~ Részed bennem van . A végtelen 
ég a te. hajlékod. Onnan tekintesz le és látod minden 
alkotásod, Te egyetlen vagy, de milliók élnek ragyo-

4 Oxiordban müködő tudós. a l~öltő Wilhelm Müller fia. Ba
sedow unokája. Ezidőtájt húszegynehány éves. A szanszkrit nyel
vet választja studiumának, de szeme messze tekint és az összes 
keleti népek irodalmi nyomának felkutatását. Jeiordítását és a kn
zöttük fellelhető kapcsolatok kutatását tűzi ki a tudósok legközelebbi 
ieladatául. Támogatja őt a közvélemény lelkesedésén kívül az em
lített East-lndia-Company teljes anyagi támogatássaL Fokozatosan 
l{iadja a régi inclek szent k,önyvét, a ,. Rigvedá"-t. E szó jelentése: 
a dolgok (udomá nya; keletkezési ideje kétséges. Terjedelmét Ho
mérosz munkáinak nagyságához szokták mérni. Mintegy ezer him
nuszt és. a régi inclek társadalmi, főként valLási megnyilatkozásait 
olvashatJu~ ben~e. Majd kiadja 24 kötetben a világ legfQnlosabb 
vallásos konyvett. .. Felolvasások a nyelvtudományról" c. munkáját 
magyarra fordította Simonyi Zsigmond. 
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gásod?ól. Orr~kba leh~ll:d az életet. Sugaraidra nőnek, 
kUárjak levelezket a novenyek, talpra állnak az állatok. 
madarak feléd röppennek - a te imádatod örökéletű, 
Alon J E részletből is megállapíthatjuk az egyisten-gon
dolat felé törekvést, a gondolatritmust,. a zsoltárszerű 
hango_t. .. . 

Eszreveszi Max Müller, hogy az Asszurbanipál 
l<önyvtárából előkerülő zsoltár-himnuszokban szintén 
van bibliaszerű gondolat-ritmus: "Bár lecsillapod.nék 
az úr haragos szíve l Meddig haragsz ol reám, iste
nem ? Istenen1, ha hétszer hét bűnöm volna is~ oldo.zz 
fel alóla, hogy hálával dicsőithesselek J"ó 

A zsoltárszerű hason Jóságokon kívül megragad ta 
Max Müller Hgyelmét a motívurnok ismétlődő találko
zása. Igy pl. szólnak az ·asszír agyagtáblák a világ te
remtéséről, a bünbeesésről, az emberiség · ős koráról, a 
a vízözönrőL Mindez inkább epikus jelleggel, mintsem 
etikus célzatta1.6 · · 

Az új tudományág kialakulására még két mozza-
nat hatott. · 

·d) Indiában a XIX. század második évtizedében 
új vallásos szekta keletkezik. alapítója Rám Mohán Rá
ja. A brahmanizmus alapján, továbbá a Biblia és rész
ben az iszlám hatása alatt alakítja szekláját. Otthoná
ban kevesen csatlakoznak hozzá, mindössze csak 50 
ezren a 300 millió őslakóbóL Európába utazi!< , hogy 
tudását kiegészítse és eszméinek itt nyerjen hívőket. 
Ismertető előadásai jelen.tős hatást váltottak ki. 

e) Az új vallásalapítónak élőszóval terjesztett eszméit 
kiegészítette az a hatvan, latin nyelvre fordított és. Eu
rópába hozott "upanishad" (hagyomány), mely az ·ind 
vallásbölcselefre vetett világosságot. Anquetil Duperron-é 
az érdem, ho~y a kutatók e hagyománygyüjteményt 
megismerhették (180 1 )'. Nagy feltűnést keltettek e tanok ; 

5 Szimonidesz Lajos: A világ vallásai , L l ?6. 
• 6 Ilyen a kitdt gyermek molívuma is : Fonott kákakosárbRn 
uszik a kisded a habok közölt. Akki megtalá)ja, kimenti, ielneveli. 
Af . gyermek kertész lesz, majd pohárnok a királynál, végül Akkad 
e1edelme : l. Szargon, 
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a legkiválóbb szellemek. mint Schelling és Schopen
hauer, nagy lelkesedéssel fogla lkoznak az Európában 
eddig ismeretlen vallásbölcseletteL 

ll. A vallástudomány általános rnegá/lapffdsai. 

A nagyarányú kutatásokból a következő eredmé
nyek szűrhetők le : A legkülönbözőbb világrészek or
szágok vallásai hasonló motívumrendszereket mutatnak. 
Az ember lelkiéletének mindenüit azonosak a funk
ciói, melueket külső (gazdasági) tényezők, vagy benső 
(prófétai) tényezők befolyásolnak s gyorsabb vagy 
lassúbb kulturális fejlődésnek vetnek alá, de a földke
rekség összes vallásai metafizikai rokonságban álla-
nak egymással l · 

Az összes primitív fokon á lló · vallásokban közös 
kéozetcsoportok, gondolatok, kifejezési formák találha
tók és · ezek a kulfúrva llások magasabb fokozataiban is 
n1egmaradnak. Megállapítható, hogy a vallások a pri
mitív fokbót azaz az ősnépek szakásaiból (Brauche) 
és képzeteiből kiemelkednek részben a magasabb 
anyagi és szellemi kultúrájuk útján - mint Egyiptom, 
Babilónia és Kína vallásai, részben egy-egy prófétai 
szellem fellépése útján - mint Izráel vallása M·ózes, 
vagy a régi Irán vallása Zarathusztra által. Minden 
vallásban három lényeges elem különböztethető meg : 
l. természeti tüneményeknek, vagy történelmi tények
nek mítikus magyarázali kísérlete, 2. dogmák azaz 
szimbolikus eszmék rendszP:re, melyek az abszolút 
igazságok igényével lépnek fel, 3. a kultuszoknak és 
ritusoknak, azaz többé-kevésbbé változatlan cselekvé
seknek 'rendszere, melyekről azt tartják, hogy csodála
tos hatásuk van a dolgok menetére, hogy en~esztelő
l{érlelő erő rejlik; bennök. 7 

· Ha az összes vallások fejlődését történelmileg fel -. 
tárni kívánjuk, akkor mindössze két vallásos irányzat 

7 Nat~an. Söderblum : Einführung· in die Religionsgeschichte• 
2te Auf!. Le1pz1g 1928. S. 8. - M. Guyau: A vallás szociológiája. 
Bpest, 1909 IRudas László fordítása 10,. 81.) " · 
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közül kell válaszlanunk ; az egyik az indiai végtelen
ségi, vagy egyesülési, vagy Nirvána-vallás, a másik 8 
bibliai vallás. 

III. A kutatások részleges eredményei. 

Minden v~llásban fellelhető motívum8 már a 
primitív ember képzeletében jelentkező, az ő fizikai 
vagy értelmi képességeit meghaladó, tehát titokzatos 
felső erő. Ez a felsöbb erő lehet: l . (földi) emberi, 
azaz az átlagon felüli fizikai vagy szellemi képessé
gekkel felruházott, istenségig, félistens~gig, közvetítő 
lényíg, á rtó vagy használó szellemig, papságig, vajá
kosságig emelkedő ember, á llat stb. Az akaratukon 
kívüli és felüli jelenségek mögött külön élőlényeket 
sejtettek Ezek az élőlények isteni fokra emelkedtek, 
ha a sorsra döntő fontosságú jelenségek okát bennük 
vélték megtalálni. Kisebb szerepekre szellemeket jelöl
tek ki. A főistenek oly magasan lakoznak az égben, 
hogy nem nagyon. törődnek az egyénekkeL Az egyéni 
gondviselés tudat alatti képzetét közbülső szellemek 
szaporításával oldják meg. Nem is elégecitek meg egy
szetű létezésükkel ; legendakörrel veszik körül őket. 
Az a felső e·rő lehet azután 2. sziderikus: a Nap, a 
Hold vagy a csillagok megszemélyesítés~ s az emberi 
sorsra ártó vagy használó befolyást gyakorol. Lehet 3. 
a meg nem fejtett természeti jelenségek mögé helyezett 
hatalom. Lehet 4. a természeti környezet élőnek te
kintés~. 

Altalánosek az erő feltételezésének megfordftásá
ból eredő képzetcsoportok Midőn az élő ember élet
energiája, cselekvő és gondolkodó képessége a halál 
beálltával eltűnik, az itt maradott keresi a helyet, aho
va az erő elköltözött, az alkalmat és módot, hogy 
továbbra is l\apcsola tban maradhasson a távozottal. 

