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'fOLDI ES A BIBLIA.
Onéletrajzában írja Arany ez ismeretes sorokat : «Én
valék öreg szüleim egyetlen reménye, vigasza; sz erettek is az öregség minden vonzalmával, mindig körükben tartottak és rendkívül vallásosak lévén, e hajlam
reám is korán elragadt : az ének és szentirás vonzóbb
helyei lettek első tápj a gyönge lelkemnek s a kis bogárhátú viskó szentegyház vala, hol fülem soha egy trágár
szót nem hallott ... A zsoltárokat, a biblia vonzóbb
részeit, emlékezetemet meghaladó idő előtt, hallásból
már elsajátítottam . . . Mire iskolába adtak, hatodik
esztendős koromban némi olvasottsággal is birtam oly
könyvekben, melyekhez inkább vonzódtam: mint bibliai történetek, én ekek, a ponyvairodalom termékei''.
S midőn első olvasmányait felsorolja: ceA bibliának
nem maradt része olvasatlan, kétszer, háromszor is
stb.>> Érthető ezért, hogy nincs senki újabb íróink közt,
kinek műveiben a bibliának több és mélyebb nyomaira
ta,l álhatni, nlint az övéiben. E nyomokat a Toldiban
r ószletesen fölmutatni, soraim czélja.
Két rövid megjegyzést kell még előre boc átanom.
<<Biblia)) alatt itt tisztán az ó-testamenton1 értendő,
mel~r Aranyra elbeszélő költeményének természete sze-
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rint. t'gyt'dül yolt hntás "al. Továb~ti: összevetéseinknél kizárólngo ·zö regünk a Károh bibliája, melyet a
kültö 1uaga i , oh·a ott.

l.
A nyelt• egyezései legelébb felötlenek. A Toldi több
rendbeli kifejezé e, képe, fordulata a bibliából van merih·e. :Xem \a~·Qk bizonyos benne, hogy az I. ének
14. ver" zakában foglalt ha onlatot; mely a lelki nyugalmában telje en fölkavart Toldit komor bikának
mondja, joggal össze,ethetni-e a zsoltárossal , ki (CIT. 7.)
szorongattatván, panaszát így önti ki az Úr előtt: «Haeonlato sá lettem a pusztában lakozó ökörbiliához ,, .
Csak a mit bizonyosnak tartok, an·a óhajtok szoritkozni meggondolván, hogy tíz kétségtelen adat többet
bizonyít. mjnt száz olyan, melyek közt csak t iz a kétségtelen ily teljesen bizonyosr a a II. ének több
adalékkal szolgál. Ime :
5. '· A.. Budáról hazajött György hidegen köszönté
az édes anyját <t bár ez a lelkét is majd elébe önté''.
Lehr Albert ezt népiesnek mondja, peillg amit analagisként idéz: odaadja lelkét, kiönti szívét- épen nem
erősíti állítását. A kifejezés bibliai. ZsoltáT CXLII. 3. :
kiöntöm ö előtte az én lelkemet; és a mely ezentirási könyv különös hatással volt Aranyra, a változatos elbeszéléseket tartalmazó Sámuel I. könyv, I. rész,
15. versében: Felele azért Anna és monda : N em vagyok uram részeg ... hanem az én szívemnek kivánBágát öntöttem az úr eleibe.
9. v· György szivtelen gúnynyal fakad ki öcscse
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ellen. Most t ehedel ablakba, mondja az anyának, <t híU:>a
és kövére azépen nő naponként ,> . E páros kitétel abibliai nyelv hatását tükrözi. ~1ózes III. k. IX. 1O. : a kövérit 1negáldozá, és u. o. IX. 11 : a húsát pedig megégeté. V. ö. Sámuel l. k. II. 15., XV. 9. stb.
10. v. A testvéri ezeretetében és önérzetében egyaránt sértett ifjú felbúg tompa, bosszú jajjal: <tÚgy
szeressen l sten, a hogy engemet te!>> mondja Györgynek. Ez n em fölkiáltás, hanem átokfo1·ma és mását
találjuk Móz . Il. k. X. 1O.-ben, a hol azt mondja Faraó
Mózesn ek és Áronnak: <t Úgy legyen a Jehova velet ek,
ha elbocsátlak titeket,,.
14. v. Az összeütközés elkerülhetetlen volt a test\érek közt ; JYiiklós úgy ér zi, mintha az az ő t elj es vereségével végz ődött volna s tántorogva ment ki az apai
házból. <cMéne elbusulva némán ha?~agjában >>. Yegyük
még ide a G. v.-ból: Miklós b elsejét még most is fw.ja
((szégyenítő búj a, búsító haragja.>>A kép a bibliából
való. Zsolt. ·v1. 2. : A t e búsulásodban ne fedj meg engemet és a te h ar agodban ne ostorozz engemet (\. ö.
XXXVIII. 2.); LXXVIII. 49. : Bocsátá ő rájok az ő haragjának búsulását; XC. 7. : A t e haragod miatt és a
te búsul sod miatt (v. ö. Cll. 11.) Ép így Sámuel
I., XI. 6. : És az ő (Saul) haragj a igen felbúsula; u. o.
XXVIII. 18.: Nem telj esítéd meg az ő felbúsult haragját.
A III. ének 5. versszakában : <cBoszuló karjától úgy
elhullanának mint a Sámsonétól, kiről irra vagyon.
hogy ezer l)ogányt vert egy állcsonttal agyon,, - nz
egyetlen hely a költeményben, a hol Arany maga is a
bibliára utal. Az eredeti tudvalevőleg Birák XV. 15.:
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És talála (Sámson) egy nyers szamárállat és kinyujtván kezót, felvevé azt és levere azzal férfiakat.
8. v. A felbőszített Mildós, amelyen ült, a malomkő
ilarabot György bosszantó n ép e közé dobta. A kit a kő
talált, menten oda lett: <<Vérét a poros föld nagy-mohón
felnyalta11 . Mózes I. k., IV. 11.: átkozott légy e földről - mond az Úr Kainnak - mely megnyitotta az ő
száját, hogy hévenné a te kezedből a t e atyádfiának

vérét.
9. v. György igen keserilli szolgáját, de «másfelől örül,
hogy gyilkos a testvére, kit h ogy elveszessen, most esik
kezére1> . Leln· .azt hiszi, a kifejez és régies; de mert a
Toldi nyelvhasználata sehol határozottan r égiességre
nem utal, legtöbb valószinüséggel e kitét el is bibliai
eredetre mutat vissza; más szókkal : Arany az ((elveszet'' igét alkalmazván, nem r égies, hanem bibliai kifej ezéssel él : Sámuel I. k. , XXIV. 12. : vadászod lelkemet, hogy azt elveszessed.
IV. ének. Az 1. v. hasonlatáról: Mint a himszarvas,
kit vadász sér te nyillal stb., kiki tudja, hogy Zsolt.
XLII. 2. a forrása : Miképen kiván ozik a . szarvas a
folyóYizekre, aképen kivánkozik a.z én l elkem te hozzád oh Isten.

15. v. Miklós három napi egyedüllét után a nádas~~~. Yisszanyerte lelke egyensuly t, újra remél s a
JOvore gondol : ((De hiszem az I sten t az &r-vát sem
hagyja• : Zsolt. LXVTIL 6. : Az árváknak atyjok az
~en;. CXLVI. 9. · {Az Úr) az árvákat és özvegyeket
tapl~lJa, stb.
V. ének 13 v
F , k"t
1/ad.
'
· · · << esz l o1talmazza a rneztfnek
~a• : Zsolt. VIli. 8. : minden barmokat, m ég a me-
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zei vadakat is; u. o. L. 11. : mezönek vadai; Sámuel
r. k. XVII. 44. : testedet adom
.. az égi madaraknak és a
mezei vadaknak.
15. v. A~ apai házból kiüldözött testvérben elmélkedése a hosszu gondolatát ébreszti: mennyivel gonoszabb a b~tyja, mint a farkasok : hátha neki is, mint
ezeknek most, m egadná bérit? De megszálai lellllismerete : tudd m eg <<a l egyilkolt atyafinak vére bossz u ért
kiált fel az egek egére1> : mindnyájan ~fóz es I. k. , IY.
-10.-re gondolunk: Monda pedig az I sten: Mit cselekedtél ? a te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről. - És az intelemnek e versszakban folytatása:
"'
bízd Istenr e <<a büntető bos~zuállás dolgát•) hasonlóképen megvan a szentirásban : Mózes 'l. k. XXXII. 35 :
Enyém a hoszúállás; és : Sám. I. k., XXIV. 13- 14:
Az ·úr tegyen itéletet én közöttem és te közötted és
álljon az Úr bosszút én é1-tem rajtad; de az én kezem
nem lészen te ellened.
VI. én ek. 10. v. Az anya ujjongó szeretettel öleli keblére már-már elveszettnek vélt fiát:
J aj t hát látlak ismét t be sohse gondoltam,
Majd kétségbe estem, érted majd megholtam -

eleven visszhangja Mózes I . k. XLVIII. 11.-nek, a hol
~~ ör~g Jákób csókolgatja váratlanul megtalált ked,eltJet : Es monda Izráel Józsefnek: X em 1·em én:rlettem,
hogy soha téged lássalak.
·
,t2.,v. S ~~ éd~s kinos viszontlátás három \tU ágo nap
utan es a faJdalmas búcsúvétel, ki tudja mennyi időre ?
. ~e~enditi az anyát és a fiut <<S mint mikor két heg_Y"1'91 osszefut a patak, a kétféle könnyek egy·be szaka~-
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tana.k '' : Zsolt. CXIX. 136. : Vizeknek folyásai származnak az ón szemeimből; J er. IX. 1. : Oh valaki az én
fej emet vizekké változt athatná és az én szémemet könyhullatásoknak kútfej évé.
13. v. A hősi fiú azonban összeszedi er ejét: << végre
szívét Miklós m.egkeményitette,, : Sám. I. k., VI. 6.:
miért keményítitek meg a ti szívet eket.
18. v. De már ébred az ellenséges ház és a testvér, s a
fiú pár hő szóval sietve búcsúzik az elhanyaltó anyától,
ki szólni képtelen, de << tudta, h ogy az, a ki aszívet vizsgálja, minden kivánságát benne megtalálj a)) : Zsolt.
VII. 10.: te vagy a szíveknek és veséknek vizsgáló
istene; Sám. I. k., XVI. 7. : az Isten azt nézi, a mi a
szívben vagyon.
A VII. ének els ő két sora szintén a bibliai nyelv hatásának adaléka : << kinek az ég alatt már senkij e sincsen, ne félj en: felfogj a ügyét a j ó Isten >> : Zsolt. XXVII.
10.: Ha az , én atyám és az én anyám elhagynak is engemet,-az Ur magához veszen engemet.
A VIII. én ekben György bevádolj a Laj osnál gyilkos
öcscsét. Hiába gondol a király új meg új módra, mikép
bocsáthatna meg ismer etlen jobbágyának - a t estvér
újabb meg újabb n ehézségekkel áll elé : min den késő
már, elveszett az útja usopánkodott György alnoksággal telve>>: Sám. I. k., XX. 7. : Ha pedig haragszik mondja Dávid Jonathánnak Saulról - tudj ad, hogy·
szinte rakva álnoksággal. (V. ö. Zsolt. X. 7.)
IX. é. 18. Miklós alélt szívvellátj a, hogy «erős fogadtWit hiába fogadta)) : Mózes V. k. , Xll. 11. : minden
választott fogadásaitokat, melyeket fogadni fogtok a~

ÍJmak.
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II.
Ennyiben mutatható ki a szentirás nyelvén,ek hat~s a
a Toldi nyelvére. Még nagyobb és mélyrehatobb a bibliai hatás Toldi eseményein ek elbeszélésér e, de sőt
megalkotására. A dolog természetével jár , hogy az
egészet itt is csupa többé-kevésbbé azéthulló részl~t~öl
és részletek részleteiből állíthatom egybe, de hadd Idezzem magát a nagy mestert, ki Zrínyi és Tasso-tanulmányaiban egy helyütt fölkiált: << Kicsinykedern úgy-e?
De ha Zrínyi nem röstelt ily apróságig mindent tervszerűen alkotni, ne restelljük észre venni legalább,, és hadd kérj em ki továbbra olvasóm figyelmét.
A II. énekben felforr öcscse láttára Györgyben az
indulat s így fejezi ki n eki rosszalását, a mié1·t váratlanul vele szemben találj a magát :
Most van a dandá1ja réten a munkának,
De foga nem fűlik ahhoz e gazdának,
Mint kopó megérzi a zsh·os ebédet,
S tövel-hegygyel össze hagyja a cselédet.

A 8. versszak e sorainak a meglepésig teljes analogiáját találjuk Sámuel I. k., XVII. 28. v.-ben: <<Hallván
pedig azt Eliáb az ö nagyobbik bátyja, hogy ő az ember ekkel beszélene, igen megharaguvék Dávid1·a Eliáb, és
monda: Miért jöttél ide és kinek hagytad a kevés juhok~t a pusztában ? tudom én a te kevélységedet és a te
S~Ivednek álnokságát, hogy csak azért j öttél, hogy látn~d az , ütközetet.,, Hasonló a helyzet, a személyek, a
kifakadas-csak az öcsnek tulajdonított czél dolgában
ne~esebb, a más viszonyokhoz képest, a biblia Györgyenek gondolkodása.
'
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(J?· .ó~ck) n ~1n elég, , ~o~~'

öcscsét meg~
sértette, megalazn1 l A akaiJa. };IeglatJa ot a telek lábjá~
Györgynek

ban 8 1·oáuszítj a legóiJyoit: Meg kell a palánkot döngetni
]{örüle l- s a tüzesós foltüzeltcsapat öt szemeli ki czélul
midőn magát dárdavotóssoltnulatja. Sám. I. k., XVrrr:
11. : c(És ellövé Saul a dárdát, ezt gondolván : A falba
szegeze1n Dávidot» és ugyanitt XIX.. tO.: <(És akará Saul
Dávidot a dárdával a falhoz szegezni; és elhajla Saul
előtt éti a dárda a falt találá1> - más a czél, más a
sztin dél\, do nem innen vette-e mégis költőnk a dárrlavctós gondolatát ?
Ugyancsak a III. énekben (5. v.) mal omkődarabbal
üti agyon ~Iili:ló s a György egyik apródját. Lehetetlen
nem gondolni Gedeon vitéz fiánt, ki táborba száll
'fhébes ellen és megvoszi, közelít az erős toronyig is és
ajtaját megégeti, de «akkor aláhajíta egy a.sszonyember
egy malomkődarabot Abimélekn ek fejér e. és bótöré néki
az agyakoponyáját l>. (Birák IX. 53.)
György örül, hogy öcscse gyilkosságba esett, de nem
maga akarja a gyülöltet megölni, hancn1 mással, a
bíróval, a törvénynyel akarja elveszejteni (9. v.) - ép
igy mondja Saul Dávidról (Sám. I. k., XVID. 17_.) : ((Ne
veszszen az én kezem miatt, hanem legyen a Filiszteusok keze ö ellene1> ós (u. o. XVIII. 25.) <(Saul pedig
azon gondolkozik vala, hogy Dávid ot a Filiszteusok kezébe cjthetné l) .
Miklós három napig bolyong a nádasban (IV. é.)Dávid is elrejtőzik a mczöben (( mind ez harmadnapnak
es~véjóig 11 (Sám. I. k., XX. 5.) S nlind a szcntirásboli,
mtnd a n1agyar höst fölko't csi bújdosásában a hí1:;ég és
P. szeretet. Ki ne emlékeznék a jó öreg Bencze szavaira :

.
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Látod, jó kis gazdám: Gyö rgy lll' nem aokál·&,
H árom n égy nap ro úJ va visszame,gy B nclú.1·a:
Akkol' a. mi elmúlt, feledségbe megyen,
Kis kil'á.ly l eszes7. t e ar. egész vidéken.

