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ZSIDO TEMPLOMOK EUROPABAN.' 

(Képek és emlékek.) 

Lázas korunk gyorsan él és gyo1·san - felejt. Ha azt 
olvassuk például ma, hogy valamely vidéki városunk
ban az ottani hitközség által - mondjuk például Becs
kereken vagy Eperjesen - nagy áldozatkészséggel 
épült s az egész város díszére szolgáló, stílszerű zsina
gógát avattak föl a város egyik legszebb terén a fő- és 
aHspán, a polgármester, a városi hatóság, a közös had
seregbeli s a honvéd tisztikar, sőt itt-ott a helybeli 
keresztény vallásfelekezetek lelkészeinek jelenlétében, 
nagy ünnepélylyel és az egész lakosság részvéte mellett : 
a legtöbb köztünk azt hiszí, hogy ez mindig így volt, 
sőt nem is képzelnők másképen. Elfelejtjük, hogy alig 
választ el bennünket néhány évtized attól az időtől, mi
dőn még a saját honunkban is nem oly könnyü dolog 
volt, egy-egy zsidó templomra valami jóravaló helyen 
a város ban még j ó pénzért is telket kapni, telket, me
lyet a közügyre való tekintettel ma az illető törvény
hatóságok ily alkalmakkor rendszerint díjtalanul en
gednek át a községeknek. Sőt nem ritkán pénzbeli 
áldozattal is járulnak hozzá a zsidó templom építésé
hez. Semmi sem jellemzi találóbban a <<volt 1> és a «van .. 
közt való éles különbséget, mint például az az egy tény, 
hogy míg az ötvenes évek végén a pesti hitközség drága 
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pénzen csak nagy nehezen és ~osszú .alkudozá~ok, ké
regetések után tudta megkapni a dohany-utczal telket, 
melyen a budapesti főtemplomot már megazoktuk látni, 
addig néhány évvel ezelőtt ugyancsak a főváros ható
sága minden hosszabb vita nélkül átengedett ·a buda
pesti zsidó hitközségnek, még pedig a fővárosnak ma 
határozottan legelegánsabb negyedében, az új parla
menti palota szomszédsá_gában, sokkalta nagyobb telket 
telj esen ingyen egy új zsinagóga építésére, csak azt a.z 
egyet kötve ki, hogy a hitközség arra a nagy telekre 
egy iskolát is lesz köteles építeni. 

Mert a sötétebb kor nálunk is nem oly rég hogy le
járt, ha ugyan lejárt már egészen. Ugyan mennyi idej e, 
hogy Budapesten - Ó-Budán kívül - zsidók egyálta
lában újból lakhattak állandóan? Az az intolel'áns 
szellem, mely kivált a XVII-ik és XVIII-ik században 
nálunk is uralkodott, bizonyár a nem engedte a zsidó 
templomok építését, sőt a zsidók kénytelenek voltak az 
akkor oly távolesö, jelentéktelen Ó-Buda városál:an 
megvonulni. A budapesti hitközségnek jórésze még ma 
is Ó-Budáról szárma,ztatja eredetét, s ott is épült az 
első s ismert zsinagóga; ama, egyszerűsége mellett is, 
szép magas oszlopcsarnokával s szabad fekvésénél, 
széles homlokzatánál stb. fogva még ma is e város
résznek talán legszebb középületét képező ó-budai zsi
nagóga, mely soká az egyetlen volt a főváros mai terü
letén. Az épület, mely mellett most az elektromos vasút 
kocsijai robognak el naponként, még csak vagy húsz év
vel ezelőttig azonban az utcza felé nem igen látszott. 
A hatóság a régibb időben t . . i. a zsidóknak szigorúan 
megparancsolta, hogy a tervezett új zsinagógákat csakis 
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ccminden oldalról magas fallal körülzárt udvarbann 
szabad építeni, s hogy az utczáról legfölebb csak egy 
kis bejárás engedhető meg. Így volt ez az ó-budainál 
is. A hetvenes évek végén aztán Yégre lebontották a 
szép épületet szinte láthatatlanná tévő otromba falat, 
s ma a templom méltóságteljes frontja szabadon áll s 
a főutczára néz. Az ó-budai zsinagógának hire annak 
idején messze eljutott hazánk minden városába s a. 
magyar zsidóságban mindenütt bizonyos áhítattal és 
büszkeséggel beszéltek róla, mint valami építészeti cso
dáróL V annak dolgok, melyek a fogékony gyermeki 
szívbe elolthatatlanul vésődnek be. Így soha sem fogom 
elfelejteni, milyen mély benyomást tett rám, mint gyer
mekre, amaz alföldi magyarváros ban, melyben ueveked
tem, egy igénytelen egyszerű keretbe foglalt kép, me
lyet egyik ottani rokon om lakásánn.k falán nem győztem 

mint kis fiu eleget bámulni. E kép az ötvenes évek egyik 
leghiresebb zsidó kántorát ábrázolta (nevét bizony el
felejtettem már), a mint a (( nagyszerű )) ó-budai tem
plom frigyládája előtt a (( halljad ~raél, a mi Istenünk 
egyetlen ,> -t énekli telj es ornátusban és a szentirással 
karján. Mint valami félistenhez, úgy tekintettem min
dig ama csodakép ünnepelt művésze felé, s az az egy
szerű kép mély benyomása még soká kisért egész éle
temen át. 

A budapesti hitközségnek ma sincs - ez tagadbatat
lan - nagy számához képest elég nyil ván os temploma, 
mivelhogy az állandó s nyilvános zsidó templomok 
száma a fővárosban csak ötre rúg mindössze, a régi 
ó-budaival együtt: a dohány-utczai, a rombach-utczai 
orthodox templom, továbbá a budai várhegy alatt i és 
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a csak néhány éves inkább kápolnaszerű kis zsinagóga 
a budai ujtelkiDunaparton. A legrégibb, szintén állandó, 
de egy udvari melléképületbe beépített voltánál fogva 
egészen nyilvánosnak alig nevezhető zsidó templom 
a magyar főváros pesti oldalán az Orczy-házban levő, 
a Király-utcza és Károly-körut ismeretes rengeteg, de 
épenséggel nem szép sarokházának első udvarában, be
járással az udvar hátteréről a körút felől. Ez imaházban 
még az orthodox rítus járja. 

A dohány-utczai templomot 1854-től1858-ig Förster 
bécsi építész tervei szerint építették és az ötvenes évek 
végén avatták föl. Míg az új nagyszabású keresztény 
templomok (Mátyá.F~-templom Budavárában, Szt.-István 
bazilika stb.) föl nem épültek, ez volt határozottan a 
magyar főváros legdiszesebb isteni tiszteletre szánt 
épülete; még ma is a legszebb európari zsinagógák 
egyike, bár az ujabb .külföldiek közül sok felülmulja 
már. Kár, hogy szerencsétlen, ferde fekvésénél fogva 
építészeti szépségei kevésbbé ötlenek föl. Szinte merész
ség számba ment annak idején a toronyórák alkalma
zása a zsinagóga két tornyán, amint hogy az ilyesmi 
egészen új dolog volt az addigi magyar zsinagógákban. 
Hogy az orgona-kiséret sokak szemében akkor szintén 
hallatlanul merész ujítás volt, azt itt csak mellesleg 
érinthetem, de ki kell emelnem, hogy a dohány-utczai 
zsinagóga orgonája, melyet a derék Wöhler orgonás 
müvészete tett hiressé, talán még n1a is a legkitünőbb 
Budapesten. 

Az orthodox templom a Rombach-utczában jóval ké
sőbb épült a dohány-utczaináL Sikerült tiszta mór 
ízlésű épület, érdekes belsővel7 hol a frigyláda a tem-
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plom hajójának közepén van. A szép épület elhelye
zése a pesti Erzsébetváros ez egyik legszűkebb utczá
jában a lehető legszerencsétlenebb s ennélfogva idegen 
alig látja. Még elrejtettebb helyen a különben szerény, 
de elég tágas budai főzsinagóga, t. i. az öntöház utczá-

. ban, a királyi várkert alatt, melynek magaslatairól a 
templomnak épen tetejét látni. Orgonára a templom 
még nem tett szert. Csak fiszha1·monium emeli az isten
tisztelet ünnepélyesRégét mindeddig. Az ujtelki góth 
ízlésű csinos, de igen kis templomocska csak néhány 
évvel ezelőtt készült el. To1·nya nincs s háttal a Du-

l , nara nez. 
Jelen czikkem tárgya nem lehetvén az , hogymost a 

magyarországi vidéki zsinagógák közül akár csak a 
főbbeket is isme1·tessem - hiqzen így e sorok a vég
telenbe nyulnának, de meg különben is talán mégis ér · 
dekesebbek és ujabbak az olvasóra nézve az idevágó 
külföldi viszonyok, nézzünk már most előbb át Bécabe 
s aztán tovább a többi nemzetekhez, habár az ujabb 
kor néhány sikerültebb alkotása e téren hazánk vidéki 
városaiban is, mint pld. az esztergomi, a debreczeni, 
kolozsvári, székes-fehérvári, győri, temesvári, szombat
helyi, de főleg a nagy-becskereki zsinagógák megérde
melnék a rövid külön méltatást. 

Varsó után az európai kontinensen bajosan lesz zsidó 
hitközség, melynek lélekszáma a bécsivel (már 1890-ben 
1.;{64,548 lakosból 118,495) versenyezhetne. Azonban 
e rengeteg városban, melynek politikai s társadalmi 
élete ez idő szerint oly megdöbbentően föl van dúlva, 
hiába keresnénk egy például a budapesti dohány-utczai
val mérköző zsidó templomot, j ó ilehet másrészt meg 
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kell engedni, hogy a kisebb, de állandó és nyilvános 
zsinagógák száma ott (a ezek között egy pár igen csinos 
új alkotás van) sokkal nagyobb, mint nálunk. 

A főtemplom az úgyis szűk belvárosnak is a legkes
kenyebb utczalabyrinthnsában a Seitenstettengaase-ban 
van, melyhez képest méga mi váczi-ntczánk is azinte 
széles boulevard. Az egész utczán hét-nyolcz lépéssei 
bizvást áthaladhatni. A templom kivülről mint olyan 
föl sem is ismerhető. Csak ha az alacsony előcsarno
kocskán át a belsőbe belépür;1k, vesszük észre némi 
meglepetéssel, hogy az imaház mégis szebb s tetsze
tősb, mint a hogy ily külsőségek után vártuk volna. 
:Már az, hogy köralakú, s inkább kedves kis szinházhoz 
hasonlít belső ezerkezetére nézve, némileg érdekes ka
raktert ád az egésznek. Akusztikája meg épenséggel 
kitünő. Sokszor hallgattam itt, mikor Bécsben jártam 
az egyetemet, a felejthetetlen Jellinek dr.-t, ki külső 
j elenéaében előttem már csak azért is egészen "unicum » 
volt, mert borotvált arczú zsidó papot még addig soha
sem láttam. Inkább is valami katholikus püspökhöz 
hasonlított, mint rabbinnshoz. 

Mutatósabb a másik bécsi főtemplom a lipótvárosi 
cTempelgasse"-ban, mely jóval későbben 1853-tól 
t 858-igépültFörster Lajos terveiezerint byzanczi stílus

, ban. Szépen díszített, de nem nagy; főhomlokzata, habá1· 
ez az épület sem áll szabadon, de legalább az utczára 
azo Igál. 

, Mint a dohány-utczai zsinagógában, úgy itt is 
ket karzat van egymás fölött a nők számára. Itt alkal
maztak továbbá először egy e czélra beszerzett készülék 
segítségével fölemelhető R leszállítható azóazéket. Igen 
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csinos föl eg a templom előcsarnoka, gazdag om amen ti
ká.jával. 

A bécsi egyéb zsidó templomok közül (vagy 20 van) 
még a Fleischer építész tervei szerint készült gót ízlésű 
Máriahilfi templomot említjük, mely ha csak kissé na
gyobb volna, a. császárváros első rangú építészeti 
nevezetességei közé tartoznék, a mi nem csuda, ha 
meggondoljuk, hogy építője úgyszólván specialitás a 
templomépítés terén, s hogy évtizedekig a világhírű 
Schmidt bécsi építész egyik főmunkatársa volt az ot
tani városháza s más monumentális épületek építésé
nél. Egyik nevezetessége továbbá Bécsnek az ottani 
(ősrégi) török zsidó község imaháza (a Circusgasseban), 
mely az arabs építészeti stilus egy ujabbkori kis re
meke, s a nyolczvanas években készült. 

Mikor legutóbb ismét Stájerország gyönyörű fekvéső 
fővárosában időztem, el nem mulaszthattam az ottani 
díszes új zsinagóga megtekintésé t. Bizony túltesz a bé
csieken, sőt általában a legszebbek közé tartozik. Csak 
néhány évvel ezelőtt avatták föl sa sebesen folyóMura 
partján emelkedik. Keleti izlésű nyerstégla-építmény 
szép kupolával. J o bbról és balról hasonló stílusban két 
profán épület: a községháza meg az iskola. Ezek kö
zött kellemes kertecskék. Az egész igazán kedves cso
port, mely a.z egészben alig másfélezer lelket(1890-ben 
1255) számláló gráczi község áldozatkészségéről szép 
ta.núságot tesz. Belseje is csupa kellem s méltóság. 
A nagy költségeket még sem győzbette volna a törpe köz
ség, ha az uralkodó beleegyezésével rendezett sorsjáték 
folytán nem gyarapíthatta volna a szükséges tőkét. 
Ez volt az első, eddig Ausztria-Magyarországon egyet-
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len eset, hogy egy zsidó templom sorsjáték közvetítésé
vel épülhetett. A zsinagógát, Gráczba az új hidon be
lépve, ettől jobbra már messzirőllátni. 

Eddjgelé (Linz et ki véve, melynek templo!Da kicsiny
ségéné] fogva alig é1·demel említést) Bécstől délre le 
egész Triesztjg a gráczi az egyetlen ékes b zsidó templom 
Ausztriában. A trieszti zsinagóga e hatalmas kereskedő 
város elég nagy a virágzó községének (vagy 5200 lélek) 
sehogy sem felel meg. 

Kiváló érdekességü ellenben, hogy utunkat Ausztriá
ban északnak folytassuk, a világhírre emell{edett r égi 
p'rágai templom az ottani ,Józsefvárosban, melyet az
el őtt zsidó vá1·osnak neveztek. A hányszor magfordulok 
a rendkívül festői fekvésű Prágában, el nem ronlaszt
hatom e zsidó templom-unicumnak sa vele kapcsolatos 
csupa költészettel telt, régi zsidó temetőnek meglátoga
tását. Prágában már több mint ezer év óta laknak zsi
dók s Közép-Európában talán az egy Worms-on kívül 
alig lesz város, melynek hitközsége régibb történetre 
tekintbetne vissza. Templom és temető a cseh főváros 
elsőrendő látnivalóságai közé tartoznak, malyeket vajmi 
kevés utazó azokott kihagyni uti programm j ából. 
A prágai zsidó község létezése okmányilag rnár a X-ik 
századból konstatálható. A keresztes hadjáratokig bé
kén éltek a prágai zsidók ottani ghettójukban, de 
mint mindenütt, úgy itt is e hadjáratok nyomában ke
letkeztek az első embertelen üldözések, melyek az 
1389-iki •prágai vérfürdőben» érték el tetőpontjukat. 
SorHuk csak az emberszerető II. ,József császár trónra 
jutásával javult. 

A prágai rógi zsinagóga, a világszerte ü;merctca 
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<<Altneuschulel> a szép s fölöttebb érdekes cseh főváros 
legrégibb épületei közé számítandó, mintbogy ezen a 
helyen már a X-ik század előtt volt zsidó templom, 
malynek alapfalait meghagyva, a XIII-ik században 
építették a mostanig is fennálló <<új'' templomot, még 
pedig föltünő ritkaságképen - gót izlésben. Kimond
hatatlan az az érzés, mely az embert, bárminő vallás 
híve, e tiszteletre méltó vén falak látásánál, malyekről 
sok század szenvedésteljes története szól hozzánk, el
fogja. A magas boltívek, a titokzatos félhomály, a ré
giségtől megbarnult, erőteljes oszlopok, a mély csend: 
mindez megkapja lelkünket. Kiváló nevezetessége az 
«Altneuschuh -nak egy a falróllógó régi zászló, melyet 
III. Ferdinánd császár a prágai zsidóknak kitüntetéskép 
azért ajándékozott, me rt vitézül viselték magukat 
1648-ban Prágának a svédek által történt ostromol
tatása alkalmával. 

Az Elba, mely Csehországban az <<Óriás hegység» 
vad sziklacsúcsai közt fakad, s melynek fö mellékfolyója, 
a Moldva, az ős Prága házait mossa, egész Meissenig, 
Bzászot·szá.gban, gyönyörű folyam. Leitmeritztől, hol a 
cseh szó végleg a németnek enged, Drezdáig csupa 
erdő, magas hegy, szikla, maj d meg gyümölcsös kertek. 
itt-ott egy-egy regényes várrom, aztán meg festői nya
raló-telepek lánozolata az egész part. Valóbau paradi
csomi vidék ! Drezdában az idegen első lépései közé 
azokott tartozni a nagyhirü «Brühl'sche Terasse11-ra 
való séta. Ha oly csodálatos világhirét nem költötték 
volna e terrásznak, határozottan jobban tetszenék. 
Ami a kilátás nagyszerüségét illeti, bokájáig sem ér 
annak a tündéri látványnak, mit a mi budai királyi 
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kertünk magaslatáról élvezhatni. Pedig dehogy van 
ennek a mi terraszunknak ilyes világhh·e, s kérdés, 
l~sz-e valamikor? Ide azért tartozik a szász <<Elb-Flo
rencz>> e fénypontjának említése, mert ha .az itteni 
fölséges kertet megkerüljük, azonnal elénkbe tünik 
tompa, magas kupolájával az utóbbi években ügyesen 
restaurált drezdai zsinagóga is, a nagy Sempernek 
egyik bar nem terjedelmes, de igen sikerült müve. Az 
érdekes templom, mely a Zeughausstrasse-ban van, a 
Moritz emlékkel szemben, byzanczi izlésü. Hatalmas, 
nyolczszegletű kupola diszíti. Semper 1838-40-ben 
építette. Belsej e kevésb bé sikerült, mint a csinos külső. 
Azt tartom, hogy a belső díszités kissé túlságosan tarka. 
Mellesleg jegyzem meg, hogy 1863 előtt való időből 

csakis két helyen lehet Szászországban zsidó templomot 
látni, Drezdában és Lipcsében (itt a zsinagóga jelen
téktelen), minthogy - szinte hihetetlennek hangzik -
1863-ig a műveltségére oly büszke szász királyságnak 
csak e két városában volt szabad zsidónak állandóan 
laknia, másutt sehol. Azóta is csak egy nagyobb község 
alakult ott: Chemnitz-ben a << szász Manchester))-ben 
vagy 7-800 lélekkel. Alakulóban vannak továbbá 
még községek Plauen-ben és Z wickau-ban. 

A szász és porosz földről oly sűrűn keresik föl a kö
zeli Carlsbad-ot, hogy az ember e pompás fürdőváros 
utczáin járva, meglepetéssel veszi észre, hogy a helynek 
határozottan nemzetközi jellege rlaczára azon hangok, 
melyek legelőször ütik meg fülét, Berlinre és Drezdára 
e~~keztetnek. A szász és az északnémet kiejtés uralko
dik Itt csakugyan a bábeli nyelvchaosz fölött és német
országi hitrokonaink dicséretére legyen mondva, ők 
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adták a legtöbb adományt is arra a cz~Jra, hogy a szfp 
zsinagóga a carlsbadi Parkstrasse-ban íölépülhessen. 
Ki ne ismerné a cseh világfürdőnek ezen legelegán-
sabb, a hegynek gyengéden emelkedő utczáját, pompás 
palotáival, melyeket mindkét oldalról gondosan ápolt 
előkertek szegélyeznek s árnyékos kettős fasorával? En-
nek a palotasornak is a legszebb épülete kétségtelenül 
az utcza bal oldalán emelkedő zsidó templom, melyet 
vVolf, stuttgarti kir. építészeti ta.nácsos, kimint maga 
is zsidó építő müvész, ko1·unk nagyobb zsinagógaépítői 
közt az első helyek egyikét foglalja el, arabs-mór stí-
lusban épített. A templomot 1877 -ben a\atták föl. Az 
egész valóban egy kis remekmű, s ha meggondoljuk, 
hogy Carlabadban a zsidók száma még nem is ezer, 
továbbá, hogy csak 1869 óta van a városnak külön 
rabbija, teljes elismerést érdemel az ottani hitsorsosok 
áldozatkészsége is, bár eb b öl magából még sem kerül-
hetett volna ki e díszes templom, ha a száJnos zsidó 
hitű fürdövendégek a világ minden tájából nem járul-
tak volna hozzá filléreikkeL A templom izléses belseje, 
de főleg a gyönyörű világítás és a kitünő női énekkar 
- itt hallottam először zsinagógában ti ~::;tán női kart az 
istentiszteletnél -malyben a városelső izraelita család-
jainak hölgyei vesznek részt, a pompás orgona nlindig 
nagy hatást tettek rám, bár már azelőtt is gyönyörköd · 
tem volt a cseh testvérfürdőhely, a fölsógos fenyöerdöi-
ről hires Marienbad szintón igen csinos tomplomtiban. 
Emezt főleg az ott gyak1·•tn mint fiirdöveudég · .. .. .t 
Bleichröder ismeretes berlini btlnkt\.1· nngy ~~-O/If; t 
mányainak köszönhetni. A für<löil·()l s ~~ ~smo· . ~ 
retes Teplitz, ósznkcRohorA~tlgi vriros ~ J~ógt\Jti.l~~\ ~ 

- ~&.~ 
Az lMIT É'll6ny•e 18~ ~ -q\{\.~t\ 
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igazi kedvteléssei néztem meg, mint mely a maga nemé
ben ily kis városban szintén ritkítja párját. 

Az öreg, azóta az élők sorából szintén már elköltö
zött Bleichröder-ről, kit királyunk osztrák bárói czím
mel tüntetett ki, Berlin ez egyik leggazdagabb, de egy: 
szersmind legjótékonyabb polgáráról jövök rá a német 
birodalom hatalmas s gyönyörű fővárosára, melyben 
oly sokszor s mindig örömest időzöm. Egyet pem 
lehet megtagadnunk németországi hitfeleinktől s ez a 
meleg s áldozatkész ragaszkodás az ősi hithez s amaz 
önérzetesség, melylyel külsőleg is, minden alkalommal 
ahhoz tartozóknak vallják magukat. Ne tagadjuk: főleg 
az utóbbi tekintetben tanulhatna tőlük sokat , nagyon 
sokat a magyar zsidóság. N em, mintha a német biro
dalomban hitehagyások nem fordulnának elő - van
nak biz' ott is áttérési esetek, bár korántsem oly gyako
riak, mint hazánkban, sem általában, sem relative -
hanem az a szívós ragaszkodás az ősi valláshoz, kivált
kép pedig a bátor önérzetesség, mely e tekintetben a 
zsidó hit ezertartásaival különben még keveset is tö
rődő zsidó művelt s uri elemeket is jellemzi Német· 
országban (csekély kivételekkel) : ez az, a mi tiszteletet, 
sőt bámulatot kelt bennünk. Szigorú orthodox meggyő
ződésű s a ezerint élő egyetemi tanárok, titkos tanácso
sok, magas államhivatalnokok, országgyűlési képviselök 
stb. ott sz inte napirenden vannak. Bernays J aka b filo
logus, a bonni egyetem volt fökönyvtárnoka, egyetemi 
tanár és - amit mint a német viszonyokra különösen 
j ellemzőt első sorban kellett volna kiemelnem- a ké
sőbbi III. Frigyes császár egyik tudományos nevelője, 
szigorúau orthodox. életet elt, 8 magas áll~sú hivatalai-
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ban egy csöpp kellemetlensége sem volt e miatt, bár a 
zsidó ünnepeket mind lelkiismeretesen megtartotta s . 
ilyenkor természetesen hivatalba nem járt (szombaton 
sem soha). Königsbergában, a Kant szülövárosában, 
most is az ottani virágzó hitközség első elnöke dr. Sá
muel egyetemi tanár (orvosi kar), egy tetőtől-talpig 

orthodox ember. Néhány évvel ezelőttGastein fürdöben 
időzött W arburg, a német parlament egy befolyásos 
tagja, ki ott egy kis magán-zsinagógát létesített, melyen 
mindig maga volt az előimádkozó kántor. Az, hogy né
met előkelő vátosnak képviselö-elnöke ( <tStadtverordne
ten-V o rateher n , a mi annyi körülbel ül, m in t minál unk 
Budapesten a főpolgármester, me1·t ö elnököl a városi 
közgyüléseken, ő hozzá kell folyamodni mindenkinek, 
ki a városnál bármely alkalmazást kér stb.) egyszers
mind az illető zsidó hitközség buzgó elnöke, vagy leg
alább elnökségi tagja, egészen közönséges dolog. Ígyvolt 
az például, hogy csak néhány kiválóbb esetet említsek, 
Berlinben a boldogult dr. Strassmann városi polgáraági 
elnökke], így El b ing-ben a három évvel ezelőtt meghalt 
dr. J ako bival, így van ez még ma is Münchenben Henle 
keresk. tanácsossal, Boroszlóban dr. Freund titkos igaz
ságügyi tanácsossal stb. Mindezek a kiváló férfiak nem
csak az illető nagy városok összes polgáraágán ak, hanen1 
az illető zsidó hitközségak élén is álltak vagy állanak. 
Ott van még az ó1·iási Hamburg is . Az ottani <cBürger
schafto (törvényhozó testület a hamburgi köztársaság
han, tehát annyi, mint nálunk az országgyűlés) első 

elnöke már sok év óta hitsorsosunk Hi·nrichsen Zsig
mond s ugyanő egyszersmind a hamburgi zsidó l\özség 
feje. A hamburgi állam Szilágyi Dezsőj e tehát egyszers-

2* 



~o P.ALÓOZY LIPÓT 

mind zsidó bitközségi elnök t Ezek mindenesetre oly 
tények, melyek nagy j elentösége elöl el nem zárkózha-

. tunk, ba nem akarunk igazságtalanok és egyoldalúak 
lenni. N em zárkózhatunk pedig el két irányban : először 
abban, hogy a német bil·odalomban a derék embert, ha 
megérdemli, a polgárság fölemeli a legmagasabb 
polezra minden tekintet nélkül vallására, s másodszor 
abban, hogy az ily magas állású hitsorsosaink ott nem 
térnek ki szégyenkedve s röstelkedve vagy pláne titko
lódzva azon tény elöl, hogy zsidók, sőt fennen hll·detik 
s vallják zsidó létüket. Sőt mi több! e tisztelet az ősi 
vallás, az összes monotheisztikus vallások sz ülő anyj a 
iránt annyü·a megy ott, hogy még legelőkelöbb s rég 
kitért zsidók, de még ezeknek keresztény ivadékai is 
igen gyalu·an maguk is dokumentálják. 

Mikor vagy tíz évvel ezelőtt Mendelssohn Mózes szép 
szobrát leleplezték Dessauban, a filozófus szülöváro
sában, a legszebb beszédet Mendelssohnnak egyik már 
kereszténynek nevelt s megnemesített berlini unokája 
tartotta, a dúsgazdag Mendelsobn-Bartholdy bankár, s 
e beszédből a legtisztább pietás szólt a szónok őseinek 
hite s faja iránt. Friedberg, porosz igazságügyminisz
ter, ki mint joghallgató keresztelkedett ki a század 
elején, atyjának, egy szegény egykori falusi zsidó tani
tónak a sírján, atyja halálozásának napján Markiscb
Friedla.nd poroszországi városkában, még mintminiszter 
iR megjelent évenként s a sirnál a szokó.sos héber imákat 
tnondta.. Sok ily példát lehetne még fölhoznom. Talán 
nem volt szükségtelen mindezeket itt hangsúlyoznom, 
mert minálunk is szeretik a most Bécsben dívó szégyen
letes, sőt felháborító állapotokat a németországiakkal 
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összetéveszteni s Bécs miatt a - németeket szidni, no 
meg aztán azért is, m~rt talán ily megjegyzések a szé
gyenkedésre s röstelkedésre vonatkozólag egy kicsikét 
a mi állapotainkra vonatkozhatnak. 

Mindezt pedig azért kellett előre bocsátanom, hogy 
megmagyarázhassam okát a Németországon uTalkodó 
zsidó hit-élet tartalmasságának, mozgalmasságának, 
élénkségének, az ottani szebbnél-szebb zsinagógák nagy 
számának, a zsidóság mint felekezet külső megbecsül
tetésének a keresztények részéről stb. stb. Akárhány 
oly kis helység van ott, hol egész csinos kis zsinagógát 
láttam, annak daczára, hogy az illető helyen a Mózes 
hitét vallók száma a száz lelket alig haladja felül. Ez 
meg összefügg a már itt többször említett áldozatkész
séggel s az apai vallás hő ezeretetéveL 

Így Berlinben is ennek nyilvánulásával találkozunk 
lépten-nyomon. Habár a városnak majdnem 1.730,000 
lakosa közt körülbelül csak 85,000 a zsidó hitű, mégis 
az ottani zsidó templomok száma meghaladja a huszat. 
Legnagyobbszerű ezek között az Oranienburgerstrasse
ban, a városnak úgyszólván szivében, a királyi lifon
bijou-parktól csak néhány száz lépésnyire levő úgyneve
zett ((Neue Synagoge)) . Ez egyike a világ legpompásabb 
s legnagyobb zsidó templomainak. 1859-ben kezdték 
építeni Knoblauch tervei szerint, de ennek halála 
után a kitünő Stüler építette ki egészen, ugyanaz a ber
lini építőm ü vész, kinek a Magyar Tudományos Akadémia 
palotáját is köszönhetjük Budapesten. A. hatalmas ku
pola 48 méternyire emelkedik és Berlin egyik legszebb 
architektonikus látványa. A zsinagóga gyönyörű belseje, 
mely több mint 3000 emLert képes befogadni, nem ke-
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vesebb mint 24 méter magas. Különösen az esti világí. 
tásnál valóban felejtbetlen benyomást tesz ez az impo. 
záns zsidó egyház s csöppet sem csodálkozom azon, hogy 
a nemes, szabadelvű Frigyes császár annak idejében 
mint trónörökös majdnem minden Berlinbe jött feje
delmi vendégének bizonyos büszkeséggel mutogatta sze
mélyesen e zsinagógát. (Csak nemrég közölték a lapok 
a nemes császár emlékirataiból azt a passzust, melyben 
elmondja, hogy a <<berlini fő zsinagógát vagy tizennégy
szer mutatta meg személyesen a porosz udvar fej edelmi 
vendégeinek a világ minden országábóh .) Ez is mutatja, 
mennyire megbecsülik ott künn legmagasabb helyen is 
a zsidók áldozatkészségét hitük iránt. A zsinagóga több 
mint három millió márkába került. 

Egy másik szintén díszes (( legujabb)) nagy templomot 
csak az imént (1894-ben) építtetett a berlini község a 
Lindenstrasse-ban. Ez is többe került másfél milliónáls 
van akko1·a, mint az előbbi, csakhogy persze egysze
riibb formáiban s nem szolgál úgy mint amaz, egész 
főlrontjával az utczára. Azonfelül vannak azonban a 
német fővárosnak igen érdekes régibb kisebb zsinagógái 
is, melyek évszázadok óta ott állnak, s melyeket tisz
teletből még eddig a sok .lerombolás s új építkezés da
czára is meghagytak a telkek tulajdonosai. Így a kis, 
időbarnította templomoraka a Heidereitergasse-ban, 
melyben már Mendelssohn }.16zes, Ben-David és annyi 
más nagynevű berlini zsidó is a rendes mindennapi 
ájtatoskodók közé tartozott még a mult században. 

Igen érdekes nap volt rám nézve, Inikor több évvel 
ezelőtt a berlini zsidó reform-község (isrealitische Re
formgemeinde) külön templomát látogattam meg. Ez 
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szintén a város centrumában van, szerény, de cHinos 
nyerstéglaépület, melybez nyilt udvaron át lehetjutni. 
A reform-község a zsidó bit ezertartásaiban a. <c legszélső 

baloldalt>> foglalja el. Istentiszteletüket e hitsorso
saink nem szombaton, hanem vasárnap tartják (ez 
utóbbit ünneplik kizárólag szombat gyanánt). Vasár
napra is esett látogatásom. Sajátságos egy érzés fogott 
el, mikor a templom belsejébe léptem. Ha a frigyláda 
emelvénye fölött lévő néhány héber szótól eltekintünk, 
semmi, de semmi sem emlékeztetné az embert itt arra, 
hogy zsidó templomban van. A férfia.k levett föveggel, 
nők és férfiak vegyesen egy padban ül ve. A liturgiai 
énekek kizárólag német nyelvüek, minden egyes ülés 
előtt a pulpitusoÍl egy-egy imakönyv, melyben, mint 
magam meggyőződtem, egy szó, de egy szó sincs héber 
nyelven. Imádságok, dalok, mind csak németül. Ben
nem az az érzés kelt, mintha unitárius egyházban len
nék. Mert ehhez hasonlított leginkább az egész, még 
pedig mind a ezertartásos rész, mind az épület; sőt a 
pap szép prédikácziója is inkább unitárius lelkészre 
emlékeztetett. Hozzávetőleg legyen mondva, hogy a ber
lini reformközség nem nagy ugyan (alig több ezer lé
leknél), de sok igen előkelő tagot számít, mint p. o. egye
temi professzorokat, igazságügyi és kereskedelmi titkos 
tanácsosokat, törvényszéki birákat, stb. Azt is akarom 
még idejegyezni, hogy ebben a templomban már év
tizedek óta esketnek a z id ó papok .,vegyes pár okat•, 
vagyis keresztény és zsidó félből álló mátkapárt, mely a 
•Standesamt»-ból (anyakönyvi hivatal; az egész német 
birodalomban 1875 óta, a birodalom sok országaiban 
azonban már sokkal régehh irlő óta áll fenn a kötfllezö 
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polgári házasság) egyenesen ide szo~ott j ö nni. Minden 
évben van egy pár ilyen eset. E tekintetben ott a leg
nagyobb tolerantia uralkodik, úgy hogy még ily « szélső >> 
felfogása daczára is a berlini «nagy zsidó község>> meg
tiiri kebelében a reform-községet, melynek ez csak 
egyik töredékét képezi. 

Hamburg zsidó templomai sehogy sem tetszettek. 
· Régi, elmaradt épületek. Modern s díszes egy sincs köz

tö.k. Bizony idej e volna, hogy a hatalmas Hansaváros 
majdnem 20,000 léleknyi zsidósága ezen már valaha 
segítene. Annál nagyobb tiszteletet érdemelnek a ham
burgi izraelita jótékonységi intézmények, melyek csak 
úgy, minta berliniek, valóban mintaszerüek. Már sokkal 
szebb a másik északi nagy kereskedő városnak s tengeri 
kikötőnek: Stettin-nek új zsinagógája. Szelid dombon 
fekszik a tornyos, vörös nyerstéglaépület s már messzi
ről látni. Közelében van a hasonló stílusban épült nagy
gzerü új városháza. A zsinagóga igen tágas, pompás 
orgonája van, s a hetvenes évek végén épült. 

Berlin után a porosz királyság legnagyobb városa 
Boroszló, mely a magyar zsidóságra nézve már azért is 
fontos hely volt a legutóbbi időkig, mert az országos 
rabbiszemináriumnak létesítéseig modern miiveltségű 
rabbinusaink az ottani szemináriumban nyerték na
gyobbára kiképeztetésüket. Boroszló igen szép és hatal
masan fejlődő város, melyet mindig örömmel azok
tam meglátogatni. Vidéke ugyan sík, de emelkedettebb 
helyeiről fölséges kilátás esik Sziléziának szépségük
röl hires hegységeire. Az öreg cc Wratislavia>) 372,867 
lakosaközt 1890-ben 17,754volt a zsidó vallású. A vi
rágzó hitközség tudós rabbija, Dr. U. magyar ember 
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8 e sorok írójának kedves régi barátja. A belvárost 
körülfutó és a világon párját ritkító sétány külsö szé
lén emelkedik a főzsinagóga, ez idő szerint a han
noverai után, talán a legimpozánsabb zsidó templom 
egész Európában. Építője a legnagyobb építőművész, 
melyet a zsidóság e században, talán az egy Sarphati-t 
kivéve (Amsterdamban) magáénak vallhatott, t. i. 
Oppler Ervin, ki maga is nem measze Boroszlótól szü
letett, Öls városkában (1831). E kiváló izlésü müépí
tész, kinek egyik halhatatlan müve a Hannoverá· tól 
egy órányira regényes hegyvidékben fekvő Marie n
burg királyi palota, s melyről általában tudva van, 
hogy századunk gót izlésü profán épületei közt azép
ségre nézve tán első helyen áll, volt az első zsidó val
lású architektus, kit érdemei miatt (még a bannoverai 
király) építészeti tanácsosi (Baurath) czímmel tüntetett 
ki. Mint ilyen halt meg második hazájában, Hannove
I·ában, 1880-ban. Ö benne a középkori müépítészet 
korunkra való alkalmazásának egyik leghivatottabb 
képviselője szállt sirba. A boroszlói zsinagóga szintén 
építészeti remekmű. Minden oldalról szabadon áll, a 
város egyik legszebb helyén, szép kis park közepében, 
stilusa tisztán román, s nagyszerű kupolája hatvan 
méternél magasabb. Belseje négy ó1·iási oszlopon nyug
szik s három hajój ú. Különös ezerencsével van itt meg
oldva a fölmenetel a frigyláda emelvényéhez gyönyörű 
széles lépcsőzetéveL A templom a hetvenes évek vé
gén készült, s az ujabb Bor~szlónak talán legszebb 
épülete, vagy legalább is a legsikerültebb. De nem ke
vésbé tette magát Oppler halhatatlanná a hannoverai 
zsinagóga által, mely még a boroszlóinál is előnyösebb 
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fol<vésü, mert egy tágas, minden oldalról beépített tér 
kellő közepén áll, mint a hogy azt összes utazásaimban 
nem láttam még sehol. Ez a zsidó templom tett egy
általában rám valamennyi közt, melyet láttam -pedig 
ezek Azáma meglehetősen nagy földrészünk legkülön
félébb o1·szágaiban - legnagyobb, legmélyebb benyo
mást mind külseje, mind belseje tekintetében. Oppler 
1 64-ben készült el vele. Ez is román stilű. Az óriási 
templom (óriási t. i. a zsinagógák között) három hajójú, 
s measze kimagasló nyolczszögletű kupolája büszkén 
emelkedik egy egész városrész fölött. E mellett meg 
kell gondolnunk, hogy Hannovera 209, J 16 lakosából 
csak vagy négyezer vallj a Mózes hitét. 

Oppler e kiváló milvei jutottak eszembe, mikor né
hány évvel ezelőtt megint megfordulva a bajorok szép 
fővárosában, a német müvészet egyik főgóczpontjában, 
tltz ottani tí.j zsinagógát néztem meg. Miinchen ezzel egy 
kiváló épülettel gazdagodott. A Maxmiliansplatz-on 
emelkedik, s ez is román izlésiL Itt főleg a női karzat 
elegáncziája lepett meg, s az imaház belsej ének nyu
godt, harmonikus méltósága. Schmid Albert építette. 
Csak egy hiba hátráltatja ezerintem a szép mű zavar
talan benyomását, s ez a templom a.rány lag os kicsiny· 
sége a szép térre néző széles főkupoládához képest. 

Bajorország egy másik pompás zsinagógájában is 
nagy kedvem telt, t. i. a nürnbergi ben. Ezt is a már itt 
többször említett Wolf építette (1869-72 közt). 

A legujabb nagyszabású zsinagóga Németországban a 
da1tzigi, mely tavaly készült el. Ezt még nem láttam. 
Azaz, hogy az eredetit nem; mert kitünő nagy fény
képeiheu minden olrlalról gyönyörködhettem a tavalyi 
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berlini nemzetközi míí.kiállítás építészeti oszt~lyában. 
E képek után ítélve kétségbevonhatatlan, hogy ott 
a távol keleti tengerparton keresendő ez idő szerint 
Európának talán legimpozánsabb zsidó temploma. 

Illenék itt néhány sort szentelnem a németországi 
régi, részben ősrégi zsinagógáknak is, mert ilyen is van 
akárhány. Ezek között azonban csak a tuorrns-it emlí
tem, melynek eredete a távol középkorba vezethető 
vissza. Kivülről igénytelen, de ezt is gyönyörű román 
izlésű kapuzat díszíti. Belépve, áhítat és tisztelet fogja 
el lelkünket. Hiszen oly helyen vagyunk, a hol német 
hitsorsosaink már az 1 OOO-ik év előtt végezték isteni 
tisztel~tüket. A főhajó mellett lévő úgynevezett Rasi
kápolnában még most is láthatj uk ama kőülést, melyen 
még a XL század egy nagyhirü tudós rabbinusa, a fran
czia Basi, ki 1105-ben halt meg Troyes vá1·osban, sze
kott volt ülni, midőn e délnémet városban néhány évig 
lelkészkedett. Még számos más érdekesnél érdekesebb 
régiségeket mutogatnak a wormsi zsinagógában, így ro
mán korbeli .imakönyveket, thó1·a-diszítményeket, ös
régi thórákat stb. W orms (H essen nagyherczegségben, 
ma 28,624 lakossal, kik között 1890-ben 1400 volt 
zsidó vallású) talán a legrégibb német zsidó község, 
minthogy már a rómaiak idejében laktak itt hitsor
sosok. 

Bármennyire szeretnék még sok más németországi 
kis- és nagy városról, illetve ezek zsidó templomairól 
beszélni, melyeket gyakori ottani utazásaimban szem
ügyre vettem, mellőznöm kell rövidség okáért e kitérése
ket. 8 így csak gondolatban megyek el Köln mellett, to 
vábbá Mannheim, StrassLurg, Fraukfnrt, Magrlcburg, 
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\Viesbaden, Mainz, s sok más virágzó német nagyváros 
órdekes zsinagógáj mellett, sőt még tavaly befejezett 
gyönyörit königsbergi zsidó templom mallett sem álla
podom meg külön, hogy egy pillanatra mintegy bucsu
zóul Németországtól, még az északi tenger egy szigetére 
vessek tekintetet, a világfürdői rangra emelkedett Not
derney-ra. A szigeten, sőt körülötte m easze földön tán 
nem lakik egy zsidó lélek sem állandóan (de talán 
katholikus sem, mert itt sok-sok mártföldre csakis a 
J>rotesta.ntismus van képviselve) mógis itt is látjuk nyo
mát német bitfelejok megható ragaszkodásának őseik 
valláAához, egy kedves, iczi-piczi kis z~inagógában, a 
vi1tigfürdő egy mcllékutczájában. Sötét kőből van építve 
H csak magaH földszintes, de az utcuti frontban foglal 
helyet és kicsinysége mellett is stílszerű, takaros }{is 

ópület. Megvallom, e miniature zsinagóga, melyhez 
lt. zsidó vallású fürdővendégek szomhatonként és péntek 
cRte ájtatosan zarándokoltak, még pedig minden rangú 
és rendüek, ttsszonyok és férfiak, a maga egyszerűségé
hen hathatósan beszélt nekem mégis a hit egybekapcsoló 
hntu.lmáról, és arl"ól, a. mit már itt többször kifej eztem, 
hogy a nagyobb müveltség minden vallású embernek 
nagyobb önérzetet is azokott adni, szivósabb önbe· 
cs ülést. 

Norderncyböl Hollandiába csak egy ugrás. I smétel
ten ottjá.rto.m a mynheer-ek között. 'fa val y is több hétig. 
Mily magaH mííveltség itt is, mily fejlett kultura min
clenütt 1\Z oktatásügyben, valamint a városok külsőszépí· 

, töKében, a. tenger haragjával való győztes tusában épúgy, 
mint a világhírű nőmetalföldi kertészet százszoroskultu· 
rájában. Hollandia sznha.d földjén, me ly Spanyolország-
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ból kiüzött zsidóknak először adott (még Angolország 
előtt) vendégszerető hajlékot, soha sem burjánzott föl az 
antiszemitizmusnak nevezett modern nyavalya. Mély 
érdeklődéasel néztem például ismét Amsterdamba, 
melynek 40,000 zsidó vallású lakosságából legtöbb a 
spanyol és portugall származású, az ősrégi, kivülről ki
fejezéstelen, de régisége által tiszteletet parancsoló 
<tboofd,> (fő) zsinagógát a Jodenbreestraat-ban (uszéles 
zsidó-utczában1> ). E zsinagógát részben egy 1·égibb tem
plom falainakmegtartásávalDorsman építette 1670-ben. 
Főhomlokzata a Muidot·-straatra néz. Tágas udvar kö
zepén áll a nagy, de torony nélküli épület a régi ghetto 
szük utczáinak közepén. Mennyi inség s nyomor van 
itt a zsidó lakosok ezreiben ! Engem az egész a római 
ghettora emlékeztetett, annál inkább, mert ez utóbbit 
csak kevéssel ezelőtt is, 1894-ben láttam. Az amster
clami zsidóknak tíz t emplomuk van, s az ottani zsidó
ság kebeléből évszázadokon át sok világhirü ember 
került ki. Hisz maga a nagy Spinoza is ott született. 
Még a rotterdami, hágai, tdrechti s arnheimi zsinagó
gákat is megnéztem. De ezek nem érdemelnek külön 
emlitést. 

A hollandiai zsidóság mellett mind számra, mind 
jelentékeny multra nézve egészen eltünik a belga zsi
dók száma. (Hat millió lakos mellett alig 6000 !) A spa
nyol fanatizmus és tiirelmetlenség, mely főleg Alba 
mászádásai alatt, e véráztatta földön minden nem ka
tholikus embert kiüldözött az országból, megmagya
rázza e körülményt. Mindazonáltal e csekély számú 
zRidóságnak is két igen szép temploma van : egy Ant
werpenben és a másik B?,isselben. Ez utóbbi minden-
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kinek felötlik, ki a páratlan ottani Palais de Justice 
felé tart, ha a királyi palotától a rengeteg épület 
felé menve, végig halad a gyengéden emelkedő Rue 
de la Régence-on. Baloldalt áll, mindjárt a gyönyörű 
o Conservateire ele Musique mellett)) , házak között 
ugyan, de szép frontjával a fényes utcza vonalában. 
Román ízlésű s De Keyser építette 1878-ban. 

Egyáltalán azt venni észre - 8 ezerintem müvészeti 
szempontból csak örvendhetni ennek - hogy ama ré
gibb felfogástól, mely szerint zsinagógákatcsakis keleti, 
mór, arabs, vagy byzanczi stilusban kell építeni, szá
zadunk második fele óta az építészek kibontakozni 
kezdettek s visszakerülnek oly stílusokhoz- a gót s 
főleg a románhoz - is, melyekben már a középkorban 
építették a legfontosabb zsidó imaházakat (lásd Prága, 
'Vonna, stb.) 

Stilus tekintetében kevés örvendeteset mondhatunk 
azonban a. {'tancziaországi zsidó templomokról, főleg 

a párisiakról. V alahányszor megfordul tam a francziák 
szép honában, - melyet bejártam sokszor keresztül
kasul - az ottani zsidó templomok aránylagos szerény
sége s jelentéktelensége mindjobban megerősített abban 
a meggyözödésemben, hogy a franczia zsidóság -
ellentétben a némettel és az angollal - jóval kisebb 
áldozatkészséggel rendelkezik felekezeti intézményei 8 

kivált templomai iránt. Ú gy látszik : el vannak kényez
tetve, s minthogy az állam fizeti - már 1830 óta 
ott a zsidó vallás szükségleteit, ebben a tekintetben 
mindent, vagy legalább sokat várnak az államtól. Pá
riHhan például a zsidók száma legalább 50-60,000. 
r etn sok ugyan több ruiut barwa.dfél millió Inkoshoz 
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képest, de azért mégis lehetnének különb egyházi épü
letei, mint a Rue de la Victoire-i, Rue de Tournelles-i 
és a Rue Notre-Dame de Nazareth-i. Legjobban tet
szett még az első helyen említett, mely 187 4-ben avat
tatott föl. A Rué Buffault-ban levő kis, régi zsinagógá
ban tartják a p ortugall származású párisi zsidók spa
nyol (szefard) rítus szarint isteni tiszteletüket s igen 
érdekes egy ilyennek látogatása. Megjegyzem, hogy a 
köztársaság j el szava, a << liberté, ég ali té, fraternité 11 ép
úgy rá van illesztve az egész országban a zsinagógáln·a 
is, mint állami épületekre, mint a keresztény templo
mokra, malyeknek fénye mellett (itt csak a katholikus 
templomokat értem) annál jobban zsugorodik össze a 
francziaországi zsinagógák igénytelensége. Mit mond
jak plane Lyon-ról ? Igaz, hogy Francziaország e máso
dik városában 480,000 lakos közt, ha sok, tán 3000 
zsidó lakik (a számokat azért nem lehet Franczia
országban, Olaszországban stb. biztosan tudni, mert 
ezekben az országokban felekezetek ezerint nem szám
lálják össze hivatalosan a népet), de ez még nem menti 
eléggé azt a szégyenletes körülményt; hogy ez óriási 
s roppant gazdag városban a zsinagóga- alig akartam 
hinni szemeimnek - egy közönséges Rhone-parti 
bérháznak kicsi szük udvarában eldugott melléképü
letecske, akár csak nálunk valahol Sárbogárdon vagy 
Be1·ettyó-Uj falun. Hiszen Stettin-nek például még keve
sebb talán a zsidósága, s az államtól egy krajczárt sem 
húz Poroszországban a zsidó hitfelekezet, mint felekezet, 
mégismily monumentális templomot épitettek ott hit
feleink. Pedig e vál·os Lyonnál sokkal kisebb és nem is 
oly gazdag. Hasonló szomorú tapasztalásokat tettem e 
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téren másfelé is Francziaországban: Rouen-ban épúgy 
mint a világkikötöben, Marseille-ben, Nizzá-ban csak-
úgy mint HavTe-ban stb. . 

Örvendetesebbek e tekintetben az olaszországi vi
szonyok, bár olaszországi hitsorsosaink száma jóval 
csekélyebb, mint odaát Francziaországban, s nem az 
állam díjazza, mint amott, a zsidó papokat s kántoro
kat. Az olaszországi zsidók számát legfölebb 50,000 
lélekre tehetni az egész királyságban (301/2 millió ke
resztény mellett). Nagyobb (ezer léleknél többre rugó) 
községeket csak Róma, Livorno, Turin, Firenze, V e
lencze, Bologna, An co na, Pádua, Milano, s legfölebb még 
Modena, Casale, Verona és Génua foglalnak maguk
ban. Nápolyban, a legnagyobb olasz városban, majdnem 
600,000 lakossal, még ezer sincs, s minden erőlködésern 
ro ellett sem sikerült kifürkésznem azt a termet, hol ez a 
maroknyi nápolyi zsidóság imáit végzi. Otezernél több 
zsidó lelket pedig csakis Róma és Livorno városokban 
találunk. Mindazonáltal egyesek, vagy a községek bö
kezűségéböl olyan zsidó .templomokat látni - habár 
csak egyet-kettőt - olasz földön, melyek a létező leg
szebbek közé tartoznak. És itt első helyen említendő a 
firenze-i zsinagóga, melynek építésére egy lelkes hit
sorsosunk maga, Signora Ulderico Levi, ha nem csaló
dom, ugyanaz a lelkes Mrecenas, ki ezelőtt mint olas~ 
törzstiszt Cialdini tábornok hadi segéde volt, s kit 
Umberto király csak egy évvel ezelőtt emelt szenátori 
méltóságra, vagy tizenkét évvel ezelőtt másfél millió 
lirát ajándékozott. Gyönyörüségem telt e templom meg· 
te.kintés~ben. ~Via Sant-Ambrogio-ban van, közel aszép 
P1azza d Azegho-hoz. Hatalmas, keleti ízlésű portale-ja 
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előtt fölséges kis előkert díszlik az utcza felé nagy pál
mákkal. Belseje a legszebbek egyikévé teszi egész Euró
pában. Az olasz müízlés itt minden egyes részleten 
meglátszik. KellameR órákat töltöttem a zsinagóga 
mallett lévő házban az ottani C<rabbino maggiore,>, 
dr. Margulies, vendégszerető házában, kinek nagy mű
veltségü ifjú nej e apai oldalról magyarországi nő, 
leánya lévén a boroszlói zsinagógánál említett dr. Ro
senthal balatonmelléki származású boroszlói főrabbi
nak. Olasz községek nagy ritkán azoktak nem született 
olasz papot meghivni (dr. M. galicziai születésü, s az
előtt Délnémetországban lelkészkedett), de a fiatal 
rabbinus csakhamar egészen megolaszosodott. Sokat és 
rendkívül éxdekes dolgokat meaélt nekem az olasz
országi zsidó viszonyokxól felekezeti és társadalmi te
kintetben, mik1·e tán alkalom adtán máskor fogok át
térni. 

Fölöttébb változatos multon ment keresztül a turini 
főzsinagóga, melyet még 187 4-ben, mint egészen fiatal 
ember láttam először. Génuából jöttem volt- gyönyörű 
nyári nap lévén- s sz okásom szerint mindjárt fölkeres
tem egy magaslatot, honnét a legszebb kilátás nyilik az 
egész városra: itt a festői Monte dei Capuccini-t, melyre 
ma már kapaszkodó vasút visz föl. Onnét mindjárt 
felötlött az &z óriási s sajátszerű épület, a mint a ház· 
tengerből merészen kivált s kérdésemre a körülállóktól 
azt a meglepő feleletet kaptam: ((E il tempio israeli
tico, Signore.•' De a tempio még akkor nem volt egé
szen kész, hiányzott a legkolosszálisabban tervezett 
része: a torony. S ebbe törött bele az egész roppant 
épületre már oly nagy összegeket áldozott, elvégre is 

Az IMIT ~:vkünyYe l~. 
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csak 2200 léleknyi turini község kése. :Kem gyözték, 
hiába! S igy megtörtént az, a zsinagógák történetében 
bizonyára páratlan eset, hogy a monumentális épület, 
melvben már istentiszteletet is tartottak volt, a hetvenes ... 
évek \ égén (1 78-79), minekutána a város azt a zsidó 
hitközségtől megvette, nemzeti muzeummá alakíttatott 
át ugyancsak a város költségén, mely muzeumépüle
tet ma csak aMole Antonelliana» czím alatt ismer kiki 
Turinban. 

E kolosszális épület külön néhánysort érdemel. Mint 
zsinagógát a jeles Antoneili kezdte építeni 1863-ban. 
Innét föntebbi ne-ve is. Most Victor Emánuel emlékének 
.;zentelt történeti muzeumnak van kiszemelve, de bá
rom énel ezelőtt, mikor ismét - kevéssel Kossuth L~jos 
turini halála után - ott jártam Tm·inban, a muzeum 
berendezése még mindig nem volt teljésen befejezve. 
Bámulatos egy alkotas ez az azelőtti zsinagóga, olyan, 
hogy méretei, legalább a mi a magasságot illeti, sehol 
a világon nem akadnak párjaikra. Mert a Mole Anto
niella, melynek tornya nem kevesebb mint 160 méter
D)ire emelkedik az égnek, a föld legmagasabb profán 
épülete, míg a legmagasabb egyházi épület a világon 
tudvalevőleg az ulmi protestáns templom (Münster) 
\\. ürttembergben, 161méter magas toronynyaL A (l Mole >> 

tornyának csúcsán egy négy méter magas génius áll 
rézből. Leírhatatlan az a benyomás, melyet belsejében 
a fé)terem három egymás fölött levő karzatával s a vi
lágon páratlan H5 méternyi magasságával a szerolólőre 
~sz. Az, hogy az épület valamikor zsinagóga lehetett, 
azonnal szembeötlik. A kupola merészsége technikai 
Hzempont húl 1ninden képzoletet feliilmul. Az fC An to-
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niella '> már eddig is sok millióba került, s hogy mily 
impozáns, mással alig összehasonlítható emberi mü, 
azt leginkább akkor vettem észre, mikor kirándul
tam fogaskerekű vasuton a Turin mellett lévő , 654 
méter magas hegyen, a vá1·os fölött 415 métemyire 
emelkedő Supergára, a szardíniai ku·ályi család mesés 
fényű temetkezési templomához, mert még innét, e 
szédítő magaslah·ól nézve is, hol az óriás város egész 
háztengere sürű chaoszban terül el szemünk előtt, az 
egykol'i turini zsinagóga volt az, amely uralkodó épület 
gyanánt vált ki az egész ellenállhatatlanul szé'p városi 
panorámábóL - Itt említem, hogy a római zsidókTiak 
egyetlen szebb imaházuk sincs. Nem csoda, mert 1870 
óta menekültek meg a legmegalázóbb helyzetből, mely
ben a pápaság majdnem napj ainkig tartotta. Érdekes 
az a háznégyszög is a most nagyobbá1·a lerombolt 
római ghettóban, melynek minden sarkán egy-egy 
régi kis zsinagóga van, illetve volt, mert az egyik tavaly 
leégett. 

A Superga magaslatáról az Alpesek hó- és jégfödte 
hegyeit is látni. Az igazi alpesi kis orsz~gban, a gyö
nyörű Svájczban, csak 8-9 ezerre rúg hitsorsosaink 
száma (3 millió lakos között), s ezekről is vajmi ke,e
set hallani. Ismerem e köztársaság legnagyobb részét, 
sokszor jártam városaiban s vad1·egényes vidékén, de 
sehol valami figyelemre méltó zsidó egyházi építményt 
nem láttam, sem Genfben, sem Zürich ben, sem Basel
ben, sem Bernben. Igaz, hogy az ottani községek rend
kivül szegények. (Csakis Zürichben van 1 OOO lelket meg
haladó zsidó község.) Ha áll az a mondás, hogy az a 
csahíd legboldogabb, melyröl legkevesebbet beszélnek. 

3* 
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akkor a svájczi zsidóság bizonyára a legboldogabb. 
úgyszólván sohasem olvas~i róla. Igaz másrészt, hogy 
antiszemita áramlatról sem hallani ott soha, s bár hit
sorsosaink emanczipácziója Helvétia szabad földjén 
meglehetős késői keletű (a hatvanas évek végéről, úgy 
mint nálunk), de azt el kell ismerni, hogy a köztársa
ságban, hol a tudomány régóta. vil·ágzik, már a száza
dunk elején nem nézték tudományos téren az illető 

vallását, s oly időben, mikor, Francziaországot kivéve 
és Hollandiát, zsidó vallású tudós, bármily jeles s ki~ 

váló volt is, még csak rendkivüli tanár sem lehetett 
sehol Európában valamely egyetemen,. a sváj czi egye
temeken egymás után neveztek ki rendes tanárokká 
hires zsidó tudósokat. (Az első Valentin, boroszlói 
születésü uttörő physiologus volt, még 1836-ban.) 
Nagyobb számmal (ha itt egyáltalában e szót lehet 
használni) évszázadók óta egyébiránt csak Aargau kan
tonban la.knak zsidók ·és egyik ottani rabbinátust, az 
Enrungen-it, foglalta el a budapesti kitünő rabbi, 
dr. Kayseriing is, mielött hozzánk került. 

Az északi Svájczról, Skandinaviáról zsinagógákszem
pontjából keveset mondhatni, mert ott a Mózes vallá
súak száma elényészően csekély. Mikor (1877 nyarán) 
ott jártam a három északi királyságban, és a norvég 
fjordok magasztos gyönyörei vonultak el bámuló sze
meim előtt, akkor például a Norvégiában állandólag 
lakó hitsorsosok száma - tizennyolcz volt, mondd 
tiz~nnyolcz ! Azóta e szám • roppantul,, megnövekedett, 
t. I. sok száz perczenttel, azaz lett belőle (az 1890-iki 
népszámlálás szerint) - 218 lélek! E perczentuális 
körülirással cRak az antiszemita lapok egyik ketlveucz 
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fortélyát akartam kifigurázni, a mclyet mindunta
lan ezeretnek porhintés végett használni, nálunk ép
úgy mint külföldön, midőn itt vagy ott a zsidó l{ (l hor 
ribilisil szaporodását kürtölgetik, de szándéko"an csfLk 
- perczentuálisan, az .alapszámot mindig mell őzve, 
nehogy valaki az ő olvasóik közt rájöjjön a turpisságra, 
mert ha 18-ból 218 lesz, az is már nyolczszázszoros 
szaporulat .. . 

Hogy ily körülmények között a legnagyobbszeríi 
európai zuhatagok és gletserek földjén Norvégiában , 
zsidó templomról szó sem lehet, az világos. Ami világ
részünkön csakugyan ez az egyedüli ország, hol egyet
len egy zsinagóga sincs s nem is volt soha. (Spanyol
országban legalább ösrégiek vannak, igaz, hogy ma 
már itt-ott katholikus templomokká alakítva, mint 
Toledoban például, Portugalliában pedig már ujabb ilj 
van egy kettő, Lissabonban s Portoban.) Aránylag 
legnagyobb még a zsidók száma a skandináv északon a 
ki:s Dániában (körülbelül 4000 zsidó 2 millió lakosnál). 
Kopenhágában például meg is néztem az ottani zsina
gógát. A város központjában van, nem measze az azóta 
leégett kristiansborgi királyi palotától a Krystalgade
ban. Hetseb építette még 1833-ban, (a kopenhágai hit
község több mint 3000 lélekkel már sok száz éves). 
Egyszerű, bár elég mutatós, tágas épület mór stílus
ban, héber fölirással a nyugoti főbejárat fölött. Ennek 
a zsinagógának közelében nevelkedett a dán zsidók 
legnagyobb büszkesége, Brandes György, a kiváló iró s 
ottani egyetemi tanár, kit csak a mult évben is annyira 
ünnepelt egész nemzete. 

Sokkal jobban tetszett az a két templom, melyet 
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St1édországban láttam, a stockholmi és gotenbwrgi. 
Alig ismerek egyáltalában sikerültebbet és kedvescbbet 
a ki ·ebb zsinagógák közt, mint a svédek szép főváro
sában, az ctÉszak Velenczéjében~> lévőt. A <IIDO!:laiska 
kyrka11 (ejtsd c1csörkan) a város egyik legszebb pontján, 
a Berzelius-park keleti oldalán van, másik bejárással a 
Wahrendorfsgata-ból. Scbolander, az ifj a.bb svéd mü
építészek egyik legelőkelőbb meater e építette 1870-ben. 
Stílusa tisztán ó-maureszk, széles föhomlokzattal, mely 
fölött nagy ablakrózsa, de torony nélkül. Megtekintése 
végett nem kellett a «vaktmastare)) -hoz (a templomőr

höz) fordulnom. Jogos büszkeséggel mutogatta egyik 
stockholmi, Magyarországról oda került ismerősöm, ki 
már csak kinosan törte a magyar szót. A stockholmi 
zsidó község. vagy húsz év előtt ülte meg alapításának 
századik évfordulóját. A lélekszám ma is alig lesz még 
?2000-en felül. De a <t Trollhatta,, zúgó vizesésétől nem 
measze a Göta-elf mellett fekvő Gotenburgban (svédül: 
Göteborg) is oly csinos kis zsinagóga van, hogy az ottani, 
alig 5-600 főnyi hitközség méltán büszke lehet rá. Ami 
pedig a helyet illeti, nem hiszem, hogy nem mulná 
felül a legtöbb más zsidó templomot Európában. A vá· 
ros legszehb parkjával (a c1 Tradgardsförening~> kertjé
vel). szemben pompás négyszögletű tér közepén emel
kechk vegyes byzanczi és moreszk stilusban, müvészie
sen csipkézett homlokzattal, de szintén torony nélkül. 
Még a legelterjedtebb svéd:nyelvű c1Badeker, 1> az c<lllu
sherad Sverige » (illusztrált Svédország) is cc synnerligen 
sn~akfalh-nak («kivá.lóan izlésteljes,.-nek) mondja, a 
Dllben teljesen igaza van. Nekem egy svéd ismert iró, 
Rubensohn úr, a hitközség egyik buzgó tagja, kivel a, 
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<1Gőteborg's Handels och Sjöfartstidningn szerkesztö
ségében ismerkedtem meg, mutogatta. Ennek a nagyon 
elterjedt, szinte lepedő nagyságú hirlap szerkesztő
jébez, Hedlund úrhoz, a svéd képviselőház akkori 
elnökéhez, a boldogult Hunfalvy Páltól akkoúban 
meleg ajánló levelem volt. Mint R. úrtól á szerkesztő· 
ségben hallottam, csinos, bár kisebb zsidó templomok 
vannak még SvédoTszágban a következő községekben: 
Malmö, Carlskrona, Halmstad, Norrköping, Jönköping. 
~n ezek között magam egyet sem láttam, habár az 
említett nagyobb svéd vidéki városok közt, Malmöben, 
Halmatadban és Jönköpingben magam is tartózkod
tam. Upsalában, hol több napot töltöttem, még nincsen 
hitközség, akkor legalább még nem volt. 

A feltünö azépen hangzó svéd nyelv t.erülete nem 
szünik meg Svédo1·szággal, hanem átcsap a szomszédos, 
ele már 01·oszországhoz tartozó Finnországba is. S so
kat gondolkoztam akkoron azon, ne menjek-e át, úgyis 
oly közellévén már hozzá, ama megmérhetetlen nagy 
birodalomba, melyben számra nézve legtöbb hitsorso: 
su nk, több millió lakik, elnyomatva s . sanyargattatva. 
Azonban e szomon1 képektől elvonzott vágyódásom, 
el nyugat felé a tündér N o1·végiába, szabad földre, boJ 
a törhetetlen becsület, a valódi egyenlőség és a nép leg
alsóbb rétegeibe is erősen benyúló általános műveltség 
lakozik. 

Késöbb sok év mulva egy kis csücskébe be
néztem ugyan a <l fehér c zár)) birodalmának s meg
tekintettem egy vidéki határvároskáját. De nem mond
hatom, hogy ama szomorú tapasztalatok, melyeket ott 
csak rövid tartózkodás után is tettem, valaba megbánat-
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ták volna velem azt, hogy skandináv utaroha annak 
idején nem foglaltam be a muszkák északi hazáját 
is. Autopsiából tehát az oroszországi zsinagógákról 
nem szólhatok. Ezt más ember tollára kell biznom. 

Annál igazi bb örömmel emlékezhetem csak meg, zsidó 
szempontból is felejthetetlen utamról abban az ország
ban, mely műveltségben, emberiességben, igazságosság
ban, türelmességben és szabadelvüségben merő ellen
téte az orosz birodalomnak, t. i. Angolországról. 

Zsinagógát ugyan csakis Londonban néztem meg 
egyet-kettőt. A többi nagy britanniai városban, me
lyet szemügyre vettem, megvallom, annyira lehilincselt 
amaz óriási kereskedő városok fejlődöttsége és részben 
a nagyszerűeégre nézve tán a világon páratlanul álló 
köztük sok zsidó -jótékonysági intézmények belátha
tatlan sorozata stb., hogy- azokban való időzésern kü
lönben sem hetekre, mint Londonban, hanem bizony 
csak egy-két napra, ~okszor még kevesebbre szorít
kozva - az izraelita egyházi épületeket nem keres
hettem föl. Az ftngol nép - bár ismerem sok hibáit
egy miatt csodálattal tölt el mindig, s ez ama tole
rantia, mely mások álláspontjának, meggyőződésé
nek, hitének, szertartásainak, egyéniségének elfogu
latlan becsülésén alapszik. 

Innét ama pé1dás szabadelvű fölfogás a zsidókkal 
szemben is a brittek klasszikus szabad földj én, mely 
antisemita áramlatnak még kezdetét sem érleltette meg 
ott, bár a csatornán innét, Francziaországban ugyan
csak beleette magát már az is széles körökbe főleg 
P~.ris~.a~ s zsurnalisztikájának tekintélyes ré~zében. 
Kolcson ös megbecsülés Angolországban a j e lsz ó a kü-
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Jönféle felekezetek közt, s nekem úgy tétszik, hogy ott 
annál inkább becsülik a zsidó embert, mentül tünte
tőbben 1·agaszkodik vallásához, csak úgy, mint Német
országban, csakhogy ott fönn tán még fokozottabb mér
tékben. Innét a virágzó hitélet az angol zsidóságnál is, 
innét philanthropikus intézeteik imponáló száma, pél
dátlan virágzása, s sok más, mire itt nem térhetek ki, 
de mit a kontinens zsidóságának legnagyobb részében 
csak nagyon kisebbített arányokban, vagy hitbeli össze
tartozás érzetének lazaHága mellett és a személyes tor
zsalkodások, az öntömjénezésnek fojtó légköre köze
pette nagyon megfonnyadt állapotban látni csak. 
A legmagasabb állásban lévő angol zsidók járnak e 
tekintetben jó példával előre. Ime, az első zsidó Lord
Mayor, Sir Salomons, még főpolgármesteri palotájában, 
a mesés pompájú londoni Guildhall-ban is, hol kirá
lyokat és királynöket látott asztalánál vendégkép, kü
lön zsidó házi kápolnát rendeztetett be magának. Ez 
1857 -ben volt. Azóta négyszer választottak Londonban 
megint zsidó vallású föpolgármestet·t, sőt épen körül
·belül ma egy éve, 1896 novemberében tartotta ismét 
egy hitrokonunk, Faundel Philipps, kinek má!l' atyja 
is ült e magas p<;>lczon, bevonulását mint Lord 
Mayor a Guildhallba. S megváltozott-e a helyzet 
azóta? Egy cseppet sem. A legujabb Lord Mayor 
is orthodox zsidó ember, és egyik orthodox község
nek elnöke Londonban, melynek zsinagógáját a leg
szorgalmasabban látogatja csak úgy ma, mint azelőtt. 
Elég jellemző rá nézve már az az egy vonása, hogy 
díszbevonulása alkalmára (nov. 9.) külön úgy intézke
dett, hogy a londoni nagy zsidó fiárvaház növendékei, 



me ly árval1áza.t nagyohhára az ő bőkezűsége emelte mai 
virágzására, a legjobb helyek egyikét kapják a disz
kjaéretben. És angol keresztény polgártársai csak annál 
jobban becsülik ezért. Hiába, a ki akarja, hogy mások 
becsüljék, első sorban kell, hogy maga magát becsülje 
meg. 

A londoni zsinagógák száma vagy 2.5 s a zsidó hit
felekezet 1892-ben H7,523 lelket számított. Vajmi pa
rányi kis csoport öt miHió mellett ! De mily nagy
szabású pbilantbropiai intézményeket létesített e kis 
töredéke London összlakosságának. Lapokat lehetne 
ezek ismertetésével itt megtöltenem. Az angol zsidóság 
is, mint a németnek legnagyobb r észe csakúgy kiadásai
val egészen magára van hagyatva, de a <c help yourselh 
náluk is nagyszerüen bevált minden irányban. Nem 
túlzok talán, ha azt mondom, b ogy az angol zsidóság 
felekezeti állapotai a legörvendetesebbek és legminta
szerűbbek az egész világ zsidósága közt. 

A zsinagógák között azon ban külső pompára nézve 
egyik sem válik ki. Hiszen London keresztény tem
plomai közül is -- kivéve a megkap ó Sz en t Pál templo· 
mot é~:~ az angol-gót ízlés utolérhetetlen r emekét, a west
minsteri apátHágot - alig akad valamelyes k ülö n 
említésre méltó. Nem is csoda az egy városban, hol a 
templomok száma (18U4-ben) nem kevesebb mint -
1269 l Legtetszetösebb még a «Central Synagogue '' ' 
meg a <cBayswater Syna.gogue• a hasonnevű elegáns 
nyugoti vároHrészben. Érdekes, hogy a lengyel zsidók
nak ott is van külön templomuk (Polish Synagogue), 
épúgy mint a portugall spanyol származású szefárdok
nak (PortugueHe Syn.). Disraeli angol miniszterelnök 
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(a későbbi Lord Beaconsfield) ebben a szefárd ritusú 
zsinagógában imádkozott még, mint gyermek héber 
imákat s az emberiség egyik legnemesebb alakja, a száz 
évet ért Sir Montefiore is itt ájtatoskodott volt. Külö
nösen dicsérendő az angol zsidó katonák hitbuzgalma. 
A nagy ünnepek alkalmával nincs érdekesebb, mint egy
egy isteni tiszteleten j elen lenni, melyet valamely lon
doni zsinagógában külön az angol katonák s tengerészek 
számára, kik az egy és egyetlen Isten tanához szítanak, 
szoktak tartatni. A sok katona- és tengerésztiszt, a leg
különfélébb ezredek ruhái, a napbarnította tengerész
arczok, az egyenruhás katonaorvosok stb. : ez mind oly 
tarka s speciális képpé egyesül, milyent zsidó templom
beLll a szárazföldön hiába keresnénk hasonló alkalom
mal. A londoni zsinagógák után Liverpoolban, Man
chesterben és Glasgowban (Skótország) vannak a leg
nagyobb zsidó templomok. Irországban csak barom 
zsidó község van külön templommal : Dublin, Belfast 
és Cork. 

Legeslegutoljára, ezen tán már túlságosan elhuzódott 
emlékszerű vázlatoknak egészen a végére hagytam egy 
~sidó templomot, mely legédesebb emlékeimet, a 
gyermekkor r ózsás, gondtalan . világát idézi föl ben
nem. Még látlak m~gam előtt, élénk magyar alföldi 
város, Bácska legészakibb határán, tágas főpiaczod
dal, melynek egyik házában ott laktak szüleim is, 
szemben azzal, melyben egy derék nemzeti költőnk, 
Tóth Kálmán, meghalt barátom, bölcsőj e ringott . · . 
Csak tíz pet·c.znyi séta onnét ahhoz az épülethez, 
melyen büszke nagy arany betükkel e szép magyar 
fölirás olv~sh;lltó; cc Egyedül az Istennek!,, 



PALÓOZY LlPÓT -
Az ötve-nes évek elején épült az a zsinagóga 8 a á 

sokszor mesélte, mennyi kellemetlensóge volt a hit~ö~ 
ségnek, míg szivósságával, folytonos felfolyamodásaiv:l ~ 
a polgármeste1·töl a bü·ósághoz, a bíróságtól a hel . \ ~ 
tartótanácshoz s így t.~~á~b, végre kivitte vala, ho:,. 
csakis azt a magyar fohrast alkalmazhassa csinos új 
templomának utczai homlokzatára. Az akkori abszolut 
osztrák kormány ugyanis mindenkép azt akarta, hogy 
ba már nem kizárólagosan német, legalább magyar es 
német legyen az a fölirás. 

Egy kis adalékkal több a zsidóság nemzeti érzületének 
bátor nyilvánulásaihoz oly időben, mikor az ilyen nyil
vánítás ugyancsak nem vált sem egyesek, sem testüle
tek hasznára. 

Te pedig szerény Isten háza, még ott állsz maga , 
lépcsőzetes elöcsarnokoddal, fillepte nagy udvaroddal, 
hol mint gyermekek vidáman kergetődztünk, s egyik ol
dalról a tágas iskolának támaszkodol, hol zsenge ko
rom első álmait álmodtam. És feléd száll, kedves 
dunaparti magyar városka, lelkem most is, midőn 
képzeletben végig sétáltattam szemern ama sok, sol\ 
országon, melyet azóta bejárnom adatott. Mert a me
leg fészek, melyben fölcseperedtünk, a szülöi ház, hol 
nevelésünk első csiráit gondos kezek szaretettel ültet
ték : egyedül ezek azok, mik szivünk legháladatosabb, 
legédesebb érzelmeit annyi ragyogo idegen képek után 
is győztesen és tartósan a maguk számára hódítják . 
VISSZa.. 

Budapest. Palóczy Lipót. 
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A világirodalom legismertebb nevei közé tartozik azaz 
iró, kiről itt szó lesz, műve soha sem szünt meg olva
sás tál·gya, okulás forrása lenni és mégis most először, 

majdnem ezer évnyi feledség után ismerkedhetünk 
meg vele. A mire senki sem gondolhatott, a miröl 
álmodni sem mertünk, meglepő valósággá lett a lefolyt 
évben: Ben-Szíra (vagy Szirach) bölcsesége könyvéből 
az eredetinek egy nagy része került napvilágra, és 
Száadja gáón és Salamon Ibn Gabiról napjai óta 
megint először esik olvasó szeme azon héber munkára, 
melyet örökre eltüntnek, el veszettnek hittünk. 

Egy tudós asszony, M1·.~. Lewes szerenesés keze 
bozott keletről angol hazájába egyéb iratokkal együtt 
egy régi elsárgult lapot, mely ben éles szemével ch ech
ter Salamon, a cambridgei egyetemen a rabbini
kus irodalom tan ára, fölismerte Ben-Szíráuak egy töre
dékét. Ö mondható méltán a héber Ben-Szíra fölfede
zőjének. De alighogy kiadta-1896 július havában 
a görög Szirach 39. fej ezete 15. versétől a 40. fej. 
7. verséig terjedő töredéket, mária meglepő hir járta be 
a tudós világot. Számos héber és arab iratok közt, 
melyeket egész Jádával hozott Egyiptomból Sayce 
tanár, az ismert assyriologus, talált ~~ettbaue1· Adolf: 
hires hazánkfia kilencz további lapot a héb~r Ben
Szírából, még pedig a c am bridgei egyes lapnak egyenes 
folytatását. Hozzá is fogott rögtön a nagy lelet kiadá-
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sáboz. Egy másik oxforLli tudós Cowtey A. E. s<::gítsé é
vel a csak rész ben j ó állapotban levő és vilá.gos~n 
olvasható töredékeket földolgozta és 1897 elején me . 
jelenbetett a héber Ben-Szírának meglevő része, meTy 
majdnem egy ötödét t eszi ki az egész könyvnek és~ 
49. fejezet 10. versével végződik. E kiadás, mely a le
folyt évnek egyik legnagyobb irodalmi eseményét 
teszi, a legméltóbb alakban tette hozzáférhetővé az 
érdeklődöknek és kutatóknak a cambridgei és oxfordi 
leleteket, egyuttal hasznos apparátusával bálára köte
lezve a velük foglalkozókat. A ki a könyvet kinyitja, a 
héber szöveggel együtt találja annak angol fordítását, 
továbbá a Szirach könyvének görög és szír fordítását, 
azt a. két fordítást, melyet egymástól függetlenül az 
eredetiből folytak és az eredetit mind e mai napig 
helyettesítik. Azonkívül még egyéb fontos toldalékokat 
is nyujt a kiadás, melyet nemsokára maguknak a kéz
irattöredékeknek phototypikus közzététele követett. 

A Szirach héber eredetijének részleges fölfedezése 
korszakot jelent e régi könyv megértésére, magyará
zására nézve. A görög fordítás, melyből - a szírt 
kivéve - a könyvnek régi és új fordításai mind szár
maznak, a legkedvezőbb körülmények között keletke
zett ugyan: a szerző saját unokája ültette át nagyatyjá
nak héber müvét a görögök nyelvébe, hogy az 
alexandriai zsidók is hozzáférhessenek a j eruzsálemi 
bölcsnek komoly tanaihoz. A fordító maga, ki a k eresz
tény időszámítás elötti 133. évben jött Palesztinából 
Egyiptomba, elmondja előszavában, mennyi gonddal ?6 

sz~rgalommal iparkodott megfelelni feladatának. Es 
mtntl1ogy nagyatyja munkáját alkalmasint oly példány· 
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ban birta, mely családi ereklye gyanánt jutott kezébe, 
minthogy nem lehetettidegen előtte azon eszmekör, mely 
a könyv tartalmát teszi. minthogy végre a lefordítantló 
könyvnek nyelvét is jól ismerhette, megvoltak a legfon
tosabb föltételek egy jó és megbizható fordításhoz. 
Mindazonáltal sokszor hiányosan vagy homályosan, 
vagy épen érthetetlenül mutatja be a fordítás a régi 
bölcsnek gondolatjait. Mert nemcsak a fordítás görög 
szövege hibás, megromlott alakban jött reánk, hanem 
a fordító, mindeu iparkodása mellett is, tökéletlenül 
végezte munkáját. Úgy latszik, hogy a héber nyelvet 
még sem birta oly telj es mértékben, hogy végzetes 
félreértésektől és tévedésektől ment maradt volna for
dítása. Arra kell gondolnunk, hogy épen abban az 
időben, melyben a Szirach fordítój a nevelkedett, a 
makkabeus korszakot közvetlen megelőző évtize
dekben, a görög míveltség kezdett utat törni magának 
és rohamosan hódítani J eruzsálem előkelő köreiben és 
hogy ami fordító nk is, mint magának a fordításnak ténye 
is mutatja, görög nyelvü és görög míveltségü emberré 
lett. Igy könnyen történhetett, hogy míg a nagyatya 
még héberül írta munkáját, az unokában, bár eredeti
ben tanulta és olvasta Izraél szent iratait, már némi
leg hanyatlott az eleven nyelvérzék és elgyengült a 
héber nyelvnek biztos tudása. De fordításának fogya
tékossága részben abból is magyarázható, hogy nem 
értette mindig helyesen a szerző szándékát, valóeli 
eszmemenetét és mást mondat vele, mint a mit ő tény
leg mondani akart. 

A Bziracb héber eredetijének föltalálása új alapra 
fekteti a könyv megértéRé t, tartal máuak föJderítéRét. 
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Azon részekre nézve, malyeket az Oxfordban kiadott 
töredékek magukban foglalnak, most szemtől-szem
l>en találjuk magunkat a r égi B en -Szíra saját sza
vaival ós nem olvasauk csupán a hébertől szellemé
ben, alakjában, mondatfüzésében annyira elütő 
görög nyelv tolmácsolásában. De a könyv többi 
részére is természetszerű l eg új világosság esik az 
oredetinek ekkora töredékéből, egészen másképen ért
j ük most a görög fordítás viszonyát a héber szövegé
hez, teljesebben méltányolhatjuk a fordító eljárását, 
1negvizsgálhatjuk eltéréseit, kiigazíthatjuk tévedéseit, 
l,otlásti,it. A Szirach könyvének exegézisében ezzel új 
kot·Hzak kezdődött. Ezentúl ki fejtegetésével foglalko
zik, olel>rangú új segédeszközzel rendelkezik, a héber 
oredetinek napfényre került részében, de feladatát szi
gorú ellenőrzés mallett is végezi ; a könyvnek héber 
szövege, amennyiben újonnan létezik, örködni fog a ma
gyarázó munkája fölött, meg fogja óvni attól, ·hogy az 
eredetinek föltételes helyreállításában, m ely a görög 
Szirach magyarázójának ki nem kerülhető kötelessége, 
mó<l fölött eltérjen a héber eredetinek szellemétől és 
nyelvezetétőL De egyúttal a Szirach exegézisének azon 
új feladat is jutott, hogy a héber eredetinek most föl
f~~~zett. szakaszaira terjeszsze ki munkásságát, hogy a 
gorog- es a - többnyire vele egyrangú - szh· fordítást 
egybevetvén a hébernek ránk jutott szakaszaival, lehe
tőleg az eredetinek első alakját a mint szerzöje kezé-
ből k'k "lt . . , , ' 
, , 

1 ~r.u , lparkodJek megallapítani. Mert a Ben-
~zu~-kezuat, melynek tíz lapja került Egyiptomból 
Anghába nem 'dR bb · . ' 1 use m1nt a XI. század ; ennélfogva 
t1zenhárom Rzázn 1 · 1.. • 

< es a mc.solók hosszú sora választJ a 
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el a rounka megírása idejétől. hlennyi módosulás, téve 
irás, toldás és ferdítés érhette ily hosszú idő alatt a 
szöveget, arról a kézirat maga is egyenes tanu
ságot tesz, mert az oldalak szélén számos helyhez, 
a Ben-Szíra más kézirataiból eltérő, még pedig olykor 
nagyon eltérő olvasások vannak följegyezve, becses 
anyagat nyujtva a birálónak és magyarázónak. A görög 
fordítás pedig, a mint a héber eredeti alapján most 
biztosabban és sikeresebben értelmezhető, úgy viszont 
nélkülözbetetlen alapját teszi a héber eredeti szöveg 
tisztázásának, hiányai pótlásának, homályosaágai föl
derítésének. A régi fordítás és az eredetinek aránylag 
nagyon késői időből származó kézirata együttvéve oly 
biztosítékát nyujtják Szirach könyvek helyes értel
mezésének, a mely az eddigi magyarázat bizonytalan
ságait, tétovázásait lényegesen csekélyebb mértékre 
fogja alá szállítani. 

De még más oldalról is tekintve, szembe szökik a 
héber Szirach-lelet rendkívüli fontossága. A régi héber 
irodalomnak oly termékét nyertük vele, mely egy idáig 
fájdalmasan érzett hiányt van hivatva pótolni. Tudva
levő dolog, hogy a középkor új-héber irodalmát, mely
nek ránk maradt legrégibb részei - a liturgiai költé
szet úttörői - a kilenczedik századból valók, egy 
évezred választja el az ó-kori héher irodalomtól, mely 
szent irataink gyüjteményében, a bibliai könyvekben 
jött reánk. Ebben az évezredben keletkezik a hagyomány 
~rodalmának rengeteg halmaza, de keletkezik nem· 
Irodalmi úton, mert szóbeli tanítások, az iskolákban, n. 
~sinagógá.kban, mindenféle összejövetelekben elhangzott 
es emlékezetben tartott mondások, vélemények, dönté-

Az UIIT ÉTkönyYe 1898. -1-
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sek, viták, fejtegetések, elbeszélések följegyzései, többé 
vagy kevésb bé rendszer es 'agy épen rendszer nélküli 
összeállításai teszik ezt az üodalmat , melynek külsö 
ismertető jele a névtelenség, szerkezete a töredékesség, 
tartalma az isteni és em ber i dolgok végtelensége, 
nyelve pedig majd a hébernek azon átalakulása, mely 
az araméus nyelv befolyása alatt Palesztina irástudói 
köreiben létesült, úgynevezett misnai héberség, majd 
pedig az araméus nyelv, a zsidó nép legnagyobb részé
nek akkori anyanyelve, majd mind a két nyelvnek 
vegyüléke. Valódi irodalmi termék, egy iró embernek 
egységes tudatos müve, határozott tartalommal s alak
kal nem maradt fenn ebből a bibliai korszak utáni 
évezredbőLAmi első századaiban, a templom elpusztí
tása előtt iratott, részint csak fordításban maradt meg, 
mint az úgynevezett apokrifák legtöbbje, 1·észint vég
képen elveszett. A szentiratok t ekintélye, a hozzájuk 
való páratlan ragaszkodás és szeretet minden más 
irodalmi müvet ldszorított a közhasználatból, sőt mond
hatni hosszú századokra a <t könyv népén éh, a zsidók
nál elnyomott minden sajátképi irói tevékenységet és 
törekvést. Ben-Szira hébe1· eredetije csoilálatos módon 
megmenekült a nagy örvény ből, mely a bibliai könyve
ken kívül a héberül irt könyveket elnyelte. J 611ebet 
azon '' külső könyvek» példája gyanánt, melyeknek 
?lvasása R. Akiba szerint kárhozatos, a palesztinai 
iskolákban Ben-Szirát is nevezték, mégis mindig olv~s
ták és i<lézték, sőt olykor egészen elfogulatlanul úgy 
utalnak rá a talmudi kor bölcsei mintha a szentirás 
harma.(lik csoportjához, a ha.gio~aphákhoz tartoznék. 
Mert Ily módon idéznek belőle egyeR mondatokat: 
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<<Irva vanll, <1mondva van1), <~mondva van az iratok
ban1). Többnyire azonban Ben-Szíra könyvének neYe
zik. !{ül önösen Babyloniában nagyon kedvelték e köny
vet. Ráb, a harmadik század nagy iskolafőj e, Ben-Szira 
bölcseségéből meríti erkölcsi oktatásait fia és taníb·á.
nyai számára .. Báb királó tanítványa, a Palesztinában 
letelepedett Eleázár b. Pedáth nem egyszer idéz belöle; 
a IV. század két hires baby lóniai tanítój a József és A báj i 
komolyan vitatkoznak a Ben-Szü·a tilos vagy nem tilos 
voltáról; József tiltó véleményével szemben védelmezi 
A báj i, míg végre amaz megengedi, hogy Ben-Szíra szép 
és jeles mondásaira nyilvános előadásban is szabad hi
vatkozni. Tényleg a midrasmunkák nem egy példáját tar
talmazzák annak, hogy sz erették Ben-Szíra könyvének 
erkölcstani tételeit, vagy elmés példabeszédjeit idézni. 
A talmud befejezése ut~n néhány századdal Száadja 
gáon Ben-Szíra kétféle alakját ismeri: az egyiket a 
szeutirási Példabeszédek könyvéhez, a másikat Kóhélet 
könyvéhez mondja hasonlónak, meg azt is említi, hogy 
e két munka hébet· szövege, a bibliai szöveg módjára, 
pontozva van, magánhangzó- és hangjelekkel ellátva. 
Száauja után lassanként elvész a héber Ben-Szíra 
nyoma; a kairuváni R. Nisszim, s lehet, hogy még Sala
mon Ibn Gabirol is, ismeri és használja. De a tizen
egyedik századnak egy elrongyolódott kézirata bele j ut 
egy kairói zsinagóga genizájába (szent lomtárába) és 
ott marad hosszú időkön keresztül, mialatt az egész 
zsidóságban végképen eltünt a héber Ben-Szíra. Egyip
tomi 1·ejtekéböl most újra napfényre került, hogy gya
rapítsa a héber ü·dalom ó-kori kincseit. 

Mert valóban a Ben-Szírn. törerl ék(linc], legnagyohh 



52 BACHF.R VILM08 

jelentősegót a.zou körülmény teszi, hogy visszanyertük 
\elük egyikét azon héberül irt régi müveknek, melyek 
vagy végkép elvesztek, vagy csak fordításban jöttek az 
utókorra, hogy feltámadt bennük Ben-Szíra a régi 
héber iró. A kit mint az ősi Izraél bölcseségének egyik 
utolsó hirdetőj ét, mint a második templom első száza
daiban kifejlett szellemnek j ám borságra és eszélyes
ségre intő megszemélyitését ismertünk, azt most mint 
héber irót is tudjuk méltányolni, könyve helyet foglal 
a héber irodalomtörténet ama nagy hézaga elején, 
mely a bibliai iratokat a középkor remekiróitól el
választja és e könyv tartalmával együtt irói müvészetét, 
nyelvi sajátosságait is becsülhetjük. 

Ben-Szíra- Száadja é1·tesítése sze1·int teljes neve: 
Jesúa b. Simeón b. Eleázár b. Szíra, a görög fordítás 
röviden Jésúa (Jézus) Szirachnak nevezi - Jeruzsá
lemben élt és korának zsidó müveltségét teljes mérték
ben birta. E műveltség Palesztinában az ő idejében 
még csak igen csekély mártékben kezdte érezni a görög 
miiveltség befolyását; alapját és főforrását a szeutira
tok képezték, Mózes ta~án és a próféták könyvein kívül 
azon iratok legnagyobb része, melyekböl azután a szent
irásnak harmadik csoportja alakúlt. Ben-Szíra uno
kája tanuságot tesz róla, hogy nagyatyja e könyvek 
olvasásába mindinkább elmerül vén és nem közönsé
ges jártasságat nyervén bennük, a1·ra érezte magát 
ösztönözve, hogy ő is olyasmit irion a mi erkölcsi 

l .. ' 

mtveltségre és bölcseségre vonatkozik és a vallásos 
életre buzdítson. Igy tehát a szent irodalomnak olva
Aása ösztönözte Ben·Szírát könyvének megírására, 
ID(llyhen letette Raját óletének tapttsztalntait, gondol~ 
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, , ak érett gyümölcseit. De ö a szent iratokból 
kozasan . .. 'ti l t . t "t · k"nyve alakJ. át is, belőluk men nye veze e , so veszi o · , . , , 

talmának is egy részet. A m1 a Ben-Szua elmelke-

dta; ·nek és példabeszédeinek alakját illeti, csak most 
esel · tl k · k · t ' lát' uk a hébe1· eredetiben, mennyu e csa a oz1 m1n a-

já~oz, a szeutirási tanköltészethez. A párhuzamosság 
törvénye, a beszéd azon taglalása, me ly a gondolat ryth
musán alapszik és különbözö változataiban kimeríti o. 
héber költészet alakjait: Ben-Szíra könyvében is uralko
dik. A héber Ben-Szíra töredékei külsőleg is föltöntetik 
ezt az alakot, mert ketté tört sorokban van bennük irva a 
szöveg, félsorokban (stiehoszokban), mint a szentirás
nak némely költői része. N em lehetetlen, hogy az irás 
ezen módja a könyvnek már ó-kori másolataiban meg
volt és hogy a szerző maga, mintáit követve, ily módon 
tüntette fel müvének költői alakját. E föltevés követ
keztetést engedne maguknak a mintáknak, első sorban 
a Példabeszédek könyvének külsö alakjára. 