8 A motívumoknak a legapróbb részletekig lerjedö összehor· 
dásában számos kutató tevékenykedett. (Rendszerbe fo~lalta Thomp
son Motif-lndexében.) )It csak nehány legjellegzetesebb példát soro-
lur:Jk fel. · 
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Igy fejlődik ki a halottkultusz valamilyen v~ltozata. a 
manes, penates és lares megannyiféle képzete és meg-

. jelenési módjq.9 Feldolgozza az élet és halá l rejtélyé t 
mint klasszikus mítoszt a babilóniai Tammuz· ls tár 
mondában, kombinálva az egyéni élet és a természet 
életének titokzatosságát Tammuz a tavaszi ébredés, az 
élet akarása, a felfelé törés, melyet a nyár heve elper
zsel és amely ősszel a- halálba száll. Istár (Astarte) fel
keresi) feltámasztja. Az elmúlásba nem törődik bele, 
esetleg messze országol{ ba já r utána, siratja, áldoz neki 
vagy érte. Egyiptomban Ozirist keresi felesége (testvére) 
lzis. mintahogy Görögországban Aphrodité · keresi a 
vadkan széltépte Adonist. 10 

Csaknem minden vallásban jelentkező motívum, 
hogy a felső erővel (erőkkel) kapcsolatba kerülni bizo
nyos kuliikus előkészületek nélkül veszélyes. Imával 
vagy tevőleges szertartásokkal (áldozatokkal), másutt 
rituális fürdővel vagy böjttel, aszketikus jellegű szertar
tásokkaJ, önmegtartózta tással szabad r i t e a felsőbb 
erő elé lépni. Ez .a · szigorítás itt-:ott szélesbeclik vagy 
összekapcsolódik akként, hogy imádkozni csak előze
tes, napokig tartó előkészítő aszkézissel, többszöri für
dés után lehet, · miközben csak bizonyos, (a napi élet
ben nem használt) nyelven, megfele'lő szavakat, mon
datokat szabad használni, esetleg az előkészületek 
alatt bizonyos (profán) szavak, szócsoportok tilosak 
llyen elől~eszítő motívum a szenthely avagy szent-idő 
is, a legtöbb esetben a kettő együtte.se. 

Megállapítható, hogy e kultikus készültség állan
dó jelleget ö!t a "tiszta és tisztátalan," a "sze nt éö köz
napi" fogalom kialakulásával és ez másutt · a "tabu és 
noa "· képzetkörökben jut a gyakorla ti élet irányításába. u 

9 Trencsényi-Waldapfel lmr.e: Görög- római mitológia, Bpe~t. 
II. kiadás 274. 1. 

10 U. o. 95. 100. - Szimonidesz i. m. I. 123. 115. 
11 A "tabu" polinézia i szó, jelentése: különösen figyelendő. 

Tabu lehet ~z~mély, á lla t. tárgy, állapot, pl. az újszülött. az idegen 
s t.b. A .,n_oa Jelentése: közönséges, mindennapi, melye t megérinle· 
m, hasznalatba venn i, esetleg megenni szabad. Söderblum i rn. 18. 1 . . 



Az öaa~eh~a.;>niHó valJástuJomany száz éve 303 

Jóllehet ez a tabu-tisztelet számunkra érthetetlen kor
látozásokat rótt a primitív emberre s tele van babonás 
elemekkel, mégis, miután védte a házasság tisztaságát, 

. a vagyont, a ·lehetetlent, sőt a vezetők tekintélyét is, a 
kultúrának szolgálatában állott. 

A termékenység biztosítását és fokozását célzó 
törekvesek és eljárások a vallásos képzetek hatalmas 
komplexurnát eredinényezték. A táplálkozásban, illet
ve a tápanyagokban és az ·emberi szerve~etben való 
nélkülözhetetlenségükben, felsőbb erőt láttak megnyil
vánulni. Csaknem minderi vallásban található valami
lyen étkezési szertartás vagy tilalom, mely kultikus 
jellegű. 

. A tűzgerjesztés tudása mindenütt mítikus . kép-
1 zettel kapcsolatos és maga a tűz helyet kap a szedar

tásokban akár: mint .,szent tűz" , akár mint az áldozás
. nál és a világftásnál felhasznált kultikus szolgálat. 

A szeszes italok különös hatása is ·magára vonta 
a titokzatosság hitét és csaknem minden vallás szer
tartásaiban találkozunk az alkohol felhasználásának kü-
lönböző formáival. . 

Az átlagon felüli képesség ·a felsőbbrendűseg je
Ie : éneklő, zenélő, fúró-faragó ember és képessége 
helyet kap a primitív társadalom kultuszában. Benne 
láthatjuk a kultúrák kezdeti formáit. 

A természet kiemelkedöbb jelenségei : az erdők 
áthatolhatatldn sűrűségükkel, örökkön suttogó fal~ve
leikkel és a belőlük előrontó vadállataival a félelem 
érzését ébresztették és kiengesztelésül az erdők széle, 
ligetek, hegyi tisztások kultuszhelyekké lesznek min
denütt és ezekben az erdők szellemének áldoznak. 12 

· Hegyek különleges alakulatai, a mellettük lévő 
tisztással, továbbá a forrásolt, patakok, - mind meg
annyi alkalmak kultuszhelyek keletkezésére a legtöbb 
ókori vallásban. 

12 A Bibliában, az egyiptomi és asszír-babilóni, továbbá a gö
rög írásokban szerep)ó "szent ligetek''-motívum megtalálható éppúgy 
a~ afrikai tró-·hitüeknél. hol a .. Vuve"·nak az erdő szellemének, 
mmden pénteken ünnepet tartanak, minl az európai mordváknál is . 
ahol a ..l~eremen" liget mindíg szent hely. (Szimonidesz i. m. l. 35 .. 62.) 
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IV. A Biblia mint az összehasonlítás anyaga. 

Egyedül a ·Biblia az, amely erkölcsi célzattal be
széli el a történeteket a világteremtésrőL az ember 
teremtéséről, a bűnbeesésről, ~z özönvízrőL az élet fá
járóL Egyedül a Biblia n em ' beszél az istenek har
cá ról, istenek és ernbérek közötti. szerelemről , istenek 
testi szenvedélyeiről. Az összehasonlító vallástudomány 
kutatásainak · itt néhány olyan adatát kívánjuk példa
ként felemlíteni, melyek mutaiják, hogy oibliai motívu
mok a Bibliától függetlenül is megtalálhatók más val
lásokban. 

A kozmogóniai 13 motívumokkal kapcsolatban ne
héz megc'iillapítani, hogy egy-egy ilyen. motívum eredeti 
képzet-e és a hasonlóságot a hasonló körülmények 
eredményezték-e, avagy messzi vidékről, sokszor ka
landos utakon importált képzetek-e. Az ausztráliai pá
puák szerint egy nagy madár tojásából Tangola főisten 
keltette ki a világot. Az ugyancsak ausztráliai batak 
vallásúak szerint Mula Dzsadi főisten két rögből, eső
ből és napfényből teremti az első émberpárt. Az afri
kai .zulukaHerek hite szerint Ukulunku főisten sárból 
teremtette az embert és megtanította az orvos~ágok 
használatára. A dinkéknál Endid, az eve vallásúaknál 
Mavu nevű isten, a Nilus-mentén lakóknál Nyikáng 
(előbb nemzeti hős, azután isten) tökből és halból te
remti az embert. Az európai mordvak hagyománya sze
rint Csám Páz főisten a tengeren himbálódzik, tanako
dik, hogyan teremtse R világot és magának társat. Köp 
egyet s abból hegy nő. Ráüt és kiugrik belőle a Sáj
tán. L eküldi a tengerfenekére földért. A Sájtán a szá
jában hozza föl a földet, egyrészét odaadja, a másik 
részt a szájában forgatja. A benyálazottból lesz mind
az, ami a földön sálánl,r: a kietlen vidékek. a szikla
kövek. Az amerikai indiánoknál a iöld mindennek az 
anyja, a forrás a keble. Peruban a barlangot muto~at-

.. 
13 

A kozmogóniai motívumok nagy anyagát összeioglalta 
D~hnh~rdt: Natursagen c. munkájában. - Egyrészét feldolgozta 
SzHr.omdesz többször idézett művében 48. 60. 79, 93. 94. l. 
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ják, ahonnan az első ember kijött, neve : Vira Cocha. 
Az uitotók (Kolumbia) szerint is barlangból jöttek elő 
az első emberek. A grönlandiak szerint az égben élő 
istenek közül egy pár leszállott a földre 'és ők népesí
tették be a világo.t. De olyan változata is van az ottani 
hagyományoknak, hogy a földből növényszerűen nőtt 
az első ember.14 

.... 
A Biblia megemlíti, hogy az eszközöket, melyek-

kel az ősember napi m~nkáját elvégezte, Tubalkájin ta
lálta ~el (Gen. 4, 22), a hangszerek első kezelője pedig 
Jubál (u. o. 20), a baromtenyésztés, a pásztorélet őse 
Jábál (u. o. 20). Még azt a dalt is közli a Biblia, me
lyet az eszközök feltalálásakor énekeltek. A görög mi
tológia szerint Hermes, Zeus fia,. az éle t megszépítője 
és megkönnyítő eszközök feltalálója, készíti az első 
lantot; találékony, ő a tolvajok istene Jló , 

A vfzözön-motívum sokkal elterjedtebb, mintsem r 

azt az ékiratok megismerése nyomán elképzelték. A ma- · 
kah indiánoknál (Amerika) az özönvíz a tenger túlára
dásából keletkezett, a csónaket készítők megmenekül
tek. Az ijka indiánok mondájában 10 napig esik az· eső, 
az ő törzsük megmenekült, de eljön még egy másik 
özönvíz, mely az egész világot elnyeli. 