Sámuel r. könyve XXIII., 16. és 17 • versében ~eg ,ezt
1
olvassuk : <<F elkele pedig Jónathán Saulnak fia, es mene
Dávidhoz az erdőbe, és megerősíté az ő kezét az Is~en
ben és monda néki: Ne fólj , mert nem találhat meg tege~
Saulnak az én atyámnak népe ; hanem te uralkodni
fo 5asz az Izráelen''. - És Bencze búcsút vesz Miklóstól
és megy haza felé, gyakran visszanézvén szerettére, ki ott
maradta nádasban: S m.I.k., XXITI.18.: (c és megmarada
Dávid az erdőben, Jónathán pedig elméne házához)).
Az V. énekben foglaltatik leiró költészetünknek egyik
remeke : Miklós viadala, a farkasokkaL Ilosvai erről n em
tud s Ipolyi, Toldi mondai elemeit kutatván, téved, midön hősünk ez erőkifejtésének is forrását a pogány ős
korban keresi. E farkasviadal mindenestül Arany J ános leleménye. Csakugyan mindenestül-e? Nem hatott-e vajjon megfogamzására, amit ugyancsak Sámuel
I. könyve (XVII. 34-35.) mondat el Dáviddal: <c Pásztor
vala a te szolgád, ~l'izvén az ő atyjának juhait és eljö
vala az oroszlán és a medve, és a nyáj közül elragadj a
vala a b rányt. l{imegyek vala pedig én utána, hogy
azt megölném vagy szájából kivenném. És valamikor
ellenem támad vala, megragadom vala a szakálát és
megverem vala azt, és megölöm vala azt. ,.
A. hasonlatosság Toldi és Sámuel könyve, Miklós és
.Dávid között ének1·öl-énekre fokozódik . A VI. e.· t··bb
o et
:r;nutat ebből az V.-nél, a VIT. meg többet a VI.-nál.
De tartsunk sort.
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l\Jiklós l egyőzte magát s lelkében 1negnyugoclva, békés szándékkal indul éjjeli útjára. Haza ér, minden
aiszile György is mély álomba van merűlve emberei
között: Saul (Sám. I. k., XXVI. 5.) hasonlóképen «aluszik vala a szekerek között, a n ép pedig körülötte vala
mind táborban)) ; és u. o. 7. «Saul ·veszteg feküdvén,
aluszik vala a szekerek között és dárdája fel vala ütve
fej énél a földb e; Abner pedig és mind a sokaság alusznak vala ő körülte)) . A biblia <<dárdája» sem marad
analogia nélkül Toldiban, a hol a hős (5. v.) a «lándzsákat ,, kapj a, melyek a fal mellé voltak támogatva. És
Ott lesi Miklós a szunyogháló m ellett,
Györgyből mikép hortyog ki s be a lehellet ;
Egy mamkszorítás - s ha száz lelke volna,
Mégis elhallgatna, többet nem hm·kolna.

Mintegy számít rá a költő, hogy e szép sorokat olvasván, eszünkben van Sám. I. k., XXIV. 11., a hol Dávid
<<Ime e mai nap látják a te szeimígy szól Saulhoz:
,
meid, hogy az Ur téged kezembe adott vala ma a barlangban, és mondják vala némelyek, hogy megölnélek
téged; de én kedvezék néked, és azt mondám : Nem
emelem
, fel kezemet az én uram ellen1>; v. ö. XXVI. 23.:
cc az Ur kezembe adott vala e mai napon t éged; de én
nem akartam kezemet kinyujtani az Úrnak megkent
kiJ:ályára,,. - Miklós tehát nem bántja gonosz bátyját,
hanem a magával hozott farkasokat a nyoszolya szélére
fekteti: <t Csakhogy itt is voltam, azt adom tudtodTan.
Dávid is ily jellel adja tudtára Saulnak, hogy hatalmában volt :. ~lmetszette felsőruhájárak szárnyát (XXIV.
12.) s elv1ve a dárdát, mely fejénél és a kupát, 1nelyben
a viz vala (XXVI. 12.) <• és elméne Dávid,, .
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nak ' hogy • két vitéz
megigen az ozyegvasszon,y
J
·'
•
errnekéért bosszút áll a cseben : «Hanem ker ern szegy
l' t.a nem hiáb an) monclj a el a dolgot Isten
k
p en (s a J ,
.
t
d' k
1a ozo 1
.1aazall)an 1> (VII · e' · 10 · v)
Dáv
d
basonlokep
uc
1
·
.
o embereknél Góliát után (Sám. I. k., XVII. 26. es 30.)
~ özvegy elmondj a válaszában, hogy a cseh <<kérkedik
nagy fenjen, magát hányj ~-~~~ti, . a mag~a~· nemzetet
csúfra emlegeti» (11. v.) : Goha11 hanyavet1sege megvan .
Sám. I. k., XVII. 8. és 9. a többi is majd szóról-szóra,
ugyanazon fejezet ·i 0. ver sében : «Én e mai napo~ szidalommal illet em az Iz1·áel seregét 1> . <<Elrémült a világ •>,
folytatja az özvegy <(nem is akadt má.r ma, a ki a kegyetlen csehvel szembe szállna » : Sám. I. k., XVII. 11.:
<< :Niikor pedig hallotta volna Saul és ?lind az egész
Izráel a Filiszteusnak ilyen szavát, megrettenének és
igen félnek vala'>; v. ö. a 24. verset : (( ~Iindnyájan pedig
az I zráel közül való embel'ek, mikor meglátták volna
azt az e1nbert, elfutának előtte és fel ette igen félnek
vala1>.
A következő három énekben (Vill., IX., X.) nincs bibliai vonatkozás, de ha általános vonásokban való hasonlatcsságra szorítkozunk, talán összevethetui György
felsülését a VIII. én ekben Hámán csalódásával, Eszter
könyve 6. részében.
A párbaj és a vele j ár ó körülmény ek a Xr. és XIT.
énekben, mintegy kihívják az összehasonlítást Sámuel
I. .könyve XVIT. részével. Nem csak nagyjában váa
össze
0
~iklós küzdelme a csehvel és Dávidé Góliáttal : apró
reszletekben is szinte meglepő a számos egyezés. Jön 4I a
nagy cseh,, Buda vára felől (11. v.) : Gólüítról külön
elmondja a 4. v., hogy ((magassága 6 sing és egy arasz
~Iiklós
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vala." A cseh káromkodik csunyán és a magyart böcsmérli, hogy nincs, a kimerje magát vele m érni)) : ernitt
a 10. v. <tMondja vala annak felette a Filiszteus: Én e
mai napon szidalom.mal illetem az Izráel ser egét ; ad_
jatok egy embert, és vívjunk, meg ketten>> ; ugyanígy a
23. versben és a 25.-ben is. Am váratlanul akadt ellenfél, s gyors hii·adók mentek a királyért (13. v.), hogy
lejönne nézőnek: a bibliában is Saul végig jelen van
a küzdelemnél (55. v.) - Mielőtt Miklós a csehvel
szembe száll ((buzgón fohászkodva Istent említette»
(14. v.): Dávid a küzdelem előtt így szól Góliáthoz
(45. v.): <•én megyek te r eád a seregek Urának és az
Izráel népe Istenének nevével>>. - Még nem csapnak
össze. Miklós előbb kezet nyujt a csehnek: ne haragudjanak egymásra, és naiv önbizalma túlcsapongásában
hozzá teszi :
Ha ha1·agunnál is, égy órád sincs hátra,
S a halálos ágyon ki meg nem bocsátna ?

Nem fog már meglepni, hogy ennek is előképét megtaláljuk ugyancsak a XVIT. rész 46. versében. Dávid
előre mondja itt Góliátnak, meg fogja őt ölni: <~E mai
napon az Úr téged az én kezembe ád, hogy megöljelek
téged és elvegyem fej edet a te testedtőL" És igaza lett
Toldinak és Dávidnak : legyőzték az ellenfelet - legyőztük, de még meg nem ölték. Miklós megkegyelmez
életének s csak midőn az orvtámadással hálálja meg
nagylelküségét, akkor szakad meg a cseh élte fonala.
Góliát meg, midön a kő a homlokába ragada, <l arczczal
leesék a_földre>> - nyilván vége van, ele még nem halt
meg, csak elkábult. Ekkor (51. v.) 110da futamodék
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Dávid és . . . megölé őtet>> . Megölte pedig ellenfelét mindenik emennek fegyve.r ével : a mely kardot
Miklós az álnok csehtől el vett, <<avval adott néki örökös kegyelmet. Iziben eln1etszé fej ét a testét~l~ (20. v.):
«Oda futamodék pedig Dávid és reá álla a Fll1szteusra
és vevé annak fegyverét és azt kivonván hüvelyéből,
meaölé őtet és azzal vevé el fejét. >> (51. v.)
o
Még a küzdelem befejezése előtt kérdi (XII. é. 2. v.) a
király : <<De ki az a bajnok? nem ösm ered Toldi? 1>
Saul is, mikor látja, hogy Dávid szembe m egy a filiszteussal, kérdi a sereg főbadnagyát: <<Ki fija e gyermek,
Abner ?» (55. v.). - A király tüstént parancsolj a tizenkét vitézének, menjenek ~1iklósért (4. v.) : a bibliában : <<És moncl a király : Értsd meg magad, ki fij a
legyen ez ifju ? ,, (56. v.) ime Saul is maga küld Dávidért. S mikor előtte áll a győztes, a király szólt (4. v.):
<<Mondd neved>>; ép így a szentirásban (57. v.) : «És
monda n éki Saul : ki fij a vagy te gyermek ? >> És megtudj a Lajos, hogy az ifju a Toldi Lőrincz fia - és felele Dávid: cea Bethlehemben lakozó Isainak, a te szalgádnak fija vagyoko. És a király (14. v.) leold derekáról
egy nagy czifra rezes kardot és oda adja Miklósnak Jónathán, Saul fia, szintén a küzdelem után s elismerése j eléül <<leveté köntösét, mely rajta vala és adá
Dávidnak és egyéb ruháját is, mind fegyverét, kézívét
és szorító övét>> (XVTII. 4.).

m.
Még egy lépéssei előbbre mehetünk: nemcsak a
nyelv és az események, az alakok is sokban lllutatják
A.z l.MIT Évkönyve 1895.
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fH
tt hiblia befolyását. Oly mélyen ós eltörölhetetlenül vé-

t;Öcltcl\ Arany lelkébe a szentirás személyei és elhcszéléHei, hogy nüdőn el~ő n8.oCYJ, népies hangú 1nüvét konczipiálja, öntudatlanul kerül hatásuk alá képzelete és
érett ifjuságának ör ök alkotása.
Kezdj ük Miklóson.
Az Ilosvai és a monda Toldíja birének alapja, mint
Ken1óny ldassúkus 1'öviclséggel öss?.efoglalj a, cc a vité%ség, még pedig főleg a testi e1·őn nyugvó.» Nem ide
tartozik, kimutatni, mennyire és mily úton-roódon
azcl lomít otte át ez alakot Arany, hogyan lett nála az
ttthletálJól hős, a suhanczból lovag, szóval - Greguss
1\ifejczóse szcrint - Toldi J án os h olyett Toldi Miklós.
Bizonyos minclazÁ.ltal, hogy Arany semmit el nem vett
nagy tc~:;ti erejéből, sőt hogy gondosan följegyzett mindcnt, amivol Ilosvai óta h őse erejóta 11 szájhagyomány)) is
örcgl>ítotte. Nem szükBóges itt Miklós erőkifejtéBeit sorra
vcunünk, a nwlyeket költőnk tárgyal és a n1elyeket
CH!tk futólag mnlít, összeségükben nyilvánvalóvá teszik,
l10gy 'f old i valójanak egyik hólyeg~ő vonása a szentiráB
H{tm ~:~o nál' a onllókezt et.
Az ogyile A másik meg Dávidl'a.
Mincl a kettő alacsony sot·aból küzdi fol magát és szálllOH akadály ellenére egy legyőzh etetlennek t artott
cllenr;óg legyőzó8o által emelkerlik magaara. Maga c
gy.özolcm iH- telu\,t óltük ós pályájuk fordulópontj a mu~cl a k~t er;otl>etl előre n em látott, váratl an, meglepő. Dáv1d nem órt a fegyvedorgáshoz, igazában Miklóij H(lln órt · o 1n"Qlz• 1egyő z1· Go11atot
.,
.
panttyakövóvel,
omez OHHzoroppantja a Mikola kezót ú
ho
fea v~rre tehát , b .
.
' gy
gy oY
'
par aJra nem 1a kerül. De sze1·enc8ój ét
,
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'
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•
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mind a kettő kiérdemelte bátorsága, egyenessége, lelki
deréksége által.
És a különbség is közöttük tanulság és tanuság
egyben.
Dávidnak különösen fáj, hogy Góliát az ő népe istenét ócsárolj a. <l E mai napon - mondj a neki rendíthetetlen vallásos meggyőződéssel, Sám. I. k., XVII. 46. - .
az Úr téged áz én kezembe ád, hogy m egöljelek téged,
és elvegyem fejedet a te testedtől és megesmérik mind
az egész földön lakozók, hogy vagyon I stene az Izráelnek>». Miklósnak, mikor magát a küzdelemre elszánja,
az fáj, hogy a cseh a magyart böcsmédi, hogy I stent
káro1nolja, azonfelüllovagi kötelességet is érez magában a közbelépésre. Amott elég egy motivum a kor, a
nép és Dávid jellemzésére ; itt a magyar ifjuban, kétezerháromszáz évvel később, három indító ok munkál.
É s a korral változtak az erkölcsök és az ízlés. Dávid
,Jeruzsálembe viszi Góliát fejét (XVII. 57.), Miklós a
csehét (XI. é. 20. v.) csak felmutatja a kardon.
Persze Toldi nemcsak Sámson és Dávid - azonfelül
és mindenek fölött még Miklós ő. Erről nem ily rövid
fejtegetést, hanem egész könyvet volna érdemes -írni.
Csak irnák meg oly időben, hogy még magam is olvashassan1.
Gyöt·gyt·ől már előre tudta minden olvasóm, hogy
Saullal kell összevetni. Mint amaz Miklósra, ez Dávidra
irígykedik; mindenik a másiknak életére tör, de megszégyenül. Saul nem akadályozhatja, hogy Isai fia ne
lépj en trónjára, és György is méltóságát és dicsőségét
öcscsének kénytelen átengedni.
Az anya a bibliai Rebekát juttatja eszünkbe. Mint az
2*
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J~zsau és .Jákob természete és egymáshoz v!lló viszonya,
ol an naayjábau a György és ~Iiklósé . Es az anya i

ar:ifjalJJ,at szcrcti jobban, szer eti ép oly okos és aggódó
f.izCr(\tettel, és midön a vé. zes ö . zeütközó kor (li. é.)
közéjök fut és az idő. hikot testéYel talc~1:j a és ú.gJ~ Yécli
upedig f)fllU is Györgyöt, hanelll ~Illdó t foltlll miutha el{kor a szegény szorongatott Hcbekántl n1onda ná ()Józc·s I. le, XXVII. 45.): (cl\Iiért fo ztatnám 1neg
minclkettötöktöl egy napon ?
Hogy a cseh Mikola: Gólüít, szembeszökik. Ép oly
l)

(•rős, elbizakodott és istentelen, mint

a filiszteus, dc

uzonfelül gyánt is-- nenlctmk azéti, hogy ezzel a költő
cg)·i·nít~c. hanem, n1ort csak ez tnagyarázhatja, lwgy
h·gyözetn~n. tú l akarja é•lni gyahizatját és ~1iklóstól
kegyPlmct ki•r. A n1irc n1t.>g szükség \'tt,n, m crt - dc ez
uu\.r nen1 tartozik tárgyunkrn.
l...ac:.fi rwm Hzcrcpel. cHnk fölli•p, hogy végzete~ nlcgMr.ó líhísárul: •c Hé para. zt f,, lök 'st adjon a cselckvóu yrwl\, mr l. ' nrk a zrmé1yck rs ,.iHzonyok tcrn1é. ze te
Hzt·rint úgyiH rlőhh-utó hb l<' kellett folynia . Az özuegyw•k u cr ~Í il<.'H; min ck is :) A gyern1ckritöl 111egfosztott
nnyn. fájdalma zokog é~:; panaszkodik benne, s a kor
ll'lkc c~nk Rhban nyilatkozik, hogy n em bírót, hanem
l.m~Hzulót keres. A király sincs egyénítve; igen bölcs
cs r~nzságos gonddselés ö, nlint a feu<ltíli korban és
el~élethcn n. fl'lségc fejedehnek nlincl, csakh ogy m eli
L.aJ.OK a twve s így tuórlunkhan van u, költő kronológu\Ját fllliilvizHgálui, móg azt is olvassuk róla, hogy

•ztJenge• korú.