A szentirás tartalmából főleg ott merít Ben-Szíra, 
hol Izraél multjának nagy embereit dicsőíti. E tárgy
nak a könyv bat fejezete van szentelve (44-49.), 
és épen e fejezetek teszik héber töredékeinknek nagyob
bik felét. Külön feliratuk is van itt, mely a görög for
dításban hiányzik : Az Őskor atyáinak dicsérete 
(Sébach Abóth Ólám). E fejezetek sajátossága a héber 
eredetiben sokkal világosabban dombot·odik ki mint a 
fordításban. A szerző a biblia történeti elbesz~léseiből 
a tárg~gyal együtt sokszor a kifejezést is átveszi, de 
~kko~ IS rá nyomja saját irói jellegét, szemlélődésével 
athat1 a ' .. áJló 
fői .,'J ~8 0~ an csoportosítja az anyagot és akut-

hol kolcson vett részletel{et is átszövi t1j k~pekkel, 



!)~ Jl.\t'HKR YlL110~ 

saját l elkéből és a nyeh ·nek élő szelleméből maritett ki
tételekkel. 

A többi szakaszban is megfigyelhetjük, hogy Ben
~ zíra nyelvezetében két elem vegyül: a régi il·ocla
lomnak tudatos fölhasználása és az eredeti, önálló 
kifejezésmód. A szentiratoknak azon rendkivüli tekin . 
télye, azon kizárólagos uralma, mely a későbbi korok
ntt-k héber tilusát oly nag,r mértékben meghatározta, 
mely az új héber költészetet, de a prózát is bibliai 
mondatok, mondattöredékek, kifejezések mozaikjává 
tetto, már Ben-Szira stílusában is mutatja befolyását, 
tehát oly időben, midőn a szentiratok gyüjteménye még 
be sem volt fejezve és midőn a héber nyelv még bizo
nyos mértékben élőnek, legalább a palesztinai zsidóság 
mivelt és tanult köreiben, élőnek volt ruondható. Az úgy
nevezett muziv-stilu nemcsak elvétve tarkítja. Ben
Szira miivét, hanem az egész könyvben találkozunk 
Yele, mint tanusággal arról, mennyire szítta magába 
az iró a régi irodalomnak remekjeit és meunyire meg
elevenedtek lelkében a szentiratok egye jellemző ki
fej ezései, képei, fordulatai. Hogy már Ben-Szíránál is 
nnnyh·a lép előtérbe a muziv írásmód, meglepő és 
irodalomtörténetileg becses tény, mert azt bizonyítja, 
hogy ez az irásmód mintegy veleszületett attributuma 
az új-héber irodalomnak, mint természetes következ
ménye azon ténynek, hogy a zentirás utáni irók a 
szentirásból veszik nyelvi készletüket, nyeln tudá
sukat. 

~.ég sokkal érdekesebb Ben-Szira nyelvezetének 
mastk eleme, az, a malyben nem kölcsön veszi készen 
a szólásmódokat és fordulu.tokat, hanem önálló kifej e-
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zé re juttatja gondolatj ait. hlert ebben az elemben a 
héber nyelv életéből azt a fejlődési fokozatot é zlelhet
jiik. ruelyet Ben- zíra idejében, Kr. e. 200 körül elért. 
A régi nyelv zókillesének bövtilé ét és egyuttal cs ök
kené ét, bizonyos szóképzések kedveltségét, másoknak 
visszaszorítá sát, az araméus nyelv hatásának nyomait 
szembetün ö, részben csak itten található példák ban 
látjuk a Ben-Szu·a héber maradványaiban és teteme
sen gyarapodik az anyag, melyet e tekintetben a 
szentirásba fölvet t későbbi származású könyvek eddig 
nyujtottak. De Ben-Szira hébersége mégis lényegesen 
elüt a Kóhélet és E szt er , a Krónikák és Dániel könyvci-. 
nek nyelvétől, főleg azért, mer t mind e könyvek -
Kóhélet némely ré zletének kivételével - a prózni 
beszédhez valók, mig Ben -Szira nemcsak aJakjában 
költészeti mü, hanem nyelvezetében is a magasabb 
be zédfajhoz tartozónak mondható. 

Vannak Ben-Szh a irásmódjának egyéni voná ai is, a 
melyeket azonban itt, a. hol az eredetinek idézése ki van 
zárva, nem vehetünk szemügyre. Csak azt említem. 
hogy különösen mondatfüzése olykor annyira tömött, 
hogy majdnem a m esterkéltség benyomását teszi. 

Végül csak röviden utalok a szerepre, mely a héber 
Ben-Szírának a szentirá.s magyarázatában és a szant
irási könyveket illetö egyes kérdé ek megvitatásában 
fog jutni. Halévy, a hires párisi tudós, máris art·a hasz
nálta. n héber Ben-Szirá.t, hogy általa némely bibliai 
könyv késői szá.rmazásá.t állító véleményeket tarthatat
lanoknak bizonyítson. 

Az oxfordi kiadás, mely a héber Ben-Szira ötödét 
nyujtja, nem sokára - JDint rövid idó óta hirlik -
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vti.t·ntlan kiegészítést fog nyet·ni CambridgebőL A hé
ber Ben-Szh·a. első fölfedezöje, Schechter mult nyá
ron a kairói genízából sok ezerre menő régi ira
tokat és töt·edékeket bozott Angliába, melyek a zsidó 
irodalomtör ténetet vá1·atlanul sok új adattal, új kin
csekkel fogják gazdagítani. Ezek között akadt Sebech
ter a héber Ben-Szírának új lapjaira is, melyek terje
delemre még fölüimulják az eddig kiadott részeket. 
Igy tehát remélhetjük, hogy nemsokára az ó-héber iro
dalomnak nagy vesztesége, melyet Ben-Szírn. eltünésé
ve! szenvedett, nagy rész ben helyre lesz állítva és még 
nagyobb joggal beszélhetünk majd Ben-Szíráról, mint 
feltámadt régi héber iróról. 

Budapest. Dr. Bach&r Vilma~ . 

A FÜGEFA. 

Komor gyászleplet ölt egész Valencia, 
Aggnak meg ifjunak hullton-hull könyje cseppje. 
Hisz oda van, odt\. a né11 legkedvesebhja: 
Költője, Salamon, a. Gabiról fia. 

J;Iáromszor nyúgoszik s háromszor kél a nap, 
Es jajgat Izrael. látván, hogy vissza nem jő: 
•Ho,·á lett az az ajk, az annyi bájjal zengő? 
Hová lett az a szív, a legjobb s jámborabb ?• 

Nem tudják, hogy az ajk örökre néma lőn, 
Nem tudják, a.z a szív hogy többé sohse verhet, 
Nem tudják, kicsoda s hol ásott néki vermet 
S hogy össze mint rogyott. hét ~ehhöl YérezBn. 
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Egy tudta csak: a mór, ki dalnoktársa volt , 
Szeliro. Előbb a nép babérját néki fonta, 
De Salamon neve hirét homályba vonta
s rá senkisem figyelt, mióta az dalolt. 

S roidőn Szelim ezért ádáz irigye lett, 
1\IIeghivta, jöjjön el nagy kertje sűrüjébe , 
És ott, egy fügefa hűs árnyékába érve, 
Tőrét villogtatá a drága fő felett. 

N em látta senkisem a gyilkoló aczélt, 
Csak mely rájok borult, a fügefának lombja. 
A dalnok erre néz, s hűlő ajakkal mondja: 
«Oh szent fa, állj boszút az én halálomért! • 

' Es elmulik az ősz, a tél is tovaszáll, 
S hogy jő az új tavasz s kibú a rét virága, 
8 még . termést csak igér a nagy kert minden ága : 
Im már a fügefa gyümölc-scsel rakva áll ! 

Meghallják a csudát és ezren jönnek el, 
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Hogy lássák a fügét, mely majdhogynem tenyérnyi : 
8 ha kérdik, mjly varázs tud ily csodát elérni, 
A mó1· titokszerűn mosolyg és nem felel. 

8 hogy a királynak is megvitték azt a hírt, 
Egyszer, vára.tlanúl, ő is bement a parkba.. 
Hivatta 8zeümet, s a. fügefának tartva, 
Megállt és ajaka kemény szavakra nyílt: 

• ~li től terem e fa ? Beszéld el - n karom ! 
Mondd meg szered ; ha jó, hadd éljen véle más is! 
De hogy ha bűvölet, vagy bárminő varázs is : 
~ Ú17a esküszöm, lesujt reád karom ! • 
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ht\Y~rtnu 1ill Hz lim, ~z iYóbc' döbbenés. 
el~he tíinik az, kit egykor ott megölt ö ... 

Ht1 bt\lunl 1nereven t\ st\pltdt nrczu költő, 
~ ö r t: zket és heh g. s n fn töYére néz. 

, n kinü~· ujra kérd. d már ö zót sem ért ; 
Az ó füMbe' ro o t eaész ro1\ fél hang Yan : 
Egy szörnyü vég ohttj - 1\Zé, ki ott alant van 
, Oh 8Zent fil, t\llj hoszú t a.z én halálomért l • 

· elfödYe t\rczait, jajgt\h·a fölkitHt, 
És ismételgt.'ti, rémülteu, önfeledten : 
.. Oh Gall in\ l fia, nem látta eu ki tettem·, 
De megjöveudöléd, s tl zen t ín bos z ut állt! • 

\'allatjn n kirily. s ö immár nem tagad. 
2alamon ,·ég. zavát el irva újra újra ... 
r:S másnap ama fán. lnely tettének tanúja 
És bosszulója volt, csúf élte megsza.kadt. 

Radö Antal. 

.. , , 
ERKOL<B :EB '?' AJ,J,AS. 

Érlekezé ~em targyául a következö kérdést választom : 
Van·e a ,~allá és erkölcs közöH, belsö, a dolgok termé
ssetében rejlő é ebból kifolyólag feloldhatlan kap· 

olat, vagy pedig erkölcsö ég és vallá osság egy· 
mastól függeUen é csak véletlenül kerültek egymá 
mellé? 

A ké.rdé ösrégi. Aa ókor el ö tudományot~ termé zet
buTára, Ariadotele , a vallás nélküli erkölcs mellett 
töri lánduál Ellentetben Pla&óval, ki a monünál a 



.. ak tra nacendens e zméjéből indul ki. Aristoteles 
JO~tezö viszonyokat, a tapasztalatot veszi alapul és az 
:rkölcstant ez által minden t ermészetfölötti kapcsolat
tól, tehát a vallástól i külön választja. Ez idő óta 
a religio és az ethika mint külön irányítók haladtak 
eovmás mellett. De ezen külön\álá.sukban csak tebetet-
o. 

lenségük nyilvánúlt, hogy a népek életmódjára. méJyebb 
befolyást gyakoroljanak. Ez okból az ókor \ ége felé 
ismét egymás felé törekedtek. Cjra ejteni kezdték, 
hogy c akis az erkölcscsel azoros kapcsolatban álló val
lás kölc önözhet életkedTet és életörömet, aczél nélkül 
bolyongó és önmaga fölött majdnem két égbe e ö 
emberiségnek. A morál tehát arra törekedett, hogy 
n késöbb iStoában és a titkos tan erkölc tanában ö nm a
gát feléleszsze és erő ítse. De ez a törek\és egyelöre 
eredménytelen maradt, mert hiányzott a legfontosabb, 
a mi szente itést adhat<>tt \Olna a morálnak, nem 
ismerlék a :eni r~ ten. foga l mát. 

Csak eg_T nép, egy kis nép \Olt akkor e fogalom bir
tokában: a zsidó. Hihetetlen dolog t-örténik: az európai 
emberiség e nép és birtoka által a legmélyebbre ható 
~orradalmat éri meg. Az összes "'zellemi és erkölcsi 
J&-r-ak oly becslése következik be a milvent sem azelött. ' . 
sem azután nem látott a \ilág é a vallás és a.z erkölcs-
tan ~~stvE'riesülésüket ünneplik . 

. ~me itt hely~ n annak kimutatása, hogy a különbözó 
n.epek egyéniségük és készségük ~zerint mikép fogad
t~ az uj hirdelé t, mennyit teltek houá sajáijukból, 
mily~n erö"fel hatottak u uj motivumok a nagy töme
gek ~letmódjára. Törléneli tén~4 az, hogy csak uok 
8 uepek emelkedtek kultur·nép rangjára a melyek 
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fogalmaikat az Istentől és az erkölcsiségről z~idóktóJ 
nyerték; t~ny az, hogy csak ezen n~peknéllehet czivili· 
záezi(,ról f,ZÓ, hogy az emberiség fogalma csak ezekn~l 
nem üres szó. Persze a humanjzmua és erkölcsiség 
eszm~nyk~pétől még ézek ís j ó tá\·ol állanak, de hogy 
olyan eszménykép létezik, a milyen az ókor legtehet
ségesebb népe előtt is ismeretlen volt, senki sem tagad. 
hatja. 

Ét; az ethika terén nálunk mégis oly mozgalom kezd 
érvényeAülni, a milyen a régi Görögországban létezett. 
A mi korunk is megittasodott a természettudományok
tól és az érkölcstan mezején a legrégibb meater, Aristo
teles, nyomdokait követi és szeretné az ethikát a val· 
lástól tökéletesen megszabadítani. Az abszolut szellem 
filozofiájá.t joggal lejártnak jelentik ki, de helyébe 
az al,szolut természet filozofiáját akarják a trónur~ra 

eruelni. Nem lehet tehát csodálkozni, hogy ebben az 
uj rendszerb~n a vallásnak, amennyiben az istenihez 
vagyis a természetfölöttihez viszonyban áll, nem adnak 
helyet. - Az élet szabályozásához - így azólnak -
mintaképeink a társas állatok, pl. a mébek, a hangyák 
sociáliH ösztönei; ezek ezen állatoknál ugyanazt a 
helyet foglalják el, mint az embereknél a lelkiiaméret, 
az erény, a Kzeretet, a köteleasógérzet. Ezt nevezik 
•pKyebikai Hzokwu -nak. Az anyaghan van az egyetl e~ 
erő, a mely minden létező egyetemét magából teremti 
és a mely mindent megmagyarázni képes, így szólnak 
büszkén és diadalmasan. 

Ily az életbe mélyen belenyuló nézeteket nemcsak a , 
nagy közönBégre hozzáférhetetlen tudományos dolgo· 
zatokban tanitanak, hanem az ujRágok, időRzaki és nép-
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.. iratok tömege is mint a tudomány legujabb viv-
szern · ' l ' l bb ' ' t kb , ait dicsőítik es a egsze ese nepre ege en 
:a.:;ztik. ~Iint jelszavak a tömegbe hat{)lnak, a mely 
a I'Jvárosokban, a hol sokféle egészségtelen an)·ag 
gyülemlik össze, annál mohóbban kap utánuk, mint
h~gy ezek az érzéki és anyagi életiránynak kedveznek. 
Most núnden elmélet, a mely az életet lefelé irányuló 
vonásaiban támogatja és mentegeti, gyors és nagy 
elterjedésre számíthat, mig azok a tanok, a melyek a 
szellemi és erkölcsi emelkedés czéljából szakadatlan 
megerőltetést követelnek, minden időben először csak 
kevesek lelkébe hatolnak be. Ha azonban a nép köré· 
ben nagy elterjedtséget nyernek ilyen jelszavuk = «az 
ember tökéletesített állat"; «mindenki a maga törvény
hozója,. stb., biztosak lebetünk benne, hogy durvaság, 
érzéki vágyak, minden tekintély megvetése, a társa
dalmi állapotok szellemi és erkölcsi leszorítására irá
nyuló törekvés, mindennek egyenlövé tétele az anyagi 
és álJati ember előtt, jog helyett erőszak lesz a követke
zés. Ilyen veszélyek fenyegetik az emberi nemet, ha 
elméleteket, melyek még a szakférfiak körében sincsenek 
ál~alánosan elfogadva, népszerüsítenek. A következő 
fe.)tegetésekben néhány vezért akarok megczáfolní, 
a kik az ethika mezején a modem tudomány viv
~ányaít népszerű alakban adják elő a nagy közön
sognek . 

. . Gizycki György, egy népszerű morá1bölcsészet szer
ZŐ.J e (Lipcse 1888), a kötelesség és erkölcsi törvényről 
e szavakba foglalja össze nézetét: «Van-e egy magasallb 
törvény? • így kérdezték kétked ve. Bizonyára! «Honnan? 
Ilo l ? Mire? Houoan származik? Az ember természcté-
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b öl n mely s~~ját 'letfeltételei szarint fejlődik k. 
' • • l. 

//ol van~) Az ember agyábu,n és sz1v ben. ~tfú ·e való'> 
Az erulwriség igazi boldogstígtírn. '' · 

iz g{~ljuk 1uog köze lebbről nz erkölc i tö1·vény meg. 
okolását. Az erkölcsi törvl~ny az etubcr természetéből 
sztil'mAzik. G. ugylátszik n m ism<>l'i az embet tetmé
~zetét. Egy másik modern filozófus, t:nég pedig ogy 
igen éle ellnéj ü, az ember ter w ó ~ze tót mtísnak ismerte. 
NietzAcb ' re gondolok. ~lint futótüz, úgy gyujtottak 
irn.tai és röYid idö alatt zreket nyer t k meg számára. 
És mit akar Nietzsche ? Semmi egyebet 1nint azt, hogy 
t\rtékel6 itéleteiuket núndon cselekedet inlnöl egy
szcrüen a fejük tetejére állítsuk, midőn minnen teketória 
nt.llkül n,zt hirdeti: n, ro it ti j <)nak neveztek, az szemem
ben rossz t~ s a mit rosHz tutk neveztek, az szem n1ben jó. 
Nitzsebe tt kereszténységet nz<.;rt tekinti elvetendő val
lásnak, mert Psandala-erl\ölcsöt hirdet, mi n.zt jelenti, 
hogy n.zon alaJ>elrot vt"d hHczi. mis~crint az emberek 
vu.latncnnyicu egyenlöek, tnert nem istner el cl6kelő é
get, t\ távolstíg reRpektusti.t. Ilyen alncsony mortU, 1gy 
szól Nietzsche, ilyen o.ln.csony kötoloss<'gtan núnden fino
mabb és előkelöbb lelket visszn.tt\szit. Nietzsche többi ál· 
H tásait twtu aknrom idt)zni. ~fit szólnn G iz y oki Nietzsch C~ 
ezen szemrchányáHához, a tuely n,z ö orkölostnnt\,t is 
éri ? Mit használna az emberi tcrmt~BZ<'tre vu.ló u tn lá ? 
hisz Nietzsche is az en1beri tt'rmét~z(ltrc hivtttko~ik és 
Gizycki fölött előnyben van, mert ez<'r nwg ezer eJnlH' l' 
Haját terméHzett\hen tényleg nzt tn l álju, t\ nlit N. hirth\t. 
Ki ismeri már lllost jobban tl.z t'tnbcri t<'rnuh~zott\ t 1 
Melyik tekintel y döntsön t' h ben a kér<lésht'n. O izy<!ki 
az ('nl her i Pllllt''rt' t'•H HZÍVl"t' hivatkozi)<. })t' t\Z ellt' H}\(H~Ő 
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irány képviselői ugyanezt teszik. Naptói-nnpra látjuk. 
hogy szellemes irók a test törvényeit a jéczer· ha'ráoak. 
amely nézetük szerint egykoron az emberi természet 
igazi képviselője és tolmácsa volt, fogjtik pártját. l\fiut 
fényes példára utalok a nemrég elhunyt, sokat dicsőitett 

· és olvasott franczia it·óra, Guy de Maupassantra. Tolltit 
a szerelemnek, u, modern szerelemnek szentelte. Iratai
ban bemutat egy csoport nőt, a malytől megijedünk, ttz 
egyik gyalázatosabb a ronsiknál és ezek köz ül az asszo
nyok köziil ballépései és bünei közepette egynek sincs 
sejtebne kötelességszegésrdl, élete hazugságáróL Sőt 

valamennyien mint hősnők lépnek fel, a kik egy nagy 
szenvedélynek engedik át magukat és e ruintt tönkre 
menuek. A természet tehá.t ezeknél is <<életfeltételeik 
szarint fejlődött ki» o szarint itt is «erkölcsi» egyéuekk(ll 
állunk szemben. 

De forduJjunk Gizyoki elvtársaihoz, Stanton Coit
hoz, a londoni ethikni társulat szóuokához. «Die ethischP 
Bewegnug in der Religion» ozimii könyve, melyct 
Gizyoki fordított németre (Lipcse 1 90.) a valhis 
nélküli ethika m ezején, a melyet nz amerikai, angol t's 
néhány év óta u émet ethikai társulatok hirdetn~k, 
a legjobbak 1\ö~é sztimitanak. Ez a könyv előadá okból 
áll, melyek a művelt embe:reket a va.Uásnélküli et·kölrs · 
tannak ttkarják m egnyerni. A 7. Ittpon szm·ző uj tana\· 
nak lényegót a következőkben foglnljn össze: ft ~Ii azt 
prédikáljuk, hogy igazságosan cselekedni t\ legfonto
sabb, fontosabb lt tannáJ, fontosabb n. rituáléná.l, RÖt 

fontosabb az Isten és l{risztus sziybeli t3zolgálat.áúál. 
lli~szük, hogy igazstlgosan cselekedni n derült, békés t~s 
lelke~ ~ lElthez ar. (1gyelh•u llt. l n~s-:.ii.k . hogy ez n z 
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út vezet a tökéletes önzetlenség életéhez, a mely ne 
aggódik a jövő miatt, sem a halálon innen sem azon ·tú~ 
a mely kész megsemmisülni, ha ez a számunk1·a rendelt 
osztályrész,,. Mindezt és még sokat hisz a szerzö. 
Halljuk már most mik hitének támaszai. Bizonyíté
kokról ott, hol az előzményeket csak hiszszük, szó sem 
lehet. Stanton Coit a 9 lapon így folytatja: Ha valaki 
kérdezi tőlünk : t(Miért cselekedjem igazságosan ?n a 
mint az emberek, kik a kötelességteljesítésre való ösz
tökélésül a halhatatlanság reményére szorulnak, kér
dezni szokták, bajosan találunk feleletet, a mely öket 
ki elégíthetné, ép ugy min t nem adhatunk választ, ha 
a vak kérdezi, hogy mit értünk a nap és sugarainak 
fényessége alatt : pedig nem az az oka, hogy a napot és 
világosságát nem ismerjük, hanem mert a kérdező vak 
ember. És ha a született vak kérdezi, mit értünk a 
zenén és mily érzelmeket kelt bennünk, szintén nem 
mondhatjuk meg neki. Ép így létezik valami olyasmi, 
a mit az erkölcsi érzékelés hiányának lehet nevezni. 
A morális természet alá valósága és romlottsága, a mely 
ezen kérdésbenrej lik : Miért cselekedjem az igazságosat? 
nyilvánvalóvá lesz, ha határozottabban formulázzuk és 
azt kérdezzük: Miért gondoskodjam gyermekemről ? 
Miért ne v~rjem feleségemet? Miért ne gyilkoljam meg 
testvérem~t ? Miért ne é1·ezzek örömet a kegyetlensé
gen ? Ha valaki ilyen kérdést intéz hozzánk, meg kell 
öt szánnunk, talán el kell ítélnünk de nem szabad vele 

o ' 

feJtegetesbe bocsátkoznunk stb. 
Ez az egy idézet elégséges, hogy meggyőzzön ben· 

n~nk?t ~~1, hogy a szerzö az erkölcsösség megokolá· 
sat kisse konnyen veszi. Hát valóban oly természetes 
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é.e magától értetődő, hogy helyesen cselekedjünk és hogy 
embertársainkat szeressük, hogy az okot kutató kérdés 
az emberiség ellen elkövetett istenkáromlás lenne ? 
Továbbá ki mondja meg, hogy mi abazolute igazságos ? 

Tény az, hogy az, a mit Stanton Coit mint erkölcsi 
követelményt mindenki irányában felállít, tökéletesen 
összeesik azzal, amit mi, kik theisztikus alapon állunk, 
ennek elismerünk, de nekünk erre nézve meg is van
nak okaink. De milyen okok vezetik őt, hogy az embe
rek irányában ilyen követeléesel lép fel? Milyen tekin
tély sulyánál fogva követeli ezt? Saját tekintélyénél 
fogva? De miért legyen szememben Stanton Coit 
nagyobb tekintély mint Nietzsche, ki egész morálunkat 
rabszolga-morálnak nyilvánítja, a mely a rabszolga 
természetéből folyik, ki az em berfölötti álláspontra 
nem emelkedett fel. De nemcsak Nietzschénél, hanem 
más gondolkozóknál is találkozunk, mint ismeretes, oly 
nézetekkel, melyek a mi közlelkiismeretünkkel, a mi 
erkölcsi itéleteinkkel egyáltalában nem egyeznek meg. 

Sze1·ző fel van háborodva ezen kérdés miatt: Miért 
gondoskodjam gyermekemről? Plató e fölött nem volt 
felháborodva. Az állam czimü iratában, a mely eszmék
ben leggazdagabb és legnagyszerűbb műve, a család és 
házasság megszüntetése mellett foglal állást. Az ural
kodó osztályok bizonyos számu családi csoportra oszol
janak, a melyeknél az asszonyok és gyermekek közö
sek legyenek. A szükséges emberi nem fentartása 
czéljából párosításokat évenként vallásos ünnepélylyel 
kell rendezni, a melynél a vezető fe1Aőhbség hamis 
sorshuzással csalást is elkövessen, a gyermekeket 
peclig az állam által alkalmazott dajkitk táplálná.k. 

A.z anT ~;ykönyve 1898. 
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Mindezt Plató igazságosnak tartotta és még sok egyebet 
tartott igazságosnak és az emberi természettel meg
egyezönek. A tulnépesedés és szellemileg és testileg 
fogyatékos gyermekek felserdülésének megakadályozása 
czéljából oly eszközöket ajál, melyeket itt le sem irha-

tunk. 
De folytassuk Stanton Coit kihaligatását ! Második 

felolvasásában megkísérli hogy en·e a kérdésre: Miért 
kell ethika vallás helyett, feleljen. Szerzö felfogása 
szerint vallás egy batalom való alárendelést j elen t. 
Ez a szólam : cc Legyen meg a Te akaratod'' egy sz ó val 
fej ezi ki a vallás szellemét (19 lap). A régi héber morál 
vallásos volt, mert azt hitték, hogy egy hatalmas lény
től indult ki, a melyet a zsidók törzsfőnöküknek ismer
tek el. A keresztény egyházak épúgy vallásos mint 
erkölcsi társulatok, mert egy hatalmat vagy egy bata
lomcsoportot kérdeznek meg és ezeknek alárendelik 
magukat, a kötelesség tárgyában ezeknek lekötelezet~iei

ként érzik magukat ... 
A régi római morál vallásos volt, mert a rómaiak ö sei

ket és az erényeket istenekül tisztelték''. Miután szerző 
csodálatos naivsággal római és héber morált egy szusz 
alatt említett és egy kategóriába állított, ezen szavak
kal végzi be (22 lap) ezt a fejezetet: De egy magasabb 
hatalom elismerése (ba szabad sa j át nézetemet előadni) 
előttem csekély jelentöségünek látszik. Szükséges csak 
e~ dolog, hogy az ember őszintén és tevékenyen szen
telJe magát kötelességének - 23 lap - és akkor 
elveszítjük azt az érzést, hogy egy hatalomnak aláren-
d r .. k · e JU magunkat, és lehetetlen lesz mondani: «Legyen 
meg a Te akaratod és nem az én akarato nl,,. Me rt ha 
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nem akaratom ezt cselekedni, hogy adhatom fel és 
hogy mondhatom: ((Ne történjék az én akaratom )) ? 
Minden, a mit mondhatnék, csak ez lenne: <~Ne az én 
szeszélyem, ne az én kivánságom, hanem legbensőbb 
akaratom és ezélom tö1·ténjékn. Ha· ösztönömet, hogy 
embe1·társaimon segítsek, igazi valómnak tekintem, 
hogy tarthatom akkor et·énynek a más akaratának való 
tökéletes alárendelést? 

Minden, a mit tehetek, csupán az, hogy minden mél
tatlan kivánságot annak rendelek alá, ami az igazi 
kivánságom. 

Ez Stanton Coit felelete arra a kérdésre: miért kell 
ethika vallás helyett? És azt hiszi, hogy ezzel a felelet
tel magát, bennünket és az egész emberiséget megsza
bttdította a vallásos korlátoktól. Azt várnók, hogy 
az ethikus, miután ily nagy tettet vitt véghez, 
miután nézete szarint mindent eltávolított, ami utjá
ban állott, merészen felrepül, hogy az ethikai eszme 
tiszta étherében kéjelegjen, hogy ebből a magaslatból 
a vallásos tévedésből immár felszabadított emberiség
nek törvényt és jogot diktálj on. De ez egyáltalában 
nem történik, Minél mélyebbre jut a problémába, annál 
szerényebbé lesz, annál világosabban sejti, mennyire 
elégtelenek saját erői, hogy a problémát az ember 
«igazi valój ából» fejtse meg. 

A harmadik előadás, melynek tárgya ez a kérdés : 
Melyik legyen az ethika? ekkép keződik: <t Kiszabadítot
tuk magunkat azon vitatkozásokból, hogy az ethikai 
tál·sulat melyik vallást képviseli. De ne kivánjunk még 
szerencsét magunknak, hogy elértük a szélcsend zóná
ját, a hol n szóharcz szelei megszünnek. Mert most az 

ö* ~-~-
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a kérdé~; lóp elénk, hogy MZ erkölcstan melyik rend
s~erót képviseljük mi"? 

Valóban fontos kérdés. De ezen kérdésre adott vála
ar,ltban szerzőnk még nem ért el ahhoz a határhoz, 
a bol•tz állítást a bizonyítástól világosan megkülönböz
tetik, mert még mindig az «igazi való,, -val ámítja 
magát. Miuttín a régi és az nj és a legujabb ko1· erkölcs
tani r endszereinek tekintélyes szárou főképviselőit fel
Rorolta, n legjobb akarat m allett egyetlenegy rend
szet·ét·t sem lelkesedbetik. De en·e is tud vigasztalást, 
szól ván a 26. lapo n: <• Még sincs okunk, hogy zavarba 
jöjjünk. Nem válik szégyen ünkre, ha azt a feleletet kell 
is ltdnunk, hogy semmiféle ethikai r endszernek nem 
vttgyunk képviselői . .. Mert - így folytatja 27. lap, 
van ·e az ég alatt az ethikának valamely iskoláj a, a 
mely ne tartitaná, hogy a nő tiszta legyen beszédjében, 
gondolataiban, cselekedeteiben»? Ép ezért az ethikai 
rendszer szi.iksógtelen, m ert <• a j ell em mintaképe, az 
élet kötelességei ós az ezek teljesitésére szolgáló eszkö
zök tekintetében mindnyájan megegyezünk,>. 

Szerzőnk naivítását valóban bámulnuk kell. Hát 
szantek gyülekezetében áll ez az ethikus, ugy hogy 
abból a szellemi táplálékból, melyet a modern l'eáliz· 
mus és czinizmus - főz, semmi sem hat el hozzá ? 
Különben tudná, hogy felette sok ethik us oly dolgoknál, 
melyek fölött az «Ő igazi valója» fellázad és felháboro
dik, nyugodtnak érzi lelkii~;meretét. Az uj és legujabb 
korról hallgatván, csupán a stoikusokra emlékcztetek. 
Ezeknél, mint ismeretes, a természeti életmód a leg
főbb jó és czél volt. Azt mondották, hogy összhangzat 
önmn.gávAl egyazersruind megegyezik a természettel és 



6!) 

az érzéssel. A legfőbb e1·ény az ataraxia, a filozofiai 
impossibilitás. A stoikus semmiféle árt nem sokallott, 
hogy ezt a nyugalmat megtartsa vagy visszanyerje. 
Ha pl. azt érezte, hogy valamely szenvedélyének nem 
elnyomása, hanem kielégítése számára a természetes ut, 
a mely isteni természetének az ataraxia birtokát bizto
sította, akkor e ezéiból mindent megengedett magának. 
Hazugság, fajtalanság, sőt oly dolgok is, melyektől 

a természet visszaborzad, szemében minden meg volt 
engedve. A ((természetes» fogalma a stoikusoknál any· 
nyira nyujtható fogalom volt, hogy a házasságoknál a 
vérrokonság akadályát még lemenő és felmenő ágban 
sem ismel"ték. Szóval minden természetes volt. És mégis 
azt .kérdezi Stauton Coit: van-e az ég alatt oly ethikai 
iskola, a mely nem ta.nítaná, hogy a nők tiszták legye
nek beszédjükben, gondolataikban és cselekedeteikben? 
Óh, voltak és vannak az ég alatt iskolák, melyek 
egészen mást tanítanak! ((A jellem mintaképe, az élet 
közönséges kötelességei és az ezek teljesitésére szolgáló 
eszközök tekintetében)) fájdalom az emberek nem 
egyeznek meg. 

Azt hiszi továbbá Azerzőnk : ((Még érdemeink j ele is 
lehet, ba nem adhatjuk az ethika. tökéletes rendszerét», 
mert az erkölcstanról szóló tuélomány a novemberi köd 
időszakában van. An·a a kérdésre, miért nincs az ethika 
kiépítve, a következő okot mondja (29. L) : <<Az összes 
tudományok között az ethika az, a me] y leginkább bátra 
marad t ; me1·t a kötelesség és a sociális kötelezettség 
kérdését tizenkét évszázad óta alaposabban mártották 
be a theolagiába mint az emberi tudás bármely ágát. 
En·e a papok és theologusok különös gondot fordítot-
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tak _. . Mindazok a tanok pedig, melyek ezen körből 
kiindultak «mindmegannyi tantételekből alakult gyü
rük, melyek belső erkölcsi életünket pán czéllal veszik 
körül és akadályoznak bennünket, hogy ma nem hatol
hatunk be lelkiismeretünk szívébe vagy hogy más 
emberek szívét kikutassuk» . 

Tehát tizenkétszázados theologiai munkájának hi
bája az, hogy az ethikai tudomány még a <l novemberi 
köd• időszakát éli. De miért nem faragtak ki egy 
szilárd alkotmányn ethikai rendszert 1200 év előtt, 

midőn a theolognsok még nem kezdték meg ethikaelle
nes mnnkásságukat? Miért nem hozták azt létre a 
pogány filozofusok, kik oly ezerencsések voltak, hogy 
Mózest és a prófétákat és az ezektől függö későbbi 
theológusokat még nem ismerték ? 

De szerzőnk mindinkább szerényebb lesz, szemei 
megnyilnak és felismeri a széles örvényt, a mely előtte 
feltárul. A \allá.s erődítményeit lerombolta, de még 
mindig van valami, a mi röptében akadályozza. «Még 
ha a theologiai előítéletak el is távolíttatnának - így 
folytatja a 29. lapon - a jó jellem és helyes cselekvés 
tudománya ekkor is csak mint utolsó volna befejez
he~•. 

•Talán fenségesnek hangzik, ha a filozófus így 
szól hozzánk: cselekedjél úgy, hogy viselkedésed álta
lános természeti törvénynyé válhassék, vagy: tökélete
sek legyetek, vagy: törekedjetek általános boldogításra. 
De ezek az erkölcsi vezetök a legtöbb esetben nem 
segíthetnek rajtunk, ha kérdezzük, tőlük: melyik az a 
viselkedés, a mely általános törvénynyé emelhető ? 
Miben áll a tökéletesség és mi ál tal érhető el ? Me ly 
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cselekedetek hatékonyak az általános boldogításra? 
Ez minden egyesnek belátására van bi~va. u 

Ezután nagy jelentőségű vallomás következik: (c De az 
ethika nemcsak azért fogyatékos, mert a theologia meg 
a szellemi és tá1·sadalmi tudományok tökéletlensége 
van hozzávegyítve. Maguk a képzetek, fogalmak és sza
vak, melyek az ethika sajátosságai, a legtávolabbról 
sem pontosak és határozottak. Mit j elen t ez a sz ó 
((kell v ? Milyen gondolatok képezik e kitételek alapját: 
kötelesség, felelősség, érdem, büntetés, lelküsmeret? 
Mikor kell az em b ert valamelyik cselekedete miatt gá n
csolni és mikor nem ? Mi az igazságosság, mi a tiszta
ság, mi a becsületesség? Mi különbség van az erkölcsi 
törvény meg a tet-mészeti törvény vagy a felsöbb ren
delet között ? Lehet-e a viselkedés valamely szabályát 
törvénynek nevezni, ha valamely uralkodótól indul 
ki és büntetéssel vagy jutalommal van összekap
csolva? 

Mindebben általában határozatlanság uralkodik és 
ugyanezért az ethika terén a zavar felette nagy. 

Azt várná mármost az ember, hogy ethikusunk azon 
mély felismeréstől áthatva, hogy a vallásnélküli ethika 
megalapításának milyen nehézségek és korlátok állják 
utját, le fog mondani a kortársak ethikai vezetésének 
átvételétőL De ép az ellenkező történik : szerzőnk az 
erkölcsi kulturát továbbra mint egyedül üdvözítő val
lást ajálja a népnek, a mely biztosítása szerint nem
csak a gazdagoknak, a művelteknek és elökelökne~, 
hanem a szerencsétleneknek és müveletleneknek IS 

örvendetes hirdetéssé fog válni. Mi azonban lemondunk 
~rról, 4ogy s~erzö további f~lépítését kövessük, mert 



7 '2 l<Ll<~IN G. 

mea vagyunk győződve, hogy oly épület, melynek ilyen o . 
laza a talaja, nem állhat fenn. 

Az ügy fontossága követeli, hogy Stanton Coitnak 
legaJább még egy elvtársát idézzük. Salter U. W. szelle
mes amerikai iróra gondolok, a ki szintén egy ethikai 
társulat tanítója. Könyvében <<Die Religion der Moraln 
(fordította Gizyczki György 1885.) azt a czélt tűzi 
maga elé, hogy a vallást az erkölcstannal helyettesítse. 
S. azt hirdeti, hogy a tapasztalati tudományok korsza
kában az emberek mondjanak le a vallásról, mivelhogy 
metafizi.kai dolgokról semmit sem tudunk, ezen kivül 
pedig a vallás csak ártalmas viszályokhoz, külsö kul
tuszhoz, farizeus képzelődéshez stb. vezet. A vallás 
helyébe lépjen tehát a morál, de ez maga is vallássá 
váljék. 

De mi adjon a morálnak becset, mi szerezzen 
neki tekintélyt, hogy azt létre hozza, ami a vallásnak 
nem sikerült? -A morál, így szól Salter, nyugodjék a 
lelküsmeret megdöntbetetlen szikláján, azon örök tör
vényeken, melyek az ember morális természetében 
megnyilatkoznak.- Salter maga érezte, hogy ez a felelet 
nem elégíthet ki, épezért <ca lelkiismeret sziklájának» 
mélyebb és terjedelmesebb alapot keres, hogy az 
erkölcsösség abszolut jelleggel birjon és hogy az embe
rek mély tisztelettel viseltessenek irányában. 

«Mert, így szól Salter, itt az ember nem emberrel áll 
szemben, hanem a dolgok változhatatlan ideális termé
szete előtt hajlik meg - nem az Isten előtt a szó 
közönséges értelmében, hanem az i~tcnek istene előtt, 
'a!.am.i titokzatos és szükségszerü előtt, melynek meg
szuntével eHíinnéuek a csillagok az égről, ba csak 
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az ember tudatából veszne ki, az emberi társadalom 
barbár chaosz ba esnék vissza,>. 

Ha ezek nem frázisok, és· semmi okunk sincs erre a 
feltevésre oly komoly férfiunál, kit az ethikai probléma 
annyira megragadott, akkor szavai a legnagyobb jelen
töségüek mindazokra nézve, kik ~ vallásnélküli ethikát 
lehetségesnek tartják. Világosan azt mutatják, hogy 
bölcsességünk hamar cserben hagy, mihelyt az erkölcs· 
tan komoly megokolásáról van szó, még a vallásnélküli 
ethika meatere is szükségét érzi, hogy ráutaljon valami 
titokzatosra, a mi <l a lelkiismeret sziklájá>> -nak tekin
télyt ad ; ö is kénytelen tisztelettel meghaj o ln i az abszo
lut előtt, mely bennünk és kivülünk létezik és végső 
fokon e1·re támasztja az egész erkölcsösségét. 
Ebből úgy látszik, hogy egy vallásnélküli ethika 

megokolása lehetetlen ; honnan van tehát az, hogy kor
társaink egyik jelentékeny része előtt semmi sem bizto
sabb e két terület kettéválasztásánál? Ez véleményünk 
szerint onnan van, mert kortársaink tekintélyes része a 
vallás lényegét már nem ismeri fel. Ennek bizonyítá
sára 1·öviden utalunk a vallás megha.tározásaira. Müller 
Miksa <cNatürliche Religion') czimü könyvében a vallás 
meghatározásainak és ezek vizsgálatának 100-nál több 
lapot szentel. Csak néhány sort idézünk: u Egy filozófiai 
folyóiratban a vallás következő meghatározásait találom 
egymás mellett : vallás a természet egységének felis
merése. Megtanít bennünket arra, hogy magunkat 
az egész részeiként tekintsük. Ki vonhatná kétségbe 
hatalmas befolyását egész életmódunkra? A következő 
oldalon ezt olvasom : a theológiának és metafiziká
nak az ethiX.~PO:Z sep1m~ kö~er ~.s nem measze ettől : 
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Yallá sohse volt egyéb mint tudás, tisztelet vagy érze
lem. - Alig lehet könyvet feliitni, hogy a ~allásról 
ha onló, önkényes meghatározásokat ne találjunk. Val
lás ismeretnek neveztetett, de azért azt is mondták, hogy 
nem ismeret. Azt mondbík: a. vallás szabadság, de füg
göségnek is ne\ezték. A "fallást vágynak, kivánságnak 
nyünmították, de egyszersmind minden vágytól való 
megszabadnlásna.k. Yallás az egyiknél csöndes szemlé
lödés a másiknál fényes és pompás istenitisztelet. 
.1 régi szóval egészen szabadon bánnak az emberek». 

Xem fogok természetesen kisérletet tenni, hogy a 
\allásról saját meghatározást adjak. De ez nem is sziik
sége . A pogány világban még volt annak értelme, ha a 
religio szóról és fogalomról Lactantius és Cicero magya
rázatokat és definicziókat adtak. Előttünk ennek az is
meretek biztosliott alapjához kellene tartozni. De mint
hogy ez az eset nem forog fenn, rég ismert dolgokat 
kell a kortársak emlékezetébe visszaidéznem. Kiinduló 
pontul Duhm B. tanár : A theologiai tudomány czélj a 
és módszere l.Basel 1 9.) czímú előadásában foglalt 
egyik kijelent-ése szo1gáljon. Ezen előadás keretében 
nagy vonásokkal ecseteli a jövő theológiai tanulmányok 
módszerét. Hathatósan ajánlja az összehaBonlitó vallás
történet tanulmányozását és így folytatja: •A munka 
haladá.sában érvényesülni fog az a körülmény, hogy a 
vallások között mint más élebnezőkön mintegy k.laazi
kus képzódmények léteznek, melyeknek tanulmányo
zása bizonyos mértékben a vezetést átveszi. Bár a saját 
szakmám iránti elóitélet gyanuja fenyeget, mégis bátor
kodom azon gyanítist kifejezni, hogy a régi Izraél 
prófétai va11áaa fog standard-religi6-nak bizonyulni. 
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És pedig nemcsak azért, mert a tovább képzésre legal
kalmasabbnak bizonyult, három vallásnak szülőanyja 
lévén, hanem azért is, mert a legkevesebb befolyást 
gyakorolták reá a bűvészet, a theológiai és filozófiai 
reflexió, a költői képzelet buja hajtásai, a papi theo
kratikus hajlamok 1> . 

Igy negativ módon emeli ki Dubm a régi Izraél pró
fétai vallásának jellentőségét. Észrevesszük e szavakon, 
hogy nagy óvatosággal választattak meg. Duhm minden 
szót a mérlegre tett, hogy sem többet sem kevesebbet 
ne mondjon. Ez okból csak mint gyanítást állítja oda, 
hogy mikép alakul majd egykoron a nézet Izraél vallá
sáról. Mi azonban bátorkodunk hozzátenni, hogy az 
itéletet e kérdésről n em kell a jövőtől várnunk, mert 
az összehasonlító vallástudomány már a jelen korban 
klasszikus képződménynek állítja oda Izraél vallását és 
standard-religiónak tekinti, melyet a vezél'let megillet. 

De jöjjünk először tisztába azzal, hogy mit értünk 
klasszikus képződmény alatt, amelyet a vezérlet meg
illet. Ezt legkönnyebben érjük el, ba. a vallással rokon 
szellemi tér felé fordulunk. Ez a mü vész et. Az összes 
szakértők egyetértenek abban, hogy a görögök a plasti· 
kus művészetben utólérhetetlen dicső müveket alkottak 
és hogy szobrászainknak mindig a régi görög mesterek· 
től kell tanulniok. A Phidias és Praxiteles óta lefolyt 
töméntelen században senki sem élt, kiről mondhatnánk, 
hogy márványban Bzebbet alkotott volna e régi mcste
reknéL Már pedig az ókorban létezett még egyiptomi 
asszir és föníciai müvészet. Ezeket a képződményeket 
is megbámuljuk, de szabályokul nem &JOlgálnak. 
A szépség tön-énye, ez a szakérlök meggy616déae, csak 
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Görögo1·szág néhány kiválasztottjának lett kinyilatkoz
tatva. Miért nyilatkozott meg épen e nép kebelében ? 
Hiábavaló kérdés ! El're semmiféle anthropológia vagy 
biológia nem fog feleletet adni. Azt mondjuk, hogy 
bizonyos dispositi ó létezAtt erre, de a <l miért? ,, és 
a <' mikép ,> örökké t itok marad előttünk. A görög mii.vé
szetet klasszikus képződménynek kell tekintenünk, 
melyet a vezédet megillet. 

Ilyen klasszikus képződmény a vallás terén Izraél 
vallása. A mint a művészi eszmény megtestesítésére 
irányuló Jdsérletek között páratlanul áll a gör ög müvé
szet, ép így páratlan Izraél vallása az emberiség val
lásai között. Ez pedig nem holmi bizonytalan állítás, 
mert a világtörténet azt mutatja, . hogy csupán azok 
a népek váltak kulturnépekké, a malyekre Izraél 
monotheizmusa hatással volt. 

Tekintsük meg tehát közelebbről Izraél vallásos 
eszményét és akkor megértjük, hogy miért hatott éppen 
ez szabadítólag és mint megváltó a népekre ; meg fog
juk továbbá ismerni, hogy min alapszik az a biztos 
1·emény, hogy a vezetés jövőben is ezé a vallásos esz
ményé lesz. 

Izraél vallát:H1nak meghatározását természetesen 
azoknál keressük, kik előtt a vallás lényege teljes jelen
tőségében megnyilatkozott, a prófétáknál, az em bariség 
történetének eme pá1·atlanul álló alakjaináL 

Ezek azt tanitják: A vallás Isten megismerése, vagy 
Isten utjának megismerése. Ennek jelentésére világosan 
megtanít benünket az Irás. Exodus 33, 13. így fohász
kodik Mózes : Tudasd velem utadat, hogy megismerj e
lek, hogy kegye1met nyerjek szemedben. Ugyanott a 19. 
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versben az ima meghallgatása ekkép van kifejezve: 
És az. Isten szóla: Elvezetem arczod előtt minden jósá
gomat és kiáltok előtted: Örökkévaló, és hogyan kegyel
mezek, a kinek kegyelmezek, és hogyan könyö1-oülök, a 
kin könyörülök. Ezt a bibliai helyet körülirja és magya
rázza a 103. zsoltár 7. és 8. verse: Tudalja uljail 
Mózessel, Izrael fiuival műveit; irgalmas és kegyelmes 
az Örökkévaló, hosszantűrő és nagy a szeretetben. 

Hóseánál többször találjuk ezt a kitételt: oDa.ath 
Elóhim" Isten megismerése. Igy szól az Ur (6, 6.) : 
<'Sz er· etetet kivánok és nem áldozatot, Istenismeretet 
inkább mint égő áldozatokat. Látjuk tehát, hogy szere
tet és Istenismeret összeesnek. Ép íly világosan követ
kezik a 2, 2. versből, a hol Isten Izraélhez sz ól : Elje
gyezlek magamnak örökre, és eljegyezlek igazsággal és 
joggal és ezeretettel és kegyelemmel, és eljegyezlek 
magamnak hüséggel - akkor van Istenismereted. 
Ez azt jelenti: közted és Isten között csak akkor 
áll fenn szövetség, ha ezen erényeket gyakorlod. Csak 
ez által ismered meg az Istent, csak ekkor van lsteneit 
Bátran mondhatjuk, hogy ezen prófétánál az Isten meg
ismerése és az erkölcsösség azonos fogalmak. Ez követ
kezik azon vádból, melyet kortársai ellen emel. Panasz
kodik a j o g és igazságosság megsértéséről, a becsületes
ség hiányáról, a papok és nagyok alávalóságáról, 
erkölcstelenségét·ől és romlottságáról, a vészes vjszály
ról, amely minden rendet felforgat. Mind e bajok kutfor
rásának az Istenismeret hiányát tekinti. 

Abban a fényes képben a boldog jövendöröl, melyet 
Ézsaias próféta szemünk elé tár, a következő öröm hh·
detést olvassuk: c1 Nem tesznek gonoszat és ll<'m 
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rontanak egész szent hegyemen, mert tele van a föld az 
Isten Ör·ökkévaló megismtrrésétől, mint a hogy a víz 
megtölti a tengert)> (11 , 9.). 

Ez a próféta sem hagy bennünket kétségben a felől, 
hoay mit kell értenünk az Isten megismerése alatt. o. 

Nem kevesebb világossággal nyilatkozik Jeremiás 
próféta. Hatalmas beszédében a könnyelm ü J ójakim 
király ellen igy szólitja őt meg: Király vagy-e, ha ver
senyzel a czédrusokkal? Atyád szintén evett és ivott, de 
jogot és igazságot cselekedett és jól ment sora. A sze
gény és szükölködő jogát megszerezte; azért jól ment 
sora. Nem ez-e engern megismerni G? igy szól az Örökké
való. Ez az Istenismeret az emberrel vele született. 
Mint a vándor madár, ezt tanítja J eremiás, vándorlá
sának idejét magától tartja meg és vándorlása czélját 
sohasem téveszti el ; igy vele született az emberrel 
az Istenhez való vonzódás ; csak szive ezen irányát kell 
követnie, mint az állat ösztönét és szívének eme von
zalroa okvetlenül Istenhez vezeti. Igy lesz ez az idők 
végén is, midön Isten Izraéllel uj szövetséget köt: 
akkor mindenki szívébe vésve hordja az Isten törvényét, 
csak szívét kell megkérdeznie és utasítását kell követnie. 
Ha az Istenismeret az emberrel vele született, akkor 
nincs különbség zsidók és pogányok közt, mert minden 
ember arra született, hogy az Isten gyermeke legyen. 

Ez a néhány idézet elégséges, hogy a prófétai Daath 
Elóhim jelentéséről felvilágosítson bennünket. Az Iste-nt 
rnegisrnerni tehát nem azt jelenti, hogy a transcmulens 
l sten ké'rdé.~eivel foglalkozunk, hanern azt, hogy az 
L:;t~n aka~ratát kö11essii,k, a rr~i pedig csak erkölcsi csele
kedt'lekben nyil1'ánul. A talmud felfogása is a mellett 
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szól, hogy ezt a fogalmat, nem lehet máskép é~teni. 
Mózes V. könyve 13. fejezetének 5 verséhez: «Az Orök
kévaló Istenetek után jáljatok >> azt a kérdést veti fel: 
Hát képes arra az ember, hogy Ö utána járjon? Erre 
azt feleli: Járj az Ö szeretete utjain; amint Ö könyö
rületes, légy te is könyörületes, Ö ruházza a meztelene
ket, erősíti a betegeket, vigasztalja a gyászolókat és 
ezeretetében részesíti a halottakat. Tégy te is úgy l 
(Szóta 14. a.). Látszólag a p1·ófétákkal megegyezően 

definiálja Seneca a valláslényegát: cognoscere Deum et 
imitari. De épen itt nyilvánul a nagy különbség Izraél 
istenfogalma és a pogányok filozófusai legbölcsebbjé
nek istenfogalma között. Hallgassuk csak meg, hogy 
Seneca mikép képzeli az Isten megismerését és utánzá
sát. Minden ember - így szól - az Istent keblében 
magával hordja, lényének egyik oldala ezerint Isten, az 
e1·ényhez tehát nem követeltetik egyéb, mint hogy ter
mészetünket kövessük, a mi különben a legkönnyebb 
dolog a világon. De az emberek tapasztalás ezerint rosz
szak. Honnan származik ez? Az emberek általános 
őrültségéből-gondolja Seneca. De hogy honnan kerül 
az emberalakot öltött istenekhez ez az örültség - az 
nincs megm~arázva. 

Egész más az izraelita felfogás Istenről. Amily távol 
van az ég a földtől, oly távol áll a gyenge ember Isten
től. Azonban igazságosság és szeretet, az élet szentsége, 
az erkölcsi tökéletesség az embert Istennel összekötheti 
és így Istenismerettel telíti. 

Szentek legyetek, mert szent vagyok én az Örökké
való, a ti Istenetek (Lev. 19, 2.). Ez az uj tan, melyet 
Izraél a világnak hozott. A pogány világ a V'allástörté-
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net tanusága szerint nem birt a. szentség fogalmávaL 
A mint az istenek minden szégyenkezéB nélkül a termé
szeti ösztönöknek és vágyaknak megadták magukat, 
úgy az ember is mindent cselekedett, a mi szemének 
tetszett és a mire szíve vágyódott. Mózes ellenben azt 
tanítja, ne kövessétek gonoszul szíveteket és sze-meteket, 
melyek után paráznán indultok, hanem emlékezzetek 
meg minden parancsomról és cselekedjétek azokat, 
hogy szentek legyetek Isteneteknek. 

E felfogásból kifolyólag Isten minden erkölcsiségnek 
eszményi alapja. Az Isten eme ethikai természetéből, 
nem mindenhatóságából, indul ki az a követelés, hogy 
az ember az Isten akaratát ismerje meg és erkölcsös 
élet által testesítse meg, vagyis válj on az Istenhez 

" hasonlóvá. O kinyilatkoztatta neked, ó h ember, így sz ól 
Micha próféta, hogy mi jó és hogy mit követel az Örök
kévaló tőled: csak jogot gyakorolni, ezeretetet kedvelni 
éz alázatosan jámi Isteneddel. Ezt azt isteni parancsot 
nem mint tőled idegent, mint természeteddel ellentétbe 
állót önkénynyel erőszakolják rád. Nem, ez benned rej 
Hk, szívedben, szádban van. De miképen került oda ? 
A természet azt mondja: tölem nem származik. Mert a 
természet nem ismer különbséget szent és nem szent, jó 
és rossz között. A nap az igazságosra ép úgy süt, mint 
az igazságtalanra. A fa, az állat sem nem szent, sem 
nem szentségtelen. Talán magunkból származik? -
Persze nem keletkezik gondolkozásunk és akaratunk 
nélkül, de gondolkozásunk és akaratunk ezt már előta
lálja mint valamit, a mi már eredetileg lényünkben 
benfoglaltatott; független tetszésünktől; ha akarjuk, 
ha nem akarjuk, ítéletét mégis kimondja, mégis 
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azon mérlék, melylyel Inaoon.nkai mérjük. Honnan szár
mazik tehát ez a törrény? Csak egy felelet marad: 
ha sem a természetből, sem az egyéni szellemból nem 
származik, akkor csak az abszolut szellemboi származ
batik, a mely mind a természet, mind az egyéni szel
lem alapja. Jób könJTének szerzöjél"el: belsöm. lek:i
ismeretem, tényeiból tapasztalom a ... zent Istent 
{19, 26.). Ezen értelemben szól a jámbor zsoltáros 
(27, .) : :Keked felel szíl"em szavadra Keressé~k arczo
mat• - Arczodat ÖrökkéTaló akarom szeretni. ~ 

Az erkölcsi törvényt az Isten szíviinkbe plántálta. az 
Ö tekintélye szent-esíti, de nem mint mereT köl"etelést 
(beteronomia), hanem mint az atyai szeretet al-tn.sát, 
mert csak ily módon éliink tulajdonképi természetünk
nek, csak ily módon teljesítjük rendeltetésünket, csak 
ily módon alapíthatjuk meg az Isten birodalmát a 
földön. 

Ezt az Isteni parancsot: tedd, a legvilágosabban és a 
legtisztábban azok a. geniális férfiak érezt.ék, kiket pró
fétáknak neyezünk. Az igazságosság tanát. Adonai uta
sításaít, melyeket szíl"iikben hordtak (Ézs. 51, 7.'· ó. 

II. Sám. 7, 3.), oly mélyen fogták fel mint senki más é 
így az Isten parancsából az összes korok, az összes 
népek számára megállapították a jó és rossz, a szent é~ 
nem szent, az erkölcsös és erkölcstelen törrényeit. 
A mit kiválasztott görögök a miivéazet terén alkottak, 
azt teremtették meg kiválasztott izraeliták a vallás 

*Bunsen (Bibelwerk, e helyhez): Rólad mon(lja gzívem. hogy 
m~cl az emberekhez szólsz: Keressetek en~etu! ~s sz.ív-em emez 
ösztönét köTetem. 

ti 
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és erkölcstan mezején. Ezek az ös zes emberek számára 
általános kötelezettséggel biró isteni pa1·ancsok és tilal
mak é'"ez.redek óta irásban vannak megállapítva, egy 
könyvben, melyet bibliának ne\ezünk. Hogy pedig nem 
minden, ami ebben a könyrek-könyvében foglaltatik, 
kötelezó, ezt m~ou.k a próféták mondják. Ha tölük 
egyebet nem tudnánk, mint azt, hogy mikép fogják fel 
az Istenismeret fogalmát, már akkor is elégséges 
mérték '"olna kezünkben, hogy a rendeleteket a morál
lal ne állitsuk egy sorba. · 

Betetózésül idézzünk Jeremiásnak a tempom ban 
összeg_) ült néphez int.ezett intő beszédéböl néhány 
részlet-et, hogy állitásainkat legalább egy példa által 
megruágítsnk. A 7. fejezetben ol'"assuk: Az ige, a meJy 
Jeremiáshoz intéztetett az Örökkévalótól, következö
képen : Állj az Isten háza kapujaba és hirdesd ott ezt 
az igét, szólj : balljátok az Ur szavát egész Juda, kik 
jöttök ezekbe a kapnkba, hogy leboruljatok az Ur elött. 
Igy szól Adonai Czebáóth, Izrael Istene : javítsátok meg 
utaitokat és cselekedeteiteket, akkor lakatlak ben
net-eket ezen a helyen. X e bizzatok a hazug szavakban, 
ba mondják: itt "Van az "C r temploma, itt "Van az Ur 
temploma, itt van az Ur temploma! Mert ha utaitokat 
és cselekedeteiteket javítjátok; ha igazságosan csele
kedtek egyik a másikkal; ha nem nyomjátok el az 
idegen~, az árvát és az özvegyet és ártatlan vért nem 
ontotok ezen a helyen és idegen istenek után nem jár· 
tok, sajá~ "Vesztetekre : akkor lakatlak benneteket ezen a 
helyen, azon országban, melyet adtam öseiteknek örök
kön-örökké. Ime ti biztok hazug szavakban, melyek nem 
használnak. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtak, ham 
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san esküdtök, a Baalnak füstöltök, idegen istenek 
után jártok, kiket nem ismertek és azután j öt tök é 
elém álltok ezen házban, a mely nevemmel ne,eztetik 
és szóltok : Meg 'agyunk ment\ e . hogy mindezen utá
latosságokat elkövessétek ? Azt hiszitek hogy rablók 
barlangja ez a ház, mely ne,emmel neveztetik? ime ezt 
láttam, sz ól az Ur. De menjetek csak helyemre Silóba, 
a hol elóbb nevemet lakattam és nézzétek mit tettem 
vele népem Izrael gonoszsága Iniatt . . . Igy fogok 
cselekedni ezen házzal, a mely ne\emmel ne,eztetik, a 
melyben biztok és a helylyel, melyet a~tam nektek és 
öseiteknek, a mint cselekedtem Silóval•. 

Erélyesebben mint Jeremiás nem is lehet a papi és 
egyházi \allás ellen fellépni. És mind e mai napig 
mondjnk, még pedig joggal, hogy a nép kiskorosága 
idején a szentély üd,ös pedagógiai intézkezdés \ Olt. 
De szilárdan kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy erkölcs és 
'allás együvé tartoznak, a mint a Kéttábla-törvény egy 
egységet képez. Az egyiket tanítja a morál, a másikat a 
vallás. A morál azt mondja : Szentek legyetek, a \allás 
hozzáteszi : Mert szent \agyok én az Örökké\aló, a 
te Istened. A morál azt mondja: Pa.rancsolom, a vallá : 
Én parancsodat teljesítem és csakis én adom neked az 
erőt, hogy erre képes légy, mert csakis én töröm meg az 
önzést. Még hozzá teszi : és én meg,iga.sztallak. ha 
becsületesen akartál és mégis bünössé \ál tál; én nynj
tom neked a balzsamot azon sebekhez, melyet az élet 
üt rajtad és a measze távolból mutatok neked egy 
fényes csillagot, a mely haláléjszakádat felderiti és meg
világítja utadat, a mely az igazság és boldogság honába 
vezet. 

6* 
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A vallás története és az ethika történet arról tudósít 
bennünket, hogy a nagy szellemek minden időben 
egyaránt Küzdöttek a vallás és erkölcsi ideálért, de sem 
vallásnak, sem semiféle erkölcstani rendszernek nem 
sikerült eddig a népek életmódjára oly elhatározólag 
hatni mint Izraél vallásának és a zsidóságból keletke-

' zett kereszténységnek. Egy rendsze1· sem birt azon 
erővel , hogy a népeket az elpusztulástól megóvja, hogy 
barbár népeket erkölcsileg emeljen és uj élettartalom
mal hassa át, egy sem oly mértékben mint a zsidóság 
szülte kereszténység. Azt hiszem, hogy senkisem kom
petensebb ennek megítélésénél Jézusnál magánál. 
E pedig a vallás lényegét e szavakkal foglalja össze 
(Márkus 12, 28.). u Az első: Halljacl.lzr·ael az Ur, ami 
Istenünk, egyetlen Isten. És szeresd az Urat Istenecl 
r3gész szíveddel és egész lelkeddel és minden erőddel. 
A második ez : Szeresd felebarátodatmint tenmagadat. 
Ennél nagyobb parancs nincs. E két mázesi parancsnál 
nagyobb valóban nem létezik. Az egyik hirdeti a val
lást, a másik a morált éA belső kölcsönhatás és egyesí
tés által népszabadítólag hatottak. 

De az út még nincs befejezve, az emberiség gyakran 
a fáradt vándorhoz hasonlít, kinek kezéből kiesőben a 
bot, még mielött czélt ért, ilyenkor ha a megtett utra 
visszatekint, ez legjobban bizonyítja, hogy kis lépések 
is tovább vezetnek. A mult tehát biztosítás a jövőre, a 
melytől a próféták messiási jóslatainak beteljesedését 
várjuk: Nem tesznek gonoszat és nem rontanak egész 
szent hegyemen, mert telve van a föld az Isten megis
merésével, mint a hogy a viz megtölti a tengert. 

Stockholm. Dr. l(le·in G. 
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Az elmult 1 97. óv május havában ülte 1neg méltó 
ünnepléssel a tanál·képző-intézet gyakorló fögyn1na
siuma, vagy amint közönségesen nevezik: a minta
gymnasium fennállásának huszonöt éves jubileu1nát. 
Mivel a kegyelet egyébként is, jóllehet egy i n. titutio, 
egy eszme ünnepléséről van szó, mintlig embe?~t keres, 
a kinek elismerésével adózhassék; mivel ebben a spc
ciális esetben az ünnepelt intézet telj esen egybeforrott 
egy férfiú nevével, a ki életbe szólítására az első, a döntő 
impulsust adta, a megnyiltakor lelket lehelt belé tt 

maga lelkéből, a ki fennállása óta azt a saját képemá
sára alakította: az említett ünnepnek okvetlenül sze
Inélyes színt kellett öltenie; akarva, nem akarva J(á?·
mán- ünneppé kellett változnia. De még inkább vált 
azzá a gyakorló-gymnasium első útjelző kövének e fol
avató ünnepe egy emlékkönyv által, a melyet ez alka
lomból Kármán Mór érdemeinek megörökítésére irtak 
és bocsátottak közre annak tisztelői és barátai~ s a 
mely emlékkönyv ismertetése ez élj a a j elen soroknak. 

Hogy evvel a müvel oly keveset foglalkozott a napi 
sajtó meg a kritika, nyilván onnét van, hogy hiányzott 
az úgynevezett wbipper-in, a ki a dolognak utána járt 

* Emlékkönyv Kármán 1\fór huszonöt éves tanári munkás
ságának ünnepére. Szarkosztették Volf György és Walllapfel 
János. Budapest 1897. 
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volna. Pedig megérdemelni bizony megérdemelte volna, 
hogy vele behatóan foglalkozzanak. Mert nem mondok 
nagyot, ha azt állítom, hogy az utolsó években nem 
jelent meg a magyar könyvpiaczon ehhez fogható tar
talmú és eszmékben bővelkedő irodalmi termék; em
lékkönyv pedig, ilyen magas színvonalon álló, nálunk 
egyáltalán nem. Igazán ünnepi könyv, akár a fényes 
külső kiállítást, a.kár a tartalom duzzadó bőségét, akár 
pedig a benne mindvégig uralkodó emelkedett hangot 
és nemes ízlést ha tekintjük. 

A Kármán -emlékkönyv két részből áll : az első Kár
mán Mór életet és munkásságát tárj a elénk, a második 
önálló tanulmányokat ta1·talmaz, több-kevesebb vonat
kozással az ünnepelt férfiú közhasznú munkásságáJ.·a. 
A második rész terjedelmesebb. Ez a tetemes talapzat, 
nemes ízléssel építve és bölcs inscriptiókkal tele irva. 
Az első Kármán Mór impozáns emlékszobra, szerető 
műgonddal alkotva a legmaradandóbb anyagból: mély
séges eszmékből s az igaz méltánylás és hála érzel
meibőL 

Előszó gyanánt a szerkesztők azt a felhívást közlik, 
a melyet az ünnepséget előkészítő bizottság Kármán 
tanítványaihoz s egyéb tisztelőihez e munka megírása 
tárgyában intézett volt s a melyben egyebek közt eze
ket mondja: (•Egy férfiú iránt kivánjuk a közös hála és 
tisztelet adój át nyilvánosan leróni, a ki egy negyed
század óta nagy hatással van közoktatásügyünk, tudo
mányosságunk és egész közmivelődésünk ügyére, a ki 
a legtöbbnek közülünk meatere és irányadój a volt szel
lemi egyéniségünk kifejtésében, másoknak melegérzésű 
és rokonszellemű barátj a, mindnyáj unk előtt az igazi 



tudó önzetlen, lelkes tevékeny ég \neh ne1ne" tninh\
képe.n 

A bevezető előszónak e mondutához úgy viszonylik 
az egész könyv tartalma, nlint u. tételhoz a bizonyit.t . 
Az egyes e ay-k úgy vannak erre a vezérlő gondolntra 
fűzve , mint a gyöngyszemek a fonalrn .. Beb~ttó t·é zle
tességgel, döntbetetlen erősséggel ós kózzelfoglnLtó tó
nyekkel azt bizonyítják az egyes czikkek hogy Kánnán 
tényleg irányzó befolyá t gyakorolt egy emberöltő ótn, 
közoktatásunk intézeteinek minden egyes kategoritijú.nt, 
hogy ő ismerte meg tudós koryphaensaink legtöbbjének 
egyóni hivatását, ö nevelte bennük nagyr u. n,z egyóni 
erőt, mint a hogy Max Piccolominival Wallensteinról 
mondatja Schiller: 

«Eü10 Lust ist's, wi e er a llos weckt 
Und starkt und neu bel ebt uw r.dch hennu, 
Wi o j edo Kraft sic h ansspl"icht, j od e Gab o 
Gleich dentlichor sioh wird .in soinor Niiho l 
J euwedenl zieht er sein o 1\.raft hor vo r, 
Die oigonthümlicho llllO zieht Aio gross.'' 

Kimutatj ~1k továbbá e czikkek u, leghitelesebb ltút
fökböl - önvallon1ásol<ból - 1nerített adato]{kn1, 1nint 
nyert Kármántól tudomtinyos és irodabni életünk akár
hány kitünösége vagy l<özvetve vagy közvetlenül iln
pulsust és útbaigazítást, 1nint szórta két kézzel e?. H 

szellemi Peabody eszméinek kifogyhu,tatlu.n kincscit 
mindazoknak, a kik hozzá fordúltak. 

Ünnepi hangulatot keltő nyitányként elsőnek tUl n, 
czikkek hosszú !:~Or~ínak élén (:senger i János, kolozsvári 
egyetemi tanárnak Ünnepi költemény czímü lendületes 
ódája. Ez époly élesen és talltlóan j ellemzi Ktírmltnt, 
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mint amily gazdag gyönyörű sententiákban s amily 
maoasztos és klasszikus nyelvi előadása. U tán a Geréb 
Józ~ef adja Kármán eddigi életének összefüggö hű raj
zát. Vázolja - hogy az író szavaival élj ek - azt a 
kört, a honnan ez a ritka ember eredt, jelzi az embe
reket, a kik életére és lelkére nagy hatással voltak, a 
küzdelmeket, melyeket meg kellett vívnia, hogy hiva
tásának legalább Tészben megfelelő álláshoz juthasson 
s jellemzi a magánembert, a családapát, az ifjú tehet
ségek mentorát, mikép él otthonában, hogyan valósítja 
meg családi körében a nemesen eltöltött élet ideálját. 

Abban a környezetben, amely Kármán serdülő lel
kének melegágya volt, kitünő szerep jut Löw Lipótnak, 
a ki a szegénysorsú ifjút nem csak a tanító érdeklő

désével oktatj a, hanem atyailag megszereti, családj ába 
fogadja, egyívású fiai társává teszi. Ennek a szellemes, 
nagytudományú, fenkölt lelkű zsidó papnak a hatása 
nemcsak abban nyilatkozott, hogy Kármán hasonlókép 
a papi pályát akarta választani, hanem még mai nap 
is észrevehető. mint az ünnepelt férfiú egyéniségének, 
lelkületének egyik szembetünő vonása : az erős zsidó 
önérzet. Hogy miért nem választá Kármán a papi pá
lyát, azt Geréb nem mondja· meg határozottan. Csak 
annyit tudunk meg, hogy egy évet töltvén mint közép
iskolai vallástanár a pesti izraelita hitközség szolgála
tában, 1869-ben Lipcsébe készill egy kormány-stipen
diummal, hogy ott a gyakorlati tanárképzést tanulmá
nyozza. Mielőtt útra indúl, a szegedi rabbihoz intézett 
hosszú levélben kifejti azokat az okokat, amiért a papi 
pályáról lemond. «Fájó szívvel vált meg az öreg Löw 
tanítványától és szokatlanul ünnepélyessé tette búcsú-
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ját szülővárosától. Nagy gyülekezet jelenlótében fölve
zette a templomi szószékre, hogy legalább egyszer 
hallhassák hívei a tiszta erkölcsű tudós fönkelt lelké
nek szózatát, s aztán áldólag bocsátotta útj ára. n 

Ezután J(lamarik János nyug. miniszteri tanácsos, 
a ki hosszú ideig vezetője és intézőj e volt a magyar
országi középiskoláknak, méltatja Kármán érdemeit a 
középiskolai törvény végrehajtása körül. Nyilt őszinte
séggel, amely épúgy válik magának az írónak becsü
letére, mint Kármánnak dicsőségére, megvallja, hogy 
valahányszor tanulmányaihoz és munkálataihoz bő
vebb és határozott theoretikus alapot keresett, Kármán 
volt a legbiztosabb és legkészségesebb forrás. Ha vala
mely nagyon is r észletekbe vágó s elrejtett külföldi 
adatra volt szüksége, senki sem tudta azt oly gyorsan 
kikeresni, mint Kármán, mert ő a predagogiai ismere
teknek élő tárháza. A középiskolai törvény végrehajtá
sánál előállott nehéz munkájánálleginkább támogatta 
és segítette őt Kármán. (c Ö nekem végtelen sok szíves
séget tett - így zárj a be czikkét Klamarik - én neki 
csak egyetlen egyszer viszonozhattam készségét. El pa
naszolta, hogy a gyakorló-gymnasiumnak, mely azon 
időben nem tartozott osztályomba, nincs illő könyY
tára. Elmentünk Trefort miniszterrel megtekinteni a 
gyakorló-gymasiumot; a könyvtárban megmutattam a 
szegénységet s kértem a minisztert 2000 forint azon
nal való utalványozására. Trefort jó kedvében volt s 
azt kérdezte : van -e pénz ? Én minden meggondolás 
nélkül feleltem : van. A miniszter nyomban engedé
lyezte a 2000 forintot s nekem aztán ki kellett azorita
nom az összeget, a mi, tudva azt, hogy a közoktatási 
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miniszteriumnak soha sincs elegendő pénze, nem volt 
a legkönnyebb dolog. )) - Következik V écsey Tamás, 
egyetemi tanár czikke, a melyben kimutatja, hogy 
Kármán már 1877-ben szorgalmazta, sürgette a Ma
gya1· Tanügyben, még pedig teljes foganattal, a jogi 
oktatás reformját. - Majd SebestyéH Gyula, klasszi
kus tollú történetíró nk, az országos közoktatási tanács
nak titkára veszi át a szót, méltányolván · KáJ:mán ' . 
nagyszabású munkásságát az országos közoktatási ta-
nács kebelében, a mely testületnek ö tíz esztendeig, 
1873-1883-ig, titkára, fennállása óta pedig mind a 
mai napig éltető lelke volt, úgyannyira, hogy Sebes
tyén, midön Kármánnak a tanácsbeli szereplését ecse
teli, magának a tanácsnak a történetét irj a me~. -
Hogy mennyire gyakorolt Kármán befolyást a magyar 
nyelvtudomány fejlődésére, erről tanúságottesz Simo
nyi Zsigmond, maj d pedig az önálló tanulmányok 
során Balassa József is, grammatikai kérdésekben 
mindketten ugyancsak illetékes és szavahihető tanúk. 
Birnonyi elmondja, hogy Kármánnak a müve a határo
zók észszerübb osztályozása, hogy az ö nyelvtani mun
kái Kármán egyenes közremüködésével készültek. <(Az 
ő eszméiből aztán- részint közvetlenül, részint az én 
könyveim révén - sok átment más ujabb nyelv
tanainkba is. Joggal mondhatjuk tehát, hogy nemcsak 
nyelvtanításunk, hanem nyelvtani irodalmunk is hosz
szú időre megé1·zi Kármán Mór szellemének terméke
nyítő hatását.» Ezt mondja Simonyi, Balassa pedig 
kimutatja, hogy Kármánnak köszönhatni a beszéd
részeknek mondatbeli szerepük alapján történő követ
kezetesebb és belyesebb osztályozását. 



Hl 

Goldziher Ignácz Keleti séták czímü czíkkben meg
emlékezik Kál·mánról mint azon férfiak egyikéről, a kik 
az ő tudományos törekvésének alakítására indító ha
tással voltak. Megemlékezik azokról az elmemozditó 
gondolatokról, a melyeket Kármán harmincz év óta 
folytatott vasárnapi közös sétáik közben kifejtett, a 
midőn <1Akedemos kertjéből, melynek lugasaiban Kár
mán legszívesebben vonúl meg, az Azhar oszlopai 
mellé kisérte Goldzihert, hogy philosophiai fáklyájával 
bevilágítsa mecsete sejkhjainek kuszált okoskodását.•) 

Csengeri János nagy utánajárással és elmeéllel irt 
tanulmányban ismeJ;teti és méltatja Kármán irodalmi 
munkásságát. Sorra veszi általános philosophiai és el
méleti poodagogiai dolgozatait, majd azokat, melyek a 
gyakorlati poodagogiára tartoznak, az ő szerkesztői 

munkásságát, polémikus iratait, tankönyveit, ifjúsági 
iratait. Hogy így hosszú sorban lajstromozva látják 
Kármán iratait, talán azok is elhallgatnak, a kik az 
irodalmi termékeknél is inkább a quantitást, mint a 
qualitást nézvén, azt a kifogást tették ellene, hogy nem 
ü-t eleget. Hiszen igaz, hogy Kármán túlnyomólag a 
szóbeliség embere. Érzi, hogy az élőszó az ő gazdag, 
mélységes szelleme megnyilatkozásának az erősebbik 

eszköze, mert előadásának hatásához, bűbájához alig 
van fogható. Találóan mondja Csengery: «Ha e mo
dern Sok1·atesnek egy méltó Platója aku.dna, elmond
hatnák, hogy egész könyvtá1· az, amit ő élőszóval meg
irt. )), De a mit irva irt is, még mennyiség tekintetében 
is van annyi, mint egynémely rátarti, hetyke tudósnak, 
a ki ezt a kifogást teszi, minden irodalmi terméke. 
Legfölebb f!.~t lehetne J{ármán (lllen felhozni, hogy 
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miért nem tesz úgy, mint sok más hires emerünk, hogy 
barátaik ösztönzésének és unszolásának tovább ellen 
nem áJ.lhatván, kénytelenek az évek hosszú során át 
elszórtan megjelent értekezéseiket összegyűjtve az ol
vasó közönség elé bocsátani. 

Csengery után Fináczy Ernő értekezik a gymna
siumi tanterv1·ől, Kármán geniális alkotásáról. Maj d 
Lederer (Lőrincz) Béla festi Kárn1án egyetemi előadá

sainak varázsszerü hatását. Utána Szttppán Vilmos ki
mutatj a, hogy a tanítóképzők számára a közoktatási 
kormány megbizása folytán új abban készült tantervet 
legnagyobb részt Kármán concipiálta. Radó Vilmos 
feltünteti Kármán hatását a .magyar n épiskolára. Ez
után Volf Gyö1·gy, a gyakodó .gymnasium igazgatója a 
Kármán-emlékkönyv egyik szerkesztöje, beszéli el a 
gyakorló gymnasium küzde~meit és harczait az előíté

letekkel, a tudatlansággal, a rosszakarattal szemben ; 
elmondj a, mint viselkedett Kármán, ez intézet terem
tőj e, e küzdelmek, e harczok közepette. Volf György, 
ez a szeretetre méltó, ez a galamblelkű tudós, azóta 
közoktatásunk, de kivált a magyar nyelvtudomány pó
tolhatatlan veszteségére elhagyott bennünket örökre, s 
a mit e czikkében az ő hattyúdahiban, mond, úgy tet
szik, mintha szózat volna a más világból, azért hadd 
álljon itt belőle egy pár sor : 

<• Sz eretetem egész melegével adózom e férfiúnak, kinek 
mély elméj éből ez iskola sarj adzott, kinek gazdag eszé
ből és nemes szívéből ez iskola lelket vett és tes·tet öl
tött. Buzgó hálát adott a gondviselésnek, hogy idej e 
korán e férfiúhoz és ez iskolához vezérelt. Mennyi 
okulást, mennyi tanulságot, mennyi tapasztalatot, 
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mennyi erkölcsi j ó t köszönök mind a kettőnek ! De 
nem volna sem illő, sem igazságos, ba csak maganu·ól 
szólnék. Legnagyobb örömöm, hogy sokan részesülteli 
ez áldásban. 1> 

Kármán kimagasló egyéniségének rajzolásához j á
rulnak n1ég egy-egy vonással: J{ardos Albert, a kimint 
tankönyvirót, Csathó Imre, Simonyi Jenő és Héber 
Jenő, a kik mint a nagyok és kicsinyek tanárát méltat
ják öt, és vValdapfel János, a szóban forgó emlékkönyy 
másik szerkesztöje, Kármán leghivatottabb, legképzet
tebb tanítványainak egyike, a ki tudósunk philosephini 
és predagogiai elmélkedéseinek alapvonalait fejtegeti 
s a ki Kármán hatását tünteti fel a külföldre. 

A második rész ismertetésébe nem bocsátkozom. Ki 
is vállalkeznék arra, hogy egy rövid czik.k keretébeu 
számot adjon huszonnégy olyan tanulmányról, a IDe
lyeknek mindenike megérdemelné, hogy róla külön 
tanulmányt uj on az ember?! De kiről is üjak elébb? 
Beöthy Zsoltról, a kinek Tanító és Költő czímű czikl\é
ről azt sem tudj a az ember, a tudós eruditióját bfl.
mulja-e inkább, vagy a költő intuitiój á.t? Vagy Bánól':i 
Józsefről, a ki kiindulván abból a tényből, hogy Kár
mán vitte be Arany János Toldiját az iskolába, arról 
értekezik az ő szellemes, sententiósus, modorában, Logy 
hányszor dolgozták fel a n ép számára a Toldi-nlonthít 
és Arany Toldiját ? Elég lesz talán annyit mondanOin, 
hogy egy Körösi József, Alexander Bernát, Marczali H en
rik, Péterfy Jenő, Riedl Frigyes, Mnrki Sándor, Petz Ge
deon, Négyesy László, Angyal Dávid és tudományos éle
tünk sok más kitünősége, sőt még külföldi tudósok is, 
mint Rein jénai egyetemi tanár, Beyer O. W. Lipcséből, 
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Stein Laj~s Bernből, Serié Milán Belgrádból i hozzá
járúltak egy-egy értekezéssel, hogy a könyv tudomA
nyos értékét fokozzák s hogy Kármánt megtiszteljélc 

De, az igazat megvaJlva, n em is annyira 1nagfl.t a 
könyvet akartam ismertetni, mint inká.bb feltüntetni 
I<ármánnak rendkivüli hatását egész közmivelőd L 

sünkre, azér t túlnyomólag a könyv el ö részével kellett 
foglalkoznom, a hol el'!' e n ézve az n,nyngot ké zen tn

láltam. Most, hogy az egész ország m éltó b ü zkeséggel 
mutat e férfiúra, meg akarta,m róln emlól~ezni e h elyt 
is, hogy a diosöitő symphonüíból ne hi1\J1yozzék n. 1ni 
felekezetünket megillet{) hn.ng sem. Meg n.kartatn n1on
dani, hogy az a Kármán Mór, n. kit ez orsz{tg legj ele
sebbjei meaterüknek vallanak, n kit lVIagyarország köz
oldatásügyi 1ninisztere megtisztel fizzn.l , h ogy az ün
nepléséra kiadott mnlóltkönyv iróina]{ sortibn. itll, n kit 
ő Felsége a királyi trtnáososi ozilntnel kitüntet, szante
sitvén azt, a mit mindnyájan tudunk, hogy ő ]{ü·t\lyi 
bökezüséggel osztja a bölcs tanácsot 1nindenkinek: 
hogy az a Ká1·mán Mór nem csalt szülctósón ól fogvn 
zsidó, hanem elmójo minden gondohLtt\.val, szive n1in
dcn dobbanásával az, olyan fajta zsidó, 1niut a n1ilyo
nok voltak a hajdankor prófótt\.i, n. kikórt ő n.nnyirn. 
rnJong : a meggyőződóseó1·t, nz OAz1nr k ós osz1nónyckórt. 
élni, lángolni, szenvedni tudó zsidó. 

Budapest. llndó Vilrno.'). 



Hlu:om p rcz alatt tudtn, az g z kn znruyn, he.') y 
J~ntth z kttpitt\ny a youlött mnat t. A l t'ny , n kit. gyn· 
vaság1t miatt ~{i ka n niu k hi tnk tt kntont k, ij dten 
za.lnd t le a hirr l a zt\zadhoz, on un. n n mau·<.\rli ~ . 

bú ba, ahol nz zrodorvo t nkart.a f lk r ui tuiutt\n 
ne1u tnlálta, rohnnt i ~ro( t f l a, azth\it\ l akt\ t~nl. n h l 
n z nlatt megj l nt f\Z in p kozió.-: tiszt. r hány p \.'~Zl'( 

m gszakadt ttz u th-aron t\Z c· r<.~ziro~t\~ é n kt\tontik 
l ivt\.nc i nu t kin tg t t' k föl n. Wt\ odik w l tr , t\ln 1:
u k folyosójtín gyr szt-.porodott n. tiszt k ., t t mn. ~ 

er<> U rfiak, a kntonák, nkikuck nz u, lnt'sters · giik, hogy 
a halállal z mb n · z z u ek, tn gdöbbt'nt k n f 'l -
lon1től ös z zot·ult a o: ziYük. atnikor il:r n közt'h·\ll h\t-• 
tt\.k n hnhílt. lÍ~r ztl\k hideg k Zl' ri ut \sét., lu~llottt\1\ 
osontjtti zörgós t 's Yót·o en, 111 gnH'r vNlYű ot.t h tt-t\k 
f~küdni az áldozatot, a-.kit kn8ZI\itival tn '8 · r int t~t. 

A kapitány zobtijtibn.u tniudjt\t·t, nlORkt'zdödöt.t n hi
vatalos elja\ra\s ( s Miskn, n<' ui rel:lzkt'tvt' h ~~t'lt·t.' el t\ 

hizottsaignak~ lllOlyet n. tra~ódia i }lOHtOStll\ köriili1·t~ 
teendökre kóny~zeritott, Ul nnyirl' n1egij dt, ~~tniknr 
r('gg l a szobúhtt l éJ>VO lutlva tnh\lta urt\t . .\ ki~ potró· 
lourohitupa <'gós~on loégott, \iv(\gj< kot·nH>s lt'tt t\~ pis· 
lttkoló lángja odaverödött a~ aa~tn.lon s~t't·tl' h{ verő 
ttirgyn.kra. Ott hevert a pi n~ta\.rt za iiroseu. t'~ lszt\
rn<lt menyn.ARzonyi osokot· t\s gy n6i ttx<\JSk p. Az o~
l't'<los, ttki Rit'tV<' jött htkalHt\lH>l. hogy jt'lon lcgy n, n.n1i· 
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kor egyik legkedvesebb tisztjének halálát n·ják meg 
nagy pontossággal, a tapasztalt följebbvaló határozott
ságával mondotta a tiszteknek: 

- Szegény Krausz! ... Szerelmi bánat ... ez a fele
sége arczképe l 

S a holttest mellett mindannyian nagyokat bólongat
tak az ezt·edes szavaira : úgy van, úgy, meghalt felesé
geér t való bánata ölte meg a kapitányt. Nem is lehet 
ez másként. Az asszony szép volt és fiatal és mindenki 
tud ta, hogy a kapitány sz ere ti. Eszéhe jutott mindenki
nek, mint várta őt az ablaknál az asszony, valahányszor 
bosszabb gyakorlatokról jött haza és ujra látták mincl
annyian Kl·auszt, amint megtörve, zokogva lépdegélt 
feleségének koporsója után. S azóta egyre szomorú volt. 
Még amikor letelt a gyászév, akkor sem járt sehová sa 
tiszti kaszinó estéire hiába vá1·ták őt, a hires négyes
rendezőt. A dolog világos, mint a nap és meg is kezdet
ték rögtön a jegyzőkönyv megü·ását. Amig ez készen 
nincsen és a Todesfall-Aufnahme minden egyes rova
tát pontosan ki nem töltik, addig a halott nem számít 
halottnak. Az öngyilkos neve, ra~ja, kora, vallása és 
a többi szükséges tudnivaló mind fel volt már jegyezve 
és épen odáig jutottak, hogy irt-e az öngyilkos vég
rendeletet, amikor az inspekcziós tiszt, aki alapos bely
Azini szemlét tartott, az éjjeli szekrényen vastag levelet 
talált. A botiték on ez állott: <cpro m~mor·ia1>. Az ezre
<~es, akinek tisztelegve átnyujtotta a levelet, egy pillana
tig habozott, vajjon felbontsa-e s miután halk mormo
gásAal megnyugtatta magát, hogy ez csak végrendelet le
het és csak az öngyilkosságra nézve adhat fefvilágoAítást, 
felazakította a borítékot. 
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A bizottság tagj ai feszült figyelemmel nézték minden 
mozdulatát és lesték, változik-e arczkifejezése, mi
alatt aranykeretes czvikkerén át és végig olvassa a levél 
sürií. sorait. Az ezredes alig nehány sort olvasott végig, 
azután !~dobta a czvikkerét és a levelet odanyujtotta 
az inspekcziós tisztnek : 

- Hadnagy úr, olvassa fel a levelet! Es ist sebr 
interessant ! úgy látszik, ez megmagyaráz mindent! 

A szoba ajtaját becsukták, Miska nénit eléje állítot
ták, hogy senkit be ne bocsásson és az inspekcziós tiszt 
mély csendben felolvasta a levelet. 

Dobjon reám követ, aki jobb, mint én és emlékemre 
senki ne gondoljon jó szívvel, ha nem igazat mondok. 
Előttem a töltött revolver csövének fekete karikájából 
a halált látom ki vigyorogni és farkasszemet nézek vele. 
De nem sokáig. Érzem, hogy legyőz, tudom, hogy meg 
kell válnom az élettől. Egy porszem eltünik a nagy 
pusztában, az ó1·iás tengernek mérhetetlen vizétől nem 
látjuk a csöppeket, ki fog azzal törődni, ha az én szí
vem megszünik dobogni ? Ki fog törődni ezen a nagy 
világon egy szegény katonatiszttel ? 

Batyus zsidó volt az apám. Gyalog szerrel kora reg
geltől késő estig járta a kis városnak utczáit, hogy ne
hány krajczárért összevásáralja a rongyot, a csontot s 
hogy ismét nehány krajczárért eladja. Dolgozott, izza
dott, mert sokan voltunk mi gyerekek, úgy kezdődött 
az életem, mint a szegény zsidók gyennekeié általá
han : talmudot tanultam ~A má.r meghHH.Am kül()nböz-

-
Az UUT };vkönyvP l~Ht;. l 
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tetni a zsidót ft kereszténytől, még mindig a talmud 
igazságait csöpögtették belém, melyek ,sz~pe~, m,elyek 
bölcsek, de amelyekből nem lehet megeln1. En lattam 
ezt, tudtam s valahányszor a család fej e hazaérkez ett, 
sirni szerettem volna dühömben, mert nem segíthetek 
neki kenyeret szerezni. Oh, mert ő nem olyan ujfajta 
(( ószeres,> volt, aki szalonkabátban énekeli föl a ka
szárnyaházak emeleteire, hogy : mi van eladó, ba
nem a várost, a falut bejáró fütyülős zsidó, aki görcsös 
botot azorongat a kezében, aki mindig csizmában jár 
és magyar nadrágban és magyarul tudakozódott az el
adó holmik után már akkor, amikor itt a fővárosbau 

csak azt hallotta az ember: handlé! handlé ! Igaz tipusa 
volt a magyar nóták fütyülős zsidainak. 