A szivárvány a Bibliában Isten békejele, mellyeJ 
a vízözön után tudomására adja Noénak a veszedelem 
elmultát ; örök időkre lsten és az ember közölti szö-
vetség jele, hogy ,.soha többé nem irtatik ki az ember 
a vízözön nyomán" (Gen. 9, 12- 16). A görög mitoló
giában Zeus tarkaruháju hirnöke Irisz, a szivárvány. 
Ze us vonja fel a ielhőkre "jeléül az embereknek", nem 
éppen a vihar utáni megbékélés jelentésében, hanem 
az esős évszak beálltával, mely az emberekkel abba
hagyalja a munkát, a nyájban kárt okoz. esetleg egye
nesen háborút jelent.16 Az afrikai tró-hitűeknél a szivár
vány Adadze h a r c-isten kivont ~ardja, a cseremiszek-

H Szimonidesz i. rn. l. 30-38. 48- 60. 93 és a kk. 
ts Trencsényi i. m. 104. 
16 Trencsényi i. m. 41. 

Az. IMIT €vkönyve. 1948. 20 
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nél viszont a tejúttal együtt az égi vizek gyűjtőhelye, 
nagyrészt tőle függ az időjárás . 

Mint megállapíthatjuk, erkölcsi háttér csak a Bib
liában észlelhető. 

Izsák feláldozásának (Gen. 22.) és Jiftách leánya tra
gédiájának (Bir. 11,.3) másával találkozunk a görög lphi
genia-mítoszban. Agamemnon az esztendő legszebb ter
mésének feláldozását fogadja; leánya születik, vona kodik 
öt feláldozni. Kalchas, a jós, a Trója alá készülő görög 
hajóhad balszerencséjét azzal indokolja, hogy Arternis 
istennő lphigenia feláldozását követeli. Az áldozásra ké
szülődés pillanatában az · istennő elragadja a halá Ira 
szánt szép hajadont az oltárról és a hegyről .szarvast 
küld helyette (1. m. 80. 1.). Mind a kettő az emberáldo
zás égi szóval való megszüntetésének motívuma. 

A szodomabeliek erőszakosak, az idegenekhez pe
dig kegyetlenek, el kell pusztulniok (Gen. 19}. A görög 
Philern on és Ba u kis mondában, Ovidius szerint, elpusz
tulnak a Phrygia macsara helyén állt helységel\, mert 
lakásaik nern adtak az idegenn'ek szállást s mert elfer
dítik a jogot. Szodoma pusztulásakor a megmentettek
nek nem szabad hátrafordulniok. Lót felesége megszegi 
a tilalmat, sóbálvánnyá válik (Gen. 20, 261. A görög 
Eurydikét az alvilágból már ·már megmenti férje Ürpheus, 
de megszegte a tilalmat. hátrafordult. Ugyanez az indí
ték a Deukalion és Pyrrha-mondában is jelentkezik. De 
kövé változik a Gorgó levágott fejére tekintő is. 

Aligha kell külön felsorolnunk a ,, kitett gyermek", 
a ,.pásztorból lett szent ember" gyákori motívumait. 

A római Adonis-ünnep a vadászaton széltépett 
Adonis gyászünnepélye. főleg asszonyok ülték meg 
nagy bensőséggel. · Megsiratták a halottat és ujjongva 
fogadták a megtalált élőt. Ezékiel próféta látomásban 
korholja Izraelt, mert a templom északi kapujánál asz
szonyok ülnek és siratják Tammuzt (Ezek. 8, 14). Ugyan· 
ez a kultusz a babilőniaknál 17 

A vérengző állatok egykori megszelídítéséről nem-

17 
Baudissin : Studien zur sem it. Religionsgeschichte l. '35, 300. 
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csak a prófétai jóslások tudnak. hanem Herakles böl
csője mellett is azt jósolja T eiresiás. a vak jós. hogy 
"eljő majd az idő, amikor a farkas nem bántja többé 
az őzborjat" és Artemis . istennő ligetében is .,megszelí
dülnek az állatok, szarvas és farkas békésen ·élnek 
együtt" (Trencsényi i. m.: 161. és 79. I.). 

Hogy nem hisznek a veszedelmet jósló· prófétának 
(a görög Kassandra), bogy a tengerbe dobott próféta 
csodásan megmenekül, nagy hal menti meg (Herodo
tosnál Ariont). a gyermekeit elvesztelt Jób-Nióbe, a 
szerelern félelmetes nagyságát .hirdető figyelmeztetés18 

megannyi találkozás, melynek mikéntjét az összehason
lító tudomány keresi. 

V. A fejlődés gondolatának alkalmazása 
a vallástudományban. 

A francia forradalom megtanította az emberi szel
lemet arra, hogy a radikális újítások, melyek teljesen 
elvetik a régi alapokat. idők folyamán éppenúgy kény· 
telenek megalkudni a multból eredő történelmi erőkkel, 
mintahogy a forradalmi vívmányokat az életből kisza
kítani és mindent visszaállítani akarók sem képesek a 
nagy átalakulásokat meg nem történtté tenni. A XIX. 
században a fejlődés folytonosságának tana hatotta át 
a tudományos világot. A szellemtudományokat is. Az 
összehasonlító nyelvt\ldomány mellett a vallástudományt 
is. Minden vallás fejlődik, a merevség az elhalás elő
hírnöke. Elég egyetlen példát közelebb szemügyre ven
ni. Majdnem minden vallás ősszertartásában szerepelnel< 
véráldozatok. sőt emberáldozatok is. Nyomait ma már 
nemcsak a hagyományok irodalmában látjuk, de. elég 
világosan igazolják ezt az ásatások, valamint a kultusz
helyek kÖzelében talált korsókba zárt gyermekcsontvá
zak19 és a gazdával eltemetett szolgák csontjai. Ám 

18 Én. t:n. 8, 6-Hero és Leander. 
to König: Geschichte d. alttestam. Religion 219 - 225 ; Thom· 

sen: Palestina u. seine Kultur. 43 ; Gressmann: Altorient Texte u. 
Silder II . 81: 
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lassanként eltűnik mindenütt ez a kegyetlen szertartás, 
a vallás fejlődik a kultúrával kultuszában, dogmatikájá
ban is. A fejlődés gondolatának szemszögéből vizsgál
va a vallásokat. teljes kibontakozásnak indult az új 
tudományág l Ebből a szempontból felosztják a vallá
sokat : teljes fejlődésű vallásokra, melyek megteszik az 
utat az ősi primitívségtől a magasabb kultúra megjele
nési és eszmei formájáig ; kiugró vallásokra, amelyek 
egy-egy vallásalapító felléptével már a fejlődés magas 
fokán, egy másik, régebbi- vallás tételeit és megjelenési 
formáit veszik át, sok tekintetben áthasonítva őket ; el
haló vallásokra, melyek behódolnak egy másik vallás• 
nak. 

A tudományos összehasonlító módszer nagy ha
tással volt magukra a vallásokra is. Buzdítást nyertek, 
hogy a saját köreiken belül alaposan tanulmányozzák 
történelmüket és hittörvényrendszerüket 

Az összehasonlító vallástudománynak legbecsesebb 
eredménye majd akkor mutatkozik, ha az ember felis
merve bennük az örök emberi, közös célkitűzést, a 
gyarlóságból való ·kiemeZ.kedést, megtanulja tisztelni a 
más vallását is: ha majd a türelmesség, a béke, a sze
retet felé vezérelnek a vallások ! 

KALMJ;\N ÖDöN. 

' 

' 
.. 

.. 
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PALESZTINA A VILÁGTÖRTÉNET TÜKRÉBEN. 

Palesztina a Földközi-tenger keleti partvidékén fek
szik és í~y centrális jellegű földrajzi helyzeténél fogva 
eseményein lernérhetők mindazok a hatások és válto
zások, atnelyek évezredeken át a világtörténelmet rez
gésbe hozták. Ennek az országnak sorsa hű tükre a törté
nelmi fejlődés minden fordulópontjának és változásának 

Területe három világrész, Európa, Ázsi~ Afrika 
ös·sze.kapcsolódásának hídja, itt találkozott Kelet és Nyu
gat kultúrája és itt haladtak át az emberiség legrégibb 
útvonalai. Igy érthető, hogy meghódításáért állandó ver
sengés folyt. 