~arad Beuc:e s kivel fejezhetnők be m éltóbban sorainkat, mint ö vel e, a JO,
· · a derék, a páratlan öreggel,
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ki 1wn1 nt'zi ep en n dolgokat előkelő sz01npontból ós
,1 tnnl\c...,hnn ·cm ültetnők ll'gfölül, d nmucs a hüsóglwn c.·s bölcs il szer tct,bcn. l\1iklós uti'~Jn ő a költemény
ll'ggondosabban kidolgozott uJakj u. és - n1egórdemli,
hog~ nz l
)h,ghizhutó:.-ágáhnn , n 'Hl1ládhoz raga szkodásában
nlynn mint Eli6zer, kit elküld nnlt n. Msol 1\Iczopotámiú,bn . hog~ fclNwgt•t hozzon íhínak, l zsciknak. Benezét
i. l'R' P(liil kii l<li tt~szonytt n, 111 sszc 13uclal) st re, hol az
hizoJt.' tirn sohHHl'lH fnnlnlt 1nég n1eg, h og, ni t alálj on
1i t'trn ~ i·K t'·p oly Hil\t' 1Tt l v<\gzi cl ö üddildotósót : r átaliLl
M il,lt')~nt <'•s l'Z7.t•l N!zl,üzli>.i <' lesz sze r cnc~:;ój ónek ós bol<l og~agtiunl... 1~s mint l~lii•ze r, ő HCUl esclód egyedül, haJWlll ~zolgn, ki Hz i Y<'• n YÍHt•li n ház jn.vú,t Hk ül önö. en a
ki ~ gnz<lújávt: n1 i nt cHt'h'· cl un~t, ulint atya gyermekót,
mint h·Rtn.'• r t(•Htn•rt'• t, n1 int batát hrtnítját - úgy őrzi
és gon<loz1.u, Yig:u;ztalja és szcreti ~1iklóst a jámbor
H7.olga, B ucze.
1><' f<.',lhClllagymn. ~Iég azt talci.ln á]{ hinn i, hogy Bonczt~t clics(•rni a liarom, }>edig az nem szorult rá, n em is
t~rf<•n(\ hogy rnit nkarnnk vele s bizon yára igen gyanalioch·a hallgatn<í. Általában nem akarok dic~ ér n i senkit,
még a Tolclit, Aranyt vagy a hibliát sem. Csak egy örök- '
sz(·p 1nlí néhány eddig nom m óltatot t r észlet ére akartntn utal ni abban a nwggyőz ödésb on, hogy egy nagy
költő a 11<otá. ának hchatóbh ismertetése legméltóbb
hódolat a költő iránt.
Budapest.
1

Bánóczi József.

'
..
"
AZ ARGENTINlAl ZSIDO FOLDMIVELO
GYARMATOK.
.

A j övő egyik életerős alkotásának szolgálatában állván, már évek óta távol vagyok az iro9-alom és a tudományos kutatás terétől; s így azon megtisztelő felhívásnak, hogy Évkönyvük számára egy adalékkal én is
hozzájáruljak, nem tudnék jobban megfelelni, mint
hogy elmondjam az argentiniai kolonizáczió történetét,
s olvasói előtt a már megalkotott münek lehetőleg világos képét tárjam fel. Alapjábau véve, a zsidó nép történetének ez is egyik fej ezetét képezi, a mennyiben
tanubizonyságot tesz t örzsünk elpusztíthatatlan ·erejéröl és ruganyosságáról, a melynek keblében évezrede ..
ken át szunnyadó e1·ények ébredtek ismét életre, úgy,
hogy újból testet öltött az egykori bibliai idyll, a melyben ősatyáink az eke szarva mögött jártak.
Hirsch M. bárót már évek óta foglalkoztatta azon
gondolat, hogy szeranesetlen orosz hitfeleink előtt, a
kiknek az orosz kormány folyton megujúló szigo1·ú
rendeletei következtében a megélhetés majdnem lehetetlenné vált, egyengesse azon utat, a melyben új hazát
találnak, s derék mezei munka által fizikai és erkölcsi
ujjászületést érhetnek el.
Az 1890. év október havában külön bizottságat
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küldött ki, hogy említett tervének megvalósítása czéljából transoczeáni területeket tanúlroányozzon, a melyek földmívelő gyarmatok alapítására alkalmasak volnának. A három tagból álló bizottság első sorban Argentiniát kereste fel, hogy a helyszínen tanulmányozzft
az ottani viszonyokat és a j elzett tervek kivitelét illető 
leg javaelatokat tegyen. Hat havi tanúlmányozás után
visszatért a delegáltak egyike, sa kutatások eredménye
gyanánt a bizottság jelentését hozta magával, mely
nagyjában véve, kedvezően hangzott és az Argentiniában létesítendő zsidó földmívelési gya1·matok sikerülésót valószínűnek nyilvánította. A midőn az 1891. év tavaszán, az ismer etes kiiízési
r endelet folytán nagy számú orosz zsidó kénytelen \olt
hazáját elhagyni, Hirsch báró a n émet bizottságnak,amely a német területet ellepő számüzöttek árjával
megbü·kózni nem tudott, - sürgős kérelmére késznek
nyilatkozott, hogy a szerencsétlenek nehány ezr ének
Argentiniában menedéket nyújtson. Ellenben azon föl. tételt foizabta, hogy csak derék földmívelő elemeket
küldjenek oda és csak oly számban, amilyet az . .\rgentiniában létesített_ igazgatóság megengedhetőnek fog
tartani.
Az 1891. év július havában indúlt Hamburaból
és
o
Párisból az első emigráns-csapat Argentiniába, s
augusztusban letelepedett az ottani kolóniák elsejébe,
a Buenos-Ayres tartományban lé\ő, s a báró előne,éről
e~~~.ve7Je~t Mauricio gyarmatba. Az 1891. é' \ égéig
kornlbel·o·l 2500 kivándorlót telepítettek le Argentiniában, a kik számára az említett gyannaton kívül EntreRios tartományban vásárolt területen Clar a és .._an -
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Antonio gyarmatokat létesítették. Azonkívül átvette az
igazgatóság Buenos-Ayr~sben a,z ~890-ben, kö~ülbelöl
száz orosz-zsidó család által alap1tott Santa-Fe ta1-tománybau fekvő Nlosesville gyarma~ot, a mely ö~erejé
ből többé fenn nem tarthatta roagat s a pusztulas szélén állott. Mosesville gyarmattal a kolonisták száma
meghaladta a háromozret.
Hogy a megkezdett mü számára a j övőben biztos
vezérletet teremts en, Hirsch báró ötvenmillió franknyi
tökével 1891. október havában életbe léptette a << J ewish
Col. Association »-t, melynek tanácsába.n több, minden
zsidó ügyért lelkesedő európaj láváló hitfelünk foglal
helyet. Egyidejüleg a <c J ew. Col. Ass. » organizácziója
megkapta az orosz császári kormány szentesítését az
irányban, hogy az emig1·áló elemeket a helyszínen kiszemelhesse.
Az egyesület alapszabályainak értelmében, a részvények semminemű hasznot n em hajtanak, minden nyereséget és bevételt a müjavára fordítanak. (I-fu·sch báró
19.990 darab részvény birtokosa, a többi Rothschild
lord, Sir Julian Goldsmith, Dr. J. H. Goldschmidt,
Eugéne Pereire, Sal. Reinach, J. D. Moccata stb. kezében van.)
Ez az argentiniai gyarmatok keletkezésének rövid
t~~-tén~te, a melyeket most, a mennyire.. illusztrácziók
~a~yaba~ ~sak képes vagyok, leh etől eg világosan le1;rn1 ~egk1serlek. Könnyebb megértés czéljából n ehány
b ocsa, t ok el ore
" azon f"oldro"l , a
altalanos mea1egyze'st
o.~
1
me yen orosz hitfeleink új hazát találtak.
Az argentiniai k.. t ·
,
öts .. t
oz arsasagot, a mely területére nézve
zor e naavobb
Francz'1aorszagna
, , l , csak n égym1.ll'l Q,
o.r
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lélek lakja. A természet nagy kincsekkel áldotta meg,
melyek azonban a szükséges emberi munkaerö hiányában nincsenek kihasználva. Ezen óriási darab fölcl
harmincz szélességi foknál nagyobb területet foglal
magába, s így természetes, hogy az éghajlatnak legkülönfélóbb árnyalata változik rajta. A köztársaság északi
részét elfoglaló Gran-Chaco területe, mely még nagyon gyéren van benépesítve s majdnem teljesen öserdő, tényleg subtropikus éghajlatú és növényzeti1, a
míg délen, pl. Chubut kormányzóságban, a hol egy igen
érdekes wallisi
, kolónia van, az éghajlat És~akeurópára
emlékeztet. Allattenyésztés és fölelmívelés az országnak legfőbb keresetforrásai és Buenos-Ayres, SantaFé, Entre-Rios, Cord oba, és Mendoza tartományok
erre a legalkalmasabb területek. Az ország lakosai,
az egykori spanyol hódítók ivadékai, a katholikus egyház hívei ; hitkérdésekben meglehetősen indifferensek,
büszkék nemzetiségükre, s minden idegent, bármily
vallású legyen is, nem tartanak magukkal egyenértéki1nek. Hogy az orosz-zsidó kolonisták érkezése előtt mily
kevéssé volt fogalmuk a zsidóságról, következő tény binyítja. A midőn az első emigráns-csapatot bejelentették
a telepítési hivatalban, a szolgálattevő hivatalnok &zt
kérelezte a gyarmatosító társaság ügynökétől: c( Nem
mondhalná-e meg nekem, tulajdonképen milyen fajtájú
keresztények ezek a (( Judiosu -ok?>>
Ezek szerint semmi ok nem volt, hogy antisemita
mozgalmaktól tartsanak. Tényleg, nem is létezik ez
Argentiniában, annak daczára sem, hogy néhány lap
megkisérlette ezen etuópai növényt délamerikai tn,laj o~ is ~e~honosít~ni. Arp ~ntisemitizmus keletke-
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zésének elfojtására irányított leghathatósabb módszer
az volt, hogy az emigránsoknak nem engedték meg
a városokban való tartózkodást, hanem azonnal a
gyarmatokra szállították s a föld m egmunkálására szo;ították öket, úgy hogy az ország többi lakójától semmiben sem különböztek. Ha meggondoljuk, hogy az
első két- háromezer telepesn ek alig egy harmachésze
birt új hivatása felől némi fogalommal, hogy legtöbbj e
eddig mint szatócs, m esterember, stb. kereste meg
kenyerét s talán még soha n em is látott ekét, úgy
könnyen beláthatjuk, hogy ez nem volt csekély dolog.
~íost azonban nézzük m eg a «Je w. Col. Ass.>> gyarmatait, s keressük fel népünket munkáj ánál.
I. MAURIOIO.

A buenos-ayres - trenquelauquemi vonalon kilencz
óra alatt érkezik az ember a Buenos- Ayrestől körülbelől kétszázhetven kilométer távolságra levő, Nuevo
de Julio kerületben fekvő Carlos-Cazares állomásra,
ha útjában mindég nyugat felé, az Andes h egylánczolat
irányában tart. Egészen sík terület ez, amely a magyar
pusztát juttatja eszünkbe, s mely a főváro s közelébon
teljesen kultivált, measze távolságban pedig ritka népességü. Cazares állomásnál ki kell szállani, s innen
egy primitív úton - a tökéletes köhiány miatt itt csaknem lehetetlen az utak építése - másfél óra alatt
Mauriciora ér az ember, a me ly azelőtt «Alice>> és
·~g~rrobo >> estanciákból állott, s a melyen körtiluelol husz kereszt eny
· - franczia éH olasz - kolenista
~salád lakott.
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helyéül szolgál. A kolónia, a mely maJdnem sza?ályos
négyszög alakjával bír, tíz négyzetl~gua, vagy1s huszonötezer hektár területet foglal magaba, melynek egy
részét kis tavak képezik, másik részén pedig fiatal erdöcskék szakítj ák meg a síkság egyhangúságát.
J ó karban tartott me zei utak vezetnek a kol onisták
telepeihez, a kiknek száma harmadfélszáz család, 'Vagyis
ezernél több lélek. Ezen népesség hat, tíz, tizenkét ház ú
csoportokba v~n osztva, oly módon, hogy pl. két, három, öt, vagy hat ház ból álló sor egymással szemben
fekszik, míg a közbe eső terület közös legelőill szolgál.
A ház és a ke1·t (quinta) t erülete körülb elől hetedfél
hektárnyi, a mellette lévő szántóföld átlag öt\en hektárnyi. Egészen egyszerü, pléhvel vagy náddal fedett
parasztházak ezek, amelyekben két-három szoba \an;
a konyha pedig szabadban van. Minthogy az állatok
egész éven át szabad ég alatt maradhatnak, istállóra
nincs szükség. F ejés idejekor a köz elfekvő, gei·endákkal és dróttal bekerített COlTalba terelik a marhát.llinden családnak egy-két ló vagy öszvér, négy pár igásökör és két tehén áll rendelkezésére, azonkíri.U a szükséges földmívelési eszközök; a cséplőgépek azonban a
társaság birtokában maradnak, mely n, végzett mtmkáért a betakalitett gabona bizonyos százalékát kapja.
Argentiniában ugyanis igen fontos, hogy az aratá.st
gyo1·san be fej e zzék, mivel a vetés gyalu· an hirtelen
A gyarma
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étik, s azonnal ki kell csépelni, különhen a mag mind

kihullana. Ezért kell ·gépekkel dolgozni, hogy a cséplés
mentől hamarább befejezhetö legyen.
Az aratás idej e január havára esik, s ha az ember ez
időtájt érkezik a gyarmatra, valóban fenséges és épületes látvány tárúl szemei elé. Már a kora r eggeli órákban, a szabadon végzett ima után, apraja, nagyja
az aratógép körül foglalatoskodik, ké,éket kötöz, 8
nagy ügyességgel halmozza egymásra a gabonakereszteket. Itt-ott felzendűl egy dal is; orosz népdalok emlékeztetik a moAt már szabad földmívelőket utolsó hazáj ukra; sa r égi bibliai kor visszha.ngj a gyanánt, őshéber
énekek szólalnak meg az új Kanaán ban. Lo,akon j6re,
ebédet hoznak a munkásoknak ifj ak és leányok, mert
még az asszonyok és a gyermekek is meglepő gyorsasággal tanúlták meg a lovaglás mesterségét. :N"aponta
lehet látni, hogy félig felserdült fiúka magyarfajtájúakhoz hasonló kis lovaikon a nyájat a mezőre, -ragy
haza terelik, s a bennszülött gau chókhoz hasonlóan, nyereg nélkül, mint a szél, nyargalnak a síkságon végig.
A m easzefekvő tanyákról m ég az iskolába is lovon
jönnek a gyermekek, s a közeli szomszéclságban potrero (legelő) van szabadon hagyva, a hol a lovak a
tanítás ideje alatt kedvükre legelhetnek. - Minden
gazdagabb architekturát és díszítést nélkülöző, egyszerű
ház a zsinagóga, de azért a szolgaságból felszabadult
népnek itten égbe szálló imái nem kevésbbé forróak és
ájta.tosak, mint azok, a melyek a vén E urópa nagy,
gazdag zsinagógáiban az Ég {;ra elé törekesznek.