N em szégyellern ezt bevallani. Ha szégyeltem volna, 
akkor most nem feküdnék hidegen, meghalva. Ti, akik 
éppen úgy, mint én, azt tanultátok, hogy nálunk az 
igazi érdemet mindig megjutalmazzák, talán kétkedve 
fogjátok rázni ez állítáara fejeiteket. Pedig amint én 
mindig éreztem, hogy nem válik előnyömre a vallá
som, ti is be fogjátok vallani ma.gatoknak, hogy valami 
titkos, megmagyarázhatatlan, de tényleg létező ellen
szenv van bennetek zsidó bajtársaitok iránt. Egy a fog
lalkozásunk: ugyanazok az ö1·ömeink és fájdalmaink, a 
lajtorjafokán egyformán kellene kapaszkodnunk fölfelé, 
együtt mulatunk, együtt roasírozunk a halál felé és 
mégis, ha nagyon meg akarjátok dicsérni zsidó bajtár
saitokat, akkor a vállát veregetvén, azt mondjátok: 

- Igazán derék fiú ! De kár hogy zsidó ! 
Egy távoli rokonom adott be a kadétiskolába. Mire 

mint tiszthelyettest kimustráltak, árva Yoltam. Meghalt 
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az apám, megbalt az anyám és testvéreimmel nem ta
lálkoztam többé. Ök, akik otthon pénteken este fehér 
abroszszal terítik le az asztalt és égő gyertyákat tesz
nek reá, hogy megünnepeljék a szombatot, nem akar
tak találkozni velem, aki - szömyűség! - még a tréfit 
is megeszem ; én pedig nagyon kényelmetlenül érez
tem volna magamat, ha «a császár kabátjához1• odadör
zsölődik a falu Mózsijának pecsétes kabátja. Jól kine
veit engem a kadétiskola, katona voltam én is tes
testől-lelkestől, aki előtt szent a karobojt becsülete és 
aki hogy ezt megtarthassa, vigyázva vigyáz a külső te
kintély megóvására. Talán ez a teljes elhagyatottság 
tette azt, hogy megfeszített erővel feküdtem neki a ka
tonai tudományok elsajátításához. Fáradtan, porosan 
ha a gyakorlatról hazatértünk, én nem a kantinba men
tem sörözni, hanem kis azohámban tanultam, mert 
nagy vágyak töltötték be szívemet, óriási ambicziók lel
kesítettek. A Kriegsschulébe akartam bej u tn i, hogy 
nyitva legyen előttem a tér a legmagasabb katonai fo
kozatokig. Késő éjjeleken kicsiny lámpáro halavány 
világánál fárasztottam szegény agyamat és ba szempil
láim már lecsukódni akartak, csak apámnak, a falukat 
járó batyus zsidónak arczképére kellett tekintenem, 
hogy új erőt nyerjek és hogy folytassam a tanulást 
reggelig. Hányszor talált a azoigám a könyv mellett 
ébren, amikor hajnalban a azohámba jött, hogy fölkelt
sen a kirukkoláshoz és milyen beszédeket mondott 
nekem némán is az a drága arczkép! 

S jött idő, amikor keblemre ezerettem volna ölelni 
az egész világot, minden embert külön-külön, amikor 
szh·em megtelt az öröm túláradó érzeményével és hinni 

7* 
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1 rzrlottout rnindn,zt, amit a kadétiskolában az érdemek 
j utn-hun.z•\AatnSl tanultntn. T_,~etettem a vizsgát és paran
OHOt knptttnl HóoR l>ől, hogy vonu~jak be n hadi isko
lt\hn. Pogt\ny lottatu ~~ ka:;zát·nyn ruindent sitalakító 
levt gi)jt\lwn, d fel< j tottem a talmud mondásn.it, évek 
ótt\ non1 voltam t tuplombttll. de ezen a napon meg
tnm~dult RZÍv mbcn vnlami é elövettetn a ki ilua
köuyvot, tuelyet u tyá.tnlól örök öltem, ös ze forgattam 
ütött-kopott lapjnit é~ n. rógóta nem látott h 'ber betü,k
htil ki~ilnbhHUtam 1t ht\.lnntlo imt\t. S z az arczkép 
tnindl'gyr0 nó~e t t rNhn jt>ságos zem ei vol, minthn. 
111 o udtttu\ : 

- 1\fegaUdott nz T t n, fiam, dicsértessók a neve 
(~ l' ' t tP J 

l\Iegí~l(lott, ro g1\ldott, de mit a~ (\ayik kezével adott, 
nv.t t' lV<'ttr ~~ nHt ikknJ. Nem paun.szkodon1, osak tneg
irom twktl'k c n b 'z órtíbt\ll, lu:~dd tudjt\t()k meg, mi 
ht\ntottn H~iv 111 t. Elrégeztetn a kadétiskoln.t. Enyém 
\"<)lt tu~; g<~sz Yilúg. nekon1 uyilott mind n virt\g, az én 
kt\dYt\mt~rt t'u(\1\cltek n dalos rua.dnrnk és új erővel vi
~eltem d t\ ~zolgt\ h\ t legneh ze bb fi\rndalmait i . Az elö
k~lö zsith\ csnlttdoknt\l. ttmelyekhez bojtirato Yoltam, 
ntt'g ar.ivesebbou h\ttak, mint azelőtt éA amikor belém 
~:t.t'\retl\tt az t\ kis let\ny~ akit később fel égemnek mon
dottnm, bizonyo lehettetn, hogy szivesen hozztim ad
ja\k. Igy i volt é nem hiü.nyzott boldog :.ágomhoz 
st\rumi. Csnk uéhn. gondolkoztam elbúsulva. n. fölöU, 
tnic:\rt van &z. hogy azok, akik jóval ké öbben V"égezték 
a bnrli i$kolt\t mint én, mt\r mindannyian a vezérkar
tuU vannak. nek('m peclig buta legényekkel kell veszöd
n{itu t'~ kinilo k(\grnek tell tekintE'nem, hn ruint hndi-
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iskolát végzett tjsztre rábízzák valamelyik gyakodat 
te1·vének a kidolgozását? Miért van az, hogy keveseb
bet tudó bajtá1·saim közül nehányan átugrották már 
annak a bizonyos létrának egy-egy fokát, én pedig csak 
várok, hogy megadják nekem azt, ami engem meg-
illet? 

Ezek a dolgok nem voltak alkalmasak arra, hogy 
valami nagyon istápolják a megelégedettséget, de ha 
homlokomra kiültek a gondok ránczai, az asszony puba 
keze elsimította azokat. Ö volt biztatóm, ö mondotta 
mindig, hogy nem szabad csüggednem s hogy váratla
nul, egyszerre fognak engem észr evenni. És én hittem 
neki ós vártam; okos asszony volt, igazat kellett tehát 
monda.nia. A mellözésem okozta kétségbeesés lassan
kint eltünt és egyre csak azon ipal'kodtam, hogy a fele
ségemnek örömet szerezzek. Ti ismertétek öt, tudjátok, 
milyen nemes volt aszíve és azt hiszem, megértettétek, 
miért zokogtam, mint egy kis gyerek, amikor kikisér
tern őt a temetőbe. Minden lépésnél, melyet koporsója 
után tettem, azt hittem, hogy összeroskadok és amikor 
a koporsójára hulló föld dobbanását hallottam, én a 
katona, ájultan rogytam össze. 

Most is sürün huBanak könnyeim, amikor rája gon
dolok és az idő óta két arczkép állott az asztalomon s 
mind a kettő tanácsokat adott nekem, ha valami nagy , 
dolog előtt állottam, az apámé és a feleségemé. Bátor· 
ságot, az I sten ben való bizodalmat hirdetett az egyik, 
a másik mély szerelemről suttogott, mely nem .. · 
meg a síron túl sem s melynek kedvéért m· -4flny1~ 
kell tennem. ~~ , . ~ 

S multak a napok, hónapok, évek. Fek ~aJam~lll..·~ ~ . ~ .. , it~ ~ 
-'== "' ,...._ 

~
.,. t{\,\:~ ~ 
~ , .. ()\\~ ~;-

./ \.~ ~--'/'n ~::... 
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idegesen. téptem ki egy-egy ősz hajszálat a tükör előtt, 
n1elyböl szomorúan tekintett reám megöregedett arczom 

8 úgy éreztem, hogy az arczkép, a feleségem arczképe 
ruosolyogva biztat : 

- Öregszel fiam, öregszel ! Menj és nézzél utána, 
hogy végre bejussál a vezérkarhoz ! Ambiczióidnal{ én 
már nem vagyok útjában, innen a magasból kisérem 
figyelve minden lépésedet, ami sebet én ütöttem a szí
veden, azt gyógyítsa meg némileg a hivatásodban való 
öröm! 

Megértettem a halott szavát és mert forrt már ben
nem a keseriiség amiatt, hogy mindig hátté1·be szodta
nak, a mult héten szabadságot kértem és felutaztam a 
hadügyminiszteriumba megtudandó, miért tanultam, 
miért virrasztottam át annyi éjszakát, ha ennek a küz
köJésnek nem aka1· látszatja lenni. A generális, akinél 
jártam, szívesen fogadott. Emlékezett még reám, hogy 
a hadi iskolát végeztem és a legőszintébb érdeklődéssei 
kérdezte: 

- N os kapitány úr, mi hozta önt ide ! 
Nem tudom, ki adta nekem azt az erőt, amelylyel 

utazásom czélját elmondottam. Beszélni sohasem tud
tam s talán a megboldogult feleségem szelleme beszélt 
belőlem, de tudom, hogy keserű szavakkal panaszol
tam el, hány évig és hány embe1· miatt mellőztek min
dig engemet. 8 mikor már a keserű bP.azédben csaknem 
elakadt a lélegzetem, kérdeztem: 

- Tábornok úr, talán a vallásom az oka ennek az 
én mellöztetésemnek ? 

Ha láttátok volna, milyen erélyesen tiltakozott az 
~e..,l~~~· A azetnüvegét idegesen letépte az orráról, a kezét 

v . 
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tiltakozó mozdulatra emelte és mintha csak esküdnéli, 
olyan szilárdan és határozottan mondotta : 

- Isten mentsen kapitány úr! A. vallás nem akadály 
és legközelebb helyre hozzuk az elmulasztottakat! 

Miután még. elbeszélgettünk olyan dolgokTól, amilye
nekről katonatisztek beszélni azoktak és végre meghall
gatta, mekkora veszteség ért engemet, a feleségem halá
lával. Még egyszer biztatgatott, még egyszer megvigasz
talt, kezet nyujtva, katonásan összeütettem a bokáimat 
és távoztam. Már az ajtó kilincsén volt a kezem, a mi
kor ismét megszólított. Akadozva beszélt, látszott, hogy 
röstelli a dolgot : 

- P~rdon, kapitány úr, mondja csak, nem változtat
hatná meg ön a vallását? 

Láttátok-e már, mint hasad ketté a tölgy, ba lesujtja 
a villám? Láttatok-e szégyenkező gyermeket, akit rajta
kapnak a csinyén? Láttatok-e pusztító vihart, mely 
menydörgéssel, villámlássalrettegés be ejt mindeneket ? 
N os, az a kérdés lesujtott ; erre a kérdésre elszégyen
keztem az apám vallása miatt és önkénytelenill azoro
sabban fogtam a kardomat, hogy lesujtsak vele. De 
mindez csak egy pillanatig tartott. Vigasztaló mosolyá
val feltünt előttem feleségem képe és reszketve, de 
csendesen, megadással feleltem : 

- Köszönöm tábornok úr, jlyen árért nem akarok 
előre jutni! 

Minden élt, mozgott és örült, amikor hazaérkeztem! 
én a halált hordoztam magamban. Érdemes-e még él
nem ? Akiket szerettem, elhagytak régen s nincs sen
kim ezen a világon. Munkám, fáradságom kárba veszett 
és lehetetlenné teszi az előrejutást egy akadály. melyet 
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nem tudok, nem akarok eltávolítani: a vallásom. Szé
gyen tehát és baj, hogy zs.idó~ak születtem, d_e nem 
akarom megtagadni ezt a k1s hazat, m~lyben piszkos, 

ró kölykökkel együtt a szentirást tanultamelnyujtott 
ap d 1· · ·'b énekkel; nem akarom, hogy megfor u JOn SUJ a an az 
a szegény batyus zsidó, akinek mig élt, egy dolog adott 
vigaszt a bajban, erőt a munkában: a vallár:;a. 

Még egyszer megcsókolom feleségem arczképét. Ha 
van tltlvilági élet, amint én tanultam, akkor nemsokára 
találkozon1 vele s ha nincs, legyen sorsom az örök 
enyészet. 

Ezt akartam. nektek elmondani pro memoria. N em 
árt, ha tudjátok! 

Néma csend. A bizottság tagjai szemrehányó tekin
tettel néztek egymásra és az ezredes a balott vérrel be
ke\'ert sápadt arczára tekintett, mintha vonásaiból ki
olvasni akarná, igazat mondott-e? Az ö becsületben 
megöregedett szíve még mindig nem tudta elhinni, 
hogy legderekabb tisztjének azért kell megválnia az 
élettől. Az udvat·ról felhallatszott a ka.szárnyaáristán
czokat hivó trombitaszó s az inspekcziós ti zt fészke
lödni kezdett. Az ezredes egy könyet törült ki szeméből 
és sóhajh·a mondta: 

- Al~o, gehn wir meine Herrn! A ha.dnag.v úr majd 
megteszi a további intt'zkedéseket I 

Sajó ~lladár. 
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EGY ZSIDOAIJJA.M-ALAPÍTÓ. 

Az elnyomás különféle nemei, melyek a zsidókat az 
utolsó két évtizedben ismét érték, a középkori üldözé
sek a nagy czári bü-odalomban, a borzalmas számüze
tések, a legújabb zsidókérdés, melyet antisemitizmus
nak neveznek. s a mely a különbözö államokban 
többé-kevésbbé megnehezíti életünket, a népegység 
tudatát is emelte s egy, Palesztinában történendö nagy 
kolonizáczió eszméj ét ébresztette fel bennök. Tény az, 
hogy bálwennyire is tiltakoznak a czionisták ellene -
a jelenlegi czionista mozgalom az üldözések következ
ménye. A zsidó nép az egész föld kerekségén azét van 
szórva, sol\: helyen üldözve, bántalmazva, a társada
lomból kizárva s azt állitják, hogy fentartása czéljá
ból szüksége_s ismét külön országgal birnia és saját 
államot, zsidóállamot alkotnia. Mióta az utolsó ily
nemű kisérlet Bar Kochba alatt meghiusult és az egész 
zsidó törzset majdnem a \ égpusztulásba \ezette, a 
zsidók soha többé nem foglalkoztak azon gondolattal, 
hogy gyarmatosítása által Palesztinában, vagy egy 
körülhatárolt ország megszerzése által a zsidó nemzeti
séget ismét feltámaszszák. Pedig ezen hosszú idő alatt 
bizonyára nem szüntek meg az üldözések ! A. midön 
Spanyolországból százezer számra számiízték őket és 
török kormány alatt találtak menedéket, tömegesen 
telepedtek le Konstantinápolyban, Salonichiben, Smyr
ná.ban, sokan Jeruzsálembe, Hebronba, Tiberiasba, 
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Hllft•tlw mentok, dc HOIU1Hctn j utott eH~ük bo, hog~ PaleHz- . 
tiníLt iHmót viHaztdogluJjt1k. Pedig a apanyol ln vándor
li>k IHm t~ H~ükA tjgoH anyagi eazközöl\, som mü veltség, 
vngy tUlmufóríini bölosoAóg hiányábn.n . ne~ voltak: ., 

A'h ol Hő, ft ki lL XTX. H~á:~; ad b nsztts ove11Jeo, a nu don 
hitrokouaink legnagyobb róHze tnég súlyos elnyomáH 
aln.tt nyögött, nr.ou tervvel fog1alko7.ott, hogy f!gy nagy, 
köl'ii lr.tirt toriilrtrt megszerezve egy nagy zsidó kolo
niát, egy :~;Hid ó ó.ll tLmot lótesitsen, Noa Mo1·dechai M., 
amoriluú zeicló volt. 

Nott Mordoch~ti anyai l'Ószröl tekintólyes portugál 
mtt.r,tnno-cealádból származott, a mely az inquiziczió 
cHciRr.övóaeit kike1·ülondő, Liesabonból JJonclonba hajó
zott, H ttzutl\.u Amerikába vándorolt. Noa Manuel és 
Mcudcr. Machado Rebekka fia volt, 178f>-bn.n született 
lfi lltdclfiábltn. A hu,lál korft ifjuságában foHztotta meg 
nz anyni gonclvü;elóstöl s atyjának nyugtalan életmódja 
u.r. H.tyn,i tán1asztól ia tnograbolta. Igy korült nagyatyj á
hoz, tl. ki nagy elnézéssel nevelte. Kézművesnek szánta, 
tnuonczóveit egy képfnragónál és aranyozónál töltötte 
<' l. Elénk szellemét ÓR excentrikus lényét a kózmüves
Hég azonhan nem elégítette ki ; szenvedélyes barátja 
volt n Azinhthnnk, hova esténként ellátogatott és így 
ma\.r kora i(juHágtíban kifejlődött benne u. szaretet a 
clránu~i miiv<!Rzet iránt. 1810-ben Charlestonban Dél
Knrolin(tban te1Ppedett le, átvette egy politik~i lap 
t~zork~szt~Hét t'·s zsidó tanulmányokra adta magát. l\lég 
~l~m c.rte el huszonnegyedik év ét, a 1nidön mint dt·ámn.· 
ll'<~ prol~~ilkoz.ott meg, egy charlestoni, inkább szépsége, 
mtnt mnvé~zl n,lkotáaai folytán ünnepelt szinésznö szá
m ár tL: «A Uajna ih·ei" ez. drámát írt, a mely Charles-
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tonban, tíz évvel később pedig megváltoztatott czím
mcl a new-yorki Park szinházbau színre került és nagy 
sikert aratott. 

Az ifj u drámairó és zsurnalista lelkes lelkes zsidó 
volt, rajongó ezeretettel eltelve azon törzs iránt, amely
ből származott. Forrón vágyódott, ho~y személyesen 
szerezzen tudomást azon zsidókról, jellemükröl, élet
módjukról és szokásaikról, kik Észak-Afrikában nagy 
számban laktak, s a kiket Tudelai Benjamin óta zsidó 
utazó n em keresett fel. Azonban hogyan valósítsa meg 
vágyát? Egy utazás azon barátságtalan vidéken, fegy
veres kisére t nélkül t elj esen ki vihetetlen volt. ~!int

hogy a tuniszi és tripoliszi konzulátusok épen ürese
désben voltak, folyamodott az egyikért. Hirlapirói 
munkáLkodása által magára vonta Madison, az észak
amerikai szabad államok akkori elnökének figyelmét, 
s így reménye lehetett, hogy beteljesül abbeli kiván
sága, hogy államszolgálatba léphessen. Madison őt 

Bigába akarta konzulnak küldeni, de 1813-ban a tu
niszi konzulátust nyerte el. 

A legszebb reményekkel és várakozással eltelve 
hagyta el Charleston t. Hajóját azonban a franczia par
ton az angolok, kikkel az északamerikai . szahad álla
mok épen hadilábon állottak, elfogták, őt magát hadi
fogolylyá tették és Plymouth ba vitték. Becsületsza vára, 
hogy Angliát el nem hagyja., megengedték neki, hogy 
Londont és a szigetország más városait felkeresse. 
Miután több hónap mulva visszanyerte szabadságát, 
Cadixon át tovább utazott Afrikába és Tunisban, mint 
északamerikai konzul elfoglalta állomását. Konzuli 
ügyeiben new volt különös szerencséjP. 
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Kormányának azon megbizásában, hogy az Algírban 
lévő fogoly amerikai polgárokat kiváltsa, egy figyel
mébe ajánlott amerikai naturalizált spanyol segítség0-
vel járt el, a ki azonban a kormány által meghatározott 
váltságösszeget túllépte. Midön azután N oa a bizo
nyos összeg kifizetése végett a váltókat Amerikába 
küldte, ezek protestálással kerültek vissza . 

Noa kétségbeejtő helyzetben volt. Csak a tunisi 
brit konzul elnézésének köszönhette, hogy nem került 
azonnal fogságba. Nem tartott sokáig, s az amerikai 
kormány megfosztotta őt hivatalától. Erélyével és 
okosságával azonban keresztül vitte, hogy a tunisi 
beylől nagyobb összeget kapjon, úgy hogy valamennyi 
kötelezettségének pontosan eleget tehetett. 

Amerikába visszatérve, New-Yorkban telepedett le. 
l;jból felvette tevékenységát mint a u National Advo
cate• ez. napilap szerkesztője s mint drámairé és 
rövid idő multán ismét a város legbefolyásosabb em
berei közé tartozott, úgy hogy 18~2-ben New-York 
sheriffjévé neveztetett ki. 

E hivatalában oly nagy érdemeket szerzett, hogy e 
város alkotmányának revíziójánál képviaelővó válasz
tatot-t és e nagy mtire oly lényegeH befolyást gyakorolt, 
továbbá mint író minden jog és igazi szabadaág védel
mében oly erélyt fejtett ki, hogy a new-yorki kikötő fő· 
felügyelőjévé válaaztották meg. 

Noa M. Mordechai oly állást foglalt el, a milyet 
korában egyetlenegy zsidó sem, e mallett lelkea zsidó 
volt aszó igazi értelmében. 

Midön New-Yorkban 1818-ban egy új zsinagógát 
szentelt fel, Noa, a drámaköltő és hirlapíró tartotta a 
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felavató beszédet, melyet ki is nyomatott ie és több 
államférfiunak megküldött. Thomas J efferson, J ames 
Madison, J ohn Adams és mások elismerőleg nyilatkoz
tak róla. <l Szabadelvübb és szebb beszédet sohaRem 
olvastam - irja Adamf:! 1818, julius R1-én. Ezen 
beszédben kiemeli, hogy a zsidók minden üldözóR 
daczára vallásukhoz híveu ragaszkodó népet alkotnak 
és hogy egységes összetartással képesek volnának a 
török birödalommal megküzdeni és ősi hazájukat ol
foglalni. - Ez nem agyrém, így kiált föl. Ismerem 
európa és észak-afrikai bitsorsosn.imat, -+c -+c tudom mikóp 
éreznek és gondolkoznak. Értenek a kardforgatáshoz 
és százezer embert 'képesek a caatatérre állítani, hogy 
öná1lóságukat kiküzdjék,,. 

Noa nemcsak szilárdan és tántoritltn.tn,tlanul hitte a 

próféták hirdetését, hogy a zsidó]< egylwron rnég ItilJön 
nemzetot ós t11Jamot fognalt képezni, hanem elérkezett· 
nek látta azon i(ll)pontot, <• n me1yhen a ,Jt\.koh hl\ztí nstl\ 
tett amaz igéretek he teljesedéfile gyaná.ut a föld rnin ch~u 

réazóhől öaRzegyiilnok. Isten rógi nópc, moly ogyH<'•gc~t 
és mindenhatóságá.t hirdette, örökHégéhe iHmc)t viAHí'. lL· 
helyeztetik, s ogy önálló óH fiiggotlon ncmzot, jogait 
ismét élvezni fogja". 

Már ifjukoráhan rnjongáAfHtl ku .. •·o1ttt fol nzon oHzmüt, 
hogy Jzraélt új hól ho1yreállitHn, H onnok kivitol(· t 1 H2fi
hcn kif.lórlette mog. Nohány har(ttja HogítH(lg(wel w•·g· 

4 DiHcourMc dolivoro•l nt Uw C<H IIH' I' I't~t io u of fil u H.Y" "goKII I' 
tho 10 th . Ni HH I!<U f;-i-7~ 17 th. Apr·i l tHI H. (N11W · Ym·k, IH l ~ . ) 

u lÍ tl ojr(a.wni kövotko1./j czhu ra.lta.tt jcdc•utok IIIU"f : ' l 'ru'' ~' ' " 
i u f4!ufi{lnud, Ji' rtHu:c ,, Hpu.i u '"'eJ tlw Baa.r·lmi',Y HtattuH in t.lu t 
y t•lt.rH Jk l!l, 1.-t., lkl ft, Now· Yod<, IHI!I. 
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"' t.t,, hnnd l ~ lu.tldnt, "~. ' Nt w· Ynl'llwv. ÖH On.HtMi•\ho ~ 
\, \h~ t'\ ,,14(\ t. i~tH \lu\,t•() n\ 1\ u\ t'IJt\l d h OHMY. l'l t lA <'H m ( l' t, W 1 d 

,\h H 14~ i~•' t,,) t,. 1M. t,11la\ \t,nl "o ll\ u. H, l u\.t'l 'n l i\ l (W v. n t t, v. ;,. i. 
th\k H\tllH th\k('t t\14 it.t HV.<' l't'v. t.t\1, vo Inn tu o~ n l t\pt' HM<. 

~t\ t, t\l't'l\, hn~y 1\ l-IV. i~t\lttitd 1-\V.OIHHV.ÖdOH h~dit\HU Hol l,u,l, 
u ldl, m i n t < '~." ld\ W n il·n.tlmn ho h 1 v.mtyHo t ta uLI 
"''U() - H ~ ol l H~t'M' Uv. tl()a·v.H ivt~dt\lr\, i, l ' ( ~i OHV.tr\ly-

. ,.,,~"' \ilw t. u,it\ln~ t\lfo~ln. l.jt\,k . ll} rn n.v. <'gt\Hv. vi ltig v.Hid(')i ~ 
hm·. prnl\1nmt\o~ i6t, int,,\v. t't.t, nH lyhlH n. h f.( h\uy gt Hl h h 
t' ''~v. t. itt. \(n"m.;m,. 

\ ~ HV•\ l '' t,, t.t. t,ű~ht\ r('l),\n ~ ~) t V. h\\V.l tt f<'lllivr\,HI\,t lt UVt t-
k t\ V. t\ ~V.IWt~k kt\l 1\ l Vid i : 

.diln, Nnt~ M. Mnt·th' ht\L nv. ntnflril\td 1 11~.Y< H\\lt.-1\lln.· 
mnk }H\l~a\rn, ,,~, H\t-f, ( v.tm t\llt\mok t.uni t·d IHnH~ uljrh 

l\t'W·~·m·\d W~lwrifl\ iRttV.Ht\gil~yi hLnr\,o~O~ <)14 l ~tt' l\ 
1\t '~~· t,\móht)l VOV.t\1' t\M hil·\'l l ~t·t~t\ \hfiH, IU'll't-(<\~y. vilt\,~ V.Mi· 
,\,')innk kin)'ill\t.koV!t.t\.tmn, ho~y ~v. t~nntkrt~ ~y tnmw· 
tit klwl,Y vnn t Wkt\Mr.itvt' ú~ l\H)~nyitvn, tt hol n.~ t u 
ht''kt:\t, hn\dOR~t\g()t t H \'l~I\~Ztt\lt\.Kt, fOK.jtlk l\h ~f,ttlt\, Jni. 
m lyt't ~~~ (\h,VIö ~~ázntlok ti\ rt' h n t.lou~ go Óli tth( <h'
~,,i n\r'gtn~ndtnk töli\k, ol~· llH'tWdl\\<lt(\1~- ('V. ogy ~~n.
ht\1\ t~ lu~talt\Ul.H ort-u~a\.gbn.u, n lwl H~NlHqyiiktH \, , 
' '"RYnnuknnk útt vn.llt\tH)~ a~okásu.ikna.k tt lüRTltt~yohh 
hi~hH\~t\.got l~t rik, 1\HHWth kht'ly t'Yi oly ()l'~~t\glHMl, 
llh' ly hiro~ l\\) Rt'Rt'lyfort·t\sn .. iról, at füld gn.ztln~~t\gt\.l'(\ 1 
\;M t\ V. t\~ht\jltlt l1~l\HV.Mt;~\\l'(H. 'l't'jj t' l· nh\~~e l fn \y(\ O l'~V. t\g 
''~ . t\ l~ol bt·n,\1 Mv.\Hötök'~'' t\R füg~ft\.jn. n.latt bók h u 
ll\kht\t.tk és a holnétli\nk tue~h~tnt'rkedhotik a kortut~uy
v.a\~~l\1 t\R n. polgt\rh~MO(lt\~Rn.l, úgy ho~y ki p ~i tettt\ 
\'~hk t\rra, ho~y ósi üt•iikRt'gét ismt\t t\lfoglu.lhnHMtt, u. 
m('\y~t n kor lmt.t\hnnRtH\ hirdet. l) 
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«A nu nl novóh n, ld nti n<lonkor ol öLtiink jtirt, nr~ppal 
l'olh lhol, öjj< l tihr.o:·ndol>Pn.l, l'i)l óloH?Jto tH, tnogujitom ó" 
h<' I .Y I'N~IIftonl iHnH' t, IL V.H icl ú l\OH\ Y.Otot c'1H 07.011\ l rnill · 

clt' ll jt'trnhor l'~thbi , nln<>l< ÖH ollHja\r<'l , t,nnft\I'Ht t ÖH miu
don t;m .. tvóri\n)< HY. ÍV<\ r o hütöm, hog_ < V.N1 i>I'Oldn.mtÍOV.iú
ll\ Jit, nyilvt\,1\()HI\\l hiÍ(' J<'H JtH< <)H lttLtt\.l.)'OHHt\ togy<'. 
N<'l piin l IHÍlHlttv.o n fllt.i, ldk nutgtlH kOl\ RY.iilő fölrljiik 
i l'liut,i H~H.n·o to t, , "'LHY bt\,nnoly nl1\H ok l'olyt;t\ ll inlu\ hh 
n H gtnt~rn.d tut.lt ttv.ot\ O l'ij~ágban, n10lybon lttlnw.l\, mttru.cl 
jn.llnk híiok ttY.O il korma\uyhoY., 1noly t\Oldlt vócl luH't 
nyujt. Do ol vt\rj uk, h ogy u, 1iatA.Ittbhttlt éH vítllnlkozób· 
htLl, k ivú,tHlorlt\,Htit olőmo~clitsált ÓH hogy ipn.rltocl n i 
fog1ull' olynHokn.t orfolv.tignu ltbtt külo ni, kik orönkot éA 
jol l( tuiinl<ot Hv.orgn,lom, bocHiilot( HHÓg ÓH honAzorelo•n 
aUtnl folnla~LtAv.tnljt\.lc u 

« Pttl'ltllOHnlotn, hogy n töröl\ök ÓH görögök köz t foly<·, 
lml'ov.btut H~ igorú Hon d g< HHég öriztoH~Ó I\ tnC'g, n mi n. 
portn nyonln.av.t<'l nrn.lnut u.lu.tt tU l<'> AV.ttmofll zAidöAlÍg 
hi Y. tnnt-~t\gn, tekint~< t.t\biH ia njt\nlntoa.•, 

(c Mogti l tm n ürük i<H>kro tt Y.s i<lól' J\öv.ött it Holuwjii
H<i~t' tj , 1negti l to nt, hogy lu\,v.n.HHttH hüttNu.;ól<, ruioWtt 
tuitHllu\t ft'l n. l« l W kort ol n tn <ír tc vol no <tH 

mit ]()tt nv. orsv. ti~ ny lv<.\n irni ú~ olvnsni tu<lntt. Az 
i nu\ k m ilHlig h óbor ny<.' l veu tltrtn.•ulók, <l o n.j !Ln h~ toR, 
hogy n.llcnlnli 1:\zóuokln.tok n. zHidó vnlbis HzoliNlHqwn 
,·, H nv. C'rköloHi tnnitá.Hok n.v. orazá.g nyolv<"u n.dttARttmdc 
<d<>. Av. t~g<\Az vilt~g min<lon zAidójt\.t61 ht~t·om ozüHt Ht'kel 
""~.Y f'R.Y apt~nyol tallér tívi f<~jttd <) AV.<'tl e~R<'k, hogy zt 
lHn·nu\.uy ujj~\HY.orvey,t\sc , nz onlip:t·ahuo~o l\ Ht1gt',ly<'V.rR(\, 

llHH~(ign .zdrtRaigi CHZkü~ök hORPWl'~ÖfH', R. mmlt\dol\ fell
tart·tlAU. nz eiRö h'tt'l<'PO(l<~A ulkn.lma\.vn1 l clwtővé lt'gy(ín, 
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mihez önkéntes adományokkal is hozzá~árulhatnak, a. 

lyek a nemzet visszahelyezése és a zsüló nép dicsö-
me ' · d'tt k Hégével egybekötött czélok e~érésere for 1 at~a . >> 

Meghatalmazottakul, a klln1ek az volt a felada~uk, 
hogy kivándorló társaságokat .sze~vezzenek, a ~1lág 
különhöző részeiből ágenseket aJánlJanak, stb. a kovat
kezöket szemelte ki : a párisi förabbit, a két londoni 
főrn.bbit - Herschalt és Mendolf\,t - t ovábbá vele 
személyes ismeretségben álló n éhány férfiut Livornó
ból, Bo1·deauxból, Gibraltárból ; végül Németország ré
Azére Dr. Zunz Lipótot és Gans Eduard tanárt jelölte 
ki, a kik öt kéaöbb kulturegyletük tagjává választot
ták mog. 

Lángoló képzeletében N oa magát mint az új zsidó
FUiam régensét látta, melyet azon hegy szerint, a me
lyen az első Noa bárkája nyugalmát ta lálta, Ararat
nak nevezett el. 1825 szeptember t fi -én, egy nappal n. 
zsidó újév után Buffal6han nagyszámú közönsóg jelen
létében Ararat alapitását ünnepélyesen proklamálták. 
A hél)er feliratos zsidó zászló lengett a levegőben . 
Egy zenekar nyitotta meg a menetet . Ezután követke
zett katonaság, szabadkőmivesek jelvényeikkel nR,gy 
számban. Ezután jött N oa M. Mordechai cc Izraé] l<or
mányzója és birája», amint magát nevezte, rajta birói 
ornátus vö1·ös selyemből hermelinnel köl'itve nyakán 
nehéz arany medaillonnal, utána szabadkŐművesek 
és különféle méltóságok. Az inpozáns men et Buffalo 
főutczáj~n át a keresztény templom felé vonult, a hol 
katonn.sag volt felállítva. Midön a templomba beléptek, 
a zene Makkabeusi Juda indulóját játszotta. A tenlp
lom aRztalán az alapítandó fiiváros alapköve feküclt, 
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raj ta e fölirat : <l Sema J iszraéh. A szartartás a reggeli 
istenitj sztelettel kezdődött, melyet egy katholikus pap 
vezetett, ezután a prófétákból az eredeti szövegben 
egyes helyeket olvastak fel és zsoltárakat reczi
táltak. 

Noa beszédet tartott, a mely a legnagyobb amerikai 
uj ságokban hasábokat töltött meg és a melyet a leg
nagyobb figyelemmel hallgattak végig. 

Az amerikai lapok az új zsidóállamot örönn·ivalgás
sal üdvözöl ték. Igy szólottak: 1<ltt megtalálhatják a 
zsidók az ő J eruzsálemüket, a nélkül hogy TituAz 
légióitól félniök kellene, itt felépíthetik szentélyül<et, a 
nélkül hogy a vad katonák fáklyáitól rettegniök kel
lene, itt nyugodtan hajthatják le fejüket, a nélkül hogy 
a vakbuzgóság és üldözés kikergesse őket.1> 

A buffalói alapító ünnep az új állam kezdete és 
agyszersmin d vége is volt. Az egész vállalat kalandos 
ós keresztülvihetetlen voltaminden higgadt embernél 
komoly aggodalmakat keltett. N em hiányoztak a rab
bik protestálásai sem. A párisi grande rabbin, Abraham 
de Cologne nyilvánosan óvást emelt; Júda Jeitteles az 
osztrák császárság o1·szágainak zsidó lakóit óva in tette 
a kivándorlástól és az egész tervet nevetségessé ipar
kodott tenni. A p1·oklamáczió semmiféle figyelemben 
nem részesült. Egy nehány év mulva az egész tervet 
elfelejtették. Csak Noa maga tért ismét viseza 20 évvel 
késöbb a zsidó állam helyreállításának tervére 1845-
ben, midön erről egy monographiát irt. Tovább élt 
publicistikai és nyilvános tevékenységének és részvétét 
a zsidóktól és a zsidóságtól, melyet rajongóan szel·e
tctt, ezután sem vonta meg. A new-yorki jótékony tár-

A:r. IMIT Rvköuyve 1898. 
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J<AVH}I! lti.HW M. 

saság elnöke volt 1842-töl haláláig, moly öt 1851 már
czius 22-én, 66 éves korában órte utóL 

A férfiúról, kit a legnomoAohh törokvósek lelk Aitot
tok, az t~merikai éA ldilföldi sajtó nagy elianH'l'ÓHscl 
<'mlékezett rnog. 

Budapest. /Jr . f(ay.c;erliHy M. 

l 

MAGYAR-ZSIDO DIAI~KTUS. 

Az együtt éll) vagy egymással érintkező népek köl
csönös hatása első Horban nyelvükön látazik mog. J{ót 
népnek kereskedelmi órintkezéRe vngy nl{ár a háhm·úA 
viszony elég arra, hogy nyomot hngyjon nz illeti) li l l· 

pek nyelvében; az állan(ló együtt óh'•FI s az ezt gyakruu 
követő toljes egybeolvacláH poclig reneloson átn1ald tjn, tt 
nyelv egész azókészletót. Világos hizonyitékai en1wk ttz 
angol nyelv franczia üredetíí szavai, vnJamint a mugylu: 
nyelvnek török és Hz lá v olon1ei. ,Joggal kól'dezlH!tj ük 
tehát, hogy a Magyarország tcríilotóu Hzázndok bta ólö 
zsidóHág nyelve volt-o hatáAAal a rnu.gyarra, gu,zdagi · 
tottu.-e a. magyar nyelv szókóAzlctüt, vagy logalál'b fej· 
lődött-e a magyar zHidóAág körébüu az egyeA mttgyat· 
vidékek nyelvétől eltérő zHidó nyelv, olyan magyar· 
zsidó dialektus, mint a milyen a nórnet, 1., lengyel, a 
Apanyol és a perzAa ZAidók köréheu kelotkczoLt. 

A magyar nyelv szókincsóhc~n mindoJwHc~t, t'f' tu,lá· 
lunk töhh oly Azót, tn('ly háher er(}dotíí, nlint pl. -
hogy csak a logszokottahhakat Horoljam (!l : 

./eJ.o"u, M~HHiáx, lt~~lleluju, hozHfÍntto , tíuwu, fl !If'· 
'"'''"a, éiiP-tt, Jllbill"urn, /,·,,,.u.IJ, HZe1'tÍ{, xfÍitf.", '"'""'''ft., 



wutflr, rnhhi, .'izornbnl, IAizá1· Htb. J•} H~ tlivaJ< tu~onl>nn 
nem tt hól> r nyolvhl>lj u tottn,l ~~ m•tRyn.l'lHt, htttwm tt 

Jn. ti n, n ón lOt vttgy fnd{w ny t l vc k ki> v. vt't,itöH<\v l, k<'rUl· 
tok nyolvii nkho H ogéHv. llOHHV. Ú utttt t<'tt<d uwg, tn (g nv. 
o rod o ti ny l v Av.u.vt\bó l lnngynr Mv.ó lu t, t. l•} HV. tWrtl tH . 
molyilto ogy-ogy drtrnb tu(iv l őd<hJ·W •· t n t<\t iH n\it 
mn.gó.hn.n. A mu,gytH'Ol'HV. t\gi v.aidók uJlt\u <' lő h ho•· 
nyt11 v hő l, ill otől g nómot vn~y l tm gy l ~Hiel <'> d ildt l tu H· 
ból 1\V.Ollhftl\ CHtdc U,lig t1gy·1<6f, HV.t') jutott, IL nlti~JILI'lHl; 

(!ij ttldH nyonolc mint kÓ.'ifiJ ' , IJ 't:fl, .~ ttldol H r v.r h H(11ll UY. 

ü:ocl~tlmi nyt1lv HV.IlNtl!i. l llttllltfduJ< t,< lu\t, 11 0Eo(.Y HC' IH u 
}l('•bt'l.' nyol V, HOHl l)Od ig IL tllttgyn.I'Ol'HY.I\,j.(Í ~Hid ól< iclOj.((l ll 
din.l oktw~a n mttgyttr nyc,lvt·o H( muai llld.t\HHILI t-W ill volf . 
A nónwt nyol vt·o Holduti lln~yohb lmtt\HHtd volt ~~ h t' b il l ' 

ny(Jlv. A ~ il'oclnlnd uyolvho iH h<jtd,ott o~y·kot lu'~ llc~t· 

H~ó, n nóuwt tolvnjnyf l v (kor;ht'HI('J' lm~f'ht ' ll) pod ig Ic f.(" 

uugyobbr(lH~d, 1töl wl' (H't'ch tii H~lwtdc hc'> l nini uli. \'nu 
U1f~gynrOl'HZ{Ig Í toJ Vttj :ny l V ÍH1 lll Jyt f, IHitlll'tlg iHIUt rit •• 

f,ntt Hóldy Milll'dy a Mt~H.Yt~ t · N,y( lvih·IH H (1H07. t'l , f. 
212. J.) ; ft~ ott OIHorolt, l Oó H~Ó kl)1.(Ht IIV.OIIblttl ('HIII, 

2 hólwl' Ol'CJdot{if, f,nlt\ltt~tll : JJlffdli :.ni: H~iH ui, •~ llt' 111t 'f 

tol vt~j uyc l v l)( n jJioi{(• flt'lu·n (lu' h •r JJirifrí) i ,,.,:/; : t.ot.fc•tl 
Ól'tl i. 

A tnftgyttrorH~ági ~HicU•HfLf.( nyol vc'u11 k IL lllllf:<YIU'I'n 

gyakorolt lue.M.Htíf, vi~Hf.(f~lvn, nHtd<iH' ltJLtf\Htmk umjchac m 
t•·ljoH t.it'myf'~t f.t~JutHV;t,ulhu.ttuk . Ú~pily orc•chnt' nyrc .in· 
tunk, }JU, lt~t kcJf( HHflk, VILjjoll foj li~cl ötf,. u fL IIUt~J'U I'• 
orHzáui ~Hid6Hf'tg kilrMwu k n W u rntt~.Y•~ r· v.H i(J<', c1ittlt•kt.u.-., 
vu.gy IC.~gu.l4bh 11. uaugy1e.r uyolvtwk ulv.Hidc'uwclott hic~,t.~Ht ', 

Az u.Jföldi ÚH IL dlltul.ut~ •·di uwgynrRtllo( ketrftH " • \-' lirm•· 

hu.u llH fu.luu fllo(,Ynrlu•t. , lc'·g ung,v H?.l\ruhnu le,krmk 
..... 
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zsidók, a kik nnt m~:ir a családi érintkezésben is nagy
részt, néha majdnem kizárólag a magyar nyelvet hasz
nálják. Az ö kiejtésük telj esen a saját_ vidékük nyelv
járásához simul, s az első perczben meg1smerem magyar 
kiejtésén a dehreozeni, a szegedi, a somogyi vagy vas
megyei zsidót. Egyiknek sincs külön magyar nyelve; 
sőt az i(jabb nemzedék a. maga vidéke kiejtésének leg
sajátosabb árnyalatait és hanghordozását is eltanulja. 
A még élő öregek, kik családi körükben s egymással 
é·1·intkezve német- zsidó, 'agy az ország északi részén 
lengyel-zsidós dialektust haszn álnak, magyarul beszélve 
szintén a maguk vidékének nyelvén szólalnak meg. 
Hol él tehát az a zsidós magyarság, m elylyel n,doma
táraink, vicczlapjaink s antisemita napilapjaink jel
lemzik a zsidók magyar beszédét ? A zsidóságnak az a 
része, mely nem lakik tiszta magyar lakosság körében, 
s melynek anyanyelve is természetesen idegen, sok 
helyt valóban ilyen idegenes kiejtéssel beszél ma
gyarul. 

A mai intelligens zsidóságnak idősb része, azok a 
kik idegen anyanyelvvel nőttek fels csak késöbb könyv
ből tanulták meg a magyar nyelvet, szintén n émi ide
gen ízzel beszélnek magyarul. Az explosivák (k, t, p) 
hehezetes ejtése, az o és ö zártsága beszédmódjuknak 
legszembetünöbb sajátságai. Azonban ezekben sem lát
hatjuk a zsidó nyelv hatását, ez sem zsidó magya1· 
kiejtés, ban em német vagy még inkább lengyel magyar
ság, mely a felsöma.gyarországi intelligencziának meg
magyarosodásával egészen el fog tünni. 

A zsidóságnak teljes megmagyarosodásá.ra valóságos 
szerenese, hogy küztük ma.gyar-zRidó dialektus nem 
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fejlődött, mely a teljes nyelvi egybeolvadást gátolná, 
a kevésbbé müvelt vidékeken talán jó ideig meg is 
akadályozná. Mihelyt lerázta a magyar zsidóság az 
idegen anyanyelv ny~gét, azonnal elfogadta anyanyel
vül a magyart, oly tisztán és romlatlanul, a mint a 
vele együtt élő magyarság beszéli. Ez az oka, hogy a 
magyar vidékről származó zsidó vallású irók közül 

. többen legmagyat·osabb íróink között foglalnak helyet 
és hogy. ma már semmi sem gátotja a magyarországi 
zsidóságnak telj es és feltétlen beleolvadását az állam
fentartó magyar nemzetbe. 

Budapest. Balassa József. 

l l " 

A MAGYAR ZSIDOK VISELETEROL. 

Fekete a levél szegélye, anyja gyászévében irta azt a 
császár. Abefejeződött és a nemrég megkezdett uralko
dás szellemének jelképes kifejezője ez irás. Koromsötét 
volt· Má1·ia Terézia országlása a magya1· zsidók számára, 
akár csak az emlékét őrző sáv, mely a papír széleit 
körülfutja és verőfényes, gyönyörüen tiszta. napok 
virradtak rájok fia alatt, ·hasonlók a májusi időhöz, 
amely hó tizenharmadikáD az 1781. esztendőben veté 
II. József e levélre azokat az erőteljes, szép betü.ket, 
melyek szavak és mondatokba ölelkezve, fenkölt szíve 
és értelmének tolmácsai. 

József megizeni benne gróf Eszterházy Ferencz 
ő nagyméltóságának, a bécsi magyar cancellária elnö· 
kének, hogy a zsidók helyzetén javítani szándékozik. 
Különös egy tudósítás. A cancellárok eddig többnyire 
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ahlloz szoktak, hogy az uralkodó zsidó alattvalói sorsát 
nem hogy könnyíteni, hanem sulyosbítani akarja. A sok 
nagylelkü intézkedés eszméjével tele szántott, az orszá
gos levéltárban levő irat vége fel~ a császár azt kivánja, 
érdemes a saját szavait idézni: <l U brigens sind auch alle 
jene demüthigende und den Geist wiederschlagende 
Zwangs-Gesetze, die den Juden einen Unterscbied der 
Eleidungund Tracht oder besondere aueserliche Zeieben 
anflegen, zu beseitigen )) . Vagyis követeli, hogy a zsidókat 
ne szorítsák többé arra, hogy megkülönböztető öltönyt 
vagy jeleket viseljenek. 

Az udvari cancellária nemsokára értesíti a helytartó
tanácsot, hogy adjon véleményt, mint lehetne a felség 
akaratát a magyar viszonyokhoz idomitva megvaló
sítani. Pozsonyban, itt azékelt a helytartóság, késtel< a 
válaszsza!, hisz zsidókról volt szó, kiket eddig nem 
kényeztettek el azzal, hogy ügyüket gyorsan elvégezték 
volna. A tradicziót most is megóvták. A császár jó két 
hónap mulva megsürgeti a dolgot Brüsszelből, de 
miután felszólítására hallgatás volt a felelet, ujra 
ráparancsoltat a helytartósá,gra, hogy ne vesztegeljen. 
A helytartótanács épp négy hó elt~ltével, szeptember 
13-án küldi fel jelentését, melyben azt tartja, hogy 
üdvös a császár terve, de ennek életbe léptetése előtt a 
zsidók állapotáról informácziókat kellene szerezni 
a törvényhatóságoktóL 

Még mielött beérkeztek a vármegyék és a szabad kir. 
~.árosok tudósitásai, Eszterház y közli a császárral : 
U~r~ens kann ich nicht umhin hier orts allerunter· 
thinlgst zu erinnern, dass die J u den im Königreich 
Hungarn von Exarendirung der Grundstücke niébt 
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ausgescblossen sind, dass selbe allda kei1w detnülhi
geJlde Zeichen zu tragen augehalten werúen1). A cancel
lár állítását igazolták a törvényhatóságok, melyek 
kiemelték, hogy hazánkban törvény, szokás, gyakorlat 
nem bárit a zsidólu·a különleges jeleket. 

J ó zs ef akarata az udvari cancellária és a magyar 
belytartónanács műhelyében feldolgozva, kibövítvc, 
módosítva 1793. mát·czius 31-én közöltetett a törvény
hatóságokkaL A terjedelmes rendelet bennünket érdeklő 
13. pontja magyarul így hangzik: 

<<Végül mindazon megkülönböztető j elek, melyek 
a zsidó nemzet embereit a többiektől elválaszták, 
ezután szünjenek meg, és nemcsak a kard hordása 
engedélyét határozta el ö felsége, hanem ezenkivül annak 
kihirdetését is, hogy a szakállt és vallá~suk egyéb hasz
nálatban levő külső j eleit t egyék le l> . 

A császárt a cancellár, a helytartóságot pedig a tör
vényhatóságok ugy értesítették, hogy a magyar zsidók 
nem hordanak megkülönböztető jeleket és ime a rende
let mégis arról emlékezik meg, hogy azok a jelek, melyek 
a zsidó és keresztény közti tagoltságot szemléltetik, 
távolíttassanak el a zsidók szakállával és egynémely 
vallásbeli · külsőségeikkel együtt. A megalázó zsidó 
süvegre és zsidó foltra, a középkor eme találmányaira 
a r endelet nem gondolhatott, mert már nem léteztek. 
A XVII. és XVIII. századból való rajzokon előforduló 
magyar zsidók fején már nem találjuk a hegyes süveget, 
hanem a jezsuita kalapot ; a folt-gyűrűt a szem nem 
fedezheti fel ruhájokon. Dr. Pollák Miksának az a 
véleménye ugyan (IMIT Évkönyv, 1896. 252-264.), 
hogy I. Ferdinánd 15ó J -ben M~tgyarország be nem 
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hódolt réazein ujra felelevenítette a zsidó foltot, · ez 
ellen azonban maga az általa közölt, Je különben Bucb
boltznál már régebben megjelent okmány szól, mely 
nem emliti, hogy Ferdinánd rendelete ~Iagyarországra 
is kiterj ed, ellenkezőleg pontosan kij elöli a területet, 
Anaztriát, melynek zsidói számára a király ez intézke
dést szánta. N ál unk alighogy vége volt a középkornak, 
egy-két évtizeddel utána, a sárga folt is elhordta ma
gát a csucsos kalappal együtt, azóta se került vissza. 

A süveg, a folt bejutott a lomtárba, de fenmaradt 
egy már megkülönböztető ruhadarab, mely ((köntös 1) 
néven fordul elő irásainkban. Ez a köntös degenerált 
utóda volt a középkori köpönyegnek, melyet egyházi 
zsinatok, városihatározatok aka~ztotta.k a zsidó nyakába. 
A középkorban sz igor n an meghagyták a zsidóknak, hogy 
zsidó-köpönyegük milyen szinü legyen. Budán például 
ü. vöröst kívánták. Idővel a köntös a szelídített közép
kori zsidó köpeny, szinét hagyta, vagyis a városok nem 
követelték többé a köntöstől, hogy határozott szint vall· 
jon, nem törödtek azzal, hogy milyen a szine, csak azt 
kívánták, hogy köntös legyen, hosszú, térden alul 
bokáig é1·ő. 

Hogy a köntös hazánkban még a XVIT., sőt a mu1t 
században is a zsidók megkülönböztetésére szolgált, 
ennek bizonyitására példák állanak rendelkezésünkre. 
Bethlen Gábor fejedelem az erdélyországi zsidók szá
már~ adott_ kiváltságlevelében megszabja: cc keresztény 
ruha t ne V1se11· enek h . ' ne ogy bántalmaztassanak ». Az 
1650. márczius 20. országgyu''le's t " é . k XXVII czikkel e . . orv nyelne .6 • 

Y ~Jrendeh, «m1nd ZRidó, mind görög tartson 
u eme szeretJ t k.. t " t h . 

on OH ; a ~~ penigmagyar katona kön-
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töst visel ne, legyen kétszáz forin t büntetések)). Gyula
febérvár még 1741-ben is kihirdeti, «hogy magyarak 
köntösökben járjanak, a vál·os communi ex voto meg 
nem engedi, hanem járjanak a maguk nemzetségi zsidó 
köntösük ben>>. 

Levéltáraink mult századbeli okmányai, jegyzököny
vei gyakran közölnek zsidókról némely leirásokat, 
a melyek közt a zsidó süveg, a sárga folt soha nem 
fo1·dul elő, de előfordul igenis a köntös, melyröl manap
ság azt mondjuk : kaftán . 

A császár úgy kivánta, hogy a zsidó, kinek sorsán 
javítani akart, úgy járjon, mint bármely polgár, nem 
kell köntösbe buj nia, magára ölthet magyar vagy német 
1·uhát, sőt még kardot is köthet a derekára. A helytartó
ság csak a zsidó honoratiórok számára ajánlotta a kard
hordást, a c'sászár azonban 1783. február 7-én kelt 
j óváhagyásában a helytartóság <c et honoratiores J udtEo
rum etiam gladio cingi queant., mondatában a «hono
ratiores >> .sz ó t ki törölte. 

József engedményt tett a zsidóknak ruházatukra 
nézve, de viszont tőlük is megkövetelte, hogy euró
paiasan járjanak, vágassák le szakállukat, dobják le 
magnkról a pájeszt és a czidáklit. Hogy e két utóbbit 
érti a császár, mikor azt óhajtja <<vallásuk egyéb hasz-

. nálatban levő külsö jeleit tegyék le >>, kitünik a helytar
tóságnak a ·cancelláriához felterjesztett jegyzőkönyvé
böl, mely kimondja rájuk a censeo-t, még pedig e sza
vakkal : «apud J udaicos pueros usitata eorum religionis 
signa e vestibus undique dependentia, peculiaris item 
Capilli ty gestandi ra ti o, et a.lia huj us generis distinctiva 
e medio tollantur », · 
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A magya1· zsidók nagy köszönettel vették a csáRzár 
rondeletét, meg voltak vele elégedve, az utolsó pontot 
kivéve. Ho'gy szakállukat le kell nyirni, nagy rémülethe 
ejté öket. Néhány hét mulva a Keresztut·y ágens által 
szerkesztett és beadott folyamodványok, (Országos levél
tár, Cancelláriai folyamodványok, 1783, 3902. szám) 
már a császárnál volt, kitől azt könyörögték, hagyja meg 
szakállukat. A zsidókat, eltekintve attól , hogy a szakáH
vételben vallásellenes cselekedetet láttak, még az a 
körülmény is ösztökélte, hogy a császár aka1·atát meg
másitsák, mert a néppajkosságból erőszakosan tisztitotta 
meg állukat a szörtöl. E folyamodvány így hangzik : 

Eum·e ~ fajestcit l 
~nore Kais. Königi. Apostl. Maiestat, welche Allerhöchst 

clm·o glorreiche Regierung durch so weise, und beispielvolle 
:Maasregeln zum Muster künftiger Zeiten machen, geruhen 
Allerhöchst dessen gnadenvolle Aufmerksamkeit und Men
~chonliebe, besonders auf das Wohl Ihrer sammen hlichen 
Unterthanen, und unter diesen auch auf die niedrigsten 
clersclben, die getreue Judenschaft allergnadigst zu richten. 
Dic so überaus heilsame, und günstige Toleranz, welche 
uns vermög der damit verbundenen Freyheit so vielen an
deren, unter Euerer Majestitt sanften, und Sagenvollen 
Zepter unterworfenen N ationen gleich mach et, ist ein re
elender Be weis unserer so glücklichen Lage. W el chen Dank 
s~ne wir nicht bei solcher , einer so wohlthatigen Kaiser
heben Gnade und Huld schuldig, da uns der bishero ver 
sparte W eg geöfnet wird, unsere J ugend, ohne mindesten 
Abbn10h unserer Religion, in allen Wissenschaften unter
richten, den Verstand aufkHiren den Willen besseren und 
. . ' ' 

Sie ernstens zu nützlichen Bürgern und Unterthanen bilden 
zu können. Ewig sollen unsere Gemüther diese Freude mit 



tt,usHel·ston Du.tdt ompíinclon ; und nnsc1· immorwiUu·en<lcf; 
Gcl>oth, für daa ununtorbrochono Wohl so gercchtcn, 80 

orhabonen Monttrchen, und zugleich MenscllCn-lfrou ntlcs 
. ' soll von Nrtchkömmhnge zu Nachkömmlinge fortgepfltiu~ot 

we1·den. Unaere immerwahrende Bestrehung wil'd ~t.ber ttllo
zeit, so viel unaere KröJten zulassen werden, dahin gcl1en, 
dass diese Allerhöchsten zum Nutzen einer zwar :Lrmou 

' doch immer getrouen Nation abzielende Abaichten <lurch 
nnseres allgemeines Mitwürkon, durch bostmögliche Ein
führung der Normal-Schulen, und andore unseren KrüJten 
angemessenen Veranstaltungen das erhahcne Ziel errcichon 
mögen. 

Eines ftbor ist, Allergnadigste Herr, und Landes Vtiitcr, 
so uns von diesor Freude in die ausserste Bestürzung ver
setzet: dass nemlich wir , zufolge dieser Allerhöchsten, nns 
von einer Seithe so günstigen Kaiserlichen Resolution, zu
gleich gehalten sein sollen, unaere Barto abzulegen. Giinz
lich würde uns der, bis auf das i:nnerste-dringende Schmerz 
mitreissen, wenn uns nicht diese Zuversichtsvolle alleruu
terthanigste Hoffnung aufrichtete, dass Euere Majestat 
Höchstdessen hohes Abseh en gar nicht dahin gerichtet ist, 
dassein Zwang in den en Religione Ge brauchen geschehc, uns 
auch hierinfalls gnadig seyn werden, dass wir nicht einen 
solchen Zwang ausgesetzet, und den Bart abzulegen be
müssiget seyn sollen. Denn schon erfahren wir, und noch 
mehr haben wir von dem Muthwillen, beaondera des Pöbels, 
auf dem Lande so wohl, als auch in anderen Öertern nicht 
ohne Grund zu befürchten. 

Und eben deswagen ist der Kummer und Krankung bei 
nns allgemein, und die Furcht so gross, dass sich schon 
fast niemand, zumalen die alteren im Lande zu reisen gc· 
trauen, um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, von uem 
Pöbel, weleber sich besonders über die annen Juden gar 
bald Freiheiten anmasset, gemisshandelt, und so dann nach 
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nnd nnch iu tnohrcren 'l'heilcn unsercr Religion gekranket 
zu word(lu. 'Vir seben uns also bemüssiget Euere Ma.jestat 
nm HO vie l J em ü th iger um die fernere Zulassung des Ba.rts 
tles~on Ablogung nJlen höchst schmerzlich flele, fussfalli~ 
zu hitten ; jo mehr wir allerunterthanigst überzeugt sind, 
daMs Encrer Mo.j ostitt hoher Sinn und Absehen ohne hin, 
gicich denen übrigen Kaiser!. Königlichen E rbHtndern auf 
keincn diesfiilligon Zwang gerichtet ist; und wir vertrösten 
nns dor goiidigen Willfahntng dieser allerunterthanigsten 
Hitte, mit jcner zuversichtlichen Unterthanigkeit, mit wel
eber wir unter unermüdeten Seufzen eraterben 

Sig. 

Die samrotliebe Judenschaft 
des Königreichs Ungarn 

April 
783 

V.' ion den 2~ &en 

A császár gyorsan végzett kérelmükkeL Két nap mul va, 
április 24-én már visszavonta azt az intézkedését, hogy 
a zsidók Jemessék szakállukat, miről a . helytartóság 
április 28-án, 3800. szám alatt értesíti a törvényható
ságokat. 

Keszthely. Dr. Büchler Sándor. 

A PROZELITÁK BEFOGADÁSA 
A ZSIDÓSÁGBAN . 

.. A . magyar szabadelvd és humánus egyházpolitikai 
~orvenyhoz's által egyenjogúsito" honi Izraélre a már 
e~azázadok elc5tt a talmudban és a késc5bbi vallási 
kodexekben megállapitott áttéréai szabályzat (hilebóth 
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gérixn) hazánkban is aktualitást nyert. Ezért azt vélem 
némileg általános közérdeknek felelek me& a miko~ 
annak legfontosabb és legjellemzöbb részét mag_yar 
nyelven közzé teszem. Minthogy pedig valamely tör
vénynek helyes megitélése és objektiv méltatá a min
dig azon szellemnek világos megismerésétől függ a 
mely ből annak szükségképen ki kellett fejlődnie é a 
melytől az a gyakorlati népéletben megszentesité ét 
nyerte: azért bevezetésül előbb ama sajátos vallá i 
szellemről akarok elmélkedni, a mely a zsidó vallá -
nak a prozeliták befogadására vonatkozó szabt\l~·zn

tát - mondhatom: a zsidóság dicső égére - meg
alkotta. 

Némely népszellemnek kulturtörténetében találko · 
zunk egy-egy oly jelenséggel is, a mely az elmélkedő 
histórikus előtt első tekintetre valóságoslélektani rejtély
nek látszik; mivel);logy a következetesen gondolkozó 
logika szerint valami más, az előttünk levő j elenséggel 
homlokegyenest ellentétes ténynek kellett volna abhbl n. 
vezéreszméből erednie, a mely az illető népszellem 
fölött, mint minden irányú mií.ködésének főmozgati>jn, 
tökéletesen ura1kodik. 

ilyen nép-psychológiai rejtvény az ókori lzraélnck 
kulturtörténetében is az a jól ismert tény, hogy annn.k 
géniusa - noha ez a zsidó népszellem n.rrn. lett 
hivatva, hogy szembeszállva az egész bálványinuídó 
emberiséggel, a monotheismusnak minden más istenAt' • 
get türelmetlenül és féltékenyen megvető hitvallomt\Aát 
hirdesse - még akkor sem ragadtatta tnttgát fl, vágyt~
kozásra, hogy a maga egyistenségének eszméjeért ~~ 
tnegh<1dított pogány netnzetck köréheu fegyvereR, vagy 



csak rá-beszéló propagandát is csinálj on, a mikor 
Dándnak és Salamonnak diadalmas uralkodása alatt 
Izraélnek állami hatalma a legn~cryobb volt. A penta
teuchusnak az a törvénye, a mely a legyőzött nemze
tekkel való bánásmódot szabályozza és a mely -
öszint~n be~ull~a - a megnevezett hét kanaáni nép
törzsre ~onatkozólag a zsarnoki vér engzésig kegyetlen 
volt: szóval sem követeli azt, hogy az uralomra emel
kedett Izraélnek rilá.gi és papi hatalma a monotheis
musnak elfogadására is kényszerítse a legyőzötteket. 

Söt ellenkezőleg ; a törvény épen azt parancsolja, hogy 
az ó. n. gér-thósá.b, a {nem a. hét törzsből \ aló) letele
pült idegen, a ki ra hét nóachi erkölcstörvényt szerint 
él. teljes vallásszabadsága mellett polgári j ogegyenlő 

ségben is részesiiljön. (V. M. 20Io-ts.) 
.A prófétaság, az erkölcsösségtől elválaszthatatlan 

tiszta monotheismusnak ez az örszelleme, Izmélnek ez 
a megtestesült ~allási lelkiismerete, a mely saját népe 
kebelében oly kíméletlenséggel osto1·ozta a bálvány
imádást és a mi azzal együtt járt : a jogtalanságot és 
fajtalanságot, kizárólag csak azon hitreménynek adott 
kifejezést, hogy egykoron- tán csak évezredek ronl
tán - nem egyedül lzraél sarjai, hanem a földnek 
különféle népei is a legszigorúbb erkölcsi életet köve
telő igaz egyistenségnek eszméjétől lesznek áthatva; 
ámde arról, hogy maga a monotheismusnak hordozója, 
a már valláserkölcsileg tökéletesen megtisztult Izraél 
mint állami hatalmasság, arra is törekedjék, hogy ezen 
bitremény a legyőzött nemzetek körében mennél hama
rabb megvalósuljon, egyetlenegy próféta sem beszél. 
A prófétaság szerint magától kell bekövetkeznie a vál· 
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tozásnak, hogy az emberek mind lassankint, egyedül a 
szellemek felvilágosulása és a kedélyek megtisztulása 
által, benső erkölcsi kényszerűségből, ismerjék el a 
monotheismusnak nevelő és nemesítő eszméjét -úgy 
hogy ők m3.oauk emeljék \ilág\"allássá azt a \allást, a 
mely iránt legelőször csupán Izraélnek népgéniusa 
tanusított fogékonyságot. A tolerantiának ama modern, 
de még mindig nem követett jelszavát, hogy c1minden 
ember saját hitformája szerint üdvözüljön", Mikba 
próféta már évezredek előtt hirdette a szózatban : 
•valóban a népek mind hadd járjanak a maguk istené
nek nevében, mi pedig járjunk mindörökké Adónajnak 
a mi istenünknek a nevében» (45). 

A talmud, a mely az ő elveit és rendeleteit a szent
irásból vezetl le, a prófétaság ezen vallási türelmessé
gének továbbfejlesztésében eljut odáig, hogy a zsidó 
vallásra való áttérítést egyenest megtiltja; sőt a maga 
szántából való áttérést is csak kivételesen, szinte szi
gorú föltételek alapján, engedi meg. Oly korszakban 
például, a. minő Dávidé és Salamoné volt - a talmud 
szerint - a zsidó hatóságnak egyáltalában nssza kel
lett utasítania mindazokat, a kik a zsidó vallásra óhaj
tottak áttérni: mert a hatalmasságnak idejében köny
nyen feltolill a gyanú, hogy az áttérésre jelentkezöket 
nem a. vallási meggyőződés, hanem vagy az uralkodó 
tekintély elöli félelem, vagy a társadalmi jólét, tehát 
az önérdek, indítja e lépésre; azonban az üldözéseknElk 
és elnyomásnak nyomorúságos korszakaib&n sem sza
bad megkönnyíteni az áttérést- és csak akkot·, ba a 
hatóság meggyőzö bizonyítékat szerzett magának arról, 
hogy az áttérést óhajtó csakugyan a zsidóságnak igaz-



HORMNU~ Ito HÁNI>OR 

aágaitú l van t\tlu~tvu, és ezeknek áldo~atkészséggel és 
lemonclással akal' iH, tud is meghódolni : van megen
gedve, hogy az illető mint (c becsületes prozelita,> (gér 
czédek) folvétessék a zsidóságba (J ebámóth 47a. 4·81). 
iHn. Kiddúsin 70b). 

A zsidó kulturtörténetnek különféle korszakaiból 
való mindez irás- és szóbeli hagyományok tehát azt 
bizonyítják, hogy épen a népgénius, a mely az egész 
emberiség jövendő világvallásnnak alapeszméjét, a 
tnonotheismusnak hitgondolatát, legelsőnek fogta fel és 
n.zt a maga tökéletességében megőrizte, sohsem buz
gólkodott e hitgondolatnak a pogány világban való el
terjesztésén - holott a monotheismus, exclusivitásra 
hajló természeténél fogva, szükségképen a leghevesebb 
ÓH legtürelmetlenebb ellengondo la ta a polytheism us
nak, a melynek elfojtására a monotheismus a támadott 
vallás hiveinek vagy erőszakos megtérítésével vagy 
azoknak teljes kiirtásával is tör. Különös történeti 
tanúsága e tételnek a zsidó monotheismusnak ama 
két leányvallása, a kereszténység és iszlám, a melyeknek 
hiveit az egyistenség eszméje azzal a vakbuzgó, mond
ba~ni, ösztönszerü törekvéssel tölté el, hogy nekik azt 
a valláseszmét még a legvérengző bb vallásháború ál tal 

· is uralkodó világeszmévé kellett tenniök. A keresztény
ség ugyan, mint a •szeretet vallása•, ez által ellentétbe 
jutott sajátos lényegével ; ám ez ellentét - a mint a 
német vallásfilozofus, Oelsner, az ö «Der Gott des XIX. 
,JahrhundertEu czimü müvében elmésen megjegyzi
mégis csak látszólagos: mert a világhódítáera ösztönző 
monotheismus, a. mikor a legszigorúbb erkölcsöt és 
felebaráti szere~tet követelő tanának a békés nevelés 



, , l l 

A PROZELITAK BEFOGADASA A Z IDOS.-\GBAN ag 

révén a nyers tömegekben nem tudott érvényt szerezni, 
vérengző fegyvet·es propaganda által is rákényszerítette 
azokat. c< A _jövendő nemzedékek iránti szeretet volt az, 
ami a jelennel szemben a legtúlságosabb szigorúságra 
serkenté a kereszténységet. 1> A zsidóság ellenben, 
állítja továbbá Oelsner, csakis a zsidó nemzetet vette 
tulajdonképeni világul : ezért aztán nem birt világtéri
tési vágyakozással, csupán a törekvéssel, hogy a ki
választott népet az egyetlenegy isten akaratának azol
gájává nevelje; valódi gondviselésszerű vonásnak 
tekintendő az emberiség történetében azon tény, hogy 
az ókori zsidók, az emberiség vaD ási alapel veinek 
megqrzői, nem lettek megragad va a vágytól, hogy 
vallási eszméik érdekében propagandát csináljanak, a 
mi a kereszténységet és iszlámot oly véres térítésre ösz
tönözte: hiszen a zsidóknak csekély serege vallás
báborúban telj esen megsemmisítette volna önmagát, 
mielőtt még a pogányoknak óriási tömege képes lett 
volna a maguk érzéki vallásköltészetének vad, elkábító 
virágzatait a tíz erkölcsparancsolatnak hideg, észszerű 

követelésével fölcserélni. 
A zsidóságra vonatkozó e megjegyzés minden

esetre ép oly bölcs, a milyen igaz; azonban a lélek
tani rejtvény, hogy a monotheismusnak egyetemleges, a 
más isteneket féltékenyen, sőt vakbuzgósággal tagadó 
eszméje miért nem ösztönözte az ő legelső hirdetőit is, 
a monotheismusnak klasszikus népét, a gyakorlati térí
tésre - ez által még nem nyert megoldást. Mert ha, n 
mint igaz, a monotheismusnak megvan az a természet
szerű hatása, hogy annak hivei föltétlenül a polytheis
mus kiirtására kell hogy törekedjenek, akkor eg;r sok-

As IMIT F~könyve 1898. 
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kal hatalmasabb ellensúlyozó eszmét kell ket·esnünk 
az ókori Izraél népszelleméb en, mely a monotheismus
nak ezt a gyakorlati hatását tőle telj esen elhárít-

hatta. 
Szerény véleményem szerint ez az ellensúlyozó 

erkölcsi erő egy másik olyan eszme volt, amelyet a 
tóra ép oly mélyen oltott belé a zsidó néplélekbe, 
mint azt a térítési buzgalmat keltő és ápoló, merőszel
lemü egyistenség hitvallását. És ez az eszme: az ókori 
Izraélnek az összes népek közül történt isteni kiválasz
tottsága, kifejezve az igéretben: «ha hallgatni fogtok 
szavamra és meg fogjátok őrizni szövetségemet, úgy ti 
lesztek az én tulajdonom az összes népek közül, mert 
enyém az egész föld». Ez az isteni igéret ama büszke 
és szintén fél~ékeny öntudatot ébreszté a zsidó nép
géniusban, hogy az isteni gondviselés épen az ő vallá· 
sos fogékonyságáért kizárólag Izraél népét választotta 
ki a monotheismus valláserkölcsi tanainak hordozójául, 
amiérlis a tóra az ő törvényeit és rendeleteit egyedül 
• Izr&él fiaihoz • in~zte, és azoknak hűséges telj esítésé· 
\61 \e& függövé a •szegulla•, az cisteni tulajdonnak• 
kitünte~ jellegét; és ha majdan az isteni gondviselés 
az~ akarja, hogy a földnek többi nemzetei is kövessék 
a monotbeismus vallását, majd maga fogja az ó min
denha\óságában megáldani szellemüket és szivüket e 
ÜSZ\& Udenfelfogás iránti fogékonysággal, biszen «övé 
u egész föld • - hraél pedig csak a példaadó •papi 
ors&ig es szent nemzet• legyen (ll. M. 195. s). Csakis a 
válaadotwgnak és az isteni tulajdonul való létezésnek 
ez ~ hite, a melynek Inaélt aziikségképen sajátos val· 
lisi nép-egyéniaéggé kelleü fonnálnia, magyarázhatja 



:meg azt az emlitettük nép-pAycbologin,i r oj tvónyt, hogy a 
:rnonotheismus miért épenlzraélt nom tüzel to fel af gy
veres propagandára akár J ó z sua, aká,r Dávicl uJatt ; vagy 
hogy a késöbbi időkben miért nem próbálta mog hókóH 
úton, rábeszéléBsel, vallásának torj eaztósót. Ez a hit, 
ez a vallásilag individualizáló erő, n emcRak hogy elfoj
totta Izraélben a monotheismusnak tórí tófii öaztönót, 
hanem arra is rávezette, hogy oly r;zivóBan r agat-Jzkou
jék az ő vallási kiváltságához, hogy egyedül ő marttd· 
jon annak részese. 

Megengedem ugyan, hogy a választotb~ágnak ilyoMn 
önző felfogása, mint minden önző gondolat , nem erény, 
sőt a humanitásnak szempontjából m~jdnom btjn is -
mégis igazi világtörténeti erénynyé vá1ik annak leg· 
fanatikusabb túlhajtása is akkor, a mikor az a Jn,ouo
theismusnak azt a hatását fojtj a el a nép lelkében, a 
mely, hogy érvényesüljön, az embcrméHzárláatól scm 
riadt vissza. 

Hogyha, amint állia, gondviselésszerű vonásról tanús
kodik az a történeti tény, hogy az ókori Izraél sohasem 
viselt téritési vallásháborút: én ezt az isteni providen· 
tiát sokkal inkább abban látom, hogy bölcsessége egy· 
azon népgéniusban a monotheismu.snak kíméletlenül 
kifelé törekvő szellemét ellensúlyozta a vallási kívála8z· 
tottságnak, bár önző, de az emberi társada.lomra 
semmiképen sem veszélyes - legfölebb vallóir& hAt· 
rányos - hite által. Ezért nézte az ókori Izr~l büszke 
közönyösséggel a nemzeteknek bálványimádását éf; 
ezért kerülte ki szerenesésen, a mikor országot hódított 
~ának, a bűnök bünét, a mely az emberi.ek 
18ten képére alkotott génimmt a legmélyebben súrti 

v• 
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és megfertőzteti : az ad maj orem Dei gloriam, az 
erkölcs és vallás nevében való embergyilkolást. 

Így maradhatott fenn I zraél mint a jövendő világ
vallás őrizője, de egyúttal mint a példaadó «papi ország 
és szent nép» is, mivelhogy vallása nevében vért nem 
ontott, vallása érdekében lelkekre nem vadászott. 
Csakis az ilyen vallási szellem alkothatta meg a követ
kező áttérési szabályzatot : 

A ki a zsidó vallásra szándékozik áttérni, annak 
három vallástudósból álló kollégium (béth-din) előtt 
kell jelentkeznie. 

A jelentkezés után mindenekelőtt kötelessége a kol
légiumnak, hogy szigorúa.n fürkészezen az okok után, 
a melyek a máshitűt e lépésre birják - vajjon nem 
működnek-e abban közre vagyoni érdekek, az élet 
kényelmessége, megfélemlítés, férfiúnál egy zsidó nő 
iránti szerelem, vagy nőnél, hogy nem vetette-eszemét 
zsidó férfiúra. És csak akkor, ha a kollégium meggyő
ződést szerzett arról, hogy e gátló körülményeknek 
egyike sem forog fenn, lehet a jelentkezővel szóba 
állani. Fölvétele előtt meg kell okolnia, mi vezeti őt 
vallásának fölcserélésére. Ha azt a béth-din elfogad
ha~nak találta, figyelmeztetnie kell öt lépésének súlyos 
következményeire, a zsidóságnak sajátos helyzete és 
nagy igényeket támasztó szelleme szempontjából: rá
utalva a zsidóságnak számbeli gyöngeségére, az előité
let és gyülölség ellen való szüntelen küzdelmére vala-. ' 
mmt ~ tóra czerimoniális törvényeinek nagy áldoza-
tokat es lemondást igénylő teljesítésére, minden lehe-
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töt el kell követnie, hogy lépésétől visszariaszsza: 
figyelmezteti azt az e törvények megszegéseért kijáró 
testi-lelki bűnhödésre. Ha ennek ellenére is kitart szán
déka mellett, próbálja meg a kollégium öt eddigi vallá
sában való megmaradásra birni azzal a megjegyzéssel, 
hogy mint erkölcsös ember ( chászid ummóth háólám) 
úgyis részese .lehet a túlvilági üdvösségn·ek. Az ilyen 
elriasztási kisérlet még két ízben ismétlődik, és a más
vallású csak akkor fogadható be, ha az utolsó fázis 
után is kinyilatkoztatja, hogy meggyőződésből, a zsidó
ságnak szeretetéből és szabad akaratból kivánja be
fogadását. 

Ugyan e szellem hatja át a kiskorúnak áttérésére 
vonatkozó szabályzatot, a mely a sz ülök vagy a hatóság 
által áttérített gyermek számára fentartja a jogot, 
hogy nagykorú rá váltával semmisnek jelentheti ki az 
áttérés aktusát, minthogy az akkor nem az ö szabad 
elhatározásából folyt. 

Így kodifikálja az áttérés szabályzatát a talmud és 
a Sulchan Árukh (Jóre Déa, H. gérim 268). 

Arad. Dr. Rosenb&rg Sánd01·. 
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A SALLE JUDAIQUEBAN. 

Párisi emlék. 

Tündérváros lénye, ragyogó pompája, 
Szivet remegtető az emlék is rája; 
Szőke Szajna mellé visszaszáll a lelkem, 
Boulevardok varázsán édes elmerengnem, 
Tündérragyogáson, melynek nincsen mása, 
Melynek megejt fénye, bűve, káprázása. 

8 mint szálló napsugár késő alkonyatban : 
Lelkemből a kép is elszáll lassan, lassan ; 
Köddé lesz a város elbűvölő képe 
Sa Louvre világa tűnik ím' elémbe. , 
O világ emléki megihletik elmém, 
Két ragyogó világ a római s hellén ; 
Sphinxei, csodái mesés Egyiptomnak 
Elmúló nagyságról borongásba vonnak; 
S ím egy másik világ - csak egy kicsi tel'mo - 
Emlékeztető az én árva népemre. 
Száz kis semmis emlék, mely szívemet vonzza : 
Ez Dávid sirj áról, az a templom romja ; 
Márványoszlop, ámde elég, hogy a lelkem 
Belöle egész templomot emeljen, 
Fényeset, ragyogót, Czion csodás ékét, 
Egész Izraélnek díszét, büszkeségét ... 
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8 hogy elmerül lelkem e fényes világon, 
Azt az ősz aggastyánt ottan alig látom, 
Aki áhitattal, megroskadó térddel 
A szent emlékek közt megihletve lépdel. 

Mint a bibliának élő szent alakja, 
Egész lényét ihlet, hit, jámborság lakja; 
Fönség a homlokán, tiszteletet kérő, 
Amilyet nem alkot müvész szobrász-véső. 

,Kicsoda ez az agg?' a teremőrt kérdem. 
«Évek óta uram a napos vendégem, , 
Orahosszat itt jár s csak nézi, elnézi, 
Nagyon vonhatják öt e terem emléki.» 

Éppen ekkor j ő ki; roskatag a térde, 
Ám szeme megragyog túlvilági fénybe', 
Megihletve lelkét dicső kor emléke, 
Homlokán Izraél régi büszkesége .. . . 
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Budapest. Róna Béla. 



A HÉBER-MAGYAR ÖSSZEHASONLÍTÓ 
NYELVÉSZET. 

<tUyongo koromtól meg nem foghatám, hogy az a 
ditsö ~'lagyttr Nemzet, me1ly maj d Konstantinápolynál, 
majd HamburgntU, majd Páris előtt, majd Marseillynál 
szogzé ki győzedelem zászlaját; . mellyet majd a Né
met, majd a Görög, majd az Olasz, majd a Frantzia 
~'ejedelmek hivának meg frigyeseiknek, Árpáddal hul· 
lott volna le a Magyar boldog Földre a magos Egekből. 
Ha erősektől születnek a test és lélek természeti rend
szahásai szerént az erősek, a nagy tetteket végbevivő 
unokáknak nem lehetett pásztoroktól, halászoktól s 
holmi gubás emberektől eredniek." Így ír az 1825-ben 
megjelent Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb 
történeteiből ez im ü munka szerzöj e Iforvát István, ki 
a magyar östörténet felderítésére irányuló törekvésében 
igyekszik a legkomolyabban bizonyítani azt, hogy a 
ma.gyarok a dicső Partbusoknak egyenes utódai, hogy 
Hannibál magyar vitéz volt s hogy magyar vá1·os volt 
még Jeruzsálem is. 

Nemzeti sovinizmusz vezette Horvát I stvánt <<déli
bábos nyelvészeté~-nek legképtelenebb következteté
seir.e,. cs~hogy ~ábizonyítbassa a görög és római törté
netíroknál, de főleg a szentirásban említett nemzetekre 
és alkotásokra a mngyar hősiességet, a magya.r müvelt· 



'get 8 kimutathassa mindazoknak •régi Yagyar zitta se • 
eredetét. » <c Pözsög a Sz t. Irás mindenfelé a régi ~agyar 
Nevektől és régi Magyar Irásmódtól. Ti éjjel-nappal 
Szent Irást olvasó Rokonim ! hogyan nem , e, étek eze
ket észre a sok század alatt! • (19. L) Dehogy nem ,et
ték észre l Horvát István, kinek • édes foglalat-osságá\a 
leve mohón hallgatni a N agy Révai leczkéit e (2. l.) 
eleget hallhatta m esterétöl, hogy közel három é'\"száza
don át, Erdősi Sy l vester Jánostól kezd\e egészen \er
segby F erenczig nem volt magyar nyel\ész, \agy nyelv
taníró, ki kisebb-nagyobb mértékben ne feszegette volna 
a héber és magyar nyel v basonlóságát. De ha ajno
vics fölfedezése óta (<a nemzeti hiúság berzenkedett a 
lapos és finnyás atyafiság ellen»~ . ba még «Révai 
hazafisága is röstelte a halszagú rokonságet a lapp
nyelvvel~>, -+c~ úgy hazánknak a l'eformáczió szülte nagy 
tudósai elég tiszt elettel viseltettek a zentil·ás nyelve 
iránt, olyannyira, hogy esetleges nyúlbörkaczagány
atyafiságot sem röstelve vetekedtek egymással a héber 
s magyar nyelv hasonlóságának kimutatá ában. Per ze 
a tudósok, kik a reformáczió óta három é\századon 
keresztül nyelvészettel foglalko z tak, legtöbbnyire papok 
voltak, kik meg nem rendíthető igazság gyanánt tekint· 
vén a szentirás elbeszéléseit, nem kételkedtek az egy 
közös emberi ősnyelv tanában, nem is bolygatták az 
emberiségnek egy embe1·pártól való leszármazá ·át, nem 
sokat törődtek a különbözö népek eredetének kérdésé· 
vel, természetesnek tudták a héber ősnyelv létezését. 

* Simonyi a Beöthy-féle Irodalomtörténetban ll. k. ~4. L 
** B' ó · Ré an cz1, ' va.i Miklós élttttt s tnlmkái ~öti. l. 
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mely u bábeli nyelvzavarodás all{almával szülőanyja 
volt az összer; nyelveknek. Ezen a szentirásból levont 
~lméleten túl nem lépett hazánk három évszázadának 
nyelvészei közül senki annyira, hogy a nyelvhasonló
ságból következtetést vont volna a nép, vagy a nyelv 
eredetére. Egy ősnyelvből váltak ki a népek, melyek 
szétazóródásuk utáni lakóhelyeiknek megfelelően osz
tatnak fel napkeleti és napnyugati népekre, mely 
osztályozásoD belül álló népek nyelvileg is közelebb 
állanak egymáshoz. A zsidó s a magyar nép, mindket
ten napkeleti népek lévén, jobban megőrizték a napke
leti ősnyelvnek, a hébernek szellemét, nyelvi szabá
lyait a szókincsét, mint a napnyugati vidékekre vető
dött népek. Egyedül az képezte a magyar nyelvészek 
összehasonlításának góczpontját, hogy mennyire őrizte 
meg a magyar nyelv a napkeleti ősnyelv jellegét, de föl 
sem vetették azt a kérdést, vajon a magyar nép a 
nyelvi egyezség mellett minő atyafiságban van a zsidó 
néppel, mely fentartotta az ősi nyelvet. A héber-magyar 
nyelvösszehasonlítás utolsó s legmerészebb képviselője 
Horvát István volt az egyedüli, ki a nyelvhasonlóság 
kérdésébe bele]{everte a népek eredetének kérdését av
val a törekvésével, hogy ba már megvan a nyelvi ha-. 
sonlóság, úgy abból csak a magyar nagyobb dicsőségére 
lehet következtetést vonni. Horvát István vélekedése 
azorint Kanaán hét ősnemzetsége nem volt egyéb, mint 
a hét magyar törzs ; (t Gergesoous-Magyar, Chana
nams- Kún, Hammorrreus-Jász, Jebusreus-Usus, 
Kethreus-Palótz, Hevams-Lófejű és Perezreus-V ál 
törzsek közösen Pelasgus-Philistreus-Pártus nevet vi
seltek» (12.1.). cc Ezekhezjött Ábrahám

7 
kinek Agár nevü 



fia Jászszá lett, minthogy megkedvelte a nyil forgati t .. 

8 a ki elvette feleségül a Pártus királyi vérból szthmnzó 
Keturát"~ (14. l.). «A Sidók igen hajlának a Pru·tu 
szokásokra, örömest eh·e,ék a zitya szüzeket. ~öt 
ezeknek kedvökért a Szitya nyeh· udvari ág nyehe is 
volt. Hát még akkor, midőn adozója volt a idó Xép n 
Pártus Népnek, mint folyhatott a dolog! .... Ami n 
Magyar Nyelvben egyez a Sidóval azt innen kell meg
fejteni. Tőlünk tsúszott által inkább a Sidó Nyelvbe a 
Magyarság, nem pedig a Sidóból a Magyarságba a meg
egyezés,> (18. L). 

E kis mutatványból is láthatni mtir, hogy minö kc'p
telenségekhez vezette Horvátot az a törekvés, hogy n 
nyelvhasonlóságot használja fel a történet felderítésére. 
Igaza van Marczali Hen1·iknek, ~ hogy a nyelv nem 
tartozik az eredethez s hogy a nyelvész ne akarjon tör
ténetíró is lenni; mert b ~t Vámbéry Ármin és Kuí1n 
Géza gróf nyelvészeti alapon török ercdetünel\ tn.rtj1\k 
a magyart, Hunfal vy Pál és Mun kácsi Bernát pedig 
szintén nyelvészeti alapon finn vagy vognl iva.dóknak, 
úgy Ho1·vát Istvánnál is csak bámulnunk lehet nzt a 
rendkivüli tudományos appa1·átust, melylyel ugyanosak 
nyelvészeti alapon nemcsak görögökre, r6maiakrtt ós 
zsidókra, de akár a mennybéli angyalokru. is rásütné n. 
magyar eredetet. Bár a1·ra nézve, hogy irodalomtörté
netünk három évszázadának nyelvtudóRai, kik a ma
gyar és héber nyelv hasonlóságát nemcsak egyes ró· 

* A szives olvasó ha.sonlftsa. össze Horvátnak ezt a. meséjM 
M6zes I. k. XXI. f. 1-21. vel'seivel. 

* * Buda. pesti Szemle 1895. évf, márcziusi füzet, 
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szeknél emlitik, hanem egész rendszerbe öntötték, át 
voltak-e hatva attól a tudattól, hogy a nyelv s az ere
det két különböző kérdés, arra nézve nem szolgálha
tunk ugyan biztos adatokkal, de annyi tény, hogy a 
legrosszabb esetet tételezve is fel, mely szerint a szent
irás adta származtatás állt előttük tudományos igazság 
gyanánt, csak dicsérőleg említhető fel az a körülmény, 
hogy mindegyik nyelvtudós megelégedett a nyelvi ha
sonlóság, sőt egyes esetekben - mint majd ráutalunk 
- az azonosság egyszerű konstatálásával, a nélkül, 
hogy csak avval a kérdéssel is foglalkoznának, hogy 
melyik nyelv volt hatással a másikra. E kérdés hallga
tag mellőzése azonban korántsem bizonyít azon föl
tevés mellett, hogy a zsidó s a magyar népet a szent
írási első emberpártól való származtatás alapján tekin
t~tték rokonnépeknek, a nyelvi összehasonlítás czélja 
egyedül az volt, hogy a magyar nyelvben kimutatott 
elemei a héber ősnyelvnek bizonyítsák a magyar nyelv 
napkeleti voltát. 

Jelen dolgozat czélja, hogy rövid vázlatban adjon 
kimerítő képet a héber-magyar ös~;zebasonlító nyelvó
szet fejlődéséről és bemutassa annak főbb képviselőit. 

I. 

. Mátyás király korabeli Cesinge Játtosról gyanítja az 
Irodalomtörténet, hogy ö irta az első magyar nyelvtant, a 
melynek azon ban már a XVI. században nyoma veszett. 
De ha, CH~kugyan létezett is e nyelvtan, nem valószínű, 
hogy CeKinge humanista létér~ a renaissancevirágzó ko-
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rá ban a nyelvtani szabályok megállapításánál a, latinon 
és görögön kívül ügyet vetett volna a héber nyelvre is. 

Erdősi Sylvester János <1vala az, a ki kilesvén nyel
vünknek sajátságait, mellyet ő előtte senki nem meré
Rzelt - mert a mit Vitéz J án osról, a nagy király nagy 
nevelőj éről emlegetnek, nincs bebizonyítva - annak 
törvényeit vagy az első, vagy tehát Vitéz után a máso
dik, tudományos rendbe szed te l> (Kazinczy F. Magyar 
Régiségek és Ritkaságok. XIX. l.). Nagyon természetes, 
hogy Sylvester, ki először ír magyar nyelvtant, a sza
bályok megállapításának nagy munkájában s a nyelv 
sajátságainak törvénybe való levonásánál lépten-nyo
mon az általa ismert nyelvek szabályaira s sajátossá
gaira hivatkozik. A reformáczió mozgalma külföldi 
egyetemekre szólította, hol megtanult héberül és 
154:3-ban a bécsi egyetemen látjuk, mint a cczsidó 
nyelv profeszorát,,. De már 1539-ben jelent meg latin 
nyelven irott magyar nyelvtana, malynek megirásánál 
mint úttörő oly nehézségekre akad, hogy leküzdésük
ben nem is képzelhetjük öt máskép, mint hogy az is
mert latin és görög nyelvtan mintájára öntse a ma
gyar nyelv szabályait; ~t hol pedig e törekvése nem 
sike1·ül, ott a héberhoz fordul segítségért, itt keresvén 
az analogiát. N em is gondolt Sylvester a héber-magyar 
nyelvrokonságt·a, a mikor nyelvtantit írni kezdte; lé
pésről-lépésl·e kell öt nyelvtA.nában követnilnk, hogy 
lássuk, miként jutott ő maga saját nyelvtanának fona
hin a rokonság fölfedczósének a kijelentéaéhez. Eleinte 
CAak azért végzi az ör;azeba~wnlit~st, hogy avval ma
gyarázzon s hogy a magyar nyelvi jelenséget jobban 
megértesAo azokkal, kik hóherül is ttH1unk; még eg_roR 
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kitételeinél is látható a nagy óvatosság, melylyel a ha
sonlóságot jelzi, hogy rendes kifejezései csak <<in nostra 
lingua ut in hebrrea>> vagy Cliuxta hebrere lingure propri
etatem» vagy <<ut apud Hebrreos>> vagy <<more Hebraeo
rum», csak midőn már munkája vége felé (76 l.) a ne
vek személyragozásáról s az igék tárgyas ragozásáról 
szólva keresi az analogiát s egyedül a héberben találja 
meg, csak akkor mondja: quoo res manifestissime 
ostendit, magnam nostrre lingure cum sacra illa, nimi
rum hebrrea, esse affinitatem - a dolog világosan mu
tatja, hogy a mi nyelvünk rokonságban áll a szent 
nyelvvel, azaz a héberreL 

Toldy Ferencz (A magyar nemzeti irodalom törté
nete I. k. 59. l.) azt mondja, hogy már Erdősi János 
ismerte fel a nevek birtok- s az igék személyragjainak 
névmási eredetét, a mi azonban nem áll. Erdősi még 
nem tudott a ragok névmási eredetéről semmit s sza-

. vaiból még azt sem érezzük ki, hogy egyáltalán gyaní
totta. volna azon eredetet; Erdősi csak azt konstatálja, 
hogy a birtokos személyragozás a magyarban nem sze
mélyes névmásokkal történik, mint a latinban,. hanem 
r~okkal, mint a héberben; pl. Ab hi-A tam, Abbikba
Atad, Abhiv-Atta stb. ; s hogy az igék tárgyas ragozása 
szintén csak a héberben van meg, hol az idő-, szám- és 
személyvonatkozáRt ugyancsak ragokkal s nem külön 
szavakkal fejezzük ki; pl. Pekadtihú-meglátogatám, 
Pekadta.hú-meglá.togatád, Pekadahú-meglátogatá, 
P.ekadnúkha-meglátogatánk, Pekadtúhú-meglátoga
tátok, Pekadúkha-meglátogatának téged (66-dik és 
76. ll.). 