·L 

Kb. 5.000 évvel ezelőtt a Közelkeleten két 'kultúr
állam virágzott, északkeleten. Babilónia, délnyugaton pe:.. 
dig Egyiptom. A két állam közölt kezdettől fogva ha- · 
talmi versengés alaktilt ki, mindkettő uralomra töreke
dett és így a közöttük elterülő keskeny tengerpatti föld
sáv .felvonulási területévé vált hol az egyik, hol a má
sik hatalomnak. Abban az időben, mikor Babilónia 
győzött, P~lesztina babilóni érdekszféra lett, amikor vi
szont Egyiptom lett az úr, akkor egyiptomi hatás ész
lelhető. Csak amikor mindkét állam hatalma lehanyat-

·Iott, akkor nézhetett p,..~lesztina önálló fejlődés elé. 
Az időszámításunk előtti harmadik évezredben 

Palesztina Babilónia befolyása alá került. Lugalzaggisi 
a babilóniaiak uralkodója (2872-2848) hódításait a , 
'földközi-tengerig terjeszti ki, l. Szargon Akkád királya 
(2850 körül) már Ciprus szigetét is elfoglalja. Ebben az 

· időben erős kulturális hatás érződik s ez különösen a 
babilóni nyelvben és írásban jut kifejezésre. Ekkor ve· 
szik át a súly- és méctékegységet és ekkor terjed
nek el babilóni' mondák és legendák, amelyek ellen 
való küzdelmet Szentirásunk több helye őrzi. Kivált
képp azonban Hammurabi törvénykódexe, az ős-sémi 
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népek közös jogszokásainak megőrzője, gyakorolhatott 
nagy hatást a Palesztina területén levő államok joggya
korlatára. 

Amikor a XVIII. század derekán, 1753-ban, a 
kassziták elözönlötték Babilóniát, ez már nem tudta hó
dításait tartani. Igy Palesztina fokozatosan egyiptomi 
befolyás alá kerül és III. Thutmosis idejében (1501-1447) 
Egyiptom teljesen urrá lesz ezen a területen. Később 
azonban megváltozik a helyzet. III. Amenophis és utó
da, IV. Amenophis, vagy más néven Echnaton fáraó 
idejéből, aki egy tisztultabb egyistenhívő vallást, az Aton 
nap-isten hitét akarta a politeizmus helyébe állítani, 
fennmaradtak az· u. n. tell el amarnai levelek és ezek
nek tanusága szerint Palesztin~ akkori fejedelmei az
zal a kéréssel fordultak Egyiptomhoz, melynek fennha
tósága alá tartoztak, hogy segítse meg őket bizonyos 
semita törzsekkeL a habirukkal (héberekkel) szemben. 
IV. Amenophis fáraó azonban, · egyistenhivő vallási re
formjában elmerülve, nem nyújtott segítséget a beözön
lőkkel szemben és ezáltal lehetövé vált, hogy Palesz
tina a zsidó nép hazája legyen. 

Ez a palesztinai zsidók történetére vonatkozó fon
tos kútfő i. e. 1400 körüli időből való és a kutatók egy
részének véleménye szerint a honfoglalásra utal. 

Il. 

A 'honfoglalás nem fejeződik be Józsua idejében, 
honfoglaló. harcok még egyre folynak a bírák korában, 
folytatódnak Saul királysága alatt (1030-1010) egészen 
Dávid idejéig (1010-971). Ú az, aki befejezi a honfog
lalás művét, nemzeti államot alapít és megteremti az 

' állam és a kultusz középpontját az általa meghódított 
Jeruzsálemben. 

Az állam belső megszervezése és a Szentély fel
építése Salamon nevéhez fűződik (971-933). Halálával 
azonban kétrészre szakad a birodalom és az ennek 
nyomán kitört és évtizedekig tárló testvérháború meg
gy~ngít~tte a nemzeti erőket, az egykori virágzás meg
szunt, ugyhogy a nemzet ·léte is kétségessé vált. 
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Az erkölcsi és vallási hanyatlás hatalmas mérete
ket ölt. Belül testvérharc és a pogány kultuszhoz való 
asszimiláció pusztít, kívül pedig északról Asszíriának 
Babilónia ősi vetélytársának nagyhata lmi törekvése fe· 
nyegeL Izrael pártokra oszlik : meghódoljanak-e a hó
dító előtt, vagy a szomszédos népekre, főleg Egyiptomra 
támaszkodva, ellenállást szervezzenek-e Asszíriéval 
szemben. 735-ben Izrael Arámmal szövetkézik az 
északról jövő hódító ellen és együttesen támadják meg 
az Asszíriának behódoló Judát. A belső egység hiányát 
mutató, széthulló, politikai ármánykodásokban, király-
gyilkosságokban önmagát gyengítő Izrael nem tud el

, ' lenállni és 722-ben IL Szargon asszír uralkodó a tíz tör
zset fogságba hurcolja és ezeknek ott nyomuk vész. A 
helyükbe telepített alattvalói, a szamaritánusok, később 
sok zavart okoznak a zsidóságnak (Ezra IV.). 

Juda országa még 136 évvel túlélte a tíz törzs 
pusztulását. Itt ked~ezőbb volt a helyzet. Egyetlen di
nasztia uralkodott, Dávid háza s a nép szilárdan· állott 
Jeruzsálem körül. Közösségi érzését pedig az évenként 
háromszori zarándoklás fokozta. Vallási tekintetben 
Chizkijáhu király idejétől érezünk újjáéledést. Az északi 
ellenségtől is távolabb feküdt és így nem kellett állan
dóan harcok pergőtüzében állnia. Azonban Juda sorsa 
sem lehetett kétséges ; csakhogy Assziria hatalma idő-
közben megrendült s már nem volt elég ereje . ahhoz, 
hogy Judát is bekebelezze. . 

Amikor 606-ban Asszíriti világhatalma megdőlt, a 
romjain támadt új nagyhatalmat, Babilóniát, ugyaAazok 
az imperialisztikus törekvések töltik el, mint legyőzött 
vetélytársát. A kis Juda ismét mérkőző felek szinterévé 
válik. A nyolcadik évszázad politikai eseményei -ismét
lődnek meg. Amint akkor Izrael Egyiptomra támaszkod
va akarta szabadságát Asszíriától kiharcolni, úgy most 
Juda is Egyiptomra, a "törött nádszálra .. próbált támasz
kodni. Hiábavaló Jeremiás feddése, az elvakult veze
tők azt hiszik, hogy az ország függetlenségét . az Egyip
tommal való · szövetség biztosítja. Babilónia ellen való 
lázadások megpecsételik az ország sorsát. Nebukad ne-
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cár 597 -ben a templomot kifosztja, az előkelőket Joja
chin királlyal és Ezékie l. prófétával együtt Babilóniába 
száműzi, majd 586-ban a templomot elpusztítja és a nép 
zömét a babilőni galutba hurcolja. 

III. 

A történelmi események a birodalom kettészaka
dásáté'l egészen pusztulásáig végzetszerűen következtek 
egymás után . A nemzeti katasztrófa nem lehetett két- l 
séges, hiszen két hatalmas, egymással versengő ellen- 1 
séges világbirodalom· közé é kelve, Juda . nem volt ké
pes semlegességét megtartani, e mérkőző felek pedig 
csak Juda leigázásán át tudták a maguk világhatalmát l 
biztosítani. '· 

A kettészakadástól az államélet pusztulásáig ter- · 1 
jedő időszak belső állapotai és külső politikai viszo
nyai robbantották ki azt a példátlan erejű szellemi for- l 
radalmat, amelyef prófétizmusnak nevezünk. A próféta 1 a zsidó nép őrévé lesz, hogy ne merüljön el a szom- ' 
szédos pogány népek bálványimádásáqan, tanításaik 
pedig örök időkre megjelölik a zsidóság erkölcsi, vallá- , 
si, népi és nemzetfeletti feladatait. 

A történelemben általában azt tapasztaljuk,. hogy 
a hódítók nem élik túl sokkal a leigázott népeket. Ju
da sorsában még abban az évszázadban két nagy el
lensége, Egyiptom és Babilónia is osztozik. 

A babilőni birodalom· összeomlása éppoly gyorsan 
, ment végbe, mint fele'melkedése. Keletről veszedelme

sen fenyeget a perzsák egyre erősödő hatalma,. külö
nösen akkor, ·amikor a rokonszenves Kyros (558-529) 
veszi át a vezetést. Irán, Kisázsia, Lydia meghódítás3 
után sikerült az utolsó babiló~i uralkodót, Nabonedet 
is legyőznie és ezzel a hódításávallezárul a több mint 
kétévezredes babiléni-asszír kultúrkör, hogy helyet ad
jon a perzsáknak, akiknek sikerül az akkori időkhöz 
mérten példás szervezésben egyidőre az ókori Keletet 
poli ti kailag egyesíteniők. . 

. 536-ban .Kyros hazaengedi a zsidókat. A szám-
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űzöttek nag~ré~~e , a szentírási forrás szerin t mintegy 
l2 .0q~-e-~ . _ba r JO sorsu~ volt, az ősi fö ld iránt való sze
retetuktol at?atva, zsoltares énekkel az ajkukon indul
nak hazafele. 