II. AZ ENTRE- RIOSI GYA.R!\IATOK.

A P arana és az "C rugu.a y folyók között,. melyek
, ük.~helyén a La Piatát alkotják, fekszik Entreegyesüles
·
1
Rios ((c a folyók között,,) tartomány, a melyet, Jo~a ne\ eznek Argentinia Mezopotámiájának. J ellegere es alakzatára nézve Buenos-Ayres tartománynak egyenes
ellentéte. Argentinia legjobb tartományainak egyike
ez, melyen a dombos vidék üde zöld, nandubay- és
quebradofákból álló erdőségekkel váltakozik, földje,
melyen a bumus méternyi mélységií, gazdagon van
megáldva, s minthogy mindeddig csak kis részén van
a föld megmívelve, gazdag jövő Yár reá.
A zsidó gyarmatosító társaságnak ezen tartományban vannak legkiterjedettebb birtokai, mintegy ötten
négyszög mértföld, melynek csak egy 1·észe Yan még
betelepítve. Itt van a ((Clara» neru gyarmat (Hirscb
báróné neYéről elnevezTe) és San-Antonio, 'alamint
azon gyarmatok is, a melyekre az ezen é\ folyamán
Argentiniába küldött családok telepedtek le; közel
négyszáz ezen családok, s háromezernél több a lelkek
száma. Talán kissé különösnek tünik, hogy egy zsidó
gyarmat San-Antonio nevet nsel, ezen tény magyarázatálli megemlítem, hogy az egész teiTitórium azelőtt
egy szigorúan kat~olikus gyarmatosító tár·aság tulajdona 'olt, s egyelőre megh~oyták a föld r ém. ne,ét
Héber ne,ök
\an ellenben a narr
Cla1·a kolottia P-OT
•
• •
o.;
""bJ e
csoportJainak, mint: Kirjath arbah, Ros Pinnah, Carmel, RacbeL
Ha az entre-riosi kolóniákhoz

1 - • t · 1egak8J.~··. ll.UA JU ru,
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tanácsosabb, ba Bnenos-Ayresben a <<Plattense» társasáa eayik hajójára szállunk, az Uruguayon végig
Con:eption de l'Uuruguay-ig hajózunk, s onnan vasúttal Villaguay állorolisig roegyünk, amely dhecte határos Claráva.l, vagy pedig Colon kikötőj éig hajón tesszük
meg az utat, a honnan kocsival néhány óra alatt el
lehet érni San-Antoniot. Mindkét esetben tizennyolczhúsz órát kell az útra szánni. Ha nem csalódom, Conception de !'Uruguay vá1·osa az, a hol Czecz jegyző
lakik, a ki fia a magyar szabadságharczból jól ismert
Czecz tábornoknak, mely utóbbi Argentiniában igen
előkelő állami hi vatalt visel.
Clara gyarmat, melynek területe meghaladj a a harminczezer hektárt és a melynek ezerkétszáz lakosa vah,
tökéietesen elüt Mauriciótól. A talaj formáczioja dombos, nyugaton magasan fekvő erdő terül el, a házak
nincsenek kis csoportokba elszórva, hanem több, faluhoz hasonló telepet képeznek,_úgy, hogy a kolonisták
sfu·iíbben laknak egymás mellett, s az élet is sokkal zajosabb. Számtalan vízér szeli át e területet, úgy, hogy
meg van könnyítve a vízmedenczék (taj amares) építése,
melyek a barmoknak itatóúl szolgálnak. Két iskolája és
több zsinagógája van a kolóniának, az egy kis erdőcske
közepette fekvő kórház nagyobb, mint a Matu·icióban
v~ó, és az egész terület lakottabb és népesebb benyomast tesz. A növényzet is többféle itten. Mint minden
gyarmaton, úgy itt is főleg búzát termelnek, minthogy
a~o~ban a talaj és a ta1-tós meleg a szöllővessző ültetés~t ~? ~e.gengedik, a szöllömivelés is vil:ágzik. A Bessa~.ahlab?llde telepitett kolonisták, kik gyakorlott dohányültetvenyesek' ezen gazdagon J.ov
.. edelm ez ő' kulturáL1 IS
•
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meah ono.g1'tották • Ellenbon kevésbbé sikerill itt a. r ozs
és : burgonya, a melyet Ma~1r~cio l~kó~ , na~ Sikerrel
termelnek s r égi or oszor szagi trA.chcziokat Igy fenntartsA..
Cl ara gyarmattól körülbelől · tizenöt kilométernyire
fekszik San-Antonio, roely előbbinél kisebb és kevésbbé
népes. Tizennégyezer hektárnyi területen fekszik s neaveclfélszáz lakosa vn.n. A kolania kétharmadrészénél
o .l
nn.gyobb teriHet későbbi gyarmatosok számára van
fenntartva. San-Antonio különben inkább hasonlít
Mauricióhoz, mint a szomszédos Clarához, mert a kolonisták San-Antonióban is négy házas csoportokban
laknak, melyek közül kettő -kettő van egymás mellett.
Az entre-riosi gyarmatok lakosai között igen sok nagyon intelligens elem van, fiatal emberek, a kik Oroszorszfl.gban egyetemi tanulmányokat kezdtek meg, fiatal
leányok, a kik előtt nem ismeretlen a zene bájos múzsáj a s a kik bá1·mely szalon társasága közé igen j ól
beillen ének. De ezen in telligenczia nem akadályozza
őket abban, hogy a mezei munkához der ekasan hozzálássanak, sőt inkább emeli tetterejüket és azon törekvést, hogy szorgalom, takarékosság és kitartás által az
évek bizonyos sor a múltán önálló, független birtokosA.i
legyenek a földnek, melynek felvirágzása jobbára az ő
szorgalmuktól függ. Ezen két kolónián kívül ott "Vannak az épen betelepített családi csoportok koloniái
Entre-Biosban, melyeknek más alkaloulmai talán külön fejezetet fogok szentelni.
.

Ezen gyannat Santa.-Fü tartományban fekgzik, a
Utl:l v f~ntrc,Bío1-Jt61 nyugktra, a Paranán túl Gran•
G'ha~;,,tól l'l-AyrN~ tarl(Jmányig húzódik. Santa-Fé Al-gentíníának Jtgr6gibb ~lE:pitő ~rüJete, itt különö~~n
~(Jk ~vájczj ~s f>]a.<)z telepedett Je, a kiknek egykori:
eh,z0rt gyarmatai virágzó városokká alakúltak át. Argentíníában véletlenül ittén keletkezett az első zsicló
gyarmat ÍH.

1888-han nehány rmigráns-család Oroszországból
l'úrhtba jijtt, a hol egy lelketlen ügynöktől állítólag Argtmtiniában fekvő fiíld eket vettek. A midőn szegények
t,thwrkeztek, látták, ho{,ry a. megvásárolt terület nem is
lütí:zik, H örülnii;k kellett; hogy egy aanta-féi birtokostól
Palu.cios álJ omáshoz közel a szüks6ges szántóföldet,
VtLlftrnint a heruházáHoklJoz szüksóges összeget megkaptúk. A föltótc.,}ck Hzigorúak voltak, H azerencséjök
Hern volt, rrlÍVf;l ft aáHkák clt>uaztitották az aratást. A koloniHták na.gy nyomorlHt jutottak, a melyből a <<.Jewisb
Colon. AsHodati()n ,, szaht-tdítá ki, a m onnyibcn a. gyartnatot vódnökaége nlá vette, a fölelet megvásárolta, s
így moHt ezen gyarmatnak is tulajdonosa.
MoaeHvillo moHt közel négyszáz lelket számlál, a kik
között igen Hok clet·ók fülc1míves van, mintbogy már
Whh esztendei tapasztalattal bírnak. A tízezer bektárt
magában foglaló tcrületen még sok <~lot" szabad, s még
ezen ÖHz folyamán he fogják telepíteni ogy kolonista~sa~attuJ, mclyet OroHzorHzág északnyugati tartomáyalban mm~tan szot·vezuck. A lakosság ezen gyarmaton

. l akhoz hasonló házsor okban lakik s könnyen meg.
'L k-o- lrozo
- - ,..
. fa v., b ~ ezek a me sze 1degen~
... t. emerlheiO, Oo.·
•
•
•
dni
k a lehetó legközelebbi szomszedsagban mara
bere
.
·
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_ kesznek, hogy m egtámadtatas eset€n egyma.s egi tore
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, a · re lehessenek. Ilyen esetek mar e o IS or
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.
hogy m.indkét részen nem csak sebesült-ekben, e m eg
elesettekben sem volt hiány .
Az előbbiek nyomán képet alkothatunk magunknak
arról, mi a •J ew. Col. A.ss.» munkás ága folytán a
zsidó földmi velési gy&.rmat{)k l étesíf.ése köriil történt, Yala.mínt arról is, hogy mily módon Yannak ezen
gyarmatok szerYezYe. Megemlítem még, hogy a társulat
központi igazgatósága Párisban van, és hogy Hirsch
báró, idej ének és munkálkodásának legnagyobb r é zét
ezen ügynek szenteli. A helyi igazgatóság BnenosAyresben van, melyben két igazgató "lezetése alatt
nagyszámú hivatalnok müködik. A társaság ellenőrző hivatalnokai az egyes kolóniákban vannak, a
kolonisták pedig saját keblükből választanak egy képviseletet, m ely az általános érdekeket gondozza. _Akolonisták a földön és a házon kívül a szükséges igás állatokat és a .s zerszámokat kapják, továbbá bizonyos, életfenntartásukhoz szükséges összeget, előlegképen az aratásig. Az ebből keletkező összes adósságot tizenkét én
részletben kötelesek a társaságnak visszafizetni s ekkor
földjüknek szabad tulajdonosai lesznek. Szorgalmas
munkálkodás által, s ha semmi különös elemi csapás
közbe nem jön, a gyarmatosok kötelezettségeiknek
könnyen fognak eleget tehetni.
IS

3

34

AZ ARGEN'tiNLU ZSIDÓ FOLDMIV.F.Lé> GYARMATOK

Korai volna már most itéletet alkotni ezen, nemcsak
az orosz zsidók, hanem az egész zsidóság jövőjére
nézve oly fontos vállalat végleges sikerüléséről, mert
kiszámíthatatlan és előre nem látható tényezök könynyen meggátolhatják a megkezdett munka békés fejlödését. Azonban az a gyakran hangoztatott vád, hogy a
zsidó nép nem alkalmas a föld megmívelésére, alaposan meg van czáfolva, té:p.yek bizonyítják, hogy a zsidó
odaadással szanteli magát a földmívelésnek és derekasan végzi munkáját; az argentiniai gyarmatokon nem
szabad idegen munkást alkalmazni, mindent a zsidó
kolonistának magának kell megtennie. Látva azt, hogy
ezen kolóniákban csakis búzával körülbelől húszezer
hektár van bevetve, ami közepes jó termés esetén is
kétszázezer mm. buzát szolgáltat, meg kell vallani,
hogy itten fontos, jelentékeny munkálkodást fejtettek
ki, a mi a későbbi jövőt illetőleg, szép reményekre
jogosít.
,
Igy vált valósággá, a mit sokan álomnak tartottak
és ujbóllett nyilvánvalóvá a zsidó nép kimerítbetetlen ereje.
Pária.

Dr. Sonnenfeld Zsigmond.

ZSIDÓ NÉPMOZGALMl STATISZTIKA.
A m~ayarországi zsidó népmozgalmi statisztikából
akarok egy-két adatot elmondani. Egy nehány régi tényt
akarok felsorolni, közismeretü, megdönthetlen tényt, a
melyet mégsem ismer a publikum, annyira nem ismeri,
h ogy ezekkel merőben ellenkező dolgokat hisz és gondol a zsidók n épmozgalmi viszonyairól. S e közönség
alatt, a mikor azt mondom róla, hogy végtelenül hamisan van informálva a zsidók népesedési arányairól,
értem magukat a zsidókat is. Szó sincs róla, magunk se
ismerj ük magunkat, magunk is vakon elhiszezük ezeket
a körülöttünk röpködő valótlanságokat. A mik helytelenségéről pedig olyan könnyü meggyőződni ; könnyü
már csak azért is, mert hiszen a n épmozgalmi statisztika érdemel a legtöbb s szinte föltétlen hitelt a statisztikának minden ágai között.
A közkeletü zsidó n épmozgalmi valótlanságok közül
akarok egynéhányat bemutatni, hogy azokat a statisztika igazságával megvilágitsam. Az 1889., 1890., 1891.
évek n épmozgalmi statisztikáját fogom e czélra fölhasználni, mint annak ttz utolsó három évnek az adatait, a
melyet már részletesen feldolgozott az országos statisztikai hivatal.
3*
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Beszélnek a zsidók nagy szapor~ságáról. Mily AZttpora f~j, 1nily nagy ~ pro_duktivitása! Jó bará~ok ÓR
ellenségek ogyaránt hll'detll\: ezt a nagy generat1v képessógot - mindketten megfeledkezvén arról, hogy
vn.gy ez fLZ állításuk igaz s akkor hazugság a zsidók
magas szellemi szinvonaláról szóló köz felfogás, vagy
ez utóbbi igaz s nJrkor nem lehet való a nagy propagativ erőről szóló legenda. Mert azt törvénynek lehet
tekinteni, hogy valamely faj kulturális em elkedésével
ogyütt a faj generativ erej e csökkenni fog. A szellemi
Hzinvonal magasságának a kérdése itt nem tartozik rám
A azórt egyszorüen ideirom a Magyarországon élő hitfelekezetek szaporasági arányszámait. Az élve szülöttek
sztttna ~t Magyarországon-Fiume és Horvát- Szlavonorsztíg nélkül- 1889-ben 654.885, 1890-ben 613.913,
1891-ben 646.41 2. Ezek között volt
1H89-ben

1890-ben

189J -ben

róm. kath. ___ --- --- ----- 327.670
görög kath. --- --- --- --82.739
görög keleti
--- --- - ·- 86.694
ó.gostn.i - 45.107
-- --- --kálvinista. . -- --- --- ---- 88.835
zsidó
--- --- --- --26.n77

307.699
72. 30

323.737
77.532
86.131
44.33f)

---

---

7~.f)24

42.488
83.530
25.382

ö.OB~

26.338

Ha már most e számokat az egyes felekezet ek számához tu·áuyítjuk, akkor megkapjuk az egyes felekezetek Rzu"let.tt:JSl· atányszáma1t,
.
· az egyes felekezet ek szaporaH~gánn,k mórtékét. Az n,rányszámok, a m elyek n,zt
m.utatJák, hogy az egyes felekezeteknél 1OOO lélekre
hany születés esik, tíz éven át a következök voltak :
r,
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r. knth.

1881-ben
1882-ben
1883-ban
1884-ben
1885 -ben
1886-ban
1887-ben
1888-ban
18H9-ben
1890-ben
1891 -ben

46.41
47.49
47.84
48.80
47.54
48.20
46.41
45.60
45.84
42.40
4,.50

~·

kath.

~· keleti

43.39
45.55
46.23
47.68
52.95
48.04
47.85
48.35
47.61
43.92
46.47

42.39
41.95
45.03
45.20
44.15
44.66
43.06
41.93
41.48
37.88
41.58

evang.

ká.Jv.

zaic16.