Ezen megegyezés, melyet az általa ismert más nyelvek-
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ben nem talált fel, vezette Erdősit arra a kijelentésre, 
hogy a magyar és héber nyelv rokonok. 

Különbeni összehasonlításai, melyeket caak magya
rázat gyanánt alkalmaz, a következők : 

A magánhangzók a magyarban épúgy, mint a béber
ben rövidek s hosszúk, melyek nemcsak értékben, de 
alakban is különbözuek egymástól, holott más nyel· 
v ekben az alak nem változik; pL i- í, a-á, e- é, o-ő, 

u- ü (11. l.). 
A mássalhangzók közül az s betű változatainak meg

értésére ugyancsak a hébe1· nyujt segédkezet; az erős 
zs-nek, a gyönge sz-nek és a közép s-nek megfelelően 
a héberben is három létezik: jobbról pontozott ((schin,,, 
<l sam ek)) és balról pontozott ((sch in» (17. l.). 

A melléknevek fokozása vagy raggal vagy partikulá
val történik; a héberben M betűt ragasztunk a szóhoz, 
a magyarban B betűt, vagy pedig jóthér (inkább) és 
meód (nagyon) szavakkal fejezzük ki a héberben a fo· 
kot, mint a magyarban inkább vagy felette igen szayak
kal; pl. feyr, feyrbb, avag inkább feyr, felette igen feyr 
(20. l.). 

A nevek nemeire vonatkozólag érdekes az a meg
jegyzés, hogy miként a magyarban az «ember• szó fé1·· 
fit és nőt jelent, de ha különösen nőre vonatkoztatjuk, 
úgy aszszon-ember szót használunk, úgy a héber •enós» 
is mindkét nemet jelenti, csak a többes számban lm· 
gyunk el egy betűt a, nőnem jelzésénél: antisim =-= fér
fiak, násim=nők. Ebbő] az következik - mondja Er· 
dősi - hogy a magyarban épúgy mint a héberben csak 
két nem létezik (21. 1.). 

Az •az• névelő z hetűje má.sAalhangzón kezdddő sz6 
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cWtt kieHik H úgy httngzik, 1nintha tt HZÓ első másaal
hn,ngzója megkettőztt•tnók : ab barát, ad diák De csak 
11 kiojtóHhen kolJ így lutngoztatni, írnj azonhan nem 
HztthaiJ; hiszon a hóhod wn iH va11 rá példu, hogy egy 
Hzót rruí~;kóp olvaHunk, mint írunk, pl. a IHVIf hetüket 
Adonnj bttngzáasaJ olvttH~Hil< (47. l.). 

fln móg n már emlí tett AzcmólyoA hirtok- (H; tárgyas 
i goragokról•~<lott megjegyzóHóhez bozzátoAZHzük, hogy n 
magyar igékuél ópúgy 1nint a hóhol'ben t~ mult idő j o
l ontő tn6dja ogyoA az(Mnt'Lual< harmadik Azomélye adjo. 
tnog a gy ö köt (H2. l.), H hogy u magyar mi veltető ige
n,lnl<nak ogy Hzóban kifojozvo CAttk a hóhor Hifi.l alak
ban találjuk mog a ptírját (H~. l.) úgy tolj cAen kjmeri
tottiik Br<lőHi B. ,JánoR hóhor-tnagyar nyolvi öAszehason
litáHait. 

Ü volt lutztinldmn o tnd01uányág elHő míivolője a nem 
CfHHltt, lm a k~~clet nehézsógeinek lekü~dóAo munkájá
han ÖHHzehasonlitó tnegjegy~é~oi iR cank n l{ezcletlegeA
Hóg j ellegűvol lépnok elénk. 

l~rclöHi után 1 (; 1 O-hon jolent mog 1t nutaodik magyar 
gr•~mtnlttika, molyt•t Szmwi Mol11á1· Alber·l irt. Moln•\.1· 
notn iHmorte grdöHi n1unkáját, tehát tnegjogyzéAeit 
og<'•Hz(ln önállóaknak tokinthotjük. Magyar uyolvi RZft

luílyu,innk tnegállapítá.Aa ezóljtíhól hol a lntinho~, hol n 
héhorhoz fordul segitRégért. Nen1 iiz ösAzohasonlító 
nyfJlvóHzetet oly órtE,len1bon, mintha feliHntortc voJna n 
h(, ber H magynr köz ti •afftnitást", a hehert csal< arrn. 
haHznaUja, hot.ty magyarázza véle a n1agyatrt H hogy n 
nu\.r meglevő héber nyelvtant vegye magyar nyolvtnnn 
h(\l't'n<lozéAenek mintájául. • Héber nyelvtanir6k Azok~\ · 
Ha\rn" való hivatkozáKHal V('HZi n 1no.gyu.rhan iH nz ogy oH 
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szám harmadik személyét igegyöknek s az igeragozás
nál első helyre téte ti a harmadik személyt (N o va g1·amm . 
Hung. Kiadta Toldy a Corpus Gramm.-ban. 114., 175. 
és 182. ll.), s az igéket - a héber nyelvnek megfele
lően - két csoportba osztj a : cselekvő és míveltető ra
gozásra, melynél a héber Kál és Hi:fil alal<okra hivat
kozik (183. l.). 

A magán- és mássalhangzók kiejtési módjában a 
bóber nyujt segédkezet: az «a>> és <«e~> majd nyilt, majd 
zárt; az előbbi a héber <<Cametz " és •Zere,, , az utóbbi 
a e~Patacb~> és <cSoogol'' bangoknak felel meg (11 8. l.). 
Minthogy pedig a szavak értelme sokat függ a kellő 
hangsulyozástól (pl. hála, hala, hálá), ajánlatosnak 
tartaná, hogy a m agyar irásban a héber betüket hasz
náljuk, amelyek a hang mit1den változatára külön jele
ket nyujtanak ; így a magyarban vesszöket vagyunk 
kénytelenek 1·akni a magánhangzókra (123. 1.). 

Egy lépóssel azonban Molnár is előbbre viszi a hébe1·· 
magyar összehasonlítást , midön kij elenti, hogy a ma· 
gya.r nóvelö olyan, mint a héberben, hol a névelő «He~ 
betűvel ós Cametz (a) banggal képeztetik. (12G. 1.). 
Erdősi ós Molnár kezdetleges tapogatódzá~;ai után 

gyorsabban halad u. béber-mngytu· nyelvészet ügye. 
Gel~ji 1\atona I stván 1G45-ben megjelent Magyar 
Grammatikátskáj ában (Corpus Gramm.) hnugoztatj a 
először A tartózkodás nélkül, hogy «a magyar nyelv 
egy az Ot·ientális linguák közzül, melly megtetszi~ 
mind ehhől, hogy az igen kiváltképpen való és se~1 

egyób nyelvckkel, a.z egy Sidón kivül, rokonsága ntn· 
tReu; hogy ö uéki tulajdon saját régi bötüi vagyna~ és 
.iohhról, mint t"~Y<;h NnpkeJeti n~ ch·ek. hn.lr~t irnttttt•k•. 

J() 
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(~H:t l.) PonH·W «nem kitsin y Vliltoztt ·t szouvodatt n, 
uH1gy.u· tuind il'1tSllttk, minrl s~ólh\snnk mórljábatl Ba. 
b:vlon tornytinak t'pitt tós ' től fogvn,~, (~Ht1 .. l.), s uoba 11, 

tÖbbi ny lrelüől kiilönbö?.ő tnlajdons1\gú ~; redotii, 
~t miurlazíwtnl n idóból te. sok · ~ó l\ ögyeledt h köz<i_jc. 
)\fert n. f~rjfi ós ns~onyi nev k inlnibb mind vn.gy Sirló
bt\1 vagy Görögből vng. ' pedig Dotíkhól forntnltnttnk,> 
(~07. 1.). 

Y tttona külön bon non1 tcrj OA~kodik n.~ ös>; zehn.soulitás 
részleteirc, dc kon~tól kozch·c tillnndó Illarad t n.Inngyar
uak mint napkűleti nyelvnek og, 'ik f{)hizonyitóka fL régi 
n1ng_yar irásmódra való hivatkozás H rend zcro st\ vú.lt 
a hasonhangzt\sú Hzavak utt\.ni -rn<hl.sztis. E szócgy<'zto
tésekot a l\övetkező fejez tb n fogom bon1utn.tui, itt tt 
nyelvtannak, mint n. nyolv sze11mnének tuegegyezést't 
akaron1 egész fejlödtSsóbcn ttírgyn,lni. 

Mert Katona után Csipké,~ b.ponuÍ?'O?ni Gyö?·gy 
165fi-ben megjelent nyolvtn.ui n1unká.j1L (ldad. Corp. 
Gramm.) mélyen behatolva a magyar ós h<.\ber nyelv 
~zcllel'nébe becses adatot azoigáitatott az összehasonli
táshoz azon megjegyzésével, hogy tt melléknovoJ, mint 
jelzők sem a ht'berben, sem a magyarban nc1n hn.jto
gathatók (342. és H52. 11.). Ezenfelül utal a nóvelők azo
nos voltára {:~47. l.), a tnagánhn.ngzóknak a ragozáR 
folytán történő elváltozá~át·a (:161. l.) R kiemeli az «i» 

képzőt, me ly úgy a magyarban, mint a héberben köz- és 
tulajdonnevekből származást jelentő nóvszóknt kópez 
(:~4H. l. földi, Pesti, Jerusalmi, Silóni). Ezek alapján 
kijelenti, hogy a magyar a keleti nyelvekhez tartozilt 
(341. l.), s hogy e földön semmiféle nyelvhoz nem ba
sonlit annyira, mint a héberhez (343: l.). 



Ktl·totut 1<ortt\rs~t, Modgyesi Pál az 1050-ben megjelent 
E bázi TA~náosról jrt l<önyv ' hez adott előszaYtiban 
(C~·p. Gramm.) erősen ldkel f1 magyarnak a ln,tin nyelv
vel vn.Jó összehasonlítáRa ellen, ••mintbogy méltóbban 
az Sidóhoz kellene roé1·n"Linl<, melly az i apkeleti ··s az 
szójárások is ahoz hasonlítnak inkább ·~ (70ft l.). ~1ely 
bevezet · s n tn n f\, következő igen figyelemr méltó meg
jegyzést tes~d n n1ngyar mult i o ej ·nel' kettöH t jellegé
ről s a hó ber pótl6 d ág é. ről : «Alkalma megpi zkolá 
Alíval esik szóp magy nr Rzólh\,sunkuak ef qe zókat jött, 
nőtt így igyelwzni mondani s Jrni: j övl, növt azt vélvén, 
hogy mint a Deákban ttz ige első személye ttdja n gyö
köt, az ttz növök, jövöl<; holott eggy az hogy az Sirlóban 
is a hn,rmadil\ személy a gyöl<. De ba a v betűt a ;l, 

. zemólybeu is oda vnlóuak nJlatt)~uk lenni, illyen formán 
j öv HÖV, úgy n jó hangzás miatt n mindjárt utánna kö
vetkezendő consonánsnak vagy az előtte való vocalis· 
nak mi volta zerint változik el, n,z első t betli \ ngy az 
utolsó vocá.lis mint a Dagesch n. Sidóbnn pótolván ki a. 
kiesett v betiitn (70n. l.). 

A 17. század nyelvtanírói köz ül még csak Pt.>t~es:lény i 
~l .vitte előbbre a héber-magyar nyolvö szehasonlítás 
n gy et, ki latinul irott u y el vt&ntibnn (kiad. Corp. 
Gramm.) először emliti a n1agyar és hébf'r nyelvnek 
«közös anyától való származás bizon~~ ága» gyanánt 
azt a körülmónyt, hogy n birtokos szcmél)Ta.gok n <'v
má.si et·edetűek, hogy ebben « UngnroR artificium 
H~~~Ortnn imitari» (·i-38. (~R 40.-. ll.). Továbbá ige
gyaknek ö is a hébet· alapján veszi az egyes ~t szem~IJt 
<
461. l.), s bár elődj eit követi abban is, hogy n tui,~lt~tö 
alakot a. hé bet· Hifi! alakra. való utalá sal tÁrgyalja. de 

Hl* 



IM< V~NJG'I'JA N14:1t r.A.IOK 

t'ljftt i a mond n,z igoragozáanál azzttl, l.lo~y n Jnttgytu·bn.n 
ILZ öntnt~gsthiL V i HHZILtÓl'Ő CHOloltVÓH JnfOJUZÓRO ft hóher 
llofálurtl< fulol meg (4·93. L). 

T<ortárHa Tól (alw·d Miktó.c; a Holycairá~u·ól 1 684·-hon 
irt munkríjálmn (Uorp. Gt·n,nnn .) n, 1nngyu.r lllttllyi ÓH 
trirgyn.R t·agozáHt oAak ogyAZOl'Ü éA orősftott caolokvöA
nok tekintvóu, nlinclon tltt·tózlwcláA nólkül leli föl mag
felel ő ahtkjail<t~t ft. hób(ll• Kn,l ÓA Piólbon (O 1 n. éH 6~·0. ll.), 
H uotn rotton viHHZIL atututlt ldje l ontóAótő1, hogy n ma
gyar foJAzólitó rO;g Hztt- Hzo (tt(l Aza, bOHAzn) nom l11tÍA, 
u1it1t a hóhol' kó rő RZÓCto~kiL (( Lllt l> (G27. l.). 

'rolitvo vol t már tehát n 17. százacl a ltóhol·-mrtgyttt· 
ÜHHHZohaHonlitó nyolvóazottc~ l tumyhu,, hogy foltiiuóH 
uélldil jolenhotott nwg 1 (;H~{-brtu Ol·rokot·,"i Fo? ·i...: /1()

·t't'Hf•znok OriginoH IIuugrtricm c~. Hlllllkt'~ja, moly HH'dtö 
oll>tljo IIoa·vtU l Htvt'~n m·odotiAógónoJ<. I ln. ndn<loddig log· 
iukaihh mmk n, nyelvtuui HZtthfilyoli hn.HonlóHfigát·tt H 

ta.zo noHHI\gn rí a. i rríny itottt\1< 1\gyo hu n lwt u n y ol vtttu fl' ó k, 
ügy a HZé>egyoztotóA Goleji I<rttotm <'>tn n logfőbb toti~
]wutjl\t ~rto ol o Hzáztt<l vó~o<ón OtrokooHinál, ki tuuukaí
j(a.ma.k 2H 1- t\.(ió. ltt.pjH.ÍH hámultttOAHU ]<OlUO]y ÜH AZÓlOH 
alnprn. fol<tutott, tuclouul.nyoHt-~a'a.ggal l'ÓHz logoH Hzóf<'jMH 
utjáu igyekHzik l<itnntn.tni a uu~gynt· H?itWttk azonoHat~gát 
aa. hóhor HzóklwJ, hogy mindatbh61 lovouhnsHa kövotlwz· 
tott'1H6t a UU4(yta.rok et·ecloMl'o, moly HZetint n enungyu.
ruk CHak tt.ZOU HleKHZOtittÍHHtt.} UlOIHllua.tók H?iittyn llÓp• 
nek, ho&v vnltt.mikor iSst1ik Kaldoáhnn, Szirit'a.hnn t'IH 

Artuoniá.htt.n Ink tak» (2H2. J.) •• Jelen dol~ozat kereto ue1u 
engodi, hogy fchwroljam ti.Z ÖHHZ('H Hzókat, tnoly~krt 
OtrokooHi ráMUti tt h(,lJar eredetet, oHak a logórdeko
tu•bbokt't futoemu u. l'övotkezőkh~n homutatui: lHtuu - lu'· 
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hor: éH, Kl1:tld : Ofi~.ó (t11z) ; inas= enúH (férfi) ; rog
gcl:-: t ogoJ ( Lelő); liV. ll v. = ziz (Bziln11); hu,lál= chaJn.l (tc
tC'm); b öv. =- htí.z ; Hzög zavóg (illeszteni); 1<ard=- kár
ilóm (balta): kouyó1· = kinn öt (hárfa; mert mint l~ hárfa 
l'tgy a 1<Gnyór iH folvid it); atya- átta (te); egér. ógé;. 
(gyiíjtö); H~~tor= Hzatár (rejt); jó= jaá (tot8zik); 
járni- gór (iclogen); akttcl= ttl<ád (köt); rágalma~=ragál; 
maj ol' - mngór (tal'tózkodási hely); 61·it\s=árjé (orosz
hín); árok= órekh (hosAzúHág) ;Szil·mü~= zorem (folyáR, 
n1ort a Száva ÓR DrANit körülfolyj A~); Kocskomót= l< ceake
nlatha (holy) Htb. 

Ámdo hn IIorvát lAtván nyclvószoti tornamutt~tvt't
ll)'tti zaírókövót képezték n héhfr-magyn.r öaszebaaonlitú 
nyolvószot üpiilotón, H h t~ ö sok tekintotben bozzú.járult, 
hogy a nyolvtu<lör·;ok olfor<lnltal< ozen nt~ vetség targyrivti 
v.ilt nyolvóazcti iránytól, úgy Ot,rokoosi közöns<~go HO k

knl hálásabb volt. Mort bár kottársn.i: 'HuH ' i Jrinos éH 
lti't·iz J )áprti Fe,·encz, olöbbi l1~tin nyelven irott H 

l 7 0H· han megjolont gntmmatilo\.jt~br~u (kiad. Corp. 
Grnnun.), utóhhi pedig n hireH Diotionariumt\hoz ttdott 
nyolvtn.ni függolókóbon, CHRk n régi magyar irilat (Corp. 
OH4. l. Dic t. 1 Ofi(i. l. ), a nóvolőt (G7:t l.) R tltz igei RZ<h 

ruóJyragokna.k névtnó.Ri ot·odotót (H78. l.) említik bizo· 
nyiték gyanánt n rokonságra, do mát· 1713-bnn hálás 
l<övotöre talált Ré/ Mál!Jdsbau, ki felhívást intézett n. 
hazai turlósokhoz, hogy Hcgits(\géro logyonck az Ety· 
mologioon Hnngn.ricunt oz. munké.jánn.k kiadásában, 
melybon OtrokooHi nyouu\.n fo~jn. kimutatni a htibor 
l·okonságot. 1•1 munkn. azonhu.n nom j<1lent meg, H igy 
Bél Mátyás összehasonHtö ~·t lvtuclomtinyáról csak 
annyit tudunk, a monu~it ~{cljhöi ~lnóv alatt ki~dott 
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Un"arischer Sprachmeister-je (melyböl 1817 -ben már 
o l 

a 12. kiadás jelent meg) említ (2. J.), hogy a magyarok-
nak saját betűik voltak, melyeket a héber mó<ha jobb
ról-balra írtak. ccNem vesztett a tudomány semmit
mondja Toldy, Irod.-tört. I. k. 108. l. - hogy az álté
telböl kiinduló munka (az Etymologicon) világot nem 
látott, valamint nem vesztett volna, ha Örtel János 
soproni ev. prédikátornak szint' e téren mozgó Har
moniája (1719) homályban marad.,, 

Pedig Örtel erőszakos szóegyeztetésein kívül bár nem 
annyira mélyreható, mint inkább elődei által észre nem 
vett nyelvtani megegyezés meg.figyelése által szintén 
hozzájárult a béber-magyar összehasonlító nyelvészet 
kiépítéséhez, midőn arra utal, hogy tulajdonnevek
hez a héberben sem járul névelő, hogy a névelő mind
két nyelvben változatlan marad nemi, szám- és eset
különbségeknól (160. l.) s hogy az ccez" és ccaz>) mutató 
névmások azono8ak a héber cc ze,, és cc haz ze'' mutató 
névmásokkaL A szóegyeztetést ugyan túlságba hajtja, 
midőn fölemlíti (134. s. k ll.), hogy bal = lébh (szív, mert 
a szív is baloldalon van), bőr=bar (külső, mert a bőr kí
vül van), bor= gibbor (e1·ős) vagy = bar (tiszta, mert a 
bor úgy jó, ha erős és tiszta), határ=choter (galy, mert 
galylyal jelzik a határt), hó= hú (ő, mert mint egykor 
a mannával, úgy járt a nép a hóval is, melyre midőn 
először látták, ~zt kérdezték: mi ő [az] ?); de ezeken 
kivül vannak Ortaliusnak igen szerenesés szóegyezte
tései is, malyeket a következő fejezetben fogok részben 
bemutatni. 

~r~el ,János után Kalmár György gazdagította nyelv
hun 1rodalmunkat 1770-ben megjelent Prodromusával, 
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melyben éles megfigyeléssei egész halmazát igyekszik 
nyujtani a héber-magyar rokonság újabb bizonyítékai
nak. Kündulva azon föltevésből, hogy a magyar a hé
berből származott, minde!-1 elváltozási különbséget a 
magyar rovására tud be. Igy pl. a magyar ország a hé
ber ereczből származott s a g betű csak a jóhangzás 
roiatt ragasztatott hozzá, mint az engem és téged sza
vakban (19. l.). A kegyes szó eredetileg keil.fes volt, 
mely a héber kádisból származott s különbség vonandó 
le a két szó értelme közt: kedjes=szent, jámbor, ho
lott kegyes == szelid (22.1.). A boldog szó a héber ba?"Ukh
ból ered s csak a magyarban változott az l-r s g-k és 
jóhangzás miatt csúszott be a d betű (35. l.). A közép
fok b jele a hébe1· tób (jó) szóból rövidült meg (49. l.). 
A tárgyeset t ragja nem más mint a héber tárgyi pne
positio eth (55. l.). Az első személyü igerag ok, ök a 
héberanoki személyes névmás megrövid ülése, valamint 
a második személy sz-je (írsz) sem egyéb b mint a héber 
atta összevonása (98. l.). Az igeragozás alakjai s módjai 
a héber igeragozás 7 alakjának felelnek meg: egyszerű 
cselekvés (Kal: él, hal) s ennek szenvedöje (Nifal: olvas
tatik) ; gyakorító cselekvés (Pi él : olvasgat) s ennek 
szenvedőj e (Puál: tisztogattatik); átható cselekvés (Hi
fil : édesít, hitet) s szenvedöje (Hofál: készíttetik, hitet
tetik); végre a visszaható cselekvés (Hithpael: olvasó
dik) (121- 124. ll.) A nem szakember is belátja ezen 
osztályozás tarthatatlanságát, de érdekes abból a s~em
pontbó], hogy miként igyekszik Kalmár a magyar nyelv
tant egész terj edelmében összeegyeztetni a héber nyelv
tannaL A számnevek közül az egy és a nyolcz sz~m~
zott a héberből ; előbbi az echadból a hehezetes cb kiese-



~~Yt\1 _ .• }.). t utohbi puli " ki8~Ú kotnplikált.~bb llló
tlou. n mNlnyiheu ul n)·dlts 8Z<.~ ö --~z tó~<' l n h 'b t 

"'' :d ~ a «$~ittya• tt.\a sl a,·akból 8 ttzt j 1 uti hog: 
ktUÖ n li:ht•: • \; cl. l.). Y~ :rr(\ tl nth·ut k ragok közül 
a küv~tkezök~t ~zt rnu\~&tatjll tl> h 'b rböl: ul, iH = a 
ht\l (\r al ~tuiatt ; hol. bd. hoz. hc1 = t\ h ' ber ál (mel
let) : hoz. hez = a h~bl'r ad (ig): nt\!, nél :.. a hé b r tU 
tmelleti) : kent = a h ber k \mint) : miatt = n. héber 
meelh tól. tön: a felszólító uó! = ll h ' ber na 
t ugyan\. 

Ennyire fejl&lö" · mar hazánkban [\ héber-magyar 
nyel'fösszehasonlit&s ügye. midön Kalmár Prodrom u "á
val egyidejüleg 17i0-ben Sajuottics Demonstnioziója 
leple meg a hazai tudó .. okat avval a felfedezé ével, 
hogy a magyar a lapp nyel'fvel rokon. Sajnovic új do
loggal lepte meg a világot. tehát terme zetesen nem 
lehe\e" híve a h~ber-magyar elméletnek, sőt ezen ro
konság kutatásának ezéitalan voltara azzal figyelmez
tet, hogy védországban is vannak tudósok, kik a lapp 
nyelvet akarjaik a héberból zánnaztatni (20. l.). Pedig 
ha tudta volna, hogy utána alig egy századdal maguk 
a finnistlik fogják a legkomolyabban kutatni ö Khal
deában a finn-ugor nyelvesalád eredetét, úgy bizonyara 
nem a héber-magyar rokonság megdöntésére vont volna 
kö'fetkeztete t abból, hogy a svéd tudósok a héber-lapp 
rokonságot kutaüák. 

De Sajnovica nem i temette el a héber-magyar 
nyelvésaetet, hissen igasi komolysággal s nyelvtani 
tudással még csak most fogtak a rokonság kikutatásá
hoz hazai irodalmunk legnagyobb jelesei : a Debreceni 
Grammatiea tudósai, továbbá V eraeghy Ferenez, Gyar-
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, l v tennőszet 'v l birónak tnrtja a mttgyart, hogy "hu. 

a 1utpnyngati nyelv k formájába öntödik, oda lesz an
nal\ mü1dou szépsége, rejc tisztasága•) (X.~ . l.). rein
o ak a héber dag · s-1·e hivatkozik ttnnttk hizonyítát:Hi.ra, 
hog~' a magyarban valamely kihagyott hetiinek pótlá-
ára megkettőztetjük a nuí salbaugzót (5. l.), netnc:ak 

a kettőshangzó t hetiire mondja ki a héber eredetet a 
' zisz gő th betűből (5. l.), nemcsnk· a birtokragoknak a 
zemélye név1nások ból való származtatását fejtegeti 
bőven a héber példa alapján (53. 1.), de Komárominak 
a zál·mazá tjelentö «i» melléknévképző (Budai, ~liczri) 

felfedezését megtoldja az «al) határozó képzővel, mely 
ugyanaz a magyarban (haz-a), n1int a. héberben (árczn . 
Szedóma) t1l16. l.). Ám a Debreceni Grammatica még a 
héber-ma,gyar rokonságnál em zökken ki kritikai irá
nyából ; nem mindent fogad el rokon zármaztatásnak. 
ftBág, rág-aJ, rág-al-maz igaz mng~"ar származta.tá", 
mégis a Sirlóban ezt a gyökeret feltaláljuk t' épen azt 
teszi, mint a magyarban ; holott a. magyarban az « al• 
valóságos származtatásbeli végezet, mint vas-al, a Si
dóba.n pedig ezen szc.>ba.n az «ah a gyökérhez tartozik 
és jő belől~ regel = láb, melynek mi köze a rágalma
zással ?• •Alom, valóságos magyar szó, azonban Sidóul 
is Halom vagy Álom jó szó és éppen azt teszi; de a.z 
m itt gyökérbetü, a magyarban pedig nem az, hanem 
végezet» (172. l.). 

Az h·odalomtörtén ct körébe tartozik a Debreceni 
Grammatika méltatása, itt csak annyit mondhatunk, 
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hogy nem csekélyre becsülendő a héber-magyar nyel
vészetre irányuló komoly fejtegetése annak a, munká. 
nak, melyhez a hazai egész tudományos világ oly nagy 
várakozást fűzött, melytöl hazai nyelvtanunknak már 
végleges megállapítását remélte. N em kutatjuk most 
ezen irány helyes vagy helytelen voltát, csak azt a, 

tényt akarjuk konstatálni, hogy a 16. században Byl· 
vester által megkezdett héber-magyar összehasonlító 
nyelvtudomány szakadatlan lánczolatban fejlődve a 18. 
század utolsó tizedében élie el tetőpontját, amidőn 

oly férfiak tárgyalták arokonságot, kiket mindenba büsz
kén fog emlegetni tudományunk története. 

Bár Gyarmathy Sámuel az okoskodva tanító nyelv· 
meaterben (1794) és a Vocabulariumban (1796), vnla· 
mint Molnár János a :tsidó nyelvű szókkal magyar és 
egyéb határoB szózatok ez. munkájában (1797) nem 
nyelvtani egyeztetést tartottak szem előtt, hanem csak 
egyértelmű hasonbangzású szavakat gyüjtöttek összo 
halomra, úgy Bereg.c;zászi Pál a héber-magyar párhu
zamosítás legmunkásabb képviselője, ü ber die Áhnlicb
keit der hungariachen Sprachen mit den morgenHtndi
schen Sprachen (1796) és Versneh ejner magyariscben 
Sprachlabre mit einiger Rücksicht auf clie morgeuHi.n
dischen Spracbcn (17fJ7) ez. munkáiban fölhasználva 
az elődök kutntáaait - a nélkül, hogy hivatkozna rá
juk - s gazdagítva saját elméletével keresztül viszi a 
rokonságot az egész nyelvtanon a legapróbb részlete· 
kig. Büszkén mondja (2. l. Übe1· clie Áhnlichkeit stb.) 
leb glaube entdeckt zu haben, daas die hungarit;che 
Sprach e eine echt morgenlindische Ge b urt sei. N agyon 
snjná1ja, hogy nem valamely oriontáliA nyelv irásjegyeit 
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használjuk a magyarban, melyekkel sokkal kifejezőb
ben jelezhetnénk hangjainkat (Versuch 7. l.), s sokkal 
világosabban látnók nyelvtani szabályainkat a hang
változásokban, melyeket az a (elif) h (hé) v (vau) és j 
(j od) okoznak. Ezen hangok úgy a sémi, mint a magyar 
nyelvben majd fölcserélődnek, majd kiesnek, majd pe
dig csak nyugszanak. Pl. éh, jó, kő, fű; ha nagyobbo
dik a szó, úgy hallhatóvá lesz a hé és va u: éhes, javít, 
kövek, füves . Ezt látjuk a Jod-nál is mely gyakran 
va u helyett áll: ríj -rí v, szíjós-szívós, íj-ív. Sokszor 
nyugszik a hallható vau: kül-kívül, hő-hév, szű-szív. 

A jod is majd nyugszik (képi, kéri), majd hallatszik 
(haragja, vágya). Mindezen változások azt bizonyítják, 
hogy azon szavak, melyek ma o-u-ö-ü hangzóra vég
ződnek valamiko!', midőn még saját orientális betűiket 
használták a magya1·ok, vau betüvel u·attak; csak így 
érthető, hogy miért lesz ló-ból a szó nagyobbodása ese
tán lovak, hamú-ból hamvas stb. (Ü. d. Ahnl. 5-8 ll.). 
V együk csak a lesz, tesz, vesz, hisz és visz igéket, me
lyek az imperf. 3. személyét kétféle módon képezik : 
leve-lőn, veve-vőn, teve-tőn stb., s írjuk ezeket héber 
betűkkel, úgy azonnal megérthetjük az elváltozás okát, 
mely a sémi eredetre utal (Versuch 1.1., 55. és 58. ll.). 

A magyar nyelv nem tűr a sz ó elején mássalhangzó
todódást s azért segédhangzót használ : István ; igy 
!an a héberben is: Aplátón (Plátón helyett). (Ü. d. 
Ahnl. 8. 1.). 

A magyar nem ismer nemeket, a héber sem. Igaz, 
hogy ma a héberben igenis van hím és nőnem, do ha 
föltételezzük, hogy a nemek fejlődése csak magasabb 
fejlettAégíi nyelvben van meg, úgy ehhő1 csak tur. követ-



kezik, hogy H magyar akkor vált m c.ír el a hébertöl, mi
dön ebben még nem voltak nemek. H ogy pedig volt a 
héberben ily kor, bizonyítja a szentirás, hol sokszor 
fordul elő a hímnemü hú (ö) a nönemü j elzés helyett, 
a hímnemti többes képző .<tim» nönemü szavaknál 
(arim, na im) s a nönemü (< oth•, képző hímnem ü sza
Yaknál (abóth, elóhóth). Ezen anomaliák abból az idő
Lől valók, midön még a héberben sem dőlt el egészen a 
nemek kérdése t10. l.). 

A névelő aazn mássalhangzók előtt eldobja a z-t s a 
következő betüt megkettőzteti: az fa (affa); a héber 
néYelö «hál • szintén az elejtett l betű helyett kettőz· 
teti meg aszó első mássalhangzóját (12. L). 

Az esetek közül a genitivus a magyarban épúgy mint 
tt héberben csak viszonyítás által történik (Isten be
széde); a dativns szintúgy történik: Istennek beszéde ; 
az accusativus t ragja azonos a héber <<eth,> tá1·gyi név
elövel (12. l.). 

A személynévmások azonosok : én-ani, te- atta, 
ö- hú (15. L). A genit. enyém stb., a dat. nekem(én
nekem)stb., az accus. engem stb.,az abla t. tölem (éntőlem) 

stb. ragozás héber mintára történik, holszintén a szemé
lyes nénnás összekötve valamely partikulával adja 
ezen névmási eseteket. 

Az egy birtokos több birtok s a több birtokos több 
birtok (házaim stb.) jelzésére az •i•• (ijota) betüt hasz
náljuk, a mi teljesen a hébernek felel meg (Versuch 

7. l.). 

A ban-ben határozó rag nem más, mint a hébe1· b 
előrag (157. L) s a •mi» kérdő névmás szintén feltalál
ható ugyanazon alakban a héberben (Ü. d. Alml. 21. l.), 
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Ennyire vitte Beregszászinak mélyt·eható kutatása 
és széleskörű nyelvismerete a héber-magyar rokonság 
kifejtését, midőn 1803-ban a nagy Révai Miklós Elabo-
1·atior-ja jelent meg, mely munkában már nem az ide
oda kapkodó, hanem a megállapodott gondolkodású, 
mereven megjegeczesedett nyelvészeti módszert hir
dető Révai áll előttünk. 1779-től kezdve foglalkozik 
nyelvtudománynyal s ismer mindent, a mi előtte 

grammatikai téren történt (Bánóczi, R. M. élete stb. 
~5 1. s k.ll.) Elődeimind a héber-magyar rokonság hívei 
voltak, tehát Révai is rajong ezen eszméért. (( Hogy a 
zsidó és magyar nyelv 1·okonok, előtte föltétlenül bizo
nyos, kétségbe vonhatatlan igazság. A hasonlatosságot 
kérdés tárgyává tenni neki annál kevésbbé juthatott 
eszébe~ mert épen a héber nyelv képzésének analogiája 
vezette őt a magyar nyelv titkának megoldásában 1> 

(Bánóczi 266. L ). )) Oly nagy megegyezés van köz tük, 
hogy a kettőnek ugyanazon származásá t senki sem 
fogja tagadni, ha csak nem esztelen. Az általam kifej
tett szavak közül több mint ezer !'okon a héberrel. Sőt 
még tovább is megyek s kimutatom, hogy a mi nyel
vünk természete egészen héberes.)> (Idézve Bánóczinál 
267. l.) De már 1790-ben a finn rokonságet fogadta el. 
Mit tegyen? Sutba vesse tíz évi szakadatlan munkás
ságát? Bizony nem dobja tűzbe iromány ait, hanem 
megalkudott a helyzettel: megtartotta előbbi elméleté t, 
de lemondott a túlzásról, annyira, hogy Kalmárt és 
Otrokocsit deliri etymologii, fanatici, visionarii czímek
kel illeti (Elah. 51. 1), s megtoldotta az éjszaki rokon
sággaL (•Azt hiszem - írja már az Elaboratiorban 
Lk. 46. sk. ll. - hogy ami nyelvünk a hébernél idősebb 
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nnyt'Ltól sz{trmnzott. A héberektől nem szá1·mazunk, de 
nyelvünk s n mienk közt mégis oly rokonság van, a 
minő egy nagyanyának különböző leányaitól eredt 
unokái közt. A finnekről azt tartom, hogy ők velünk 
egy közös ős törzsből eredtek, de a kettő közül egyik 
som származik a másiktól. )) 

Nem vagyok illetékes annak a megitélésér e, vajon 
Révn.i ezen megalkuvása szándékos volt-e, vagy pedig 
a tudós meggyőzödésén alapult, annyi bizonyos, hogy 
Hévn.i illetékes méltatói tuloznak egy kissé. A magyar 
nyelv titkának megoldásában n em a héber nyelv kép
zésének önálló tanulmányozása vezette őt, hanem elö
<lei, lt kiket ismert, a. kiket azonban munkájában nem 
említ. N em Révai fedezte fel az igék személyragjainak 
személyes névmási e1·ecletét, hanem Pereszlényi - ki
től Révai legtöbbet tanult (Bánóczi 260 l.) - adta 
meg neki az impulzust a bővebb kifejtésre. Nem Révai 
fedezte föl azt sem, hogy névutókhoz is járninak a sze
mélyes névmások, hanem Beregszászi, kit bizonyára 
szintén ismert. Révai mindazonáltal igen becses ada
tokat azoigáitatott a héber-magyar rokonság felderíté
sóhez, melyeket a következőkben foglalhatunk össze. 

Diftongusok nincsenek sem a héberben, sem a mR.
gyarban (65 l.). Mint a héberben nemcsak egy, de több 
gutturális hang van (elif, hé, cheth, ájin), úgy régente a 
magyarban is több volt, mit a halotti beszéd bizonyít 
(chamuv stb.) 67 l. A t tárgyrag egészen azonos a héber 
tárgyi c1eth» névelővel, melynek «e•)·je a magyarban is 
megvan, csakhogy néha cca••-ra vagy ,,Ó,)·ra változik; 
pl. könyv-et, hal-at, falat-ot (971.). A d és gy betük föl
cserélörlbetnek, mit a jobbágy szó bizonyit, mely a bé-



ber obád (szolgál) szóból ered. A d és sz betűk kölcsö
nösségét (elégedik és elégszik) is a héber bizonyítja, 
hol a daleth és zájin szintén fölcserélődnek A t és g 
betiik kölcsönössége (ismét-ismég) ugyancsak a héber
ből magyarázhat{), hol a t és k helyettesítik egymást 
(a khem és tem ragoknál) (11 9-1~3 . ll.), s viszont a 
héber t magyarban k betűre változott, mint a többe 
ok-ök rag mutatja, melynek e1·edetije a héber óth töb
besrag (198. l.). A héber hímnemű többesrag «im~ ere
detileg •jam,>-tenger szó volt, innen eredt a magyar 
kifejezés a sokra: tenger nép, tenger gyümölcs (201. l.). 
Az első rendsz~név el képző j e a hébe1· jaál gyökből 
származik, mely kezdést jelent (2 2. l.), a többi rend
s-zámok <edik'' ragjának i-je szintén a héberből ered 
(séni, selisi stb.) (282. l.). Az elválasztó névmás akár (ez 
vagy az) a hébe1· ácbár (másik) szóból származott (423. 
l.). A kicsoda kérdőnévmás eredetije a héber k~jczád 
(430. l.) . A sza-sze felszólító rag (adsza) nem egyéb, 
mint a héber czáv (parancsol) szó (710. l.). 

Ennyire olvadt le Révainak hébm·-magyal' össze
hasonlítása, melJI·öl fiatal korában még azt hitte, hogy 
cca kettő közös származftsát csak az esztelen tagad
hatja••. 

Révai halála után Verseghy cdogadtatott az ország 
hivatalos grammatikusává t (Toldy II. k. 67. l.), ki szin
tén a héber-magyar 1·okonság elméletének híve volt, 
mely az egyedüli pontot képezte, amelyen a két nagy 
ellenség, Révai és Verseghy, nem hányhatott egymás 
szemére semmit. Verseghy sem tartozott a túlzók 
közé, söt «ha kétségtelen is a magyars a szent nyelv 
köz ti rokonság,,, határozottan kikel az olyan törek n ?::; 
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ellen. mely •a magyar és héber nyelv között csak 
dialektikai különbséget akar látni ,• {Proludium 66. §.). 
Yer-eghy a torokhangok beosztásán (26. §.), az idők és 
módok összehasonlítá án (61. és 62. §§.) kívül, m elyekre 
már elödei is utaltak, csak a következő megegyezéselu·e 
alapítja a r okonságat : 1. A m agyar nyelv szelleme 
nem biri meg a szóképzésnél a magánhangzó-torló
dá..~t tepeek helyett epék, barnaul helyett ba1nul) s a 
héberben is meg van a szabály, hogy a szónak végső 
vokalisa elűzi (p ellit) a rag kezdő vokálisát. 2 . A hé
berben m egváltozik ragozás vagy továbbképzés esetén 
a szó hangsulya 8 ugyanazt látjuk a magyarban is. 
3. t gy a héberben, mint a magyarban csak egy dekliná
czió 8 konjngáczió létezik, melynek m íntájára hajlít
hatók az összes szavak. 4. Mindkét nyelvben ragoztat
nak a névszók és igék (68- 72. §§.). 

L átjuk, hogy a héber-magyar rokonság kérdése, mely 
még Beregszászinál uralkodott a nyelvészet terén, már 
Verseghynél másodrangú kérdésa é lett. N em csoda ; 
hiszen a nyelvújítási harcz édeskeveset törődött 

nyelvtudománynyal s csak a nyelv széptani müvelésére 
~s gazdagítására irányult a főfigyelem. Elszunnyadt a 
h~ ber-magyar rokonság kérdése, m elyet Horvát István 
nem tudott fölébreszt eni. Nem bolygatták többé ; a.z 
akaelérnia vette pártfogásába a magyar nyelvészet 
ügyét , s R<·guly, Hunfalvy és Budenz kutatásai óta az 
altáji nyelvek felé fordult a figyelem. Három évazáza
clon kereHztül Hzakadatlanul feszegették a héber rokon
Hágot, ma a finn-ugor rokonság diadalmaskodik. IIogy 
a jövő század tudósai mit fognak még kisütni, azt 
l" 'l'KZ<! mu nam tuclbatni, ele ma mít.r tu<luuk annyit, 
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hogy a Sajnovica által felpanaszolt lapp-héber rokon
ság utáni kutatás oda fejlődött, hogy Bunsen felfede
zése óta senki sem kételkedik azon, hogy Babyléniá
ban - mielőtt még semiták jöttek volna oda- turáni 
népek laktak. Az asszir-babylóniai ékiratok közül ki
válnak a vallásos tartalmú feliratok, melyek nyelvezete 
elüt a más tartalmú feliratokétól s a melyet akkád 
nyelvnek neveztek el a tudósok. Lenormant, Die Magie 
der Chaldae1· und die Urgeschichte von Akkad ez. 
munkájában igen meggyőzően fejtegeti ezen vallásos 
feliratok alapján egyrészt a finnek mitologiájának és 
vallásos nézetének azonosságát az akkádokéval, más
részt & turáni nyel v ek szoros rokonságát az akkád 
nyelvvel. Lenormant számos példával bizonyítja, hogy 
a magánhangzók változásának szabályai, a többes és 
kettős képző, a deklinácziók esetragjai, nemek nem 
létezése, a személyes névmások, az utáragokkal történő 
igeragozás, a negativ j elentésű igeragozás, továbbá a 
számok, a családi kört, emberi testrészeket, házi álla
tokat, növényeket, földet, eget, légköri vált_ozást s a 

nélkülözhetetlen cselekvéseket kifejező szavak azono
sak az akkádi s a turáni nyelvekben, s legközelebb áll
nak a fi.nnhez. Ezen akkád nyelvet beszélő népcsalád 
volt Babylénia őslakossága, s fölényét csak Kr. e. 14. 
században veszítette el, miután századokon át folyto
nos érintkezésben egy helyen Összekeveredve lakott 
sémi népcsaládok kal, melyek mindin.kább kiszorították. 

Ott tart tehát ma a tudomány, hogy nem a galyak
ban, hanem a gyökerekben keresi a rokonságot. A ma
gyar rokon a :finnel, mindkettő a turáni népcsaládhoz 
tartozik, mely a történet elötti korban az akkád nyel-

A11 lMIT Évkönyve 1898. 
11 
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vet be z ~lte Babylóniábn.n, melynek ök volta.k első 
c.lzinliztilt lakói, ott érintkeztek a sémi népcsaládokkal 

' s ba tekintetbe Yeszszük a természeti tö1·vényt, mely 
~zerint népek érintkezésénél mindig a magasabb kul
turtijú néJ) sajtití~ia el ftZ alacsonyabb kulturán levő 
nél) nyelvét, minthogy amaz érzi szükségét az érint
kezé. nek, úgy a jövő század nyelvtudósai talán végle
ge~en eldönthetik majd a kérdést, hogy j'ött létre a 
ht;her-magyar nyelvtani és szótári hasonlóság. 

II. 

A héber-magyat· nyelvrokonság nyelvtani szempont
ból tárgyalt történeti fejlöd~sét a következökben aszó
egyezésekkel akarom kiegészíteni. "h1inthogy azonban 
'\"askos kötetre rúgna, ha az összes szókat felsorolnám, 
a 1nelyeknél rokonságat véltek az egyes irók fel
fedezni, - hiszen maga Révai dicsekszik azzal, hogy ö 
több mint ezer szóra mutatta. ki a héber eredetet -
azért csak a.legfeltünöbb egyezéseket válogattam ki. 

A tudományos kuriózumok lombtárába valók ugyan 
e szóegyezések ; de érthetőbbé teszik, miért tartotta 
fenn magát ily soká a héber-magyar nyelvrokonsá.W 
eszménye. 

Otrokocsi Fóris Ferencz: sáfár-szafár (olvas, számol) ; 
erdö-arád (vad); madzag-mézach (öv); köröm-keróm 
(kéreg): hold-holid (szül. megújul) : ökö1·-ikkar 
(szántó); sátor-szatár (rejt) ; kicsiny-katón; fehér-peér 
(tlísz); szór-zara; alkotó-lókét (gyüjtö): ember-óhér 
(á~enö, mert az ember e világon csak átmenő utas). 

Ortel János: Addig-ád; alá-ala t fölment) ; álom-
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chalóm ; alunni-lún (az éjt eltölteni); angyal-amehal 
(per metathesin malach-ból) ; árad-jarád (lement); 
araaz-zer esz ; l;>ársony-argaman(bibor); bélyeges-pileges 
ágyas); bezár-aczár (aj in in b mutato); büz-baás; dajka
jónék; derék-jórékh; dörög-barak (villám); drága
dagár (gyüjt) ; éj jel-lajil ; ékes-ebések; élesít-látás; 
ezer-ézer (segítség); frigy-brith; gesztenye-egóz (dió); 
homok-chóma (fal); iga-jagá (fárad) ; idő -étb; jutalom
jebúl (gyümölcs) ; kár-jákár (drága); köd-éd; lakat
laká t (gyüjt); nyár-nér (fény) ; nyomorult-morút (ki
fosztott); ok-chok (töTvény); szék-kész ; szikra-zík ; zár
sáár (kapu). 

Debrecze:ni Grammatika : Akaszt-achaz (megfog); 
apa-á b; betü-beth (betta) ; dob-tóph ; eme, emlö-ém 
(anya); én-ani; fejér-báhir (fénylő) ; galuska-geluszka 
(kerek kenyét·) ; göde-gedi ; héjja-ajja; kincs-ginze; 
negédes-nagid (ú1·); szakál-zakan; sarátnag-szerapb; 
sugár-zohár ; támasz-tamáeh; udva1·-iddar. 

Molnár János: Cheszed-esedezés (kegyelem) : széir
szö1·ös; ófor-por; bakar-ökör; szené (tüskebokor)
széna; kócz (tövis)-kócz; dárdár (tüske)-dárda: 
chara-harag; bájitb (ház)-pajta; berécha (tó)-bárka : 

.1·ephaim (óriás)-hárpia ; erecz (föld)--ércz; chereh 
(fegyver)-karabin; chedvah-kedv; chékh-gége; n ész 
(jel)-nesz : debhás (méz)--viasz; sír (ének)--sírás (jaj
gató ének); khanász (gyüjtött)--kanász; needá1· (bi
~eyzó)-nádor; szukkah (sátor)--szük ház ; kisszéh 
(trón)-kis szék; reseth (háló)-rosta; sichét (pusztí
tott)- siket; kikar-kör; heged (ruha)-bekes : chaczáhh 
(vá.gott)--szabó; górnél (jótevő)-gyámoló; éczah (ta
nács)-ész. 

J l* 
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Gyarrnathy Sámttel : Asszony-issah; bálvány-báál; 
harom-beír; bátorság-batoach (bizalom); biró-abi r 
(erős) ; falni -hala; gyalog-jalach (jár); gyehenna-gehin
nom: gyökér-éker; gyümölcs-gem ul; hamar .. mahar; 
barag-oharah; kád-kad (korsó) ; kaszabolni-katzáb; 
kigyó-chájó; köröm-gerem (csont); lakoma-lakham ; 
mese-másál; pazarolni-pazar; pézsma-beszem ; rette
gés-reteth ; söre-sór; szamár-chamór; zarándok-zar 
(idegen); szomjú-tzama; csatorna-tzantera; virág-pe
ráeh; öcs-ach ; zörög-sórék. 

Beregszászi Pál: ének-enu (feleljetek, énekeljetek); 
bot-sébhet; sor-thór; igen-ókhén; vár-ir (város); verem
bór; nyög-anáeh; sül-czóleh; kaczag-czachak; szükül
czúk; téved-tóeh; ón-anokh; utcza-chúcz; fúni-phúach; 
kény-geón (büszkeség); feleség-pileges; kapar-kabhár; 
koporsó-kebher; mász, rámász-ramász (csúszik); szu
szog-szosz; nyög-naák; kér-ka1·a (hív); kalács-chalá th ; 
csak-akh; övedez-ófád (éfód); Tészeg-sikkor. 

Végre Beregszászinak a maga nemében egyedül álló 
szentirás magyarázatát akarom közölni. Über die Ahn
lichkeit stb. 193. lapján Salamon példabeszédeinek 
13. fej. 11. versét: Hón méhebheljimot, vekóbécz ál jád 
jirbeh, mely mondat értelmét a hehhel és kóbécz ál 
jád szavak nehezítik meg, következőleg magyarázza: 
hebhel==hever, kóbécz==kevés; ál jád entspricht dem 
ungarischen Sprachgebrauch : amim van, két kezemmel 
kerestem, od er : elélek két kezem után is. Tehát a mon
dat fordítása ez : 

Nagy vagyon heverés folytán kisebbszik. 
De a kevés a kezek (szorgalom) által gyarapul. 
Ujpest. Dr. Venetianer Lajos. 



' INSTANCZIA AZ URISTENHEZ. 

A özegény Weisz Dávid roppant szomorú ábrázattal 
jött haza szombaton este a templomból. 

Az asztalon készen várta a fonott viaszgyertya, a 
füszeres doboz és a pálinkás pohár, amik arra valók, 
hogy segítségökkel illendőképen elbucsúztassék a sá
besz ; örvendező kandisággal állta körül az öt kóczos 
hajú apróság az asztalt, várva a czeremonia megkezdé
sét és gondolatban találgatva, ki lesz ma a szerencsés, 
a kinek meg szabad innia a pálinkamaradékot, ha majd 
a viaszgyertyára is jutott, meg a testvérek is körül fog
ták kóstolni az édes italt. A csepp N aftáli - a neve 
hosszabb mint ő maga- tudván, hogy ő a táti ked
vencze, legközelebb posztirozta magát a pálinkás po
hárhoz és apró kezével fel-fel próbált nyúlni az asz
talra, hogy elérje vele a havdálát, a fehér és piros 
szálakból font viaszgyertyát, melyet a bucsúztató héber 
áldás után önkezüleg meg fog gyujtani s azután pálin
kával való leöntés által eloltani a családfő, szimboliczc 
jelezve ezáltal, hogy vége immár a szemhatnak: sza
bad tüzet gyujtani, oltani és - egyebet is dolgozni. 

A sápadt anyának gondbarázdálta arczán is valami 
örömfényféle villant meg, miko1· belépett, ((jó hetet.. 
ki:vánva, a gazda. Nem annyira a viszontlátás öröme 
volt az, mert hét poronty - kettő, az Isten nyugosz
talja meg, künn fekszik a temetőben- meg a létért való 
kemény harcz alaposan kiöli a szerelemből a szenve-
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délyt. A gyenge örömfény, mely a Weisz Dávid szo
morú · ábrázatának láttára aggodalmas kifej ezésnek 
adott mindjárt helyet, abból a gyenge reményből eredt 
volt, hogy a férj talán j ó hírt hozott a templomból. 
Most már szó nélkül is tudta a szegény asszony, hogy 
az a remény is hiú volt, mint sok más. 

Weisz Dávid nem nagyon hederített rá a magzataira, 
kik alázatos tisztelettel csókolgatták ·meg kérges kezét. 
Csak a kis Naftálinakl ki bizalmasan csimpaszkodott 
bele a kopott ünne~i kabátj ának szárnyába, próbálta 
meg szórakozottan végigsimítani a rendetlen sörtéjét, 
azután rezignált egyhangúsággal daráltale a szombat
menti imádságot. Megtörtént a gyertyagyujtás, egyen
kint megszagolták a fűszeres dobozt, azután leöntötte 
Dávid pálinkával a viaszfonat lángját, mire a szesz sis
tergö, kékes lánggal folyt szét a puszta asztalon, nagy 
vígságára a piczinyeknek, kik nem félve a tüztöl, bele
paskoltak morzsányi tenyereikkel, mely mulatsághoz a 
Naftálika vidám síkongatása képezte a hangulatos me
lodramatikus kisé1·etet. 

A gyermeki öröm ez ártatlan kitörése nem volt ké
pes simára egyengetui a redöket, mik az apa bomlokát 
takarták ; nem oszlott el a ború, mely ott sötét tan y át 
ütött. Körüljárt a pálinkás poh ál·; a gyermekek sorra 
megkóstolták a maradékot, mely végül a legidösebbnek, 
a bogárszemü Máiesinak jutott, a ki minden disputá· 
czió nélkül élt a visszatartás jogával s kárörvendő 
gesztussal nyelte le a megmaradt egyetlen korty rosz
topsint. Ez az önhatalmu eljá!·ás azután arra indította 
a több izben megnevezett legfiatalabbik öce:!Csöt, hogy 
félrehúzza száját H olyan keserves rívásban adjon nem-
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tetszésének kifejezést, hogy az u,nya (ki máH tudua 
ilyenkor helyes eszközzel rendet csin~lni) sietve vett ki 
a láda fiából egy darabka czukrot, melyct a torka Hzu.
l<adtából üvöltő 1'álikánttl{ száj~\.bu tömve, vf.IJahogy 
helyreállította a komolyan fenyegetott h ázi békót. 

Dávid gazda odaszólt a feleségének: 
- Sprincze ! Kaptak-e mar vacsorát a gyerekek. 
Habozva felelt az asszony. 
- Honnan kaptak vo] na? ... HiHzen tudod .. . 
- Tudom, tudom ; már én mindent tudok. No luH, 

ha még nem kaptak, akkor csak feküdj enek le a nólkül. 
Ma n em lesz vacsora ! . . . N in cs ! . . . 

Az asszony könyes szemmel vetköztette le u, kiseb
beket. A nagyobbak sietve bújtal< maguktól uyos:t;O· 
lyáikba. Tudták, hogy nem jó a táti közeléhon lenni 
ilyenkor. Mert a milycn nyájas apu, volt Dó vid u mikor 
jó kedve volt, ép oly hirtelen j ántau volt a kezo felhöR 
időben. A kongó gyomor móg sem f}~j annyiru, mint a 
kem ény ütés vagy a megtépázott huj. Púr percz muh·n 
olyan békésen aludtak a gyerrnekek, mintha libap cchc
nyés vacsora után jóllakottan tértek volna nyuga
lomra. 

Ekkor aztán Dt't.vid gazda levette az almttriom teto
jéről a ritka használattól poros tintatartót, n tollseprií
ből metszett magának egy Hzéles fogásu pt·nnát, u 
milyen a hébor iráshoz való, tisztn papirlnp iH akadt 
egy elórtóktelenedett obligáczió hátáról a u mogorvu. 
ember, szó nélkül, szorgalmasan hozztt fogott n levél· 
íráshoz. 

Egy darabig várt Sprincze, a míg meg nwrtc kér 
dezni: 
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- Mit irsz, Dávid ? 
- Levelet. 
- Azt látom ; de kinek irod? 
- ~agy úrnak; az egyetlenn ek, a ki még segíthet 

rajtunk. 
- Hát nem. végeztél semmit ? 

- Semmit, semmit. A kinek megesik rajtam a szive, 
annak nincs pénze s a kinek pénze van, annak szíve 
nincs. Szegény ember, hitvány ember. Hitvány ember
nek pedig nem adnak kölcsön még egy fabatkát sem. 
Az emberektől bátran éhen veszhetnénk: én is, te is, 
az a nyomorult, rongyos öt poronty is. Lemondtam az 
emberek segítségéről végkép. 

- De hát akkor mire való ez a levél ? 
- Ez nem embernek szól. 
- Azt mondtad, nagy úrnak. Hát az a nagy úr nem 

ember? 
- Az a nagy úr az Isten. 
Sprincze asszony megdöbbenve tekintett férj ére. 
- Dávidkám, talán útközben benéztél a korcsmába, 

vagy elvesztettél valamit hazajövet ... 
-Az eszemet gondolod, úgy-e? Hál' I stennek, ez 

az egy megvan még teljes épségben és részeg sem va
gyok. De én tudok okoskodni, nem hiába tanultam én 
a biblián kívült·asit, mislet és a taln1udból is jó dara
bot. Így okoskodom: Hogy van isten, az bizonyos, mert 
hiszen a szentirás mondja; hogy Isten tudott csodákat 
tenni, az is bizonyos, mert hiszen szintén benn van a 
bibliában. N o hát, ha Öf;apáimmal tudott csodát tenni, 
akkor velem is tud, mert ö most is isten. Irok én tehát 
neki levelet; rábizom a~ instáncziámat a szélre ; ha 
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van csodatévő isten, a mint én hiszem, akkor a szél 
hozzája juttatja a levelemet és akkor ő, a seregek Ul·a, 
fog módot találni arra is, hogy a váJaszt hozzám jut
tassa. Érted·e mármost és belátod·e, hogy nem vagyok 
sem részeg, sem bolond ? 

Az asszony az érvek súlya alatt lehajtotta fejét és 
hallgatott. 

Dávid pedig megü·ta a levelet s a mikor megvolt 
vele, felolvasta a hitestársának : 

(( Mindenható, örökkévaló isten, Izraél istene l 
<<Hozzád kiáltottak apáim, mikor negyven napig 

éhezének a pusztában s hozzád kiáltok én is, a ki. hosz
szabb idő óta éhezem hetedmagammaL Szegény vagyok 
és nyomorult és az emberek legfeljebb csak sajnálkozni 
tudnak felettem, de segíteni nem akar rajtam egy sem. 
Eddig békén tűrtem ínségemet, nem zugolódtam, holott 
hívebben teljesítem tíz parancsolatodat, mint akárhá· 
nyan, a kik bőségben úsznak, mert jól értettek ahhoz, 
hogy kell a szegényeket 1negcsalni s utolsójukból ki
fosztani. Engem ez a vád nem érhet, mert soha nem 
volt semmim. S n1ost csak azért folyamodom hozzád, 
b ogy szabadíts meg a gonosztól. Ha nem _segítesz raj· 
tam, bünössé kell lennem. Nehány nap mulva itt lesz 
a húsvét s ime te parancsolád, hogy húsvétkor csak 
savanyitatlan kenyeret szabad enni nyolcz napon ke
resztül. Lásd, nekem savanyú kenyé~re is csak nehe
zen telik -- te láttad, hogy Ina éhes gyomorral tértek 
pihenőre ártatlan kisdedeim - és a maczesznek az 
üzérkedő hitfelek nagyon felBrófolták az árát. Nem tu
dom megvenni, nem, sehogysem. Arról nem is szólok, 
hogy magzataimat, kiket a te hited jámborságában ne-
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velek, nem tudom uj gunyával ellátni a te nagy ünne
l>edre ~; hogy szégyenletes dísztelenségben fogják meg
ülni a te szent napjaidat. Csúfj a, nótája lesznek a 
többi gyereknek és szívökben engem fognak vádolni. 
Hogy ez n1ennyü e fáj egy apának, azt neked legjobban 
kell tudnod, a ki milliók és milliók apja vagy. Ments 
meg a bűntől, Adonáj , és a fájdalomtól. Segíts rajtam, 
keress fel szegény hajlékomban, gyámoltalanok táma
sza, megszomo1·odottak vigasztalója, valamint én téged 
felkereslek égi trónusodon. Engem könnyen megtalál
batsz, Czélen1bon~ lakon1 tt Sopron felé eső végen; n. 
lu\.zszám 503, a templomtól a hetedik ház. Alá.zattuJ 
maradtam hü fiad 

liVeisz Dávicl. )) 

Sprincze asszony mi kifogást sem tudott emelni a 
levél ta1·tn.lma ellen, mely ekként approbáltatván, 
Dttvid gttzdtt annak 1·endje szarint összohajtotta, ellátta 
pecséttel s rtlirta, ugyancsak jobbról balra csavarodó 
hóber bottikkel (egyéb irást nen1 ismert) · fL pontos 
czimet: 

A mindenható, ö1•ök UristeH 

Ó szent f'elségének 

* Ozált,m = Nt\mot·Kt'\rosztúr (Sopronmegye). A jll.mbm· zsidó 
I.'Zt n 8v.M ~kt'lroszh snht\ sem IUondja ki. 
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Elvégezvén a nagy munká.t, Dávid odament az ab
lal{hoz és kinyitotta. Koromsötét éjszaka volt s az ebek 
ugatásán kívül csak a szél sivítása hallatszott be a azo
bába. V alósá.gos kis fergeteg kerekedett ott künn ; a 
zél becsapott a szobába s dühösen fujta el a pisla 

faggyúgyertyát, melynek kétes világánál il·ta volt meg 
\V e isz Dávid az öregbetűs instánoziát. 

- Látod, Sp1·incze, az első csoda már megvan, szólt 
Dávid a sötétben nejéhez. Az isten egyenesen csak 
azért támasztott ekkora szélvészt, hogy a folyamodás
nak legyen kényelmes ingyenpostáj a. A földi posta úgy 
en1 vitte volna el, még ha egyenes összeköttetése lenne 

is a ru ennyországgal ; külföldre nem szállit bérmentet
len levelet. 

Aztán némileg pathetikus hangon folytatta : 
- Menj hát, fájdalomszülte kesergő irás, menj neh.i 

a vak éjszakának s derüljön reád fényes hajnal ott 
fenn, rendeltetésed helyén. 

Ezzel kidobta a levelet a viharba . . . 
. . . A szegény Weisz Dávidot hiába mégis csak tul

ságba ragadta buzgó, jámbor hite. A szél nem vitte fel 
egész a sze1·áfok hazáj áig az inaéges kérelmet, hanem 
csak n, kastélykertig jutott vele, a holletette egy rózsa
bokor aljában n pázsitra. Ott t.aláJt ni reggel a gróf, 
mikor körüljárta a pu.rkot, megnézendő, mi kárt tett 
benne az éjszakai vihar. 

A lepecsételt levél fölkeltette a joviális mágnás kiván
csiságát. A zsidó betükkel irt czímet persze nem tudta 
elolvasni, de végére akarván járni a dolognak, magá
hoz hivatta a rabbit, a kivel a czímet is, a levél tartal
tuait is elolvastatta uutgánnk. Azhin megbizta n rabbi-
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nuHt, küldoné ol hozzá azt a r;zogény, j ámbor holonelot 
~~gyszorr;mind a Jelkére kötötte, ne r;zóljon az ügy felő l 

senkinok. 
Dávid gazditt !l kastélyig majd felvetette a kiváncsi

ság. Vajjon mit akarhat a gl'óf től e, a r;zcgóny topron
gyos W eisz Dávidtól. Usak nem akarhatja a gyapjuját 
tnegvétche kínálni neki, tt l<inek üzJeto m ég legfénye
sebb korában sem terj edt túl az uraságoktól lovetett 
férfiruhákon. Most- sajna - má1~ csak csontra éti 
rongyra szorítkozik az üzlet és olynt még r;oha Hem 
hallott W cisz Dávid, b ogy a grófok ilyen czikkckkel h1 
koreakednén ck. 

Alázatosan meggö1·nycclve áJl ott a móltóHágos úr 
előtt. Aszemét behúnyta, n ehogy cJkáprázzék a gróf 
azobáj ában uraik ocló pompától. 

- '\Veisz Dávid, szólalt meg nyájas hli!ngon a gl'óf, 
az Uristen megkapta a leveleelet s ime általam küldi a 
választ. 

Dávid körül forgott tt világ, mikor a gróf eléje tette 
a .. válasz(( · t, mely öt claralJ ropogó~; tizes bankóbóJ 
állott. Azt máig sem tudná megmondani bzegény feje, 
hogy tette zsebre a temérdek pén zt, amennyit ő eddig 
soha sem látott egy rakásban, hogy köszönte meg a 
grófnak a szíves közvetitést és hogy ért haza ismét a 
fényes kastélyból a düledt viakóba, melybe moat e~;
Hzerre akkora örömet és bolclogságot küldött a szegény 
ember folyarnodáHát rövid úton elintóző jóságoa isten. 

- Aprincze ! Sprincze ! ágált már mesAziről kézzel
lábbal. Megjött! . .. Megvan l .. . Ezer esztendeig él
jen a hiblia ; nem hazudik a csodákkal ! 

Bprincze asszony rnintha nem is a czélemi Weisz 
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Dávidnak, hanem a Hz~ntíráab~lí Lótnak lett voJna a 
feJesége, Úf,'Y állt CJtt há.mulatárJáiJ, mint ef,ry aúhá1vány. 

- Mícaoda? ... Csak nem? ... 
- Dehogy nem , d<;bogy nem. Megkapta, dica6rtes~k 

az ő szent neve; megkapta és már meg is küldte a mit 
k ~rtem. em hi ába, h Oh'Y ő az ·r az urak fel ett, ele 
nagy urat j H választott postásnak .. fit gondolsz, kit? .. 
A grófot .. . És mit gondolsz, mennyit küldött? ... 
No, találd kj szapor án r 

A Hzegény af!szony csak hátorta1anul, félve riszki-
rozva m eg a n agy összeg kimondását: 

- Tíz forintot . . . 
- Többet, Sprincze r 
- Húszat .. . 
- Többet! 
- Huszonötöt. 
- Többet, épen még egyszer annyit. Itt van, ni ! 

Itt van! 
És kivágta az asztalra az ötven pengőt. 
Aztán odabajolt a feleség füléhez és nagyot mondó 

képpel, halkan, hogy még a rozzant fal se hallba sa 
meg, súgta oda neki : 

- Az isten nem küld ötven forintot. Y agy küld szá
zat vagy semmit. Meg mernék rá esküdni, hogy százat 
küldött; ötvenel magánali tartoU a g16{ póstadij fejé
ben . .. 

Hudapest. Farka.rs bure. 



l , " 

TANITOKEPZONK. 

Tanítóképzőnk. Csak egy van és azért nem szorúl jel
zőre. Csak egy, egyetlenegy oly iskolánk van, mely 
egyenesen a magyar zsidóságnak nevel tanítókat. 
S azért is egyik legjelentősebb lapja a magyar zsidóság 
ez évi annalesének az az ünnep, n1elyet ez intézet ta
nítói, tanítványai és tisztelői 1897 október 31 -én meg
ültek : az országos izraelita tanítóképzőintézet negy
venéves fennállásának szép ünnepe. A történeti ünne
pek ősrégi tulajdona Izraélnek. Megemlékezni örömben 
a kiállott bajokról, ünnepi fényben előadni hossz~ há
nyódások és viszontagságok történetét, régi zsidó szo
kás. A ki ilyenkor legtöbbet, legszebben tud elbeszélni, 
azé a föérdem. 

Tanítóképzönk történetének is akadt ez alkalomra 
ily nagyérdemü előadója, ki sokat és azépen tudott be
szélni az iskolának negyven éven át viselt dolgairól. 
(<Az orsz. izr. tanítóképző intézet története,) czímén 
meg is írta Bánóczi fényes tolla iskoláj a történetét. 
Azaz többet irt puszta történetnéL A mult viszontag
ságainak* elbeszélése mellett ott találjuk a j elen álla
potának és tanulságainak leírását, majd a jövő remé
nyeinek és szükségleteinek jelzését is. 

E történetet megirni, és oly részletességgel, oly foly-

* Az Országos I zraelita Tanitóképzőintézet . Története. 
1857-1 897. Irta Bánócú .J 6 z R ef iga?;gat6. Bndapest, 1897. 
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tonassággal megil'ni, mint Bánóczi tette, épen nem le
hetett könnyü dolog. Csak igen kevés és szegényes 
nyomtatott forrása volt, mindössze 6 nagyobbára vé
kony értesítő. A többit élők emlékezetéből és irattárak 
homályából kellett felkutatni. De a kutatás, melyet a 
szerző a . historikus érzékével és a philologus pontossá
gával végzett, megérdemelte a fáradságot. 

Az intézet kezdetei a nemzetünk történetében is oly 
jelentőséges 30-as évekre nyulnak vissza. Schwab Löw, 
a nagynevű pesti rabbi munkásságáboz füződik a ma
gyar-zsidó tanítóképzés első gondolata is. Azon felter
jesztések között, melyeket a buzgó pap mint az iskola
szék elnöke maga ir a hitközségi elemi fiuiskola nyil
vánossága ügyében, van egy 18R6. év deczember 
havában kelt emlékirat is, melynek végbefejezése a 
következő toldalékot tartalmazza : Zum Scblusse erlau
bet diese Gem e inde noch den W unsch und die Bitte 
auszusprechen, dass mit der Sanction der Schule zu
gleich auch den gegenwartig bei der hiesigen Schule 
angestellten und für die Folge anzustellenden ordent
lichen Lehre1·n die Befugniss und die Bewilligung er
tb eilt werden und zugleich als Verpflichtung aufgetra
gen werden so ll, einen Prreparanden Cours zur Bildung 
und Erziehung für Schulleh1·er und Lehrergehil{en zu 
eröffffen, und daselhat die vorgeschriebene Theorie ü ber 
Lehrmethodik und Diclaktik vorzutragen, sodann aber 
den gebildeten Zöglingen ein öffentliches Zeugniss 
über die Lebr- und Gehilf-Befugniss ertbeilen zu 
können.>) 

De e nemes kezdeményezés nem nyerte meg a po
zsonyi főigazgatóság helyeslését és a hitközség elállott 
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a Seminarium Docontium Judaicum - mikén t a fő
igazgató nevezi - létesit ésének tervétől. 

A nagyközönség elé 1841-ben lép elősz:ör a zsidó 
prooparandia eszméj e. Ekkorjelenik m eg érdekében egy 
f1 nagyközönséghez intézett felhívás. A folhivást a 2() 
éves Ballagi Mór - ekkor még Bloch Mó1·icz - a ké
sőbbj hires szótáriró bocsátotta közzé, a kinek a zsidók 
cnutncipt:ttiój áról 1840-ben irt röpira ta és bibliafordí
thsa mú.r ekkor is sz ereztek ism er t nevet. Ballagi külön 
falszólitotta íL n agyközönséget és külön n. zsidóka t. 
A nagyközönséghez f~ Ra:jza Józseftől szerkesztett s 
Toldy ós Vörösmat·tytól ki adott Athe>taewrn, vn.lamint 
a /{ossttth Lajos Pesti Hh~la1J-jn, útj tín fordult. A zsidó 
hitközHógckhez pedig nómet;nyelvü nyo1ntn.tott felhivást 
kül<lött Azét. Az Athen ~'eum n. lelkos hangú felhh·á t n 
következő megjogyzóssoJ kiséri: 11Hn, n.Lutrjuk a. cz'élt, 
lwll 1Llutrnuul< n.nnnJ< oszközcit is. A zRidól{ m ttgyaro
SO<lt\.Ha nmnoaak zsidó, ht~nom nemzeti ügy is; ennek 
torjosztéHóro a lolkeH Bloch ~1óri c7! itt torvet l\özöl Jnc
lyct tt httzu.fittk pthtoláAú.t·n tLjt\nlunk. Alllirásokat nz 
Athen~um is olfog1~d ÓA főörömei közó fogj n szánlitnni, 
htL nz ügy clömo~<liM l'Hirn bt\.rmi oaokt'ly~ógot is tehc
tctHl.ll lún;~uth /JnJo~ po<lig ü~oket irjtt n Pesti Hil'lap
bu.u : «Örömünl<re vt\.lil{ olvn.~:~ó kö v.önRtigüuknok c fel · 
Hz<'llittt.Ht llomntathn.tni. Az oly htt~mfiltRttll t.i~ztn n<'z t<'k. 
mik(lt n. tndóA Hzot·zö nyilv,\nit, reméljük, n.lknhnnA 
Hf)g~<{('HZk(}z()k let-4ZilOk 1\ZOl\ olöitélot legylh~t\s~rt', Uli

HZeri nt - ~)tHÓ})ll lcgm íivoltt'bb orazt\gniht\lli pt'ldn s 
,zyt~korln.t. ollonch·o - mitu\lunk n1óg i~en soktul hiszik, 
hog_y aL zHi<M nm~ynn1\ Holm sem lollot. ~Jz vtuttng eh'i
ittqt~t.. Minrlou nye l\'iit' k közöt.t, kik houunknt lakjaH~. 
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tán épen u. zsidó az, a ki nemzetiségi antipathiát leg
kevésbbé táplál keblében ellenünk. Ha azt meggondol
tu]{, mennyil·e fontos dolog, hogy felkaroljunk magunk
hoz minden erőt, a mely nemzetiségünket gyarapít
hatja, terjesztheti: nem is lesz szükségünk a V"iszo 
nosság elvénél fogva megemlékezni, hogy a zsidók 
sohasem veték ellen vallá-si különbségöket, valahányszor 
közintézetek gyámolítására felszólíttattak. Következő
leg, hogy az igazság szoros kötelességünkké teszi , azt 
tenni ö irántok, mit tőlük magunk iránt kö,etelünk; 
elég lesz egy kis józan politikai számolá , hogy meg
győződjünk, miképen akármely valláson legyünk is, a 
minunyájunkat, az egész bont érdeklő közjót mozdit
juk elő, ba hogy ez egyszerű jeles felszólítá keblünk
heu munkás részvétre talál.» E felhivások és ajánlások 
nem maradbnttak hatás nélkül. Csodá.lkoz"Va, de egy
szersmind mély kegyelettel é örömmel olV"a uk ma 
különö "'en a, keresztény adakozók neV" eit. Ott "Vannak 
Blooh Mórioz gyüjtö h·én Bugát Pál prof. a hire nyel\
ujitó o1·vo , FogaTasi Jáno , a szótáriró, dr. Schedel 
rroldy) Ferencz, ujabb irodalomtörténetünk atyja. id. 
Sobedius Lajos az egyetem kinlló philologu"a é ae -
thetikusa, gróf Teleki Józ "ef és má ok; ott nl:n Klein 
Hermann gyüjtöivén: b. Eöttö., lgnácz. b. EötTÖ" Jó
zsefnek na.gyérde1nÜ ntyjn. gr. z~chenyi Istnin. stb. 
}>uky Miklós Hofiról 67 forintot küld e czelrn a Pt1:-.ti 
Hirlap szerkesztö --égének egy leYél kiséret~b~n. m~ly
nek \ égén ezeket irjn: ' Y aj ba n tehetösbek ezen sz~nt 
eztih-a tehetösebben •Hdoznának s igyekem~nek a min
den jórn kész, de hel~·zeténél fogn\ tuég t'ddig gyaknw. 
nwudhn tui, ro~sznl kesz tetett z~ic.ló népet ~Ul.Ytlgt -

·' • nnT 1\~k(\uy.,. t , t! 
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htg iH olőmo~dítani, hogy őket magunkhoz emel
h OH fili Je.'' 

l{i hitt volntL, hogy az ily kedvező auspiciumok 
111ollott magindult ügy ezúttal még sem kaphatott ele
gonelő óJotorőro. Maga az, ki kezdeményezte, nemso
lt\nL olejtotte. Ballagi Mór kót óvvel később keresztény
uy<'• lett ós nem volt többé ideje vagy kedve zsidó 
iigyokkel foglall<o~ni. 

ÜHnk tlz óvvel kóaőbben szólal meg ujból egy ener
gikus hn,ng a zsi<ló prooparandia ügyében. Hochmuth 
A bnthám, n kósőbbi nagynevü veszprémi pap, akkor a 
miskoloú i~r. iskola igazgatója aikra száll mellette 
u Dio jüdiHohe Sch ul o in U ngarn, wie sie ist und wi e sie 
l!'loin HOlJ.,, ozimü könyvében. Hochmuthnak már nem 
l<t llott pónzt kól'nie köí:íönségétöl. A pénz megvolt. Az 
tt millió fol'int szolgáltatta, melyet a magyar zsidóság 
11 Htru.foout1·ibution ~> czimén fizetett azért, mivel ő is 
k üzdött ttnnak u. földnek függetlenségeért, melyen ki
vül - ügy érezte ö akkor is, mint ma- nincsen 
szt\nuint hely. E milliót a királyi kegy tudvalevőleg 
z8i<ló cultus- ós iskolaalap néven a felekezet czéljaira 
t·endolte. Ez alapból Hochmuth mindenekelőtt zsidó 
prmpn.randiút kiván alapíttatni. Sőt azon tanakodik, 
ucm kellene-e mindjárt két tanítóképzöt felállítani ; 
t•gyet },olső-Mngya.rország, másikat az Alföld számára. 
Nom tudni, vaJjon Hochmuth könyvének hatása foly
tú n, de n n nyi bizonyos, hogy még a könyv megjelenése 
t'\v(nek, 1851-nek vége felé kérdést intéz a pesti elemi 
éR retUiskohtk igazgatója, Majer István, a pesti zsidó 
i~:tkolo.szókhez, hogy mennyiben tartaná szükségesnek 
l\K'" tnnitók elméleti és gyakorlati kiképzésére való nor-
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malfőiskola felállítását? Az iskolaszéknek természete
sen kedvező válasza csak 1856-ban nyerhet megfelelő 
elintézést. Ekkor intézkednek csak egy összefüggö sza
bályzati rendelettel az iskolaalap hováfordításáról és 
1856 juniusában felszólítja a helytartótanács a hitköz
séget, hogy az alapból a Lipót- vagy Terézvárosban 
felállítandó 4 osztályú főiskola (izr. mintaiskola.) sz á
mára gondoskodj ék a megfelelő helyiségekrőL 

A község persze a legnagjobb készséggel teljesíti a 
helytartótanács kivánságát, és nemsokára külön eme
letes · házat vett a Lázár-utcza és Herminatér - ma 
Dalszinház-utcza 10. sz. - sarkán, azt kellőn felsze
reli s a mintaiskola és prreparandia számára átadja. 

1857 október 8-án történt az intézet felavatása dr. 
Haas Mihály iskolatanácsos, a későbbi hires püspök, 
Wolf rendörségi főbiztos, Ságody cs. k. alpolgármester, 
Alkér tanácsos és mások jelenlétében. Az iskola első 
igazgatója a ma is élő és mindenkitöl tisztelt Lederer 
Ábrahám volt. 

A mintaiskola alapítás~t nemsokára követte a tanító
képző fölállítása is. 1859-ben október 24-én nyitják 
meg ünnepélyesen. A magyar sajtó feltünö módon ig
norálj a az uj iskolát. Részben, mert véletlenül mással 
volt elfoglalva, részben pedig úgy látszik, mert az uj 
iskolának germanizáló ezéizatokat tulajdonított. A ta
nítóképző megnyitásánál jelen voltak egyebek között 
Barton iskolatanácsos, Tandler helytartósági tanácsos, 
Conrad főpolgármester. Igazgatója ez intézetnek is ter
mészetesen Lederer Ábrahám. 

Igy jött létre hosszú vajudás, az eszmének többszö
rös fel- és letünése után első és mai napig is egyetlen 

12* 
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tanítóképzőnk. Hogy felállításával nemcsak egy szép 
eszme valósult meg, hanem valóságos szükségletet elé
gítettek ki, megmutatta mindjárt a j elentkező tanulók 
száma is. 32-en voltak az intézet első tanulói. Mily 
hiányos készültségü és mily szegény volt ez első tanu
lók csapatja, arról nem bir az intézet eleinte eléggé 
panaszkodni, s e panaszok viszhangj át ott találj uk a 
zsidó ügyeknek e korbeli szószólój ában, a Löwtől ezer
keaztett Ben Chananj ában is. S e rossz tanulóanyaggal 
is a buzgó tanítói kar mégis szép eredményeket bir fel
mutatni, és vizsgáin kivívja a felsőbb hatóság telj es 
megelégedését. 1861-ben vannak az első képesítő vizs
gálatok A tanulóanyag vegyességéről, de egyszersmind 
egyéb érdekes cuiturtörténeti tényekről tanuskodik a 
képesítések tarka minősége. A 25 jelölt köz ül 7 lett fő
elemi tanító, 3 négyosztályos föelemi iskolai altanító, 
8 önálló tanító, 3 háromosztályos iskolai altanító és 4 
kétosztályos iskolai altanító. 

Mindjárt az első képesítések után kéri a tanál-i kar 
az intézet véglegesítését. De csak 1864-ben kapja meg. 

A véglegesítésről szóló leirat a «királyi izr. tanító
képezdé»-hez van intézve. A helytartótanács 1860 
elején így czímezte volt : izr. cs. k. prreparandia. De a 
<tkir. izr. tanítóképezde •) czím sem állandó. Maga az 
intézeti igazgató és nyomán mások ismételten így hasz
nálják: «A pesti kir. izr. mintafőelemi tanoda és a vele 
egybekapcsolt képezde». Deutsch Henrik, az intézet 
későbbi igazgatója, 1870-ben így nevezi «a budapes~ 
kir. izr. orsz. tanítóképezde•), majd Békey tanfelügyelő 
1880· ban <c a kir. ora z. izr. tanítóképezdeu. Külön 
rendelet nélkül 1881. fogva a mai czím állandó-
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sul: "Otsz. iz t'. tanítóképzőinlé::.et. • Ime. e jelentékte
lennek látszó czímváltozásban hogy tük1·özödik 'i za 
egy j elentős rész országunk föváro unk, és nyehiink 
történetéből, mintba a né' e történetét is körüllen
gené nemzetünk legjobbjainak, egy Deák Ferencznek. 
egy Szarvas Gábornak a szelleme ! 

Mondani sem kell, hogy a lefolyt 40 év alatt nem a 
né\" és czím az egyet]en, a mi az intézeten megvált<>
zott. M'egváltozott, azaz át,áltozott ott minden e 40 é' 
alatt : személyek és szervezet, \ezetés és felügyelet) fel
osztás és oktatásidő, tanterv é tannyel v, és mindenek
előtt hely és helyiség. 

Kezdjük az utóbbin, a legkülsőlegesebb de azért nem 
jelentéktelen tényezőn. EI·edeti helyi égében a Hermi
natér egyemeletes sárga sarokházában 1 72-ig maradt 
az intézet. Ekkor átköltözött a Rombacb-utczai z ina
góga mellé belyezett községi épületbe, innét pedig át
ment az 1877/8 tanév elején a rabbi-képzőintézet uj on
nan épült díszes palotájába (Rökk-Szilárd-utcza 26. sz. 
a hol még most is van. Téved, ki azt hiszi, hogy az in
tézet új fényes ottbonában jobban érzi magát, mint 
első, sze1·ény helyiségében. Nem nüntba a régi mon
dás : parvadom us, magna qui es és ennek megforditottja 
éreztetné hatalmát, nem mintha a ház nagy vagy Zll 

jos volta, vagy esetleg a hatalmas szomszéd vagy a fé
nyes környezet zavarná a csendjét. Épenséggel nem. 
Ellenkezőleg áll tt dc log. A hatalmas szomszed. a rabbi
képzőintézet, nagyon is nagy csendet szerez igénytelen 
társának, akkora csendet, hogy sokan el is felejtik. 
hogy a rabbi-képzőintézet mellett, árnyékában meghu
zódva, él és létezik egy tanitóképzöintézet is. Az épül~t 
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elnyomta a lakót. Cultur- (és cultus-) ügyekben nem 
igen járatos közönségünk csak seminariuroot ismer 
a Rökk-Szilárd-utczában, és minthogy a seminarium 
szó nálunk, legalább zsidóköröben, majdnem kizárólag 
csak a papnevelőt jelenti (másutt épen tanítóképzőket 
jelöl aszó nagy határozottsággal)- rokonszenv, gond 
és gondolat tárgya csupán csak a rabbiseminarium. 
8 ba egy-egy zsidó Rökk-Szilárd nagyot gondol ~s cse
lekszik, és bősége szarujából a seminariumi épületet 
látogató tanulóknak juttatni kiván többet-kevesebbet, 
adományát bizonyára a seminariumnak, a rabbiképző
intézetnek, nyujtja, és a tanítóképzőintézetnek alig jut 
valami. Hogy még aránylag legjobban informált hit
sorsosaink is mennyire nem tudják a két testvérinté
zetet, melyet csak külső kapcsok kötnek össze, egymás
tól megkülönböztetni, arra e sorok irój a a maga ta
pasztalatából is tudna egy-két épületes példát. De csak 
annyit akarok itt felhozni, hogy még az utolsó jubi
leumi ünnepély alkalmából is, . mikor napi és tanügyi 
lapok hosszú czikkekben előre ismertették az intézet 
történetét, csak az igazgató éber gondja tudta megaka
dályozni, hogy az ünnepélyről író hirlaptudósítók ne 
a seminanum ünnepéről írjanak a tanítóképzőintézeté 
helyett. Hogy a testvérintézet nevének és hirének e 
nyomását talán nemcsak növendékeinek anyagi gondo
zására nézve, hanem más tekintetben is megsinyli a 
tanítóképző, az több mint valószínű. De hogy maga 
az anyagi gyámolítás kérdése mennyil·e szellemi 
kérdés is a tanítóképzőre nézve, arról még alább 
lesz szó. 

Miként helyiség dolgában, úgy véletlenül több egyéb 
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dologban is három stádiumon ment át az intézet tör
ténete. 

Három volt - egy ideiglenes helyettesítés rövid ide
jét kivéve - mindenekelőtt az igazgató. Az érdemes 
Lederer Ábrahámot követte 1868-ban a buzgó Deutsch 
Henrik, ezt 1887-ben a ma is az intézet élén álló Bá
nóczi József, n emzeti tudományosságunk és zsidó mü
veltségügyünk ez előkelő alakja. 

Az utóbbit betegsége idején 1892 elejétől 1893 köze
péig helyettesítette a derék Mendl Lajos, ki az intézet 
jubileumával együtt ünnepelte ez intézetnél negyven 
évig folytatott tanári m~kásságát. 

Az igazgatókat a 40 éven át együttvéve R4 tanár 
és 22 tanító támogatta munkájokban, közöttük, a 
ma működö jeles erőkről nem is szólva, oly ki
váló emberek, mint Birnonyi Zsigmond, ma a buda
pesti egyetem tanára, Halász Ignácz, most a kolozs
vári egyetem tanára, Schreine1· Márto n, a berlini Ho ch
scbule für jüd. Wissenschaft tanára, Eisler Mátyás, 
kolozsvári főrabbi és egyetemi magántanár, Hajnóczi 
R. József, szepesi tanfelügyelö, Radó Vilmos, az olvasó
könyveiről és ifjúsági iratairól ismeretes tanítóképző

intézeti tanár, Bartos Fülöp, Reif Jakab jónevű reál
iskolai tanárok, Bokelberg Ernő, a magyar tornaügy 
egykori vezetőembere és mások. A jelenlegi tanári és 
tanítói kar áll Bánóczi József igazgató n kivül a követ
kezökből: Balogh Ármin, Barna Jakab, Bein Károly, 
Füredi Ignácz, Krausz Sámuel, Major J. Gyuln, MáJnai 
Mihály, Mendl Lp,jos, Ózer Zsigmond, Stern Mór, a 
magyar tanári és tanítói karnak nagyrészt már iro
dalmi munkásságok 1·évén is jól ismert e jelesei. 
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Az intézet felügyelereben is három időszakot külön
böztethetünk meg. Az első 1850-1 66-ig tartott; a 
második 1 66-1 80-ig; a harmadik 1880-tól máig. 
Az elsőben a pestvárosi igazgató és a hitközség állott 
az intézet élén; a másodikban a tankerületi főigazgató 
és az országos iroda gyakorolja a felügyeletet; a harma
dikban az igazgatótanács és a vezérlőbizottság teszik a 
felügyelő hatóságot. Az igazgatótanács annak idején a 
következőképen alakult meg : Elnök : Békey Imre fő vá· 
rosi kir. tanfelügyelő; a törvénykövetelte többi öt tag: 
Kármán Mór egyszersmind alelnök, Schweiger Márton 
késöbb társelnök, Simon József, Wahrmann Sándor, 
Pollák Henrik ; midőn az utóbbi lemondott, helyébe 
Kohn Sámuel budapesti rabbi lépett, és végül az inté
zeti igazgat-ó. 

Hármas lépcsőzetet mutat az iskola felosztásában is. 
Eleinte 1859-1870-ig volt kétéves tanfolyamú, 1870-
1880-ig volt bároméves tanfolyamú, 1881-töl máig 
négyéves tanfolyamú. 

Már korántsem elegendő a hármas szám a változá· 
sok mennyiségének megjelölésére a tanterv dolgában. 
Miként Bánóczi irja, a tanterv még az egyes azervezeti 
idöszakokon belől is állandó hullámzásnak volt kitéve. 
De ebben- úgy gondolja- első sorban hazánk álta
láno~ ~ügyi viszonyai tökrözödnek, bár némileg 
spe~talis ?koki~ járulhattak hozzá a módosulások gya
~on, volt~oz. Erdekes, bár szintén az egész hazai tan
ugy~el p~rhuzamos fejlődéstmutat az oktatás nyelve. 
Eleinte ne~ et a tanítóképző nyelve - úgy, mint akkor 
a bu~~estt katholikus tanítóképzőé is - de már az 
tS60-Jkt u. n. októberi diploma után erősen megindul 
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erre nézve az izraelita tanítóképzőben i. a magyarosa
dás mozgalma. Egy ideig még átmenetill vegyes német
magyar az oktatás nyelve. mig végre egyidejűleg a többi 
magyar iskolákkal ez is egészen magyar nyelvűvé lesz, 
és Ausztriából bevándorlott egy-két tanítója is nem
csak lelkében, de nyelvében is egészen magyan·á lesz. 
Hogy mennyire magyar és tiszta magyar története leg
ujabb időszakában, arra nézve oly nevek, mint Simo
nyi Zsigmond és Bánóczi József, elegendő biztosí
tékok. 

T agyon érdekes dolgokat tudunk meg az intézet tör
ténetéből a tanulókra nézve. Tanulókul beiratkoztak a 
40 év alatt ~997 -en, közülök é"\" közben kilépett a beir
taknak 18,28°/o-je. A tanulók között életkol'llkÍa nézve 
legtöbb volt a 17- 20 éves, ketten voltak csak 14 éve
sek, de viszont ketten 35 évnél is idősebbek, de a 
25-35 évesek épenséggel nem tartoznak a kivételek 
közé. Bzüleik társadalmi állására nézve legtöbb volt az 
iparos és bérlő gyermeke (446), mindjárt utánok követ
keznek a szatócs ok és kiskereskedők gyermekei (402), 
188-nak a szülei kereretképtelenek, 162-é községi al
kalmazott, 66-é rabbi, és csak 40-é, ez a legkisebb szám 
(belőle átlag 1 jut 1 esztendőre), földbirtokos. Az egész 
ország zsidóságának rohamos magyarosadásáról tesz
nek tanuságot az anyanyelvre vonatkozó adatok. Míg 
az intézet első igazgatója arról panaszkodott, hogy a 
növendékek legnagyobb része azért nem tud magyarul, 
mert az ország északi és nyugati megyéiből valók; ime 
1 80 óta számítva 147 4 magyarral szemben tn indössze 
267 többfelé oszló (német, tót éa egyéb) idegenajkú áll, 
és a tanítóképző ma rn~h·. úgy mint pélclául az egyetem 



iH, Ht~jnálattaJ tapaaztalja, hogy sok tanítványa sehogy 
aem tud németül. 