Palesztinában akkor a történelem kivételes csodája 
m~n-~ végb: : e?y n~p , éled t újjá halálából és megkez
dadott a masod1k zs1do honalapítás. Az újjáalakuló zsi
dó közösségnek olya n szellemre volt szüksége, mely 
erejét a zsidóság multjából meríti s a népet egységben 
fogja össze. E feladat elvégzésére jött haza. az V. szá
zadba n Ezra (458) és Nechemja (444), hogy Mózes Tó
rájában, a vallásos gondolatban találják meg az élet
formáló erőt. Ezen a nyomon indul el egy hatalmas 
szellemi áramlat és a hagyomány boncolgatásában ki
alakul egy irány, mely később a rabbinizmusban éri 
el tetőfokát. Ugyanabban az időben , amikor Perikles 
Athénjében a klasszikus kultúra óriási iellendülést mutat 
s nyomában megvetik alapját az európai tudománynak, 
Palesztinában is évezredekre kiható szellemi átalaku
lással találkozun-k. 

IV. 

A történelmi szintér közben nyugatra tolódik el. 
Előázsia szerepét a szornszédos Görög-félsziget veszi át 
és Athén lesz az antik világ szellemi vezetője. A Nyu
gat történetében beállott új fordulat. a keleti szellem 
lealkonyulása és a hellén sz~llem kibontakozása, Pa
lesztinára és a zsidó népre is új l{orszakot hoz. Nagy 
Sándor keleti diadalú.tja megpecsételte az ókori K~let 
végleges vereségét és nyomában a görög s:elle_m a~ egesz 
akkor ismert világban eiterjeeJt Sokhelyutt evszazados 
gyökeret vert. úgy-hogy Kis-Azsia csakn_em a kere~ztes 
hadjára tokig, Mezopotámia. S~íria, .. ~-gytpto.~ pe1tg 8

} 

arabok előretöréséig úgyszélvan gorog __ t~rul:tn~ { v~ t 
tekinthető Palesztinában ez a szellemforteneh, v?ltjz~s 
Nagy Sándornak Jeruzsálemb~ _yaló bevonulasava es 
az ország eUoglalásával kezdadott (33?). h . . t 

Nagy Sándor halála után Palesztina arci szm ere 
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lesz azoknak az államoknak, amelyek északon és dé
len az egykori hatalmas . birodalom romjain épültek. 
Először Egyiptom fennhatósága alá került (281-1,98), 

, ahol a Ptolemaiosok szelíd uralma ~zél es körű önálló
ságot biztosít a zsidóságnak. lll. Antiochus :::zír uralko
dó legyőzi ·az egyiptomiakat (199), elfoglalja Palesztinát 
és a hellén élSSzimiláció szabad teret nyer az ország
ban. A szír uralom a zsidóság szellemének elpusztítá
sával fenyeget. Ellenük és a hellén asszimiláció csöke
vényeitől megittasult zsidó kovetők ellen vették fel a 
küzdelmet a makkabeusok és lángoló harcuk (167-140) 
kivívja a teljes politikai és vallásszabadságot s a 450· 
éves idegen ura lom után Pale~ztina földje is'l1ét önálló 
és szabad lesz. 

Amikor J. e. 140-ben a makkabeusi hősök az 
utolsó szír hel~őrséget is kiűzték Akra várából, még 
nem volt sejthető, hogy nyolc evtizeddel későbben a 
ntakkabeusi testvérek torzsaikedása gyorsítja meg a 
szabadság elvesztését és az ország pusztulását. 

A hatalmi súlypont Görögországból Nyugat felé 
kerül át. Nagy Sándor világhatalmi törekvéseit Róma 
folytatja . tovább, Pale~zUna római fenhatóság alá kerU l 
(63. i. e.>. A zsidó nép nem tudván elviselni a proku
rátorok kapzsiságát és kegyetlenkedésé1, végső elkese
redettségében fellázadt és szabadságharcra tömörül. ' 
Megindul egy négy évig tartó küzdelem, melyhez ha
sonlót az erőviszonyok egyenlőtlensége tekiníetében 

· alig ismer a történelem. · 
A zsidóság utolsó emberéig akarja· védeni · orszá

gát, de négyesztendős elkeseredett küzdelem után a 
világhódító Róma csak kiéheztetéssel tudja térdrekény
szeríteni a ·kis Judát. Igy pusztult el i. u. 70-ben má
sodszor is a zsidó állam s a zsidóságnak megmaradt 
és ·Róma megtorló kardjától megmenekült része elindul 
a diaszpora könnyel és vérrel öntözött úljára. 

v. 
'A Palesztinában maradt csekélyszámú zsidóság a 
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jábnei tanház körül csoportosul és az innen ldáradó 
szellem évszázadokra irányt és célt ad a hazáját 'esz
tett zsidóságnak. Ez az iskola a zsidóság fellegvára 
leH s nemcsak szellemi és vallási tekintetben, hanem 
a népi jelleg megőrzése szempontjából is jelentős. 
Kétségtelenül ide futnak össze annak a szabadságharc
nak szálai, mely két emberöltővel a zsidó állam pusz
tulása után kitört Róma önkénye ellen. 

Palesztinából és a galutból a felkelők ezrei siettek 
a messiási szabadítóként tiszlelt · Bar Kochba zászlaja 
alá. Tudósok és egyszerű polgárok, mindazok, akik 
nem tudtak belenyugodni hazájuk és szabadságuk el
vesztésébe. A szabadsághősöknek sikerült Jeruzsálemet 
visszafoglalni és már "Löchérut Jörusalájim" {Jeruzsálem 
felszabadítására) felírattal pénzt is verettek. A három 
évig tartó kemény küzdelem azonban, bár Rómának 
súlyos emberveszteséget okozott, végül is a felkelők 
vereségével végződött. Hadrianus bosszúja kegyetlen 
volt. Tömeges kiirtás§al, továbbá a zsidóság alapját je
lentő vallásgyakorlatnak eltiltásával válaszol. A pogány 

·várossá alakított Jeruzsálemben zsidó nem lakhat és a 
felszántott. sóval behintett Szentély helyén Jupiter szeb
ra emelkedik. 

A galut zsidóságát - egyrésze még jóval az ál
lam megszünte előtt került el Palesztinából - szoros 
és elszakíthatatlan lelki szálak kapcsolták Ereehez s 
életük állandó vágyakozás az elveszített haza felé. 
Ennek gondolatát tartja ébren bennük mindennapi 
imádságuk számtalan ereci vonatkozása, a zsidó élet 
gyakorlata, az ünnepek, ennek értelmében tanítják az 
írásmagyarázók, hogy inkább lakjék az ember puszta
ságban, de Ereenek földjén, mint palotában. de a ga· 
lutban, és hirdetik. hogy akit a Szentföldön temettek 
el. olyan, mintha lsten oltára mellett nyugodnék. A zsi
dóság elkerült az ősi földről, de magával vitte a Szent
föld iránt való olthatatlan szereletet és azt két évezre
den át, ha különböző formában is. de megőrízte lelké
ben. A népi érzés a vallási formába men~kü}t és t; 
hagyományos élet a Ciónra . való emlékezes. allaodo 
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forrásává vál t. A rabbinizmus törvényvallása kiépít ma~ 
gának egy külön szellemi világot, me)yben béklyókba~ 
zártság nélkül a szellem szabadsága, fejlődő és haladó 
iránya érvényesül. Ebben az önmaga teremtette zárt 
világban élte a zsidóság a maga nacionális életét. Az 
elnyomás nacionális-partikuláris szellemi zártságot ered
ményez, míg. politikailag biztonságos korszakban inter
nacionális eszmék érnek. · Igy maradt meg a zsidó 
szellemi életben távol a Szentföldtől az üldözöttség év
századaiban is a népi gondolat és így vált a vallásos 
irodalom és a vallásosság évszázadokon át a naciona
lizmus ébrentartójává. , 

VI. 

Hiába győzött Róma, a pogányság ereje, az antik 
világ már megtört és a zsidóságból eredő új messiahisz
tikus-misztikus mozgalom, mely később vallássá lett és 
külön vált, l{ivívta a győzelmet az antik világ felett. A 
kereszténység a 1\'. század óta államvallássá lett és az 
egykori üldözöttekből üldözők váltak. Halvány remény
nyel Julianus Apostata uralma kecsegtet (361 - 363), aki 
megígéri a Szentély felépítését, de a perzsákkal vívott 
küzdelmében életét veszti, utódait pedig kíméletlen val
lási türelmetlenség jellemzi. 

A IV. század végén a római birodalomnak két
részre hullásával (395) Palesztina a keletrómai, bizánci 
császárság uraJma alá kerül, · ahol az egyh(tz befolyása 
alatt a zsidókat minden joguktól ~egfosztják. A politi
kai helyzet romlásával a szellemi élet is lealkonyodott 
Palesztina területén . A jeruzsálemi Talmudnak kb. 300 
évvel a Szentély pusztúlása után Való lezárása nem 
csupán irodalmi, hanem történelmi esemény is. Tibériás, 
Lud, Caesarea tanházainak bezárása, továbbá a patrier
cha 1nászi) méltóságának II. Theodosius császár által 
való megszüntetése (429) Erec vallási és szellemi irá
nyításának elvesztését is jelentette és ezzel az önálló
ságnak halvány fénye is kilobbant. A zsidó szellemi 
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élet békés politikai viszonyok közölt Babilóniában indul 
hatalmas fejlődésnek és virágzásnak. 