39.06
40.49
40.11
40.63
39.44
44.66
43.06
41.93
41 .48
37.88
37.43

39.12
39.87
41.34
42.05
41.11
41.88
50.50
40.41
40.81
37.92
38.77

35.80
36.31
36.2R
36.90
36.2'7
37.06
36.44
37.07
36.84
34.51
36.91

J\tlinden megszakítás nélkül való következetességgel
mutatju. e táblázat, h ogy a zsidó n legkevésbbé szapora
obben az országban, minden felekezet jelentékenyen
folülmulja azt. A születési a1·ányszámon kivüllátható
or. abból is, h ogy példáuli 890-ben az ország lakosságának 4.64°/o-a volt zsidó, ellenben az élve született gyermekek közül csak 3.13 perczent az; 1891-ben pedig ~L
zsidók lélekszáma 4.69 perczent volt, míg a zsidó születések aránya csak 4.090/o.
Nincsenek adataink, a malyekből a születések arányszámait még pontosabban lehetne levezetni, nem tudjuk, h ogy a n emzésképes női népességben a zsidók mily
aránynyal particzipálnak. De ennek ismeret e nélki.i.l is
mesének kell kij elenteni a zsidók nagy. szaporaságáról
szóló állításokat. A statisztika igazsága ellen nincs ellenvetés s n em lehet különösen arra hivatkozni - pedig
sajn os ez még hivatalosan is megtörténik - hogy a.
zsidó anyakönyvvezetés pontatlanságaiban van r észben
(;LZ oka ennek a jelenségnek. Hisz ott, a hol ez a, pontnthtl1ság teljességgel ki van zárva, Budapesten is aijt
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látjuk, hogy a zsidók születési arányszám a jóval kisebb,
mi.nt a többi felekezeté. 1,890-ben és 1891-ben Budapesten ezer lélekre jutott
római katholikusoknál
--- --- --- - -- 38.7 születés
((
36.5
&z evangetikusoknál --- _:_ --- --- --((
a kálvinistáknál
--- ·-- - --- --- · -- - 35.6
((
30.1
& zsidóknál
--- --- --- --- -- - -a,

És bármely vidékét az országn ak n ézi a.z ember,
mindenütt ugyan ezt az er edményt látja, hol kisebb, hol
nagyobb mértékben, de egyforma következetességgel.
Budapesten 1890-ben a zsidók 2 1.00 perezentj ét t ették
ki a lakosságnak, ellenben a zsidó születések száma
csak 17.71 o;o -a volt az összes születéseknek. Igaz, n em
mindenütt ily nagy a különbség a zsidóknak, !akóssághoz való aránya és a szi:iletések számában való participálása között, de hogy Budapesten ily nagy a differenczia, az - azt hiszem- ujjmutatás lehet a különbség okainak kiderítésére. Nem akarok se kulturpolitikai,
so ethnografiai, vagy demografiai munkát irni, azért
egyáltalán nem foglalkozem a.z okok kutatásával. Elég,
ha magát a. tényt mutatom be a számok ké1·lelhetlen
biz.?nyitékaival együtt .
.. Osszeesi,k ez _a j elen ség azzal, hogy a zsidó házasságkotések szama I S aránylag kisebb, mint a többi fel ekezeteké. Volt ugyanis
n. h&za.sságkötósek s

1889-ben
1890-ben
JR91-ben

--- --- -·--- --- --- -·--- -- --- --- ---

ebbő l

Rzt\ron.

zsid6

122.~3 1

5.161
5.214

123.549
131.128

5.48~
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Míg tehát a zsidók számaránya 1890-beri 4. 67 °/o és

1891-ben 4.690Jo volt, addig a házasságokból 1890-ben
csak 4.220/o s 1891-ben 4.17 perczentjutott a zsidókra.
A mi már egymagában is eléggé megmagyarázza a zsidók kisebb születési arányszámát. Ha a zsidó házasságkötések arányszámát keressük, azt találjuk, hogy Magyarországon 1890-ben és 1891-ben ezer lélekre jutott
a 1·ómai katholikusoknál 8.4 h ázasság
9.1
((
a görög
•
.5
a
«
keletieknél
8.6
((
az evangelikusoknál
8.5
t!
a reformátusoknál
7.5
«
a zsidóknál
f(

Erre megint azt mondják, hogy ez arányszámok azért
alakulnak így, mert az ország felső r észében a zsidók
között oly házasság van, a melyet a törvény nem ismer
el s a rnely ezért a statisztikában nem is szerepelhet.
Csakhogy ez az ellenvetés nem áll meg, mert hisz
Budapesten 1890-ben 4110 házasság-kötésből csak 676,
vagyis 16.37 o;o volt zsidó, míg az egész népességnek
21.000/o-a volt zsidó. Egyáltalán nevezetes dolog, hogy
mily nagy az összhang a zsidók házasságkötési és születési arányszámai között, ha a zsidók számát az egész
lakossághoz, a zsidó házasságokat az összes házasságkötésekhez és a zsidó születóseket az összes sziiletésekhez viszonyítjuk. Ime egy kis összeállítás :
1890-ben H't91 ·ben

a zsidók száma az összes lakossághoz képest
a zsidó házasságok száma az összeshez •
tt. zsidó születése~
«
•
«
«

.f..67 lill
4.22 «

".690 ()
4.17 •

·1-.13.

4.09.
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J4J7. iR cl ~g moggyő~őon rnutn.tj a, hogy ki vnu zát'VtL tt

Atn.tis1.tikánn.k milHl on illotóktclon mcgzn.vttl'EÍAa H n.
lubHtSRágkötéBck l<iRchb n.nínysí'íám~íh6l vonhn,t6 tn nnAligolul!t nom n.lton\.lja n, törvénytclon gyel'mokok RttLtiHztikújn, som. S1.omorü <lolog, hogy a zai(ló törvénytclon
gyormokok Huímn n.z utolsó <'vtizcden r op})ttntul omolkedett 1::1 anínylag moAt rraír eléri a többi folekezetek
ti)rvónytcl cn a~ül öttoin ol< a Rzámá.t, rle azért még nom
hnladjn, mog ltzolm.t oly mórtól<ben, hogy kéte lkedni
koll onc tt 1u\~aA~:~ági ~:~t~tti sztikn, rnogbizhn.tósó,gt\bn.n.
NPvczotoR j<'lt'nRrg, l1 ogy tt feJ Hő vft.nn egyókhon m ogdöhheutlhm lHtgy n. ti>rvénytr len sziiletéHok Rr.f\nln,,
n.rá11ytnltmnl lUtgyobh, 1nint ~t töhhi f'cl<'lw~wtrl<n ó J ,
rníg mtísutt n.ránytahtnul kiHohh. Igy MáraltutroAha.Jl
1R91-bNl <'Z<'l' zHidc'> uj Hztilött közill 4·96 volt törvónytel<'n, holott 1887 -bon CHftk 1H8 volt ftZ ; ugy anCHfl,]{
1R!) J -hon Márnnutroabu.n ~t r6mnj kn.tholilnu;olnlltl H(),
n. görög kntlwlilntaolmál 65 volt }t törvónyt<'lcn aziil<'t~Hllt'k ltl'tínyHztím•t. Má~; n viazony Budn.peaton, rt hol
10.000 l<ntholikua gyo1·nwk 1<özül12!3, tizozor lutoniulHI
ki>ziil11fi, tiz<'zor rofol'lnatual<özíH 123, ÓH tizezor zsidó
ujHzii lött l<<>ziH oHnk :34 volt törvónytPlon ftZ 1890. ÓA
1R91. óvokhon. Igen l<onw ly tnogfoHtolást igónylő köl'rlóR fl,z, hogy uti okozzo, a fol vi<léken n törvó11ytelon
HzíilotóHolowl< oz t n 11ngy o!FwloLH(HlíLHt\,t H móg fon ·
tl>Hithh vo h1a (lH~közüJwt tnhílni, l1ogy ttz moggtUo1t,LHA(·,k. Mort l<c;tHrgtolon dolog, hogy o jeJonsóg j c)ri·Hztc~Hak tt<lmiuiHztl'u.tiv ÓH nom lnon\.liH ol<o ln·a V<'zotlwW ViHHZil.

háza~Hitg, k(•VOH<'hb aziiletéH: {IH a zHidc'>J.\
f\rányltt~oH H~ttporochtfm mégiH lHtgyobb, jóVfLllutgyoub
KcvoHrl>b

1

1nin t tL

többi fo.lokPzot<'k ·.. 1881-töl

1890- i~

tL:'.

évi fitltL-

gos s~ nporo dás vo lt
It
IL

római lm.tholiknsoknú.l
görög
C(

---·

.. •
• ••

--•

•

n göl'ög koletioltn ól --- --- -- - --iLgostn.iaknM
--- --- --- --t·oformátnsokuM _ -- - --- --- --7.Sidóknál _ ___
__ --- -- - • _

1.17u/u
1.H· «

o. (j() «
o.nn ..
0.9~·

«

1.:-l2 ((

A nngyohh sznporochtAnnk pedig két oka lohot: Vttgy
tonnÓH7.otoR, vngy - h ogy ügy mondjttlll - politikn.i.
' l 'or rn óH~otos, lm 1t 7JHÜ1ókntí1 a luthUn~l'tHi viHzonyok
júvttl l<e<l vor.őhbek , lnjn t a többi folol<07.0tekn t\l rs politikai, lm wtgyobl> tn óttókii a hev{tndorll\H, vttgy l<iHebh
~t l<ivn.ncl orl•ís, n1int ~t töhhj f ,l<,koz to1< körélH'n .
.\ l<özöuRóg l<öróht•n iH{tltal•ílloSatn tuclott és cli Rm ·rt
té11y, hogy a zsidók btt.Utl07.ttSi viszony1ti jóval k<1dvczőbl>ok, mint a többiokó. Moghalt ngyn,niH
1889-bon

J890·h(\l\

rómn.i katholikus 217.U9~
«
görög
52.09
görög keleti
06. 11
(t.gosto.i
:i~ . 327
t·eform6.tus
n~. 7us
v.ai<ló
1 2.H5~l

2ct-3.19H

IOOJ ·ht'n
2;)~. (

63

f>6A·27

nfi.927

7~.0

1·

7~.-t.!H

:~4·J~39

:~6.~!7:)

~

7:l.1·2B
14·.06!)

HG. 9

J a. 7R:~

Az ÖH~ZOH lHtl{Lioz{LHokl><'> l toluít t'889-hon 2.850/o,
l HHO-b(•Jt 2.8 1O/o <'·H 18f) J -hon 2.96 .)'utott n z~;id<lkrtt , It
mi - <'gyh(!Vc·tvo n. 1H~ J>t'BH<''gho~ vnló ~trú,nyokkal HliL t' ogymagt\,hn.n iFJ nuttn~jn, ktldVt'zőbh luthílozt\.Ri viH?.oll,YILilutt. M6g inkítbh l<itiiltilt oz a1<1H>r, hn. öpp úgy, n1int
IL HZtiloLÓHoknól, itt ÍH tt~ ltl'Ú,llyH~Á.lUOkU.t k Ol'OBHiik, Vttg,YiH
azt, ho~y nz Ol{Y6H fo lol<ozotoknól o~or-oz( r h\lokr<~ hú.ny
l

•
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halálozás esik. Ez arányszámok az utolsó tíz évben a
a következők voltak :
1881 -ben
1882-ben
1883-ba.n
1884-ben
1885-ben
1886-ban
1887 -ben
1888-ban
1889-ben
1890-ben
1891-ben

r. kath.

g. kath.

g. kelett

ev~ng.

k41-..

39.35
40.44
33.10
32.00
B3.89
32.12
35.64
33.26
31.91
34.02
34.2

34.12
35.75
33.44
30.74
32.89
32.80
35.25
33.43
31.97
34.64
35.0

Z!!idó.

37.06
36.9
34.42
33.30

32.17
33.05
30.32
28.66
31.90
29.81
31.93
30.28
27.1 8
28.98
30.1

33.99
34.40
28.69
29.30
31.47
30.95
32.46
30.72
28.85
30.41
31.7

19.4·3
18.41
17.17
16.80
18.00
18.39
19.34
19.13
17.81
18.74
19.6

a3.9~

34.2!)
36.25
33.76
30.b0
33.51
34.0

Tehát 10000 katholikuara 340, 10000 zsidóra csak
196 halálozás esett 1891-ben. S ez a viszony így van,
ősrégi idők óta ; sőt talán azt lehet mondani, hogy az ·
utolsó időben a zsidók hátrányára rosszabbodott. Ha
már most felvesszük 1891 elején egy tizezer főből álló
katholikus és ugyanannyiból álló zsidó em bercsopor~ot,
akkor az első az év végeig születések utján gyarapodott 445 fővel, de fogyott 340 fővel, úgy hogy a gyarapodása 105 fő, vagyis 1.05o;o; a zsidó csoport ellenben
növekedett ~69 taggal, fogyott 196 lélekkel s így gyarapodása 167 fő , vagyis 1.67 o;0 • Az tehát kétségtelen,
hogy a zsidók nagyobb szaporodását a kedvezöbb halálozási viszonyok idézik elő.
Az mármost a kérdés, hogy ez a kedvezőbb viszony
hol található: a gyermekhalálozásnál-e, vagy a felnötteknél ? E kérdésre megint az arányszámok adnak
f~leletet. Me~halt 5 éven aluli gyermek

STATISZTIKA
zsrno, "'E'PMOZG-AL'Ml
,,

1889-ben

r ómai katholikus
görög
<<
görög keleti
evangelikus
kálvinista
zsidó

1890-ben

1891-ben

119.415 133.246 139.369
30.152
29.139
27.543
36.451
35.104
33.088
17.356
16.293
15.110
36.ú33
32.867
30.931
6.824
6.593
6.105

..
·mekhalálozásból 1889-ben 2.62 o;o,
Az osszes gyer
.
.
,.. 90 , ,8 1891 -ben 2 55o;0 JUtott zs1dókra.
1890-ben 2.o ,o e
·
·
. .
Tény tehát az, hogy a gyermekhalandóságl Vls,zonyok, a
zsidóknál sokkal kedvezőbbek, mint ~ ker esztenyakneL
Preczizebb és világosabb képét kapjuk ennek, ha azt
keressük, hogy a gyermekhalandóság a~, e~ es felekezeteknél-az élve-szülöttek hány p erczentJet erte el. Volt
pedig ez a perczent :
1889-ben

a római katholikusoknál
((
a, görög
a görög keletieknél
. az evangelikusoknál
a kálvinistáknál
a zsidóknál

36.44No
33.30 ll
38.16 l(
33.50 ti
34.83 ((
22.95'

1890-ben

1891-ben

43.30 0/o
40.02 ll
43.93 «
38.34 «
39.il6 «
25.95 «

43.05o,u
38.89
42.32 4I
39.15 «
42.46 «
25.91 c
f(

Ez a kimutatás föltünteti azt, hogy ezer élve szülött
katholikus gyerm ekből 430 hal meg ötpdik évén ek betöltése előtt, ellenben ezer zsidó gyermek köz ül csak
259 pusztul el ebben a ko1·ban. Ez a tény, míg egyfelől
örvendetes magyarázata a zsidók erősebb szaporodásának, megmagyat·ázza azt is, hogy honnan eredt a zsidók
nagy szaporaságának a látszata. Egyszeruen onnan.
hogy ha kevesebb zsidó gyermek születik is, de aránytalanul több marad életben. Ha fölveszünk 250 ka.tho. likus és ugyanannyi zsidó családot, a melyek mind-
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egyikének 1891. elej én 4 gyermeke volt s azóta több
n em született, akkor 1895. végén, a katholikus családoknak 570, a zsidóknak 7 41 gyermekük lett; míg tehát
előbb mindegyiknel< átlag négy gyermeke -volt, 1895.
Yégén a zsidóknak átlag h ár om s a katholikusoknak
csak két gyermekük lesz. S a gyermekhalandóságnak
ezt a. nagy különbözőségét a ke~·esztények nagyobb születési aránya n em képes kiegyenlíteni. 1890-ben 1OÖOO
katholikus lélekre 424 katholikus élve szülött gyermek
jutott s 10.000 zsidóra csak 345 zsidó gyermek, de.megbal tízezer lélekl·e 192 katholikus s csak 96 zsidó gyer.mek, úgy hogy 249 zsidó s csak 228 katholikus marad
meg.
.A hitfelekezet eket is föltüntető kortábláink nincsenek s így nem tudjuk, hogy a felnötteln1él a zsidók
halandósági viszonyai miként alakulnak a többi felekezeteknek ebbeli viszonyaival szemben. 1891-röl vannak részletesebb adataink az elhunytak koráról kapcsolatban azok felekezetével s az év adatai azt mutatják, hogy az elhunytak összes számához képest ötven
évnél öregebb volt :
a római katholikusoknál
20.18°/o
a görög
11
19.80 ((
a görög keletieknél ___ ___ ___ ___ 21.10. ((
a.z evangetikusoknál
26.58 (l
a ká.lvinistáknál ___ ___ ___ ___ ___ 25.04 ((
a zsidóknál
___ ___ ___ ___ ___
24.82"

De hát ezekre az adatokra nem lehet sokat építeni,
mert caak egy évre szólanak. Azt azonban biztos tényn~k lehet tekinteni, hogy a zsidók kedvezőbb halálozási
VIszonyait nagymértékben a gyel'Inekhalálozás kedvező
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viszonyai idézik elő. De éppen nem kizárólag. Számokkal is ki lehet azt mutatnunk. Az 1890-ben m egha.lt, öt
évnél idősebb egyének száma s úgy e halálozások arányszáma az egyes felekezeteknél következő :
a r ómai k atholikusoknál
(l
a görög
a görög keletieknél
az evangelikusoknál
a reformátusoknál
a zsidóknál