Kóaz, u,r.az oklevelea tanitót összesen 7H3-at bocsá
tott Hz{trnyára a:t!í intézet, dc ezek között csak 592 volt 
'"~ intózet növendéke, a többi magánuton készült, 61 
jelentkező egyáltalán nom birta a képesítő vizagát meg
ú,lhtni. Igen tanulságosak a képesítő vizsgálatra jelent
ke~ettek illetöaégórc vonatkozó adatok. A felsőmagyar
orazági Nyit1·amegyc után a dunántúli Veszpxém adja 
a Jegtöbb tanító t, ó~ megint Trencsénmegye után Fejér. 
Jelentős olclahól egészítik ki a számok a magyar zsi
rlóafig atatisztiknját. Kitünik belőlük, hogy úgy Felső
M~tgyarorazág nyugati, mint a Dunántúl északi xészé
bcn egy vagyonilag szegény, do értelmiség dolgában 
nagyon törekvő zaidó népesség lakik. Amannaknagyobb 
intolligentiája valószinűleg Cseh- és Morvaoxszág szom
ezédsú.gának n,z eredménye, mely területek zsidóságára 
megint Boro~zló ós Bel'! in, az uj abb zsidó mü v eitség e 
szülőhelyoinek közelsóge hathatott müvelőleg; a Du
nántúl zaidósttgának nagyobb értelmisége pedig meg
fclel o vidél< egyóh lakosságánál is található aránylag 
n~tgyobb müveltségónek. Maga a zs.idó lakosság sürü
aóge e vidékeken is perazo tekintetbe veendő tényező'. 
Egy tanítót sem adtak Besztercze-Naszód, Csik, Há
romHzék, Kie-Küküllő, IV/áramaros, Nagy-Küküllő, Kis
Küküllő, Szilágy- ós Zólyommegyék. Ezek között talán 
logér<lokesebb Máramaros, a hol bizonylíra nem a zsidó 
lakOHI:nig gyór volt~\,ban keresendő a tanítójelöltek hiá
.nyánn.k az oka. 

Nagyérdakii statistikai adatokhoz jutunk továbbá, ha 
az izraelita tn,nitóképzöt egybevetjük más felekezetek 
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hasonló intézetei vel. Ami egyetlen egy tanítóképzőnk
kel szemben van a római katholikusoknak 26, a gör. 
kath. 4, a gör. keletieknek 4, az ev. ref. 3, az ág. ev. 6 
tanítóképzőj e, (továbbá fentart még az állam is 22 ta
nítóképzöt). Ez az egy tanítóképzönk többe kerül, mint 
átlag a felekezetek egy-egy képzője. A rómaikatholiku
soknak egy-egy képzöje kerül 6,914 fo1·intba, a gör. 
katholikusoké 5,892-be, a görög keletieké 13,995-be, 
az ev. reformátusoké 12,313-ba, az ág. evangelikosoké 
7,617-be- a mienk pedig kcriil21,385-be (az állami 
persze még többe 28,222-be). E körülmény tanítókép
zönk, első sorban tanáraink magasab b minősítésével 
függ össze, a miből persze az egész intézet színvona
lának magaA voltára is lehet következtetni. A tanárok 
számára nézve ellenben épenséggel nincs valami ki
Yáltságos helyzete. Rosszabbul áll e tekintetben mint 
a római katholikus, a görög keleti és az ev. református 
középiskolá~ átlagosan. 

De a legmeglepőbb számokat találjuk, ha a tanító
képzőnkben a tanuJók segélyezésére fordított összegnek 
arányát az egész fentartási költségb ez, egybehasonlit
juk a különbözö felekezetek tanítóképzőinek megfelelő 
számadatai val. Mig a jótétemények összege a görög 
katholikusoknál a fentartási költség 42.3o;o-jét teszi, a 
római katholikusoknál 36·50/o-et, az ev. reformátusok
nál 2~·7 °/o -et, az ág. evangelikosoknál 20· 80/o-et, gö
rög keletieknéJ 18·80/o-et (és még az állami intézetek
ben is 17·6°/o -et), addig az izraelita tanítóképzőben csak 
10°/o-et tesz ez összeg. Ki hitte volna, hogy ép ami 
felekezetünk intézete kullog itt leghátul? Persze ha
sonlóan szomorú adatokhoz jutunk, ha megnézzük, a 



WAl .. DAPFlt~L ,JÁNO ' 

tnnulóknn.k hány ~zázalékát segélyezik. Itt ugyanis azt 
találjuk, hogy az tíg. ev. iskolákban 119·30/o, az ev. re
form. 103·1 o;o~ a görög kath. 75·5°/o , róm. kath. 42·2o;0 , 

görög keleti 35·5o;o és az izraelita tanítóképzőben 

:14·1 Ofo. 

8 evvel eljutottunk ta,nítóképzőintézetünk legszomo
rúbb pontjához, legfájóbb sebéhez, talán az egyetlen
hez, mely folyton sajog és minél előbb gyökeres orvos
lást követel. Azt a szégyent csak nem tűrheti felekeze
tiink, mely uton-utfélen el szeret dicsekedni a maga 
jótékonyságával, hogy ö segélyezi a legszegényesebben 
a maga tanítójelöltjeit, azaz az ö tanítóképzőjében fáz
nak, éheznek, kinlódnak legtöbbet a növendékek. Ott 
kapják ug~·an a legderekabb tanárokat, ott a legbecse
sebb oktatást, legnemesebb nevelést, de ott kapnak leg
keve "'ebb ennivalót éhségök csillapítására, legkevesebb 
ruhát meztelenségök betakaráS'ára, legkevesebb könyvet 
tanulásuk megkönnyítésére. Mily szomorú, végtelenü! 

zomorú e tény, ha meggondoljuk, hogy nekünk 
nemct:iak tanult, nemcsak buzgó, nemcsak jámbor 
tanitók~a van szükségünk, hanem szükségünk van 
ép testü. ép lelkű, ép kedvü tanítókra. Szükségünk 
van az cly tanitókra, kik nem kóros, sorvadó testtel s 
nem elket:ieredett, fanyar lélekkel fognak nemes, de 
nehéz munkájokhoz, hanem kiknek teste friss a já
rásra. hegyen-völgyön barangolása, tornázásra, ének
lésre, lelkük fogékony minden iránt, ami szép és ked-

• • ~émely tanuló ez iskolákban ugyanis ösztöndíjat és se· 
gély1 kal'· és így két zercsen számítva tOO-on túl emeli a 
1.ázalék záwot. 
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ves mezőn és réten, erdőn és folyó partján, természeti 
és emberi kö1·nyezetben. Friss és vidám, nyugodt és 
megelégedett tanítók kellenek a világnak, azaz kelle
nek a gye:i·mekeknek. A kicsiny gyermekeknek még in
kább mint a nagyobbaknal{, a szegényeknek inkább 
mint a gazdagoknak, a zsidó gyermekeknek inkább mint 
bármely más felekezethéz tartozóknak. Igenis szüksé
günk van friss és jókedvű tanítókra, kik kirázzák gyer
mekeink csontjaiból az évezredek nyon1ása folytán be
léjük szorult félszegséget és idegességet, lelkükből az 
ugyanígy beléjük oltott, velük született izgathatóságot 
és élességet. 

E munkát, e fontos, halaszthatatlan munkát csak oly 
tanítók végezhetik, kik tanítójelölt korukban nem nyo
morogtak annyit, amennyit a mostani izraelita tanító
jelöltek nyomorogni kénytelenek. 

Izrael gazdag embereinek kezébe van letéve e sze
gény tanítójelöltek sorsa. 8 e sorstól függ a leendő ta
nítók lelki állapota. E lelki állapottól pedig sok ezer 
zsidó gyermek testi-lelki épsége. Vajha megértenék 
a magyar Izraélnek földi j a vakkal megáldott fiai az 
okok és okozatok e jelentős lánczolatát, és ösztöndíjak
kal, alapítványokkal, vagy legalább is a Bánóczi igaz
gatótól alapított segélyegylethe való belépéssei könnyí
tenének a leendő tanítók helyzetén. Nagyobb miczvabt 
nem teljesíthetnének és jobban nem törölhetnék le 
homlokukról azt a megszégyenítö bélyeget, melyet egy 
}fagyarországból Francziaországba szakadt élestollú 
iró próbált nemrég egy külföldi nagy gyűlésen rájok 
sütni. Bizonyára igazságtalanok e maró nyelv vádjai, 
és a m~ayar gazdag zsidók tanítóképzőnkön fogjtik mi-
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nél előbb bebizonyítani, hogy nem Nordaunak, hanem 
Bánóczin ak van igaza, midőn (<a közönség jóságába, 
nemes szívébe vetett hite elevenebb, mint valaha)). 

Hiszszük és reméljük mi is, hogy nemsokára be fog 
következni az idö, melyet az országos izraelita tanító
képzőintézet igazgatója és történetirója lelki szemével 
lát, nnidön minden zsidó preparanclistának meglesz a 
tisztességes ruhája és emberséges lakása, a téli hideg 
nem fogja elbetegíteni és az egész esztendei éhezés nem 
fogja megrontani; midőn örökös harczát a nélkülözéa
sel és a vele járó kisé1·téssel föl fogja váltani az állandó 
béke és biztos nyugalom ideje, melyben hálaérzet fo
kozta buzgósággal fog készülni a felekezetnek és köz
nek szolgálatára,, . 

Hadd zárjuk Bánóczi e szavaival vázlatunkat, és te
gyünk amint ő tesz : bizzunk a jövőben, a sikerben 
a magyar zsidó tanítóképzés jövőjében és sikexében. 

Budapest. Waldapfel JánoR. 

J1jLETKÉPEK. 

LULÉ D'MISZTEFINÁ. 

Ha. 'lzt hiszitek, hogy e név viselője spanyol grand 
vagy legalább is franczia marquis, akkor nagyon csa
lódtok; mert ö megint nem más, mint egy bóche1· és 
jesiba-társam, a. kit van szerenesém nektek bemutatni. 
Mikor, mintegy 25 évvel ezelőtt, a kisvárdai jesibára. 
jött, még úgy hívták, hogy : Joszele J(rec.~enyeff, a mi 
clt!ggé bizonyítja, hogy bölcHője nem ringott a Táj ó, dc 
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nem is a Szajna partján, hanem igen is a Tisza mentén, 
még pedig ott, a hol legkeskenyebb a folyó, mert ő Ke
recsenfalván született, Mármaros-Sziget közelében, mely 
helységet a zsidók és rutének Krecsenyeffnekneveznek. 
Magas növésű, széles vállú, igen szép és erős ifjú volt 
ő; de sajnos, szellemi képességei és lelki tulajdonságai 
nem tartottak lépést testi fejlődésével; olyan átlagos 
tehetség és 'meglehetős középszerü tanuló volt. Nem 
volt sem éles elm~je, sem nem dicsekedhetett a talmud
ban való nagy olvasottsággal, vagyis, mint a j esibán 
mondj ák, nem volt sem <c chárif 1> , sem <c bóki )) . Mind
azáltal sok tekintetben felülmult bennünket, társait. 
Így például majdnem az egész Z ó h art betéve tudta s 
egyáltalában igen jártas volt a kabbalisztikus irodalom
ban. Emellett tüneményszerü számoló müvész volt; 
nem adhatott föl az ember neki olyan nehéz példát, 
melyet pár percz ala.tt meg nem fejtett volna, persze 
csak úgy fejből, mert k1·étával és plajbászszal nem igen 
tudott bztnni. 8 volt még egy tudomány, malyben pár
ját alig látta, melyben igazán müvészi magaslatra 
emelkedett, nevezetesen a kártyajáték nemes tudomá
nya. Ebben közelismert tekintély volt. A legnagyobb 
szakértök nyilatkozata ezerint nemcsak Kisvárdán, de 
az egész Nyiraégen nem volt olyan kalábe1játszó, mint 
ami Lulénk. A ki ismeri a Nyirséget, az felfogbatja, 
mit jelent ez. Hogy a kabbalában jártas, azon senki 
Aem csodálkozott, mert mindnyá.jan tudtuk, hogy szülö
helye ' K1·ecsenyef ősidők óta fészk e a chászidóknak, o. 
kiknél n. Zóhar nagyobb tekintélynek örvend, mint a 
talmud, s a kik magát a hibliát is kizárólag kabba.lisz
tikns n:tórlon ~rtolmezik éA magyarázzák; de hogy mi-
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képen lett számvető és kártyaművészszé , az még ma is 
talány előttem ; valószinűleg rátermett en~e a müvé
szetre. De roppant büszke is volt ám a müvészetére, 
melyet nagyra tartott, a mint egyáltalában igen beca
vágyó ember volt. Büszkeségének és becsvágyának 
köszönlleté ezt a szép spanyol nevet is : Lule d'Misz
tefiná. Történt pedig a dolog következőkéPJD· 

\olt a j esibán egy önképzőkörforma ~yesületünk. 
Persze ennel{ az egyesületnek nem voltak alapszabá
Jyai, nem volt sem elnöke, sem pénztárnoka, de még 
csak neve sem volt az egyesületnek. Egyszerüen min
clen azorobaton délután összeültünk a Béth-Hamidráa 
nagy termében s felváltva előadást tartottunk valamely 
talrnudi problema fö)ött. Csak minden negyedik azoro
haton volt megengedve, hogy némi (cmaggiduszh is 
mondj~nak, vagyis exegetikus-horniletikus előadást 

tarthassanak, melyre azonban igen ritkán vállalkozott 
valaki ; mcrt a bibliával való behatóbb foglalkozást 
bármily hihetetlennek tessék is, valósággal igaz - a 
jnsibán csekély értékünek, unalmasnak tartják s min
cleo erejüket a talmudi tanulmányokra fordítják. Vol
tak társaim, a kik kifürkészték a talmud legmélyebb 
aknáit is, ellenben nem tudták Jezsájás, Jób vagy akár 
a zsoltárok egy kissé nehéz versének egyszerű értel
mét. Ennek a majdnem pszichológiai talánynak ma
gyarázata abban az irányban rejlik, mely a produktiv 
Rzellemi erőt egész mivoltábnn foglalkoztatja a mely a 
jeRibán már körülbelül kétszázad óta uralkodóvá lett 
s az úgynevezett •chilluk~t-ban és •pseth -ben nyilat· 
kozik. Hogy mi az a chilluk vagy psetl? Megkisértem, 
bogy tnegtuagyarázzatu. Lényegileg a cllilluk utánzása 
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a talmudban foglalt disputácziónak, de úgy, hogy ép
penséggel nem törődik a vitatkozás tárgyának igazsá
gával, sőt szándékosan tépi és marja azét a közelfekv ő , 
tehát a z igazságnak megfelelő értelmet, a mi mellett 
oly éleselmüség müködik, mely képes felismerni R ki
fürkészni a legfinomabb különbségeket és hasonlósá
gokat, s ez i_leselmüség találékonysága által kérdések 
és válaszok l'ormájában egy magában véve oly logikuA 
egészet fűz össze, mely megalkotójának becsületére 
válhatnék, ha inkább az igazság kikutatását, mint szel
lemi képességének nyilvánítását tűzte volna ki felada
tul. E gondolatszövedék fonásában a lehető legnagyo bb 
tér van adva a tanulóknak, s az annál csábító bb lehet, 
mert itt a képességnek majdnem egyedüli mértéke a 
virtuózitás, s az első sikerült obilluk nem ritkán meg
állapítja a bócher hírnevét és szerencséjét. A kisvárdai 
jesiba ifjuságát is egész esztendőn át ez az önmaga 
által szőtt háló tartotta fogva. A hálót már a Zemán 
(félév) kezdetén kivetették, mikol' a nagy c<Halóchó
Tószfesz » kiadása végbe ment. Halóchó-Tószfesz pedig 
nem más mint a talmudnak egy kiválasztott fejezete, 
melyet a rabbi a legtekintélyesebb bóoberekkel egyet
értve szemel ki. Ezzel nyitják meg az iskolaévet, s Rz 
összes rávonatkozó idézeteket és idevágó kommentáto
rokat oly buzgalommal és azorgalommal tanuJják, a 
mit teljes lehetetlenségnek tartana bárki, a. ki ajesihák 
életében részt nem vett. Istenem, milyen gyönyörűség 
is volt az, mikor megtudtuk, hogy mi lesz a Zenltín 
Halóchó-Tószfesze! Olyan buzgón törtük-martuk ma
gunkat, olyan töprengést, fürkészést vittünk \'égbe, 
tnintba a tudománynak legfontosabb rejtélyeit kellett 

Az IMIT Évköo:rn 181*'. 
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volttit ntogoldani. H~ógy<.mnck tartotta kiki, hogy éjfél
után h{tl'Otn óníuál olöhh lofeküdjók. Nómelyek nem 
vál'hattnk be tuég a nap fH1ke1tót acm, hogy a lámpa 
Hfipndt fónyónél kieszolt kórdóst tanítójukkal és tárAaik
kal kö~öljól<. Egyik azórt Azaladgált, hogy választ ke
t'(!R fwu ogy l<ól·dóHro, n m{taik meg kérdést ]r eresett (szó
H~ ri11t igy van) egy már kósz feleletre. A bócber-azállá
Ho lc on, n hoszJnedroshon és a zsinagóg/ udvarában, 
Hokszor tnóg a nyilt utczán is lármáztunk, viaskodtunk, 
v i tntlcoztun le, dulu.J<odtnnk, s ez a zenebona eltartott leg
u.láb h hnrom hétig, mig előrkezett a bőn óhajtott nagy 
nu.p, n rniko1· n, rn.hhi els6 előadását ta1·totta a Halóchó
' PóH~foH7. fölött, s tna.~a is kilépett a vita~tkozáa porondjára 
ÖH a nrtgy ~enebona cAak most kezdődött igazán. Na
~yon tormószetos, hogy a pset1 önképzőltörünkben iA 
m·alkodott. A ki ogy jó chillukot mondott, az nagy 
t,ctHzóAhon éR tiHztolethon részesült, nem ahhoz mórten, 
hogy hnzgó tannlmány által milH~pen kutatta ki az 
ignzságot, hane1n n. AZel'int, hogy mennyi elmésséget 
hirt kifejteni, e n1ennyibcn tett tanuAágot talmudholi 
olvo.Rottságának ós jártasságának széles köréről. 

Kiilönös, hogy ennek a szellemi játéknak középpont
ját M•timúninak kell képeznie. Egy <cfanyar Rámbám1> 
uólldili ehilluknak, vn.gyis ha a vitás tárgyra vonatko
zólng nem idézi Mttiml'tni iratainak, rendesen a <c,Tad 
l In.ohaP~áka» nagy miivénok egy olyan helyét, melyben 
n talnnul eredményével összeütközni látszik, vagy azt 
mint d1aláchát• nem jegyezte föl, nincs semmi igazi 
ingPre; egy «hn.rhen Ratnham)) nélküli chilink annyi 
mint }lOZHgö nülkUli nagy lakon1n.. Maimúninak, a szel
lerut',riáR fUozofuRnak, a mély gondolkodónak kell a 



, ' ELE'J'KEPEK Hl 5 

legszánalmasabb .és legagyafurtabb valótlanságok alap
jául szolgálnia. Ö neki, a ki a legnagyobb azorgalom
mal és rendszeresítő szellemmel alkotott nagy munká
ját, a J ad Hachazákát azzal a szándékkal irta, hogy a 
talmud eredményeit a megerőltető és időrabló viták 
nélkül tegye hozzáférhetővé hitsorsosai számára, ép
pen ennek a munkájának kell a minden mérté
ket meghaladó vitatkozásai szenvedély czéltáblájává 
lennie. 

Egy szombaton délután tehát, midön ismét össze
gyültünk, Mechele Pecsenájdorf (Pécsújfalu), a bócherek 
egyik legelmésebbje tartott előadást. Nagyszerű chillu
kat mondott. N agy ismeretkörrel és mindent átható 
élességgel vitt a harczmezőre egyik tekintélyt a másik 
után, s mint a pánezélas lovagokat, úgy vonultatta föl 
egymás ellen az érveket. A Risónim és Acharónim, 
vagyis a régebbi és az újabbkori talmudi tekintélyek
kel a legmerészebb evolucziókat végeztette, hogy körül
fogj a s legyőzze öket. Későb b azután egy igen mély 
értelmű fordulattal békét szerzett az ellenséges felek 
között, úgy hogy a legerősebb csatazaj is a talmud
Rtratéga puszta szellemi manőverének tünt ki. Mikor 
beszédében erre a forduló pÓntra jutott, azzal a héber 
szólásmóddal élt, · melylyel minden talmudista élni 
szokott akkor, midőn maga is érzi, hogy valami nagy 
elmésséget, de egyuttal vakmeröséget, az igazságtól 
távol álló dolgot mond, nevezetesen: (ILulé demiszte
finá bojiszi ómérl), vagyis: «ha nem kellene félnem, 
hogy nagyon is me rész dolgot állítok, azt mondanám ~ 
stb. Az előadás ehagadott bennünket és noha Mechelé
től sokat vártunk, mégis meglepett bennünket gondo-

13* 



latainak bátor sasszárnyalása., dialektikájának elme
éle és gazdagsága. 

Mechele után fölkelt J aszele Krecsenyeff, nemhagyta 
öt nyugodni beteges becsv.~gya, s meg akarta osztani a 
babért az előtte szólóval. O is belekezdett egy chill ukba, 
de nem volt meg az a képessége, hogy & távolfekvő 

dolgokat müvészileg egybekapcsolhatta volna. Mind
azonáltal előadása közben ö is ezt a szólamot használta: 
• L ul é d'misztefiná . . . » 

Alig hangzott el ajkáról ez a szó, az egész gyüle
kezet oly homeri kaczajba tört ki, a minöt talán ebben 
a hely égben sem hallottak még, s minden oldalról 
odakiabáltak gúnyos megjegyzéseket. «Nézzétek a J a
szelét, már fél is, hogy valami nagyot merész~},,, 

mondá. az egyik. ,Jaszele, ha félsz, inkább hazakisér lek», 
szólt a másik. Egy harmadik pedig stentori bangon 
kiáltá : t. Fiuk ! L ul é cl'misztefiná, azt mondanám, hogy 
ö nagy chammer• (szamár). 

Jaszele eleinte ijedten állt ot.t, de csakhamar bele
találta magát helyzetébe s versenyt nevetett a nevetök
kel, úgy hogy végre l!em is tudtuk, kit nevetünk volta
képen, csakis azt tudtuk, hogy mine/; nevetünk. 

- • Fiuk! szólt J aszele, hát csakugyan olyan sületlen
séget beszéltem, hogy nem is akartok végig hallgatni?,, 

- Nem, válaszolták neki, ellenkezőleg, azt az esz
mét, melyet fölvetettél, nagyon jól el lehetne fogadni, 
hanem 1neH!sz egyáltalában nem volt. Lulé d'miszte
finá, azt mondanók, hogy a kalábriászban sokkal 
Hze~b chillukot azoktál mondani, mint a gemárában. 

Es a nevetés ujra kezdödött. S ettől a percztől fogva 
aJaszele Krecsenyeff név egész6n eltünt a kisvárdai 
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j esiba lajstromából s helyette bekerült a Lulé d'Misz
tefiná. 8 meg vagyok győződve, hogy ha egy ekképen 
czímezett levél jött volna Kisvárdára, a levélhordó 
minden további t eketória nélkül tudta volna, kinek 
kézbesítse. 

Három héttel ezen esemény után - épen olyan 
szombaton, melyen horniletikus előadások tartása is 
meg volt engedve - Lulé d'Misztefiná ismét szót 
kért. Bibliát tartott kezében, s olyan komoly arczot 
vágott, mint egy misézö prépost. Megkezdte előadását: 
«A ma olvasott szidra első pószúkja (verse) így szól: 
Ezek azok a szavak, m elyeket Mózes a J ordánon túl 
mondo~t az egész Izraélhez. >> (Móz. V. k. 1 ,) Az Irás 
ezen szavaihoz Ibn Ezra a következőket j egyzi meg : 
<<A mint megérted a tizenkettök titkát,,. Valamint: <c Mó
zes m egírta a törvényt>>. Továbbá: <cA Kanaánita akkor 
az országban vala>>. Továbbá: <c Azon a helyen, melyen 
Isten kinyilatkoztatta magát,>. Végre: <cl\{ert lásd, az ö 
ágya is vaságy - így ism ered tn eg az igazságot)). 

Fiuk, szólt Lulé , a multkor kinevettetek s nem akar
tatok végig hallgatni; mind máig nem felejthettétek el, 
hogy akkor egy m eg nem felelő kifejezéasel éltem. 
N os, ha van valaki köz tetek, a ki az épen most hallott 
helyet Ibn Ezrában megmagyará~hatja, ak1<or meg
csókolom a kezét és rabbinak nevezem; ele ha senki 
BeJD találkozik, a ki érthetövé teheti Ihn Ezra idézett 
szavait, akkor azt mondom, hogy mindazok, u, kik n 
multkor kinevettek, egyszerű amhoórecz-ok (tudatll\
nok). Ime, nézzétek, boztam magammal egy olyan 
chumeat (Pentateuch), melyhez Jbn Ezra kommentárja 
,·an mellékelve, hogy F;Hjlit szcm(· ft•kkel győzőcijctr.k 
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meg róla, hogy az idézett hely valósággal úgy szól, a 
hogy én czitáltam. Itt a könyv, forgassátok. •> 

A könyv kézről-kézre j árt. Nem hittünk saját sze
m ünknek. Elolvastuk az illető helyet többször is, de 
mentől többször olvastuk, annál rejtélyesebbnek lát
szott, s akárhány chárifnek (éleselméjünek) híTében 
álló bócher volt kénytelen pirulva bevallani, hogy nem 
érti Ibn Ezra szavait. 

Az, a mit az Önképzőkörben Ibn Ezrából Lulé fel
olvasott, a legm~részebb, legszabadelvűbb kifejezései 
közé ta,rtozik Rabbi Abrahám ben Ezrának. I smel'etes, 
hogy Spinoza az ő Theologiai-politikai Traktatusá
ban (Cap. 8.) lbn Ezrának ezt a helyét kiinduló pont
jául válasz~fa · azt ~egmagyarázza. Szükségtelen 
megjegyeznem, hogy Lulénak nem volt szikrányi fo
galma sem Spinozáról és müveiröl, tehát a Spinoza-féle 
magya1·ázat teljesen isme1·etlen volt előtte. Belem.agya
rázott tehát mindenféle kabbalisztikus dolgot Ibn Ezra 
szavaiba. Éreztük ugyan mindnyájan, hogy ez a ma
gyarázat nagyon erőltetett és kevéssé szellemes, de 
azért mégis figyelemmel hallgattuk, örültünk, hogy 
legalábbvolt egy közöttünk, aki valamimódon megtudja 
oldani a rejtélyt. Lulé rehabilitálta magát s majdnem 
vissza adtuk neki becsületes J aszele Krecsenye:ff nevét. 
Ekkor fölemelkedettJékele Szredner, a kit mi a ((csöndes 
·Jékelének1) is hívtunk, mert nagy esze daczára csak igen 
ritkán vett részt a pi! púlban s izgatottan moudá: Fiuk, 
lulé d'misztefiná, mondhatnám, hogy Rabbi Ábrahám 
ben Ezra most megfordult a sirjában, mert itt olyan 
képtelenséget akarnak belemagyarázni a szavaiba. 1> 

(•Ha jobb magyarázatot turlsz, hadd balljuk hát'', 
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szólt Lulé izgatottan. Úgy van, úgy van! kiáltották min
denfelől. ((Gyujtsd föl egyszer te is Jékele a gyertyádat. ~ 

- ((Adjátok ide azt a könyvet, felelt a csöndes Je
kele, egész sereg ilyen rejtélyes helyet mutatok nektek 
benne, s mindegyiknek végén ezeket a szavakat fogjátok 
találni : ((A bölcs hallgasson n, vagy : «Itt ti tok van» , 
vagy: (1A ki érti, az hallgasson. )) Nos, fiuk, én tudom a 

'"titkot, de bölcs akarok lenni és hallgatok.» 
A gyűlést erre befejez tük s az egybegyült bócherek 

szétmentek. Ámde hárman, nevezetesen Mechele Pe
csenájdorf, Lulé d'!viisztefina és az én csekélységem, 
a kik a csöndes Jékelének intim barátai voltunk, nem 
hagytunk neki békét, hogy fejtse meg azt a titkot, mely 
Ibn Ezrában el van leplezve. (eNem, fiuk, szólt Jékele, 
én nem árulom el a titkot, de ha épen tudni akarjátok 
menjetek Reb Majse Ajernhez, az meg fogja nektek 
magyarázni Ib n Ezrát. n - « Mit, az elátkozott dok
to1·t gondolod?» - «Igen, azt. l> - «Hiszen az mesügge » 

(tébolyodott). - ((Igaz, hogy az egész városban annak 
tartják, de én meg azt mondom nektek, hogy annak az 
e1nbernek több esze van, mint az egész vá1·osnak. Hol
napután úgyis elmegyek hozzá, ha akarjátok, "lelem 
jöhettek. A ki tanulni akar tőle, azt szivesen látja. 
H.ondhatom, hogy sokat lehet tőle tanulni.~ 

De hát ki volt az a Reb Majse Ájern, az az elátko
zott doktor, a hogy az egész \árosban nevezték? Hja, 
barátaim, ha én azt nektek megmondhatnám! .-\.z én 
tollarn gyönge arra, hogy azt az embert jellemezzem: 
pedig nagyon megérdemelne, hogy kiragadjuk a feledé
kenység homályából, mert sok bócher fej ében gyuj
to~a meg a fel világosodás lángját. Képzeljetek t'gy 
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szerrtélyben egy iclealistát, egy különczöt, egy filisztert 
és egy pedáns embert, a ki majd csodálatosan bizalma!j, 
gyámoltalan, m~id bámulatos módon komoly és mulat
tatóan komikuslebet, s akkor fogalmat alkothattok ma-

; gatoknak erről az '' elátkozott dokton·óh. A németek az 
ilyen embereket (( Origináh-nak, eredetinek azokták ne
vezni; de ezzelsemmit sem mondtunk, csak azt valljuk 
be, hogynemírhatjuk le. Az ilyeneredetiségmás világban 
él, mint a többi ember, más szeromel látja azt, mint 
ök, külön felfogása, külön érzéklete van. Reb Majse 
Ájern meg különös eredetiség is volt. Éveken át éltem 
a pozsonyi zsidó utczában, mely mindenba gazdag volt 
eredeti alakokban, forgolódtam a prágai és nikolsburgi, 
a fl'ankfurti és amsterdami gbettókban is, de soha sem 
találtam hozzá hasonló ala,kot. Miko1· megismertem, 
már agg ember volt, magas és igen sovány, úgy látszott, 
hogy a szél is elfujhatja. A mit arczából sürű körsza
kálla látni engedett, az fájdalmas kifejezést borelott 
magán, melyet mély sötét szemei még erősítettek. Hi
hotlen széles karimájú kalapja olyan külsőt adott neki, 
mintha remete vagy bandita lenne, a szerint, a hogy 
bart\taágosabb vagy erélyesebb kifejezést öltött az 
arcza. Soha sem volt nős, rokonok soha sem fordulta]{ 
meg a házánál. Emberemlékezet óta a város végén egy 
parasztház udvari részében lakott. Ha néha napján, 
nagy ritkán kiment az utczára, az emberek kikerülték, 
<le még a gyermekek is borzadva tértek ki útjából, 
csöndesen mormolva egymásközt: «Az elátkozott 
doktor». 

Hogy miért nevezték elátkozott doktornak, azt el
mondta nPkiink szállásadó asszonyunk, Gele Nesóme-
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chappern, a kit az Évkönyv első évfolyamában volt 
szerenesém nektek bemutatni, a következőképen. Reb 
Majse Ájern a mult század végén született Kisvárdán, 
a hol atyja jómódú dohánykereskedő volt. ~iár kora . 
ifjuságában nagy értelmi képességről tett tanuságot, • 
tizenharmadik születése napján valóságos chillukat 
mondott s híres talmudistákkal ereszkedett pilpulba 
(vitatkozásba). Tizenhat éves korában egy 8.-A.-Ujhely
ben lakó igen gazdag nagybátyja rábeszélésére, a ki 
egyik leányának férjéül szemelte ki öt, a pozsonyi je
sibára ment, a hol akkor a nagyhírű Rabbi Mózes Szó
fér tanított. De miután néhány év et Pozsonyban töltött, 
elterjedt a híre, hogy már nem látogatja a rabbi elő

adásait, mert ő világi tanulmányokra adta magát. A hír 
megerősítést nyert akkor, midőn Reb Majse Ájern hat 
évi távollét után hazajött s nem hasonlított többé sem 
beszédében, sem viseletében egy bócherhez, hanem vi
lági diákhoz. A nagybátyja dühre gerjedt s kijelentette, 
hogy ne számítson többé a leányára, mert az ő leánya 
csak egy jámbor talmid-cháchamnak lehet a felesége, de 
sohasem egy apikórcszé ( eretneké). Az elátkozott doktor 
azonban akkor már szerelmea volt unokabugába s meg
nyerte ennek viszonszerelmét. Így szólt tehát a nagy
bátyjához: Sz eretem a Róchelét és Róchele sz eret engem ; 
Róchele tehát feleségem lesz. Igaz, hogy a világi tudo
mányokat is m egtanultam, mert nem rabbinus, hanem 
orvos akarok lenni, de azért most is jámbor zsidó va
gyok, s az maradok mindig, s a mi a talmudot illeti, 
ma is jobban értek hozzá, mint akárhány rabbinusunk. 
Ha nem hiszi nekem, hát hivja össze a város összes 
talmudistáit, mondok n~ a,id nekik egy tbillukot, k(\zd · 
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jenek aztán velem egy pilpult, majd meglátjuk, ki lesz 
a győztes>>. o N em, felelt a nagybátya, azt nem teszem 
meg, hanem mondok neked valami mást. Közeleg a 
pészach ünnepe; tudod, hogy ez ünnepet megelőző 

(( nagyszombaton >> minden rabbinus chárifesz drósét 
(halachikus előadás) ta1·t. A mi szent rabbink is tart 
előadást ezen a napon, a mikor nagyszerű pilpul azo
kott kifejlődni . Ha te a mi nagy lámdenjaink vitatko
zásában részt akarsz venni s meg tudod állani helyedet, 
akkor nem bánom, legyen a lányom a feleséged. De 
figyelm.eztetlek, hogy ami rabbink még híresebb, mint 
a pozsonyi, mert ez csak nagy tudós, de a mienk szent 
is é.s csodatevó' embe?'; ő kinyilatkoztatás által megtudja 
azt, a mi nekünk vakoknak zárva marad, ő csak rád 
néz s már tudja, hogy mi lakik szívedben. A mi szent 
czáddikunk, Rabbi Mózes Teitelbaum, a legbíresebb 
csodarabbija a világnak. Akarod hát, Maj se Áj ern?., 
- •Igen, nagybátyám)), felelt a fiatal ember moso
lyogva. - •Nos, akkor maradj itt a nagyszombatig.» 

Elérkezett a «sabbesz haggádól >>, a zsidók nagyszom
batja, s a szent rabbi megjelent a zsinagógában. Más
kor házikápolnájában imádkozott. Mint szombaton 
mindig, tetőtöl-talpig fehérbe volt öltözve. A sáchrisz 
imának csakhamar vége szakadt, a 1·abbi felmegy a 
szent szekrény elé s megkezdi a~ előadást. Tarka össze
visszaságban, az előadó rabbi körül félkört képezve 
állnak a nagy talmudisták, a kik négy megyéből össze
sereglettek, hogy a szent embert lássák és hallják. 

A rabbi a talmudi szöveg elmondásával kezdi, me
lyet halkan vele együtt mormol a hallgatók csoportja. 
A szent pap ezután megkezdi saját gondolataiittak és 
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kitalálásainak fejtegetését. Legelill áll egy tüzes, fekete 
szemű fiatal ember, a ki kis kecskeszakállát izgatottan 
simogatja hüvelyk- és mutató-ujja közt. Átrepül agyán 
egy szerenesés ellenvetés a 1·abbi véleményére, meg 
akarja szerezni a harczban az első kitüntetést; bátran 
megtámadja az előadó véleményét - mert biszen 
rn-indenkinek meg van engedve az ellenvetés; de a 
rabbi egyetlen éleselméjű szava lesujtja az ifju harczost. 
Az előadó tovább fejtegeti gondolatait; már már áll az 
általa fölépítendő légvárnak néhány oszlopa ; akkor 
jobbról a gyakorlott talmudista harczosok sorából egy 
erős kérdés repül feléje, balról rá egy válasz, jobbról 
ismét egy kérdés erre a válaszra, bahól ismét válasz, 
megkezdődik a tusa ; a rabbi pedig hallgat és moso
lyogva nézi az <ds tennel küzdőketl> . Ekkor fölkel egy 
az egész gyülekezettől ismert s tisztelt öreg avatott 
chál·i f és bólü ; irtózatos basszus hangj án néhány idé
zetet és csip ős megjegyzést vet a küzdők közé; a lárma 
azonnal elcsendesül, csak hátul és az oldalokon ballani 
még egy-egy kérdés csattanását. Ámde épen ez a vén 
barczos, a ki elméjének élével azétriasztotta a tusako
dókat, ez méri éles fegyverét a rabbi légvát·ára; a pap 
előzékeny akarván lenni az öreg talmi d -cb áeharnmal 
szemben, hozzá méltónak ismeri el, felel neki. N em 
sokáig tart a pdrbaj, más szintén híres vén csatalovak 
1·ohannak a szofizma szárnyain a küzdőtérre. Valósá
gos tüzérségi b arcz indul meg; a leggyakorlottabb tn,
lálékonyság és furfangosság ágyui dörögnek, míg a 
rabbi egy szerenesés fordulattal ezt a vitatkozást is a 
maga j a vára dönti e]. Ú gy de egy sarokban ott ül. egy 
karcsú termetű, feltünöen szép fiatal ember, a ktnek 
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divatos ruhája egyáltalában nem illik bele ebbe a gyü
lekezetbe. Ez Reb Majse Ájern, a ki az egész időn át 
két ka1·jára támaszkodva, hallgatva néz az előtte fekvő 
nyitott könyvbe s néha-néha mosolyogva és fejét rázva, 
t ü z es pillantást vet a vitatkozókra. Mint gyakorlott báal
pilpúl, tudja, hogy hol rejlik voltaképen a rabbi fejte
getéseinek magva. Ime, nézzétek, most fölkel és egy 1 G 
mázsás kérdést röpít a félig kész légvár felé. A rabbi 
azonnal észreveszi, hogy minö nagy rést üthet ez a 
bomba az épületen, szeme szikrázik, ütőere megdagad 
halántékán, minden forr és mozog benne, lelke szinte 
eksztázisbaj ö, gondolaterejelegmélyebb rétegéig föl van 
izgatva; száz szellemes megjegyzéssel és a legnagyobb 
olvasottaágra valló idézetekkel igyekszik a rést betömni; 
de a fiatal ember csak azért sem enged a negyven
nyo1czból, ö is csak úgy dobálódzik az idézetekkel, 
mintha az egész talmudi irodalmat a zsebében bordan á. 
Mint a tüzes nyilak, úgy repülnek ide-oda a kérdések 
és feleletek; az egész gyülekezet bámulja az ismeret
lent, a ki oly ritka éleselmüség1·öl tesz tanuságot. Ekkor 
a rabbi hosszú, szúró tekintetet vet a fiatal emberre, 
s míg reszkető kézzel feléje mutat, remegő hangon 
mondj a: Rabószáj (U ra im) ! [{i ez a des sz auer? Ra hó
száj, c:-;iná~jatok helyet, hogy c~J ((des.~zauer kimehessen f,> 
(Desszauer nevezet alatt akkor azt értették s hazánk 
több vidékén még ma is azt értik, a ki Mendelssohn, a 
de~szaui bölcsnek követője . A boldogult Teitelbaum 
Mózes korában a s.-a.-ujhelyi zsinagógában ugyanaz a 
jelentése volt a «desszauer)) szónak, mint a <l szabad
kömüve~,, szónak a tavo.ly Trientben a szabadkömüve
sek ellen tartott kongresszuson ). 
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Reb Majse' Ájern azonnal elhagyta a zsinagógát, 
menyasszonyához sietettt s elmondta neki a tö1·ténte-, 
ket. Ez így szólt : Es ha Dessauer vagy is, mit tesz az ? 

Hiszen atyám tudja, hogy világi tudományokat is ta
nultál, csak azt kellett bizonyítan od, hogy a talmudhoz 
is értesz; nem fog tehát akadályt vetni egybekelésünk
nek. Ámde Róchele tévedett. Mikor az apa hazajött a 
templomból s ott találta öcscsét leányánál, dühre fa
kadt s egyszer s mindenkorra kitiltotta házából. «Nem 
mondtam meg neked előre, szólt izgatottan, hogy a mi 
szent rabbink betekint az ember belsejébe? Alig nézett 
rád, mindjárt tudta, hogy desszaner vagy, tehát apikó
resz; eredj a házamból>). , . 

Maj se Aj ern elment, Róchele pedig sírt; sírt éjjel-
nappal. De azután egyszerre csak megszünt sírni. Vett 
egy kötelet s felakasztotta magát. Úgy találták halva, 
s két óra mulva egészen csöndbe eltemették. Reb 
Mejse Ájern három nap és három éjjel a temetőben 
maradt s folyton kiabált: <<Rócbele jöjj elő. Jöjj elő 

Róchele ! El viszlek Bécs be)). De minthogy Ró ch ele nem 
jött elő, hát maga ment odább, néhány évig hol Po
zsonyban, hol Bécsben hányódott-vetődött, de sehol 
sem talált nyugodalmat, mert magán viselte a szent 
rabbi átkát. Akko1· azután haza jött, de senki sem is
mert reá, mert már akkor olyan ősz és tébolyodott volt, 
mint most. Abban a pillanatban, mikor a csodarabbi 
olyan szúró tekintetet vetett rá, megtébolyodott és 
megőszült. <•Őrizkedjetek gyermekek tőle - fejezte be 
szavát a jámbor Nesómechappern -ne érintkezzetek 
vele mert a sed (gonosz szellem) szállta meg>,. 

Mi ugyan hittünk akkor a gonosz szellemekben, rle 
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egyszer már szembe akartunk egygyel nézni, azé1·t is 
örültünk, mikor eljött a csöndes Jékele, hogy elkísérjen 
bennünket az elátkozott doktor hoz. Az úton, kissé félén
ken így szólt Lulé : c< Hátha mégis benne lakik a sen 
fiuk?>> - <<Légy okos Lulé, felelt J ékele, mindjárt 
majd meglátod, hogy mi lakik benne; ez az ember sem 
nem tébolyodott, sem nem gonosz szellemektől meg
szállott., csak bogarai vannak. Igaz, jó hogy eszembe 
jut. Egyik bogara az is, hogy bár több nyelvet ért, mégis 
csak héberül beszél s a ki meglátogatja, kénytelen hé
ber nyelven beszélni vele. Szedjétek hát össze a tudás
tokat, fiuk l Ut~végre is kisgye1·mek korotoktól fogvEt 
mindig csak héber könyveket tanultatok, miért ne tud
nátok hát beszélni is ezen a nyelven ? 1> 

Megpróbáltuk rögtön, hogy nem tudnánk-e héber 
nyelven beszélni, kissé nehozen ment ugyan, de mégiA 
csak ment. Ez alatt odaértünk az elátkozott doktor 1a.
kásához. J é kele előre bement, hogy bejelentsen ben
n ünket, s midön beléptünk egyenként bemutatott. Egész 
életemben nem felejtem el az elátkozott doktorral való 
elsö találkozásomat. Oh, a kedélynekjobb az emlél<ezete, 
mint az észnek. Az akkor annyi gyönyörrel kieszelt 
psetliket már meglehetősen elfelej tettem, még a leg
nagyobb chillukok is úgy kísértenek álmaimban, mint 
a lidércznyomás; de a mit az az elátkozott doktor ho
szélt huszonöt évvel ezelőtt, s a hogyan beszéJt, nzt 
még ma is úgy tudom, mintha tegnap lettem volna nála. 
Héber nyelven beszélt. De minő bóher nyelv volt az! 
Istenem, minő héber volt az ! 
~em a talmud nyelve volt az, hanem a biblia tiszta, 

kla~szikus nyelve, s a ki öt beszélni hallotta, rögtön 
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észrevette, hogy ez a földk r k 'a l gYiltt ro8nbh, h'~
szelleroesebb és zencrz te.: el.> b nyelr . A "Hn ~t~hnt 'hnt» 
korán elhunyt z rke ztöjén. u1olcn zk · ' tn'l' ll ktvül . . 
Renkit sem tudok, n ki ügy kez H Yolnn n lh.\h 1· ny('l· 
vet, mint az elátkozott doktor. Httugjn n1ugos, s~into 
nőies zengésü volt ; htt be zúH, nzt hith' nv. tnh r. 

hogy valami dn.llamot hall· <likoziójn tiAzttíH, nh ~~v.n· 
kítás nélkül folyt ajlnítól, minthn. miud n HztH, n1ind n 
pontor.o.tot gonilosaJt olőkóRzitott voJnn.: tno ndt~t.u.i 
caodálatosn.n tömötek vnlánnk, ogy fülöRl<.'gt'A k 'p, (\g~· 

kaczór hasonlat 11 lll zttvnrtn folytíAukat, 1 6ttdth~t\nnk 
egyszer(1sóge mégiH míívószi ttrt\.nyOHAnggn.l iünt ki. 
mintha plaAztikt'ls ó1:1 nom szónold ho.tt\Hnt RZthuit.nnn. 

Mikor ,T ókole előarltn. kóróAii.nkot, hogy l hu ll}v. rn tt.tUt\ 

rejtélyes belyón k m gmngyttrtízt'ttt-u\.t óhtldtn.nók hn.llnni. 
megrár.ta f jót f:l kérdev.i<\ hogy nil\OH·<' vn.ln.ki kü~tilnk, 
a ki magyo.rúzatot. ndhntntt? Lu l ~ <l'Misv.i<.'f\un. { 1-
mondta a mnga mngyaJ·tív.ntt1t. «N m, li\ 01Hlt1 n.v. <111\.tlw 
zott dol\tor, ezt netn ött.lwtt lb n Jl1v. rn. nv.okon u HY.UYn ., 

ko n.)) - <t Persze, hogy non1, j ogy v.<\ nu gM ooh<'l<' nw~o · 

lyogvtt, ele oz a IJuló av.t hi Hv.i, hogy n l M.hhttl!t H<IRfiHt'· 
gével mindeut moglohot tnngyn rt\~ ni. » - «NoH, ki 
tuclja, ninoH-o igltztt Lulénnk? Nom Hv.n lmd ki nov t.tw · 
tek a ka h halá t, mort n,z igtm Hv.óp iudonu't.uy, H tl l, i 
a.lapo.'wm ismeri, nv. oHnkugynn Holw.t uwgmn.lo(,Yitrt'i.v.hu.t, 
a tnennyhen óa n. föl(H>n. Azonh1tu, lwgy llm l •~z t·tit 

uaegól'taül<, no nl l o) lnv. omlwrn< k lw h huJiHM n nk IN ln iP. 
l>t~ mondjl\tol< oHn l< m<'g I{Yt1rJnukoiw, HV.l,Jt u. ndold.oa·u 
rövid Hv.iinot, uttíu, mit, u.kurf,ol< t,i lim Jt:v. ru. hil1liui 
kotnmPntail:jtihbl ? ft.nuc ritnl< nu'~r ( 1~yr'Llt.tdt\huu n. Ili h· 
licíl 'J -- ctHizonyártt», foloJtiink miud f'RYHiwrrc. 
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<•Nos, mondjátok meg hát, hogy szól az első verse a 
Szentírásnak ?1> Kölcsönösen egymásra néztünk, mintha 
azt akartuk volna mondani, hogy ez a szegény ember 
csakugyan tébolyodott, mert különben nem intézne 
hozzánk olyan kérdést, melyre minden hatesztendős 

zsidó fiú megfelelhet. De szánakozásból mégis feleltünk 
rá. Az első vers így sz ól: Be résisz bóró elóhim ész há
somójim veész hóórecz >> . -<c Helyes, kezdetben teremté 
Isten az eget és a földet. De meg tudnátok-e mondani, 
alany-e vagy állítmány, imperfectum-e vagy presens, a 
hásomájim egyes· e vagy többes ? Ezt véltem én,,. 

N é mán és fülig pirul va álltunk, me rt egyikünk sem 
tudott erre felelni. <c N o, no, szólt jóakarólag az öreg, 
nem kell mindj árt úgy meg i j ednetek, a ti tudatlanság
toknak nem egészen ti vagytok az okai, hanem a tanítói
tok. Tudom jól, hogy miképen tanítják nálunk a bibliát . 
. J ól emlékszem, hogy mikor még iskolásfiu voltam, 
egyszer a tanítónk fogta a Bibliát és így szólt : Gyer
mekek nyissátok ki jól.a füleiteket, mert ezt a könyvet 
maga az Isten iratta, hűséges szolgája, Mózes által. 
Mi rögtön közelebb húzódtunk s még figyelmesebben 
szegeztük tekintetünket a tanítóra. Azután fölmondatta 
velünk a verseket, a nélkül hogy megmondta volna, 
miképen felel meg a fordítás a szövegnek. Nyelvtanról 
meg egyáltalában nem volt szó. Hát még micsoda ma
gyarázatokat tartott ! Hogyan kell ezt érteni, kérdé a 
tanító, hogy Isten teremtette a világot ? Hát ki más 
teremtette volna? Ha nem az Isten teremtette volna, 
akkor nem is lenne itt, úgy mint óra nem lenne, ha a 
''sánta órás,. nem csinálta volna meg. És miért csínalta 
! A ten eló'8zör az eget és földet ? Hát mivel kezdte volna ? 
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A csillagokkal? Hová akasztotta volna, mikor az ég 
még nem volt ki boltozva? Vagy az emberekkel? Hová 
állította volna őket, hiszen még nem volt meg a föld ? 
Ezért teremtette Isten először az eget és a földet». 
Igy oktatott engem a tanítóm, s a mint látom, ti sem 
voltatok ezerenesésebbek tanítóitok megválasztásánáL 

Ismét azünetet tartott, azután újra rágyujtott pipá
j ára és így folytatá beszédét: << l ásaátok gyermekeim, 
előbb kinevettétek egyik társatoka t, mert mindent kab
baliaztikus módon akar megfejteni, a mindjárt a biblia 
elso versénél, ha jól megakarjuk érteni, alig nélkülöz
betjük a kabbalát. Mert a kabbala igen okosan magya
rázza meg, hogyan teremtette Isten a világot. Akarjátok, 
hogy megismertesselek benneteketezzel a kabbalisztikus 
tannal ?1> (<Igen, igen, kérjük; 1> feleltünk egyhangulag. 

Erre fejtegette a Reb Majse Ajern a kabbala alap
tanát a szefiróth1·ól, megmondta mi ezeknek valódi ér
telme, hogy illenek egybe a Ptolemaus világrendszerével 
meg Plato és Pythagoras nézeteivel; beszélt továbbá a 
Lúria fejlettebb kabbalisztikus rendszeréről és annak 
főeszméiről. Végül azt kérdezte : Értitek gyermekeim? 
Fáradt vagyok . . . Ibn Ezráról majq máskor be
szélünk. 

Szomorúan és csüggedten hagytuk el az elátkozott 
rloktor lakását és szótlanúl mentünk el szállásunlua. 
N em mertünk egymás szemébe nézni; Azégyeltük ma
gunkat egymás előtt. Hogy is ne ! Egész életünket a 
tóra tanulmányozásának szenteltük, s most elénk kerül 
egy ember, a kit az egész világ bolondnak tart, s be
bizonyítja, hogy a Szenth·ás első versét sem birjuk ele
mezni s megmagyarázni. J ék ele megszakította a csen-

A7. IMIT Évkönyve 1898. 14 
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det, így azólván: (<Nem kell bualakodnotok, fiuk, szíve
sen segítek nektek a héber nyelv tanulásában; én má1· 
ayermek koromban megtanul tam, a odakölcsönözhetem o , 
a azükaégea könyveket is. )) - «Es én, szólt Lulé, szí ve-
sen a kezetekre járok a kabbala tanulásánál; hiszen 
tudjátok, hogy ezt a tudományt úgyszólván az anya
tejjel azívtam magamba. De megvallom fiuk, hogy ez 
az átkozott doktor engem is nagy zavarba hozott, olyan 
kabbalistákat említett, a kiket egyáltalában nem isme
rek. Vajjon nem emlegette Piatót és Pythagorast? 
És nem beszélt vaJami Philőról és Logoszáról ? '> -
•Persze, persze, felelt Jékele mosolyogva. A Plato és a 
Pythagoras nem fordulnak elő a Zohárban, mert hiszen 
azok nem is voltak zsidók, hanem pogányok. )> - (<Tes
sék, meg van, szólt Lulé, most már te is megvallod, 
hogy a doktor osakugyan mesügge. '' - <<N em ! a világért 
sem ! de hogy miképen kerültek a pogányok a kabba
lába, azt megmagyarázom majd otthon. Azonban min
denek előtt meg kell igérnetek fiuk, hogy a mi ma köz
tünk történt, az titok marad.» - «Igen, azt szentül 
fogadjuk." 

Ettől az órától fogva időnket nem forditottuk kizáró
lag a talmudra, hanem egyéb tanulmányokra is. Külö
nöaen Machele Pecaenájdorf olyan buzgalmat fejtett ki, 
hogy egészségét veszélyeztetve láttuk, nappallá tette az 
éjjel eket, mintha rövid idő alatt mindazt pótolni akarta 
volna, a mit eddig elmulasztott. Egy fölötte szomorú 
esemény siettette tanulmányainkat. Kolera tört ki a 
városban a ami jó rabbink b eszüntette előadásait s meg
~arancaolta nekünk, hogy távozzunk a városból, míg a 
Járvány meg nem azünik. Lulé d'Misztefina kért ben-
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nünket, hogy menjünk az ő hazájába, ott zavartalanul 
tanulhatunk, a mit csak akarunk. Elfogadtuk a meg
hivást és mikor Krecsenye:ffbe értünk, meggyőződtünk, 
hogy az a közmondás : Senki sem próféta a hazájában, 
nem felel meg egészen az igazságnak, mert Lulé igen 
nagy tekintélynek örvendett szülőföldjén. A három
negyedrészben napszámosokból, kocsis ból, kézművesből 
álló község igen büszke volt Luléjára, a ki szerinte a 
tudományosság netovábbja, s noha egy egyszerű kovács
nak volt a fia, mégis majdnem többre becsülték, mint a 
rabbijukat. Persze ez a rabbinus egészen különös 
ember volt. Nagyon keveset törődött a községi ügyek
kel, kora ifjuságától egész mostanáig, midőn pedig 
meglehetős magas kort töltött be, semmire sem gondolt, 
mint a, Zóhar titkaira, és semmit sem csinált mást, 
minthogy a kabbala össze vissza bonyolódott útjait kö
vette görnyedő elmével. Hogy időközben megházaso
dott, egy tuczat gyermeke születettJ hogy a krecsenyeffi 
zsidók rabbijukká választották, az csak annyiban érde
kelte, mintha valaki egy távoli rokonának sorsát be
szélte volna el neki. Vajjon nem sokkal érdekesebb-e a 
Zóharnak egyetlen nehezen értelmezhető sza,va, mint 
az élet egy közönséges története? A rabbi hétköznap 
kötelességérzetből ((tanult•), azorobaton pedig pihenés
ből, de mindig (c tanult". Egyszer elmondták neki, hogy 
Szigeten egy zsidó kereskedő olyan vakmerő volt, hogy 
boltját nyitva tartotta a szent szombat napon, a rabbi 
nagyo~ nevetett és így szólt: (c Milyen bárgyu ember 
az! Mit használ neki, ha azorobaton nyitva tartja a 
boltot, mikor ezen a napon úgy sem szabad neki sem
mit sem elad nia.'' Mikor nála tisztelegtiink, épen az-

1.f.* 
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zal foglalkozott, hogy pipaszárán egy hosszú szalma
szálat húzogatott keresztül, mely meglehetős szinesen 
jött ki a tulsó oldalon. Csöppet sem zavartatta magát 
a dolgában látogatásunk által. Valóban, a krecsenyeffi 
rabbi úr igen érdekes ember volt. Ámde van több érde
kesség is ezen az istenáldotta helyen. A ki lassan végig 
megy a ((nagy utczán>>, hirtelen különös, tompa, szaka
datlan bugás üti meg fülét. Ú gy zúg, döng az egész 
utcza, mintha a közelben valami óriási méhkas lenne. 
De nemsokára lá~ja az ember, hogy Krecsenyeffben 
nem foglalkoznak méhészettel. Két alaphangot külön
böztethet meg, egy mélyebbet és egy magasabbat. 
Az unisono beszélő emberek hangja ez; n éha elnémul, 
s ekkor csak egy hang hallatszik, egy nyers, rekedt 
hang, s nemsokára egy más, mely jajgatva rikácsol vagy 
zokogva esedezik irgalomért. Ez a hangkeverék egy 
szegényes kis házikóból tör elő. Sárfala meg van re
pedve, a szalmatető ferdén ül rajta s mélyen lenyúlik, 
mint egy óriási kalap a részeg törpén. A ki be mer ide 
lépni, azt olyan fojtó, méreggel telt levegő csapja meg, 
hogy önkéntelenül vissza tántorodik. Egy pillantás meg· 
magyarázza e pokoli gőz eredetét; két sz oba van itt, 
melynek egyike egy nagy számú családnak lakó- és 
hálószobája, de konyhája is. Két kis félmeztelen gyer
mek hentereg a feldúlt ágyon, egy csecsemő sivít a 
bölcsőben, a tüzhelyen meg az asszony fő zi az ebédet ; 
ha orrunk után itélhetünk, épen nem lukullusit. 
A tüzhely körül egy kecske is ténfereg két gödölyéjével, 
mert hiszen ő is a családhoz tartozik. A másik azobá
ban meg 40-5~ gyermek ül, helyesebben kuporog 
a falak mellett. Ot-tiz éves gyermekek, akik lesve-lesik 
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melámedjük (tanítójuk) bölcseségét. Mert ez itt, tisztelt 
uraim, a krecsenyeffi zsidóiskola. 

És ide menekültünk mi, hogy mentek legyünk a 
kole1·ától ! 

Ab, hamar utánunk jött a fekete vendég, oly borzasz
tóan befészkelte magát, hogy a zümmögés megszünt 
az iskolában, mert Krecsenyeffben alig volt ház, amely
ben halál és gyász nem költözött be. 

Miután tíz hétig Ill·ecsenyeffben maradtunk, vissza
tértünk Kis-V árdára. Alig hogy megérkeztünk, ismét 
felkerestük az elátkozott doktort. Igen barátságosan 
fogadott bennünket s bókot mondott Mechelének, hogy 
most már sokkal tisztábban és folyékonyabban beszél 
héberül, majdnem olyan helyesen és folyékonyan, mint 
a csöndes Jékele. Megkértük, hogy magyarázza meg 
most már Ibn Ezrának azt a homályos helyét. 

- Tehát Ibn Ezrát akarjátok megérteni? kérdé az 
öreg, de hát tudjátok- e, hogy ki volt Ábrahám Ibn Ezra? 
JYlikor és hol élt ? Persze ilyen kicsiségekkel nem tö
rődnek a j esi bán. N os, Ib n Ez1·a spanyol volt, veje a 
nagy Júda Halévi költőnek. És elmondta mindjárt azt 
az ismert kedves mondát, hogy miképen nyerte meg 
Ibn Ezra a nejét. Azután néhány verset czitált Júda 
Halévi költeményeibőL cc Igen, gyermekeim, folytatá, az 
az idő boldog és szép idő volt akkor ott Spanyolország
ban. A középkori zsidó történetben a spanyol korszak 
a X-ik századból a XII-ik század végéig olyan korszak, 
malynél a kutató szelleme legszívesebben időzik. A zsidó 
szellem, melyet az üldözés és a társadalmi gyülölség 
még nem görnyesztett meg és nem homályosított eJ, 
szivesen fordult az élet, a tudomány és a költészet felé, 
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8 a spanyol-arab müvelődés napfényében élve, ga.zdag 
és szép virágokat hajtott. Az az obskurus irány, mondá 
emelkedett hangon, majdnem kiabálva, mely a profán 
tudományban a vallási tudományosság, sőt magának a 
vallásnak a veszélyeztetését látta, s azért mereven el
fordult tőle, távol állott azoktól a köröktől. A rabbinu
sok, a nélkül hogy általában elidegenedtek volna a 
talmud tanulmányozásától, szeretettel ápolták a tudo
mányt, különösen a filozofiát, mathematikát, ol·vos
tant és a nyelvtudományt. Sőt némelyik igen gyümöl
csöző et·őt fej tett ki bennük. - <<Igen, ez szép, boldog 
kor vol h, ismételte rövid idő mulva. 

Miután még velős szavakkal érintette a zsidók ki
üzését Spanyolországból és megtelepedésüket Amster
damban, egyszerre ügyes ugrással Spinozára tért át. 
Spinozáról még nagyobb lelkesedéssel be1;3zélt, mint 
J ú da Haléviről és Ib n Ez ráró l. 

- A nagy filozofusnak még ellenségei is egyhangulag 
bizonyítják - mondá- hogy bámulatosau mérsékletes 
életet élt és soha sem haj hászta az érzéki gyönyöröket, 
hanem folytonosan kutatott és bölcselkedett magányos 
szobájában. Ajándékot sem fogadott el senkitől sem, 
hanem kezemunkája után élt, egészen úgy, mint a tal
mudi korszak rabbinusai, s mindenféle nemes tu1ajdon
ság díszítette jellemét. Hja gyermekeim, sok nagy 
embere volt a zsidóságnak, a kikről ti mit sem tudtok. 
Ma nagyon meleg van! ... - szólt azután, letötöl ~e a 
verejtéket homlokáról, s ujra rágyujtván pipájára. -
' Meleg van, nagyon meleg van ! ismétlé. Mi pedig 
felhasználtuk ezt a kis szünetet, kinyitottuk az ajtót, 
melyet minnig csukva tartott, hogy egy kis friss leve-
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göt bocsássunk be. Az elátkozott doktor most újra be
szélni kezdett. - Tehát mondom, ez a Spinoza nem 
röstelte Ibn Ezrának az általatok emlitett mondását 
megmagyarázni. E kevés szóban - mondja Spinoza 
lbn Ezra azt jelzi, hogy Mózes _nem írhatta minden 
egyes szavát a pentateuchusnak .... Hogy ezt meg
mutassa, Ib n Ezra mindenek előtt Mózes V-könyvének 
1. versére utal. ((Ezek azok a szavak, melyeket Mózes a 
Jordánon túl mondott 1> . Ezeket a szavakat nyilván 
olyan valaki írta, a ki a Jordánon innen lakott. Mint
hogy Mózes nem jött át a Jordánon, nem is írhatta 
ezeket. 

Másodszor megjegyzi, hogy Mózes egész könyve 
egyetlen egy oltár felületé1·e iratott (M. V. 27. 8, és J ó
zsua VIII. 30-33.), mely csak tizenkét köböl állott. 
Ezt érti Ibn Ezra a tizenkettőnek titka alatt. Mózes 
könyvének tehát sokkal kisebb terjedelmünek kellett 
lennie, mint a pentateuchusnak. Harmadszor még meg
jegyzi: az V. könyv 31. 9. versében az mondatik: ((És 
Mózes megírta a törvényt,,, mely kifejezésből azt kö
vetkeztethetjük, p.ogy ez a sor nem Mózestöl, hanem 
egy más írótól származik. N egyedszer a Mózes I. 12. 5. 
versének ama helyére utal, melyben el van mondvaJ 
hogy Ábrahám megnézte az ország földj ét, s hozzá teszi: 
cc A Kanaánita akkor benn volt az országban. " Ezeknek 
a szavaknak az a czéljuk, hogy tájékoztassák az olvasót 
a fölött, minők voltak a viszonyok Palesztinában Áb
rahám korában, me1-t midőn az író élt, a kanaániták 
nem voltak benn a~ orsz.ágban, minthogy az izraeliták 
elűzték onnan öket. Ötödször megjegyzi, hogy M. I. 22. 
14. versében a Mória hegye (clsten hegyének .. neveztetik, 
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mely nevet csak akkor kapta, miután a templomot rá
építették; de Mózes idejében még nem történt meg a 
hegy kiválasztása, mert 1v1ózes még nem említ egy 
Istentől kiválasztott hegyet, hanem ellenkezőleg, bizony
talanul ezt mondja róla: (( I sten egykor ki fog vál.asz
tani egy helyet, melynek nevét fogja adni. )) Végre ha
todszor megj egy zi Ib n Ezra, hogy Mózes V. 3. 11. 
\ ersébe az Ógról, Básán királyáról szóló elbeszélésbe 
a következő hely toldatott be: <<Csak Ó g, Básán kil·álya 
maradt meg az óriások közül ; mert lásd, ágya vaságy 
volt, még most is áll Rabbothban, Ámon országában, 
kilencz rőf hosszú stb.)). A ki ezt a közbeszúrást ü-ta, 
annak jóval későbben kellett élnie, mert így csak az be
szélhet, a ki régibb eseményt mond els a dolgok ma
radványait följegyzi , s az említett ágyat kétségkívül 
csak Dávid idejében találták meg, mert ő vette be azt 
a várost (Sam. II. 12.). Körülbelül így magyarázza Spi
noza Ibn Ezrának azt a helyét s bizonyos, hogy ez a 
magyarázat helyes. 

Mikor az elátkozott doktor bevégezte magyarázatát, 
egy szép fekete macska lépett az imént kinyitott ajtó 
küszöbére és serényen tisztogatta fény lő szőrét. A 
• doktor» véletlenül meglátta a macskát s egyszerre 
halotti sápadtság ömlött el arczán. Karja reszketett, 
egész teste vonaglott és ijedten szólt: - Micsoda állat 
ez ottan? Vigyétek el hamar ezt az állatot! 

Nem volt ez affektálás; ellenkezőleg. Ebben a féle· 
lemben a világtól való teljes elidegenedés megindító 
vonása nyilatkozott, melyet csak akkor nem érzett az 
öreg, ha könyvekkel túltömött szobácskájába huzódott. 
Mi pe<iig, mikor kijöttünk, azt mondtuk magunk köz t: 
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A szegény ember tehát mégis csak mesiigge (tébo
lyodott). 

És valóságos szerencse volt ránk néz"t"e, hogy így 
szólhattunk. Mert a csöndes J ékel én kívül, a ki az ilyen 
fajtájú biblia-luitikával már régen megbarátkozott, ez 
a mai előadás lesuj tó, mondhatom megsemmisítő hatás
sal volt ránk. Nem volt sejtelmünk róla, hogy egy 
ember, bármily -vakmerő legyen meg merje támadni 
Isten könyvét, a hibliát; tndtnk, hogy nem csak mi 
zsidók, hanem minden vallás hivei szentnek tartják a 
könyvek könyvét, s m ost találkozunk valakivel, a ki a 
biblia szent nyelvét úgy beszéli, mint egy más müvelt 
ember az anyanyelvét, a ki kimutatja világosan, hogy 
egy nagy rabbinus már több mint hétszáz esztendöYel 
ezelőtt úgy bánt a szentírással, mintha emberi mnnka 
lenne. Ez volt a lehető legborzasztóbb, amit hallhat
tunk, és csak az volt egyetlen vigasztalásunk, hogy ez 
a szegény ember mesügge. Ibn Ezra bizonyára nem azt 
gondolta, a mit szavába ez a tébolyodott ember pinoza 
segítségével bele akar magyaxázni, s ha Rabbi Ábrahám 
ben Ezra annyiszor emliti, hogy itt titok lappang. ez 
alatt csak egy kabbalisztik'US titkot érthetett, de nem 
olyan istentelenségeket, mint a mit az elátkozoH dok
tor akar. 

" Igy gondoltam én és barátom Lulé d':llisztefina; 
Mechele Pecsenájdorf azonban nem elégedett meg ezzel. 
Midőn hazajött ünk, újra elővette a bibliát, még eg_,yszer 
felol vasta Ib n Ezrának azt a homályos helyét, aztán 
egész erővel elha.iította a szent könyYet. melyet pedig 
azelőtt soha sem tett félre a nélküt hogy ösi zsidó zo
kás szerint meg ne cs<)kolt.a volna. ~s igy kiáltott: 
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ccNem, ez az ember nem őrült, hanem gazember, egy 
Jerobeam, a ki mást is bűnbe akar ejteni ; ó h a gaz 
rablóját, elrabolta tőlem a legszenteb bet, legdrágábbat, 
amivel valaha birtam l,) 

Er1·e a szegény Mechele föl-alá szaladgált min t egy 
őrült, aztán szívszaggató síráaba tört ki, sírt mint a 
gyermek, a kinek elvették legszebb játékát. Miután 
kissé csillapodott, így szólt: cc F iuk, nem szabad többé 
átlépnünk annak az embernek a küszöbét. Értitek, soha, 
soha!)) 

«Vajha akaratom ezerint történt volna, mondá most 
Lulé, de ti kinevettetek, mikor azt mondtam, hogy ta
lán valami sed lakik abban az emberben. Most már 
meggyőződtetek, hogy igazam volt. Ti azt mondjátok, 
hogy bolond. De nincs olyan bolond em ber, a ki egy 
macskától megrémüljön. Oh, az a fekete macska .. ~ 

Ráchmónó liczelán! (Isten őrizzen meg bennünket a 
gonosztól). Borzadok a rettentő látványtól ... Rách
mónó liczelán l .•• hiszen tudjátok a kabbalisztikus 
iratokból, hogy a megtestesült Szitra Achrái (Sátán) 
fekete macska, vagy fekete kutya, sőt fekete birka képé
ben azokott megjelenni. Én bizonyára nem fogom át
lépni annak az elátkozott embernek a küszöbét. Rách · 
mónó liczelán ! )) 

És a derék Lulé híven megtartotta szavát, soha sem 
ment el többé az elátkozott doktor hoz. De Mechele, óha 
Mechele már evett a tudás fájáról, s most jól akart 
lakni az édes tiltott gyümölcsből; pár nap mulva ba
rátjával, a csöndes Jékelével megint oda ment a dok· 
torhoz és mindenféle könyvet hozott tőle, melyekben 
egész éjjel buvárkodott. Mikor Lulé emiatt szemre-
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hányást tett neki, s fenyegette, hogy feljelenti a rabbi
~ak, így szólt: cc L ul é, biszen ismered a misna szavát: 
cr rrudjad azt, hogy mit felelj az Apikórosznak. )) El kell 
sajátítanom a profán tudományt, hogy idejekorán is
merbessem a szabadgondolkozók istentelenségét és saját 
nyelvükön csúfolbassam meg őket. Nemde Lulé, a 
Kiszvé RI-ben (Luria iratai) az van írva, hogy annak, 
a ki otthonos a kabbalában, m.eg van engedve a filozófia 
tanulása, sőt cc sz en t szikrákat szedhet edény é böh , azaz 
jó gondolatokat nye1·het belőle. Nos, hála Istennek, én 
elég jártas vagyok a kabbalában, és ezt neked köszö
nöm, drága L ul é! Most már a filozófiát akarom tanulni, 
hogy alaposan megczáfolbassam azt az istentelen Spi
nozát, a kinek még a biblia sem szent1). 

- Igazad van, 1\;Iecbele, szólt Lulé d'Misztefi.na, de 
:figyelmeztetlek, hogy jártas vagy ugyan a kabbal~ fö
tanaiban, de még sokat kell bnvárkodnod ebben az 
isteni tanban, ha tökéletesíteni akarod magadat. Ha 
egyszer egészen szilárd vagy ebben a szent tudomány
ban, akkor könnyü lesz Spinozát megczáfolni. Hiszen 
szívesen elhiszem, a mit az elátkozott doktor mondott? 
hogy Spinoza nemes ember volt, a ki soha sem járt 
érzéki gyönyörök után, az is lehet, hogy az igazság és 
a tudomány ezeretetéből «lemerült a mély vízbe ,,, mint 
Re b Ch á jim V i tál mondaná: «igazságot keresett és el
merült a tévedésben,,. Ha tanulmányozta volna Luria 
és Vitái iratait s egyáltalában a kabbalát, biztos vagyok 
benne, hogy más meggyőződésre jutott volna. 'I'anuld 
tehát Mechele a kabbalán kívül mind azt, a mit jónak 
tartasz, csak ahhoz az emberhez ne menj többet; na
gyon sokat láttunk ott, ne feledd el a fekete macskát. 
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RachiDónó liczelán l Isten őrizzen bennünket a go
nosztól.» 

Ámde Mechelének, a ki borzasztó gyötrelmeket sze n-
vedett, nem csak azért, mert lelke tudományra szom
jazott, de még inkább azért, mert megismerte Spinozá
nak a Szentírásról vallott véleményét, a mi által szel
lemi létét látta fenyegetve, Machelének mindegy volt, 
akárki a tanítója, csak tanulhasso n. <<Alaposan ismer
nem kell Spinozát, mondogatta, eredetiben kell olvas
nom istentelen iratait, hogy gyökerestől kiirtsam a 
hitetlenség ezen alapját. Haj fiuk, az lesz csak a könyv, 
a melyet én írok Spinoza ellen ! )) 

Még két esztendeig maradt Kis-V árdán, életmódja 
olyan volt, a milyen minden jámbor, istenfélő bócher 
életmódja. Bugdosták ugyan a jesibán, hogy Me0hele 
Pecsenájdorf sokat közlekedik az elátkozott doktorral, 
sőt többen azt is állították, hogy tiltott iratokat olvas 
és tanulmányoz; de mivel egy szabában lakott a jesiba 
legnagyobbchászidjával, Lulé d'Misztefinával, nemigen 
akarták elhinni ezt a híresztelést. Ha valaki kérdezte 
Lulét, hogy mi igaz a do1ogban, ez mindig azt felelte: 
«Hagyjatok békét Mechelének, ő jámbor nesóme1> 
(lélek). 

Két évvel azután, hogy először · hallotta a Spinoza 
nevét, a csöndes Jékelével együtt elment Németországba 
a mind a ketten legszorgalmasabb hallgatói lettek egy 
régi német egyetemnek. 

Körülbelül nyolcz évig élhetett már Mechele német 
földön, midőn emlegetetté lett tudományosa, de külö
n~sen m1lvé.szi körökben. Belevegyült ugyanis abba a 
v1táha, mely az arif~totelesi katharaistutk értelme éH 
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jelentősége fölött kifejlett. Sokat írtak a katharsis fo
galmáról s abban semmi kétség nincs, hogy a félelem 
és szánalom által megtisztított szenvedélyektől előidé
zett megnyugtatást jelenti; de hogy mi hozza létre, 
minő eszközökkel történik ez, minö viszonyban áll a 
tragediában a cselekményhez és a jellemekhez, miké
pen és mikor érintkezik az utánzás lényegével, arra 
sem Barthéleroy St. Hilaire, sem Hegel vagy Stahr 
nem vetettek elég világot. Mechele csodálatos szellemi 
erővel, tudással és éleselmüséggel igyekezett ezt a 
kérdést megoldani. 

(( Mit mondasz te ehhez ? Kérdém a csöndes J ékel ét, 
mikor megjelent ~1ecbele munkája, mit mondasz ehhez 
az átalakuláshoz? Egy bócher és ·a katha1·sis ! Meaz
szebbre esnek ezek egymástól, mint Lipcse Kis-Vár · 
dá tól.)) 

(t Bocsánat, mondá J ékel e, én épen nem látok itt 
átalakulást. Olvasd el mégegyszer a Mechele munká
ját és azonnal rá fogsz ismerni a régi Mechele Pecse
nájdorfra. Kis-Várdán chillukot mondott egy n fanyar 
Rambam)) fölött s itt chillukot mond a katharsis fölött, 
mert mindaz, amit ebben a füzetben ír, nem egyéb 
egy jó psetlinél. A katharsis talánya túlmegy a filozófia 
és theologia határán; ez a müvészetnek titka, me ly
nek tudatával még n.z alkotók sem birnak, annál ke
vésbbé az előadók. Mechele nagyon jól tudja ezt, de 
kedve kerekedett egy chillukat mondani, mondott hát 
egyet. S mivel az emberek ebben az országban még 
nem hallottak cbillukot, tehát a munka föltünést kel
tett., 

Daczára, hogy Jékele ilyen fitymálólag beszélt a 
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Meabele könyvéről, én mégis meggratuláltam őt első 
önálló munkájához, s egyszersmind megkérdeztem, 
hogy nz a könyve, melylyel Spinozát aka1·ta legyőzni, 

mikor fog már megj elenni ? En· e a következő levelet 
kaptam ~echelétől: 

«Kedves barátom ! Spinozával úgy jártam, mint az a 
bizonyos sváb a Jóreménység fokán. (<A tied már ?1> 

<eNem, én vagyok az övé.)) Nem mintha Spinoza filo
zofiája eltérített volna a zsidóságtól, hanem alaposan 
kigyógyított a kabbala tévedéseiből, melynek segélyé
velle akartam győzni; Istenről és ~tz emberekhez való 
nszonyáról méltó, megtisztult és világos eszmét öntött 
belém, s elvezetett a vallásos megyözödésnek arra a 
boldogító magaslatára, mely Isten szaretetében az 
ember legfőbb hivatását, az erkölcsileg .megnemesített 
életben az ifjuság legédesebb jutalmát találja; oly val
lásos tudatra, mely a zsidóság tanairól a legszebben 
egybehangzik, csakhogy itt nincs filazofiai formulák 
közé szorítva. 

« Leírjam azokat a benyomásokat, melyeket Spinoza 
munkáinak tanulmányozása a kabbalistára tett? 
A pszichologiai processzusoka t, melyeket fölidézett? A ki 
ismeri Spinozát, az föl tudja fogni, hogy minő hatást 
tehetnek a világosságra törekvő elmére ezek a nagy
szerű gondolatok, a logika mühelyében kovácsolt érvek. 
Úgy éreztem magamat, mint a nagy lázbeteg, a ki 
heteken át él beteges álmodozás közt s egyszerre ki
gyógyulva, fölnyitja szemét, világos tekintettel látja a 
külön böző tárgyakat a napfényben s örül nekik.,, 

Oh jaj, hogy ez az orom nem tarthatott sokáig ! 
Félévvel azután, hogy P.Zt a levelet írta, bevitték a 
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tébolydába, melyet már nem hagyott el él ve ; az örö
kös éhezés és a megerőltető szellemi munka megron
gálta egész ideg1·endszerét. N em volt még 30 éves, 
midön a legszebb reményekre jogosított életét be
fejezte. 

Sokkal jobban járt a csöndes Jékele. Körülbelül már 
husz év óta rabbinus Németország egyik legrégibb és 
legelőkelöbb községében. Többet tudott Mecheléröl és 
jobban lehet róla értesülve, mint én, mert nemcsak 
Kis-Várdán volt vele, de Németországban is öt éven át; 
az elátkozott doktorról is sok érdekes dolgot mond
hatna, mert hosszú ideig volt tanítványa - miért is itt 
szólítom föl, hogy írj on róla. 

És most kedves atyámfiai, a kik szívesek voltatok 
irtóztató hosszú csevegésemet meghallgatni, sz ívesked
jetek még egy rövid töt·ténetkét ráadásul venni. Mintegy 
három , évvel ezelőtt hirtelen meglepett régi nyavalyám, 
a vándorlási kedv, s mivel Lembergben épen akkor 
lengyel nemzeti kiállítás volt, elhatároztam, hogy oda 
fogok utazni. A nagy vakáczió egyik szép napján oda 
szóltam a fel(:\ségemnek: «Anyjukom te, pakold be a 
leghosszab kabátomat és a legnagyobb taliszbájtlimat, 
mert én holnap Polyákországba megyek kiállítást ta
nulmányozni.» Az anyjuk kissé furcsán meresztette 
rám szép szemeit, de azért becsomagolta az útravalót 
és én elutaztam. Julius 14-én érkeztem Munkácsra, a 
hol az állomáson legnagyobb meglepetésemre hitsor
saimat rendkívüli nagy számban láttam egybegyülve, 
a kiknek babitusa inkább emlékeztetett a tarnopoli 
mint a párizsi divatlapra. «Mit jelent itt ez a. gyüleke
zet?,, kérdém. Azt felelték, hogy ezek mindnyájan egy 
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vendéget várnak a legközelebbi vonattal, egy nagy 
szent vendéget, egy ugynevezett csoda-rabbit. Oh, 
hogy az ostobaság nem akar kihaini! gondoltam és 
alaposan bosszankodtam. De azutá~ eszembe jutott: ha 
nagyműveltségü magyar mágnások zarándoklatokat 
rendeznek Lourdesba, miért ne legyen meg néhány 
száz falusi zsidónak is a maguk külön szentje? 

A míg így morfondiroztam, berebogott az állomásra 
a vonat, mely a nagy vendéget hozta. A szent ember, 
a ki mintegy 40-42 éves lehetett és nagyon szép, 
erős férfiu volt, közömböa arczal fogadta a hódolást, a 
számtalan kézcsókot, mintha ez valami természetes 
dolog lenne. Ránéztem az arczára. Nagyon ismerősnek 
tünt föl előttem. Közelebb mentem hozzá, hogy jobban 
megnézhessem. Esküdni mertem volna, hogy nemcsak 
láttam már, de beszéltem is vele. De hol és mikor? 
Nem birtam rá emlékezni. 

<t Honnan való a az en t re bbe?'' kérdeztem egy ott 
ácsorgó kaftános atyámfiát. Valami kis ismeretlen er
délyi helyet emlegetett. <t És hogy hívták ?•) kérdeztem 
tovább. «J. K. ,, volt a válasz. Világok ura! hisz ez nem 
más, mint az én Lulém, a Lu1é d'Miaztefiná f Milyen 
ostoba is vagyok, hogy nem ismertem rád rögtön Lulé ! 
Persze, hogy régóta elváltunk már egymástól, de mégis 
rád kellett volna ismernem; biazen két éven át 
tJgy pipából pöfékeltünk és egy tányérról - nem et
tünk, mert valahányazor délre egy heringet vettünk 
köz ösbe, mindig azt mondtuk: lám, én még nem is et
tem, s a beringnek mégis vége van. 

Ó Lulé, drága Lulém ! Mi már nekem Lemberg? Mi 
nekem Hekuba? Itt maradok ma; beszélnem ]tell veled. 
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Bementem a városba, elővettem egy névjegyet és 
szép héber betükkel oda pingáltam a nevemet, utána 
pedig ezt a sort; << Lulé d'Misztefiná, azt mondanám, 
hogy régi j ó czimborák vagyunk.>> 

Egy óra mulva ott álltam Lulé előtt. Melegen meg
szoritott~k egymás kezét, s hallgattunk, aztán egymás 
mellé ültünk és tovább hallgattunk. Egy iskolából 
kerültünk ki, egy meaternek voltunk tanítványai, de a 
különbség mégis oly nagy közöttünk, hogy nem talál
tunk szavat az ellentét áthidalására. V égre így szólt ő : 

cc Hát a Mechele merre van?» És miclőn elmondtam 
neki a szegény Mechele szomorú sorsát, fölpattant 
székéről, az asztalra ütött és m~jdnem kiabálva mondá: 
ccEzt ő tette, az a Zóken Mamre (lázongó öreg). Hogy 
is hívták ? az az elátkozott doktor ; ő mérgezte meg a 
szegény Mechele lelkét. Rachmónó liczelán r Emlékez
zél csak, hogy sírt és jajgatott Mechele, folyton azt 
kiabálva: <<Elrabolta tölem a legszenteb bet, a mivel 
b irtam. >> Oh, oh, Rachmónó liczelán ! Rachinónó licze
lán l És mi történt a csöndes J ékelével? Ő is meghalt? » 
cc N em, feleltem én. J é kele rabbinus, még pedig 
igen tekintélyes és nagyrabecsült rabbinus, igen 
szép könyveket írt, mostanába is közzétett egy igen régi 
héber kéziratot, m~ly századokon át rejtve volt egy 
híres könyvtárban. Irt hozzá bevezetést és tudós jegy
zeteket. Ha akarod, elküldbetem neked ezt a könyvet.» 
«Köszönöm, mondá hirtelen, de igazán nem vagyok 
ki vánesi a ti könyveitekre ; mert a mit ti modem rab
binnsok tudománynak mondatok, az nem egyéb szichász 
chüllin-nél, (üres fecsegés). Az egyik egy pár tuczat 
idegen szavat vesz a talmudból, bizonyítja, hogy gö1·ög. 

Az DIIT É vl.önyve 1898. If) 
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arab vagy perzsa eredetű-e, s azt hiszi, hogy ezzel 
,alami nagyot cselekedett. Egy másik egy korhadt sír
emlék föliratát betűzi ki, s miután egész könyvet írt 
róla, kisül, hogy ha az ember közelről nézi meg a sírkö
vet, s nem fénykép után itél róla, akkor egészen más
képen hangzik a különben is jelentéktelen és értékte
len felirat. Egy harmadik azt a roppant fontos kérdést 
veti föl, hogy melyik olvasási mód az igazi: Abbá bár 
Memel, vagy Abba bár Mámmel? Természetes, hogy 
ebből is könyv lesz. Egy negyedik a ma már könnyen 
hozzáférhető könyvtárakban egy régi arab vagy héber 
kéziratot keres elő, mely a tudományt egy 1 épéssel sem 
viszi előbbre, ellátja jegyzetekkel, melyek nem érde
mesek a nyomdafestékre, s tudósnak tartja magát. Egy 
ötödik, és az a legokosabb, elővesz öt könyvet s egy 
hatodikat csinál belőle. És ezt nevezitek ti zsidó tudo
mánynak !•, <<Lulé, mondék kissé ingerülten, kikérem 
magamnak az ilyen beszédet. Mi ne~ vagyunk most a 
kisvárdai beszmedresben.» c1No, no, barátom, csak nem 
haragszol talán; csak azért mondtam ezt, mert mind
járt azzal álltál elő, hogy J ékeléből nagy tud.ós lett, 
a ki sok könyvet irt. A könyvírás még nem biztos jele 
a tnclományosságnak. Iga.z, hát te mit írtál már ?•, 
cc Már mint én, hogy mit írtam Lu lé ? Írtam egy pár 
váltót, egyebet semmit, a minek értéke volna. De ha 
megsegít az lsten, nemsokára egyszerre két könyvet 
jelentetek meg, melyek a következő roppant fontos 
dolgot fogják tárgyalni : «Hol van eltemetve Bileán1 
~zama~a, a szentirásnak ezen dédelgetett csa.csija? ,, 
eR a m1 nem kevésbé fontos: «Mit csinált Delila Sám
Aon levágott. bajával ? • Azt hiszem, ennek n, témának 
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fejtegetése ép oly fontos a zsidó theológiára,, mint a ti 
psetlitek s bizonyára oly közel áll a zsidó tudomány
hoz, mint a ti chilluktok. '' ((N em, ezerszer nem kiál-

' tott Lulé, a psetelben van szellem, élez, éleselmüség, 
egy nagy chilluk ezenkívül föltételezi, hogy a talmud
ban nagy olvasottsággal birjunk, de amit ti tudomány
nak neveztek, az . . . l> 

cc Hagyjuk azt Lulé, mondám, nem azért jöttem 
hozzád. Tudod Lulé, hogy a kiRebbehez jön, annak 
valami bakósé-ja (kiváni valója) van; nekem ]s van 
bákósé1n. Remélem, hogy mint máson segítsz, rajtam 
is fogsz segíteni. 11 cc Komolyan mondod ?11 cc Nagyon 
komolyan. 11 ecHadd halljuk tehát. 11 «Lulé, kedves bará
tom, te már kora ifjuságodban is nagy kabbalista vol
tál. Ámde a kabbalán kívül még más valamit is tudtál.» 
<<Te a számadást érted ugye?>> «Igaz, abban is nagy 
mester voltál és én elhiszem, hogy te jobban mint a 
középkori kabbalisták, ki tudnád számítani a napot és 
az ó1·át, melyben a Góél Czédek (messiás) meg fog ér
kezni; de most nem ezt értettem. Emlékezzél csak 
Lulé; tudtál te olyas valamit, a mit senki sem tudott 
kívüled, oh, Lulé a «kis bibliában• te rettentő nagy 
c hárif voltál.»> cc Chattósz neurim! Chattós neurím l 
(Ifjusági bűnök) mormogá s hozzá tevé: Rachmónó 
liczelan. » cc Csitt Lulé, csitt, hisz még nem tudod, mit 
akarok mondani. A kalabriászban tehát elismert charif 
voltál, ebben a tudományban néha olyan chiBukot 
mondtál, hogy még az úri kaszinó ban is beszéltek róla. 
Nos hát Lulé, a te chószidjaid közt bizonyosan találko
zik egy, a kit baal sóliR-n~k (haxmadik társul) használ
hatunk; hivo he öt, éA üssünk egy <'sön<lfls kaláhriáRzt. 

t ;,• 
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Ha-dd bu..lljak még egyszer életernben egy szép éhillu
kot: hiszen tudod, hogy én csupa á.mhoóreczek közt 
lakom, a kik n em értenek a chilluk mondáshoz, a kik 
tehát a ka.lábriászt is csak úgy j átszszák, mint más p t· o fán 
játékot, áhítat és ihlet nélkül. Oh Lulé, én édes szent 
Rebbem, a kaláberhez csak mi értünk igazán, csak mi, 
kik a jesibán tanultak ezt a n emes művészetet és 
mikor mi a «Kis Sászsz >> -al kezünkben pilpúlba bocsát
kozunk, és keményen lapozgat va igazi, hamisítat
gemóre-niggennel mondjuk: Ober, Málke, Mélech, 
Tausz, akkor az angyalok az egekben is öt·ülnek. Sies
sünk L ul é, mert az idő drága kincs.>> 

Lulé, d'Misztefiná tátott szájjal hallgatta végig lel
kes beszédemet, látszott rajta, hogy lelke a távolban, 
egy kedves vidéken mereng, aztán közelebb húzta szé
két és fülembe sugta: (c Te, te pose jiszróel, veled nem 
játszom, mert nagyon bele találnál n ézni a kártyáimba. 1> 

Hódmezö-Vásárhely. Seltmann Lajos. 

A PESTI REGI ZSIDÓ-TEMETŐBEN. 

Verőfényes, sz ép őszi nap, 
A táj oly méla, hallgatag. 
Aranyos szinü nA-psugár 

. Vén sirok közt mosolygva jár. 

Mohos, tört sírkövek között 
A fű deresbe öltözött, 
~bár hint a nap fényt szerteszét, 
Erezzük a halál kezét. 
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Ti csendes álmodók alan t : 
Boruljon rátok enyhe hant. 
Lebegjen tiszta kegyelet 
A porladó hamvak felett l 

Hiszen a meddig éltetek, 
Csalódás, gúny volt részetek. 
Egy élten át öröm kevés, 
Csak üldözés, csak szenvedés. 

Szük utczasor, sötét lakás, 
Belül nyomor és semmi más. 
A «sárga fol h volt rajtatok 
S panaszra nem nyílt ajkatok. 

Bár sorcsapás rátok szakadt, 
Panasz azért sohsem fakadt. 
Kiki viselte terheit 
S reménynyel biztatott a hit. 

Sok éven át így éltetek : 
Küzdöttetek, reméltetek. 
De egy fénysúgár biztatott : 
~Iajd jobb világ lesz túl amott l ... 

Miröl ti csak álmodtatok, 
Valóra vált: ím egy a jog ! 
Az unoka immár szabad, 
Az üldözés r ég megszakadt. 

Szabad, mi féltett s drága volt, 
A hátunkon nincs sárga folt, 
S papok tanítják szerteszét 
Az isteni, a szent igét. 



Budapest. 

Mi néktek csak álom vala : 
Szabad e hon minden fia. 
De a mi kincsnél többet ért 
Az véletek pihenni tért. 

Munkálkodunk és nincs remény, 
l\1ely intene, mint enyhe fény. 
Bolyongunk búsan, czéltalan, 
A hitnek vége, vége van f 

A sír nektek nem rém vala, 
S boldog volt, a ki meghala, 
8 nekünk a halál semmi más : 
l\Iegsemmisűlés, elmulás. 

Egy rém, mely folyton ott lebeg 
Sötét árnyként lelkünk felett. 
Fényes napon meg éjjelen 
Penyegetően megjelen. 

Ah, boldogabbak voltatok, 
Bár hínezra verve volt a jog, 
Mint unokátok mostan itt, 
KiblH kihalt a hit, a hit .... 

Már alkonyul. Hűs szél sivit, 
Megrázza a fák galyjait. 
Sirok közt bolygok egyedül 
S szememből könnyem egyre dül. 