A perzsa-bizánci háború (614- 628) még egy kis 
reménysugarat jelentett ; a zsidók a felszabadítókként 
üdvözölt perzsákhoz csatlakoznak, de a · 14 évig tartó 
háború végülis a bizánciak győzelmével végződik és a 
zsidók üldöztetése még jobban fokozódik. 

Uj hatalom van kialakulóban, a pápaság, és ez a 
nyugat-római birodalomtól elhódítja a vezetést. A Vll. 
században azonban az egyháznak komoly vetélytársa 
akad az iszlámban. Az egész Közelkelet, a Földközi
tenger déli partvidéke az arabság uralma alá jut s 
évszázadokkal később ·Európa szivében is a félhold ke
rül uralomra. 

~ 

VII. 

A kereszténységnek az iszlámmal vívott harcában 
Palesztina, mindkét mérkőző világvallás bölcsője, ismét 
középpanti jelentőségű lett. 638-ban az arabok meg
döntik a · keresztényeknek Palesztina felett való 300 
éves uralmát és a már-már végveszélybe kerülő zsidó
ság megmenekül. Ugyanazon a helyen, ahol azelőtt a 
Szentély állott, majd később Jupiter szobra, most Omár 
mecsetje emelkedett. 

A mohamedán megszállás után ismét megindul a 
zarándoklás Jeruzsálembe. Sokan telepednek le a ga
lutbeliek közül Erecben, hisz 135 óta, a Bar Kochba 
féle szabadságharc leveretése után , Palesztina kapui 
bezárultak a bevándorlók előtt. A békés légkörben is
mét szellemi munkásság indul el, virágzik a zsinagóga
költészet, itt él két kiváló művelője, Jannai és Kálir, 
továbbá Tibériásban a tudósok hat nemzedéke dolgo
zik a bibliai szöveg végleges megállapításán (maszoré
ták), pontozással és hangjeggyel látják el a szent szö
veget. A források beszámolnak arról. hogy a galut zsi
dósága a h&rcokban és a fosztogatásokban elszegé
nyedett ·ered zsidóságot bőkezű támogatásban részesíti. 

A második évezred kezdetén a pápaság elég 
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erősnek érzi magát, hogy szent háborút hirdessen az 
iszlám ellen s Jeruzsálemet és a szent sírt visszahó
dítsa. Igy került Palesztina ismét világtörténelmileg is 
döntő h arcok középpontjába. l 099-ben a keresztes ha
dak Jeruzsálembe törnek s a zsidó lakósságból azokat, 
akik nem tudnak elmenekülni, lemészárolják, vagy rab
szolgál{nak adják el. Frank mintá ra megalapítják a 
feudális jellegű jeruzsálemi királyságot. A diaszporának 
Erec felé való vágyakozása olyan erős volt. hogy még 
ebben az évszázadban is, amikor Jeruzsálemet a ke
resztes hadak tartották megszállva, sokan kivándorol
tak. Juda Halévi a XII. század derekán otthagyja Spa
nyolország békés nyugalmát, díszt és rangotsa sóvár
gó, elégikus dalaiban annyiszor megénekelt Szentföldre 
vándorol. - A középkori híres utazó, Tudelai Benja
min, aki 1170 körül ment Jeruzsálembe, beszámol, hogy 
ott az üldözések enyhülésével kétszáz zsidó lelekből 
álló közösséget talált, egész Palesztina területén pedig 
1050 családot. - Egy másik utazó, a . regensburgi R. 
Petachja, több évvel utóbb viszont arról emlékezik -
meg, hogy Jeruzsálemben mindössze egy zsidót talált, 
akinek magas adó fejében megengedték az ottmaradást 

A keresztesek alapította jeruzsálemi királyság az 
őt körülvevő iszlám gyűrűben nem tudott fennmaradni. 
1187-ben az egyiptomi Szaladin szultán visszahódHja 
az iszlámnak Palesztinát és ezzel megdől az egyház
nak közel évszázados uralma. Az uralomváltozás nyo
mán a zsidóság sorsa lényegesen javul ; mindjárt foko
zódik a bevándorlás, amelyet az európai üldözések is 
előmozdítanak. Alchárizi, a hires spanyol zsidó költő, 
1126-ban jár Jeruzálemben, és beszámol arról. hogy 
Szaladin szultán Ereebe való visszatérésre szólítja fel 
a diaszpora zsidóságát A még nem teljesen biztonsá
gos helyzet eBenére is a zsidók tömegesen indulnak 
útnak Egyiptomból, Perzsiából, Szíriábó), Európ~bóL kö
zöttük 300 franciaországi és angliai rabbi, hogy Erec• 
ben telepedjenek le. 

Amikor a tatárok és mongolok Európát elözönlik, 
ez súlyosan érinti Palesztinát .is, de mitsem változtat 
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azon, hogy a visszavándorlás folytatódjék. Móse ben 
Náchmán (Rámbán) a nagy bibliakommentátor, Erecből 
buzdítja a zsidóságot visszatérésre. Tanháza kat iskolá
kat alapít és az üldözések következtében meglépázott 
szellemi életet újból fellendíti. 

Palesztinának a XVI. század elején, 1517-ben a 
törökök által való elfoglalása nem hozott lényegesebb 
változást az ereci zsidóság életében, de ebben az idő
ben a Szentföldre is kiható más sorsdöntő esemény 
történt. 

VIII. 

Az újkor hajnalán vagyunk. Amerika ·felfedezésé
vel a Földközi-tenger 'elvesztette gazdaságHag és poli
tikailag szinte egyédülálló jelentőségél és az élet 
súlypontja az óceánra került át. Az Európából Indiába 
vezető tengeri út felfedezése feleslegessé tette a hosszú 
és veszélyes szárazföldi utazást s megszüntette Elő
ázsiának. Palesztinának is. az előző korokban betöltött 
nagy szerepét. Az egyház is elvesztette egykori súlyát 
s így a Szentföld három évszázadig távolmaradhatott a 
világpolitikátóL Ebben az időben Palesztina az akkor 
virágkorát élő Törökország zsidóságával tart fenn sze
ros kapcsoLatot. Egészen a XVIII. századig Törökország 
volt a Szentföld pénzforrása,' mind a bevándorlások elő
segítése, mind pedig a tanházak ·fenntartása tekintetében. 

Don Jószéf Nászi, Naxos hercege, a zsidó á llam 
eszméjét reális tervekkel akarta 1 a megvalósuláshoz 
közelebbvinni. A török kormány engedélyével felépíti 
Tibériás városát és képzeletében egész Galileának 
zsidó tartománnyá válását látta. A bevándorlók életfel
tételeiről is gondoskodni kívánt (selyemhernyó tenyész
tés). Terve azoriban a Szelim szultán halálával meg
változott politikai légkörben nem volt megvalósítható. 

A XVI-XVIII. évszázadoknak misztikus luamlatai 
szintén Erec felé vezetlek. A kabbalisták, kiknek Szá
fed lett szent helyük, a közeli megváltást hirdették és 
úgy érezték, hogy reményeik az ereci élettel valósul· 
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nak meg. - A történelmi megpróbá ltatások idején vol
tak, akik visszaéltek a zsidó nép messiási reményeinek 
hitével A sok közül a legnevesebbek Reubéni, Molchó, 
Sa bbatai Cövi. Igéretük : a galut megszűnése és zsidó 
á llam megalakulása, nem valósult meg, de mozgalmuk 
reái rányította a figyelmet Palesztinára és lanúja lett a 
zsidóság ereci törekvéseinek. 

A keleti zsidóság Ereebe vándorlása különösen a 
Chmjelniczkij- fé le kozá klázadás után következik be. A 
hivatalosan megrendezett vérfürdő megmenekültjeiból 
sokan veszik a Szentföld felé útjukat. - A XVIII. szá
zad 50-es éveiben lengyel- és oroszországi chászidok 
Tibériásban és Száfedben találnak otthont, virágzó köz
ségeket létesítenek s megvetik a chaszidizmus a lapját 
Ereeben is. Megható a· rajongó chászidoknak egész 
egyéniségüket á tható nagy szeretete a Szentföld iránt ; 
hitük szerint innen közvetlenül szállnak az imák az , 
égbe s ez a föld a túlvilági élet üdvében részesít. 