103.830
27.288
37.980
18.546
34.121
7.190

14.34
16.48
18.3H
15.72
15.42
10.17

Ezer lélekre 14.34 felnőtt halott jutott a katholilni;soknál és csak 10.17 a zsidóknál, a minek megfelel az,
hogy 19.17 gyermekhalott esik amazoknál ezer lélekre
és 8.57 a zsidóknál. Ezek a számok mutatják, hogy a
felnőttek halandósági viszonyai mily mértékben befolyásolják a zsidók kedvezőbb szaporodási viszonyait.
De tekintsük most e szaporodás politikai okait.
Az 1880-iki népszámlálás 624.738 zsidót talált az
országban, míg 1890-ben 707 .472-en voltunk, úgy hogy
a szaporodás 82.-735 lélek. E tiz év alatt született
247.611 és meghalt 122.350 zsidó, úgy hogy a születések fölöslegének 125.261 lélekkel kellett volna gyaa·apítania a zsidók számát, a mely azonban valósággal
ennél 42.526lélekkel kevesebbel szaporodott. A m.ikor
pedig azt látja az embel', hogy a valóságos szaporodás
még a természetesnek se felel meg, méltán kérdheti:
vajjon, hol van az az állítólag oly óriás nagy zsidó bevándorlás ? Hogy e tiz év alatt 42.526 zsidó kivándorolt az országból az bizonyos, mert különben itt találta.
:olna őket a népszámlálás, valamint hogy bizonyos az
ls, hogy alig lehet .j elentékany az olyan bevándorlás, ~

mely n em tudj tt. nwgaJutdtUyozui n, \'u.lóságos sutpoi'<J.
dásnn.k a természetessol s~om ben vttló ily n agy hiányLít.
l\ltisképp i ki lehet mutatni, hogy az ft hh'heclett ben l.udorlás vA.hMni nttg.Y u en1 lehetett. Az 'l 880-ild zsidó
népességén ek n.z 18 O-iki szülotési anínyszám ok sze1·int
~23 . 270 gyermekeket kollett volna 1n·odukálnia, tehát
mindössze 24.23 1 gyermekkel kevesebbet, mint a hány
tényleg sziUetett, a mi pedig 67 .77 4 léleknek felel meg.
Ennyi lehetett volna tehat a bevándorlás. De ha az
összes halálozásokat ttz 1880-ban 1neglevő zsidók R
azok ivtl!dékainaJr te1·hére 1"esszük, illetve föltesszük
is hogy a bevándorlottak s azok_gyermekei közül egyetlenegy se haJt meg, akkor is 18.195 zsidóval többet
kellett volna az 1890-iki n épszámlálásnak itt találnia,
mint a hány tényleg itt volt. Ha teh át a bevándorlók
száma 67.774lett volna s a hiány mégis 18.195 lélek,
akkor tiz év alatt legalább 85.969 zsidónak kellett volna
kivándorolni. A mi pedig nyilvánvalóan nem igaz.
S igy nem igaz, merőb en n evetséges a nagy felvidéki
zsidó beáramlásról szóló mese is, ellenben mint föltétlenül biztos ténynyel kell számolni egy nagyobb arányú
zsidó kivándorlással, a melJI·ől pe Jig eddigelé keveset
hallottunk.
Hogy ez a kivándorlás mily nagy, azt nem tudj uk,
mert se magáról a kivándorlásról, se a kihonosításokról nincsen hitfelekezetek szerint megkülönböztetett
statisztikánk. De biztos ténynek lehet tartani, hogy
Magyarországon jelentékeny zsidó kivándorlás szerepel a zsidó szaporodási arányok korrigálása körül.
Ime, ez az a szerény tény, a melyet a zsidó népmozgalmi statisztikától kiemelni akartam, hogy azokkal

.
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holyroigazítsstk ogynehány a zsidó u ópmozgalmi viFJzo-

nyo1u·a vonatkozó hamiH nézetet. Sol{kal 1·észletesebu
tollotott volna ez a kis statisztika is, ha az Évkönyv
tero 1negon gedte vohHL. Igy móg csak annak az óhajtáso1nnnl{ akarok ldfej ozóst adni, hogy lrja meg valaki,
önálló kutatások aln.pján, ex asse a zaitlók népmozgalmi statisztikáját. Azt hiszem, nagy azoigálatot tenne
vele a magyar zsidóknak.
Budapest.

Dr. Kohn Dávid.

LEA.
Borús őszi est van. A sűrű ködgomolyok szürke fá""
tyolt szőnek a kis mezőváros ódon,
roskatag házai köré;
hideg, őszi permeteg hull le szitálva a nedves, csúszós
kövezetre. Az ólomszül'ke égről kavargó árnyak omlanak a földre és lassanként éjbe borítják az utczákat és
az elhagyatott vásárteret, melynek közepén a mórstilban épített zsinagoga kőtömbje sötétlik. A ködfellegeken
át egy -egy földszintes ház ablakain átszürödő világosság piroslik, mely a felgyúló hétágú lámpák és az ü n~
nepi gyertyák lobogó fényével hirdeti a Jomkippur, a
szombatok szombatjának beköszöntését. Csak ritkán
bontja meg elsurranó léptek nesze a zsidó városrészre
boruló mély csendet és benn a házakban is ünnepi
nyugalom váltja fel a hétköznap zajos zsibongását.
A fiúk az apjukkal együtt a zsinagógában vannak; a
serdülő hajadonok otthon ájtatos imát rebegnek és a
gyermekek megszeppenve, kiváncsi szemekkel gyönyörkö_dnek a azokatlan fényben, mely J omkippur estéjén
nunden házban felragyog.
A ~oskadozó kis ódon imaház ezer lobogó gyertya
f~nyeben tündöklik és hatalmasan, mint a zúgó tenger
viharos mormolása zendülnek fel a hivők ajkain a

szent énekek. Fehér halotti köntösbe burkolva, a
<( talesz >>-t mélyen az arczukba húzva rebegik el zo_kogva a zsufolásig telt templomhajóban bűnbánó
· fohászkodásukat; roskadozó térdekkel, mellüket verdesve _vallják be halk mormolással az úr szent egyházában gyarlq földi bűneiket, hogy aztán eget ostro_mló
könyörgéssel felharsogj on a bocsánatesdeklés megtenditő véghymnusza: a Kol-nidré ·búbánatos, remény- .
kedve zokogó fohász3J.
Fönn a szent frigyláda mellett hajlongva dicsérik a
lamdenek és az ezüstszakálln vén rabbi a megbocsájtó
Istent és a «kilé» -vel együtt földig görnyedezve rebegik
el a könyörgő imák komor, felsil·ó danáját. Sűrű kö-.
nyek peregnek végig a vének izgatottságtól halovány
orczáin és a délczeg ifju Reb Simon, a kile büszkesége,
a hhes fiatal Iamden is elnyomott zokogásban megmegreszket, midőn az (( Ovinú malkenú» tör felajkairóL
Mind lázasabban cseng fel érczes, könybe fuló hangj án a könyörgő ima. «Mi Atyánk, királyunk, bűnösök
vagyunk>> Iriind hangosabban döngeti meg mellét, mind
mélyebbén temeti arczát nagy machzórjába, hogy elűzze a szentségtörő képeket, melyek őt még itt is, még
a bűnbánás sz ent napján, Adónáj színe előtt is kisértik.
Az Óvinú malkénú felbugó zársora elhangzik, a könyörgéstől kimerült alakok felegyenesednek, letörlik
könyes szemeiket, összehajtják a halotti köntöst, a talIeszt és a machzórt. A női ka1·zatról zárba p3ittanó imakönyvek csattanása, selyem1·uhák susogása hallatszik,
aztán lassanként kiürül a kis templom, csak egy-egy feh,ér alak marad ott mozdulatlanul a helyén, nagy machzorja fölé hajolva, hogy hivő ájtatosságba merülve,
Az IMIT Évkönyve 1895.
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IHtt•n(·vc• l vi t-rnH.7.HUt nt az éjRzttká.t. Az agg rabbi laRsú,
l'OAkutng léptcldwl hngyja cl imaAzól<ót éA Reb Simon
vc~gjg gomholj tL h oAHZÚ kahá~ját ÓH lut1:ját nyújtja az
1 ~ggtLHtyl\uwdc, hogy LL tmnplonHHlvarán l év ö papl 11k
njtt~jliig cilkiHórj o.
A~u~ u ld ló]> t.lY. utczánt ; kürn1 móg m indi g pel'meteY.ilc n hicl og, ŐHÚ oAÖ, u, l<öcl ncdveH fátyolként borul
m·c·Y.ILI'll l!H lwHxivtírog rnháihu, lttaiklik u folh evült tagolwu . nid og hm'Y. OllgflH l'CHY.k ot végh.{ Him on tcAtón, lnélyc• tl H~o m <'·lH• ld1Y.ZtL ktt11Ll)ját ÓH lw~o it Y.HOhóho lnólyít\•(• hn,Jlu g l m~mfol ó. A ton1plont tLjt~.tjn. ol őtt cHoJWl'tM. voré)d vc• "''Lt'jó,l< u. IAdiu.l< a női kt~Jl'Y.atról k óAod ező
folc•Hc\gc ilwt. Hitnon fc•l Hólu~jt. Nold Hin eK kit várni~L.
~C' Ill ÍM l<e•ll HÍ<'tuic•, Jl<'ll1 vt~rja ottl1011 Hcmki. Bőrig
{t.Y.\'11, did<·t·<•gvu a ltid ogt()] ör a lo.tlnthoY. ÖK l><'lóp 11 ko11101', holtivc1H fol,yoHóhu., H to l y n~ lu\rmn t'~lnl OHILll pü;logó
\' itLHY.gycn·ty iL VCiti HIÍl'giÍH ft'• nyöt. Minthn itt n1óg hiclog('hh voln u., u1int ott l<ijllll ; o1yH1n ftLf.tY<>H lol1 olot cAn.pjlL
mc•g, 111 i nt hu, u.y, utcY.t\.k l<ö<lgmnolyai lwhtLtoltltk vol nn.
11 lu'tY.hu (•H HüU~t foHY.lányu i tirnyu.ld«\nt l< hognönek köI·Htt.t'. Bt ' n y it~ u. ln.kófolxohtUm: n. fohúr tLhroHY.H~t d lotorítt·U HHY.talon ott lohognu,k u, vin~H:t.gy<' rtyt\,k IL hót11.gú
''~ii Hf, I·O't'l'tyáfollmn, u. nugy tílló tiil\ör gyo l'tytii iH 1nog
vnnllu.k gyújtVtL ÖH u, tümür, <)don, fiól<oH tölgyfu H~ <~krö11,\'(•11 iH folgyn ltul\ u,y, oY.iiHt g,Y<'rtyntu.rtól\ pit·oH pnpirl'ÓY.HÚ )\ lwlylu', hi)] kiomoll\ulő gyortyt\.i. I>P t'Y. tL H?lokntltul
ft':ll,\'llHHtlg Htl OHY.lutjtt ('} U HY.Oh~t HÖ,tót kt\rpitO:t.HtÚ fn}ni·
rol hullong<', Hütt\t tírn.vnkut, uwly<1k uymHtlHY.tón hOI·ou~oeauml< n, HY.ohn uwuuyozot<\n, n n ugy :~.ö l<l mwropoH lo\.lylu\.u, u t'(IY.fo~lnlu. tt't tmgyfnHY.<lkr(\nyolunt <lH nx lLHY.tu.lt hol'ltó nngy •lu•.rnnbörkötéHii, (\ZilHtkt;poHú ~:~;w nt köuyvolwn.
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Egy leb elet se bontj a meg a csendet, a hű öreg Cbanne
már rég lepihent és nincs, a ki háborgassa imáit. Gépiesen leül és felüti a szent bibliát. De a kúsza héber
hetük összefolynak szemei előtt és az ihlet, mely elfeledteti az egész világot és istenéhez vezeti, csak
nem akarja lelkót megszállni; anigen egyhangú mormolásában turbékoló ezüstkaczagást Yél hallani; a
sorok közül rózsás, mosolygó, bogárszemü, édes női
arcz bontakozik ki és incselkedve zava1ja meg tíjtatosHágát. Az álmodozó felrezzen és körültekint, a varázs
eloszlott. N en1! nincs itt senki, a ki háborgassa és ő
új ra rákönyököl a vén bibliára.
- Aclónaj, te adtad és ő elhagyott, .űzd el bűnös
Hzolgácltól n. kisórtő szellemeket !
És hu.lk morruolással kezd el újra. olvasni, de a síri
csenelben megij ed szavának tompa yjsszhangjától. Ha
n1ost tipegő léptok szőnyegbe süppedő n esze bontaná
1neg A. cson det , hu, 1nost édes gagyogás és csengő kaczaj
töltené 1neg ólettcl és meleggel a rideg házat - mint
egykor - tán ujra cl tudna tévedni lelke a jóleső zsibong!ÍH köz ep att a szent tan csodás útvesztőjébe, mint
ukkor, midőn a szép L eát, a pozsonyi jesive-bócherok
titkon imádott eseményképét, a dú. gazdag Re b Avrotn
ogyetl<~n lctínyát hozta haza otthonábu,.
~finő teli Yolt tL ház kaczagással, fénynyel é \idámHággtLl ; n1inő gyel'lueteg, pajkos kedYü volt a fiatal
nsszony - nlidőu tizenkilencz éves gyel'Inekeszével
fel H ein fogva n szent tanba való elmélyedé nagy életfeladatát, tninden perczben megzaval'ta. zent ihletét
ÓA nyakába csimpaszkodvl"" visszuhívta lelkét a szentÍl'ás virány~iról. hog_y gyenneteg örömmel dic ekedj~k,
4*
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milyen j ól sikerült ma a ba1·chesza, vagy hogy elszontyolodva panaszolja el, hogy az a szép hízott lúd tréfi
ám! Aztán kiszökött újra a konyhára és ő újra felvette
eszméinek elejtett fonalát, hogy egy pá1· perezezel később
a kipirult arczn ifjú asszonyka, újra félbeszakítsa és
puha gömbölyű karjait nyaka köré fonva elvonja őt
komoly foglalkozásától és csókjainak gyarló földi gyönyörére csábítsa.
Aztán .jött a gyermek, a parányi kis csipkékbe és
szalagokba pólyázott, siró és mosolygó teremtés és a
fiatal anya túláradó örömében versenyt incselkedett a
rózsásarczú babával, hogy a chalel hierogliphákba elmerült apát el-elcsalják könyvei mellől; 1najd odatette ölébe kézzellábbal rugdalódzó kis lánykáját; majd
odahívta férjét, hogy nézze 1neg, minő édesen szunclikál a piczi bölcsőj e patyolat párnáin. És ha ilyenkor a sok háborgatást megunvliL, komolyan rá szólt:
o Ne háborgass Lea, nem játék az élet! l>, ragyogó bogárszemei köny be borultak, hogy engesztelő, szelíd szavára újra 1nosolyogjon. A következő perczben aztán
máT is újra behallatszott a szomszéd szebából a kisdedét ringató anya lágy bölcsődala, összefolyva a férj
ajkán felcsendülő nigennel és a buba nevető gügyögésé"vel. Igy mult nap nap után és a komoly fi8Jtal Iamden eleintén tréfás sz óval bontakozottkimind gyakrábban az ihletét háborgató ölelésekből" aztán komolyan
tiltakozott a gyermekéyel hancztnozó anya zaj os sürgés-forgása ellen és végre, midőn egy esős borús szombati napon Simon gyönyöTrel mm·engett el a talmud
egy mondatána~ új magyarázatán és Lea lábujjhegyen
melléje lopódzkodva puha kacsóival lefogta a szemét

LEA.