Feleki Sántlo~". 
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Szent érzés töltötte el lelkemet, mikor a narancs· 
ligetes J affából von a tunk a ·sáron völgyén keresztül 
Judea hegysége felé tartott és hegyen-völgyön keresz
tül láttam őseimnek régi földj ét, a hol küzdöttek és 
harczoltak, a hol megállapították a czivilizáczió legfőbb 
támaszát : az Egyisten hitet. 

, 
Ugy érzem, mintha lelkem visszarepült volna a múlt 

idők ködös homályába, láttam Mózest a Hóreb hegyén, 
a mint az isteni kéz ide mutat, mondván: tc lme ez az 
a tejjel-mézzel folyó ország, melybe te be nem lép
hetsz». 

És megjelennek lelki szemeim előtt a vezérek és 
királyok, próféták és pártütők és a mint elvonulnak, 
látom Dávidot és elgondolkodom, mutasson nekem a 
tö1·ténettudós ilyeH királyt az egész világhistóriában ! 

I{öltö és harczos, zenész és hő egy személyben - s 
mindenkép tökéletes, áldassék emlél\e! É megjelenik 
Salamon, a bölcs, Jób, ki klasszikusabb alakja, a világ
irodalomnak, mint Shakespeare Lear királya, s végill 
szomorú jeremiádjait hallatja a távolból Isten kiválasz
tott prófétája. .... Megszállt az Isten szelleme, s volt 
~~tam ban pillanat, hogy nzt Y éltem, z ól hozzám az 
Orökkévaló, a.tyáimnn,k, Ábrahámnak, Izsáknak es 
Jákobnak Istene! 

Kietlen itt minden. A hogy a Sáron síkját elhagyju~, 
hol most az ugtu·ou rengeteg gaz terem, jön n kopnr 
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Judea. Mióta Izraél számüzetett, azóta úgy látszik, ki
halt itt minden. A légben alig repül egy-egy madár, s az a 
pár fogoly, melyet a bozótból kihajtott a mozdony lár
mája, nem enyhíti e vidék szomorúságát . Szomorú ez 
a vidék - és j ól van ez így ! - Gyászo lj l Gyászold 
Izraél sorsát, melynek államisága megszünt és a me- · 
lyen beteljesedett a próféta jövendölése: szétszóratott 
a föld népei között mindörökre. 

~ 

Jeruzsálem lelé közeled ünk. Kőhalmazok látszanak 
mindenfelé. És ebben a különös, mondhatnám szent 
hangulatban, szinte hypnotikus álomban megszólítok 
egy követ : miért heversz itt hitvány porban - s felel a 
kö: szét van szórvalzraél, én sem akarok egész lenni! . . 
És a mint tovább robog a vonat, megjelenik lelki sze
meim előtt egy hatalmas gyéniántkő, melyet ·ezer 
darabra tört szét Isten sujtó keze és látom vígaszta
lásul, hogy a gyémánt más és más helyen, de még min
dig ragyog és talán hivatása, hogy fényesebbé tegye 
azt a követ, a mely mellé a sors foglalta .... Boldog 
vagy magyar Izraél, hogy olyan drágakőhöz kerültél, 
mint a milyen a magyar nemzet ! 

Úgy· e hova kalandoznak az ember gondolatjai! De 
lehet-e csodálni ezt ilyen helyen, hol filozofussá lesz 
az együgyű ember is és bölcscsé, kinek helyén van az 
es~e és a szive. Hangsúlyozom, hogy a szive, mert nagy 
sz1v ,ke,ll a~hoz, hogy felvehessük magunkba a mult 
emleket, a Jelen nyomorúságát és a jövendő reménysé-



gét. Az ember hagyja otthon köznap~s~gát és . ?ltözzék 
ünnepi ruhába. Vesd le az a?yag1sag saruJat, mert 
szent a hely, a melyen állasz l Es ha megtisztult szív
vel és lélekkel lépsz a szent város falaihoz, a legneme
sebb büszkeség érzete szállja meg lelkedet, mert hisz 
érzed és tudod, hogy őseid erről a helyről hirdették 
leghatalmasabban az Egy Isten hitet és te, törpe utód 
most azon a helyen állasz, a hol ők állottak, azt a 
port taposod, a melyet az ő mártirvérük áztatott 8 
azon a helyen imádkozol, hol a leghatalmasabb jelszót 
mondották ők a világon : Adonáj elohénu, adonáj 
ech od l 

Ki sokallaná a port, melyet a vágtató kocsi kereke 
itt felver? Jeruzsálemben az ember mindent meg
bocsájt, mert mindenért kárpótlást nyujt a következő 
percz. 

A város nem szép, utczái szükek és legtöbb helyen 
piszkosak. De hogy ki ne ábránduljunk, itt is, ott is 
felnynlik az égbe a régi idők sze n t emléke. 

Ez a magas várszerü épület itt a Jaffa kapu mel
lett Dávid tornya, amott jobbfelől Izraél régi dicsősé
gének, Czionnak maradványai látszanak. Nem measze 
innét van a négy épületből álló Czion zsinagóga, mely
nek egyik része immár hatszáz éves. A szük bazárokon 
át jutunk a zsidó negyedbe. A világ min rlen vidékéről 
sereglenek ide hitsorsosaink és a szefardoktól el
tekintve, nem valami kellemes külsővel árulják el zsidó 
voltukat. A kaftán és a pajesz uralkodnak az askená.zi· 
moknáJ és a kellemetlen hatást, mit ez elöirléz, nem 
enyhíti a kék ],á,raony mente, melylyelaz orosz-lengyel 
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zsidók magukat díszíteni vélik. Az askenázimok több
nyú·e Oroszország ból, Galicziából, N émetországból, sőt 
hazánkból is származnak, hevesebbek, babonásabbak, 
mint a szefardimok. A szefardok spanyol és portugal 
zsidók utódai, kik Izabella alatt űzettek ki s azóta 
Jeruzsálemben, mint a kelet szám os egyéb városaiban 
községeket alapítottak. Ezek a zsidók valósággal meg
tartották nemzeti karakterüket. Olyanok, mint Spanyol
országban voltak, nemcsak zsidó vallásúak, de zsidó 
nemzetiségűek is, csak a spanyol nyelvet héber kiejtés
sel, ezt hozták magukkal. A kelet n em egy városában 
csodáltam meg a szefardokat. Valóban az arabok 
inkább mutatják a sémi jelleget, mint ezek a zsidók! 
Szép termetű emberek, egyenes tartással, tüzes fekete 
szemü lányok ébenfánál feketébb, nem ritkán arany
szőke dús hajzattal - bizony sohasem képzeltem, hogy 
ilyen zsidók is vannak a keleten. Hiszen ez testileg is 
nemes race, s bátran kiállhatj a a versenyt bármely 
európai népfajj al. Darwin tana : a létért való küzdelem 
liatásának törvénye, ez utamon is kisért. Nálunk, hol 
örökké üldözték a zsidót, nem csoda, hogy elsatnyult. 
Számüzetésükig Spanyolhonban és később, miután a 
vallásilag is rokon törökhöz kerültek, sokkal inkább 
szabadok voltak e zsidók, mint másutt lakó, szegény, 
üldözött rokonaik, rajtuk is beteljesedett tehát a Dar
win tana: testileg is ép úgy ki vannak fejlődve, mint 
szellemileg. A szefardoknak nyugodtabb a vérmérsék
letük, imádságaikat több méltósággal végzik, mint az 
askenázimok. Míg az askenázimok új templomában 
élé~k gesztusokkal festői csoportnak hangosan kiabálva, 
maJd fenhangon kaczagva magyarázta Hermocbem 
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melamed a biblia legutolsó szakaszát, addig a Czion 
zsinagóga ö si falai között nyugodt á j ta to ss ággal végez
ték a szefardok szombati imádságukat. Összesen 70 zsi
nagógájuk van Jeruzsálemben a zsidóknak, melyeknek 
legnagyobb része a szefardoké. A szefardok feje a rab
bik által választott Chacham Basi, ki a Beszdinnel 
együtt korlátlan hatalommal intézi a község ügyeit. 
Abbnn a szefardok és az askenázimok is megegyeznek, 
hogy nem mennek a Haram es-Se1i fre, a templom 
térre, mert attól félnek, hogy rálépnek an·a a helyre, 
a hol a szentek szentélye állott. A Haram es-Sen 
fen állott egykor Balamon temploma. A tér baloldalán, 
a hol jelenleg a kék Omármecset hatalmas kupolája 
uralkodik a környéken, ezen a helyen terült el a Liba
non ozedrusai és távol országok aranya és ezüstje, 
márványa és mozaikja diszítette hatalmas templom. 

Az Omár mecset közepén, hatalmas korláttal körül
véve, van egy nagy szikla, melyen áll !tól ag Ábra
hám Izsákot a.karta feláldozni és a melyen a zsidó 
tradicziók EJZerint a szentek szentélye állt. A mohame
dánok ezen «eben satja1> -t szintén szentnek tartják 
és Moharned a próféta szarint egy imádság ezen szik
lánál többet ér, mint ezer másutt. Sőt a mobamedán 
legenda szerint prófétájuk Burakon, a csodalovon 
innen vágtatott az égbe és a sziklán mutatnak is egy 
gömbölyű lyukat, a melyet teste hátrahagyott. A szikla 
e legenda szarint Mohameddal az égbe akart szállani, 

. de Gábor arkangyal erős kézzel visszatartotta a szik
lát, úgy hogy azon ujjanyoma is látszik. 

Transcendentalis dolgok megtarthatják varázserejü
ket, ha akár időben, akár térben a távol ködén keresz-
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tül szemléljü]{ azokat. De lepattan ez a zománcz, 
midöu szinröl-szinre közönséges emberi dolgokat lát 
az ember, nkkor nehéz ahhoz csodákat hozzágondolni. 
Egy barátom, clr. Carillon, weinheimi orvos, buzgó 
keresztény létére évtizedeken keresztül szent idealiz
mussal készül ez útra s midő11 az olajfák hegyén a 
menybemeueteli kápolnában J ézus jobb lábának le
nyomatát mutatták neki, panaszkodott nekem, hogy 
mennyire csalódott. Zsidóra nem vár ilyen csalódás. 
A vallási fanatizmusnak egyetlen helye annál a régi 
faintil van, hol jajveszékelve öntik ki szomorúságukat 
siró asszonyok és zokogó férfiak. Valóban ez a kép 
méltó Y eresohagin ecsetjére. Péntek délután különösen 
erd ek es ez a kép. A világ minden táj él{ áról idegyül t 
zsidók, öregek és fiatalok vontatott, zokogásba fuló 
bangon éneklik a régi szomorú melódiát. A falakért, 
melyek rombadöltek, ülünk itt magunkban és sirunk! 
Szem ben velük bélpoklosok hosszú sora lesi az idege
nek alamizsnáit. Szomorú kép ez nagyon és a ki egy
~zer látta, nem felejti el életében soha. 

,Jeruzsálemben a kölönböző vallásfelekezetek jól 
megférnek egymás mellett. A mohamedánok csupán 
Yallásuk felsőbbségét szeretik hangoztatni. 

Az Omár mecset marész ivein kék zallagon arany
betükkel hirdeti a régi kufi irás a Koránnak egy pár 
mondatát, a mint itt következzik: 

.:vn. Hzl\ra ll L Mondd: Dicsértessék az Isten, n ki
ntlk St1I_D fia, se1~1 t.arsa tal)ornban nem vol~ a kinek segí
~re uüksége nmcs. l1ogy az öt a gyalázattól megmentse ; 
di~rd öt. .. 

l'· ~Idra l~~·. Oh t!· kik irott kinyilatkoztaUsokat kap
tatok, ne l~nlJ t('k túl vallástokat és Istenről osak igazat 
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mondjatok; J ézus, a Messiás cs n pán :Máriának a fia, Isten 
küldötte, higyjetek tehát Istenben és küldöttjében és ne 
mondjátok, hogy hárman vannak. , 

XIX. Szúra 34. ez áll : Isten nem ugy van alkotva, hogy 
fia lehetne, távol van tőle, ha Isten egy dolgot elhatározott, 
azt mondja : legyen és m egvan. Isten az én uram és a ti 
uratok, őt imádjátok, ez az egyenes út. 

Pierre Loti könyvében azt irja, hogy ez a pár sor 
kétkedövé teheti a legnagyob b hiv öt is. A mohamedá
nok, zsidók és keresztények Vil.llási türelmét jellemzi, 
hogy egy ferenczrendi barát, páter Crescentius beszélte 
nekem Jeruzsálemben, hogy j ó lenne, ha a kiilönbözö 
keresztény felekezetek oly jól meg tudnának egymás 
mallett férni, mint a hogy megférnek a keresztények
kel a mohamedánok és zsidók. Csakugyan Betlehem· 
ben például nem egyszer moha.medán katonáknak 
kellett Jézus születésének templomában a veszekedő 
keresztény papokat egymástól elválasztani. 

A zsidók intézményei a keleten is bizonyítják, hogy 
mennyire nem tesz különbséget a zsidó, hogy szanve
dön segítsen. Smyrnában a Rothschild kórházban, hol 
dr. Corie olasz orvos gyógyítja a beteget és a hol csak 
40 ágy á.ll a zsidók rendelkezésére, még ott is jutott 
beteg muzulmánnak hely. Jeruzsálemben különösen a 
Misgab Ladach kórház vonja magára a figyelmet, mely 
a város legtisztább negyedében van, kilátással az olaj· 
r ~k h~gyére, J osafat és Kidron völgyére. J ó t cselekszik, 
k1 ez 1ntézményt pártolja. Montefiore kórháza is áldja 
aJapítója emlékét 

~z iskolák közill nagy szerepet játszanak keleten az 
:·\.lha~.ce Israélite iskolái. Jeruzsálemben nagy kézmü 
IskolaJa van. JaJJában földmives i~kolája, melyel egyet-



23 LEOPOLD SAMU 

len sikeres ellensúlyozói az angol misszionárusok üzel
meinek A ki keleten járt és az Alliance iskoláit meg
tekintette, az nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, 
hogy hitsorsosai szivére ne kösse ennek a nemes intéz
ménynek támogatását. Nemcsak zsidó ~zempontból 
tartom én ez iskolákat nagy jelentőségüeknek, de 
annak tartom általános müvelödési szempontból is. 
Smyrnában, Damaskusban, hol az intézetek igazgatói
nak szives kalauzolása mellett minden osztályt meg
szemlélhettem, a tanításokat hallgathattam, arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy ez intézetek nagy sze
repet játszanak a kelet müvelödésének történetében. 
Jeruzsálemben különben a szefardoknak is van hatal
mas iskolájuk, melybe mintegy 1000 tanuló jár. 
A jeruzsálemi Chacham Basi ajánlására néztem meg 
ez iskolát, melyben érdekes, hogy a tanítók ágy
szerű pamlagokon feküdtek; nem egy oly hirte
len ugrott fel jövetelemkor az ágyára, hogy feje majd 
a. menyezetet érte. Egyik teremben sárga, beesett arczú 
gyerekeket pillantottam meg, s midőn kérdez tem, · kik 
ezek, azt kaptam a feleletül, hogy Oroszorországból 
száműzött nyomorult zsidóknak szegény gyermekei ... . 
Eszembe jutott, mit kevéssel előbb egy kolduló orosz 
zsidó mondott nekem a Via Dolorosán : cc U ram, ha 
szentföldön is vagyunk, azért még sem akarnánk éhen 
veszni.» Azelőtt legalább a zsidó olajfafaragóknak volt 
kis keresetük, de ujabban a hatalmas tökével dolgozó 
angol misszió ezeknek a szájából is kivette a kenyeret. 
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Ke!eti. utazgatásom legé~dekesebb emléke mégis a 
keleti zfndó papokkal való Ismerkedésern volt. Ajánló 
levéllel ellátva, bátran kopogtathattam be a kelet zsidó 
papjaihoz. Különösen három nagy alakja van a jelen
leg élő keleti papoknak, ezek: Avram Paliagi a smyr
nai, Alfanclieri ,. a da.maskusi és Eliaschar Saul, a jeru
zsálemi Chacbam Basi. Mind a hát·omnak nagy a 
tekintélye keleten . Nyitott csarnok a hiv~ttalos helyisé
gük, díszövve] és karddal ellátott hajdú szokta őrizni a 
bejáratot. A smyrnai Chacham Basi mát· 80 eszten
dős, szobája, melyben fogadott, nagyon egyszerű. Egy 
hosszú pamlag, négyszer-ötször olyan hosszú, mint 
nálunk, bevonva világos, rikító szinű szövettel, hatal
mas könyvek, egy szekrény, asztal, szék, ez az egész. 
Nagyon örült, hogy meglátogattam és kért, kisérném 
szebbik lakásába. <c Minden lakás diszes, a melyben oly 
kiváló ember tartózkodik, mint a milyen Eminenciád!" 
Mosoly volt a jutalma ennek az udvariasságnak, meg 
az a befőtt gyümölcs, melylyel a ház asszonya siet re 
megkínált. Hészben az öreg Pallagi, részben fia, Nes· 
sim lefestették ezután a smyrnai állapotokat. A közs~g 
háromszáz évnél jdősebb és jelenleg 25,000 szefard és 
mintegy ezer askenázim zsidó lakik benne. A Chacham 
Basi 40- 50 rabbi felett feltétlenül rendelkezik. 
Fizetése a fényes portától, mint drágománom mondta, 
800 frank havonként, tekintélye a törökök előtt is nagy 
és a szultán az Ozmanie renddel tüntette ki. Házi z,i
nagógája mindjárt lakáRa mellett van s a mi nekem 
feltűnt, az, hogy közvetlen összeköttetése van a kony· 
hával. Az oltár középen van ebben a kis szobában. 
Oszlopai rikító színekkel, tarka-barka virágokkal van-



240 L JWPOI,D SAMU 

n~:tk kifestve, a kö~épen lelógó nagy lámpán kívül az 
egész szoba olajlámpákkal van teleaggatva. Különben 
a smyrnai nagyobb templomok sem felelnek meg azon 
fogalmakna.k, melyek nálunk egy keleti nagyközség 
templomáról el vannak terj edve. Egyszerű, középen levő 
áll ványon mizrach felé egy kis asztal. P adok a tem. 
plomban csak a falak mellett vannak. Sokat kérdezős
ködött a Chacham Basi a magyarországi állapotokxól 
és megfoghatatlannak tünt fel előtte, hogy a hol Isten 
kegyelméből a zsidók szabadok lehetnek, nem ismetik 
el egymást testvéreküL Hogy ajánló levelemre Paliagi 
pár sort irt, nagy hasznomra volt további utamon. 

A damaskusi főrabbi külsejére és modorára ép az 
ellentétje a smyrn ainak. Alfandie1·i úr még fiatal embe1·, 
míg amaz szelid és nyájas, ennek a rczkifej ezése, élesen 
rikácsoló hangja. nem felel meg annak a méltóságnak, 
a melyet visel. Tekintélye, ha nem családom, inkább 
az Alfandieri család nimbusából származik. ·Az Alli
ance tanáraitól kezdve le a templomszolgáig senki 
sem beszél a damaskusi Chacham Basiról az elragad
tatás hangján. És valóban kellemetlen emlék füzne e 
látogatáshoz, ha egyszerre be nem toppan a komor 
papnak vidám felesége, ki bájos mosolylyal maradásra 
késztetett. Sokat beszélt az élénk temperamenturon 
papné a damaskusi viszonyokról s midön a damaskusi 
zsidók -kedvező viszonyairól beszéltem a többiekkel 
szemben, kaczagva jegyezte meg, hogy mindenük van 
a damaskusiaknak, csak pénzük nincs. <cTout comme 
ehez nous, Madame ! )) 

A jeruzsálemi Chacham Basi, Grand Babhin de la 
Pn.le~tine - a hogy a névjegyén áll - olyan alak, 
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hogy bármel~ feleöház elnöki székében is méltósága 
tiszteletet gerJesztene. Hatalmas termetét selyem kö
peny borítja, fejét, melyet hosszú fehér szakál és okos 
szemek díszítenek, fekete turbán födi. Alig hogy el
olvasta ajánló levelemet, kért, foglaljak mellette helyet 
és keleti szokásként rögtön fekete kávét hozatott. Kér
dezte, meddig maradok, hogy mindent láthassak, ahhoz 
idő kell. Mondottam, mennyire szükre van szabva 
időm, de ennek legnagyobb részét mégis örömmel töl
töm a Chacham Basinál, a kinek hire nem áll 
meg a tenger partjain~U, hanem eljut mindenhova, 
a hol zsidók laknak. A főpap természetesnek találta ezt 
a bókot, a mint hogy keleten a virágos nyelv és a leg
nagyobb dicséret a bevezetés a komolyabb beszélgetés
hez. Kértem, engedj e meg, hogy a magyarországi 
viszonyokról is beszéljek neki, mil·e ö azt felelte: szi
vesen hallgatlak, csak legyen aztán neked is türelmed, 
hogy engem is meghallgass. Részletesen elmondottam a 
Chacham Basinak a magyarországi állapotokat és ö 
egészen fel.hábordva és magából kikelve tört pálczát 
azok felett, kik Izraél egységét meg akarják bontani. 
Izmélnek mindig az volt átka, hogy ha reá sütött a 
szabadságnak napja, ezt élvezni nem tudta, hanem 
testvérha,rczot szitott maga között. Izraél egysége erős 
láncz, melyet csak szentségtörö kezek akarnak szét
tépni. Az a levél, melyet a Chacham Basi nekem 
adni kegyeskedett, egyike életem legdrágább ereklyéi
nek, melynek értékét nem csökkentheti az a sok vádas
kodás, melylyel érte intra muros et extra illettek. Ha 
egy tudós, nagytekintélyii pap véleményét kérem, n.zt 
roszakarat nélkül ultramontanizmusna.k nevezni nem 

J 6 
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lehet és ba másrészt az ortodoxoknak nem tetszett 
az a bölcs tanács, melyet Saul Eliaschar nekik adott, 
az talán épen annak igazsága mellett bizonyít. 

Megkösí'íöntem a kegyes fogadtatást és kértem, hogy 
mondjon Czion ősi templomában im~t Magyaro1·szágért, 
szép hazámért. A Chacham ezt megigérte és hozzátette, 
hogy áldást kíván utamra és sikert mindazok törekvé
sére, kik Izraél egységét a <<Beata U ngberia ~> -ban 
helyre akarják állítani. Meghatva távoztam a kékre és 
fehérre festett falaktól és az ódon épület szük lépcső

zetén lehaladva, láttam, a mint még ma is látom, a 
bölcset, ki egy próféta lelkesedésével, a tudós nyugal
mával és komolyságával fogadott ... 

Mielőtt benyomásaimról e fogyatékos képnek festését 
bevégezném, pár szóban én is meg akarok emlékezni a 
legujabb kor azon áramlatáról, mely Czionizmus név 
alatt mind szélesebb hullámokat vet a közélet tengerén. 
Párpoétalélek az antisemitizmus ellenszerénekhn·detiaz 
új zsidó állam eszméjét, mely a Szentföldön volna meg- . 
alapíta od ó. Bebarangoltam a Szentföld nagy részét, 
Sáron völgyét, Judea égnek meredö hegyeit, a Holt
tenger környékét bejártam és a Jordán folyó sebes árjá
nál gonclolkoztam a régi dicsőségről. De amit mind e 
helyeken éreztem, annál sokkal erősebb volt magyar 
hazámnak szeretete és egy pillanatig sem jutott 
eszembe, hogy ott hagynám azt a helyet, a hol szület
tem és nevelkedtem, azt a nemzetet, malynek gondol
kodásával, eszméivel a magyar zsidónak lelke össze
fot·rt. Cijak nem rég említette előttem a czionisták egy 
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lelkes elöharczosa, hogy az a baj, hogy a zsidók akar
nak asszimilálódni, de a társadalom nem asszimilálja 
öket. Kérdem, az lenne-e az asszimiláczió előmozdítója, 
ha a czionizmus terjesztésével tiszta hazafiságunkat 
is kétségbe vonnák ? Kérdeztem ama czionista urat, 
hogyha oly üdvösnek tar tja a Czionba való visszatérést, 
miért n em jár elöl jó példával ? Válasza természetesen 
az volt, hogy ö dehogy, sem mi áron nem menne 
Palesztinába, oda csak másokat küldene. Ismerem Pa
lesztinát s míg szivesen megengedem, hogy telepek alko
tására üldözöt t zsidók részére a Sáron-völgye alkalmn.s, 
úgy a legnagyobb képtelenségnek tartom, hogy ezen a 
helyen, malynek legnagyobb része kopár és kietlen, 
valaha állam alakuljon. De eltekintve ettől, talán egyéb 
magasabb ethikai szempontot is ajánlhatunk azon 
uraknak figyelmébe : a poéta-lélek ne csak az t találja 
a bibliában, ami benne irva van, hanem, mint a bölcs 
Maimonides - kinek emlékét nemcsak Cairóban, 
hol örök álmát aluszsza, áldottam, de áldom min
denütt, hol a szabad gondolatok kultusza virágzik -
találják meg az új-kor poéta lelkű zsidói a biblia s:el
lemét, amely azt mondja : Czion országa az Egyisten
hit, Czion országa a szeretet, határa annak nincsen és 
Istennek egyaránt kedves, ha a Jo1·dán rohanó árjá
nál, vagy a Duna-Tisza szöke habjainál vil·ágzik. 

Sz en t-Ágo tha. t eopold Sa1n u. 
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MOZES ARCZMASA. 

Élt Napkeleten egykor a Ganges partinál, 
A gyémántok honában egy hatalmas kh·ály. 
Szerette ő a harczot, n. véres hős babért, 
De még inkább a békét, az édes munkabért. 

S történt, hogy a Yilágot Mózes dicső neve 
Vakitó üstökösként ragyogva járta be. 
Nagyságát, bölcseségét zengé milljónyi ajk, 
A távol béreze néki dicséneket rivalg. 

S midőn a férfi hírét királyunk m egvevé, 
Fájlnlta, hogy Yezérül mért nem lehet övé. 
• De hn. csodás személyóh, ugymon<l, «nom birhatoro, 
Legyen magasztos képe vezérlő csillagom l 

Tanítson égi hitre sugárzó homloka, , 
Ji~s nyájas szeretetre mosolygó ajaka, 
Hzemc hatoljon nyílként elmém homrl.lyin :ít, 
Hogy soha ne gyötörjön hotor, késé)i Yttd ! 11 

H e Rzókkal külclte utnak egy festő mestcrét: 
• KereRel fel1neRszi földön n, nagy zsidó vczórt l 
H ha néketn arcza más1\.t rmnckhe kószítcd, 
LegRZt!bl, gyíír(ítn flijazzn clcrék 1níivé~zct.t'<l l• 
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É~ visszatért a meste1· s a. trón elébe lrp, 
8 vásznát kigöngyölítve szól büszkén: (! Itt a kép ! • 
Elsöbb örömek árja h evíti a királyt, 
De már a másik perczben bőszülten felkiált: 

«Ez volna Mózes arcza ? Te kontár mázoló! 
Hazug maga az égbolt, ha ez a kép való. 
N em ihletett vezér ez, de zord, nyakas paraszt, 
N em tiszteletre gerjeszt, de lázadást fakaszt!. 

És a király szemében gyúl rettentő harag 
S a sápadó művészre bilincseket rakat. 
«Elő egy másik mester! » mond « s százszor jaj neked. 
Ha megszabott parancsom jobban nem követed ! , 

És visszatérb a mester s a trón elébe lép, 
S vásznát kigöngyölitve sz ól büszkén : «Itt a kép ! • 
Elsöbb örömnek árja h eviti a királyt, 
De már a másik perczben bőszebben felkiált: 

<<Te gyatra ámító te ! Tréfát űzö l Y elem? 
Ily csodafényt nem látni halandó emberen ! 
Istent kisért a képed, gyalázza az eget! 
Ezért halálra Yéled, te dőre hitszegett ! • 

S viszik már, hogy bitóra kössék a remegöt 
S im hirtelen egy mágus megáll a trón előtt. 

«lrgy óYja m eg az ég !• szól .fenséges életed. 
~Iint balga és kegyetlen e gyors itéleted! 

~Iindkét m{{Yész reinekbe Yégzé feladatát, 
S boldog, ki nékik értön 1)azar jutalmat ád: 
T\fózes valóban az, ki e képről rád ragyog, 
De olyan is, minönck az elsön láthatotl. 



Ama képből kiduzz~td vad, féktelen erő , 
Ebből magasztos lé1e1r sugárzva tör elő, 
Hogy küzdte le a rosszat, nagyságamiben áll, 
Mutatja néked együtt a két kóp, oh király l" 

]ijltávozott a mágus. A király elborong. 
Kegye tt két míivószre pazar jutalmat ont, 
S ezentúl a két arczmás Jegdrágább k inesc lett -
Hirét maig megő1·zé a távol Napkelet. 

Budapest. Lenkei lfem·ik. 

' ' ZSIDO EMIGRANSOK. 

A magyar nemzet a szabadság hajnalhasadásának 
félszázados évfordulóját készül megülni. Vele együtt 
fog ünnepelni a magyar zsidóság is, mint a nemzet ki
egészítő, attól elválaszthatatlan része. Részt fog venni 
a nemzet ünnepében, valaminthogy részt vett küz
delmeiben és elnyomatásában. Klasszikusabb tanú erre 
nézve nem is képzelhető, mint Haynau, ki a sza
hadaágbarcz leveretése után legsürgősebb feladatának 
tekintette, a rebellis magyar zsidókra tetemes sarczot 
kivetni. Hálás dolog volna megirni a zsidóság ezerepét a 
48/49-es eseményekben és némileg sürgős is, mert mind 
gyérebbek lesznek azok sorai, kik részesei voltak amaz 
idő mozgalmainak é3 ma-holnap alig lesz tanúja a 
magyar nemzet tizenkilenczedik századbeli höskorá
nak. Hogyha majd megirják a szabadságharcz történe
tének a zsidóságra vonatkozó r észét, ennek egyik leg· 
érdekesebb és megható fejezete lesz a zsidó emigránsok 
története. Száz meg száz zsidó család vesztette vagyo-
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nát és fentartóját és százával mcntok számkiü.zctéahc, 
nem hogy új hazat keressenek, hanem mert a régi 
hazában nem volt maradásuk. A magya1· emigratio 
története nincs még mcgirva, tehát a magyar-zsidó 
emigránsokról sincsenek kimerítő, megbizható adatok. 
De elég belepillantttnunk J(er·lbeny K. M., fájdalom, 
vázlatosnak maradt lajstromos művébe: J1 lphabr,li."5che 
Lisle ungarit>cher Emigralion 1.848-1864

7 
hogy meg

győződjünk róla, mily nagy kontingense a magyar 
zsidóságnak lett az emigratio u~ján hontalanná ... 
Kertbeny?-ek többnyire a legfogyatékosabb életrajzi 
adatokat - néha ezeket sem - nyujtó lajstroma kerek 
számmal kétezer nevet foglal magában. Ezen kétezer 
emigránsnak, bátran lehet mondani, tíz-tizenöt szá
zaléka zsidó. Kertbeny maga csak a legritkább esetben 
jegyzi meg, hogy az illető izraelita, de maguk a nevek 
és egyes felhozott körülmények nem hagynak kétséget 
a felsoroltak zsidó voltára nézve, sőt mivel akkor ép 
ügy, mint most, vagy még inkább di v ott a névmagya
rosi tás, sokkal nagyobbra kell tenni a zsidók számát, 
mint a hogy első tekintetre becsülnők. 

A lajstromban, mely - mint czíme is mutatja - a 
Bach-korszak emigratióját is tartalmazza, több országos 
hirii névre akadunk, olyanok nevére is, kiket ma nem 
sorolhatunk a zsidók közé. A legismerteb b köztük - Horn 
Edén kívül, kit szerzőnk szinte emigránsnak tekint -
a pár hónappal ezelőtt elbalálozott Hel{y Ignácz, ki
ről Kertben y szóról-szóra ezt j egy zi föl: «Dr. Ignatz 
Helfy, geb. 1829, 49 joumalist, 50 verurtheilt, .51 Pest, 
53 Wiener Universitö.t, 55 Italien, 56 Professor in 
Mantua., 60 verbannt, 62 Red~kteur der «Allennza• , 
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Mailancl, Ungariaeber Romanschriftsteller, 63 Milglied 
d. Unabhangigkeitskomités. Is r.>>. Az ismertebb n eY ű ek 
közé tadozik a mi· derék orsz~gos allevéltárnokunk, 

J Ót•á· y Lipót is, kiről Kertbeny eze~et mondja: «Leo
pold Óváry (Altstadte1·), 51 Schnftsteller 1n Arad, 
60 Garibaldist, auf dem Schlachtfelde · Hauptmann; 
Goldmedaille. 61 Legionar, Hauptmann. Jetzt NeapeL 
Isr.,, 

Nem volna é1·demetlen munka, a kétezer név közül 
valamennyi zsidót kikutatni, de érjük be a legkiválób
bak felemlítéséveL 

Báthory Ignácz, 48 ban főhadnagy, 49-ben k. k. (azaz 
jelen volt a komáromi kapitulácziónál), Hamburg, 
50-ben Amerika. Jelenleg amerikai tábotvnok. (Iz1·., 
teszi hozzá l{e1·tbeny.) 

Diósy Márton, 48-ban elnöki titkár (a miniszterium
ban), 49-ben k. k., 50-ben Angolország, 54-ben Orosz
ország, 56-ban londoni kereskedő. - Tudvalevő 

dolog, hogy Dió sy, ki néhány évvel ezelőtt halt meg, 
m1nt kereskedő, az angol fővárosban igen tekintélyes 
társadalmi pozicziónak örvendett. 

froyud ...... , lengyel, zsidó, 49-ben kapitány, 
'förökországban mohamedán hitre tért át, most török 
alezredes, pasa. 

Heilp'tin Mihály, sz. 1823-ban. Lengyel. 42-ben 
Magyarország, 48-ban miniszteri fogalmazó, 49-ben 
Hamburg, Brüsszel, Pária, 50-ben visszatért Magyar
országba, könyvkereskedő. 56-ban Amerika Philadel
~hia:, kö~yvkereskedö, angol iró, szerkes~tö. (Meg
Jegyzes: lZr.) L. róla Hochmuth czikkét aM. Zs. Szemlé
ben: V· k. 560-569. H. benső barátja volt Heilprin nak. 



J lir.'ichl er (Isléry) Zsigmond, sz. 1 33-ban. 57 -ben 
ác 'mester 'förökországban, ;'9- ben Olaszország, ol n sz 
kir. tüzérhadnagy, 50-ben Garibaldinál, Yolturni mcl
lctt megsebesülve, kapitány, 61 -ben a magyar légióban 
kapitány, 63-ban Zürich, polgár és müépitész ugyan
ott. (lz1·.) 

Dr. Kálozdy (Kaufmann) .. .. , 4 ')-ban törzsorvos, 
H)-ben Törökország, 50-bon Magya1·ország. Némelyek 
Hzeriut külföldre ment, mások ezerint renegát török 
szolgálatban, Beyrut. 

J{un Béla, cs. k. huszá1·kadót. 4·9-ben kapitány, 
,j4-ben Törökország, GO-ban Garibaldista, 61-ben kapi
híny nm. légióban, 62-ben fogságban, jelenleg Kon
stantinápoly. (Izr.) 

~llandel ..... , 48-ban hadnagy, 49-ben Török
ország, r enegát, 56 óta török tüzérkapitány. (Izr.) 

1Handisch Benedikt, a <1Pester Zeitung'' szerl<esztőj o, 

.1.H-ben k. k. Hamburg, Lonclon. Börzelátogató. Jelen
leg Ausztrália. (Izr.) 

Reinfeld Dénes, kereskedő, 48-ban őrnagy, 4U-ben 
London, 60-ban Garibaldista, 61 -ben őrnagy a légió
ban. Jelenleg Turin, tagja a függetlenségi bizottmány
nak. J ó kartografus. (Izr.) 

Schiller S. M. rabbinus, Eperjes. 48-ban utász, 
50-ben rabbi Manchesterben. Scbiller-Szinessy név 
alatt Cambridgeben a rabbinikus tudományok tanára 
volt az egyetemen, néhány évvel ezelőtt meghalt. 

Schindler Antal, lovag. 48-ban honvéd, 50 óta 
Párisban. Ékszerész. A spanyol II. Károly-rend lo-

VagJa. 
Sr·hlesiJtger Miks~, sz. 1829-ben. Orvos, 48-ban szer-



kcsztö, 4!J-lwn Berlin, 50-ben London. Az <1 Englis ch e 
Korrespondcnz ,> szerkesztőj e. Német és angol ü·ó. 

Dr. Spitzm· .... A török birodalom protomedikusa. 
Szm·/ca(ty (Hirschl) Frigyes. Lubomirsky herezeg 

titkára, Bécs. 48-ban Teleki legatiójához Páriaba küld
télr, azut{t,n visszatért Magyarországba, késöbb megint 
Pá1·isban. Azóta ott él. Franczia és német iró, hírlap
író, levelező, spekuláns. (Izr.) 

l Dr. Va~(t (Eisler) Mór, sz. 1.818. Talumdista. Nejétől 
elvált, 46-ban orvostanhallgató Pesten, 48- ban sze
l'eplő, 49-ben segédorvos Temesvártt. Felső-Magyar-

or~zágon át Prágába menekült, 50-ben Lipcse.A « Grenz
l>Oten » jeles munkatársa. Kiadta Kertbenyv el együtt a 
<~ Hn.ngokat a multbóh. Hornnal Párisban. 53-ban 
Amerika. Tekintélyes new-yorki orvos. Magyar és né-
met iró. · 

l Dr. lerf.'lJ (Hirsch) Gusztáv. Az (( Ungan> szerkesztőj e . 
48-ban kapitány, Sohweigel hadsegéde. 49-ben BelgTád, 
a franczia konzulátusnál. 50-ben Kossuth müveinek 
fordítója. 52-ben Páris. 53-ban London. A Royal medi
cal college tagja. 63-ban biróság előtt; beismerte, 
hogy osztrák ujságok számára ir. 

Ezek a nevesebbek. De hány névtelen hös volt köz
t~k, kiknek Kertbany néha csak kezdőbetüjét ismeri! 
Es hány tragédiát lehetne az emigránsoknak Kertbeny 
által közölt száraz, rideg életrajzi adataiból kiolvasni r 
Csak egyet akarunk belőlük kiemelni. Hermann Adolf, 
1849·ben a magyar hadsereg szállítója, 1858-ban 
üldöztetéseknek levén kitéve, a feleségből és hét gyer· 
mekböl álló családjával együtt Amerikába akart ki
vándorolni. Szeptember 13-án azonban hajótörést szen-



vedtek és az egész család 'nyilt tengeren elRülyedt .... 
Volt köztük olyan is, ki erkölcsi hajótörést szenvedett, 
mint Utassy (Strasser) Dávid, ki a szabadságharczban 
kitűntette magát, de a külföldön szélhámosnak csapott 
fel és miután az amerikai ((Garibaldi girard )) -nak ezre
dese és parancsnoka volt, 63-ban sikkasztás miatt egy 
évi börtönre itéltetett. A zsidó emigráDsok becsületére 
legyen mondva, Utasay az egyedüli az egész jegyzék
ben, ki ily csúf dolgokra vetemedett és az emigratióra 
szégyent hozott. 

Ime néhány adat a zsidó emigránsolu-ól, válogatás 
nélkül a Kertbeny listáj ából kiszed ve. E szemelvények 
is mutatj ák, hogy a magyal' zsidóság mindig megtette 
kötelességét hazája iránt: küzdött vele, szenvedett érte 

, és a számkiüzetésbe ment, mikor a hazafiak nem lelték 
honjukat a hazában. 

Budapest. Peisner·Jgnác:. 

' l 

REFORMMOZGALMAK A MAGYAR ZSIDOSAG 
KÖRÉBEN 1848-BAN. 

Azon örökké dicsőséges korszak Magyarország újjá
születésének történetében, melynek immár megünnep
lésre méltó félszázados fordulója közeledik, emlékezetes 
marad minden tekintetben a magyar zsidók történeté
ben is. 

A magyar zsidóság politikai újjászületése is ama 
rendkívüli idö korszakalkotó eseményeinek lefolyása 
alatt veszi kezdetét, bár törvényileg csak két évtizeddel 
késöbb lett jogi helyzete rendezve. De midön a magyar 
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zsidóságot a szabadságnak azon mennyei mámora, 
mely a magyar nemzetet elfogta, kivétel nélkül 
magával ragadta és az nagyobbrészt a szabadosság 
szelleme által fe1idézett, szomorú üldöztetések sötétsé
gébői igazán hanyatt-homlok rohant a szabadságharcz 
lelkesedésének világosságába, hogy annak fényét leg
jobb tehetsége sze1·int emelje, akkor lerakta azon szi
lárd épület alapj át, mely az ö telj es egyenjogúságának 
beczikkelvezésével lett betetözve. 

" 
Tény, hogy a magyar zsidóság él'ezte első sorban a 

48-as szabadságharcznak vészes hatását, mert hát a 
zsidóság mindenütt és mindenkor azon érzékeny iránytil 
volt, mely az emberiség nagy mozgalmainak, a népek 
hatalmas átalakulásainak fuvallatát legelsöbb meg
érezte. És ha e gyakran reánézve igen érdes fuvallatok 
ki is térítették rendes helyzetéböl, végtelen ül rugalmas 
természeténél fogva megint csak visszasietett oda, mi
helyt a külbefolyás irányt változtatott. Igy történt az
után, hogy a magyar szabadságharcz lázas munkájában 
a magyar zsidóság, feledve minden korábbi sérelmet és 
bántódást, fontos, sőt bátran mondhatjuk, nevezetes 
tényezövé vált, me ly szerepét h ü en megtartotta mind
végig. 

Ez évkönyvek elsejében volt alkalmunk e tények 
történetét rövid vázlatban bemutatni, most ama hatal
mas korszak egy másik mozzanatára akarunk rátérni, 
mely a magyar zsidók vallási, illetve felekezeti történe
tébe~ ké~ez _figyelemre méltó eseményt és mely teljesen 
magan VIsehama mély forrongást1 időnek bélyegét, a 
m~lyben eredetét lelte. Nem gyakorolt ugyan ez ered
meny measze kiható, tartós befolyáRt a magyar zsidó-
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ságra, de mindenesetre hullámzásba hozta felekezeti 
életének arnugy sem egészen csendes vizét. És ez volt 
a magyar zsidóság körében, különbözö helyeken egy
egy kis töredéknek azon merész vállalata, hogy a kor 
forradalmi sugallatára hallgatva gyökeresen átalakítsák, 
megreformálják vallásukat, vagyis hangzatos szólamaik 
sze1·int, nemzetivé, korsze1·üvé, meggyőződésüknek 

megfelelövé tegyék. 
És ha nem is volt a gondolat eredeti, de egy már 

néhány éves külföldi mozgalomnak utánzata, ha nem 
is hullott hirtelen az ég~öl alá, de titkos és nyilt re
formtörekvések által némileg elő volt készítve, mégis 
bizonyos, hogy az a lázas érverés ü idő , midön a korlátok 
lerontásának dicsőséges munkája elragadta a honfiakat, 
midön minden ujítás, minél gyökeresebb, annálnagyobb 

\ nymbussal volt körülvéve, mert a szabadság isteni szik
l'ájától felgyujtott lelkesedés leplet borított gyöngéire 
és túláradásában dicsfénynyel ruházta fel, bizonyos, 
mondom, hogy azon csodálatos idő volt közvetlen elő

mozdítója a «magyar izráelita középpon.tirefor-megylef)> 
megszületésének Pesten. 

Igaz, hogy N.- V áradon már 1847 augusztusban ki
vált egynehány tag a zsidó hitközség kebeléből és 
(<reformált izraelita egyház>> név alatt csoportosult, 
úgyszintén föl is használta a magyar szabadságnak 
pitymn.llatát, hogy ö is hallassa szavát, de j elentőségre, 
igazi önálló létre csak a pesti reformegylet tudott 
szert tenni. 

Pedig a nagyváradi refo'rmált izráelita egyházi vá
la."zt?nány a, cultus-ministerhez 184-8 juniusban be
te~·j esztett folyn.modványáhan, tnelyben zsinat össze-
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hívását kérelmezi, nem marad ékes szólamaival a 
hasonszőrű nyilatkozatok mögött és elég világosan föl
tá1ja programmját. Ime így szól.b~adványának .k~.zde
tén: (c Vallás· és nevelésügy m1n1ster Úr! M1don a 
keresztény vallásfelekezetek legközelebbi napokban a 
korszellem által az egyházban, s igazgatásban szüksé
gelt javítások megtételére, újítások behozására, s el
utasíthatlan kiirtására a becsúszott visszaéléseknek 
Önnek rendelete nyomán egyházi gyűlést tartandnak, 
egyedül a zsidó valláson levőkre e tekintetben semmi 
gond nem fordíttatik; egyedül nekünk nem szolgálta
til{ mód a közvélernény állal régen táplált vágyak ki
elég{tésére, s midőn a régi rendszer minden átkai 
csomóban egyesítve most fejeinkre ne hez ednek, sa régi 
emberek által táplált 1·osszaság és gyülölség minden 
nyilai aziveinkre irányozvák, azon az ország.r;yűlé.r.; által 
benniiuk geriesztett édes remény, hogy legalább a saját 
eleink által kovácsolt, s mintegy elviselhetetlen bilin
cseket eltörhetendjük, hogy a mosaismus illatos kert
jét elbodtott, sötét időben észre nem vett burjánokat 
kiirtandjuk, hogy vallásunk előfájáról a haszontalan s 
kóros galyakat lenyeshetendjük ; hogy a közeégek igaz
gatását az önkény alólkiv enni, sa buzgó hazafiságra bízni 
le~etend, ez~tolsó reményünkmég eddig nem teljesült; 
meg ~ovább ~s kell görnyednünk kétszeres rabiga alatt, 
a ~abiga pedig azon egyénekre legelviselhetiene bb, kik 
mint ~a.gunk a szabadságért lángolunk s mint a z si
dók.mindenütt bebizonyítják, hogy a sz~badsitgra él·et
tek 18 r It 

Hajlandó tehát az orazóngyül, k' , á , , 
t . . .. ~ es 1vans gát magáeva 
enni Jegyez zu]{ mea t · , 1 , . 

, · ~ ez JO ' es a zsidó valhiH élőfáját 



REFORMMOZGALMAK A MAGYAR ZSIDÓSÁG KÖRÉBEN 1848-BAN 200 

megnyesni, amennyire csak a korszerűség ollója viszi, 
hogy legalább a vallási n rabigát )) levethesse. Nem hiába, 
dagály volt a szivekben és lelkekben, dagály a szavak
ban és tettekben ! 

Egy hónappal késöbb 1848 julius 8- án a pesti zsi
dók egy kiscled csoportja, ugyanazon czélokat tüzve ki 
maga elé, egyletet alakít és hozzá lát az átalakítási 
munkához, bár vitorlái t nem duzzasztja annyira a szó
áradat szele. <<J ól érezvén azt, mi keblünknek felsöbb 
vallásos gerjedelmei lecsillapítására szükségeltetik
mondja első kiáltványa a magyar izraelitákhoz - át
hatva vallásos szemléletünknek megfelelő reform szük
ségétöl s legyőzbetlen ösztönétől - minden anyagi 
köz benjárás nélkül egyedül a vérrokon~ág magnetikai 
ereje által egyesítve, a szen t ügynek megfelelő nagy 
számmal, egy szívvel lélekkel egy 1·adir·al reform ala
kításdra határoztuk· ma.gunkat. )) 

Ezen terv meghatározására és keresztülvitelére 2:> 
tagú választmányt rendel, mely körirathan hívja fel n. 
rokonelvűeket csatlakozásra és röpiratot szerkeszszrn, 
mely reformjuk lényegét tárgyalja. 

Hogy mely alapból indulnak ki ? azt megtudjuk má
sodik kiáltványukból, augusztus 4-röl. Teljesen a 
n émeto1·szági, illetve berlini r eformtársulatot veszik 
útmutatásul, a mely már 1845 májusban alakult meg, 
mint <cGenossenschaft für Reform im Judenthume11 és 
pedig állítása szerint azért, hogy a zsidóságot, illetőleg 
a zsidó vallást a pusztulástól megóvja. Alapítói clsö 
kiáltványukban pathetikusan kiáltanak fel: Wir wol
len: Glaube, wir wollen: positi ve Religion, wir wollen : 
J udenthum. Tényleg azonban mindezekhöl étles-keve-
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set tartott meg, mert eltörölte a zsidó vallás alapvető 
törvényeit, a szombatot, a circumcisiót, elvetette a ha
gyományos parancsokat és szartartásokat és ne~ akarta 
magát egyáltalában semmiféle hittételhez kötni. 

Valóban jellemző ezen egész reformtörekvésre azon 
Latározat, melyet a reformtársulat 1850-ben hozott, 
midőn a hatóság á társulat alapszabályainak, azaz 
külön hitközséggé való alakulásának jóváhagyásához 
azon feltételt kötötte, hogy előbb hitelv~iket mutassák be. 

Behatá vita után kimondották, hogy semmiféle hit
tételt, határozott alapelvet sem állíthatnak fel, mert ez 
ellentmond az ő reformjuk alapgondolatán ak, az állandó 
fejlődésnek, már pertig az ő vallásos nézeteik fejlődés
képességét föl nem adják. Ezen felfogással indul is 
m.eg a társulat és pl. midőn 1845 juliusban a frank
furti rabbigyülekezetre megbizottakat küld, meghagyja 
nekik, hogy nem szabad a rabbikkal semmiféle tárgya
láaba bocsátkozni~k. Ök - úgymond a rabbigyüleke
zethez intézett feliratuk - mjnt a kornak egy szabad, 
független és önálló hatalma lépnek a gyülekezet elé és 
csakis oly szövetséget ajánlanak, melyben önálló fejlő
désük szabadságát el nem vesztik. Tényleg meg is lát
szik a reformtársulat tervein és különösen tárgyalásain, 
amelyekben ezeket meg akarja határozni, az aminden 
fixpont nélkül való ingadozás, az a végnélküli meg
alkuvás és alkalmazkodás elmélete, mely gyakran a 
val~ási nihilizmus felé hajt. 

Es ime, e~e~ mintaképet követi a pestireform,egylet, 
annak.te~ve~t es kész munkáját veszi át, mert alig is 
volna IdeJe es nyugalma azt önállóan el . , . "lk d . ·1 " , eJ ei o ez eni, 
IDH on már égni kezd a bonfiak alatt a talaj. 
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c1 A magyar izráelita középponti reformegy let), tehát a 
a német reformtársulat utánzata, ennek német ima
könyvét fordíttatja le magyarra, ennek 11 főrabbijátóh 

kéri lényeges ezertartásaik leirását, hogy azután a 
szerint rendezze be istenitiszteletét. 

Lelkészt is nye1· Einhorn Ignácz rabbij elölt (a későbbi 
Horn Ede államtitkár) személyében, ki a reformegylet 
érdekében kezdettől fogva buzgólkodott és most meg
írja az egylet által igért röpiratot reformjaikról: Grund
prinzipien ein er geH1uterten Reform des J udenthums 
vonJ.Einhorn,Rabbiner der. isr. Reformgenossenschaft 
zu Pest)- amint az Dr. H oldheim Sámuel, a berlini re
formtársulat <crabbija>> idevágó munkáiban már ki volt 
fejtve. Imaházat is szereznek, október 1-én fel is avat
ják, a hol azután orgona és énekkar kisére te mellett 
tartják szombat helyett vasárnap délelőtt 10 órakor 
a heti ünnepi istentiszteletüket. 

Mindennek költségét pedig c1 az engesztelés, sz eretet és 
testvériség hangján szólón memorandum.ban az anra
bitközségtől kéri, mint annak egyik fiókja. A hitközség 
azonban a 1·eformegylet kérvényét kiadja véleményezés 
végett rabbijának, a nagynevű Schwab Lőwuek, a ki is 
a felhivásnak megfelelve, egy kis röpiratban összegezi 
véleményét ezen czím alatt : Gutachten an den israeli
tiechen Gemein de-V oratand zu Pesth in Betreff der 
elaselbst sich gebildeten, sogenannten Central-Reform
Genossenschaft. Pest 11. Aug. 1848. 

Ebben sorra véve a reformegylet nyilatkozatait és 
terveit, azon következtetésre jut, miszerint a reform
egylet mindazoknál fogva, amit a zsidó vallásból eltö
t·ül és átalakít, elszakadt n zsirlóságtól, Izrnél közöRRé~é-

Az IMlT Évküuyve 1S98. ll 
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ből kilépett és nem is számítható hozzá mindaddig, míg 
rogrammját fel nem adja. c1Ezért is vallási tekintetben 

;emmi összefüggésben sem áll velünk és mi nem közös
ködbetünk vele semmi olyan dologban, a miben val
lási vagy felekezeti momentum érvényesül, sem az 
életben, sem a halálban )) . 

Hogy ezen vélemény a zsidóság szempontj ából, tör
téneti és ~allási alapon, az egyedül lehető, bizonyítja 
ugyancsak egy mértékadó, arra hivatott tényezőnek, az 
O'tszágos rabbiképzo intézet tanári karának véleményes 
itélete, mely 1885-ben volt azon helyzetben, hogy az 
1848-iki reformegyletről nyilatkozzék, midőn azt halot
taiból, ugyancsak annak tendencziáival és terveivel, egy 
sokkal jelentéktelenebb kis csoport <<reformált i~rael·ita 

egy ház,, czímen fel akarta támasztani. 
ce A tételek és elvek, melyek a programmban kifejez

vék - ugymond a vélemény - az alapítandó <c egyhá
zab már előre kizárják a fönnálló zsidóság kö1·éböl; 
valamint az <ciz1·aelita•> nevezet1·e sem tarthat számot 
mindazok után, a miket tudományban és szokás szerint 
e fogalmon értünk ... A szombati és ünnepi nyuga
lomnak, valamint az étkezési és házassági törvények
n,ek az ötkönyvben előadott, sem időhöz, sem helyhez 
nem kötött határozatait- melynek vallásos kötelező 
erejét a programm megszünteti - a zsidóság osztatlan 
~s mindenkor uralkodó felfogása szerint, senkinek sincs 
Joga ~atályon kivül helyezni vagy megszüntetni. ,, 

•M1ndenestől új tan ez, mely itt előadatik; mert a 
Mózes törvénye'ből .. k ' 

l on enyesen és jogosult vagy meg-
okolt elv élk"l .. 
. , . n, , u osszaállított szemelvények megtagad-
Jak a zf.ndosag dogmatikus talpkövét és így, minden 
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bistóriai alap nélkül szükölködvén, az új tan még posi
tiv vallás j ellegér e sem tarthat számot. . 

N em lévén czélunk a reformegylet elveinek taglalér 
sába bocsátkozni, beérhetjük az idézett nagytekintélyű 
véleményekkel, melyek az úgynevezett reformnak val
lási oldalát eléggé megvilágítják, és midőn mi a mozga
lom történetét megismerj ük, megtanulhatjuk belőle azt, 
hogy alapj ában czéltévesztett és fonák vállalkozás az, 
ha a vallástalanságot úgy akarjuk kiküszöbölni köriink
ből, hogy elvileg eltöröljük a vallási törvényeket, melye
ket a hitetlenség megszeg, hogy megtagadjuk a vallás
nak alapelveit, melyeken a vallásosság felépülhet, 
ez már nem vallási reform, ez egyenesen vallási fel
forgatás. 

De van a vallásin kivül, egy másik háttere is az 
1848-iki 1·eformmozgalmaknak, mely szintén rossz 
világításba helyezi törekvéseiket. 

A zsidók egyenjogusítása még nem volt kimondva, 
bár évek óta állandóan napirenden volt ; ellenkező

leg, tárgyalása alkalmat azoigáitatott a zsidók és a zsi
dóság ellen irányuló, nem ritkán alávaló támadásokra; 
sőt némely «liberalis» férfiak is, kifogást keresYe a 
mulasztás igazolására, azt hangoztatták, hogy addig 
nem lehet a zsidókat egyenj ogusítani, mig vallásukat, 
mely őket separatistákká teszi, nem reformáJ.ják. Hisz 
maga Kossuth is e nézetnek hódolt, a mi ellen azután 
az emanczipáczió bátor elöharcz9sa, LÖUJ Lip6t szállott 
aikra ékes tollával a Pesti Hi?·lapban. De megtörtént 
mégis, hogy a többi között az 1848 julius 5-én meg
nyitott országgyüléBen az osztályok többsége, kilencz 
köziil hat, azt követelte, hogy az egyenjogusitás kimon-

l 7* 
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dása előtt lépjen a kormány érintkezésbe az ((intelligens~) 
zsidókkal társadalmi és nemzeti re.formjaik kerPsztül
vitelének czé~fából. 

Midön azután julius 8-án a <(magyar izráelita 
középpollti reformegy let1) all\almazkodási tervével meg
alakult, joggal támadt ellene a vád, hogy vallásunkat 
áruba akarja bocsátani a polgári egyenjoguságórt. 

Schwab véleményében tényleg sűrű szemrehányá
sokkal illeti ezért n r eformegyletet, kifejtvén, hogy 
mily helytelen egyrészt, ha az állam befolyást akar 
gyakorolni oly belügyre, mint a vallási refonn, meg 
mily elvtelenség és máltóságunk megtagadása másrészt, 
ha ami polgári egyenjogoHításunkért, mely ami jogunk, 
ép úgymint az emberiesség és igazság ügye, vallási tör
vényeket akarunk álrlozatul hozni. lli~:;z végre is, 
ugymond, n haza birodalma sem evésből és ivásból 
áll ót:~ nem an nyira közös lakrnáruzá:-;ra é8 rnulalozás'ra 
van szükAógc, tnint inkább lcözös f'l11ekrre é~ munkálko
(látlrrt. 

Igaz, hogy a reformegylet augusztus 5-én nyilvános 
tiltakozást te~;z közzé azon javaslat ellen, mely az 
emanczipácziút vallási reformtól aka1:ja függővé tenni és 
azt mondja: Mi kereken visszautasítjuk az emnnozi
pácziót, amíg az nem föltétlenül és az összes izraeliták
nak Magyarhon ban kiv ó tel n élkül nclatik 1neg; de ezen 
mosakodát;t jeleutő tiltakozás nem semmisítbette tneg 
a tények által előidézett benyomást, rt lábra kapott 
gyanut. 

llogy ez p~dig nem volt alaptalan és ennél fogva 
a n.eheztelt el~árá.H ós töl·ekvés l'ás~olgált a megleczkóz
tt!t~Hre, azt lnzouyítja a «peHti ujjitó egylet» miutlijti.nt 



REFOt:tMMOZGALMAK A MAGYAR ZSIDÓSÁG KÖR~~Bl<~N 1848-BAN 2o1 

alakult «Izráelita ujjíló egylet,> Pécsetí, mely kevésbbé 
politikus lévén, mint mintaképe, november 26-iki 
jegyzőkönyvében nyiltan bevallja, hogy ((a hongyűlés 
azon nyilvánított akaratánál fogva, miszerint az Izráel 
vallását követök vallásos különczködéseikből kibonta
kozván, simuini törekedjenek e hon egyéb vallásfeleke
zetbeliekhez, Pécs városa kebelében lakó Izráeliták nebá
nyai átlátván bitünk szertartásaiban részint szokásokból 
visszaélésekbezi vak ragaszkodását leginkább vallásunk 
agg férfiainak, egy vallásos sze1·kezetünket átalakítani 
törekvő egylethe gyültünk öszve>>. 

Nem meggyanusítása-e ez a hitrokonok ,százezreinek, 
kik nem hívei azon reformnak, azon átala.kításnak, 
melyet a hongyűlésnek kivánni joga nincs? Nem kelt
betik-e azok, kik óp ez időben lépnek fel reformtörek
vóseikkel, azon látszatot, mintha a zsidó vallás tényleg 
megakadályozná híveit honfiui összes kötelességeik 
teljesítésében? És van-e ezen föltevésnek a legcse
kélyebb jogosoltsága is? Bizony nincs ! «A zsidóság 
büszke arra - mondja a rabbiképző tanári karnak 
fennidézett véleménye is - hogy hírből sem ismeri az 
összeütközést az állam törvényei vel, melyeknek magát 
készségesen aláveti. A haza és társadalom iránti köte
lességérzetét mindig sikerrel törekedett híveiben fölkel
teni és ápolni. Ezért még csak a föltevés i\ mintha 
a zsidóság a.z államhoz és t&rvényeihez való l•iszonyát 
illetőleg ?~efo;mra szorub1a, nyomatékkal vis za uta "t
la.ndó. )) És hogy ezt joggnl mondhatja a zsidósá.g min
denkor, azt ép n reformmozgalmak idejében fényese.n 
beigazolták többek között a magyar zsidók. nap-nap 
után mindjobban, 
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Igy tehát vallási, valamint politikai okokból teljes 
joggal helyezkedett a pesti a~yakö~sé~ a reformeg_ylet 
törvekvéaeivel merev ellantethe es JOggal utasitott 
viaaza minden közöaaéget, mely vele összefűzte volna. 

Tényleg augusztus 13-i ki ülésében magáévá teszi 
rabbijának véleményét és feleletül a r eformegylet 
kivánságára kiadja. Ezzel meg is szakadt közöttük 
az összeköttetés, és a r eformegylet haladt a maga utján 
tovább, úgy a mint azt megkezdte. 

Már augusztus 4-iki kiáltványában, melyet elég j el
lemzöen így ir alá az elnökség: D1·. Rózsai József izr. 
elnök, Dr. Schwarcz Lajos, izr. titoknok, Ligeti József, 
iz1·. II. titoknok, hirdeti, hogy aláírási íveket köröztet, 
hogy azokon a rokonelvűek jeletkezzenek és <1 több 
oldalról jött fölszólítások'> következtében kinyilatkoz
tatja, hogy az egylethe lépni akarók magukat a követ
kező uraknállevő aláírási ívekre bejegyezni szivesked
jenek: Boscovitz Manó (Bálvány-utcza, Blühdorn-féle 
ház), Reusz Károly (u. o.), Lackenbacher Jakab (Zrinyi
utcza, Marczibányi ház), Munk Mór (Uj·tér, Marokkói 
ház), May és társa (Nagyhid-utcza), Enge! Mór (József
tér, Vogel-féle ház), EngHinder Ármin (Uj-tér,Burgmann 
ház), Schulhof Lipót (országut, saját ház). 