A messiási rajongó hitnek tragikus megnyilvánu
lása volt a kabbalista R. Júda Hechászidnak több száz 
hívével való ereci utazása (1699). Sokan már az úton 
megha ltak, legtöbbjük az egy évig tartó titazás'7 nélkü
lözéseiben fi zikailag teljesen leromolva érkezett Jeru
zsálembe és ott pusztult el éhség, betegség következ
tében. R. Júda Hechászid · halála közeledtét érezve, 
mindjárt megérkezése után házat és telket vásá rolt Je
ruzsálemben, mely Churbá t R. Júda Hechászid néven 
mai napig ismeretes. · , 

Keletnek nagy nyugalmát Napoleon zavarta meg. 
Egyiptomi hadjáratával az a ngol világhatalmat akarta 
megingaini az India felé vezető út elzárásávaL 1789 
április 17 -én felhívást intéz Ázsia és Afrika zsidóságá
hoz, jőjjenek zászlaja alá, felépíti Jeruzsálemet és visz
szaállítja Júda királyságát. A zsidók a szultán iránt való 
hálából vissza utasítják az a ján latot, résztvesznek Pa
lesztina erődítményeinek elkészítésében és a zsidó Chá
jim Muallim Farchi rpiniszter vezetése mellett je len 'é
keny zsidó csapat narcol a törökök oldalán, Bár az 
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utóbbiak hanciabarátsággal vádolták a zsidókat, .?k 
mégis végig kitartanak a törökök mellett. A Szentfold 
továbbra is török kézen marad, de Napoleon felhívása 
mindenesetre arról tanúskodik, milyen varázsszó lehe
tett előttük a Szentföld felépítésének ígérete. 

A megélhetés és az életkörülmé nyek azonban 
igen súlyosak voltak. Kelet és Középeurépa zsidósága 
ezért intézményesen szervezte meg a támogatást. E tá
mogatásban a XVIII. századtól kezdve résztvesz Euró
pa egész zsidósága. Az Ereenek juttatott segítő támo
gatás, a chaluka gyökerei a tannaitikus korig nyulnak 
vissza. Ez a szervezet fennállott a legutóbbi időkig és 
ha tha tósan támogatta az anyagi és szellemi életet. 
Mindez azonban csak igen kis mértékben tudta enyhí
teni a zsidóság nagy nyomorát, melyet a felülrő l irányí
tott iosztogatások és elemi csapások még csak fokoztak 
Chateaubriand, a francia romantikus költő, aki a XIX. 
század elején já rt Erecben, azt írja: "Ennek az ország
nak becsületes lakói olyanok, mintha idegenek le nné
nek saját országukban. Az üldözések ellenére még 
mindég remélik a megvá ltó eljövetelét és közben szót
lanul csüggesztik le fejüket, anélkül, hogy sorsuk mi-

. att panaszkodnának" 
1832-ben Szíria Palesztinával együtt Egyiptom ural· 

ma alá kerül. Az ott kitörő zavarok sok zsidó életet ol
tanak ki, a vad hordá k elpusztítjá k Száfed egyetlen 
héber nyomdájá t és megsemmisítik a héber könyveket. 
Még ennél is nagyobb veszteséget okozott 1837 telén 
a földrengés, mely Száfedet teljesen elpusztította. Kb. 
2.000 zsidó vesztette életét. Az életbenmaradottak ott
hagyják a misztérium városának rommá lett falait és 
Jeruzsálemben telepednek le. Helyzetük javításán fá
radhatatlan segítőkészséggel dolgozik MonteHore Mózes, 
a nemes emberbarát, aki hét ízben járt Palesztinában. 
(Legutoljára 90 éves korában .) Nemcsak anyagi támo· 
gatást nyújt, hanem egy tervet is kidolgoz az ereci élet 
produktivvá tételére, a mezőgazdasági munka elsajátí
tására és müvelésére. 

A palesztinai politikai állapotok. a nagyhatalmak 
Az. IMIT li:vkönyve. 1948. 21 
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beavatkozásához vezettek Anglia több. európai ország
gal együtt, félve Egyiptom közelk~leti hatalmától, Pa
lesztina és Szíria visszaadását követeli és az 1840-es 
londoni konferencia eredményeként Törökország vissza 
is kapja Palesztinát. 

lX. 

· Ettől az időtől kezdve mindinkább fokozódó euró
pai befolyás érződik Palesztinán és .megszűnik az el-

. mult három évszázadra jellemző elszigeteltség. Versen
gés indul meg: a földrész meghódításáért, látszólag v~l
lási indokkal, valójában politikai célért : a közelkeleti 
kulcspozíció birtokbavételéért Angol részről több . kez
deményezés történik annak érdekében, hogy Palesztinát 
adják vissza a ·zsidóságnak. (Lord Shafte~bury, Char
les Henry Churchill stb.) Valószínű, hogy e tervek mö
gött nemzeti érdekek húzódnak de tény, hogy a zsi
dóság,· nyilván az egyenjogúsítás reményében nem ta-

. núsított érdeklődést ·á jövőjét jelentő kérdés irán t. 
Az angol politikvsoknak e Palesztina-tervei mellett 

angol írók, ·költők szeretetfel foglalkoznak írásaikban a 
Szentfölddel. . 

A Szuezi-csatorna megépítésével a Földközi-tenger 
és az Indiai-óceán között rövid tenged út jött létre, to
vábbá . a nen1zetközi politika érdeklődése Japán előre
törésével a Csendes-óceán felé irányul és oda Európá
ból a Ieg.rövidebb út a Földközi-tengeren át vezetett. 

· Ennek a tengernek partjai köré tömörülnek tehát ismét 
a vezető á llamok életbevágó érdekei. }gy lesz Palesz
tina újból stratégiailag, politikailag és gazdaságilag fon

, tos középpont 
De ezzel a nemzetközi érdekJődéssel párhuzamo

san halad a zsidó népnek nemzeti öntudatra ébredése. 
Rabbi Hirsch Kalischer, Mózes He~s és Leo Pinsker 
.munkáiban - ha különböző utakon is ·- a népi gon
dolat gyökeréig jutnak el. Túl azonban az ideológiai 
alapvetése n, a történelem eseményei is Ci ón felé · mu· 
tatnak Azokban az évtizedekben,_ amikor, Európa álla-

J 
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mai egymásután egyenjogúsítják a zsidó egyént, a cári 
Oroszországban a legszörnyűbb pogromok játszódnak 
le. A keleti zsidóság tragédiáján át eszmél arra, hogy 
a galut nem oldja meg kérdéseit s biztonságos otthon 
és haza után vágyódik. 

. A zsidó nemzeti gondolaHól áthatott lelkes · zsidó 
ifjak kivándoriása indul meg (Bilu), hogy .Erecet mező
gazdasági telepítések által (Ijjáélesszék. Kimondhatatlan 
lelkesedéssel állnak oda az évszázadok rablógazdálko
dása során · elpu~ztult talaj megjavításához. A mérges 
gázokat lehelő macsarakból virágzó gabonaföldek lesz
nek és a kibbus háávodá, a munka meghódításának 
jelszayával zsidó kezek nyomán 'épül az ország .. . 

Epül az .ország és a hősiesség nyomán Herzl pró
fétai álma életté válik. 
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TITKÁRI JELENTÉS. 

- Felolvastatott az IMIT 1948 dec. 30-i közgyülésén. -

Tisztelt közgyüfés l 
A magyar zsidóság tragikus pusztulása a megma

radottakat - közösséget és egyéneket - fájdalmuk 
mélyére taszította le és sokáig elnémította. A külső oko- ' 
kon kívül ennek tudhafó be, hogy a felszabadulás után 
három esztendőnek kellett eltelnie, míg az IMIT újjá
a lakulhatott Hogy irodalmi tá rsulat íly méretű ember
irtás utá n egyáaalában feléledhetett, annak köszönhető, 
hogy a zsidó tudósok és írók nagyrésze Budapesten 
lakott, ahol a pusztulás nem volt teljes . 

A megmaradottakból is kért újabb áldozatokat a 
halál az elmult évben. 82 esztendős korában tért örök 
nyugovóra cambridgei hontalanságába n Krausz Sámuel, 
az európai zsidó tudomány utolsó .n~gy képviselője. 
Művei egy egész könyvtá rat tesznek ki, a hetvenedik 
születésnapján kiadott bibliográfia 1315 írásáról ad szá
mot (Eli Strauss :~ Bibliographie der Schriften Prof. Sa
muel Krauss'. Wien, 1937.). Ez a szám az utolsó év
tizedben jelentékenyen gyarapodott. Munkássága nem
csak számban, de tartalomban is gazdag volt: Szent
írás és Talmud, történelem és régiségtan, vallástörténet 
és művelődéstörténet, nyelvészet és folklór, kézirattu
domány és könyvészet egyként foglalkoztatták. Mun
kásságából az IMIT-nek is jutott. A négykötetes Szent
írásnak Bacher Vilmos és Bánóczi József mellett ő volt 
a harmadik szerkesztője . Kiadványaink sorában jelent 
meg a Derech Erec rábbá és zutá magyar fordítása 
(Jalmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Bp., 1896.) : 
Ev könyveinknek a megindulástól munkatársa, még Bécs
ből is gyarapította őket dolgozataivaL Cambridgeből Bu
dapestre vágyódott, egyik utolsó dolgoza ta ., Budapest 
tudósai" -ról szól (Mecuda. V- VI. London, 1948. 447-
473.), felidézvén azt a légkört, amelytől gondolatban nem 
szakadt el utolsó percéig. 