és pajkosan súgta a fülébe: <<Ezek a csúf könyvek elrabolják tőlem a férjemet1>, ő legszentebb érzelmeiben
megaértve villámló szemekkel felpattant :
- Hát nem lesz nekem már soha többé egy nyugodt perczem sem ! ?
Lea könyekre fakadva borult le gyermeke bölcsője
mallett és szomorún zokogta :
- Az apád nem szeret bennünket, gyermekem!
Ezentúl mind ritkában hangzott fel a fiatal asszonyka
csengő nevetése; a beszédes nyelv csicsergése elnémult ; csókos ajkai nem tapadtak ké1·etlenül ingerlő
édességben a komor férj ajkaihoz. És kis leánykája is
félénken simult anyja ruháinak redőibe, ha az apa
nagy könyvei fölé hajolva, mystikus szavakat mormolt.
Sin1on pedig háborítlanul könyvei fölé hajolva észre
se vette, hogy fiatal nej e orczáin hervadnak a rózsák,
szemeiből kihal a sugár ; csak midőn Jomkippur estéjén a templomból kijövet a böjtös sanyargatás daczára
rózsás életerőtől duzzadó nők között megpillantotta
jfju feleségének b~ínato s halovány arczát, nyilalt a.
szivébe aggódó félelem. És karjába fűzve Lea karját
gyöngéden vonta öt közelebb magához, a fiatal a. zszonyka könyek közt mosolyogva simult hozzá és így
haladtak szótalanul végig a szük utczákon, a langy
szeptemberi est rájuk boruló homályában. Alig lépték
át szobájuk küszöbét, Lea a szokásosjomkippuri bocsánatkérést r ebegve nyaktíba boruit és tüzes ~jkai hosszú
édes csókban tapadtak férje ajkához. De Simon ijedten vonta ki magát ifju neje öleléséből és méltatlankodva kiáltott fel :
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Lea, mit csinálsz ? Elfelej ted, hogy Jomkippurkor tilos a csók ! "
Az ölelő karok lehctnyatlottak, a mosolygó arcz hiborra
gyúlt és véresre harapott, ajkai hidegen rebegték: Nmn
fogom többé elfelejteni. Es másnap nem tartóztatta őt
a :fiatal asszony duzzogva, mint máskor, midőn templomba ment tanulni, és midőn a szent tanból merített
rnenyei békévellelkében visszatért édesen hivő otthonába, a fészek üres volt. Házának csi csergő, csóko~
pacsü·táj a elszállott és magá val vitte a ki s fia madarat.
Csak egy feh ér papírlapot talált a b arnafeclelű machzororr : Viss:6amentenl fL gyermekemmel a szüleimhez.
Isten veled !
~1inő hideg van itt. 8imon egész testében megb orzong, jéghideg kezeivel végigsímítja lázban égő homlokát. Most n em háborgatj a többé csengő kaczaj, nem
ingerlő tilos csók; mert ő nem hívta vissza ifju n ej ét ;
levelet nem menesztett utána, hogy megtudakolj a :
•roiért tetted ezt ?)) Az első percz lesuj tó fájdalmát elfojtva, némán, büszkén élte tovább az életet, n ejének
megrendült egészségi állapotával hozakodott elő a kérilezősködőkn ek és a késő est és a virradó hajnal m ég
ott találták könyveinéL De az Úr kegyelme nincs többé
vele, mert előtte mindig ifju n ején ek bánatos arcza
lebeg, fülében mindig szavának ezüstcsengése zeng.
Tenyerébe nyomja két kezét, és hangos imaszóval
elhessegeti a kínos emlékek raj át. Egyszerre hicleg légáram csapja meg. 1\tfegrezzenve feltekint és mintha álomkáp1·ázatai testté váltak volna, előtte áll az ajtó sötét
keretében - Lea. Bő köpeny ömlik alá válhtin, sötét
hajáról szivá.rványszínben csillogó esőcseppek hullanak
-
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klas"zikn. rnetszésü arczába . Tiizben égő ~zcruérf•
könye fátyol borul. csókratermett ajkának gránú.tpirjn
ingerlőn c ábít. É · imon vi szafojtott lélegzettel bámul a zép vizióra, 1neg se 1uozdulYa, hogy n tiüu.lt\ri
káprázat .·zét ne fo szoljon.
De az alal\ körvonalai kibontakoznak az ajtón~·ihb
homályából és L ea közelebb 16p.
- Én vagyok az, Simon.
A fiatal Iamden egész teste görcsö en n1egYounglik;
karjait önkén)rt kitárja, hogy kebléhez Yonjn nzt, kiről
ébren álmodozott, de a.ztán feleszn1él, karjn.i l uhanyatlanak, fel akar kelni, de tórdei ro kn.rloznnk ~
zólni akar, de hangja le uklik, végre fnldokolvn,
rebegi:
- 1\:Iit akarsz? 1\Hnel< jöttel? Ne1u hívttunk!
- Igaz, suttogta halkan a fiatal asszon. ·, tudom ,
hogy nem hívtál, tán észre ae vetted, sz en t kön. ·,·eidot
bújva, hogy feleséged és gyermeked elhagyták ht'\izarlat.
)!inek is neked asszony ? Hisz itt u. talmud. De én
mégis elj öttem, elhoztam az apának gyermek rt.
- Ez nem az én gyermekem !
- Simon! tört fel Lea ajkairól fellobba.nó szonvedélylyel; arczán tűz rózsák bíborlottak; ahLkjtt nlintegy nőni látszott, a mint szikrázó Hzemekkel U·pott
Simon elé, ki lassan felegyenesedett és kezével n. ueh~z
asztalra támaszkodva állt szembe ifju nejével.
- Ne szólj, Lea, nem ilyen bűn az, amivel vtitlollak.
Tudom, hogy erényes nő, hű hitves voltál ; tudo1n, hogy
e gyermek hús az én husomból, ·vér az ón véremből ;
de lelke nem az ón lelkemből való. Te olazakitottad n~
apjától és eltörölted gyermeki lelkéből nz emlékemet;
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eltépted azt a vékony szálat, mely ifju szivét szivemhez kötötte; felfogod nevelni irántam való közönyben,
ha nem is gyűlöletben. Ez a gyermek nem lesz az én
gyermekem!
E perczben megmozdultak Lea köpenyének leomló
redői és a fiatal asszony egy , hirtelen kézmozdulattal
lecsatolta azt vállairól.
<1Tu-tut, ma-ma! • kaczagta egy édes csengő gyermekhang és az anyja keblén édes álomból ébredt, aranyfürtös, mosolygó babaarcz bontakozott ki az ölelő karokból, és két puha, ró~ sás, gödröcskés kis kacsó fonódott
Lea nyaka köré. Aranyos, göndör fürtök omlottak incselkedve habfehér homlokára, hamvas orczáira az
álom gyújtotta fel hiboros rózsáit és piczi piros ajka
hizelkedve tapadt édes anyja arczához, aztán megfordult, ökölbe azoritott kacsókkal dörzsölte ki az álmot
nagy buzavirág szeméből és mindkét kezét kinyujtva,
kaczagva markolt Simon selymes fekete szakállába és
édesen gügyögte : Bá-bá ! ...
Simon összerezzent e puha kacsó érintésénél és
mintha villamárarn czikkázott volna át testén, oly szenvedélyesen ölelte magához a gyermeket, hogy a piczi
ajkak egy perezre sírásra ~sücsörödtek ; de aztán ka·czagva simult, mint fiamadár a puha fészekbe, apj a
ölelő karjaiba, melyok többé el nem bocsátották és
tépegette azt a szép göndör szakállt és megsimogatta
azt a bajuszos, deli férfiarczot, melyen két csillogó nehéz köny harmatozott.
- Miriam ! édes, kis leányom, suttogta halkan, önfeledten.
Lea halvány arczán, mint fellegeken átszürődő
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sugár villant meg egy pillanatig a diadalmas örömmosoly, aztán remegő hangon megszólalt:
- Tudtam, hogy nem fogod megtagadni a gyermekedet. És most hallgass meg, Simon. H a lábaim átlépik
most küszöbödet, utaink elválnak örök1:e. H allgass
meg és meg fogsz érteni, me rt bölcs és tudós vagy. Jaj
nekem, ha meg nem értesz ! Simon, mindketten fiatalok
vagyunk még, mindkettőnknek van még jogunk a boldogságra.
- Én lemondtam má1· a boldogságról, válaszolt
Simon sötéten.
- De én nem tudok lemondani, kiáltott fel Lea
szenvedélyesen. Könnyű neked ezt mondani. Te a
szent tannak és Istennek ezentelted az életedet, annak
az égi gyönyöreit ízleled. De én tudatlan, egyszerű nő
vagyok, én nem tudok betelni a 4it gyönyöreivel, én
nem tudom a rideg törvény ölő betüinek alárendelni
a szivemet, én a földön akarok boldog lenni, akarok
élni, szeretni és ezer ettetni.. Te megnősültél, mert
Istened parancsolj a, hogy a jámbor zsidó családot alapítson, de én fiatal vagyok és szerelmet akarok. Te nem
tudod, mi az csókot szomjazó ajakkal hiába epedni csók
után, ölelésre tárt karokkal, vágyódó, édes szerelemben
fellobogó szívv~l érintésünk alatt szétfoszló árnyakat
ölelni; te nem tudod, hogy a vén bölcsek tiltó törvényei
nem szabhatnak mértéket a sz ív érzelmeinek, nem parancsalhatják meg az ajkaknak, mikor szabad csókra
nyilniok, a szívnek, n1ikor szabad szíYhez simulnia.
Nek ed a talmud minden ek előtt, nekem a szeretet.
- Hallgass, asBzony, vétkezeL
-- Nem 1 nem lehet az bűn, mert Isten adta a sz1-
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vünkbe. Nem lehet a,z bűn, 1ne!'t Isten 1naga a sz eretet
és mert a, szeretet az ő legszebb aj ándéka és Ininelazokban :;~ gyönyörü könyvekben, a miket lopva olvastam,
Istentől megáldott nagy költők ezt v.allj ák a szív legch ágább kinceének, ~t..z ember legnagyobb erényének.
De t e ezt nem fogod m egértep.i soha, meTt te nem tudsz
szeretni. Te örökre el tudod viselni a fagyos magányt,
én nem. Add meg hát nekem a szabadságot. Adj nekeln gett-et.
Simon arcza vérbe borult, h alántékain kiduzzadtak
az erek, a n ehéz tölgyfaasztal pattogva r ecsegett a rá
neheze dő ököl görcsös szorításátöl, aztán hidegen vála!jzolta:
- Szabaddá tegyelek, hogy újra férjhez mehess ?
Hiába könyörögsz, nem adok gett-et!
- Simon, hallgass meg, a te h ázad is üres és puszta,
gyermeked új örömet derítene -rá. Meghozom ezt a legn agyobb áldozatot is, lemond ok a gyermekemTől örökl'e;
legyen az tied - add meg n ekem a válólevelet ! ·
A férfi csikorogva szorította össze fogait, egész teste
megvonaglott, a mint fuidokolva tompán r ebegte :
- Hát annyira szer eted - azt a - másikat, hogy
gyermekedet is feláldozod érte ?
- Szeretem, suttogta Lea s szemén ek könye~ fátyolán
át végtelen szer et et tüze ragyogott fel - igen sze1·etem!
Simon habozva sz oritotta magához a mosolygó pajkoijkodó gyermeket, egy perczig n émán állt és harapdalta duzzadt ajkait; .aztán sötét dacz fellege borult
arczára. Hosszú forró csókot nyomott a gügyögő
baba homlokára, gyengéden leültütte őt a s~őnyegre,
hol a buba a szövet bibor rózsáit kezdte simogatni,
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aztán elfordult, hogy elrejts(' arczának kínos vonaglását és c.Lkadozva odaszólt.
- Yidd el a gyermekedet, én nem adok gett-et.
L ea biborban lángoló arczczal tekintett rá, könyben
csülogó l:>zemébeu sajátságos tűz lobogott fel, kezét
lázasan dobogó szivéh ez szorítva ujra m egszólalt :
imon, hisz ba n ekem·1negadod a szabadságot, t e
ü; szabacllészsz. H ázad, a jámbor zHidó háza n élkülözi
az asHzonyt, ki megtartsa szent törvényecl szertartásait.
Adj nekem gettet é. te is más, jobb nőt hozhatsz házadba ...
- Soha - tört fel végre Simon ajkáról. Soha! És
mintha e sikolylyal visszafojtott k eserűségén ek zsilipjei
megn~~ilottak Yolna, lázas szenveclélylyel folytatta :
- Nem kell soha többé más asszon, r a házamban.
'Tudom, hogy a jámbor zsidó szent kötelessége házas
életet élni, tudom, hogy még a sírba szállt feleségét se
szabad holtig özvegyen siratni. De az Uristen, dicsértessék az ö szent neve, n1eg fogja bocsátani, ha szent
törvényét m eg n em tartom - m ert az én feleségem
n em balt meg a világnak - csak nekem balt meg elhagyott. Az Isten színe előtt esküdtél nekem örök
b ü ség et és elhagytál ; nekem m egtörted az esküt, de
az Istellnek nem fogod megtörni és újra más férfinak
hamis esküt esküdni. Kem, soha! Hallod, !?oba J Lopva
hagytad el házamat, lopva vitted el gyermekedet, el
nyugalmamat, kifosztottad otthonomat. Árván hagytad
a házamat, pusztán a zsidó tűzhely szentélyét: nincs
ki péntek este áldással szentelj e be a szombati gyertyákat, nincs a ki ke nyeremből áldozatot ronta. son be
az Urnak; n em lesz kis fiam, ki a széder szent estéjén
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ké1·dezze tőlem emlékünnepünk j elentését ; nem lesz
fiam, kit bevezethetnék hitem és tudásom fonalán a
szent tan fenséges labyrinthusába. Egyedül ülök az
asztalomnál és egyedülleszek mindig, bú és öröm ünnepén idegeneket fogok magam k~ré gyűjteni, hogy a
sze nt szartartásokat vége zh essem. E_s igazad van ! Mindezen segíthetek egy szavammal. De azt a szót nem
fogom kimondani, soha. Belenyugszom a rám mért
büntetésbe. Soha asszonyhoz közeledni nem fogok~
mert az asszony mind csalfa és könnyelmű. Minden hiú
a földön, c"sak egy van, ami állandó, örök: az Isten!
<1Havél havolim bakkol hevel.»
- De te se lészsz másé soha, folytatta kitörő szenvedélylyel. Te is szenvedd tovább a magán kínjait, mint a
hogy én szenvedtem, mióta álnokul itt hagytál; te is
sírjad vissza a vesztett boldogságot, mint a hogy én
visszasírtam későn - hiába.
- Szanvedtél ? - hebegte Lea elcsukló hangon szenvedtél, hát szerettél ?
- Szanvedtem és szerettelek és sz er etlek még most is,
és foglak szeretni halálomig, mert a férfi nem játszik a
szivével és azért, ha nem is vagy az enyém, de sohse
lészsz másé. Soha más férfi n em fog édes kéjben ringatódzni bársony karjaid ölelésében, soha nem fog férfi
csókos mézet szívni égő ajkidróL Hallod, soha, soha !
Az erős férfi lábai elcsuklottak, leroskadt a nagy
bőrkarosszékbe, rákönyökölt a vén bibliára és míg
könytől homályos szeme előtt összefolytak a szent írás
betűi, ~rőltetett nyugalommal folytatta :
- Es most menj és ne bontsd meg a J omkippur
Pzentségét 1
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csókolta meg a szent könyv sárga lapját,
melyen két csillogó csepp ragyogott.
L ea lázasan pihegő kebellel hallgatta a férfi ezenveelélyes kifakaelását; szemében menyei öröm sugara villant meg; szép arcza átszellemült éd~:.:s-kéj es boldogság
sugárderüjében és ujjongó örömsikoly tört fel ajkairól.
- Miriam, gyermekem, apád még szeret.
Aztán odaborult a szent biblia fölé haj ló férfi lábaihoz és magához ölelve a rózsásarczú babát, ki majd
zokogó anyjára, majd Simonra bámult, megfogta férj e
lankadtan lehanyatló kezét.
- Simon, nem m egyek el, fogadj vissza szivedbe, házadba, amelyb ől forró ezerelmemet megdermesztő bidegséged kiűzött. Oh! Mert hisz szer etlek; szerettelek, mikor
mint fiatal bócher először jöttél apám házába; szerett.elek mikor feleségedül hoztál ide otthonodba; sz erettelek, m~kor vérző szívvel elhagytalak, mert dőre lelkem azt hitte, hogy n em sz eretsz ; szeretlek, még ha
elüzöl is magadtól és foglak szeretni mindörökké.
Sünon mer e-ven, mozdulatlanul ült karosszékébeu.
A. L ea ajkáról elröppent örömsíkolyra hirtelen megfordult és most merőn bámult az esdeklő nőre. Yörös
vérfátyol homályosítja el szemét, füle zúg; mintha
távolból csengene fülébe Lea szava, mintha ködbe veszn ének alakjának körvonalai ; fel aka1ja emelni, de elzsibbadt ka1ja megtagadj a a szelgálatot; a boc ánat
engesztelő szava fel akar törni ajka.i n, de csukló zokofelderülö "Verőgássá .válik ; szeme káprázik a boldoasáQ:
o
fényétől, aztán érthetetlen r ebegéssei borul Léa \álla ira:
Lea, hitvesem, n e hagyj el!
~

*

t t. A

Künn még 1niudig permetezik az őszi eső, rythmikus
üte1uben Yervc az ablaJdáblákat, a hideg szél fütyülve
sepri végig a kih olt utczákat, a hervaelás S?.Onlorú me1uento ro oriját dalolva. De benn az ezüst karos gyertyatartókban fényese bbre gyúlnak fel a gyertyák a szeretet
és béke élt ető l eh eletétől, a puha sz őnyegen álon1ba merült gyermek aranyfürtjein játszadozó sugaraktól szétfoszlott a szobára boruló magány bús árnya. És Simon
nejét szorosan magához ölelve, mintha soha n em akarná
többé elbocsátani, rajongó, lázas, hivő buzgalommal
remegő, harsány hangon hajlongva rázendíti az ujjongó
háladalt Istenének, kinek fenyítő haragja megengesztelődött, ki özvegyi gyászát örömre váltotta.
És ha háladalának felbugó rhytmusa időről időre
neje gyöngéd csókjába fúl is, ma nem fordul ijedten
félre; hivő lelkének feltámadó jámbor aggályát, mely
ezzel vétkezni vél a J omkippur szentsége ellen, halkan
elrebegett imával csittítja:
.
Adonáj, te adtad nekem vissza aSzombatok Szombatján; ne ródd fel nekem bűnül bűnbánó sanyargatásunk napján nagy boldogságomat
----És Adonáj nem rója fel bünül!
Budapest.
Cse1·halmi H. irén.
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1686 szeptember 2-án hanyatlott le a félbold Buda

vár fokáról , . ugyanekkor pusztult el, vált romhalommá
az ottani virágzó, fényes multu, emlékekben gazdag
zsidó hitközség. Ritka eset, hogy ostrom idején valamely városnak történeti világa a győ ző talpa alatt a
végső szikráig kialudj ék. 1\1intha valamennyi gon osz
szellem találkár~ gyítit volna e vérázott földre; a vad,
p1·édáravágyó harczosokkal versenyt pusztított az ádáz
elemek dühe, hogy Buda e1nlékét letarol ja a föld szinéről. Sem a zsákmány, sem ami a rejtek alá került, túl
nem élhette az általános veszedelmet . A morzsát, melyet
a hódító elhullajtott, felfalta a mÖhó tűzláng . TemetőYé
vált, a hol egykoron Buda virult, de emlék nem jelezte
rajta, hogy ki-mi szunnyad alatta. Sívár rom és hamu~ömeg feküdte meg azt a helyet, a melyre m ég nem
· régen sóváran tekintett a keresztény Európának szeme.
A fészkéből felvert lakosság1:a a diadalmas hadak vetették magukat, váltságdíjat sajtoltak ki a lábáról még
le nem vert zsákmányból. Az élettel elhamvadt a mult:
kő kövön nem maradt, a nyilvános élet emlékei, j elei
összeroncsolva hevertek, üresség, halálcsend meredt a
történetírás muzsjára is, a midön kutatva, az egrkori
Budát felkeresni indult.