, Ez utasításból megértjük körülbelöl, hogy a hitköz
seg., mely rétegéből kerültek ki a reformegylet tagjai 
elso so.rban; a nagykereskedő világ áll elöl, de hogy 
mennyueszaporodtak föl, azt nem tudjuk. Mindenesetre 
sz~rencsé~e~b ,;o_It, mint az 1885-iki utódja, de meg 
~~~t ?~rhn1 elodJe, mert mig azok hiába kérték a ható
~agt. JOvába~yást, a pesti reformegylet már 1849 
JU1UUS ltavuban elérte azt, hogy a kormány önálló 
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hitközségnek elismeri, amit Horváth J.llihály közoktatá i 
miniszter rendelete ad hirül, meghagyva azt, hogy 
gyermekei hitoktatásáról is saját lelkésze által gondos
kodhatik. 

Bizonyos, hogy e sikEn·ében jó része van a kor m·al
kodó szellemének és a rendkivüli viszonyok hatalmá
nak, malynek befolyása alatt &. kormány a megerösi· 
tést meg nem tagadhatta. 

De elérte a középpanti reformegylet azt is, hogy bár 
igen csekély mértékben, utánzásra ~alált a vidéken, 
mert a n.- váradi ref. izraelita egyháztól eltekintve, 
még Aradon, N. -Becskereken és Pécsett is keletkeztek 
ujitó egyletek. 

Az utóbbi helyen egy tizenkét tagból álló kis csapat 
kiválik a hitközség kebeléből és folyamodik a városi 
tanácshoz, hogy mentse őt fel a hitközségnek fizetendő 
adó alól és azonfelül öt pontból álló jegyzökönyvi ki-ro
natát átküldve, kéri hogy ((a következendő pontokban 
kitett saját kölcségünkön telljesítendő ujjításokat meg
engedni méltóztassék : 1. Az ujj í tó egylet irányul tiizi 
ki magának a vallásunkba.n visszaélésekből becsuszott 
s nevatségig aljasuló szertart~sokat - úgy az emberi
séggel össze nem férhetö azon imátságokat, melljeket 
egyébb ujjító egyletek is kihagytak lassankint kiküszö
bölni, a templomban tartandó imátságokat s egyébb 
isteni szalgálatokat egy jól rendezendő énekkar által 
végeztetni, szóval magunkat a Pesten alakuló Izraelita 
ujjító egylettel folytonos érintkezésbe tenni. 

((2. Hogy a nagylelkű magyar nemzet meggyőződj ék, 
miszerint az ujjító egylet tagjai méltókká óhajtják tenni 
magukat e hon hű fiainak neveztetni, föfeladata leend 



az ogyletnek minden tö1·e~vését o,da irányíta~i : hogy 
~~z imtídság és egyébbisteni szolgalatok mentul bR.ma
rább magyar nyelven végeztessenek s mihelyes a jöve
delem engedendi, egy magyar bitszónokot tartsanak, 
hogy minmagunksgyermekeink a magyar nyelvtökéletes 
birtokába jutván, egyéb b különoz azokásaink ban is 
mentül gyorsabban simulást eszközölhessünk. Azon 
fogunk miihörlni, hogy egyházi törvényeink a magyar 
nemzet törvényei alá helyeztessenek, az az ha a szükség 
úgy kivánná, készek leendünk éltünket, vagyonunkat 
a haza oltárán felajánlani ünnepnapokon is - mit 
eddig vallás sértés nélkül nem tehettünk - n.zon öntu
dattól boldogítva, miszerint hazafiui kötelességünket 
hi ven teljesitök r l) 

Nos, tegyük fel a kedvezöbb esetet, hogy a zsidó val
lá és igaz hivei ellen irányuló eme kirohanást, 
nem a rágalom, hanem a vallás törvényeiben való 
járntlanság mondatta az ujitó egylet tagjaival, de 
mindenesetre - sajnos - nagyon ehagadta öket a 
tulbuzgóság, hisz a szabadságharcz története tanusítja, 
hogy rájuk czáfolt a hithű, magyar zsidóság elégszer. 

Pécs város tanácsa azonban mindennek daczára nem 
áll rá mindjárt az ujitók kérésére, hanem deczember 1. 
üléséből azt feleli nekik, «hogy vallás és szartartás ujítási 
tervöket a pest·i ·uj héber felekezet után bé mutassák, s az 
arra kiválltató miniszteri belybenhagyást is kieszközöl
jék, mindaddig pedig, mig ezeket eszközlendik, fennálló 
s~erkezetük mallett megmaradjanak». A feltétel teljesíté· 
sereazonban a beá.llottzavarosidökmár nemlévén alkal
masak, abba maradt az egész váJlala.t és a disaidensek 
megint visszatértek elöbbi állapotukba. 



A «nagyváradi ref. izr. egyház>> is megszünt 1848-ban 
és bár az ottani tanító Rokonstein Lipót személyében 
hitszónoka is volt, önállóságot egyáltalán nem nyert. 

Igy csak a pesti refo1·megylet volt függetlenségében 
hosszabb életü, gyakorolva és élvezve egy hitközség 
jogait. Miután első lelkésze Einho1·n Ignácz 1849 végén 
Komárom feladásánál, hol mint tábori lelkész tartóz
kodott, menedéklevéllel külföldre távozott, Dr. Einho1·n 
Dávid foglalta el helyét, ki viszont az egylet hatósági 
feloszlatása után Amerikába vándorolt és ott fejezte be 
életét, mint egy reform-község papja. 

1852 október 20-iki helytartósági rendelettel ugyanis 
a pesti hitközség folyamodására a reformegyletet fel
oszlatták és tagjai kényszerültek a hitközség kebeléhe 
való visszatérésre, <•miután - úgymond a rendelet -
nem engedhető meg, hogy egy törvényesen fennálló 
izraelita hitközségnek egy 1·észe tetszőleges reformok 
keresztülvítelére a községgel ellentétbe helyezkedve 
kiváljék, mert ily eljárás megengedése által a zsidó 
községek fenntartása lehetetlenné volna téve és csal{ 
annak rendetlen szektákra való forgácsolásának lenne 
utja. nyitva». 

Ezzel azután letünt a reformegylet az élet szinpadá
ról és azt hiszszük, joggal mondbatjuk, nem a magyar 
zsidóság kárára ! 

Ime egy érdekes mozzanata a magyar zsidók vallás
felekezeti történetének a magyar szabadságharcz bámu
latos idejében, a magyar zsidékra nézve különben is 
örökké emlékezetes 1848-ban. 

Szombathely. Dr. Be'rnstein Béla. 



EFRAIM. 

- Ohettotörténet a mult századból. -

Hagyogó őszi verőfény ontja permetegjét Podo1ia 
kopát· síkságairu és aranyköntöst borit a vékony fakó 
fülepclre, mely rongyos koldusgunyaként takargatja 
a aovány talaj szánalmas meztelenségét. 

És a sugárözön beszürődik a beltzi kórház beteg
termeinek homályos ablakain is, melyek bajdan - a 
város legvénebbjei emlékeznek is annak idejére -
átlátszók voltak és kriatálytisztán csillogtak; de me
lyekre az évek hosszú során át rárakodó por és a~ 
Oroszországot jellemző légylégiók szinte áthatlan sűrű 
ködfátyolt szőttck. Itt-ott utat tör magának egy-egy 
kiváncsian bekandikáló szikrázó sugárnyaláb, befura
kodik valami kis résen és hosszú fényesikokat vonva, 
végigtánczol a valamikor hófehérre meszelt falakon, 
aranykorongokat rajzol a szürke padlón, melyen a 
nagy ünnep kedvéért megkisérlett surolás nyomai fe
hérlenek ós végigsurranva a glédába sorakozó egy
szerű faágyak kékcsíkos vánkosain és durva darócz
paplanain, glóriát szö a párnákon nyugvó fakó arczok 
köré, melyeken ma részint a bőséges ünnepi ebéd és 
a kivételesen megengedett bor, részint az ünnepnek, 
a Hós ha.ssána lélekemelő tudata, azokatlan pirt 
gyujtott. 
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Halk zsongás, a betegek ajkáról feltörö asztali ima 
hálaadó mormolása, tölti be az alacsony bolthajtásokat; 
időről-időre a sarokágyban kuporgó vén lengyel zsidó 
krákogó köhécselése és rekedt torokköszörülése bontja 
meg az egyhangú búgást; aztán lassanként elhalnak a 
fel-felzúgó hanghullámok, az ima véget ért; a betegek 
fáradtan és kimerülten dőlnek vissza ágyukba és mély 
csend borul a sz o b ára. 

A vén lengyel zsidó rikácsoló hangja töri meg csak
hama!· a pillanatnyi csendet. Köhécselve és köpködve 
elől hátra párnáiba és haragos szitkozódás, mérges 
átkozódás tör fel reszkető ajkairól. 

- Hogy az Uristen verje meg azokat a gaz kölykö
ket. Még Sono tóvát se jöttek kivánni szegény beteg 
öreg nagyapj uknak. Istentől elrugaszkodott gyerekek! 
Bezzeg tömik otthon a bendőjöket faintos ételekkel; a. 

. Szorel unokám nagyszerű szakácsné és jó balboszten, 
olyan sólethet még a krakói rebbeczen se tud csinálni, 
de szegény öreg nagyapjuknak egy jó falatot se juttat
nak, még egy kortyocska sz il vóriumma.l se gyógyítják 
szegény beteg gyomrát. Saddái rachmon, beh rossz a 
világ, beh rosszak az emberek. Jaj, jaj, ha szegény 
Istenben boldogult fiam tudná, hogy bánnak a gyer
mekei az ő tátijávaL Hej, pedig mikor én még nehez 
batyúval a hátamon falul'ól-falura já1-tam és kláris
gyöngyért, meg piros szalagét·t és karmazsinszinü 
Rzarafanokért becseréltem a sok hófehér gyapjut és az 
aranysárga csurgatott mézet, meg a habos-selymes 
pelyhet és a drága tiszta buzát, akkor kedves jó déde, 
édes drág~ déde voltam és csak úgy diktáltak belém 
minden jót, hn, érev Sfl:beszls.or hazakerültem; de most 
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félrelöknek, mint a kifacsaTt citromot. Hogy a hétnapi 
hideg lelj e ki ők_et ! Piha l 

És mérgesen pökdösve dőlt vissza ziháló mellel 
~tgyának párnáiba. 

- Vén Istencsaló, mormogta haragosan a szomszéd 
ágyban lázasan didergő, gyermekarczú bajusztalan 
bócher, a beltzi jesiva büszkesége, ki ágyában fel
könyökölve az előtte felütött szent könyv fakó lapjai
nak szinehagyott hyeroglyphá~ba elmélyedt, míg halo
vány orcáin a tüdőbajosok hai&.1rózsái biborlottak és a 
vékony paplanba burkolt tagokat a lassan kiköltöző 

élet lázas vonaglása borzongatta meg időről-~dőre. <l V én 
isten csaló, ismételte újra, még a nagy ünnep szentségét 
se átallja megbontani az ő istentelen átkozódásaivaL 
És ez is az Úristen választott népéhez tartozik l Uram 
Istenem, hát a chaszidimokat is fiaidnak nevezed ? 

- Igaza van, Reb Avróm, hangzik fel· a hivatlan 
helybenhagyás az örökké víg Beres Hirsch, a beltzi mar
sallik ajkairól. A nagyapám is mindig mondogatta: 
a cha-szidimok mind a pokolba jutnak, csak a mie:q.k, 
a miznagdimoké a menyország. És az öregapám 
nagyon okos ember volt. Juj, juj, micsoda dühös sze
meket mereszt rám, Reb Menasse, csak fel ne faljon, 
nem vagyok elég kóser arra. Öblös hangja csak úgy 
dörgött végig a termen és a tetszés morajától kisért 
élczelődését önelégült kaczagása szakította meg időről
időre ... 

-Amit mondtam, azt mondtam. Az Úristen csak a 
m~sz~agdimokat szereti. Én, a szegény Beres, a ki 
IDilldig nagyon keveset imádkozom, mégis kedvesebb 
vagyok előtte, mint Reb Menasse, ki egész nap tele 
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morogja Sem boraebbúnak a fülét. Mit, Beres N arr ? 
Vagyok olyan okos mint maga, vagyok olyan czadik 
mint maga. Mert én mindig nevetek, mindig tréfálok 
és mulattatom az embereket? Hát kinek mi a kenyere. 
Az enyém a nevetés. Mért ne nevetnék, mikor olyan 
szép az a világ, a mit Sem bq1·achhú teremtett mikor ; 
a mezőn ingyen terem a sok búza, a miből faintos puha 
foszlós szombati kalácsot lehet sütni ; mikor ingyen kel
nek ki a tojásból azok a kövén·é bizlalódó libák, a mik 
aztán barnára pirítva illatoznak a lakodalmas asztalo
kon, mikor ingyen lubiczkolnak a vízben a kövér halak 
és alig-várják, hogy édes diós mártásban megfőzve fel
tálalják; mikor Noe apánk még a bort is örökbe 
hagyta nekünk, a szivetderítő, búfelejtő szőlőnedvet, a 
mely ingyen érik meg a töké j én és mikor mindig van
nak jó embe1·ek, kik a szegény Berestől sem sajnálják 
mindezt a sok gyönyörűséget. Hát hogyne nevetnék 
hálás örömömben ? Az én jókedvem is ingyen teTem. 
És ha Sem boTachhú egyszer magához szólít az ö 
genédimjébe, a hol ö komolyan ül a trónusán, a 
mi komoly ősapáink körében, és a hol soha nevetés 
nem hangzik, olyan egy bukfenczet fogok hányni, hogy 
az Úristen is elmosolyodik majd. ((No, :fiam Beres, 
fogja Sem borachhú mondani, mondj el nekem egy 
szép lóczerlit. » És én olyan egy jó móselét mondok 
el neki, hogy csakugy reng majd a genédim a kacza
gástál és Sem boraebbúnak is potyog a könnye a 
nevetéstől. «Bravo, fiam Beres, fogja mondani, ülj ide 
mellém, a mogorva vén Ábrahám helyére, szükségem 
van valakire, a ki megnevettet, mert sokat bosszanta
nak lent az én embereim.» És aztán Sem borachhú 
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mindig j ókedvű lesz és jókedvében fog adni az embe
reknek jó aratást, jó szüretet és jó egészséget és azt a 
sok áldástmind nekem köszönhetik az emberek, nekem, 
a szegény Be1·esnek. 

A vén lengyel zsidó szeme haraggal és gyülölettel 
terhes villámokat lövelt az őt tréfás gúnynyal illető 

Beresre, és a fiatal bócher megvető vállvonogatással 
fordult a másik oldalra, hogy tenyerét a fülére ta
pasztva zavartalanul mélyedj en el a sze nt tan hi vo
gató szövevényeibe, melyekből az örök élet forrása bu
zog fel. Beres Hirsch pedig szuverén nemtörődiséggel 
folytatta hangos monologját, drasztikusnál drasztiku
sabb adomákkal füszerezve az előadását. 

A betegek ajkain itt-ott vidám mosoly, helyeslő neve
tés fakadt fel jóizü adomázása nyo1nán és libegő szürke 
hálóköntöseikbe burkolódzva egyesével, többesével 
szállingóznak Beres Hirsch karosszékéhez, hogy köréje 
csoportosulva, arczukon egy muló perczig felgyúljon a 
derüs jókedv hibora és bágyadt szemükben felvillanjon 
a dévajság rég kilobbant sugara. 

Mért ne élveznék a jelen röpke perezét? Hisz oly 
nehéz az élet és az évben csak egyszer ~sik rós
hassóno, meg aztán jóllakni is csak ritkán lehet és az 
évnek 365 napja van, midőn korgó gyomorral, törődött 
testtel, fagyban-hóban egyaránt végig kell járniok Po
clolia sivár országutait. 

Csak a terem legsötétebb zugába, melyet még a be
tévedő napsugár is mostohán kerül, nem hat el az 
ünnepi, derüs hangulat vidító hullámzása. A halomra 
tornyosult párnákon halovány, őszbe borult, kör
szakáhtR férfi. pihen, kinek zakatoló, majd mély és 



nehéz, majd szaggatott és pihegő lélekzet-e időnként 
meg-megakad. Tegnap került csak ide. Senki se ismeri. 
A vróm Mendelnek, az útszéli korcsmárosnak kiiszöbén 
rogyott össze a hosszú útról érkezett, fára4t porlepte 
idegen és az szállította a kórházba a szívgörcsben \"er
gődő utast, kit a varsói rabbihoz való utaztában le
vert lábáról a betegség. 

N em hallja a körötte felcseng9 kaczajt, nem látja a 
bortól kipirul ó betegek mosolyát; lelke messze ·jár és 
halvány, beesett arczán oly szivetfacsaró, reménytelen 
fájdalom dermesztő zord kifejezése borong, minőtmég 
e földön is, hol mindennapi a szenvedés, csak ritkán 
látni. 

Hanem e fagyos, bánatában mintegy megkörult 
arczban sötét, lángoló szempár izzik és a hit égő sz en
vedélyének tüze lobog fel benne, a mint makacsul 
éghez szegzett tekintettel halkan rebegi el a hálaadó 
zsoltárokat, mintegy öklével döngetve a meny kapuj át, 
hogy Urát, Istenét irgalomra kényszerítse. 

A kórház ódon órája tompa berregéssei üti el a 
kettőt és a szük folyosóról a repedezett harang rekedt 
csilingelése jelzi, hogy itt a várva-várt óra, midön a 
kórterem börtönajtaja megnyílik és a külvilág szabad 
levegőjének egy üdítő áramlata a világtól elzárt bete
geknek hírt hoz az élőkről. 

Hétköznap vajmi kevesen zörgetik meg az ajtó 
rozsda-marta kilincs ét, me rt szegény a kille nagyon és 
nyomorral küzködő lakói faluról-falura járva keresik 
meg betevő falatjukat, hogy a parasztházaknál czifra 
pántlikákért, virágos levélpapirért, csontnyelü bicskák
ért vagy makrapipákért cseréigessék a gyapjut, a 
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buzát vagy n. j uhbőrt, mit a heti vásáron felállított 
bódéikban csengő pénzért ár ulgatnak. 

De ma, az Uj év ünnepén, milHlenki ráér a beteg
látogatás sz en t miczvéjét gyakorolni; ez lévén különben 
fL kis vó.ros ünnepnapi szórakozásainak legérdekesebb 
progran1mpon tj a és az aj tó szünet nélkül nyikorog. 
Fénylő kaftánba burkolt, feketefürtü, villogó szernű, 

lws zú szakállú férfiak, ünnepi köntöst öltött, süna 
seitlis asszonyok és az ünnep tiszteletére tisztára meg
mosdatott és kiöltöztetett apróságok bőven megolajo
zott és simára fésült borzas üstökkel szállingóznak be 
egyesével és többesé"Vel a terembe. Mindenkinek jut 
egy-egy részvevő jóbarátja vagy rokona; egy szék se 
marad üresen; a terem megtelik pezsdülő élettel, zen
gés-hongással, halk suttogással és elfojtott nevetéssel. 
A zsémbes vén lengyel zsidó sokat átkozott unokái se 
maradtak el és nem felejtették otthon a hőn óhajtott 
gondűző és lelket vidító szilvóriumot sen1, melyet az 
agg nagyapó köhécselve és zsörtölőclve, de szeromel
látható gyönyörüséggel meg-1negdézsmál, behunyt sze
mekkel, egyet esettintve a nyelvével, a mi a csin
talan Beres N arr ajkaira azt a gúnyos megj egy zé st 
csalja: 

- Reb Menasse most tanulja a chaszidikus gemárá t; 
nézzék, hogy szívja magába a ·kabala mysteriumait. 
Hja, ezt a mély tudást csak a chaszidimok Betb-ha
midrasjéban lehet tanulni. Ott szürcsölik éjj el-nap
pal ezt a varázsitalt; tudatlau rossz emberek per~ze 
azt fogják rá, hogy pálinka, a mitől fényes lesz az 
eszük, mint Mózesé a Színai-begyen. Nem csuda, hogy 
a chaszidimok talmudiskoláilJól olyu.n sok nagy gemnnt-
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tudós kerül ki. ~ Hogy tanul, Re b Menasse, hogy tanul. 
Micsoda lamden ! Semá beni l 

A gyermekarczú bócher ágyánál lányos-arczú, alig 
tizennyo1 czesz~endős fiatal asszonyka telepedett le ; de 
a gyermeteg vonásokról lerítt az élet nehéz gondja, 
mely ezt a bimbajában hervadozó virágot elfonyasztja. 
Mélytüzű szemeire könnyes fátyol borult; rózsás or
czáiról a nélkülözés és a nehéz munka letörülte a 
hamvat, karcsú alakjának idomtalanságát okadatalja a 
két éjhajú, bogárszemű gyermek, melyek anyjuk azok
nyájába csimpaszkodva, tele szájjal majszalják a ritkán 
élvezett ünnepi kalácsot és ·félénken huzódnak a beteg 
apa czirógatásától, kire oly rettegő, tisztelettel párosult 
félelemmel tekintenek. Mert ez a czingár kis szűk

mellű asszonyka, midőn esteurlen nehéz napi mun
kájából megpihenve, babusgatja a kicsinyeit, csoda
dolgokat beszélt nekik az ő tudós apjukról, ki az anyagi 
gondok és a kenyérkeresés prózáj án messze fölülállva 
a szent tan virányain bolyong távol tőlük a beltzi 
jesiván, hol az év nagy 1·észét töltötte és az éj csendes 
óráiban még az Úristennel magával is beszél szemtől
szembe. És ilyenkor a sápadt Eszther arcza túlvilági 
áhitat fényében ragyogott és megfeledkezett Tóla, hogy 
ezalatt neki napestig kell házalnia térdig érő hóban és 
tikkasztó hőségben és ha szükecskén keres, ráadásul 
még koplalnia is kell, hogy estebédre jusson neki és a 
kicsiny einek. 

* Ösmert tény, h ogy a chaszidikus talmndiskolák~.~ ~gen 
gyéren kerül ki vn.lami nagy tndós éR hogy ott. klilonosen 

Ül'oszorszúghan, napi renden vnn 119; h ·á.s. 

Az IMIT Évkönyve J AAS. 
l ~ 
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És a kis fiunak eszébe jutott az a téli este, mikor a 
hidegtől vaczogva tértek haza korgó gyomorral és az 
anyjuk a pityergő gye1·mekeknek ~j r a me~ újra m eaélni 
kezdett a jó Istenke hatalmáról es az apjuk nagy-nagy 
tudásái·ól, ki a jó Istennel el-elbeszélget .. 

- De má.mikám, szólt en ·e az éhes fiucska gyermek
ártatlanságának naiv önzésével, ba a tata mindennap 
az Úristennel beszél, mért nem mondja meg neki, hogy 
adjon nekünk mindig ebédet meg fát, m eg téli ruhát ? 

Szegény anyuska, hogy megharagudott ezért; ostoba 
kis tacskónak mondotta, ki mindig csak az evésre gon
elol, mintba az Úristen nem tudná azt legjobban, hogy 
kinek mi kell és ha Ö legmagasabb bölcseségében nem 
adja meg, hát tudjamért teszi és a gyarló embernek 
meg kell nyugodni mennyei atyánk szent akaratában. 
A kis Ruben megszeppenve hallgatott, mert édes anyja 
fonnyadt bimbóarczán két csillogó könycsepp gördült 
le, feddő szavát kisérve ; de gyermekeszével gyakran 
töprenkedett a felvetett kérdésen, valahányszor hatal
mas étvágya és a leszeit kenyérkaraj nem fedték egy
mást teljesen, a mi nem egyszer megtörtént. És amint 
most boldogan szuszogva majszolja az édes kalácsot, 
hálás pillantásokat vet az édes apj ára, ki az isteni bő
ség szarujából ma nékik is juttatott sok jó falatot . . 

Minden betegnek kijutott a vigasztaló szeretet egy 
meleg sugara, csak a szívbajos idegen ágyánál áll 
üresen a szék. Hisz öt nem ösmeri itt senki. Messze 
földön ~an az ö otthona. Otthon? Vajjon otthona neki 
az a ndeg, puszta ház, melynek komor falai közül 
fele~égét,. gyermekét rég kiragadta a halál és melynek 
nehez, foJtó levegője öt magát is megdermesztéssei fe-
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nyegetné, ha meg nem szöknék fagyasztó légköréből, 
hogy jesiváról-jesivára vándorolva, a szent tan éltető 
tüzénél fölmelegedjék. 

N em, neki nincs otthona ! Egyedül van, egyedül ! 
Egyedül ? Hát nincs-e vele az Isten. És a magányos 
idegen behunyja a szemét, hogy földi kisértés bűnös 
képei el ne vonják a rajongó hit virányairól és suttogó 
ajkai ájt atosan rebegik : 

<~Hassomájim meszaprim ... 
Mindenható Ist en, fenséges neYeclnek 
Boltozatos mennyek zsolozsmát rebegnek •) . 

Hanem valahányszor meg-megzörög a kilincs, ön
kénytelenül fel-felrezzen és szeme sováran, epedve 
mered a belépökre, mintha keresne, várna valakit, kit 
rég nem látott, kit soha se fog többé látni és a ki 
örökké, felejthetlenül ott lebeg vétkező lelke előtt. 

Az ajtó újra nyílik, a tág folyosóról \akító sugár
özön hatol be a terembe és az aranyhullámos fény
keretből magas, sudár feketeruhás nőalak bontakozik 
ki. Az ajtó bezárul, a fényár szertefoszlik; de a sötét
ruhás nő halk, rbytmikus léptekkel halad végig a ter
men, a glédában álló ágyak sorfala közepett. 

Minden szem rátapad, sötét, haragos pillantásokkal ; 
a hocher gyermekarczú felesége ijedten kapja félre a 
kicsikéit, hogy valahogy meg ne érintse öket a kirlily
női alakon sürű ránczokban leomló ruha, melynek 
bodros nyakdíszéből egy nem ifjú bár, de csodaszép 
arcz fehérlik és a klasszikus szép márványhomlok 
fölött, melyre éjfekete szempár veti kápráztató fényét 
- oh r iszonyat, - saját hajának dús selymes koi·onája 
sötétlik. 

18* 
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A beteg idegen czadik tágra. maresztett szemekkel, 
visszafojtott lélegzettel hámul a t~rmen _végigsubanó 
alakra. N em, nem, lehetetlen. Lázalmok Incselkednek 
vele. Bűnös kisértés játéka ez. A tillimek oltalmába 
akar menekülni, de ajkán elhal az imaszó. Megdörzsöli 
a szemét, végigsimít égő homlokán, de a látomány 
nem foszlik szerte, a junói alak elhalad az ágya mel
lett és a beteg czadik felsziszszen. 

Ez a haj , ez az éjfekete, észbontó, fekete hullámos 
tenger - ez a szobormetszésü halvány arcz! Sema 
Jiszróél, ez másé nem lehet. 

- Gittel, én édes, jó feleségem, szólal meg egy erőt
len férfihang a szemközti ágyból, és a párnákba dide
regve belatemetkezett lázbeteg a dunyha alól kibujva, 
mindkét forró kezét nyujtja türelmetlen várakozással 
a szép asszony felé. Isten hozott. Valami jó hll·t hoz
tál, látom az orczádon. 

Gittel asszony pedig odatelepszik a fé1·j ágya szélére, 
csókot nyom láz-verejtékes homlokára; szelid, biztató 
mosolylyal vonja ki kebléből az ott féltve rejtegetett, 
sűrűn teleirt papírlapot és halk dallamos hangon kezdi 
olvasni a drága kis levélkét, az ö Sissellányuk, Beltz 
legszebb rózsájának levelét, kit egy odesszai kalmár 
elvitt feleségül, measze hazáj ába. 

-Édes szülém, azt irj a a lányuk, nagyon-nagyon bol
dog vagyok és újra meg újra köszönöm nektek, a miért 
meg~ngedtétek, hogy ahhoz menjek, kit a szivem sze
re~ es nem kényszerítettek a vén, dúsgazdag Mendl 
~rschhez, a beltzi óserhez. ~Iert mit ér a pénz, ha 
nincs boldogs~g és lebet-e boldogság, a hol nincs sze
relern? És tudJátok meg, édes jó szüleim, sugok nektek 
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valamit, halkan, egész halkan; maholnap lesz egy iczi. 
piczi siró valaki a bölcsőben, a kit úgy fogtok hívni, 
hogy unokánk és ha fiu lesz, akkor az Efraim nevet 
kapj a; tudom, hogy ezt a nevet mindig szerette j ó 
anyám, mert így hivták a . nagyapámat is, ki nagyon 
derék, j ó ember volt. Hanem, édes anyám, most meg 
kell, hogy gyónjak valamit: ne haragudjál meg érte, 
hanem. nevesd ki a te dőre lányodat, kinek hiusága és 
lányos büszkesége egészen elolvadt a szerelern tüzé
ben. Tudod, mennyire szerettem azt a te fényes fekete 
hajkoronádat, melyet oly méltósággal viseltél, és mely
nek díszében oly kiválasztottnak tüntél föl az asszonyok 
között; tudod, milyen büszke voltam a saját szép ha
jamra, mert azt hittem, hogy én is Isten különös ke
gyeltje vagyok, amé1·t ezt az ékességet adta. Ez a szép 
haj am az én férj emnek rosszúJ esik ; sz emet sz úr ha 
ki bontom; szomorún néz rá ha fésül öm; de nem sz ól, 
mert nincs szive tölem ezt az áldozatot követelni. Hát, 
édes j ó anyám, én, a te okos lányod, gyenge lettem 
mint a gyermek, és .. . és- no nevess ki - levágattam 
a szép hajamat, hogy a férjem lelke nyugodt legyen. 
Rosszul tettem ? De mit nem tesz az asszony, ha sze
ret! - Gittel asszony halkan felsóhajt és orczáin va
lami bo1·ongó emlék fellege vonul át. 

- Áldassék Sem borucbhú, hogy mazelt és bróchet 
adott a gyerekeknek, hálálkodik a beteg, de az, a mit a 
lányunk ir a szerelemről meg a boldogságról, az mind 
csak stüsz. Mi se voltunk szerelmesek, sőt az ö1·eg Bar, 
a sadchen azt is sugta nekem, hogy te azelőtt, régebben 
más valakit is szivesen láttál - azért mégis nagyon 
boldogok voltunk, ugy-e fiam, Gittel? 



Az asszony válasz helyett gyengéden simogatja n1eg 
férj e he esett orczáit és halk szó;al tartj a ~z urát. 

A dalln,mos hanghullámok l agy zsongasa be-belo
póclzkodika beteg czadik fillébe és szívébe és lecsittitva a 
felrajzott emlékek viharos háborgását, édes álmokba, 
a roultak rózsás álmaiba ringatják el a lelkét. 

Az a hang, az az édes bűvös bang. Zengzetétől fel
feltámadnak előtte azok a nyári szombat estvék, midőn 
ö, agg szülőinek dédelgetett bócher fia, kertre nyíló 
azobájának csöndjében elmélyedt a szentirás szövevé
nyes rejtelmeibe és mindkét kezével betapasztotta a 
fülét, hogy a szomszéd kertből felhangzó bűvös-báj os, 
fülbemászón édes dallamok, a szomszéd csodaszép 
Gittellányának csengő fülemile-csattogása el ne vonja 
lelkét a szent tan csodás labyrinthusából. 

És ama téli szombat délután ok, midőn az ünnepiesen 
felcziczomázott lánysereg el-ellátogatott a szép szigoru 
arczú hires bócher növéréhez, az örökké j ó ked v il 
Channéhez, a maikorakai rabbi menyasszonyához és 
az ódon ház vékony falain beszürődött a ge1nára fölé 
hajló ifju tudóshoz üde, turbékoló kacagásuk és dévaj 
suttogásuk. De ö csak egy hangot hallott az összefolyó 
zsibongás ból, a szép Gittel csengő sza v át, amint fürtö 
fejét megrázva, hogy a nagy arany fülönfüggök csiliu
gelve muzsikáltak, azt mon<lotta: 
. -Hogy lehet férjhez menni egy emberhez, a kit alig 
Ismersz! Hát szereted őt? Igen? N em hiszem. Tudod 
is te, ~i az, szeretni! És igazán levágatod a te szépsé
g.e~ haJadat? Ezt se tenném, nem én, soha. Ha az 
Ur1sten ad~~, hát azért adta, hogy legyen. Hogy bt'in ? 
Nagyobb bun nz, ba eldobjuk, amit !Hten adott. Az én 
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hajarnhoz nem nyul olló, soha. Muszáj? Én olyanhoz 
megyek csak, a ki szeret, nagyon szeret és az ha szcret 
úgy vesz el, a milyen vagyok. 

És ilyenkor a fiatal bócher mélyen fölsóhajtott és 
hallgatást parancsolt küzködö szivének; csak betüz
gette a régi hieroglyphákat és örök lemondást fogadott 
meg. 
Hörgő sóhaj röppen el a beteg czadik vonagló ajkai

ról és indulatosan, hogy a rozoga vaságy megroppan 
alatta, fordul be a falhoz, hogy elhessegesse a multat 
kisértö szellemeit. Hangosan gyujt rá a ran en u czadikim 
ujjongó dicshimnuszára és kettős buzgósággal morzsol
ga~ja a zsoltárok magasztos gyöngyfüzérét, hogy túl
dörögj ék lelke felzúgó viharát. 

Gittel asszony ajkairól halkan, édesen foly a szó 
kicsiny háztartásának apró· cseprő dolgairól ; an· ól, 
hogy mennyi zsirt adott a két bizott libája, és hogy az 
egerek megdézsmálták kis szatócsboltjukban a faggyu
gyertyákat, meg hogy a héten olyan pompás üzleteket 
csinált, hogy egy vég vászonra is tellett a fölöslegből a 
Hózsikájuk számára, ki maholnap eladó lány lesz. 

Hiába temeti az idegen őszbe boruló fejét a Yánko
sokba, az a hang utat tö1· magának a fülébe, és suttog 
rég-rég feledt bohóságokat, édes szerelmi szókat, a 
melyek mámorító mézserbetként csepegtek ifj u sz i v ébe, 
midőn az első azédereste együtt mentek a.z afikomont 
eldugni és szerelme gátat vesztve viszontszerelemért 
esdett és talált a piruló Gittel sziizies lelkében. 

Hogy dobogott a szive ittas örömében, midőn tán
torgó léptekkel és biborban égő orczákkal léptek át 
ujra a szomszéd ünnepi fényárBan uszó t.ág ebédlőbe, 
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hogy aszülők áldásátkérjék és hogy kaczagtak az öre
gek az ifju pár szemérmetes elfogultságán. 

A szemközti ágy fej énél ülő halvány szép asszony 
büszke anyai szaretettel meséli a fé1jén ek, hogy a 
hloise, az ő legnagyobb fiuk, ma egy egész lap gemaré
ból vizsgázott az öreg Leib Harsnál, a szigorú ősz 
lamdennél, és hogy milyen szépen fejlődik a kis Mir
jám, a szemefényük; olyan nagy, aká1· az anyja, pedig 
hát attól se kimél te az Úristen az esőt, hogy nagyra 
nőjjön és a haja, az a két hosszú, tömött fonadék tér
den alulig ér ha lebontja, még szebb mint az anyjáé, 
mint az a csodás, illatos selymes köpönyeg, melyért az 
anyja hajdan - régen, nagyon régen -- tán nem is 
igaz már, tán csak álom volt - hiu büszkeséggel 
lábbaltiporta a saját és másnak boldogságát. 

Éj fekete haj ? ki beszél itt fekete hajról? Az ősz 
czadik vonagló ajkakkal merőn bámul maga elé. Minek 
is teremtette Isten az asszonyi hajat? Hisz ez az átkos 
ékesség dúlta fel az ő életét. Pedig milyen szép volt a 
lány aznap reggel, mikol' elbűvölő hajának fekete gyé
mántként fénylő hullámait lebontva, villámokat szóró 
szemekkel, bibo1·ba gyult orczákkal, igéző szóval es
dekelt. 

- Efraim, nézd meg ezt a gyönyö1·ű ékességet, a 
m~t az Isten adott. Van szived arra, hogy levágjam ? 
~1szed-e, hogy azt Isten akarja? Ugy-e szép vagyok 
1gy? Ugy-e sze1·etsz ? N os hát ha szeretsz, mondd, hogy 
nem kell a haj ama t levágnom. 

De az elbűvölő esdeklés lepattant a jámbor bócher 
vallásvértezte szivéről; ránczba szedett homlokára sötét 
felleg borult és tekintetét eliordítva a bájos képről, 



nehogy rabul essék a kísértésnek, szigorú komolysággal 
válaszolt: 

- Gittel, te nem vagy már gyermek, hadd el ezt a 
döreséget. Istenfélő zsidó asszony nem léphet az oltár 
elé saját haja hivalgó, bi:inrecsábító ékességében, tudod 
te azt jól és az én feleségem csak istenfélő asszony 
lehet .. Ne faggass, mert nincs és nem lehet más vála
szom. Hiába könyörögsz. Le kell vágatnod a hajadat, 
máskép nem lehetsz az enyém oltár előtt. 

-De én nem vágatom le, kiáltott fel Gittel felzokogva 
és daczosan toppantott piczi lábával, nem, ballod? 
Soha. Ha szeretsz, nem is kivánhatod tölem. No most 
bizonyítsd be azt a nagy szerelmedet. Végy el a bajam
mal együtt, vagy sehogyan. Választbatsz. Ez az utolsó 
szavam. 

Aztán multak a napok, az éjek. Hiába várta meny
asszonya kérlelő üzenetét, hogy jöjjön vissza, hogy 
megbánta gyermekes szeszélyét, mert annak vélte 
eleintén a gyermeklányka heves tiltakozását. e hír, 
se levél, se üzenet; a szép lány makacsulragaszl.:odott 
kimondott szavához. émán, szótlannl könyökölt a 
fiatal bócber a nagy börkötésü foliánsok fölé; a sárga 
lapokon mint csalóka lidérczfény imbolygott a szép 
lány karcsu alakja baja selymes sátrának árnyában és 
a niggen egyhangú mormolásából csak azt hallotta 
egyre, szünetlenül : Efraim, ha sze1·etsz, ne kivánd. 

Hogy szereti-e? Oh, azok az álmatlan éjszakák, midőn 
szerelmea szivét a vallás tiltó szózatával hiába csitti
totta; azok a nyomasztó álmok, midön fülébe csengett 
az éles olló nyeső nyikorgása, mely a sürü hajerdőben 
nyirbál va irt és aztán egy édes b ü v ös-bájos hang, me l;~ 
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azt súgja engesztelő szóval: Most már a tiéd lehetek, 
most már szeretbetsz és boldogok lehetünk. 
Nyöszörgő sohajtás tör fel a beteg ziháló melléből és 

ökölbe sxorított kezét lüktető halántékához szorítva, 
lázas idegességgel zendit rá a lechú neranenó ma
aasztos zsoltárdalára, hogy erőnek erej ével az I stenhez 
ti 

tere1je viRsza gyarló földi emlékek tömkelegében té-
velygő lelkét. Az erőszakosan visszafojtott izgatottság 
vaskapcsokkal szorítja össze beteg szivét és időnként 
hörgő lélegzet pihegteti meg behorpadt mellét. 

A lázbeteg fét·j pedig amott a szemközti ágyon édesen 
clszundikált Gittel álomba ringató dallamos szavá
nak varázaától, és Gittel ölében nyugvó kezekkel ül az 
ágy szélén és elmerengve tekint maga elé. 

Vajjon min tünödik t·évedező tekintete? A lánya 
boldogságára gondol-e, vagy a saját boldog ifjukorára, 
melynek rég eltemetett emlékét feltámasztotta gyer
mekének levele. 

Egyszerre fölrezzen; panaszos, fuldokló jajszó üti 
meg a fülét és az asszony talpra sz ö kik. Szeme keresön 
siklik végig a, termen; minden ágy körül bizalmas cso
portok verődtek össze; minden arczon pillanatnyi 
derültség ragyog ; végre megakad a szeme a homályba 
borult sarokágyon, hol a beteg idegen fuidokolva ver
gődik. 

- Doktor, ápolónő, meghalok. 
Senki se ügyel rá, nem is ballatszik az ő sohajo~:; 

panasza a terem zsibongása közepett. Gittel odasiet, 
hogy föle~elj~ a párnákba hanyatlott ősz fej et és ma
gasabbra Igazttsa lecsúszott vánkosait. 

-Ott, ott- a cseppek, tiz csepp - megfulladok. 
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Gittel reszkető kezekkel tapogatódzik a barnára 
mázolt kis asztalkán és a viztiszta orvos!:)ágos üvegrc 
akadva, sietve csepegteti az enyhítő gyógyszert a beteg 
vonagló ajkaira. 

Vajjon hol láthatta ez arcz ot? Szeme fürkészön 
tapad az eltorzultságában is nemes vonásokon, mint 
Yalami régi-régi képen, hogy elmosódott vonásaiból 
derengő emlékek támadj anak fel. 

Aztán vissza akarj a tenni az üvegcsét előbbi helyére; 
de amint szeme az asztalkán heverő kopottas te:fi.llin
zacskóra esett, melynek zöld bársonyán biborszinü 
rózsák és nyil ó bimbók fakul t koszorúj :1 közepett kacs
karingós arany himzésü név ékeskedett, egész teste 
megremegett, térdei roskadozva reszkettek, karja erőt
lenül hullott alá és holthalvány ajkairól félig elfojtott 
sikoly röppen t el. Hisz ö ösmerte ezt a tefillinzacskót. 
Hogy ne ösmerte volna, mikor maga a tulajdon édes 
apja hozta azt Varsóból, és ő minden öltéshez boldog 
álmokat fiizve, 1·eszkető ujjakkal hímezte ki minden 
egyes rózsáj át finom selyemmel, szaretetteljes gonddal? 
Mintha még ott csillogna annak a piczi piros bimbó
nak a szirmain az a rezgő könycsepp, melyet rája 
hullatott nagy kétségbeesésében, mikor másodszor is 
elrontotta azt a vékony kis zöld levélkét, mely sehogy 
se akart sikerülni és melyet fölfejteni nem mert, nehogy 
a drága bársonynak baj a essék. 
Merőn bámul majd a kis bársony-zacskóra, majd a 

vánkosaiban hánykolódó betegre és két nagy csillogó 
csepp homályosítja el éjsötét szem ét. E két csepp tarka 
szivárványzománczán keresztül ezer édes emlék fel
rebbent pilleraját látja me,ga körött röpdösni. Eltünik 



a jelen és el a komor kórház alacsony, fojtóa levegé;jü 
terme, meg a vergődő beteg, és ő újra otthon van, a 
csendes szülői házban és pajkos gyermekként fut szo
báról-szobára, hogy eldugja az clcsent afikojmont és 
amint égő orczákkal visszatér a szomszéd ebédlő l>e
áradó fényétől félhomályba vont lakószobába, a szom
széd deli fia ezeretetteljes komolysággal állja el az 
útj át és azt kérdi tőle : 

-Gittel, akarsz t-e jövő esztendőre az én házamnál 
mint balboszten ülni a azédernél? 

Mire ő könnyek közt pirulvakaczagta az igent; aztán 
valami csiklandozó forróságot érzett az ajakán és az 
olyan édes volt, hogy nyomban felszikkadtak tőle a 
könnyek. 

A beteg fuldokló hörgése lassan-lassan lecsillapul; 
elkékült ~j kai visszanyerik halvány rózsás sz i n üket; 
melle csendesebben piheg és révedező szeme végig
Hiklik az ágyánál álló nő alakján; aztán bágyadtan le
csukódik, míg ajkai bánatos mosolyra nyilva, halkan 
suttogják: 

- Malachhamovesz, értem jöttél? Két könycsepp 
cHordul ki Gittel szeméből ; a szivárványos ködkáprázat 
azerlefoszlik és előtte egy küzködő, őszbe borult idegen 
beteg fekszik újra ; ö pedig másnak a hites felesége, 
kinek örök hűséget esküdött az oltár előtt, a ki gyer
mekeinek apja és a kit ö tisztel, becsül és - igen, 
igen, úgy van, mert úgy kelllennie - szeret ; a többit, 
- a. multat elfeledte régen . 

. ~lfeledte "!Kit sirat hát ez a köny, mely lassan pereg 
vegag halovány orczáin ? A korán elaggott nagy beteget 
cKupán, kit ogy diJrc lányszeszély üldözött ki a measze 



világba, és~ most itt, messze idegenben, elhagyatottan 
haldoklik? Es nem-e tán saját elYesztett boldogságát, 
mit könnyelmüen önmaga rombolt le örökre? 

A dőre lány sok titkon elbirt könycsepp árán sok-sok 
év muh·a végre mégis komoly, higgadt asszonyn~á 
vált ; elröppent rövid tavaszát, mel~rnek nem virolt fel 
több örömvirága, szintelen nyár követte, melynek nem 
volt lángoló, a boldogság gyümölcsét érlelő heve; bűn 
szeretö hitvese volt derék fé1jének, önfeláldozó anyja 
édes gyermekeinek ; hanem szive legtitkosabb rejteké
ben fel-felcsillant az emléke egy röpke percz ittasitó 
édes mámorának, mely elmult - elmult örökre. 

Csukló zokogás fojtogatja Gittel asszony torkát és 
reszkető ajkai mint régi dallam elhaló ütemét önkény
telenül suttogják: Efraim, Efraim, így kellett talál
koznunk 'l 

A lehelletszerű, halk suttogáBra a beteg felrezzen ; 
szemének félig el ham vad t üszkéböl szikrázva lobog fel 
a láng; sárgult arczán nagy kerek biborfoltok pirosla
nak és alig ballhatón rebegi : 

- Rám ösmertél, Gittel ? Ennyi hosszu, hosszu év 
után, a megtört haldoklóra? 

- N e mondd ezt, meg fogsz gyógyulni. Mit tehetek 
érted, értesítsem családodat, nődet, gyermekedet? 

- Nincs nöm, nincs gyermekem, egyedül állok. Ha 
meghalok, nincs a ki sirasson. 

Gittel asszony szeme könybe lábbad; szólna, de 
Hzólnia nem szabad, csak annyit rebeg: 

-Efraim, bocsáss meg l }fegbántam akkor mindjárt, 
megbántam azóta mindig; aztán később hallottam, 
hogy megnösültél; azt gondoltam, boldog vagy éa meg-
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bocsátottál. És most- most - így kell téged látnom. 
Oh Efraim, bocsáss meg, a mit ellenecl vétettem. 

_ Megbocsátok, megbocsátot.tam neked régen ; gyer
me l\ voltál és nem szerettél. N em a te hibád volt. 

_ em szerette - - - Tiltakozé, szenvedélyes 
zokszó akar feltörni Gittel asszony ajkain; de vissza
fojtja a Irifakadó panaszos feljajdulást és némán süti 
le könnyes szemeit. 

- Gittel, te sirsz? Hát nem vagy boldog? hörgi a 
beteg, hevesen megragadva az előtte mozdulatlanul 
álló asszony kezét. 

Gittel asszony mélázva tekint maga elé, aztán kezé
vel végigsimít a homlokán és feleszméL 

- Boldog? Senki se boldog ezen a világon. Nincs 
okom panaszra. Derék jó férjem van, a kit tisztelek és 
-és szerotel\, Isten megáldott szép és jó gyermekek
kel. Meg lehetek elégedve sorsommal. 

A beteg szeme esdeklő, szenvedélyes kéréssel, mohó 
sóvárgáAsal, fürkészön kutatva tapad Gittel asszon~· 

arczán; az összevillanó szemek kipattan ó szikráj a 
izzásba hozza, lángra lobbantja a feledés hamvával ta
kargatott érzelmeket és a felcsapó láng fényénél egymás 
lelkében olvasnak csodás kinyilatltozást . . 

-Gittel, hol vagy? A szundikáló lázbeteg felriadt 
álmából és révedező szemekkel bámul neje hűlt helyére. 
Gittel, édes jó feleségem, itt hagytál? 

Homályos öszi alkonyat borul a nagy teremre, nz 
egybeszürödö hangok zajos zsibongása halk suttogásRá 
tompul és Gittel asszony ott ül ujra férj e ágyánál, 
forró kezével melengeti a didergő beteg hideg ujjait és 
suttugva. biztatja. szeretftteljes reménytkeltő szóval. 
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A beteg czaddik elhagyatott fekhelyére pedig mind 
sötétebb alkonyáTnyak hullanak, síri szemfödőként reá
borulva; Je r~jongó áhitattal égnek szegzett szeme az 
Istent látja, a kit kerP-sett; ziháló melléből feltör az 
önmegadó hit halhatatlan igéje: 

Semá Jiszroél, Adónáj Elóhénu, Adónaj echód! 
Budapest. Gerőné Cserhalmi Irén. 

, , , ' 
ISTEN SZENTSEGE EZSAJASNAL. 

Az első izraeli prófétaság küzdelmének (Sámueltől 
Elisáig) az volt a tárgya, hogy_Izraélben Adonáj, rnint 
nemzeti Isten mellett semmi más istenségnek - Élia
Elisa alatt: a főnikiai Melkartnak- nincs helye. Ámosz
szal (760) megváltozik a prófétaságnak a formája is, 
tartalma is. Ez időtől fogvást az új prófétaság és a 
hivatalos vallás kettős ellentátül állanak egymással 
szemben : a régit a próféták bűnrevezető opus opera
tum-vallásnak deklarálják, az övéké pedig, mint az er
kölcs kultusza áll előttünk, másrészt meg- és jelen ér
tekezésünkre csakis ez a momentum tartozik - a régi 
vallás legtisztább (Sámueli vagy Eliai) formájában is a 
nemzeti henotheismus volt, a mely Palesztinában Adó
naj mellett nem tűrt meg más istent, a míg a prófeta
ság azt a nemzeti egyistenséget universalissá akarja 
tenni és Adónaj eszméjében fölismeri a monotheis
mus elvét. Az eszme új volt és térhódítása nem 
ment nagyon könnyen. Bizonyság rá a két első új pró
féta. Ámosz a Seregek istcue jelzőben nyujtja a mono
tbeismusnak legelső terminusát (mindenség istene) és 
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e mellett radikális következetességgel sohasem hasz
nálja Adónajról az Iz'raél islene epithetont, aminthogy 
Izraélt sem tudja Adónaj külön népének. H ósea, mint 
minden izében efráimi, nemzeti érzéstől áthatott pró
féta, már nem lép elődjének nyomába. Adónajt egyet
lenegyszer mondja E ló hé czebát·óthnak (12,6), egyébként 
meghagyja Izraél istenének és a monotheismusnak 
szelleme csak annyiban érvényesül nála, hogy Adónaj, 
mint nemzeti Isten is, erkölcsi princzipium, a, ki létez
betik akkor is, ha nincs saját népe; kultusza az erköl
csös élet és megsemmisítheti bűnös nemzetét. Az izraéli 
monotheismusnak eszméjét aztán teljessé teszi Ézsajás, 
Jeruzsálemnek prófétája (736-761 utánig) ; annak tar
talma annyira bővül nála, hogy prófétaságában, úgy
szólván, teljesen fölhalmozva a fociaimat kitöltő nyers 
anyag. A monotheosnak leggyakoribb megnevezése 
nála vagy pusztán Adónaj (a 19. fejezetben 11-sze1·), 
vagy a seregek Adónaja tu. o. 6-szor) ; de emellett egy 
új tel1Illnust is használ : az Izraél szen~je, Kedós Jisz-
1'ae'l nevet. Ennek a megnevezésnek elözményeiről, lét
rej~ttéröl és jelentményéröl akarok e helyütt beszélni. 

Ezsajás az ö monotheismusában különválasztja Is
tent nemcsak a maga nemzetétöl, de az összes nemze
tektöl is, a földtől, az em bertől : Isten olyan erő, a kire 
nem alkalmazható semmi földi mérték : a régi istenek 
~ f~ldböl n öttek ki, lzraél nemzeti vallásának Adó na j a 
~ oss~nö~ a maga nemzetének honi talajával- Ézsa
Jas Ad.o~aJa fölö~e áll az egész mindenségnek. Isten e 
nagy~ga~ak, m1nden földi fölé keröltének, jelzése 
~saJas?ál: gáóu és luúláJ·, Adónajnak fönségessége és 
fe u n~s~ecre ~>10 ) , 1 'd . 

• o - ·• u., ~~- , ]J(Wna • felelmetesbége u. o.J 
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a roiknek v6rbális synonymái: gábo h (516.) és ~zágab 

(niszgab ), hogy Adónaj magas, magasztos, vagy olyan
nak bizonyúl (2n -17.); áracz; a ki megfélemlíti a vi
lágot (219., 21.), a kit félelmetesnek kell tartani (812., 
2923. ) ; máaricz és mórá, a ki tárgya a félésnek (81s.); 
roindez együtt és még több is, benne van az Ézsajásnál 
oly sűi'ün felhangzó két metaphysikai j ellegü kifej ezéa
ben: a K ábód-dicsőség és Kádós- a sz en t szavakban. 

Nem Ézsajás az első, a ki az istenség hatalmának és 
emberfölötti voltának jelzésére e szavakat alkalmazza; 
mind régi használati vallási terminusok, a melyeknek 
egyikét-másikát megtaláljuk Izraélnek Ézsajás előtti 
irodalmában is, és nemcsak Adónaj nemzeti vallásában 
voltak meg azok, de mindannyija közös kincse az 
aram-fönikiai vallásoknak. Ha Adónaj Ámosznál •Já
kobnak fönségessége,, (81.), amire Adónaj úgy esküszik 
mint önmagára (6s.), vagy mint szentségére (42.), és e 
kifejezést alkalmazza Hósea is (55., 11o.) : mindkettő

jük és velük Ézsajás is (2to., 1ss.), úgy beszélnek Adó
najról mint a fönikiai vallás a maga isteneiről: az is a 
gtíu ba~samem-ra (gón báál samájim), az ég baáljának 
a fönségére esküszik és Adonisnak - valószínüleg min
denik báálnak egyik czíme a gááh (görög átírásban: 
Gauas, Ga vas, == Gaava, Ezs. 1ss.) volt, a fönséges (Bau
dissin: Studien, I. 208., 209.) Ggyanilyen a hádár jelző 
is, amely is ádá't' formában tulajdonneve lett az assyr 
polytheismus egyik istenének, a Saturnusnak ; az sze
repel az Adarbaál (nem Adherbal) és Adarmálik föni
kiai nevekben; a symsoknál, mint Hádár, tulajdon · 
neve lett az egyik istenségnek, Bin-nek, a légkör iste
nének (B.audissin, 312.) és Hadrá11 = a mi Hádárnnk: 

19 
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Fönségestink, Istenünk ; a Hada.rézer (II. Sám. 10ts.) 
csak olyan istenséghez fűzött férfinév, mint J óezer, 
vagy Azarjah. És ~nnek az a~a~- fö~i~iai világn~k volt 
közös vallási ternnnusa a Kados szo I S, a szent, a mi 
mindenütt azt a különbséget jelenti, a mi Ist ent és az 
állandóan vagy csak időre , hozzája tartozó személyeket 
é dolgokat elválasztja attól, ami általános haszn álatra 
szánva, a chóltól, profanomtóL ~Iegvolt e fogalom az 
egész sémi rilágban, nemcsak Kanaánban vannak Ke
des nevű kultusz-városok (1. Bir. 46. 2. Józs. 1528.) 
de Kádes volt a honfoglalás előtti Izraélnek egyik val
lá i czentruma is (Deut. 14:6. Knm. 20. 1- 13 .) csakúgy 
mint a hethitáké az Orontes mellett (II. Sám. 246-hoz 
l. Theniust). A hierodúlok a fönikiai vallásban nyerték 
a Ktúles és Kedé.so (szent) nevet és e n evüket megtar 
tották mint a nemzeti Izraél vallásnak személyzete is 
(Hós. 4t4. Dent. 23ts. II. Kir. 237.). Nemcsak Adónaj 
temploma volt mikda..s (Ám. 79.ts), de a móabitáké is 
\' · ö. Ezs. t 612) és kds a fönikiaiaknál is a knltnszhely. 
Adónaj vallásában csakúgy megszentelkedt~k az ün
nepre (Ezs. 3029), mint aMelkartéban és a megszeute
lés által amott csakúgy ellett vonva egy-egy dolog a 
prófán használattól (l. Sám. 21 s), mint a fönikia.iaknál 
az ikdis által (Baudissin, 29.) ; szent volt minden, ami 
az istenséghez tartozott, és az arameusban a fülönfüggö 
mindvégig megmaradt Kadásrínak. (u. o. 27), a mely ne
vet amaz ósidökben nyerte, amikor az ékszerek, am n
letek, isteni erönek hordozói voltak (v. ö. Gen. 35!). 
A legföbb szentség, a kat'exochén szent természetesen 
az istenség volt; és nemcsak a nemzeti 'vallásnak Adó
naja volt szent (L Sám. 610), de a fönikiai báálok is 
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aló1tim kadá.c;i?n voltak, szent isienek (Esmunázár föl
irata, 9.22. sor.) Igy használja Ámosz is (42), Hósea i5 

(119 12t) Adónajról a sz en t jelzést, sőt a szónak Hósea
nál található plurális alkalmazá.<;a (1 ZtJ, -hogy Adónaj 
a •Szentek•- (szentség?} arra mntat, hogy aszó már 

• 
pl ur. formában (az Elóhim analógiájára) megállapo-
dott terminus technicnsa volt Adónaj nemzeti ~allá
sának (főképen, ha a szó mellett álló sing. adjecti
vum nem Júdának állítmánya hanem a Kedósimnak 
jelzője). 

A multnak ezt a rég felhalmozott eszme-anyagát, az 
istenség félelmetességét és zentségét, teszi meg Ézsa
jás az Adónaj-fogalomnak tartalmá vá, de feldolgozza, ~

'ábbfejleszti azt a Hósea (119) megkezdette irányban, 
a míg épen ezen átvett prredicatummal jelzi azt a szer
telen kölönbséget, amely az ő Adónaját elválasztja úgy 
a nemzeti vallá Adónaját~l, mint általában mind a 
népeknek az isteneitől. "Ggyanígy 'ette át és tette a 
monotheismnsnak terminusává Ámosz a seregek ~·
fene kifejezést, a mely is eredetileg csak Izraél harczi 
seregeinek istenét taz ir milcwhná-t a hadurat• jelen
tette. Ézsajás is a sémi világ pantheónjának ezt a mú
szavát, ezt az er edetében windenesetre naturisztikos 
képzetet formálja át, megteszi a monotheosnak vox 
propriájáYá az által, hogy megtagadva a szentséget 
minden egyéb Istentől, egészen lefoglalja arl Adónaj 
számára. A mindenség 1 seregek) istene egy fogalom a 
szent istennel (Ezs. 516) és a jelző c ~akis Adónajt illeti 
meg, a seregek Adóoaját valljátok csak szentnek, ó 
legyen az, a kit féltek. ó legyen az, a kitól remegtek 
( 1a) és Adónajoo kívül semmi mást nem szabad félni 

19• 
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és tisztelni (812). Igy választja el a szentség Adónajt az 
istenektől meg az emberektől. Első viziójában mint az 

absolut szentséget ismeri fel a próféta Adónajt, hallja 
a szeráfoknak dicsőit-ö énekét: aszent, szent, szent a 
seregek Adónaja• C6s). 

Ézsajás nem theológus, hogy determinálná is az is
t f ni f'.zentségnek tartalmát, a szavat úgy használja, 
mintha. az egészen új valami lenne; a jelzőnek alkal
mazásából könnyen meghatározható a szentségnek 
ézsajási jelentménye, és azt találj uk, hogy együtt van 
abban új meg régi elem. A szentnek legrégibb értelme 
az istenségnek az az emberfölötti volta, a miben prre
dominál a vészthozó félelmetességnek a jellege és ami
ben épen semmi, vagy alig valami, erkölcsi tényező; a 
szent ebben ugyanaz a terminus, a mi a dremoni (I. 
Sám. 62o; v. ö. az amuletek szentségével). Ezsajás sem 
törüli ki ezi a jelentményt a szóból; Adónaj szentsé
gében megvan a félelmetesség is (Sts) és ez a félelem 
e1'3ő sorban nem az erkölcsi hódolat (a későbbi isten
félelem), hanem a. vészthozó, a borzadalmas, a (bünös) 
nép számára Adónaj «szentélylyé• lesz, de nem asy
lnrnmá (v. ö. Ex. 21ts.u ), hanem « kővé, a mibe bele
vágódnak, sziklává, amibe elbuknsk, tőrré és hurokká<' 
l8u). Csakhogy a. naturismusnak ezt az öröks~gét nem 
a ~aga eredetiségében teszi a magáévá Ézsajás. Adó
naJnak szentsége nem az az önmagában megközelít
hetetlen, pusztító, dremoni erő nála, a mi az a mult
nak nemzeti va.llásában volt (l. Sá.m. 619.20 : Béthaemea 
lakosai elpusztulnak, merl «látták Adónaj ládáját•, 
noha nem tudták, hogy az szent csak a katasztrófára 
nyílt me ük" b ' g szem , ogy az az Isten • szel) t • ), hanem 
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az az absolut erő, . a mindenbatóság, a mely ha kell, 
vészthozó is lehet. A szentség fogalmában nem az Isten 
és az embe1· kerül egymással szembe, hanem a jónak 
romdenható istene és a bűnös ember. Adónaj szentaé
gének theophaniájában nem azért csap le a prófétára 
a halál rémülete, mert mint halandó ember « szemével 
megpillantotta a Ku·ályt, a seregek Adónáját», hanem 
mert tisztátlan ajkú népnek kebelében lakó, tisztátlan 
ajkú t1embernek» érzi ma-gát (65). Adónajt az ő szent
sége fölébe emeli a vjlágnak, de csak azért, hogy rész
rehajlatlan erkölcsi birája lehessen mindeneknek ;. és 
Adónaj, szemben a többi világ isteneivel és a nemzeti 
vallásnak Adánajával is, épen azzal bizonyítja magát 
a kat' exochén szentnek, hogy miíködésében, isten-voltá
nak megnyilvánulásaiban, 4llandó normája az igazsá
gosság (5 ls). A «szent Isten » képzetében működő, 

érezhető, hozzáférhető személyes létezésűvé válik az 
erkölcsi elv (Ámosz és Hósea) fogalmában még 
azétfolyó isten -eszme. A szentség a tökéletes isteni 
egyéniség. A szentség istent függetleníti a világtól, 
hogy a világot Istentől függövé tegye. Minden, ami tör
ténik, az ö akarata. Az ősidőknek éfód-istene, Sámuel 
korának a ládával összenőtt numen prresense, a nem
zeti vallásnak, hatalmában Izraélre szorítkozó, hadura 
a •szent • Isten képzetében a mindenségnek prim us 
movense lett. A történetnek minden eseménye és a ter
mészetnek minden jelensége az egyistenre megy vissza, 
kifolyása és megnyilvánulása Adónaj szentségének -és 
ezt a láthatóvá lett szentséget, a szentségnek reálissá 
váltát a népek életében, diadalokban és enyészetben, 
meg a természet rendjében, tenyészésben és halálban 
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·elzi a próféta a kábód szóval, az isteni dicsőséggel. 
JA /aib6d Adlmajban teljesen egyenértékű a szentséggel 
(:$ti) : ib tennek (l dicsö8ége" a világban : Adónajnak, a 
mindenségben él'vényesülö szentsége. Ezért dicsőítik 
Jatent a szeráfok a szóval, hogy minden, a mivel az 
egész föld teli van, Adónajnak a (( dicsősége" (6s). Ez az 
öntudatos, teljesen kifejlődött m onotheismusnak a 
hangj a. Adónaj, mint a "sz en t Isten" , a világnak mo
notbeosa. 

És Ézsajáa az isteni szentség tartalmának kiépítésé
nél eljut a szó eredeti használatának legtökéletesebb 
ellentétéig is. A szentségnek istene a földről a magas
ságba került (821 ; v. ö. R ós. 71o. 1 J 7. Mik. J 2), de az em
her mégis közelebbre juthat ehhez az istenhez, mint a 
multnak «megközelíthetetlen szentségű'', földön volt 
hatalmához. A mikor Adónaj az igazságosságban nyil
vánítja meg M;zent lsten ,, voltát (51s), megmaradt 
ugyan félelmetes erőnek, mint a ki lesujt az igazság
talanságra, de megszünt ily egyoldalúan vészthozó ha· 
talomnak lenni, az igazságosság nemcsak büntetni, de 
jutu.lmazni is tud. Akik követik és engedelmeskednek 
néki, az ország javait fogják ehetni, de akik vonakod· 
nak és daczoskodnak, <•kardot fognak zabálni,, (i19.2o), 
ujaj az istentelennek! rossz vár rá, m ert a.z történik 
vele, a mit kezei tettek,. (3u ) ; (c üdv az igaznak l 
hol?o~ság a_ része, mert cselekedeteinek gyümölcsét 
fo&Ja ~lve~nu, (31o). Istennek ez a szentsége épen a 
me~kozeht~etőséget jelenti. Adónaj Ézsajásnál válik 
ttzza az errou~t é ki b 

o J enn , a enne lakhatik minden ember-
nek a s· · ·b M ' f 

1 
ZlVe en: aga Ezsajás még nem használja e 

or< ulatot, de tenyleg ö az első formálója a jóságos, 
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a szívben érezhető, a szen\edésben támaszt nyujtó Is
ten képzetének, a kihez az ember úgy imádkozbatik, 
hogy imádságában színről- színre beszél vele. Adónaj 
az ö szentségében, mint istene az igazságosságnak, az 
örök bizalomnak az Istene (3015), a ki a benne bízók 
számára örömnek és boldogságnak a kútfeje t29I9). 
Ehhez az Istenhez nem a félelem füzi az embert, ha
nem az imádat, az égben a szeráfok mondanak hym
nust a szentre (6s), a földön meg az emberek énekelnek 
örvendező szívvel, mint a zarándokok, a kik fölmennek 
Adónaj begyéhez (30 29). 

Adónaj ezen egyedül való istenségének egészen új, 
Ezsaj ás megteremtette term in usa az l z·raél Szenlj e ( 1\.e
dós Jiszraél) név (14. 5t9.24. 1 Ü17.2o [126 deutero Ézsajási~ 
177. 29t9. 2s. 30n.I2.15. 31 I. 372s .) Az epitheton, látszólag, 
nemcsak az Elóhé Jiszraél analógiájá1·a alkotva, de azzal 
egyjelentményű is: akár annyiban, hogy a szentet, a 
monotheost, Izraél nyerte meg istenéül, aká!~ oly for
mában, hogy a világnak egyistene, a Szent, Izraélt \á
lasztotta népeül. Az universalis monotheismus sem a 
prófétaságban, sem a vallásoknak sajátos logikájában 
nem zárja ugyan ki az Isten és valamely nép vagy val
lás közti speciálisabb együvétartozásának lehetösé
gét; és noha maga Ézsajás is használja Adónajról, 
mint Izraél Szentjéröl, az (clzraél istene» jelzöt (176 

v· ö. 7u.Is ), másutt meg az Elóhé Jiszraélt párhuzamba 
állítja a (cJákób Szentje1) névvel (292s) : az «lzraél 
Szentj e» epitheton ban semmiesetre sem rejlett eredeti
leg a nemzeti vallásnak pa1·ticularizmusa. Az efráimi 
m.e~lé~ízü (clzraéJ istene» jelzést egyáltalán nem hasz
nalJa Ezsajás, amíg Samária fönn állott, kivéve épen az 
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Efráim elbuktát hirdető prófétiában, hogy épen az 
1dzraél istene,, az, a ki Izraélt elveszejti (7s); Júdának 
magára maradtával pedig, a mikor félreértés ve~zélye 
nélkül is használhatta Júda az Izraél és Jákób neveket, 
az egymás mellé állított <<Jákób Szentje>> és <<lzraél 
istene,, (292s) j elzőkben nem amaz magyarázandó en
nek exclusivitása sze1·int, hanem a régibb terminust 
azonosítja a próféta az új epithetonnal, az ebben rejlő 
univer salismus szellemében. Ezt a felfogást igazolja 
meg az «Izraél Szentje~> névnek általános használati 
módja Ézsajásnál: «Izraél Szentje1> (l02o) a «hatalmas 
isten11 (21); erősebb mint minden földi hatalom, emberi 
hadsereg (311); minden ellenséggel szemben megsegíti 
a benne bízókat (291 u. 3015) ; Assyria sem provokál
hatja büntetlenül, nem azért, mert Izraélé, hanem 
mert «szent», mindenbató ura a világnak (372s); meg
semmisíti Assyriát is (1 017); épen az Izraél istenének 
(ho) hódoló és áldozó bűnös nép káromolja Izraél 
szentjét (14); épen a nemzeti vallásnak Izraélje az, 
a mely azt kiáltja, hogy a próféta «hagyja békében Iz
raél Szentjéveln (30u) és << megvetette .ezt a szavát1> (az 
új jelzöt? 3012. 524) és gúnynyal beszélt arról, a mit a 
próféta Izraél Szentjének nevében prédikált (519) ; «l z
raél Szentje1> ellentéte a bálvány-isteneknek (17s) és 
előtte nem Izraél, hanem az ember, az emberiség (v. ö. 
Hós. 67) áll (177). 

Az ezsajási J(edós Jiszraél jelzésben hát az egyete
mes monotheos eszméje 1·ejlik, a kinek számára apró
féta lefoglalja az «Isten,> nevet (31 8) és úgy egyetemes
ségének mint minden emberitől és földitől elütő prin
czipium voltának feltüntetésére a rúach (szellem) 
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terminust használja Ezsajás (u. o.) - és az cclzraél 
Szentje)) névnek az a tartalma, hogy Izraél csak akkor 
szolgálja igazán Istent és csak akkor igazán istennek a 
népe, ha istent a maga való lényegében fogja fel: 
Szentnek, minden más istentől elütő elvnek. E meg
nevezésben egyúttal benne va.n a szentségnek az 
a fonala is, amelylyel az emberiségnek parányi töredé
kére szodtkozó vallás magához fűzbette az egyetemes 
monotheost: a prófétaságban amindenségnek egyistene 
mindig megmaradhatott Izraél istenének, mert Iz
raél ismerte föl istent szentnek, monotheosnak. 

Nagyvárad. Dr. Kec::;keméti LiJJÓt. 

' , 
rrELET NAPJAN. 

És két a.ngyal elqtte térdepelve 
A sorsnak tartja súlyos könJveit, 
A többi várva, félve és remegve, 

l 

L esi, az Ur miként ítélkezik. 
Elhallgatott a mennyei karének : 
Hisz még az égiek is félve félnek. 
S az Úr forgatja, néha meg-megáll: 
Itt élet int, ott sáppasztó halál . .. 
Ennek kötél, annak kétélü bárd, 
Másnak a czél, az epedett, a várt . . . 
És újév napján a könyvébe vési, 
És jomkippurkor megpecsétli. 
8 amint írja, amint pecsételi, 
Zokszóval lesz a mennyország teli, 
Mily zavara az iszonyu hangoknak, 
Az angyalok hangosan fölzokognak, 

' 
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És egy sirám, mely fáj, mely bánt, mely éget, 
lVIerészen áthasítjamosta léget. 

Cziónnak ormán romok feketélnek, 
A törmelék közt már vadak sem élnek, 
Kihalt a táj, az átok súlya rajt! 
Egekbe nyúlik, mint egy fölkiáltás, 
Mint kérdő kérdés, nehéz szemrehányás, 
lVIely bánatra, de nem imára hajt. 
És a romokban megtépve ruhátlan, 
Méláz Izraél ... annyi, annyi vád van 
E fojtott, fájó némaságban ... 
De hallga, összekulcsolá kezét, 
lVIajd az egek felé emelve jajgat, 
Az örökös, elmillhatlan siralmat, 
És hangja fölsí szerteszét. 

«Nem minmagunkra kérünk, szent nevedre, 
~!fel y meggyalázva, sértve, elfeled ve 
Idegen népek gúnyja lett, 
Emelje föl újra engemet l 
Mért rnondhassák tovább a gyáva népek: 
Hol Istentek? rnért nem fordúl felétek ? 
Amennyben vagy, és szent, amit akarsz! 
Ó Miczráimból minket kivezettél, 
Amálek ellen győztesekké tettél, 
Dicső volt, ha vezérléd, mind a harcz ! 
Erős kézzel, kinyujtott karjaiddal 
V ezettél, mert mi sz en t néped valánk. 
De elhagytál ·- most szörnyű kínjainkkal 
Egészen minmagunkra hagyatánk. 
Népek csúfjára, örök szenvedésre, 
Melynek redői homlokunkra vésve, 
:Miként egykor Kainnak bélyege: 
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Mi vagyunk a világnak betege l 
Rajtunk az átok, hogy minden csapásra, 
Mely testvérünket é1·te, jajgatunk; 
Mert a kj üt, egész népünkre szánta, 
Rabláneczal egybefűzve van tagunk. 
N em minmagunkra, hisz van a ki végre 
Honát meglelte, a ki már megértve, 
Ha meg nem is szeretve, boldogúl, 
Hol gyűlölet nem üldözi vakúl. 
N em minmagunkra, hanem azokéra, 
Kik máglyán haltak, gályán vesztek, czéda 
Vad nép dühének áldozatja lettek, 
Kik vérebekként tova üldöztettek, 
Kik hitökért martirságot szenvedtek: 
Ó értök, Isten, tégy egyszer csodát l 
Ne hagyd őket gúnyolni még tovább! 
Állítsd el vérök égető folyását, 
Hallgasd néped segély kiáltozását, 
Itélj , de vesztének ne adjad át l 
Ugyis hiába az, amit reméltünk, 
De soha-soha el nem érünk : 
Ki építendi föl szent templomod ? 
Reánk dőlnek már e kopott romok l 
És nemzetünk szavára, ha dobogna 
Szivünk .. . megint némán elhallgatunk, 
Óh Istenem, hiszen tudod Te tudva: 
Romok között merengő rom vagyunk.» 

Sa szaggatott siránkozásba 
Belévegyűl az angyalok halk zokogása. 
De szól az Úr, könyvét kezébe tartva, 
És hangja dörg, mondván itéletet. 
Haragtól villan meg felséges arcza. 
8 megrendül rá a menuyei sereg. 
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•Azolun lcó t·~z, u, kik szouvodnek 6rt01n? 
Azoluól ~:~z6lj , n. Jeik olhagytn.nul< l 
Uol vnu lH'ófótám ? hozzám viHHztórton 
A nóp hition lőn 1·övicl év aln.tt l 
Tör\'ényomot ki őrzi, tartja itt lonn ? 
IG 61 n jtímbol', régi hitbon? 
Izt·aól nz cin népem még mu. is? 
t) ha gyáván száz is a hitét is hagyja, 
És ősi Istonót Ü:! mogtagn.dja, 
F edezze őt tovább js o paizs? 
Én moudt~tm ogyro n épem gycl'lnekónek: 
bt·aél, bizzállstonbon, ki szirt, 
Ki megvMt6 l Dc l>k megrcndül6nok, 
É~ hív murn.dni sztíutdik se birt l 
Hitehagyottak, Isten gunyolói, 
Kik élotök, jtwok H.karják óvni 
És érte elfelodnok engemet : 
Ti idézjtek az itóletet l 
Izraéll emlékezz a mult idökro l 
Tannlságul szolgáljon mindörökre, 
A kettévált országgal mi t tevék, 
Rehri.beám, n. régi Júdn sarja, 
,Jeróbeam, ki őt gazul kima.rja, 
Itéletnap mind elítélteték! 
A czivódók, a békobontók népe, 
~Iondám neked, Izraél, hogy ne légy te ! 
~Iert addig nincs veled soha kegycm l 
Ne is könyörgj, hisz meg nem érdomelted, 
Ne is kérd, még ma nem tiszta a lelked l 
Próbára. újból minek is tegyem? 
Két tábor népe vagytok, ellenségek, 
S én egyesítsem a két harczi népet? 
El vagytok telve súlyos gyülölettel, 
S én rátok nézzek igaz szeretettel ? 
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A kit magasra visz a sors kegye, 
Siet, hogy régí hitét letegye. 
Nem, nem, népem, az én kegyembe bízva 
Cziónt, Cziónt ne könyörögd te nssza. 
Száműzve, félig ellen, félig testvér , 
Ki több mint kell, s elég, ha éppen elfér ; 
Gyülölve, meg sohsem becsülve, 
Meg nem szeretve, alig türve 

l 

Elj, Izraél; ím ez ítéletem, 
Panaszszód szívemre nem vehetem. 
Mig egyek nem lesztek, mint Kanaánban, 
Mig köztetek égő testvérviszály van, 
Míg nem maradtok híven, rendületlen, 
Mig elpártoltok tőlem csügedetten, 
Míg tiszta tűzzel nem lobog az oltár: 
Maradsz, Izraél, a mi voltáll » 

Ujév napján világkönyvébe vési, , . 
Es jomkippurkor megpecsétli . . . 
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Budapest. Sebestyén Ká1·oly. 

ESZTER. 

Eszterka, kit a krónika Kázmér lengyel király ked
veltjének mond, mint hősnő lép föl a magyar regény
irodalomban és mint mellékes, silhouette-szerü, de 
figyelemreméltó alak suhan át egy eposzunk töredékén. 
Jósika Miklós 1853-ban névtelenül adta ki Eszter-re
gényét, melyröl magát, minthogy a nemzeti elnyomás 
korában az ö nevét proscriptio sujtotta, «Eszter szerzö »
jéül jelölte miiveinek czimlapján. AJ:any pedig s Toldi 
Szerelme archetypusában, a három kidolgozás közü1 
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abban, mely legüdéb ben, legpergőbben folyik, melynek 
még (c barna hajjah és 11játszi elméveh n eki indult, a 
<, :Daliás ldők ,>-ben, fölhasználja Eszted <át , hogy az ő sü
lyedtségéhez mérten Toldi annál csodálatoRab b erkölcsi 
magasságból keltse tiszteletünket. Arany alkotása meg
előzte a J ósikáét, de, bár az epostöredék sz ül o tési éve 
1848, javarésze és az itt szóba kerülő rész is cAak 
188 -ban jutott irodalmi nyilvánosság1·a. Hatással 
tehát a két mű egyike sem Jehetett a másikára és 
összevetéskor hasonlóság helyett épen az ellentétes er
kölcAi megbecsülés ragadja meg figyelmünket. 

l\1inthogy zsidó alakról van sz ó, ,J ósika is Arany is 
megfelelőj ét, magyarázóját zsidó légkörből vették. 
Jósika itt az elnézőbb, Arany keményebb hasonlattal 
él. .Jósika oly bizalommal, mely a kétkedós lehetségére 
sem eszmél, elfogadja történeti valóHágnak mindazt, a 
mit Dlugoss, az Eszterkára vonatkozó birek legbeszé
desebb hagyományozója, róla följ egyez. De conceptió
jában · a költői jóindulat netovábbja vezérli: EAzterka 
olybá képzeli magát, még pedig a lelkesen kitörő őszin
teségnek legünnepibh pillanatában, midőn önmaga 
föM emelkedve, saját magának birójává lesz, úgy, hogy 
ezen nyilatkozatát, egyenesen szerzője itóleteként fogad
hatjuk, - ezen döntő helyen E8zterka olybá képzeli ma
gát, mint .Judith, ki «népeért áldozta becHületét, lelke 
nyugalmát». F~szter nem ismeri, nem óhajtja a 
szerelmet, de a «elicavágy húrja~ oly erősen pendül, 
hogy a tisztesség szózata elnémul. Izraél fiainak elad
dig lakáR nem jutott a földön, csak állomáRok; 
E~~ter - nézz?k el neki az anachronismust huzgaJrna 
fcJehen - n tizenleót ágra Rzaku.clt cHaládot Hzcrotn<'· 
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egyesíteni. Hízv~ Kázmér király azerelmében, r.~engyel
honban akar e családnak otthont szerezni, meg is hívja 
hite sorsosait Németországból, Ho11andiából, Brabant. 
ból, hogy kincseiket és kópesaégeiket sikeresebheu 
értékosíthessék. Hogy Eszternek nagyra és jóra törő 
terveit még hatásosabban kiclomhori tan., J ó si ka felette 
romantikus bonyodalmat esr.el ki, melyből hősnőj e 
boldogan ós mintegy rehabilitálva bontakozhatnék ki, 
ha feleinek boldogitásáról lemond, de ő Juditb aikam
Jós és fájó ösvényén szilárdan l1alad tovább óa ön
feláldozó bünnel, lelkes fondorkodással töredékesen 
meg is valósít egy tel'vet, mely a zsidóság és Lengyel
hon történetére volt kihatandó. 

Arany bibliai alakhoz véli foghatónak ~sztert, ele 
nem a gyöngyök közt, hanem az iszapban keresi pár
ját: nem Judith ő, és ba fényben túl is tesz Sáua ki
rálynéján, de tiszteaségben oly aln.nt áll, mint Potifarn ~ . 

Azonban nem veazti el még Aranynál acm odaadását 
azok il·ánt, kik hite mostoha sorsát osztják. Arany o 
trilogia ezen részének átgondo1áHakor az akkori Európa 
történetét összes szálltival fejtette ki, hogy azokat m<'· 
aéj e ezeHjaira ü j ból összebonyolítFut ; 'fold i Szerelmébe 
heleAzövődik a fekete halál róme, Cola eli Hienzi tri
hunsága, a flagellansok rajongása li 1ninden ily felkuta
tott tnotivum forgatólag kap bele elheAzélésének kert•
keibe. A «Dali{ta Idők.,-nek Bazter flpizódja pedig fölött<' 
szcrencsésen termékenyiti a történetet a phantasiávaJ. 
Iameretea téuy, hogy Nagy r..~ajos király a zsidókat 
Magy~trorszá.ghól kiűzte. l~rclekes bizonyság, hogy 
Arany mily rugékony cotnbinativ képmutéggel teremti 
magának a múltal< kópót, ttzon út, tuelyct a, kiűzötteknek 
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szab. Megfelelő határozott adatok hiján is Fessler, 
Löw, Kohn Lengyelhonba vándoroltatják a hazájukból 
távozókat. Arany is ide kiséri, - mert hiszen itt 
E szterka egyengeti pályájukat, - és Toldinak módot 
ad, hogy velük szemben lovagias gondolkodását és 
magatartását bebizonyítsa. Toldi ugyanis, a mérthogy 
Holubárt megölte, bujdosni kénytelen és számkivetése 
keserűségét hőstettekkel enyhiti. liy szándékkal fordúl 
a lengyel föld felé is, ép olyankor, midőn a 1\fagyar
honból kitiltott zsidók arra veszik útjokat: 

Költözünk, bujdosunk R7.ép Magyarországból, 
S1.ámkivetve onnan király parancsábóL 
A miért ősei hitét nem hagyá. el: 
Költöúk, bujdosik a szegény Izrael. 

Lengyelföldön azonban a vámszedő, még pedig 
amolyan vámszedő, a milyenröl a talmud és az e van
gelium szól, tehát fosztogató, az óriás Dovecz, épen 
nem ártatlan mulatságban leli kedvét. 

Egy-egy fiatal csert a földig lehajta, 
8 midőn felereszti, már zsidó függ rajtst ; 
Visszapattan A. cser, az elégen túl is, 
Kolompol a terhe innen is, meg túl iR. 

A mint Toldi Benezével a megkötött vagy lógó zsi
dókhoz érnek, Bencze az elsőt husánggal páholja. De 
Toldi lovagias érzülete megbotránkozik azon, hogy 
veri, a kit vernek, leoldja a zsidót, leteríti Doveczet. 
Bencze most meg váltságdíjat szeretne a zsidókon 
szedni, ezek szabadkoznak, c• hisz nem volt semmi alku
nem volt semmi kötés • . Toldi újból megdorgálja Ben
ezét. Egy további, rablókon vitt diadala után Kázmér 
király udvarába é1· KrakóLa. Eszter, a ki Kázmé1·nál 
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(< orcza nélkül való fejedelmi kegyben • állott, hálada
tosságból a Doveczen állott hoszúért fényes győzelmi 
tort rendez Toldi érkezésekor. Lakoma után, midön az 
ördöngös mámor eléje festi Eszte1· büvölő képét, Eszter 
magához hívatja. Felszólítására megragadja a meden
czét, melyben ez lábát mossa, de akkor Piroska emléke 
józanítólag villan meg agyában, a szappanlevet Eszter 
szeme közé önti. Toldi és Bencze lóra kapnak, Eszter 
pedig Potifárné vádjával áll elő. 

Toldinak Lengyelföldön viselt dolgai a << Daliás Idök11 -
nek talán legüdéb b énekét teszik. Ezen részletnek nyoma 
sincs uToldi Szerelmé»-ben. rr ény, hogy sehogysem 
illett is volna beléje. <c Toldi Szerelmé )) -nek Toldíja nem 
állhatta volna meg Józsefként a megp1·óbáltatást. S úgy 
látom, alig állhat meg, a mit Arany László fölhoz, hogy 
a három kidolgozásban a változások a szereplök jelle
mét nem érintilL Igen mélyrehatók az eltérések, az 
alaphangulat ismerőben más. Az első 1848-iki földol
gozásban Toldin nem esik mocsok, vétsége nincs más, 
mint hogy a cseh Holubárt, a ki már-már elnyerte 
Piroskát, párbajban megöli. Lajos ezért számkiveti, 
Toldi mindazáltal jegyet vált Piroskával és bajából hős
tettek árán akar szabadulni. Mind végig gáncstalan 
lovag és hü vonzaimat érző jegyes ; lovagiasnak még a 
bántalmazott zsidók iránt is bizonyul, kiket egyébként 
ő is megvet, hűségesnek pedig az Eszterrel való talál
kozáskor. A •• Daliás Idők" folytatása csakis a boldog
sághoz, Piroskával együtt az oltárhoz vezethette volna 
Toldit. Igen ám, ha ezen békítő és nyugtató megoldás 
elé nem meredne Toldi tartós szerelern nélkül volta, 
melyet a trilogia első 1·észe hirdetett előre : 
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Nem is 16n asszonynyal tartós barátsága, 
Azután sem lépett soha házasságra. 

Ezen két sor, Arany maga is érzi, bilincselte alkotó 
kezét; e két sor miatt hiszi, hogy csak amúgy rádiapu
tálták a trilogia középső részét. Talán nem koczkáza
tos merészség azon vélekedés, hogy e két sor a magya.r 
irodalomnak egyik veszteségét okozta, m ert az egyenes, 
síma úton haladó ((Daliás Idők o -et girbe-görbe mellék
utakra sodorta. Az első kidolgozásban Toldi az ismert, 
erőben teljes, becsületben erős, romlatlan egyéniség, 
a kinek boldogulnia kell. De minthogy n eki szerel
roében boldogulnia nem szabad, tragikus bonyo
dalomról, összeütközéselu·ől kellett gondoskodni és e 
végett tragikus bűnöket kiélezni. Toldi vét Piroska 
ellen álarczos bajvívásával, vét ellene, midőn Lő1incz 
ellenében túlságig védi. Midőn pedig lesuj ta őt maga 
okozta bánata, egészség, élet, jó hír, erkölcs, becsü
let koczkára vetésével ledér örömökben keres eny
hülést. 

Ez nem többé a trilogia első részebeli Toldi, nem is 
a «Daliás Idők l) Toldija, a ki a csábításnak legvesze
delmesebb maga óhajtotta támadásait szilárdan visz
szaveri. A jellemek ilyen fordultával ki van mondva a 
halálos itélet a lengyelföldi részre és ezért Eszternek 
ki kellett szorulnia «Toldi Szerelmé,.-ből és az eddig 
úgyszólván még nem kanonizált cc Daliás Idők» -ben 
meghúzódnia. Eszter amúgy sem vetekedhetik a tisz
~es Toldinéval, az ideális Piroskával, a ki az erénynek 
e.s méltóságnak foglalatja, a pajzán Anikóval (a ((_Da
hás Idők» Etelká.jával), a büszke Hildikóval, Murány 
aszsonyával; Arany női jellemeinek sorában oldalvást 



kivételes, bizarr helyet foglal: mint a ki hálából akar 
Toldi Circéj évé 1 enni. 

A zsidó közfelfogás közelebb áll Arany jellemzéséhez, 
mint a J ósikáéhoz. Eszterka alakja alig élt hitsorsosai
nak emlékében, míg a tudomány vitás valóságú és ja
vában és zsidóellenes czélzatú adatokból fel nem újí
totta. Hiszen még J u dithot is. a kinek története a ha
gyományos zsidóságnak még szertartásaira és étkezési 
törvényeire is van tekintettel és há1· a liturgiában is 
rámutatnak nyomára, még Judithot is fel kellett fö
dözni és közvetíteni a zsidó tudatnak. Mások megmen
tésére becsületét vetni koczkára, mint a Juditb teszi, 
vagy épen feláldozni, tipratni, a tisztességet, amire 
Eszterkát kárhoztatja helyzete, nem oly erkölcsi eszme, 
mely a zsidó érzületet lelkesedésre, kegyeletre tudja 
hevíteni. 

Egyébként Jósika is, Al·any is nem csak itt bizonyí
tották zsidó alak és zsidó tárgy iránti érdeklődésüket. 

Jósika egy Eszternél végtelenszerte bájosabb zsidó női 
jellemet teremtett Aminha-jában («A csehek Magyar
országon•) czímű regényben). Aminba igen kedvesen 
emlékeztet Lessing Becháj ára. Mint Recha, ö is keresz
tény leánynak született; zsidók nevelték és szemé
lyükhöz meg hitükhöz való ragaszkodásában nem 
birja megingatni sem főpapi ékesszólás, sem királyi 
intés. 

Arany avatottaága a biblia fölhasználásában egyik el
ismert jelessége. Nem csak bibliai fordulatokkal, bib
liai hasonlatokkal (Eszter pompáját Sába királynéjának 
fényével veti össze), de bibliai motivumokka.l is szövi 
át költészetét, így pl. N agy Lajos és Piroska kút me l-

~· 



h1tti tLtlt\llwv. 1\~0J, tn oly n ct Dali áH J dölo> -ből ct 'l'olcli Szot·ol
mó11 -ho iH t\tmont, Ho neritibttn ós lofolyái:H1ban ólónken 
f<'lirlóú l•} liózcr ÓH Boholdut jolonotót. l~l'ftnkl L. Á.-nak 
l<lHtomónygylijtoutónyo: u llőHölt ÓA dn,J ok könyve11 
A1·1tny oly hh'ó.lnttibnn l'ÓHv.e~rül , moly meggyözö tanu

.i<'lóf, n<\in t~nnltl\, hogy nem csak n, p~tthtrkák, prófé-
ttik ÖH nu\H biblini olökolőaógek költö1 mogelevonitéHo 
lol bonno fogökony 1néltntót, hanotn - n mit itt csalt 
pod~oni loh t - ttv. u,gá<lát iA congenittlia ihlettol érti 
61'1 booHiili n10g. lJLitnivaló, hogy nlily órdoklőclóssol 
Hzorotnó ·H'ranld ori utalis illntú költószotót olomoir< 
Hzodni, kidoritondö mennyi bonne az agt'td.ni, l<eleti és 
ókori ztttnat ós utivol járult a, hatáshoz o 8ZOl'ZŐ mo<lorn 
ogyóniségo. MoghooHiili ~,r,tnkl tehetHógót, hogy 1nég tt 

kt~hbttla twult porgn.monjoin is ruog tudj n l'ttgadni n köl
tői n\ozztulatot; utánzásra is ajánljtt eljárása iigyessó
gt\t u. tnngyu.r történet költői alakitóinal<. A zsidó hit
bajnokok hőAi szenvodó~o lolkóig hat. J oohanan L>. 
~akkt\.i éa Clutnintt b. 'r1·adjon 1uogóneklésében nem 
oHak n. földolgoztisnak ttclózik elfogulathtn dicsérettel, 
hanem a ta\rgy iH tuogragadja szívét. Frankl órzületót, 
ki a zHid6kat lsten «szent nomádjai»-kónt megénekli, 
Haját lelkületének mélységóvel móltn.tja: <•Ez áthat<l 
mt\ly meggyözödóH, tnint minden, n. mi a lélekből jön, 
tia;ztelotre getjeszt, a tttnn, valódiALigát adja költészeM nek, 
tut~ly el nem hibázhatja útját az olvasó rokonszt~nvé~ 
ht'z. Legy moghatva erős hittől akármibon a tudd azt 
k~ltöil~g küejezni, veled érzünk mi is bizon;nyal, noha 
vdemenyb k"l" ·.c. . en u on J"-runk. » lia elismerésre teljesen 
lnéltt) nz idegen lelkesedéH, ennek oly bensőséges nemes 
lUl'gbco~:~ülése is t1' t 1 t t.{ .1 , • sz e e e "ruetuel. Ezen él'zchuct kel t1 
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Al·any :roindenképen ; a tisztelet é1·zelmével közeled
tünk feJéje és a tisztelet érzelmével illik tőle most itt 
is válnunk. 

Budapest. Dr. Heller Bernát. 

NEILA. 

Engesztelőnapi esti ima.. 

És egyre jobban, egyre halkúlóbban 
Közelg az este, árnyakathazón, 
Eloltja lass~1n odakünn a nappalt, 
A földet is álomba ringatón. 

Így lészen alkony lassanként köröttünk, 
Lohull szivünkr51 minden ifju vágy, 
Mint őszidőben hullanak a lombok, 
Ha terhét rftzza korhadó faág. 

rravaszból ősz lesz, s hervadt lesz a rózsa, 
A fónyből majdan mély sötét leszen, 
Samint az évek elsuhannak rajtunk 
Majd mi sem csüggünk úgy az óleten. 

Mint hogyhtt gyertyát oltanának sorba, 
Szivünknek fónyos, ttígas termoin, , 
Ugy lészon benno akkoron majd este, 
Ha osalatkoztunk óltünk tervein. 

Oh Isten r Isten r vétkeinkért sújtó! 
'Xekintsd oz órá.n könnycink hevót r 
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Az érzelmeknek forró lángolását, 
A földi harczot, sziveink se bót. 

Itéltél sokszor - el ne hagyj hát minket, 
Megvertél bajjal - immár mondd: elég ! 
Hadd jöjjön el a vígaszthozó angyal, 
Ha lelkünk harczban, csatattízben ég. 

Hamint a pernye hamvadott a vábryunk, 
Hamint az árnyék tíínik életünk, 
Ha lankadóban ifjuság és álom -
Ne hagyj el akkor árván Istenünk! 

Ha majdan csönd lesz, altató ós enyhe, 
És fürtünk is majd ezüsttellesz szőve, 
A fénynek fogytán, ifjuságunk sírján -
Ne hagyj elminket sorvadó erőbe. 

Ne hagyj elminket gondba és sötétbe, 
N e hagyj el minket tántorob:rva, félve, 
Ne hagyj elminket -- Urunk! Őrizőnk! 
Ne hagyj elminket-Istenünk! Er6nk! 

Veszprém. JJr. Klein A1'1'told. 
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Az élet minden jónak és rossznak a forrása. Az élet
nek, miként Janusnak, kettős ábrázata van: az egyik
kel sir, a másikkal mosolyog. Majd a síróval tekint 
ránk és bánatothoz közénk, majd pedig a mosolygóval, 
és vidámságot hint felénk. Az élet nagy mester. A leg
nagyobb boldogság, a melynek magaslatára ember 
emelkedhetik : neki köszönhető; a legmélyebb szeren
csétlenség, amelynek örvényébe bele tántorodbatik: az 
ő rovására írható. Az élet olyan, mint valamely nemtő, 
ki egyik kezében a bőség szaróját tartja., a másikban 
Pandora-sze] enczét rejt. Mi emberek rohan unk a bőség 
szarúja felé, hogy elkapkodhassunk egy csipetnyi 
szerencsét, boldogságot. Közben pedig föl-föl nyilik a 
szelencze és sokan vihart aratnak, még olyanok is, kik 
nem vetettek szelet. 

Vajjon melyik nagyobb, melyik teltebb: a. szelencze-e 
vagy a bőség szarúja? Miből tartogat számunkra az 
élet többet, a viharból-e vagy a szerencséből, a ezen
vedésekből-e vagy a boldogságból? Ha a szenvedések
ből, hát érdemes-e ezen fájdalmakkal teljes életet 
végig élni? de ha a boldogságbó], akkor hát kétszere
sen örvendjünk az életnek, mert öntudatosan élvezhet
jük, hiszen becse minden kétségen felül áll r E kérdést, 
mely az elméket már idők ideje óta gondolkozásra 
serkentette, különösen nagy mértékben pedig ujabb 
időben fog1n1koztatja, hadd t(!kintRük meg a zsidó 
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dolatvilágnak szempontjábóL Hogy fogta. föl a 
gon · ·a · d lk d · szentírás az életet és rmt tartottak a zs1 o gon o o ok 

annak becse fel öl ? 
A bibliának mindjárt a legelején a teremtésről, a 

világról az van megírva, hogy nagyon jó. Az egyén 
élete a mindenségnek porszemnyi alkotó része; ba 
tehát a világ jó, akkor bizonyára az életnek is nagyon 
jónak kell lennie. Mózes csakugyan az életet a jónak, az 
áldásnak nevezi, a halált pedig a rossznak, az átoknak. 

A zsoltárköltők telve vannak Isten jóságának és az 
élet üdvösségének és boldogságának elismerésével és 
dicséretével: Az örökkévaló az én pásztorom, semmi
ben se fogyatkozom. Pázsitos mezökön pihentet engem, 
csendes vizekhez vezetget. Üdíti lelkemet, az igazság 
ösvényén vezérel, az ö neve miatt. Járjak bár a halál
árnyék völgyében, bajtól nem félek, hisz te velem 
vagy. Botod és támaszték od vigasztalnak engem. Asz
talt terítesz előttem szorongatóim ellenére, megkened 
olajjal fejemet, serlegern telve van. Bizony boldogság 
és szeretet kisérnek engem életemnek minden napj ai· 
ban és én visszatérek lsten házába örök időkre .... 
~lentsd meg uram lelkemet ... Nem akarok meghalni, 
hanem élni és dicsérni az Isten müveit . .. Dicsérd, 
oh lelkem, az .. Örökkévalót és ne felejtsd mind az ü jó
téteményeit! O megbocsátja mind a te büneidet, meg
gyógyítja mint a te betegségeidet, megváltja éltedet a 
roml~ból, szaretettel és irgalommal vesz köt·ül, jól 
h~J~. lakni boldogsággal öregségedet, úgy hogy sas
kent UJul meg ifjuságod ... 

U gyani1yen nyilatkozatokat ballhatunk a zsidóságnak 
késöbb i nem "tk ' · · n an nagy szenvedésekkel teljes szá~a.,-
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daiból i ·._-\. hagyomány azt tartja, hogy l "ten a vilá
got az ö bölcseségében teremtette és ez a világ a 
lehető legjobb. Az emberi élet becse pedig fölér az 
euész ,ilág értékéveL Azért származunk mindnyájan 

t> 

euv embertöl, hogy ebből megtanuljuk, hogy a ki egy 
o. 

lelket elpusztít, annak az olybá vétetik, mintha egy egész 
világot pusztított volna el a ki pedig egy lelket megment, 
olybá, mintha egy egész világot mentett \Olna meg. 
Miuthogy az élet jó és becses, vallásos kötelessége az 
embernek, hogy a létnek Öl'\ en d j en. Az örömben valami 
isteni szellem nyilatkozik meg. Maga az isteni dic fény 
nem a fájdalmas lelkületüeken nyugszik hanern min
dig azokon é1 kik örömmel vannak eltelve. Az öröm 
vallásos kötelesség. Három dolgot kell az izraelitának 
a zarándok ünnepen megcselekedni: Isten elött meg
jelenni áldozni é örülni. Hogy mennyu·e áttuent a 
zsidó felfogá vérébe az öröm iránti fogékony ág, mi 
sem mutatja jobban, mint a.ma szók nagy Rztbuu,, a 
melylyel a héber nyelv rendelkezik az öröm fogalmá
na~ a kifejezésér e. 

Amde nem csak az öröm, de a.z élvezés is vallási 
kötelesség. Az embertől- mondják bölcseink- eg~·
koron számon kérik, ba. valamit látott é nem élvezte. 
Az élvezetekről vagy örömekről való lemondást nem 
látja szivesen a vallás. Ha tartózkodási fogadalmat 
tesz valaki, ha be is tartja ponto an fogadalmát, még 
akkor is vétkesnek neveztetik, mert lenézi és megveti 
azt a világot, a mit Isten nem elpusztulá ra nlkotott, 
hanem azért~ hogy lakják, megmunk1ílják és örömeit 
élvezzék. Felette jellemző a talmudnak egyik elbeszé
lése Rabbi Sililon ben Jóch4iró1. Hadrián római CSl\-
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szárnak üldözései elől Rabbi Simon fiával együtt egy 
barlangba menekült, a hol több esztendőt töltött, min
den idejét kizárólag tanulmányoknak és szemlélődés
nek szentelve. Midőn a politikai élet ege kitisztult, apa 
es fia elhagyták rejtekhelyüket és kijöttek a napvilágra. 
Midőn megpillantották a szorgosan dolgozó szántó-vető 
embereket, ily szavakra fakadtak: <t hisz ezek félre teszik 
az örök életet és a muló földi élet dolgaival foglalatos
kodnak)) és azonfelül a dolgozó embereket ct szem ük 
ógő lángjával megverték». Erre megszálalt egy égi 
hang: ct hát azért jöttetek-e, hogy az én világqmat el
pusztítsátok? Menjetek vissza a ti barlangtokba l)) 

Az elzárkozottság, a magába vonulás, a világ elől 

való menekvés, az önsanyargatás, a bőjtöléa nem a 
zsidó vallás fáj ának a gyümölcse. Mázesnek törvénye 
csupán egyetlen egy bőjtnapot ismer, a mély érzéssel 
telt engesztelő napot, többet nem. A Jeruzsálem elpusz
tulása miatti böjtnapok későbbi eredetűek. De ezekre 
vonatkozólag is, midőn a nép kérdést intéz Zakhariás 
p1·6fétához, hogy hát meg kell-e tartani a bőjtnapokat, 
azt a jellemző választ adja nekik: c• hogyha bőjtöltök 
és gyászoltok, vajjon nekem (Istennek) böjtöltök-e? .. 
l\fajd pedig igy folytatja: «],gy szól a seregek ura : a 
böjtnapok ,Júda házának örömmé, vígsággá és ünnep
napokká változnak ... 

Midön Izraélt a legnagyobb csaptiH érte, a mi népet 
csak órhet: a nemzeti megsemmisülés, akkor a gyász 
napjaiban kétségbeesésükben sokan közel voltak ahhoz, 
hogy világgyülölökké váljanakós mindennek az élvezé· 
aéröllemondjanak, Többen le akartak tenni a busról és 
borról, mivel az elhamvasztott szentély oltárán Ae bus-
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se bo1·áldozatot nem lehet többé bemutatni. «Hiszen 
ti _ így válaszolt nekik ama, kor legnagyobb bölcse -
kenyeret is esztek, pedig kenyérből is mutattak be 
,Udozatot. J) «Igazad van - volt a szomorkodók fele
lete - ezentúl csupán csak gyümölcsből fogunk élni. » 
«Ámde akkor gyümölcsöt se szabad ennetek, mert a 
fügéből és szőllőből is bemutattátok a zsengék áldoza
tát . ~> •«Akkor hát attól is tartózkodni fogunk~. «Igen 
ám, de ily formán vizet se szabadna többé innotok, 
mert abból is mutattatok be áldozatot». Erre már nem 
tudtak mit felelni. Midőn elhallgattak, a bölcs jóakara
tulag megintette őket, hogy igenis illő, hogy az elpusz
tult szentélyt meggyászolják mély gyászszal, de ne 
legyen ez a gyász sz ertelen és túlzott, hogy önnönmagu
kat sanyargassák, a világtól, a basznos munkától tel
jesen elforduljanak. Egy másik bölcs még tovább 
megy és egyenesen kimondja, hogy a ki magába zár
kozva ül és bőjtöléssel tölti idejét, vétket követ el. 

Az élet örömei, felemelő mozzanattú iránti fogékony
ságnak természetes következménye az élet egészének 
méltánylása, becsének átérzése, az élet megaztintének 
pedig meggyászolása. Mindenesetre lehet némi követ
keztetést vonni az élet megbecsülésére azon szokások
ból, amikkel a halált fogadják. A gallokról beszélik, 
hogy az ujszülöttet jajgatással fogadták, a megholtat 
pedig dinom-dánommal kisérték utolsó utjára. Ezen 
szokásnak utóbbi része egyébként a 1na.gyar vidékeken 
is fönnáll mind a mai napig a halotti tor alakjában. 
A keleti pogány népek legtöbbje pedig a halált márté
ket nem ismerő fájdalom-nyilvánitásokkal fogadta. 
sanyargatta tuagtit, megvn.gda.lta c'H tnegrérezte t-<'stét. 
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A béberek mindkét szélsőségtől egyfo1·mán távol tartva 
magukat, a halált komor gyászszal, mély megilletődés 

sel fogadták, de vallásilag tiltva volt nekik a fájdalom 
miatt testüket megvagdalni és így saját életük meg
becsüléséről megfeledkezni; de tiltva volt természete
sen az öröm, a munka is. A halottat gyászoló nők kisér
ték utolsó útjára, kik gyászdalokat zengettek, a rokonok 
megtépték ruháikat, hamut szórtak a fejükre, zsá
kot kötöttek derekuk köré, a földre ültek és hat napi 
mély gyászt tartottak. 

De ennél még jobban tanuskodik az életnek becses 
volta mellett azon tan, melynek értelmében nem tart
hat számot a túlvilági életre az, ki sajátkezűleg oltja 
ki életét. Mert az élet becses ajándék, drága kincs, mit 
a gondviselés azért bizott ránk, hogy megbecsüljük, 
felhasználjuk, nem pedig megsemmisítsük. Hogy is 
volna része annak a túlvilági életben, ki a legbecseseb
bet vetette el magától : az életet ! Hisz az élet mindennél, 
még a menyországnál is drágább! Jobb egy óra -
mondja egyik bölcs - alázattal és jó cselekedetekkel 
ezen a földön, mint az összes túlvilági élet. 

Összevetve az eddigieket, azt mondhatjuk, hogy a 
zsidó világnézlet távol áll a világ-gyűlölettől és fájda
lomtól, hanem teljesen elismeri és méltányolja az élet 
becsét és értékét. Az következik-e mármost ebből, hogy 
a zsidó életfelfogás merő optimismuson alapszik? Sokan 
tényleg azt mondták. A többek köz t maga Schopen
hauer is, a pessimismusnak nagy apostola. És innen 
származik Schopenhauernak nagy, kiengesztelhetetlen 
gyűlölete minden iránt, a mi zsidó. Gyűlöli és támadja 
P. zsidóságban RZ optimismust, mely az ő köreit zavarja 
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és számításaiba nem akar ~eleilleszkedni. Pedig Scho
penhauernak nincs igaza. O nagyon felületesen ismerte 
a zsidóságot és annak szellemét, mit lépten-nyomon 
becsmérelt. A zsidóság valójában nem az optimismus
nak a vallása. Elismeri ugyan, az élet becsét és értékét, 
de nem huny szemet annak komor, setét oldalai előtt 
sem. Méltányolja az élet örömeit, de legkevésbbé sem 
takargatja annak szenvedéseit és fájdalmait. Van jó is 
az életben sok, de szenvedés és boldogtalanság is elég. 
A fönt elősorolt, az élet derült oldalait megvilágító 
nyilatkozatoknak majdnem minden egyike mellé lehet 
viszont olyant állítani, mely az érem másik oldalát 
mutatja be. Egyébként is hangsulyozni kell, hogy a 
nagy részt vitatkozás alakjában fönmaradt zsidó val
lásos források természeténél fogva az egyes bölcseknek 
véleménye ritkán maradt ellentmondás avagy ellen
vélemény felidézése nélkü], továbbá, hogy ezen véle
mények különböző ko1·ok és egyének nézeteit tükröz
tetik vissza. Az összeség keretén belül persze tág t.ere 
nyilik az egyéni nézetek szétágazásá.nak. 

Lássuk hát a.z éremnek másik oldalát. A biblia el
ismeri az emberek rosszaságát, ösztöneik gonoszságát. 
Ezért hozta Isten rájuk az özönvizet. De elismeri egy-. 
4ttal az élet sanyaruságát és szenvedését. A férfi a.rcza 
verejtékével kénytelen kenyerét megszerezni, az asz
szony fájdalommaJ gyermekét világra hozni. Nagy az 
ember gonoszsága a földön és szivének minden gondo
lata csupán csak rossz egész nap. Isten megbánta, 
hogy megteremtette az embert a földön. Az emberi 
szivnek indulata rossz már a.z ifjúságt-ól kezdve. -Az 
élet mulékonyságáua.k a panaszával is gyakorta 



~' . k 1 { tnlálkozuuk. hve111 ·ne\ RZtt~mn. - mondja a zsol-
tlirin) b tv n év; h n. naay ordben vn.gyunk: nyolczvan 
év, ts büszk es · ge: ÍlÍ.radozáR és sanya1·gatás, gyorsan 
le\t\gnt.ik ~s tni elmulunk. Az ember, mint a fü, olyttnok 
t\ Hlll)jai, n1int ~\ 1nozön k virtiga. úgy virul. Fuvalom 
J ri és nincs töl)bé és nem i.-: 111er rá az ő helye. Az em
ber ft leb l~thcz ha onlit, napjai olyanok, mint a tova
suht\nÚ·tirnyék. Az em bex, ~\Z A.sszonynak szülötte -
tgy jajdul fel Jób - rövid n nttpja, telve háborgássaL 
1tfiut a ft1 Tirnl és elvágatik; mint nz árnyék olyan és 
meg ne~u mnrad. Mint n p11dvn. nlint a molyette ruha, 
úgy d1U1\llik. 

kkal erőt lje ebb pe, imietikus hangulat köszönt 
bennünkat Kühéleth könyvében, melynek írójáról 
inkább el lehetne hinni, hogy n G·anges partjain rin
gatták bölc öjét, mint azt, hog_y a Libanon tövében élt 
é Palesztina ege domborodott fölötte. Ha könyvet for
gatjuk, mintha egyik-másik lapon Buddha szelleme 
csapná meg arozunkat. Hánykolódó, vergödö léleknek 
a bel t'jébe pillantunk, melyet erös kételyek vesznek 
o farom &lá. Am ö egykönnyen nem adja meg magát, 
hanem l'llentáll. előre tör, keresi az igazságot. vizs
galja 1\Z eletnek különféle nyih-ánuláaait, hogy hol 
lehetne valódi, igaz megnyugn\st találnia. Yajjon mi 
aa "let? Érdemes-e ;égig élni ? Érdemes-e vesződni és 
fá.ra,lozni? yuj\hat-e az élet u embernek csak eg,\ 

epp megnyugrist, boltlogs&got? llyen kérdéssel for
dul önönmagához Kóhéleth · a felele\, mit eleinte a 
k rd re ad. u hogy hiúsagok hiú ága. minden hiúság. 

e.m nyujthat ez u élet egy-egy csepp boldogságo\, 
t~y 1uik. zemnyi me.gelégede t. megnyugvást. Yoltakép 
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roi is nyujtbatná azt nekünk? Tán az élvezet, a gyö
nyör? Én építettem házakat, plántáltam kerteket, vá.sá
l'oltaro szolgákat, szolgálókat, szereztem énekeseket , 
énekesnöket, az ember fiainak gyönyörüségeit. A mit 
szemern kivánt, nem vontam ineg tőle, szivemet nem 
tartóztattam semmiféle örömtől. Mi volt a vége? Mind 
hiúság, szél utáni törekvés. A gyönyör, az élvezet el
csigáz, keserűséget, csömört hagy bátra, az ember 
vágyait ki nem elégíti. Erre a tudáshoz fordultam, a 
bölcselkedésben kere.stem megnyugvást. Van ugyan 
külön bs ég a tudás és tudatlanság köz t, ámde a tudás 
sem képes az embert kielégiteni, hanem inkább még 
fokozza az elégedetlenséget. Mert a bölcs élesebben 
látj& az élet fonákságait, mélyebben érzi annak keserü
ségeit. Valójában pedig a bölcseség nem sokat segít az 
emberen, mert a dolgok végokát nem birja megtalálni 
és megérteni. Így a tudás csak kint és gyötrödést okoz. 
Ha n~oy a bölcseség, nagy a bo szú.ság : a ki szaporit 
megismerést, szaporit fájdalmat. 

A Yagyon, a gazdagodás, R pénzgyiíjtés sem nyujt
hat semmiféle megnyugvást. Mert a gazdagság fogalma 
mindig relativ. Minél többje Y&n a.z embernek, annál 
többre Yágyódik . . A. ki zereti az ezüstöt, az nem lakik 
jól vele, a ki szereti a vagyont, nem lakik jól a termés
sel. Ez is hiábavalóság. De meg a yagyon nagy gondok 
okozója. nem hagyja aludni az emberi. Könnyen el is 
lehet veszíteni a vagyon~ é akkor még rosssabb, min' 
ha oha sem is lett volna. Még a ""agyonnál n&fO"obb 
megelégedé"t nyujthat a munka. Nincs jobb ann&l, 
mint a ki örvendhet a munkájának. Édes a munkásnak 
álma, eYeU légyen akár sokat, akár keveset, holott a 
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jóllakás a gazdagot nem hagyja aludni. Ámde ez a 
munkában való megnyugvá csupán ideig-óráig tart. 
~Iert hát mi is voltaképen minden munkának a 
rugója? Az irigy ég ! Mindenki túl akar tenni a mási
kon. Beláttam, hogy minden fáradozás és minden 
üayeskedés az embernek a tár a fölötti irigysége. Ime 
ez is hiábavalóság és szél utáni törekvés. 

Hiába kere Kóhéletb zerint az ész megnyugvást e 
jelenségekben, de még hasztalanabbul keresne olyanok
ban, a midön látnia kell, hogy pusztul el az igazságos 
az ö igaz ága daczára és hogy él a gonosz zavadalan 
bo szú életet nrinden gonoszsága mellett. A jog és az 
igazság helyén gonoszság van. A szolgák lovon járnak, 
a fejedelilli lelküek pedig szolgákként gyalog mennek. 
Nem a gyor aké a futás, nem a hősöké a diadal, nem 
a bölcseké a kenyér, nem a belátóké a vagyon, nem is 
a tudóké a közkedveltség. Idő és véletlenség dönt 
:mindebben. Sok az elnyomás az ég alatt ; ime az el
nyomottak könnye és nincs vigasztalójuk, elnyomóik 
részén van az erő és nincs vigasztaló. Bizony jobb 
menni a gyásznak házába, mintsem menni a lakoma 
házába, mivelhogy az minden embemek a vége, az élő 
vegye ezt szivére. Jobb a komorság a vígságnáL A bal
gák szive az öröm házában van, de a bölcseké a gyász
nak házában. Jobban dicsérem én a megholtakat, kik 
már rég elhaltak, az élőknél, kik még életben vannak ; 
de még jobb mindkettőnél annak, a ki nem látta a go
DOKZ cselekedetet, a mi történik az ég alatt. 

Így beszél Kóhéleth, a világlátott bölcs prédikátor. 
Ez ugyan nem a legutolsó szem Kóhéleth gondolatai
nak a lánczolatú.ba.n, de ez a legmarkánsabb, legtcr· 
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mászetesebb és gondolatmenetébe legjobban beleillő 
conclusio. 

Ezzel a felfogással Kóhéleth nem áll egészen egye
dül Izraél gondolkodói közt. Később is foglalkoztatták 
e kérdések a zsidó elméket, még pedig igen behatóan. 
A hagyomány felJegyzi, hogy Sammái és Hillél iskolá
jában meriilt fel a kérdés, hogy mi volna jobb: lenni 
vagy nem lenni? A két iskola nem volt egy vélemé
nyen. Amazok azt mondták, jobb volna az embernek, 
ha nem volna megteremtve; ezek pedig erősí tették, 
sokkal jobb az embernek, hogy megteremtetett. Egyik 
fél sem tudta azonban a másikat meggyőzni és mind
egyik a maga nézete mellett maradt. Harmadfél esz
tendeig hullámzott ide-oda az eltérő vélemények ái·a
data, mégsem tudtak egy közös nézetben megállapodni. 
Végre szavazással vetettek véget a nagy vitának és n. 

többség kimondta a következő határozatot: jobb \olna 
nem lenni mint lenni; mivel azonban az ember már 
meg van teremtve, tökéletesítse cselekedeteit. 

Ez a határozat oly kemény elitélése az emberi élet
nek, hogy hozzá foghatót keveset találhatunk a zsiiló 
gondolkodók világában. 

Vannak olyanok is, kik az életet azért nem tartják a 
legfőbb jónak, mert csalárd, sokat igér és keve et ad. 
Nincs ember, a ki vágyainak a felét is telje it\e Játoli 
halála előtt. Mások viszont nem itélik el az egész életet. 
csupán annak egyes nyilvánulásait tartják olyannak, 
hogy az élet becsét csökkentik, részben megseDlllli ítik: 
ezek a testi fájdalmak és lelki szenvedések. A fájdaJom 
nagy szerepet.játszik a z~idó gonrloln.tvilágban. L~tez~
A<'t Aenki Aeln tngndja, han<'m sokan engesztelo, k1· 

Ar. OfM' Rvk~nyve 1~. 
--~---------~-----------~-----------
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béldtö magyarázatok ált.al igyekeznek annak élét venni 
é, ö szhangba hozni Istennek j óságávaL Voltaképen az 
első bűnbeesés gyönyö1·ű allegoriáj a sem egyéb, mint egy 
ősrégi kisérlet a szenvedés jogos voltának a megokolá-
ára. A föld azé1·t terem tüskét és tövist, az ember azért 

kénytelen arcza verejtékével dolgozni, az asszony azért 
szül fájdalommal, a kigyó azért csúszik a basán, me1-t 
I ten ellen vétkeztek. Isten jósága eleinte csupa hasz
nos növényt sarjasztott a földből, az embernek meg
termett minden verejték nélkül is, az asszonynak fáj
dalma nem volt, a kigyó járni, beszélni is tudott, de 
Isten átka, a mit magukra vontak engedetlenségük , 
által, mindezt megváltoztatta. Az embe1·nek örök.életet 
is szánt Isten jósága, az átok, az emberi rosszaság és 
engedetlenség a halálnak is az oka. Ez a naiv, mély 
költői elbeszélés a maga módja szerint oldj a meg az 
élet két hatalmas csomóját: a szenvedést és a halált. 

Ezt a thémát - hogy miért kell szenvedniink, bisz 
Isten j ó - ·számtalan változatban igen sokszor fel
vetették és kiki igyekezett kielégitő felelettel magát és 
másokat megnyugtatni. Voltak, a kik azt mondták, 
hogy a. szenvedés fölötte becses az emberre nézve, 
mert engesztelő ereje van akárcsak az áldozatnak; sőt 

ennél még jobban engesztel, mert az áldozatot vagyo
nunkból hozzuk, a szenvedésnek pedig saját magunk 
vagyunk az áldozatai. Voltak, a kik a biblia szellemé
hen lHten szaretetének tulajdonították a szonvedést. A ki 
Bzenved, azon Isten dicsfénye nyugszik. Voltak, a kik 
örültek a szenvedésnek, mert a zsoltárköltő szellemé
ben azt tartották, hogy a kinek a földön igen jól folyik 
dolga., az már itt emészti fel örök életét. A legtöbben 



a szenvedést olybá vették, mint I stennek aczélcsapását 
Mint az _aczél szikrát csihol a kovából, ha bozzáütik, 
úgy csihol az emberből a gondviselés aczélcsapása 
szikrát, fényt, tüzet, mi az embert keményebbé, de 
nernesebbé, tökéletesebbé is teszi. Mint a kohó tüze az 
aranyat, úgy tisztítj a meg a fájdalom az ember t min
den salaktóL A fájdalom Istennek nevelő eszköze, ille
tőleg az ember erényeinek a pt~óbaköve, mely őt még 
jobban megerősíti erényeiben. E z J o b könyvének is az 
alapgondolata, a mivel az emberi szenvedést meg 
akarja magyarázni és az ellentmondást, a mi az ember 
erénye és a rá mért csapás és szenvedé közt van, ki
egyenlíteni. 

Némelyek az llyen kiegyenUtést teljes lehetetlennek 
tartották, mivel gyarló emberi eszünkkel a gondviselés 
utjait nem tudjuk felfogni. Nincs semmi a kezünk 
ügyében, - mondja bölcseink egyike - a mivel a 
gonoszok boldogságát és a jámborok szenvedéseit ma
gyarázni tudnók. Meg kell tanulni a fájdalmat el
viselni. A szenvedések és fájdalmak élességét letom
pítni nem lehet. Azok léteznek a maguk valóságában. 
Minthogy a zsidó gondolkodók, kik e f~jdalmakat 

különfélekép magyarázzák és enyhíteni próbálják, 
létezésüket nem tagadják, soha kétségbe nem vonják; 
ezzel természetesen elisme1·ilr az életnek szigorú 
komolyságát, komor voltát, ez örömökre gyakorolt 
zsongító, zsibbasztó hatását. 

Az következik-e mármost ebből, hogy a z idó élet
felfogás pessimistikus? Távolról sem. A llessimismuB
nak a végső conchtRióját még azok a gondolkodóli sem 
fogailjált el, a kik n. pessimismushoz nagyon kiize] jau·· 

ji. 



nak. ~lég Kóbéleth, a ki pedig a világot elég sivárnak, 
az életet fölötte vigasztalannak festi, még ö sem 
mondja, hogy ebből az következik, hogy az embernek 
kétségbe kell esnie, életét nem érdemes végig hur
czolni e földön, legjobb a megsemmisülós és úgy 
magunk, valamint az emberiség megszüntén és ele
nyésztén kell munkálkodnunk. Nem, ilyesmi t ávol áll 
tőle . Még ö is talál fénypontokat az életben. Az igazi 
harátság és szeretet értékét, mikor ketten támogatják 
egymást, ö is elismeri. Az önzetlen szerelmet, a csa
ládi élet boldogságát és örömét szintén észre veszi. 
Bár sok fonákságot lát az emberek közt, de van a ki e 
fonákságok fölött magasan áll: Iste:Q. Ö javítja az 
embereket, ő itél mindenek fölött. Istent féljed, paran
csolatait őrizd meg, mert ez az egész ember ! Ez Kóhé
leth gondolatainak végaccordj a. 

És a Sammái és Hillél iRkolájának a vitájában az a 
töhbség, mely kimondja: «jobb volna nem l~nni, mint 
lenni >> igen jellemző módon hozzá teszi, de ba már az 
ember megvan, tökéletesítse cselekedeteit. Az erkölcsi 
élet emelése, a világ javítása, ez az emberiség czélja 
és feladata. 

A világ javításának fogalma nagy szerepet játszik a 
zsidó világnézletben. A tórának, a kinyilatkoztatásnak, 
o. vallásnak nincs más czélja, mint a világ javítása. 

Prófétáink, a kik több századon keresztül erkölcsi 
érzületükkel őrtüzekként világítottak előre a koruknak 
és a kiket a vallás mélyében rejlő igazságoknak és 
Izraél érzületének leghivebb és leginkább megbizható 
tolmácsainak tekinthetünk, a próféták is e gondolat
nak voltak lánglelkű szószólói: Az emberiség halaitása 



a · övöben, fejlődésa, erkölcsi emel ke dé e vigasztalja 
ök~t az élet sivárságai közepette. Szilár<lul biznak és 
hisznek az emberiségben. Eljö egykor, a midön a föl
dön béke honol, az emberek igazságosak lesznek, szere
tik egymást, boldogság környezi öket, testvérekké lesz
nek és biznak az egy I st enben: ez a próféták hite, 
életfelfogásuk veleje. A világ és az emberek javulá a: 
ez a próféták sarkcsillaga, melynek magva köré kell 
hogy egykor az emberiség különféle törekvéseinek a 
sugárliévéje egyesüljön. 

Ez minclen egyéb, csak pessimismus nem. ~em i 
lehet a zsidóság pessimismusáról beszélni, bár kétseg
telen, hogy sok pessimistikus elemet tartalmaz, de 
optimismusáról sem, bár ilynemü építő anyag is elég 
van a zsidóság szellemi épületében. A zsidó felfogá 
az életet nem n ézi le, nem veti meg, mert ok jó és 
üdv fon·ásának tartja azt; de nem is bec üli túl, nem 
vár mindent tőle, mert szenvedés és fájdalom is fakad 
belőle. N em tekinti az életet csupa nyomorúságnak, a 
földet siralom völgyének, de paradicsomnak sem. Kem 
veti meg az élet örömeit, de nem is meríti ki magát az 
utánuk való törekvésben. Nem világgyülölő, de nem is 
epikureus. Távol áll egyformán az életnek romantiku , 
valamint tragikus felfogásától. Van az életben ok jó, 
sok öröm, de van szenvedés és boldogtalanság i ". Meg 
is nevezi az egyik bölcs ama hét dolgot, a mi a világ
nak ékességét és az életnek becsét képezi: ~zép ég, erö, 
vagyon, bölcseség, ho szú élet, közbecsülé é &.vermek
áldás. Valóban ezek az élet igaz javainak és örömeinek 
a forrását képezik. Mások azonban · felsoroljak ama 
hatféle életet, a mit nen1 leltet életnek nevezni. Annak 



ólot nom élet, n ki mtísnnk az asztalára szorul, kineit 
f l vu.u rlulvn. családi élete, kinek testi kinjai vannak, 
ki nn.gyon ét~zékony az ólet nyomorúsága hánt, ki lob
banékony és a gyászos lelkületit Ez csakugyan alkal
mns a~ ólet becsénel\ a csökkentésére, különösen az 
utoljtín megnevezett: <<gyászos lelkület'>, a mi úgy 
Lti "~em, azouos azzal, a mit ma (( pessimistikus tem
paramen tum»-nak neveznek. 

~Iindezek után világos, hogy ép úgy téves volna azt 
úllitani, hogy a zsidóság az optimismusnak hódol, 
mint azt, hogy a pessimismusnak jármában nyög. És 
lla. mát helyet akarunk keresni a mai tudományos fel
fogás keretében a zsidó felfogás számára, azt hiszem, 
hogy más elnevezés nem illik rá, csupán csak az, amit 
George Eliot szavával c~meliorismus»-nak neveznek. 
A meliorismus egyformán károsnak tartja erkölcsi 
szempontból az optimismust is, a pessimismust is. Az 
optimismust azért, mert ha ezt a világot, így a hogyan 
van, minden világok legjobbikának tartjuk, akkor bizo
nyára mindent a régiben hagyunk, nem érezzük szük
ségét a javításnak, fejlesztésnek, az emberiség nemes
bitéaének, a köz tökéletesbitésének, az intézmények, az 
emberek javításának, a ba:], a sz en vedés elhárításának, 
a nyomon1sag megszüntetésének : a pessimismust 
pedig azért, mert ez lever minden életkedvet, kiirt az 
ember lelkületéből minden örömteljes, de1·ült hangula
tot, megnyirbálja az emberi tevékenységnek kibonta
kozni akaró szárnyait, megbénítja az emberiségnek 
erejét. Az egyik ép oly káros, mint a másik. Az egyik 
azt mondja: az emberiség igen jól érzi magát, duzzad 
az egéRzségtöl, semmi haja nincs, nem is lehet, hagy-

... 
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juk hát meg ez állapotban, ez a legjobb. A másik pedig 
azt mondja: az emberiség tele van fekélyekkel, szive 
rossz, agya beteg, gyógyíthatlanul beteg, sok a b~ia, 
segíteni rajt nem lehet, adjuk meg hát neki a halálos 
döfést; ez a legjobb. A ·melio1-ismus a középen tart és 
azt mondja: az emberiségben meg van az élet képes
sége, ezt fejleszteni kell, mindent elhárítani útjából, a 
mi a fejlődést akadályozhatná. Van ugyan baja is, 
betegsége is, de szive és agya egészséges, a bajok pedig 
mind orvosolhatók, csak hozzá kell látni. 

Azt kell mondanunk, hogy a meliorismus nem csak 
szükséges, de az egyedüli lehetséges felfogás, mely 
m~gfelel a valóságnak, az életnek. Nincs élet, mely 
csupa öromből és boldogságból állna, melyre ne 
bo1·ulna rá néha napján a gondok, a bajok fellege; de 
oly élet sincs, mely . elejétől végig csupa fájdalom 
volna és mogorvaságát az örömnek, a derűnek egyetlen 
sugara sem aranyozná be. 

Vannak az életnek tiszta örömei; a szellemi élveze
tek utólérhetetlen örömein kivül a gyermekkor zavar
talan derűje, az ifjúság éb1·edező sejtelme a szerelem
ről, a családi élet boldogsága; de vannak bizonyára 
árnyoldalai is bőséges számban : a pinczeJakások, 
kaszárnyák, börtönök, kórházak, bűnbarlangok, vesztő
helyek, a csataterek annak a megmondhatói. ~!erő egy
oldalúság, alaptalanság volna kizárólag az egyik olda
lát az életnek megvilágitani, minden fényt arra vetí
teni, a másikat pedig telj esen elsötétíteni, a háttérbe 
állítani. Meg kell adni mindegyik résznek a magáét. 
Hogy malyiknek többet, malyiknek kevesebbet, azt 
bajos volna eldönteni. Pontos, megbizhatá mérleget 

.. 
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eddig még senkisem· készített az élet örömeiről, avagy 
azenvedései ről. N em is lehetne. Mert az öröm és a fáj
dalom teljesen subjectiv valami. Lehet az egyiknek fáj
rlalom, ami a másikra közömbös, lehet ennek öröm, a 
mi amazt teljesen hidegen hagyja. Csak annyi bizo
nyos, hogy mindkettőnek vegyületéből, gyakran egyen
letes, de legtöbbször aránytalan összetételéből áll az 
emberi élet. 

Ennek az életnek valóban Janus arcza van, az 
egyikkel sir, a másikkal mosolyog. Ámde az emberi 
szivnek is kettős kamrája van, belefér abba az öröm is, 
a keserűség is. E változatos érzés képezi tulajdonképen 
az emberi életet. N em tudnók, mi az öröm, ha nem 
volna szenvedés. N em emelkedbetnénk föl az élet 
fényes magaslataira, ha nem láttuk volna annak sötét 
mélységeit. Az élet hullámvonalakban halad. A hullám
hegy föltételezi, hogy hullámvölgynek is kell lennie. 
E változatos erzés nélkül nincs, nem is lehet emberi 
élet. Az örökös egyformaság és nyugalom türbetetlen 
volna ós nem volna többé emberi élet. Kinek nincse
nek gondjai, bajai, szenvedései, az nem tudhatja, mi a 
gondtalanság, mi az öröm, mi a boldogság. Az öröm 
és a fájdalom az életnek összenőtt ikergyermeke; öld 
meg az egyiket, a másik is belehal ! 

Azért ne rohanj unk hát a bőség szarúja után, ne 
kapkodjunk a szerencse után, mert a ki sokat vár az 
élettől, azt az kielégíteni soha se fogja. Igaza van a böl
csésznek, midön azt mondja: «Arra hogy ne légy na
gyon boldogtalan, a legbiztosabb szer az, hogy ne 
akarj igen boldog lenni r» 

Sopron. J)r. PolZák Miksa. 
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I. 

Dr. Kohn Sámuel elnöki megnyitója. 

- Előadatott az 1897 deczember 28-iki választmányi ülésen. _ 

Tisztelt választmány t 
Mielőtt az immár vége felé járó év bezáródnék, az igaz

gatóság, melynek nevében szerenesém van önöket üdvözölni, 
kötelességet teljesít önökkel, valamint a társulattal szem
ben, melynek vezetésével bizalmuk megtisztelte. Beszámol 
ez évi működéséről, jelentést tesz szerzett tapasztalatairól, 
ezek kapcsán bizonyos javaslatokat terjeszt elejbök, me
lyekre nézve bölcs eldöntésüket, illetve intézkedésüket 
várja; végre pedig jóváhagyást, vagy útbaigazítást kér a 
jövő évben kifejtendő működésre és annak irányára nézve. 

Tisztelt választmány ! 
Történeti okoknál fogva; melyeknek bővebb fejtegetését 

más alkalomra tartom fenn, a hazai zsidó irodalom a zsidó 
világirodaiomnak egyik legfiatalabb hajtása, melynek nem 
várhatjuk hamaros fejlödését, vagy épen virágzását. 

Irodalmat nem lehet mesterségesen létrehozni. Olyan az, 
mint a vadrózsa, mely nem melegágyban, hanem a szabad
ban terem, a kertész keze csak nemesbiti ós szn.porítja. Az 
irodalom a népléleknek megnyilatkozása, benső szükséglet 
a talaj, melyben csirái fogannak, mint a szelleln önkénytes 
nyilvánulásai; szakértő kezek á.polásuk alá veszik, fejlesz
tik, felvirágoztatják s így megkedveltetik szélesebb körö~-

. kel, melyek lassanként megtanulják, kedélyük és szellemük 
kielégítését, örömét lelni illatos virágaiban. 
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Ezt a talajt csak az utóbbi évtizedek termékenyítették; 
virágainak ápolása, nemesbítésa és megk~dveltetése társu-

l t nk feladata. melynek megoldásán - 1gaz, nem fényes 
a u b' 'llíth t· k és nem meglepő sikerrel, de azért atran a a ~u -

nem eredmény nélkül fáradozik. 
Szerzett, sőt közvetve nevelt munkatársakat; ébresztette 

és serkentette a munkakedvet és czéljai iránt érdeklődést 
keltett tágabb, bár még korántsem elég tág körökben, hol 
eddigelé még meg nem ismerkedhettek felekezeti irodal
munk magyar talajon termett virágaival. 

Mit tettünk és mit tervezünk társulatunk e feladatának 
megoldása érdekében, kiviláglik a jelentésből, melyet társu
latunk nagyérdemű , tisztelt titkára szives lesz előttük fel
olvasni. 

II. 

Titkári jelentés. 

- Elöadatott az 1~97 deczember 28-iki választJuányi ülésen.-

Tisztelt választmány l 

Ifjú társulatunk, mióta utólszor volt szerencsénk önöket 
üdvözölhetni, nemcsak egy évvellett idősebb, hanem az ez 
alatt teljesített munkával erősebb s az ennek révén sze1·zett 
hatással gazdagabb is. Jövőnk nem lehet többé kétséges, 
mert lassan ~ár, de állandóan gyarapszik társadalmunk 
szellemi ereje és erkölcsi tőkéje, mely felekezetünk és nem
zetünk javára munkál és gyümölcsöz, 

Midőn pár nap mulva már az új tagilletmény szétküldé
séhez fogunk, alig kell a régirlH sokat mondani. Az Évkönyv 
Bacher Vilmos és Bánóczi József szerkesztésében meg
marad~ ~ színv()nalon, melyet a volt szerkesztőség buzgó· 
~ága ktvtvott, sőt sikerült hecsót ))ár uj onnan megnyert név· 
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vel fokoznia. A hazai zsidóság oly gazdag a szellemi munka 
winelen ágában való tehetségekben, hogy remélhetőleg a 
zerkesztőség ez irányban még évek során fog örvendetes 

~ódíttísok.ról beszámolhatni. Másik kiadványunk : A zsidók 
története Sop'ronban dr. Pollak ~1iksát6l is a szakbirálat 
részéről megérdemelt méltánylásban részesült. 

A szentirás fordításának nagy munkája immár első gyü
mölcsét kínálja : lvlózes öt könyve készen van. Két év sza
kadatlan fáradozásának eredményét mutatja be ezzel társu
latunk s bizonyosnak látszik, hogy két-két évi közheu a 
többi három kötete~ is köz zé fogjuk adhatni. Négy év óta 
fenn4lló társulatunk azzal, a mit máris végzett, valamint 
azzal, amire a siker biztos kilátásával vállalkozott, bizo
nyára kiváló jeiét adta kötelességtudásának és munkabirá
sának. 

Felolvasá.<:ain k a fővárosban való egy évi szünetelés után 
a mult télen meglehetős számu közönséget gyűjtöttek a 
bitközség dísztermébe. A felolvasók: dr. Kohn Sámuel, 
Ágai Adolf, dr. Silberstein Adolf, dr. Büchler Sándor, d1'. 
Klein Mó1·, Makai Emil és dr. Frisch Ármin urak azzal, hogy 
társulatunk érdekeinek szolgálatába bocsátották nevöket. 
tudásukat és tehetségüket, nemcsak bennünket, hanem & 

közönséget is igaz hálára kötelezték. Örömmel konstatáljuk 
e sikert, de lebetetlen n em látnunk, hogy gyökeret verni 
ez intézményünk eddigelé sehogyse tud. A közönségnek 
meg-megszakadó érdeklődése, az összes alkalmas erőknek 
távolmaradása vagy be nem vonása, a mi felolvasásainknak 
a megazokottak és m egkedveltek körétől elütő volta-e az 
oka - röviden : bennünk Yan -e a hiba vagy a viszonyokban, 
vngy talán mind a kettőben ? nem merem eldönteni. 

l )ályakéJ•dt>..seink közill az egyik, mely az európai zsidók 
szervczetén ek ismertetését kivánja, még csak a jövő tavasz· 
szal jár le · a másik 1nely n, Dudapest területén fennálló 
k .. 1. ' ' k ' .t •• • t van birálat OZ!-!~gek töl'tónetének mcgir1ÍS1Ít lV«WJ&, wos 



alutt s márczins elej én fog eldöntetni. Ujabb pályakérdése
ket eayelöre ki nem Hizünk, me1·t tekintettol kelllennünk 
a tttrs~;htt n.nyagi e1·ejére, ruely, sajnálattal, de nyomósan 
kell hn.ngsúlyoznom, fenmíllása óta nem öregbedett s njn.bb 
meaterhelést el n em bir. N em csak uj ahtpítványolrr ól n em 
sz11~olhatunk be, de tagjaink áHom ánya is inkább fogyot~, 
mint emelkedett, s az igen j elentékeny hátralékok kavesbe
dé ét is csak n. t tól a foganatos buzgóságtól, az önkén t vá.llalt 
kötele, ségeknek attól a készséges teljesítésétől várha~iuk , 

melynek társuintunk meglétét és eddigi működését lrö

, zöni. 
Veszteglő anyagi erőnkmellett is az e1·kölcsi h atás f?ko

zásáru ru in den lehetséges áldozntra készen, azt ba Utroztn, az 
igazgatóst1g, hogy a hazánkban fennálló knltnregyesiHetek 
révén a területükön lévő középiskolák zsidó tanulói, továbbá 

a felekezet országos iutézetei s az alapítv~ínyos községek 
iskohij ztimáxa összesen 115- 11 5 péld{myt i,ngyen kfilt.l • 
ezentúl minden kiadványából; azonkívül egyes 'kórhfí.zak 
l>etegt'Ünek s n émely fegyházak és börtönök szarencsétlen 
rabjainak is juttat olras1uányt. Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy a tisztelt választmány Atz igazgatóság e hA.tá.rozatá.ho7. 
kés~séggel hozzájárul. 

Ám miíködésünket nemcsak intenzívebbé, hanem , hogy 
úgy mondjam, könnyebbé is kell tenni. Ez id5 szarint sza
bályzatai társulatunknak n emcsak véd{) pajzsa, hanem 
nehézkes és alkalmatlan vértezete, m ely sznbad mozgá.sfit 
inkáhb akadályozza, mintsem elősegíti. Mlíködésünk n égy 
~ves alapszabályaink nem egy intézkedését fölösn ek , 
másikát meg hátrányosnak mutn.tta s bizonyára köte lességet 
teljesítünk, azon igyekezvén, hogy eddigi tnpasztalatainkat 
Rzervezetünk javításár n. értékesítsük. E 1neggyőződésben 
kérjük az önök elé terjesztott alapszabR.ly-juvaslat helyos
ll:'4t't n végböl, hogy nzt egy miolc:1hh külön e czólrR~ egybe
)uvandó rendkivilli közgyiHésnek elfogadaL8ra n.jtillutR!mk. 



Ime, a roit az utolsó év nlatt tett~nk és a mit a jövőre 
e]5kés~ítün1c Hisszük, hogy az önök b1zalma és a viszonyok 
kedvezése emelni és erősíteni fogja társulatunkfLt felekeze
tünk üdvé1·e, nemzetünk hasznára. 

Bánóczi .József. 

Ill. 

Függőben lévő pályakérdések. 

1. 

J{ivántatik tö1·téneti alapon való ismertetése és méltatása 
n zsidók fennálló községi szarvezeteinek Eu1·ópa egyes 
ftllR.maiban. 
Határidő 1898 április 30. 
A 1nuukn. ~agyar, n ém et, franczia, angol vagy olasz 

nyelven küldhető be. A tár sulat a nyertes miívet csak ma
gyar nyelven adja ki, do a szerzőnek szabadságában áll 
mnnkáját saját tetszése szerint kiadni, mégis úgy, hogy a 
czímlapon az I. ~1:. I. T . 1nint 1nílyázn.tkHró említendő lesz. 
A díj csak önálló becsű műnek adatik ki. 

Pályadíj 1 OOO korona. - A kézirn.t n szerző tulajdona 
marad. 

A j eligés levéllel ellátott, idegen kézzel ü·ott munka a 
társulat eln ök~hez - Vll., Holló-n.tcza 4 - küldendö. 

2. 

A Budapest területén fennR.lló izr. bitközségek története. 
Pályadíj Tencer Pál gyi1jtéséb61 t OOO frt. A kiadás j ogn 

n hhsulatot illeti. 
1897 szeptember végeig egy pályam(i érkezett be, mely 

birálat n.la.tt van. A biráJók : dr. Acsády Ignácz, Balogh 

Ármin, dr. Kohn Sámuel és Tencer Pál. 
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IV. 

Költségvetés. 

Törzsvagyon (késY.pénzben) __ - -- - · .... . -· .... 4,500.-
ZálogleYél néYértekben ..... ___ .... __ --- __ .... 6,000.-
P-énztárkészlet __ __ __ --- __ _ .... - 3,455.67 _____ ...:.._ __ 

összesen .... --- 13,955.R7 

Előirányzat az 1898. évt·e. 

Fedezet: 

J elenlegi pénztárkészlet.... _ --- __ - __ __ __ 
Rendes tagok :fizetéseL.. __ _ _ -· __ __ __ _ 
Kamat _ .... __ _ . __ ___ .... .... -- ___ - ---

A pesti izr. hitl,özség l\ezelése alatt álló biblia-alap 
1'encel' Pál által gyüjtött pályadíj-alap 

összesen 

Szükség let: 

~,455.67 

2,600.-
700.-

1,440.-
1,000.-· 
9,195.67 

Nyomtatványok, postadijak __ __ __ _ _ ___ __ 350.-
Kezelési költségek ... .... ... .... __ __ ___ __ __ 250._._ 
'l'itk:h tiszteletdíja __ ___ .... __ _ ·- __ _ _ 500.-

' Magyar-Zsidó Szemle szubvenczi6ja __ __ _ .... 400.-
Biblia-fOl·ditá.s (tiszteletdíjak és nyomda) ~-- ___ _ 8,000.-
Egyéb kiadványokra ___ ___ ___ -· ___ ___ __ .... 1,500.-
Pályadíjra ..... ___ .... .. ___ __ .... __ __ .... .... 1,000.-
Pénztárkészlet mint egyenleg.... __ ___ __ __ -·· 2,195.67 

__ _;_----:-~:-=-::-= 

összesen __ ___ 9,195.67 

8zékely Fm·encz s. k. 
pé11ztltros. 
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v. 

Az utolsó év jegyzőkönyveiből. 

1897 májns 20-ik:ín az igazgatóság elfogadta a titkár java~
latát, miszerint a közér,dekű h atározatok az utolsó é' jegyző
l<önyveiből ezentúl az EvkönyYben közzé adassanak. E hatá
rozatnak feleln ek meg a következő közlemények: 

8. Titkár előterj eszti, hogy ch. Bernstein Béla szombat
helyi rabbi zsidó tárgyú szépirodalmi munkákra kitűzendő 
pályázatok ügyében indítványt juttatott kezeihez, melyet 
az il·odalmi bizott ság utolsó ülésében tárgyalván, annak 
mellőzését javasolja, különösen arra való tekintettel, hogy 
Évkönyvében a társulat fl, szépirodalomnak úgyis helyet arl . 
másfelől meg az ilyféle művek előállását és a rávaló tehet
ségek irányzását eszközölni a pályázatok tapasztalat szerint 
sehol sem voltak s így nálunk sem lesznek képesek. - Az 
igazgatóság ehhez hozzájárul. (Jan. 9.) 

11. Titkár előadj a, hogy az irodalmi bizottság tárgyalta 
az ign.zgatóságnak 1896 oldóber 8-án tartott üléséből vett 
nzon felszólítását, mely szerint 1897 -re új pályakérdések 
kitűzésére javaslatot tegyen. A bizottság nézete az, hogy 
tekintettel arra, hogy a társula tnak jelenleg úgy is van egy 
függő pályakérdése, tekintettel to,ábbá arra, hogy a most 
meginduló bibliafordítás honorá.lásn. és kiadása a társulat 
pénzügyi erejét nagyon igénybe veszi, újabb pályakét·dés 
kitűzését ez idő sze1·int nem ajálja. - Az igazgatóság ehhez 
hozzájárul. (Jan. ~.) 

22. Titkár jelenti, hogy dr. Fischer Gyula győ1·i főrabbi 
A.z Évkönyvben közölt czikkeért járó 13 frt 40 kr. tisztelet
díjat visszan.jánlotta n. társulatnak - Köszönettel tudomásul 
vétetik. (}Iá jus 20.) -

2:3. 'l'itkár J. elen ti hog'l• a tavnlyi Évkönyv sv.crkesztéseéJt 
' d • ~t 

.\ lf. IMIT ,h:,,könyn• 1~. 
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dr. Bach el' Vilmos és dr. Bánóczi József semmiféle tisztelet
tlfjat nem kivánnak. - Köszönettel tudomásul vétetik. 
t ~\Iá jus 20.) 

24. Titkár jelenti, hog.r n, Wodianer-féle könyvkereskedés, 
melynek kiadványaiokat bizományba adtuk, visszaküldte ar. 
r 895-iki Évkönyy fölös példányait, összesen 205 kötetet és a 

számlát az eladott 90 példányt·ól, mely szerint a társulatnak 
43 frt 50 kr. jár. A pénzt a titkár átvette és a pénztáros úr
nak beszolgáltatta. A visszaküldött kötetek egyelőre nála 
vannak. - Tudomásul van. Az igazgatóság egyúttal fölkéri a 
titkárt, hogy a társulat kiadványait, míg ez iránt külön 
intézkedés nem történik, sziveskedjék megőriznL (Május 20.) 

26. Titkár jelenti, hogy a társulat összes eddigi kütd
ványaiból 2- 2 példányt küldött az izr. kórháznak és a, 
gyüjtőfogháznak, mind.két helyről köszönö sorokat vett. ·
Az igazgatóság helyesli a titkár eljárását, mely szerint tríl'
sulatunk erkölcsi hatását ily föltétlenül méltánylandó aján 
dékozás útján is terjeszteni iparkodott é.s elhatátozza, hogy 
a nevezett két helyre a társulat kiadványai ezentul is két
két példányban járjanak. (n.Iájus 20.) 

27. Titkár jelenti, hogy a Szt. István társulatnak, a Pro
testáns Irodalmi társulatnak, a Luther M.rsaságnak és n. 
Dávid-Ferencz egyletnek levél kiséretében megküldötte a 
társulat eddigi kiadványait, arrA. szólítván fel őket, hogy 
esetleg társulatunkkn.l cserevisr.onyba lépjenek. ASzt. István 
Yalamint a Protestáns Irod. társulat készséggel fogadták el 
az ajánlatot; amaz a Katholikus Szemlc czímű havi folyó· 
iratát rendesen küldi s egyéb alkalmas kiadványait kilátásba 
helyezte, emez a folyó évtől fogva a Protestaus Hzemle 
czimü havi folyóiratát és nagyobb kiadványnit küldi. 
A másik kettő még nem felelt. Az igazgatóság jóváhagytflt 
f\ titkár eljárását és o. kétjelentékeny felekezeti irodalmi tár
sulattal megindult cserE!viszonyt helyeHUJ tudomásul veszi . 

.. [ájus 20.) 
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28. Titkár elé>adja, h ogy a társulat erkölcsi hatásának 
fokozásá1·a tanácsos volna közművelődési egyesületeknek és 
intézeteknek a t anév vége felé jutalomkönyvek kiosztására 
tÁ,rsnlatunk eddigi kiadványaiból évenként több példányt 
juttatni. - Az igazgatóság örömmel hozzájárul a javaslathoz 
és elhatározza, hogy a jövő tanévtől fogva következöknek 
küldessenek meg a társulat lriadványai ingyenkiosztás czél-

. jából és pedig: 1. az országos rabbiképző-intézetnek 1 O; 
2. az országos izr. tanítóképző-intézetnek 10 ; 3. a pesti izr. 
tanfelügyelőség útján a budapesti zsidó hittanároknak 20; 
4 .. a pesti iz1·. fiúárvaházn ak 10 ; 5. az izr. siketnéma orsz. 
intézetének 1 O; 6. az alapító hitközségeknek egyenként 5: 
továbbá a következő közmívelődési egyesületeknek, melyek 
alapszabályaik értelmében jutalomkönyveket is osztanak ki, 
és pedig : 7. a ber egvármegyei magyar közművelődési egye
sületnek, székhelye: Ber egszász az ottlévő reáljskolai zsidó 
i~jak r észére 5; 8. az E~IKE.-nek a következő kolozsvár i 
középiskolák részér e : a katholikus és unjtárius gimnázium. 
reáliskola, tanítóképző-intézet és felső leányiskola ; összesen 
6; 9. a FMKE.-nek székhelye Nyitra, az ottani gimnáziumi 
7.~idó ifjak részére 7; 10. a körmöczbányai magyar egyesü
letnek az otthelyi r eáliskola részére 5 ; 11. a torontálmegyei 
1nagyur közművelődési egyesületnek, székhelye ~agy
Becskerek, n,z ottani gimn1íziumi zsidó ifjuság részére 5 : 
12. a zemplénvármegyei magyar nyelvet és népnevelést ter 
jesztő egyesületnek, székhelye Sátoralj a-Uj hely az otthelyi 
gimnázium számára 7. Azaz összesen minden kiadványból 
évenként száztizenöt példányt. (Május 20.) · 

30. Elnök úr előadja, hogy a Budapest területén fennáliti 
közsógek czímü pályamfuiek eddig két része érkezett be, a 
kózirn.t azonban még befejezetlen. Folyó hó 29-én vett né~·
telen levél szerint pályázó júniu~ elejé~ fogjn. a hon~ll~:k 
részt is beküldeni. - Az igazga.toság saJmllatt:al érte~uh t n 

'l ) t t ' l " •k ('0'\"P.Uf\St'll nrról hog'-' az ismeretlen Azer7.o n JR. .,,ru on<: '"'· · 
, ·' :!':l• 
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az ő kérté1·e több ízben történt elhalasztása által sem erz1 
magát a társulattaJ szemben lekötve, elhatározza, ·hogy a 
pályázati határidőt csak azon napon tekinti lejártnak, a 
melyen az egész kézirat elnök úr kezeihez be lesz ~zolgál
tatva. A társulat részéről megejtendő bírálás kötelessége is 
csak azon napon kezdődik. Bírálékul az igazgatóság a 
következő urakat kéTi föl: dr. Acsády Ignácz, Balogh 
Ármin, dl·. Kohn Sámuel és Tencer Pál. (Május 20.) 

32. Székely Ferencz pénztá1·os úr előterjeszti, hogy a 
gazdasági bizottság megalakult és folyó évi márczius 26-án 
tartotta első ülését, melyen javasoltátott, hogy az utal
ványozásokat az elnök vagy társelnök és n, titkár vagy 
utóbbinak esetleges távollétében egy bizottsági elnök esz
közölheti; továbbá, hogy a vagyonból egy rész kihasittassék 
és értékpapü·okban - 4.1/2 0/o -záloglevelekben - belyez
tessék el. - Az igazgatóság az utalványo~ásra nézve a gazda
ságj bizottság javaslatát határozáttá emeli, annál is inkább, 
mivel 1897 január hó 9-én tartott ülése 12. pontja szerint 
már maga előzőleg így határozta el. A második pontbeli 
ja"aslatot illetőleg az igazgatóság elhatározza, hogy a társulat 
vagyonából 6000, hatezer frt a belvárosi takarékpénztár 
41/20/o-os zálogleveleibe helyeztessék el, aminek megtörtén
téről pénztáros úr titkárt irásban értesíteni fog,ja. (Május 20.) 

34. Elnök úr előadja, hogy a 6664 frtot kitevő, be nem 
váltott tagsági nyugtákat dr. Halász Frigyes társulati 
ügyésznek adta át, ki, ha az igazgatóság jónak látja, levél 
útján való felszólítás által fogja a hátralékok behajtását, 
megindítani. - Többek hozzászólása után egyhangulag el
fogadja az igazgatóság dr. Stiller Mór gazdasági bizottsági 
alelnök úr indítványát, mely szerint a titkár kétféle kérő-

' levelet szerkeszszen, az egyiket a hátralékosokhoz, hogy 
fizessenek, a másikat a nagyobb központokban lévő rabbik
hoz vagy társulati választmf.nyi tagokhoz, hogy a tagdíjak 
hesze<lésére állancló:tn váUalko7.zanA.k. (Májns 20.) 
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3ü. rritkár indítványozza, hogy a tiszteletelijuk Ni társuJat 
vagyoni állap.otára és a biblia legközelebbi kiadá:sával járó 
nagy költségekre való tekintettel az eddigi összeghez képest 
leszállítandók volnának. - Az igazgatóság az indítványt el-, 
fogadja, és azt határozza, hogy ezentúl az Evkönyvbeli czik-
kek lapjai 2 koronával díjaztassanak, a felolvasások pedig 
25 koronával. (Május 20.) 

37. Elnök úr javasolja, hogy ezentúl a társulat által ki
írandó pályadíj ellenében, hacsak az ellenkező kifejezetten 
cl nem határoztatik, a tulajdonjog a társulatra szálljon. -
Az igazgatóság ehhez hozzájárul. (Május 20.) 

38. Titkár előadja, hogy az alapszabályok nem mindeu 
részükben bizonyuJtak megfelelőknek s átdolgozásuk való· 
színűleg a társulat működését és batás~ít is nem egy tekin
tetben fokozhatná. - Az igazgatóság a javasln,tot elfogadju 
és az alapszabályok átdolgozá,sára dr. Eaeher Vilmos, Beck 
Dénes és dr. Bánóczi J ózsef urakat kéri fö l. (~fájus 20.) 

39. Titkár előterjesztj a hihlin,szerkesztö bizottslig nevé
ben a F1·anklin-társulat és a Hornyánszky-nyomda több 
1·endbeli próbanyomásait és akinyomtatásra nézve tett ir}ÍS· 
beli ajánlatait, fölemlítvén még, hogy egy előkeU5 nyomdt~
üzlet igazgatójától is bíjékozást szerzett a beadott aj1ínlntok 
minősége és megbízhatós}tgn, felől. - Az igazgn,t6stig behnM 
tanácskozás n tán elhnt,ározzn, hogy 1. minthogy n két aján· 
lat az árban majdnem megegyezik, ;t Frnnkliu-társnJu.tét 
fogadja el ~tnn1U inkftlJh, mert (' társulat cclclig is teljes meg· 
olégedésr e végzett ro inclen rtíhízott muu leát ÚR má..qfeWI ki
látás v~tn arra, hogy az ár hól néluín_y o,o -ot e11~cdnj f?~; 
2. a biblia ga1·mond mcdiwvcl betükkel sswo<'Ssék: ámbÁr t\z 
a költséget tetetnesen szaporítjo., mégis ki nhutto~. hogy oly 
nyomást acljunk a küzönség kc.zéhe, mely cg,ynr~ínt kén)·.el· 
mcs és tetszetős ; 3. n, f'Htpirosru, JH~ZV<\ ÍR ft folnmtj\f{ltt UlJ~I· 
ták közül u. faJnontos ós súlyosabb, telHít drágál>h fogadtatik 
el abban u. rnúggyöz()cl~Rlwn·. Jwgy n Rok furg~ltt.á.~ra és süríi 
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haszmHatra. 1·endelt kiadásnak csak ez felel meg igazán ; 
4. 2500, kéteze1·ötszáz példány nyomassék az első kötetből; 

5. a kötet tctgilletményül fog szétküldetni és előleges érte· 
sítés után nemcsak fűzött, de kötött példányok is lesznek 
kaphatók. Fűzött és kötött példányok könyvker eskedés 
útján is fognak elárusíttatni; 6. dr. Bacher Vilmos, Székely 
Fe1·encz és a titkár megbizatnak azzal, hogy a Franklin
társulattal a biblia kinyomatása iránt alkudozzanak és vele 
a társulat n evében végleg megkössék a szerződést, mely 
a legközelebbi igazgatósági ülésen be lesz rontatandó. 
(Május 20.) 

44. Elnök úr jelenti, h ogy a Budapest t erületén fennálló 
hitközségak története czímű pályamű harmadik része folyó 
évi szeptember havában adatott be ; intézkedni fog, hogy a 
mií birálata 189 február végeig be legyen fejezve. -
Helyeslő tudomásul szolgál. (Nov. 25.) 

51. Titkár előterjeszti a Beck Dénes és Székely Ferencz 
urak által kidolgozott ügyrendet a pénztár kezelésérőL- Az 
igazgatóság az ügyTendhez hozzájárul s elhatározza, hogy 
az i1gyrend egész terj edelmében a jegyzőkönyvbe iktat
tassék. 

Ügy ,·end a pénztári kezelésé'ről. 

1. . . Az Il1IT. alapszabályainak 12. és 13. §-ai értelmé· 
ben a pénztár kezelése a pénztáros, ellenőrzése pedjg az 
ellenőr és a. gazdasági bizottság feladata. 2. §. A pénztár 
kezeléséhez tarloúk a tagok - alapító, pártfogó, pártoló és 
rendes - létállományának nyilvántartása, az alapítványok, 
tagdíjak és adományok beszedése, az alapítványok és pénz· 
felesiegek gyümölcsöző elhelyezése és a bevételek és ki
adásoknak rendszeres elkönyvelése. H. §. A tagok létállo
mánya törzskönyvben vezetendő, a tagdíjak, alapítványok 
vagy adományok fizetéséről nyugta állítandó ki, a mely 
juxtával ellátott könyvből vágatik ki. Ezen könyveken kívül 
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, t , . és főkönyv vezetendő, a malyekből az egész 
p enz ar- . , . , 
pénzforgalom, valam~~t a tarsulatn~k .. vagyon1 allapotu 
könnyen áttekintheto formában k1tuntethető legyen. 
4.§. Mi~den pénzbeszedest és kiadást a ~énztáros teljesít. 
A tagdíjak beszedese a törzskönyvek alapJán az évnek lehe
tőleg első felében eszközlendő ; a kiadA,sok két aláircissa.l 
ellátott utalvány ellen ében teljesítendők. P énztári nyugták 
aláirására az elnök, esetleg helyettese és a titkár, vagy egyik 
bizottsági elnök és a titkár együttesen vannak íeljogosítvu.. 
A bevételekről, valamint a kiadásokról szóló pénztári hj zony
latok az IMIT. tulajdonát teszik és az évenkint megtartott 
pénztári vizsgálat után egyenkint kilyukasztva az irattárhu. 
helycztetnek. 5. §. Az ellenőr ellen6rzi a pénztárkezelé~t 
minden irányban, ellenjegyzi a bevételi, valamint a kiadási 
okmányokat és a pénztárj bizonylatok alapján a köuyYekbc 
történt bevezetéseket. 6. §. A gazdasági bizottság annyis~or, 
ahiínyazor az ügyek érdeke megkivánja, de legalább gyszc t· 
negyedévenként ülést tart, amelyen a pénztáros R l>Ónztár 
állásáról és a tagdíjak beszedéséről kimut:tt}tst terjeszt h . 
Az ülést a bizottság elnöke hívja be. A gazdasági hizott~1ig 
feladatához tartozik az IMIT. vagyonának elhelyczé~órfH 
gondoskodni és az elhelyezés módjáról az igszgatúságnak 
jóváhagyását kikérni, tartozik tovztbbá rendcs }H~nzt.lri 

vizsgálatot tartani az IMIT. vagyoni állapotáról ós a meg
l évő értékek helyes voltáról magá11ak meggyőződést szereze i 
és az igazgatóságnak negyedévenként jelentést tenni. 
7. §. Minden év végével a pénztárkönyv, valamiuta főkönyv 
lezárandók és a mérleg elkészítendő, rnely u. gazda~~igi 
bizottság, majd a közgyűlés által kiküldött szt\mviz!-lgálók 
<-íltal megvizsgálandó. A mérleguek és t\Z évi költ égvctós
nek megállapítása fliZ igazgatóság javaslata. aln.tlján a 
választmány hatáskörébe tartozik. (Nov. 25.) 

53. Titkár jelenti, hogy Székely Ferencz pénztáro~ úrral 
együtt ~897 június ~-án ~ franklin-t.ársulu.ttal K biblit\ 
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n)·onl~i ·•tnt nézve a zcr zl>dést alá.irta. E szarint a munkÁ.nak 
n. meg.Ulapított próbttnyomás sze1·inti alakban, papiron ós 
bot.ükkel 2500 példánybn.n nyomtatott egy-egy íveért 38 frt, 
~500 póldfínyban nyomnndó bo1·ítékáért 38 frt, sodronynyal 
Vtl.ló fíízéseért ívenként vagy ívrészenként 7 frt fizetendő. 
A r evizió tükalmával n. kész szedésen netán teendő jelen
tékenyebb változtatál:Jokért 1negfelelő pótlékot számft. ·
Az ign,zgatóság a szerződést minden pontjában helyesli. 
(Nov. 25.) 

5_ 7. A ~Iagyar-Zsidó-Szemlének egy évre engedélyezett 
sznbvenoziójára vonatkozólag elhatározta tik, hogy az 1898-ik 
évre t\ ttírsuhtt a 400 frt segélyt ugyanazon módozatok és 
föltételek mellett megadjtt mint.taval. (Novemb. 25.) 

m). Titktír előterjeszti az ttlapszabályok átdolgozására ki
ki.Udött bjzottság javaslatát. - Az igazgató ág a tervezetet 
}>ontonként tárgyalja s több rendbeli módosítás után el 
fogndja azzal, hogy ez alapszabály-javaslat a legközelebbi 
vált~sztmtl.nyi illés elé lesz terjesztendő. (Deczemb. 7.) 

VI. 

A Társulat alapszabályaibó1. 

A téwsulal czélja•i. 

'!l . §. Az l zraelita Magyar l roda.lmi Tth-snlat czélja.i : 
a) a szentirás magyt\1' forditásának eszközlése, kiadása 

és terjesztés<' ; 
b) n szentirásnnk és késöbbkori Yallásos irodalomnak 

l>s általában t\Z izraelita vallás és e1·kölc tannak ism ertetésé1·e 
és J.Uegvilágtt!'-.sá.l·a. szolgáló miiYek kiadíl.sa és terjesztése ; 

c) a. szentirásra és a zsidóság tö1·téneté1·e s il·odalmára 
' onatkozó előadások szerve~ésének előseattése h azai egyete-o . 
m~ink hölcRész~ti knríu1 külfülcl i eayet~mek mód]. ára· 

o. . ' 
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d) ugyancsak o l{örhe tartozó, valamint egyáltalán az 
izr aelita hitközségi életr e vonatkozó nyil ván os feloh·asások 
rendezése ú.gy a fővárosban mint a vidéken ; 

e) a felekezeti éJet ismertetésére és nemesítésére szol
gú.l6 n épszerii müvek és a hitközség feladatásal s az általuk 
nynjtandó hitoktatással összefüggő jelesebb wunkák kiadása 
és terjesztése ; 

(} a kij elölt tud01nányos és közhasznú irodalmi cz6lok 
tekintetében pályakérdések kitüzése és jutalmazása. 

A tá1·sulat tagjai. 

3. §. A társulat tagjai lehetnek: 
ct} izraelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) wagánosok. 

A tagok lehetnek: 1. alapítÓk ) kik egyszer s mindenkorra 
legalább 1000 koronát ~dnak, mely ö szeget hitközségak és 
egyéb testületek öt ogymásntá.n köYetkezö é'i 200 koronás 
részletekben töl'leszthetik; 2. pá1·t(ogóh·) kik egyszer s minden
kona legalább 400 koronát adnak ; 3. pát·tolókJ kik egyszer s 
núndenkorra legalább 200 koronát adnak; 4. 1·endesek, kik 
G éven ke1·esztül legalább korona fizeté~ére kötelezik magukat. 

A tagok jogai. 

2 L §. A tagok feltéve, hogy éYi járulékaikkal bátralékban 
nincsenek, a cselekYő és zenYedö níla ztá i jogaik éh·ezet~n 
kivtil tagilletményben részesülnek) n1ég pedi~ az alapitó ta
gok a Társulat összes kiad,oányaiban, a töhbi tagok az igaz
gatóság által mogha.tá.ro~ott médékben. k~ utóbbiak azon felül 
a többi kiadványokat kedYeznHhlye {u·on nyerhetik. o o 

Az alapító tagok a 15. §. értelmében a Ycila ~ ztmáuyuak tagJ al. 
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VII. 

A Társulat képviselete. 

1. ELNÖKSÉG. 

Elnök: Dr. Kohn Sámuel, rabbi. 
Tá1·selnök: Dr. vVeinmann Fülöp, kir. tanácsos. 
Titká'l': Dr. Bánóczi József, igazgató. 
Pénztáros: Székely Ferencz, bankigazgató. 
Ellenőr : Beck Dénes, bánkigazgató. 
C'gyész: Dr. Halász Frigyes, ügyvéd. 

S!. IGAZGATÓSÁG. 

lJt·. Kohn Sámuel, rabbi, elnök. D1·. Weinrnann Fülöp, 
. kir. tanácsos, társelnök. Dr. Bachm· Vilmos, tanár, az iro

daltni bizottság elnöke. n, .. Klein 1Vór, nagybecskereki rabbi, 
az irodalmi bizottság alelnöke. Schweigm· Má,rton, keresk. 
tanácsos, a. gazdasági bizottság elnöke. D1·. Stille'l' Mó1·, 
ügyvéd, a. gazdasági bizottság alelnöke. D1·. Bánóczi Józse(, 
tanítóképzöi igazgató, titkár. Székely Ferencz, bankigazgató, 
pénztáros, Beck Dénes, bankigazgató, ellenőr. Választott 
tagol!: D1·. Kármán Mór, egyet. tanár, D1'. R éthy Mór, mi1-
egyetemi tanár, Dr. Rosenberg Sándo1·, aradi rabbi. 

3. IRODALMI BIZOTTSÁG. 

Elnök: Dr. Bacher Vilmos, tanár. 
Alelnök : Dr. Klein Mór, rabbi, N.-Becskerek. 
Jegyző: Dr. Krausz Sámuel, tanár. 
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Tagok: Dr. Bánóczi József, igazgató. 
J)r. Kármán Mór, egyet. t.anár. 
Dr. Neumann Ede, rabbi, N.-Kanizs 
Schill Salamon, tanár. 

4. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG. 

Elnök: Schweiger Márton , keresk. tanácsos. 
Alelnök: Dr. Stüler lVIór , ~oyvéd. 
Jpgyzö: Dr. Farkas Emil, ügyvéd. 
Tagok: Leopold Sándor , birtokos, Szegzárd. 

Dr. Neúmann Antal, ügyvéd. 
Sternthal Adolf, földbirtokos. 
Weisz Berthold, gyáros. 

5. VÁLASZTMÁNY. 

A) Budapesti tagok: 

Dr. Bachet· Vilmos, tanár. 
Dr. Bánóczi József, igazgató. 
Dr. Bárón Jónás, egyet. m. 

tanár. 
Beck Dénes, bankigazgató. 
Dr. Chorin Ferencz, · orsz. 

kép'Viselö. 
Dr. Farkas Emil, ügyvéd. 
Dr. Goldberg Rafael, rabbi. 
Dr. Halász Frigyes, ügyvéd. 
Dr. Kayseriing M., rabbi. 
Dr. Kármán ~Iór, egyetemi 

tanár. 
Kornfeld Gyula, orsz. tzr. 

tanító-egyesületi elnök. 
Dr. Körösi József. statist. 

hivatal igazgatója. 

Dr. Krausz Sámuel, tanár. 
Dr. Marczali Henrik, egyet. 

tanár. 
Dr. Mezey Ferencz, ügyvéd. 
Dr. ~1ezei ~Iór, ország. kép

viselő. 

Dr. ~funkácsi Bernát, tan
felügyelő. 

Dr. Neumann Antal, ügyvéd. 
Ifj. dr. Neumann Sándor. 

ügyvéd. 
Pollák L. , rabbi. 
Dr. Radó Antal, iró. 
Dr. Réthy ~fór, müegyetemi 

tanár. 
Dr. Rosenberg Gyula, orsz. 

képviselő. 
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'chill 'alamon, t.1uár. 
Dr. ~ 'chilJer Z igmond, ~zer 

ke ztő. 
'chön Dávid, tamtr. 

Dr. 'imon Józ ef. ügyvéd. 
' tern Ábrabcím, isk. igazg. 
tet·nthal Adolf, földbirt. 

Dr. ' tiller Bertalan, egyet. 
tamir. 

Dr. tiller ~Iór, ügyvéd. 
Szabole ·i 1\Iiksa, szerkesztő. 

zahn~h·i :Jlúr, ~.5erk(' ztó. 
• ' zékely F er ncz, bn-nk

igazgató. 
Tencer ll ál, i ró. 
Dr. Yisontn.i Soma, Ol"Ztígo~ 

ké}Wi "elő. 

\Volfner .Józ ef. gy~íro . 
Wei z Berthold, orsz. ké1w. 
Dr. \Yei zbnrg Gynln, 

rabbi. 

B) Vidéki tatfOk: 

Dr. Bakonyi Samu. ügyvéd, Dr. Kardo · Albert, taJlár, 
Debreczen. 

Dr. Bár~inv J ózsef, rabbi , • 
Kecskemét, 

D1-. Bernstein Béla, ro.bbi, 
Sz om hathely. 

Büchler P., rabbi, Moór. 
Dr. Eisler ~fátyás, ra.bbi. 

Kolozsvá1·. 
Elfer Jakab, rabbi, Heves. 
Dr. Feldmann József, rabbi, 

Czegléd. 
Dr. F ischer ~Iihály, r ttbhi, 

Zombor. 
' . Dr. Flesch Ann1n, r abbi, 

~Iohács. 

Friedma.nn Ármin, hitközs. 
elnök, Újpest. 

Hahn Adolf, tanár, 8zékesf. 
Dr. Halá-sz Ignácz, egyet. 

tanár, Kolozsvár. 

Dobrcczen. 
Dr. Kec keroéti Lajo~. fó

orvos, Kecskemét. 
Dr. Kecskeméti Lipót. ra.bbi . 

N agyvá.rad. 
Dr. Kelemen Adolf, rabbi, 

Pancsova. 
Dr. Klein József, rabbi , Sza

badka. 
Dr. Klei n ~Iór, rabbi, Nagy-

Becskerek. 
Lázár oma, Ke zthely. 
Leopold án dor , Szegzárd. 
Dr. L öw Immánuel, r abbi, 

Szeged. 
Dr. L öwy ~Iór, rabbi, 'f e-, 

mesvár. 
Dr. Neumanu EdeJ rabbi, 

N agy-Kanizsa. 
Dr. Perls Á., r t\bbi, Pécs. 



Dr. pjllitz Benő, orvos. 

Yegzprém. 
Reich l\[~\rton. birtolws. Kn.-

locsR. 
y,trhelyi dr. R61.sft ü~só, 

ügyvéd, "zegeéL 
Dr. Rosenberg Ede. r n.bbi, 

Ó-Kauizsfl. 
Dr. Rosenberg á.nd., rabbi, 

Arnd. 
Ho entlHtl 1 lindOl', hitközs. 

clnöl<, Ye zprém. 
Dr. Roth Atlolf, orvos Liptó-

' Uj vár. 

'~ohreiber Ign., Győr-Bécs. 

'~ ohwarcz.Tn.kn,b, rabbi, Csák
tornya. 

oltmann Lajos, 1·ahhi, B.
~I. -Yásárhely. 

Bioh ermann ~Iór , nyomd11 · 
tulajdonos, ~1.- ziget. 

Dr. 'onnenfeld Bm·ná.t, ügy
véd, Vágújhely. 

Sternthal Salamon , földbil'
tokos, Temesvár. 

Dr. Ungar Simon, rnhhi, 
zegzárd. 

Dr. V aj da B., rabbi, Abony. 

6. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG. 

Adlcr Laj ., nagyker., Bpest. 
Deutsch Sttmuel húzt.nhtj

donos, Bu<lapost. 
E in lich Mózes, föld h. , Bpest. 

Fleisohmaun Ede, nagy
kereskedő, Budapest. 

Budo.i Goldbe1·ge1· Bertalan, 
nagykercslwdő, Budapest. 

i. A VÁLASZTMÁNY TAGJAI ALAPÍTÓ TAGSÁGI JOGON· 

(Alapsz. 1;). §.) 

Gelsei Gutmann Vilmos, kir. tanácsos, Nagy-KanizsB. 
Rohner Zsigmond, földbirtokos, Budapest. 
~ohweiger Márton, keresk. tanácsos, Budapest. 
Sváb Károly, főrendiházi tag, Budapest. 
•Néh. Svri.b Sándor alapítvány• képviselője, Budape~t. . 
• N éh. Hatvani Deutsch Bernát alapítvány• képv1seh 

Hatvany-Deutsch József úr. . . 
A nagy-kanizsai izr. hitk. alapító tag egy kép~sel8~c. 
A na.gyvÁ.ratli izrael. hitk. alapító ti\B egy képviselBJe. 



_\ pe=-ti izr. hitk. t\l:\pító tag egy kép-riselöj~ : kép, .. \dler 
L.'ljos elöljárós{ o i t~\o úr. 

A llesti cheYrn k~Hli n ruapih) h~ eg:-• kép,ást'löje. 
_-\. z:lb.'ltl.k&i i~r. bitközség alnpitó h\g egy képyi "elöje. 

YII.I. 

A társulat kiadványai. 

1. ÉTkönyY. zerke ztik dr. BAcHAn YILllos é dr. MEZF.í 
FERESC Z. 1895. 

Tartnlrua a társnlati közlem~ny()k()n khiil: 

B.i.~ÓCZI Józ EF: Toldi é~ a !Gsoros: A t:li. zsolb\r. 
biblia. Sn;IDI ALBERT: llaszkir Ne-
~~~"'FELD ZsiGJIOm> : Az 
sr~entiniai zsid6 fóldmh·eló 
:zyarmatok. 