Magyarországról származott , itt végezte tanulmá-
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nyait Ziegler Ignác, karlsbadi , rabbi i_s, aki a, németek 
elől menekült Ereebe és ott erte utol a ha la i 87 esz
tendős korában. Nagy tudását és széleskörű ismereteit 
a zsidó tudomány népszerűsítésére fordította, bá r ra
gyogóan bizonyította önálló kutatásra v~ló , ráte~~ettsé
gét is egy hatalmas műben, amely _a M~dras ku_al~h~
sonlatai alapján összeállította, rotkent latta a zstdosag 
a római császárságot (Die Königsgleichnisse des Mid
rasch. Breslau, 1903,). Széles körök számára megindí
totta a "Volksschriiten ü ber die jüdische Religion " cím ű 
sorozatot, amely neves tudósok tollából adott közre egy
egy népszerű tanulmányt a zsidóság fontos problémái
ról. O maga többek között Hóseával, Ámosszal. Ezé
kiellel és Maleáehival foglalkozott, Ezékiellel éppen az 
IMIT 1911-es Évkönyvében (142- 162.). Később össze
foglaló munkában ismertette az összes prófétákat (Ein 
Volksbuch ~ber die Propheten Israels. Mahr.-Ostrau, 
1938.). EnneK. a könyvnek a bevezetése őszinte hangú 
önéletrajzát is adja. Főművének, a zsidó etika foglalat
jának napvilágot látott két kötete (Die sittlich e W eit 
des Judentums. I. Leipzig, 1924 ; II. U. o. 1928.) Szaád
jáig jut el. Kéziratban maradt nyomdakész harmadik 
kötete a középkor zsidó etikusait mutatja be. Kívána
tos volna mielőbbi megjelentetése. 

Az IMIT égisze alatt folytatta munkásságának egy 
részét Frisch Ármin is, a rnelegszívű tanár és tudós . 
Az ő nevéhez fűződik és nevét meg fogja örökíteni a 

ÉMa~!'ar-Z~idó Okleyéltár l. köt~ té nek kiadása (Bp., l 903.). 
vkonyvemkben lattak napvilágot elmemozdító törté

nelmi és pedagógiai tanulmányai. Hasznos munkát vég
zett azzal, hogy "Szemelvények a Biblia utáni zsidó 
irod?lomból" címmel (Bp., 1906.) egy kötetnyi szöveget 
fo:d1tott a napjainkig terjedő postbiblikus zsidó irodalom
b~~ · ~ felsza?a~ulá~ után sűrűn tárgyaltunk élete fő
muye_n: k (Űsizrae,It?l a kereszténységig. I- V: rész) ki
~da~arol. Gazdasagi okok állták útját annak hogy meg-
erhesse megjelenését. ' 

, Y ~lasz~mányunk tagjai sorából kidőlt Hirschler 
lgnac htttanarl a berlini Lehra:!stalt-on Steinschneider· 
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nek talán utolsó hallgatója ; tőle kapta doktori érteke
zésének tárgyát is (A külső tudományok szerepe és tör
ténete a középkori zsidóknál. Bp., l 901. v. ö. Bloch
Emlékkönyv. Bp., 1905. 107- 114.). Eltávozott körünk
ből Kőrösy Kornél egyetemi tanár, az élettan és az át
öröklés kiváló kutatója, a Pro Palesztina Szövetség el
nöke és Polgár György ügyvéd, a Pártfogó Iroda egy
ko~i érdemes vezetője . Emléküket kegyelettel őrizzük 
meg. .. 

Tisztelt közgyülés l Ürömmel jelenthetem, hogy ha
marosan megje-lenik az IMIT l 948-as Ev könyve, több · 
mint húsz ív terjedelemben. Ez a tény Hgyelemre tart
hat számot, hiszen az első világháború és hasonlítha
tatlanul kisebb vérveszt~ség után csak tíz esztendővel 
folytathatta a Társulat Evkönyvei sorát (1919-1928-ig 
szünetelt), míg most a hallgatás idejét felére csökken
tettük. Figyelemre tarthat számot ez a tény azért is, 
mert a felszabadulás óta többször tervezett gyüjtőmunka 
szerkesztési kísérlete csődöt mondott, míg az IMIT újjá
alakulásának már első évében meg tudta ezt valósítani. 

Tárgyalásokat folytattunk a Kéldor-könyvkiadóval 
a Hertz-Biblia egykötetes kiadásának ügyében. A Tár
sulatra ez azonban olyan anyagi terhet hárított volna, 
amelyet jelen körülményei l{özött nem vállalhatott 

Magam Keszthelyen három ízben - utóljára dr. 
Hah n István barátom társaságában - tárgyaltam dr. 
Iványi Béla, nyug. egyetemi tanárral az Oklevéltár pót
kötetének megszerkesztéséről. Iványi professzor hosszú 
évtizedek munkájával q1agyarországi és külföldi köz- és 
magánkönyvtárak, vagy levéltárak anyagából másolt és 
regesztázott eddig ismeretlen zsidó okleveleket. A l,<ö
zépkoriak egyrészének regesztéit az IMIT l 948-as Ev
könyvében most közzéleszi (Középkori regeszták a ma
gyar zsidóság multjára vonatkozólag. 7 4-88.), e bból 
azonban kb. tíz középkori oklevél kimaradt. Hozzám 
intézett legutolsó levelében (1948. dec. 6.-ról) arról ér
tesít, hogy a XIV- XVII. századi anyaga eléri a száz 
darabo\. Számítása szerint egy 1700-ig, vagy 1711-ig 
terjedő pótkötet húsz ív terjedelmű lenne. Ezt a művet 
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- megfelelő írói honorárium mellett - nyomdakészen 
rendelkezésünkre bocsátaná, amely kiadatásáig az IMIT 
irattárában kapna helye t. ",gy azután - írja - nem 
érheti Önöket az a veszedelem, hogy halálom után 
jegyzeteimet eltüze1ik vagy kidobjá k és az · egész kuta- · 
tást újra lehet kezdeni, ha ugyan ehhez valakinek kedve 
leszen. Elvégre ezzel is s?ámolni kel l, mert immárön 
71.-ik évemet tiprom". Ez a munka a magyar zsidóság 
történelmének megírásáná l nélkülözhetetien lesz; kia
dásával az IMIT szelgálatot tenne az egyetemes zsidó 
tudománynak. 

Előadóüléseinket az idén még nem a szekott szám
ban rendeztük meg. Első, réprezenta tiv ünnepélyünket 
a 48-as szabadságharc századik fordulója alkalmából 
tartottuk. Előadásaink tárgysorozata a következ9 volt : 

1947. december 80.-án : 
1. Dr. Földes István : Elnöki megnyitó . 
2. Dr. Szemere Samu : Az IMIT új feladatai. 
3. Tisztújítás. 
1948. április 18. -án : 
Dr. Szemere Samu: Elnöki megnyitó. 
Bartók Béla : Rondó C-dur. 
Rózsavölgyi Márk : Magyar táncok. 

· Zongorán előadja : Aczél Erzsébet. 
Grünvald Fülöp : A zsidó ifjúság a magyar sza

badságharcban. 
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a btís őszi szél ... 
Vörösmarty Mihály : Gondolatok a könyvtárban. 

Előadja : Ascher Oszkár szavalóművész. 
Dr. ~omlós Aladár : Magyar-zsidó írók 1848-ban. 
Pet~~ Sándor : Naplórészlet a zsidókról. 
Petoh Sándor: Feltámadott a tenger . 

. Előadja : Róbert Mária szavalóművésznő. 
W E:tner Leó : Három magyar tánc. 
D Zongo!á~ el?adja,: ,Aczél Erzsébet. 

r. Kardos Laszlo : Zaroszó. 
1948. november 28.-án : 
l. Elnöki megnyitó. 
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2. Dr. Benoschofsky Imre : Izráel és a z'sidóság. 
3. V as vári István : Versek. 
1948. decemb,er 30.-án : 
1. Szemere Samu : Elnöki megnyitó. 
2. Lőwinger Sámuel : Vallás, tudomány, irodalom. 
3. Scheiber Sándor: Titkári jelentés. 
Taggyüjtésünket előlről kellett kezdenünk. Tag-

jaink száma a mai napon : 280. · 
Kiadványaink különböző helyeken őrzödtek meg, 

ezeket összegyüjtöttük, raktárunkat rendeztük és tag
jainknak a meglevő kötetekből - kérésükre - egy-egy 
sorozatot bocsájtottunk rendelkezésre. Levélben értesí
tettük a vidéki hitközségeket is, hogy egy-egy lMIT so
rozattal kívánjuk megvetni új könyvtáruk alapját. Aján
dékunkat a hitközségek hálával' fogadták. 

Az európai és benne a magyar zsidóság - Ze
chárjának Chanukka szombatján olvasandó szavaival -
tVN~ ~'l~ ,~N (III. 2.): ,,tűzből kimentett üszök". Taní
tóira, tudósaira és íróira vár, hogy újból formát kapjon 
és rendeltetését betöltse. Ebből a · munkából vállalja az 
IMIT a reá eső részt. A jövőben ennek · f.okozottabb 
mértékben szereme megfelelni. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét 
. SCHEIBER SANDOR. 

titkár. 
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