Koa..~ DÁ \"ID: Zsidó népmoz
galmi tatisztika. 

C~RH.\Llll H . lRÉ.'{ : L ea. 
MUFliA-'"N D..inn: Buda\:Ír 

n zaviTásánnk egy $?.em

tanuja és leir6ja. 
~LUUI E~: Kelet. 
KoBN SbrcEL : \ida Andrá~ 

contra V elisch .József. 
BKRX TEIX BÉLA : A. z idók az 

18t.8/49-iki zabadságharcz
ban. 

ScllwAU ADOLF : P:E<Jagogiai 
tannlság a bibliáb6l. 

T 'EYCKB PÁL: ~ayröl-másról 

és önmagamról. 
Bu:c L.uo : A biblia cszméi 

a the-odiceár61. 

• .. ~t • somosz. '-' auau~ 

sirok körül. 
ROS.I\'SBERG S.L'iDOR : Rö\"id 

elmélkedés az óhéber iro
dalomról. ögszehn~onlíh-a 

az ógöröggeL 
ZATllÁRI ~JÓR: Z. id.ók n ma
gyar pnbliczisztikáunn. 

.llAY'BAU~I Z IGMOND: Znnz 
Lipót életéből. 

FELEKI ÁXDOR : Templom-
ban. 

Bt"cHLER ADOLF: A makka
beusok ünnepének elejei. 

KLEI!f MÓR: A zsidó pap hely
zete a multban és jelenben. 

RADÓ .:\}."TAL: J6zsef és Pntifth
né története a Sahnaméban. 

.. TEUM....\XX EDE : A zend vallás 
befolyása a zsidóságra. 

WEI SBURG GYULA : Szegény· 
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Iriadatlan okirati melléklettel. 1897. 

IX. 

A társulat tagjai 

l. ALAPÍTÓ TAGOK. 

Özv. Hatvani DeutschBer
nátné, Budapest. 

Gelsei Guttmann Vilmos, 
N.-Kanizsa. 

Kobner Zsigmond, Bpest. 
Nagykanizsai izr. hitközs. 

r Nagyváradi izr. hitközség. 

Pesti Chevra-Kadisa. 
Pesti izr. hitközség. 
Schweiger ~fárton, Bpcst. 
Sváb Károly, Bud&J>Cst. 

aoÖzv. Sváb Sándom<~, Bu
dapest. 

Szabadkai izr. hitközség. 
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~. PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Dr. Chorin Ferencz, Buda .. 
pest. 

Löwy Mór, Budapest. 
Dr. Rosenberg Gyula, Bu

dapest. 
Báró Schossberger Ren

rik, Budapest. 
11 Schreiber Ignácz, Bécs. 

Steinfeld Antal, Debrecz. 
Steinfeld Mihály,Debrecz. 
Sternthal Adolf, Bpest. 
Sternthal Salam., Tcmo~-

vár. 
to Dr. Stiller Bertalan, Bu

dapest. 
Weiss Berthold, Bpest. 

H. P ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adlor Lajos, Budapest. 
Aradi izr~1elita hitközség. 
Dacher Emil, Budapest. 
Beck Dénes, Budapest. 

ti Braun W. Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm., Bpest. 
Deutsch Sámuel, Bpest. 
Ebenspanger Lipót, Nagy-

Kanizsa. 
Ebriich Mózes, Budapest. 

so N éh ai Frank Antal, Buda
pest. 

r.rószegi Freund F ., Bpest. 
Tószegi Freund Salamon, 

Budapest. 
Garai Károly, Budapest 
Hartenstein Zsig., Bpest. 

u Kecskeméti izr. hitközség. 
Kobner Ágost, Budapest. 
Megyeri D1·. K1·ausz Izidor 

' Budapest. 

Leopold Sánd., Szegzárd. 
Linczer Bóla, Budapest. 

~ao Losonczi izr. hitközsóg. 
Marczali izr. hitközség. 
Markbreit Adolf, B pest. 
Dr. Misner Ignácz, Bpest. 
Nemes-Vidi izr. fiók-hit-

község. 
25 lfj. Neumann Adolf, Arad. 

Ó-Kanizsai j zr. hitközség. 
Pécsi izr. hitközség. 
Dr. Pillitz Benő, Vesz

prém. 
Popper István, Budapest. 

so Reich Márton, Kalocsa. 
Dr. Ság Manó, Bpest. 
Dr. Simon J ó zs ef, Bpest. 
Dr. Schuschny H., Buda-

pest. 
Schweiger Adolf, Buda

pest. 
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s6 N éh ai Stern Ignácz, Bu-
dapest. 

Dr. Stiller Mór, Budapest. 
SzegzáJ.·di izr. hitközség. 
Temesvár -belvárosi izrael. 

hitközség. 
Tolna-tamási izr. hitközs. 

~Lovag W echseimann Ig
nácz, Budapest. 

Dr.Weinmann Fül., Buda
pest. 

l 

vVeiss Manfréd, Budapest. 
W ellisch Sándor és Gyula, 

Budapest. 

4. RENDES TAGOK. 

Adler Dávid, Budapest. 
Adler Gyula, Budapest. 
Dr. Adler Mihály, Bpest. 
Dr. Alexander B., Bpest. 

6Als6-Lendvai izr. hitközs. 
Altheim Oziás, H. -M.-Vá-

sárhely. 
Altmann Fer., M. -Sziget. 
Amster Adolf, Budapest. 
Dr. Aniafeld Enike, H.-

M.-Vásárhely. 
toAnisfeld Sándor, H.-M.-

Vásárhely. 
Axanyosi Miksa, Budapest. 
Augenstein Dávid, Bpest. 
Auspitz Adolf, N.-Várad. 
Dr. Bacher Vilmos, B pest. 

u Bach Mór, Pancsova. 
Dr. Bácskai Albert, B pest. 
Bader Samu, Villány. 
Bajai izr. hitközség. 
Dr. Bakonyi Samu, Deb

reczen. 

2o Balassa Frigyes, B pest. 
Dr.BalassaJózs., Bpest. 
DT. Balkányi Miklós, Deh

reczen. 
Dr. Ballay Lajos, Bpest. 
Balogh Ármin, Bpest. 

26 Dr. Bán Zsigmond, Bpest. 
D1·. Bánóczi József, B pest. 
Dr. Baracs Marcel, Bpest. 
Dr. Bárány J., Kecskemét. 
Dr. Báron Jónás, Bpest. 

so Bauer Miksa, B pest. 
Baum Fülöp, Veszprém. 
Dr. Baumgarten Samu, 

Budapest. 
Dr. Becher Áron, Nagy

Szalonta. 
Ifj. Beck Adolf, B pest. 

a6 Dr. Beck Mór, Bukarest. 
Beck Sándor, Keszthely. 
Beer Bertalan, Budapest. 
Benedek Gábor, Bpest. 
Benedikt B., Csáktornya. 

23* 



356 T • .\R ULATI KÖZLE)lJi:NYEK 

•u Dr. Berezeller Imre,Bpest . 
Be1·egi Lajos, H.-M.-Vá-

sárhely. 
Dr. Berényi Sánd., Bpest. 
Berger Arnold, Veszprém. 
Dr. Berger Ferencz, H.-M.-

Vásárhely. 
•s Berger J aka b, Ráczkeve. 

Berger J . Lipót, Bpest. 
Dr. Berger Miksa, Bpest. 
Berger Sándor, Budapest. 
Berkovits Manó, Bp-est. 

50 Dr. Berkovits Zsigmond, 
Nagyvárad. 

Berkovits Sándor, Bpest. 
Dr. Be1·nstein Béla, Szom

bathely. 
Bernstein Samu, Sz.-Fe

hérvár. 
Bienenstock ~l. , Buttyin. 

65 Biermann Károly, B pest. 
Bisinger Mátyás, Sopron. 
Birnbaum Imre, Bpest. 
Bischitz Dávidné, Bpest. 
Blau Adolf, Budapest. 

ao B lau Emil, Budapest. 
Dr. Blau Henrik, Heves. 
Dr. Blau Lajos, Budapest. 
Blan Rezső, Mohács. 
Blau Simon, Szabadka. 

e5 Bleuer F . Péter , Laczháza. 
Dr. Bleyer Vilmos, Bpest. 
Dr. Bloch Henrik, Bpest. 

l 

Dr. Blum Armin, Bpest. 

Bogn1ír István , N.-Vtl.r ad. 
1o Boskovitz Sándor, Bpest. 

Böhm Sámuel, H.-M.-Vá-
sárhely. 

Brachfeld Lajos, Bpest . 
Brachfeld S., Kecskemét. 
Brachfeld V., Kecskemét. 

75 Brandstad ter Izsák,Bpest. 
Braser Simon, Buziás. 
Braun Bernát, Győr. 
Brauner Lipót, Budapest. 
B1·aun J ózsef, Eger. 

so Braun Károly, Budapest. 
Dr. Braun Lajos, Bpest . 
Breszler Lajos, Kőbánya. 
Breuer Henrik, Budapest. 
Brust Dávid, Budapest. 

85 Brüll Zsigmond, Bp est. 
Burger D. J., Debreczen. 
Buttyini izr. hitközség. 
Buziási izr. hitközség. 
Dr. Büchler Adolf, Bécs. 

oo Büchler P., Moór . 
Dr. Büchler Bánd., Bpest. 
Csákovai izr. hitközség. 

l 

Csonka .Arpád, Budapest. 
Csurgói izr. hitközség. 

96 Czeglédi izr. hitközség. 
l 

Dr. Czigler Armin, Bpest. 
CzukorMárton, H.-M.-Vá

sárhely. 
Dr. Czukor Soma, Bpest. 
Debreczeni izr. hitközség. 

too Dettai izr. hitközség. 
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. Deutsch Ad., Fehértempl. 
Deutsch Antal, Budapest. 
Özv. Deutsch G. Sándorné, 

Veszprém. 
Deutsch J akab, Budapest. 

1os Deutsch Izid., N.-Bogsán. 
Deutsch Izid., Veszprém. 
Deutsch J en ő, Budapest. 
Ifj. Deutsch Samu, Szom-

bathely. 
Deutsch Simon, Bpest . 

u o Deutsch Tiv., Szombath. 
Déri Izidor, Budapest. 
Dőri I stván, Nagyvárad. 
Dukász J aka b, Budapest. 
Dr. Ecsedi Mór, T.-Méra. 

u s Ecz-Hadaász izr. ir. egy. 
Galgócz. 

Ede1stein Miksa, Bpest. 
Ehrlich Emil, Fiume. 

l 

Ehrlich Samu, O-Buda. 
Eisenstad ter Ignácz, N.

Becs kerek. 
12o Dr. Eisler Mátyás, Kolozs-

vár. 
Eisler Mór, Budapest. 
Ifj. Eisler l\fór, Pápa. 
Eisler Samu, Budapest. 
Eisler Sándor, Budapest. 

l , 

us Eles Armin, Arad. 
Elfer Dávid, Budapest. 

· Elfer J aka b, Heves. 
. Dr. Engelsmann Izidor, 

Budapest. 

Eperjesi Chevra-Kadisa. . 
t 8o Eperjesi izr. hitközség. 

Epstein Gyula H.-M.-Yá· 
sárhel y. 

Ernst Mihály, Budapest. 
Dr. Ernyei l\Iór, Bpest. 
Facseti jzr. hitközség. 

186 Dr. Faragó Samu, B pest. 
Dr. Farkas Emil, Bpest. 
Dr. Fayer László, Bpest. 
Feigl L. H., Gyöngyös. 
Feiner Mór, H.-l\1.-Yásár-

hely. 
14<1 Dr. F ejér F e1·., Debreczen. 

Fejér Márton, Budapest. 
Dr. Feket-e Józs., Buttyin. 
Dr. F ekete Lá zló, Kec -

kemét. 
Feldmann Jakab. zamos

ujvár. 
t 45 Dr. F eldmann J., Czegléd. 

Feldmayer Ignácz, Kecs-
kemét. 

F eld Salamon. Budapest. 
Dr. )feln er Tivadar. B pest. 
Fényes Dezső, Budapest. 

t60 Dr. Fényes ~fór, Bpest. 
Dr. Fényes Sal., Kassn. 
Fischer Adolf, Eger. 
Dr. Fischer G·n1la. G'\"'ör. . . 
Fischer L .. Füuue. 

t !SIS Dr. Fischer L .. Kolozs'\"'. 
Dr. Fischer J.Innó. Y esz1u . 
Dr. Fischer ~!ih .. Zombor. 
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F ischer Pál, H.·:\I.·Yásár· 
hely. 

•eo F ispán }fór, Kecskemét. 
F iumei Chevra·Kadisa. 
Fiumei izr. hitközség. 
Dr. Fleischl Lajos, Bpest. 
Fleischl Róbert, Bpest. 

te& Fleischmann Ede, B pest. 
Fleischtnann Mih., Gyl>r. 
Dr. j,.,lesch Árm., }fohács. 
Flnss .József, Budapest. 
Dr. ~,odor Ármin, Bpest. 

no Fogarasi izr. hitközség. 
Foroheim Zsigm., Ujpest. 
Forrai Gáhor, Budapest. 
Izr. hitközs., D.·Földvár. 
Dr. Froonkcl Hándor, Bu· 

da pest. 
nfi])r. Frauk ,Jór.scf, Mura· 

Hzombat. 
}"riinkl Sá,nd., Kolozsvár. 
}"reibcrger Sám., Bpest. 
Dr. },reund J ., Debreczen. 
Frey Gusztáv, Ujpest. 

1"" },ri ed Allolf, Sopron. 
~,ried ,József, Buda}>est. 
Friedlü.ndcr Gyuh1, Deés. 
Friedmann Mór, Kassa. 
Dr. }4.,risch Ármin, Bpest. 

,. ~.,risch Lipót, Tapolcza. 
Dr. }"rischmann Gyula 

Budn.pest. 
Frommer Miksa, Mohács. 
Bánrőti F,uchs E., Bpest. 

Fuchs Samu, Kecskemét. 
100 Fu cha Vilmos, Budapest. 

Füredi Igriácz, Buaapest. 
Dr. Füredi Lipót, V águjh. 
Dr. :Fürst Dáv., Soroksár, 
Gálóczi Samu, Deés. 

1er; Ganslign.,L.·Szt.<Miklós. 
Geiger Zsigmond, Bpest. 
Dr. Gerber Béla, Bpest. 
Gerlóczi M. Adolf, Fiume. 
Gerőfi Arnold, Budapest. 

2oo Gerstl Géza, Temesvár. 
Glanzmann Zs., Kolozsv. 
Glasz Adolf, Feh~rtempl. 
Dr. Glass Izor, id., Bpest. 
Glaszner ,J Ó7Jsef, B pest. 

2ur; Dr. Glück Fülöp, Páp?.. 
Goitein J ónns, Kecskemét. 
Gold An tal, Pápa. 
Budai Goldberger Berta

lan, Budapest. 
Goldberger Gus?.táv, Bu· 

da pest. 
21o Dr. Goldberger Ign., Pécs. 

Goldberger J. M., Szegz. 
Dr. Goldberg Raf., Buda. 
Goldheim Lipót, Bpest. 
Goldmann .J ón ás, Fi um e. 

216 Goldmann Vilmos, M. · 
Sziget. 

Gold Sámuel, Budapest. 
Dr. Gombos Ign., Zombor. 
Dr. Gonda Ignácz, Bpest. 
Gödöllői izr. hitközség. 
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z1v Grauer ~I .. Csáktornya. 
Dr. Grauer V., B-pest. 
Greiner Arnold, Eger. 
Greiner Sámuel, V esz pr. 
Greiner Sándor, Bpest. 

z~ Dr. Grós z Gyula, B pest. 
Dr. Grósz Lipót, Bpest. 
Groszmann Adolf, Hód
mezővásárhely. 

D1·. Gruber Árm., Bpest. 
Grün Adolf, Gyón. 

2av Grünbaum Miksa, B pest. 
Grünwald Sám., Mohács. 
Gut Árpád, Budapest. 
Dr. Guttmann J aka b, M.~ 

Sziget. 
Guttmann Zsigm., Bpest. 

2ac; Egy. győri és győrszigeti 

izr. hitközség. 
Gyulai izr. hitközség. 
Haas Miksa, M.-Sziget. 
Dr. Haasz Sim., Szucsány. 
liaberfeld Ign., Budapest. 

2•o Hab er Sam u, B pest. 
Hahn Ad., Sz.-Fehérvár. 
Dr. Haimann J., ~Ioór. 
Dr. Halassy V.,Veszprém. 
Dr. Halász Frigyes,Bpest. 

2tóDr.Halászlgn.,Kolozsvár. 
Handler Jónás, B pest. 
Dr. Handler Sim., Lugos. 
Dr. Hartmann 8., Bpest. 
Hay Gyula, B pest. 

2&u Ha y Ignácz, Bp est. 

Ray Károly, Abony. 
Ray )Jór, Abony. 
Hecht Emil, Budapest. 
Dr. Hecht Ernő, Bpest. 

u5Dr. Hecht J ózsef, Bpest. 
Özv. Hecht Katalin, Bu

dapest. 
Dr. Hegyesi B., ~1.-Sziget. 
Heinric h ~1., Csákto1-nya. , 
Heller Armin, Bpest. 

260 Helle1· Gábo1·, B pest. 
Helisinger Zsigm .. Bpest. 
Dr. Herzmann ].lanó, Mo

hács. 
Herzfeld ].l ór, Y águjhely. 
Herzfeld Norbert, Bpest. 

2ssDr. H erz Mór, Bpest. 
Dr. Herzog ~L, Kaposvár. 
Hirschfeld A. E., Bpest. 
Hirschfeld Béla, V eszpr. 
Hirschfeld Izidor, Veszpr. 

21o Hirsch Ignácz, Temesvár. 
Hirsch Lajos, N.-Becsker. 
Dr. Hirschler H., Bp est. 
Dr. Hirschler L., B pest. 
Hirsch Sándor, L.-Szent-

1\fiklós. 
215Hirsch Vilmos, Budapest. 

Dr. Hirsch Yilm., Pápa. 
Hoffmann Ármin, Bpest. 
Hoffmann 8., Keszthely. 
Dr. Hofmeister J., Halas. 

~soDr. Hollósi I., ?t'I.-Sziget. 
Dr. Horn Kár., Esztergom. 



3Gt) 

H.-M.-Vásárhelyi izr. hit
község. 

Hunwald Lipót, Kolozsv. 
D1·. H ü v ös J ózsef, B pest. 

28ú lpolysági izr. hitközség. 
Dr. Iricz Adolf, Bpest. 
Jasnigi Sándo1·, Bpest. 
J ászároksz~Hlási iz1·. hi tk. 
J ellinek HenTik, Bp est. 

2oo Juhász Mór, Kassa. 
Dr. JungerLáz ., :~.f.-Sziget. 
Dr. Juszth A., N.-Szombat. 
J unk er Gusztáv, Csurgó. 
Dr. Kahan Samu M. -Szig. 

19& Kállmán Dávid, Bp est. 
Dr. Kanitzer Sándor, H. 

M.· Vásárhely. 
Dr. Kardos Albert, Debre

czen . 

Kardos Antal, Kecskemét. 
Kassai Chevra-Kadisa. 

aeo Kassai izr. hitközség. 
Dr. Kaufmann D., Bpest. 
Dr. Kaufmann J., Mohács. 
Dr. Kecskeméti Lajos, 

Kecskemét. 
Dr. Kecskeméti L ipót, N.

Várad. 
ao6Dr. Kecskeméti Sándor, 

Kecskemét. 
Dr. Kelemen Adolf, Pan

csova. 
Kelemen Géza, Budapest. 
Keller Arn., Csík -Gyimes. 

Kellert Samu, Német-Bog· 
sán . 

s t o Kemény D{t.vid, B pest. 
Dr. Rende Ádám, Pápa. 
Keszner Izidor, 11.-Sziget 
Keszthelyi izr. hitközség. 
Kisbéri izr. hitközség. 

st 6 Klein ÁTmin, Moór. 
Dr. Klein Arnold, Veszpl'. 
Klein Dávid, ~1. -Sziget. 
Dr. Klein Gyula, Kecske-

mét. 
Klein Herman, Bpest. 

s2o Klein Ignácz, Eger. 
Klein J aka b, Temesvár. 
Dr. Klein J ózs., Szabadka. 
Ijf. Klein Lázár , N.-V árad. 
Dr. Klein Mór N.-Becske-

r ek. 
s25 Dr. Kohlbach ~ Bertalan, 

Kaposvár. 
Kohn Arnold, Budapest. 
Kohn Fülöp, Győr. 

Kohn Ármin, Temesv~tr. 
Kohn J ózsef, Bpest. 

sso Kohn Lajos, B pest. 
KohnSamu, Szombathely. 
Kohn Sándor, V eszp1·ém. 
Kohn 8. N., Arad. 
Kollár Dávid, Budapest. 

ss& KomáromiChevra-Kadisa. 
Komáromi izr . hitközség. 
Dr. Koritschoner L .,Pápa. 
Korofeld Gyula, Bpest. 
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Kosztel'litz Miksa, Bpest. 
s.o Kőbányai izr. hitközség. 

Környei Izidor , Budapest. 
Dr. Kő1·ösi J ózsef, Bpest. 
Kővári Fiilöp, Kecskemét. 
Dr. Köves Béla, Veszprém. 

s4s Köveseli F erencz, Füzes-
Abony. 

Dr. Köves Jenő, Veszp1·. 
Kramer Adolf, 1\1ohács. 
Krame1· József, Budapest. 
Kramer Leo, Budapest. 

55o Krausz Adolf, Bpest. 
Krausz Lajos, Keszthely. 
Krausz 1\tfiksa, Győr. 

Dr. Krausz Sámuel, B pest. 
lll·iegler Miksa, Bpest. 

SG&Dr. Krieshaber Ad., Bu-
dapest. 

Dr. Krieshaber B., Kula. 
Kron Sámuel, Szegzárd. 
Dr. Kuhn Miksa, H.-~f.-

Vásárhely. 
Kunetz Mór, Szabadka. 

seoKunewalder M. testv., Bu-
dapest. 

Dr. Kunos Ignácz, Bpest. 
Küszler H enr ., Budapest. 
Dr. Kux Adolf, L.-Sz.-

Miklós. 
Dr. Kux Bernát, L.-Sz.

Miklós. 
aesDr. Kux Vilm., L .-Ujvár. 

Dr. Ladányi Gy., Bpest. 

La1nm Antal, Budapest. 
Latzko Károly, B pest. 
Latzko N áthú.n, B pest. 

111o Lax Samu, 1\11.-Sziget. 
Lázár József, Budapest. 
Lázár Soma, Keszthely. 
Lazarus Adolf, Bpest. 
Lebovics J., B. -:~Iágoc . 

37s Dr. Lederer Béla, Bpest. 
Lederer lgnácz, Budapest . 
Lederer Lajos, Abony. 
Dr. Lederer Sánd .. Bpest. 
D1·. Leitner .Adolf Bpest. 

aao Lendvai Sándor, Arad. 
Leopold Károly, Szegzárd. 
Dr. Leopold Kornél, zeg

zárd . 
Leopold Lajos, Szegzárd. 
Lévai izr. hitközség. 

sss Lévai Antal, Kecskemét. 
Liabermann K., Kassa. 
Dr. Linksz .Ármin, Bpest. 
Löwenstein Arn., Bpest. 
Dr. Löw Immánuel. Sze-

ged. 
soo Dr. Loew-y Lipót, Pécs. 

Dr . Löwy Fer .. N. -Atád. 
Dr. Löwy Jakab 1\Iohács. 
Löwy J aka b, V esz prém. 
Löwy M. E., Bpe t. 

s9s Dr. Löwy 1\fór, Temesvár. 
Ludasy Sámuel, Bpest. 
Lukács József. Budapest. 
Lusztig 1\Iór. A.rad. 



• 

'l'ÁH.HUJ,ATI KÜZLJt:~lli:N YJ<iK 

Mnis1is Honl•L, 1\Loluies. 
,\)() ~!ttkó i Chovrlt-Kacl is n,. 

}ltl kói izr. hi tk. 
Dr. ~{lUnai Miluíly, B pest. 
Mtmtll Ede, Nyírbátor. 
~Inncll Ignácz, H.-M. -Vá-

sch·holy. 
""'' ~Itmill Jáuos, l\f.-Sziget. 

1\In.ncll József, Nyirbtttor. 
~Iandl 1\fór, 13pest. 
1Iandl Pál, Keszthely. 
Dr. l\ütrczali Heur., Bp est. 

n o l\fargalit Alfréd, Böhönye. 
Dr. l\!1\rkus Dezső, Bpest. 
Dr. :Mayer Ármin, L. -Sz.

l\Iiklós. 
~layer és Berger, 1\II.-t3zig. 
~fo.ylii.nder Lipót, Fiume. 

u ·, }feer l\Iárton, Budapest. 
Meller Jgnácz, Győ1-. 
~Icllinger Sándor, Bpost. 
!Iessinger J aka b, Bpest. 
Dr. Mcssinger L., Bpest. 

•11u Dr. l\Iez(li 1\Iór, Bpest. 
Dr. l\Ioze_y Fer., Bpest. 
Dr. }fihelfy Lajos., Nagy

Várad. 
l.Iilitzer Gyula, Eger. 
}.filkó J aka b, Szeged. 

• ~.Dr. l\[ohr }.filuíly, Bpest. 
lionori izr. hitközség. 
l.Ioóri izr. hitközség. 
Dr. ~Iorgenstern Sándor, 

Budapest. 

Mosoni izr. l.litközség. 
-'6" ~16zes Bern., Csáktornya. 

Dr. lYiunkácsi Bernát, Bu-
dapest. 

Dr. Murányi Ernő, Bpest. 
M.-Szombati jzr. hitközs. 
Müller Edené, Szabadka. 

-lM Dr . Müller F or., Szegzárd. 
Müller Lajos, H.-M.-Vá

s~rhely. 

Müller Mór, Budapest . 
Müllor· Sámuel, :8:.-M.-Vá

sárholy. 
Münz Sámuel, Budapest. 

""oDr. Nádai Gy., Simánd. 
N .-Becskereki Chevra Ka-

disa. 
N.-Becsker eki izr. hitközs. 
N.-Kőrösi izr. hitközség. 
N agy Lipót, Kecskemét . 

"'"~N .-Szalontai izr. hitközs. 
Náthán Soma, Bpest. 
Nay Jakab, Veszprém. 
N a y Rezső, Budapest. 
Dr. N oményi Ambrus, Bu

dapest. 
~Neubauer Vilmos, Temes-

vár. 
Neuer er Ign., Karánsebes . 
Neufeld Sándor, Bp est. 
N cuhauser Sándor, V águj

hely. 
N eu J 6zsef, Veszprém. 

' b&Neumann Alb. Cs.-tornya. 

.... 
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Dr. Neumann Antal, Bu
dapest. 

Neumann Bernát, Bpest. 
D1'. Neumann Bernát, Bz.

Fehérvár. 
Dr. Neumann Ede, N.-Ka

niZsa. 
uw Dr. Neumann Jákó, Kis

bér. 
Neumann József, H.-~·'1.

Vásárhely. 
N eumann Mózes, Z ára. 
Ifj. D1·. Neumann Sándor, 

Budapest 
Nemna1·k Ign., Keszthely. 

•es N euschlosz Ödön és Mar-
cell, Budapest. .... 

N ord Mór, Budapest. 
Nyírbátori izr. hitközség. 
Nyíregyházi izr. iskolasz. 
Nyiregyháú izr. hitk. 

•1o Id. Op penheim Adolf, Uj-
Kécske.. 

Ország Dezső, M.-Sziget. 
Orsz. izr. rabbiképzö, Bp. 
Orsz. iz1-. tanítóképző int., 

Budapest. 
Orsz. i~r. tanítóegyesület, 

Budapest. 
•76 Oszmann Pál, Keszthely. 

Ó-Budai Chevra-Kadisa. 
?-Budai izr. hitközség. 
Ostreicher S., lli.-Sziget. 
Dr. Pálfi Ignácz, Bpest. 

41loDr. Pálos Géza, Bpest. 
Pancsovai izr. hitközség. 
Pancsovai talmud tora 

egyesület. 
Paskesz Mór, Veszprém. 
Dr. Pataki Gy., Szegzárd. 

"s5 Perényi Adolf, Temesvár. 
Pe1·lber József, Eger. 
Dr. Perls Ármin, Pécs. 
D.r. Perl Soma, Bpest. 
P esti izr. hitk. fiárvaháza. 

"ooPető Vilmos, Keszthely. 
Pfeifer Igruicz, Bpest. 
Dr. Pick Gyula, Rácz-Al

más. 
Dr. Pick Jenő, Bpest. 
Pillitz Dávid, Veszprém. 

.u5Dr. Pillitz Sámuel, Bala-
ton-Szt.-György. 

PintérGyula, Abony. 
Pirnitzer Lajos, Kalocsa. 
Pirnitzer József és fiai, 

Szegzárd. 
Dr. Politzer Alfréd, Bpest .. 

500 Politzer Ál·on, Veszprém. 
Politzer Kornél; Bpest. 
Politzer Bernclt, Budapest. .. 
Politzer ~Iihály, Abony. 
Pollák Bernát, Csáktor-

nyn. 
605 Pollák Ign!ícz, Szegztird. 

PolJák József, Bpest. 
Polhik Kaim. Bpest. 
Dr. Polltík ~Iiksa., SOJ.lrou 



Ih. J?ollttk Hozs(}, Bpost. 
&tu Poll,tk Sttnclor, H.-M.-VIt

R,trltoly. 
Pöor ,fn,lmb, Bpcst. 
D1·. Popp el' A lttjo!-l, ])ob

roczon. 
Poppol' J. U., 1violllícs. 
'Pol)P r Kttroly, Bn<ln.post. 

11111 Dr. Po11por ~lór, B pest. 
Pm·gos B., Bpcst. 
Pro zlor Fo1·., Egor. 
Dr. R1tcl6 Antal, Bpest. 
Hncló \"ilmos, Bpcst. 

etuDr. Rnkonitz ~fór, Bpost. 
Ht\l)OOh s.tnd., Voszpr6m. 
Roioh Ignáoz, Rpost. 
Hoichmn.nn Ármin, Deb-

reczon. 
Dr. llt' ich ~Iiklós, 13pest. 

&t :\ Dr. Ro ich tmnnn ~Iór, 

Finmo. 

RC'ismttnu ~U.r, .-Yárnd. 
Dr. HoismRnn S .. 1\.t\ sn. 
Hoisz Ktíroly, Bmlnpest. 
Boiter Károly. Sznbadkn. 

~l) Hékt\si izr. hitközség. 
Hómi JeuC:), Bnclnpcst. 
Dr. Heuner Adolf, Bpest. 
Dr. Réthy EdE'. Y <>szprém. 
Dr. Héthy }.U)r, Budtlpc t. 

~Richtt'r BélH. N. -Abou~-. 

Rindnner nlam .. Bpest. 
Rohon<'zi izr. hitközség. 
Bohrlich ., Besztorcze. 

Rose nberg Adolf, Veszpr. 
6•tu Rosenberg Alfréd, B pest. 

Rosenberg Autnl, Temes-
v~tl· . 

Dr. Rosenberg Gy., B pest. 
Rosen bcrg Ignticz, B pest. 
Rosenberg Lajos, Csák-

tornya. 
c .&ll Roscnbe1·g Rudolf, Csák

tornya. 
Dr. Rosenberg S., Aracl 
Dr. Rosenfelcl N á th án, 

Sopron. 
Rosenfeld 'imon, Bpest. 
Rosenfeld Zsigm., Bpest. 

&&o Dr. Rosenstein ~lór, N.
Kikinda. 

Roscntha.l ~fárk, ~Iohács . 

Dr. Rosanthal ~1. , Nagy
Várad. 

Roseuthai Nánd., Veszpr. 
Dr. Rosenzweig Vilmos, 

Budapest. 
MaRosner Jenő, Eger. 

Dr. Roth Adolf, L.-Uj vár. 
Roth Áron, Siklós. 
Özv.Rothhl\user Ignnczné, 

Yeszp1·éru. 
Dr. Rothbnrl J., Bpe t. 

Mo> Dr. Roth Jakab, B pest. 
RoU1 Jaknb, zemlak. 
\ á.rhe ly i D1·. RósR Izsó 

"'zegnl. 
Ruh Henrik. B1)e t . 
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Rubinstein H., Szegzárd. 
&eo S alamon Árm., Szegzárd. 

Salamon N á tán, B pest. 
D1·. Sámuel L ázár, Bpest. 
Dr. Sánd01·fi Miksa, V esz-

prém. 
Sándm· József, A. -Dabas. 

67o Sándor Mór, Lippa. 
Dr. Schaffe1· M61·, Sza-

baclka. 
Dr. Schiller Zs., Bpest. 
Schill Salamon, Budapest. 
Schlesinger Ármin, N agy-

Szombat. 
675 Schlesinge1· Samu, B pest. 

Dr. Schlichter Fr., Bpest. 
Schmidl Albel't, Bpest. 
Schön Albert, Bpest. 
Schön Dávid, Budapest. 

58(] Sch ön L eó, Bp est. 
Dr. Schreiber Ign., Kecs-

kemét. 
Dr. Schreyer Jak., Bpest. 
Dr. Schulhof R., Bpest. 
Schwartz Ad., Kolozsvár. 

M5 Schwartz Ármin, B pest. 
Schwartz T. Antal, Eger. 
Dr. Schwarz Albert, Csák

tornya. 
Schwarz D. Ede, Bpest. 
Dr. Schwarz Gusztáv, Bu

dapest. 
s~H» Schwarz L , Csáktornya.. 

Schwarz J. H., Bpest. 

Schwarz Jak. , Kecskemét. 
Schwarz Lajos, Bpest. 
Schwarz }.!árkus, Tcmesv. 

lll)l) Dr. Schwarz Mór, T.-Szt.
Márton. 

Schwarz Sámuel, Bpest. 
chwarz Simon, Bpest. 

Schweiger Igná.oz, Bpest. 
Beligmann Zs., Bpest. 

oooSeiner Lipót, Szegzárd. 
Beltmann Lajos, H.-M.-

Vásárhely. 
Sieglmann D., Kassa. 
Simon Jakab, Bpest. 
Dr. Singer Bel'n., Tapol

cza. 
oor; Dr. Singer Jakab, Bpest. 

Dr. Singer József, L.-Sz.
Miklós. 

Singer Sándor, Budapest. 
Singer Sándor, H.-M.-Vá

sárhely. 
Singer testvérek, Bpest. 

Gt o Siófoki izr. hitközség. 
Dr. Sonnenfeld Bernát, 

V ág-Uj hely. 
Soproni izr. népisk. isko

laszéke. 
Spatz testvérek, Bpest. 
Dr. Spira Sal., Losoncz. 

e•r; Spitzer D. H., Budapest. 
Spitzer Gyula, Budapest. 
Spitzer Ignácz, Heves. 
Spitzer Jakab, Bpest. 
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Spitzer Lipót, Szemlak 
e2oDr. Spitzer ~Iór, Veszpr. 

Spitzer Vilmos, Heves. 
Stadler Izidor, Szombat

hely. 
Dr. Stadler Károly, B.

Szombathely. 
Stark Ármin, L.-Szt.-Mik

lós. 
~llóDr. Steige1· Lajos, Bpest. 

Steinberger Hermann, 
Kalocsa. 

Steiner Albert, Sopron. 
Steiner Ármin, Budapest. 
Steiner Ignácz, Marczali. 

680Dr. Steiner Jákó, Székes-
fehérvár. 

Dr. Steiner János, Lippa. 
Steiner Jónás, Veszprém. 
Steiner József, Budapest. 
Steiner L. József, H.-M.-

Vásárhely. 
alS Steiner :Manó, L.-Szt.-

Miklós. 
Dr. Steiner Márk, Bielitz. 
Steiner Sámuel, V eszpr. 
Dr. Steiner Zsigm. , Bu-

dapest. 
Dr. Steinherz Jakab, Sz.

Fehérvár. 
~Stein Manó, Budapest. 

Stein Miksa, N.-Szomba.t. 
Sterk Adolf, Budapest. 
Sterk Lipót, Budapest. 

Stern Ábrahám, Bpest. 
e,ISDr. Stern Géza, Bpest. 

Dr. Stern J ózsef, Bpest. 
Stern Mór, Budapest. 
Stern Sámuel, M.-Sziget. 
Stern Sámuel, Veszprém. 

eóO Sternthal Farkas, Csobán-
hid. 

Strasser Ármin, Bpest. 
Strauss Mó1·, Budapest. 
Strausz Adolf, Budapest. 
Szabolcsi Miksa, Bpest. 

e65 Szabó Imre, Veszprém. 
Szabó J ózsef, Budapest. 
Szalkai Emil, Nyírbátor. 
Szántó Bertal., Kolozsvár. 
Dr. Szántó Kálmán, Kecs-

kemét. -
eeoDr. Szántó Laj., Kalocsa .. 

Szatmári Mór, Budapest. 
Szegedi Chevra-Kadisa. 
Szegedi jzr. hitközség. 
Székely Ferencz, Bpest. 

eelS Székely Salamon, Arad. 
Sz.-Fehérvári izr. hitközs. 
Szél Mihály, Kis-Várda. 
Dr. Szemző Gy., Szarvas. 
Szemző Sánd., Kecskemét. 

a1o Szendrői ~16r, Győr. 
Dr. Szenes Zsigm., Bpest. 
Chevra-Kadisa, B.-Szent
Lőrincz . 

Izr. hitközs. 13. -Szt.-Lőr. 
Izr. nőegyl. B.-Szt.-Lőr. 
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o1s Szép Lipót, Veszprém. 
Szigetvári izr. hitközség. 
Dr. Sziklai Salam., Bpest. 
Szilasi Mór, Budapest. 
Dr. Szili Adolf, Budapest. 

~~~o Szirtes Ignácz, Bp est. 
Szolnoki izr. hitközség. 
Szombathelyi ízT. tantest. 
Tauszig Emil, Mohács. 
Taussig Vilm., Szabadka. 

~ss Tauszik Ant., Mohács. 
Tedesco Bernát, Bpest. 
Temesvár gyárvárosi izr. 

hitközség. 
Tenezer Pál, Budapest. 
D.r. Tolnai Lipót, Bpest. 

ego Dr. Tör9k Emil, Bpest. 
Trencséni izr. hitközség. 
Uj-Kécskei izr. hitközség. 
Ujpesti izr. hitközség. 
Erényi Ulimann Gy., Bu-

dapest. 
e9sDr. Ungar Bernát, Bpest. 

Ungar Henrik, Bpest. 
Dr. Ungar 8., Szegzárd. 
V águjhelyi izr. alreálisk. 
V águjhelyi izr. hitközség. 

7oo Dr. Vajda Béla, N.-Abony. 
Dr. Vajda Károly, Bpest. 
Vajda Lajos, Budapest. 
Dr. Va.isz Sándor, Bpest. 
Váradi Dávid, Czegléd. 

7osVáradi Mór, Nagyvárad. 
Várnai Ármin, M.-Sziget. 

V eiszmann Ign., He\es. 
Dr. Venetianer Lajos, Uj

pest. 
Verseczi izr. hitközség. 

no Veszprémi izr. hitközség. 
Dr. Veszprémi V .• Győ1-. 
Dr. Vidor Zsigm., Bpest. 
Dr. Viola Ödön, Szombat-

hely. 
Dr. Visontai Soma, Bpest. 

716 Vitéz Antal, Kecskemét. 
Vitéz László, Kecskemét. 
W achsmann Albert, N.

Várad. 
Dr.Waldapfel Ján .. Bpest. 
Waldmann Lajos, Bpest. 

72o W alifis ch Ármin, AI·ad. 
Wechsler Adolf, N.-várad. 
Weiuberger Zsiga, Eger. 
W ein er Hugó, B pest. 
W ein er Károly, B pest. 

725 W ein er Mór, Szombath. 
Weiss Adolf, Abony. 
Weiss ÁJ.·min, Kolozs\ár. , 
Weiss Arm.in és fiai, Bu-

dapest. 
Dr. Weisz Béla, Kassa. 

7 80 Weiss Jakab, M.-Sziget. 
Weisz Jakab, Bpest. 
Weisz Adolf, Budapest. 
Weisz A. Manó, Veszpr. 
W e isz Elek, Veszprém. 

786Dr. Weisz Ignácz, Eszter· 
gom. 
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