KAUFMANN DÍVrD

A vihar első so1·ban a zsidó község apróbb szövétnekeit oltotta ki. A nyilvános áhitatnak hajlekait elfujta helyükről, nyomtalanul tüntek el a sírokkal; kő
nem marad t hiTmondóul, mely számot adhatna arról,
a mi· odaveszett. A szilárd intézményeken, a törzsökös
hagyományokon .fe~ép~lt hitközségnek alkotó részei
világgá széledtek, zsákmányul ódavetve a bizonytalan,
reménytelen j övő nek, kemény rabszíj1·a fűzve, kiket
módosabb iJ:galmas hitsorsosok mintegy embervásáron
váltottak ki. Az üldöztetés tenge1·nyi szenyedéseiben,
a csupasz élet megmentése miatti aggodalomban végképpen elfounyadt az emlékezés ; kétségbeesettek nem
j ó historikus ok. Innen van az, hogy mindeddig csak
egy-egy fakó nyom, elszórt sovány vonásból alkothattuk meg az ostromlott budai ghettó sorsának képét.
Mintba a pusztulás itt végezte volna legalaposabban
munkáját ; fény nem derengett, mely eloszlatta volna
azt a mélységes homályt, mely a megsemmisült budai
ghettót beburkolta.
lVIint a sírból jövő hang, oly benyomást tesz reánk,
midőn váratlanul, a n élkül, hogy sejthettük volna, megszólal e rettenetes események egyik szemtanuja, ki
hálából, hogy kibontakozott ezernyi halálból, felj egyezte
az utókor számára ama izgalmas napok emlékét. Amint
a zsinagógákbau az Eszter-tekercsből évenként örök
cmlékül felolvassák a zsidóság csodás megszabadulását,
azonképpen kivánta a megmeneliült is, hogy családja
körében a budai megilla regélj e az utódoknak ősük
kinzatásait, veszedelmét, a halál torkából Isten secredelo
tnévf\1 \aló megmenekülését. Azonban e feljegyzés
szerzöje nemcsak történ eti érzékének ilyetén biz~nyí-

téka és a mozgalmas eseményekben való részvétele
miatt érdemel figyelmet, hanem j elesül az okból tarthat igényt a zsidók történetének egyik lapj ára, mivel
személye lánczszemet képez a históriailag kiemelkedő
z)jidó családok sorában, ós mivel egyik derék tagja volt
a budai ghettónak, melynek veszedelmét átélte.
·chulhof Izsák, kinek sorsa hozzásimul Buda történetéhez, a XVII. század dereka felé született Prága
városában. Apját Zálmánnak hivták, a ki, mivel Mózesnek fia vala, Zálmán Mósel's néven is ismeretes. Schulhof Zálmán hitvese Bacharach Sámson leánya Fögele
volt; egybekelését abban az időben ünnepelte, midőn
ipj a m ég Prágában prédikátoroskodott, vagyis az 1650.
esztendő nyara előtt, ekkor költözött Bacharach Sámson Wormsba, a hol rabbiul választották. E házassága
folytán Schulhof beolva<lt a zsidó szellemi arisztokrácziába; tagjává lőn a német birodalom legtekintélyesebb, a zsidóságnak, de főleg a prágai ghettó mondákkal körülezött alakj a : a hires L öv rab bi (hoher
Rabbi Löw) családjának, kinek tör zsét minden újabb
sarj újabb er ényekkel nemesítette s gyarapította. Nej e
a hires Löv rabbi ama l eányának n selte nevét, ki férjhez menvén Kóhén Izsák ben Sámson mor\aországi
förabbihoz, ősanyjává lett a jeles utódok által meghiresedett Bacharach családnak. Ipj ~ és sógora Bacharach
Jáir Chájjim révén Schulhof Zálmán közeli viszonyba
került azokkal a kiterjedt előkelő családokkal is, a
melyek a.z említett két férfiu rokonságához tartoztak.
Schulhof Zálmán a prágai 1·abbicuria assessoraként
működött már több éven át, midőn orosz hitrokonainak
kegyetlen üldöztetéséről, embertelen m észároltatásáról
Az IMIT Évkönpe 1895.
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n hír ho~zá eljutott. Hogv i ejtbette \Olna, hogy a
"Ors hullámtt .An zb·üíba odorja a tilnni hitköz ég
egyik c altidjtH. n mely egykoron háza s ne\e hirének
megnlapitüjn le . . z. A mi Lengyel- Oro zországban az
164.-8-iki \ ér ngzé elöl eleYenen megmenekülhetett,
nbból 1656-nak e eményei zoritatták ki a pátát.
A \ égzet ekkor mth·te kemény csapá ait a tudományo "t\gn tÜW \ih\ghirt1v · vált viinni zsidó gyülekezetre.
Az i tene köz ~g megriadt nyájként szaladt zéjjel a
Z"idók réme. a gyilkoló, htlll\asztó kozákok elöl, kiknek már neTe hnllatárn. is a l'ér felkorbácsolódott a
zsidó erekben. Az 16-t8-iki esztendő iszonyatos jelenetei
ki.. értetek gyanánt kergetödztek a hazátlanok mögött:
kinek jártán~i ereje sem \Olt, annak a félelem adott
gyors " zárnyakat. Tömegesen j öttek az üldözöttek
Au ztriábn, felekezetbelieikben szánalmat, de egyszet·~ mind méltó bámulatot kelt\e. Mert a számiizöttek köz t
olyanok is akadtak, a kiknek bármelyikére biz\ást
.büszkék lehettek a '&'iilekezetek, ha fejükül, vezetőjü
kill meg\álasztják. .Az üldözés lecsillapultáxal Ausztriaban és a német birodalomban egy sereg vilnai
maradt háb.-a, melyböl a hitközségek a hires rabbikat
maguk számára kiszemelték. Kóhén Sabbatháj, a morTa
Hollescbau rabbija, a zsidóság Yerböczyje. ennek fisére
llenáehern Káchum ben Méir, Kaideno\er Sámuel
majna-frankfurti rabbi, \allásügyi kérdésekben korának
valóságo ori.lmluma, ennek ki\áJ.Ó képzettségű na
Czebi Hirs, Hillel ben :Xáfuili Hirz altona-hamburm.
o
rabbi. kinek neTét a •Béth Hillel» czímü munkájn
örökitette meg, a mély gondolkodásus Amszterdamban
tudást terjesztö Rivkes lfózes, kit mű\e folytán a ulia-
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spora kutja >1megtisztelő jelzővel illetnek-ez~kkel, ~o~y
csak néhányat ern1ftsek aszemenszedett tudosok kozül,
aazdagította Vilna a külföldet ama katasztrófa lezajlása
~tán. Különösen szomorú, de ezerfölött érdekes módon
j át zadozott a sor s egy családd~l, ~ mel! a~ ort~~ t
Yilnát elhagyni kényszerült. A vilna1 rabb1cuna elnokét, Kóhén Efráimot, ennek családját, vejét, a tudománya következtében már fiatalon megbecsült J aka b
ben Benjámin Farkast, hányta-vetette a végzet kényekedve szerint. Efráim r.abbi, kit tudásának rendkívüli
gazda.gsága már Vilnában is a legelökelőbb tudósok
sorába iktatott, a moi-va 'rrebitschben találta meg uj
otthonát, a hol egy Reich Kaufmann ne"'\Ü vagyonos
zsidó fiát oktatta héber ismeretekre. Az ipa már élvezte
. . a nyugalmat, de vejének sorát, tartózkodását m ég a
titok fedte. Egy kozák fejér e mérte szablyáját, - így
adták kézről-kézre a birt, - voltak, kik hittel is erősí
tették, hogy tetemét felismei-ték a hullatömegben; de
fiatal nejében, kit korának legismertebb rabbija, az éles
elméjüsége miatt közmondásossá vált Hesel, mái felmentett a szalmaözvegység alól és megengedte neki az
uj ólagos férjhezmenetelt, egy benső szózat tartotta
ébren azt az édes seHést, hogy holtnak hitt, megsiratott ·
fé1je valamikor még visszaérkezik és együtt élnek boldog napokat. Mint olyat, ki hann·aiból, sírjából támad
fel, köszöntötték Jakab rabbit, Inikor övéi Trebitschhen viszontlátták. J\"em ez \Olt az utolsó megpróbáltatás Efráim rabbi számára, mielött elfoglalta áldásos
te,ékenységének tág munkakörét, a budai zsidó hitközség~t ..~ely 1~66-ban rabbijául \álasztotta. ~-\.puska
poros tdok, a haboruk, mel~-ek Mor\clt megfeküdték,
. 5*

GR

KAUFMANN DÁVID

Csehországba üzték Efráim rabbit. 1664-ben Prágában
élt mint egyik talmudiskolának rectora. Prága városában barátkozott meg Schulhof Zálmánnal, kinek fiát ,
.Izsákot, értekezésünk főalakját, összeházasította Eszter leányával.
Efráim rabbit emlékezetes esztendőben installálták
budai hivatalába. A budai zsidókat a Törökországgal
tartott üzleti összeköttetésük, valamint politikai helyzetük, mélyen be1·ántotta a sabbathiánus mozgalom hálój ába. A keleten, Törökországban , fellépett álmessiásról, a Sabbatháj Czebiről keringő hireket a budaiak
első kézből kapták, innen keltek aztán szárnyl'a Em·ópa
minden tája fel é. A megváltás óráját, melynek az évben
kellett volna bekövetkeznie, nagyobb izgatottsággal s
feszültséggel, mint Budán, alig várták egyebütt. A vezeklések és isten es gyakorlatok, melyek a megváltás
gyorsítása miatt tartattak, torkig árasztották a zsidókat. Még a keserves ~ábrándulás sem mosta le végképpen e mélységes hitet, e buzgó vallásos érzületet.
A budai hitközség három zsinagógáj ában nem volt elegendő hely az ájtatoskodók számára. A nyilvfu1os istentiszteletnek rendes, megszabott idei D em elégítették ki
a túlbuzgóság szükségleteit; a k éső éjnek évadj a is
talpon t alálta a vezeklőket, még a hajnalhasadást is
megelőzte az áhitat.
A budai gyülekezet Efráim rabbiban akadt az ilyféle hitbuzgalom s jámborság igazi középpontjára,
mintaképére; oly vezér e volt ő hitközségén ek, kit
elődjei, bármennyire is övezte nevüket a tisztelet, n.
közbecsülés, semmiféle tekintetben túl nem szárnyaltak. Valamint szülőföldjén és ama tartományokban,
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hol átmenetileg tartózkodott, a rabbiiDkus tudomány
napjaként bámulták, úgy most jó nevének hire keresztül-kasul j árta a széles nagy török birodalmat. A szefárd gyiilekezetek tudományra termett fejei készségesen hajoltak meg a Budára szakadt tekintély elött. Korának szellemóriása : Kóhén Sab hatháj , Kaideno\er
Sámuel, 1\fózes ben Izsák J ehuda vilnai rabbi, ki könyvének a cc Törvényhozó j ussa1> czímén ismert a zsidó
irodalomban, atyafisrígban állottak Efráim rabbival; az
Áskenázi Gerzson rabbihoz hasonló férfiak pedig tisztességtudással közalítettek feléje; őt szemelvén ki
döntő bírónak, kinek itéletét mindnyájan alázattal fogadták s követték.
Efráim rabbi bámulatos éleselméjüségéhez, a törvénymagyarázat terén tanusított éber, mindent felölelő
talmudi tudományához hozzásorakozott jámborsága,
mely a n élkülözésben, az önszántából rendezett böjtökben lelte lüelégíthetetlen gyönyörét. Az étkezésről
annyira le tudott szokni, a bőjtölésben oly tökélyre
vitte, hogy a szombati napon kivill az egész héten át
böjtöt tartott, a nélkül, hogy agya vagy egészsége ennek
kárát látta volna. Gondolkodását, bírálatát, vallásos
meggyőződésének tisztaságát nem hajtotta ugyan a
kabbala járroa alá, de m égis életét s viselkedését n
buzgó rajongás, az aszketizmus szőtte át jellemző
szálaivaL Egyébiránt a kabbala nem volt előtte ismeretlen, a kabbalána.k hatalmába vetett hit hagyományként öröklődött családjában. Felesége Ráchel asszony-atyjánaklÉliásnak révén - dédunokája vala a chehui
csodatevő rabbinak, Éliás «báál sóm»-nek, ki n zsidó
mondákban, a hil·es Löw rabbihoz hasonlóan, homuu-
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culus teremtőjeként sz erepeL E hires ősnek ezertelen
míveleteiröl E fráim rabbinak fia: J oh u da Löw ,Jeru- ·
zsálemben egyet-mást el is regélt Azulai Ch . .J. D. apjának; szintugy Efráim rabbinak egyik unokája, a tiszta
eszű, felvilágosodott Askenázi Czehi r abbi, szive egész
hitével beszél Éliás ősének az ist eni név erej ének támogatásával létre hozott h omunculusáról, melyet egyedül
ő, már m1nt Éliás rabbi, birt azzá tenni, mint a mihől
teremtődött, tudniillik semmivé.
Oktatva, zsidó műveltségót tanítványaival közölve,
ítéletét mindenfelé érvényesítve, Efrá1m rabbi mind
mélyebb gyökeret vert új ottbonának talajában, melyben, mint a fakadó vil'ágot, övéi odaadással k örnyezték, szaretettel erősítették és üdítették. Nechurna leányának, a halál pallosa alól megszabadult J akabbal kötött
frigyéből származott, fia: Askenázi Czehi, a nagyatyának örömét, reményét képezte ; már gyermekkorában
tanítványa s büszkesége volt. Eft·áim fiának J echi:tkijáhunak oly tekintélye volt a hitközségben, hogy fiatal
évei daczára beválasztották az előljáróságba. Efráimnak
másik fia: Jehuda Löw, az emlitett Czebivel versenyezve indult atyjának pályáján. Ez i~j :tkban ör öm1nel
látta Efráim tudásának letéteményeseit óa életezéljának
köv etőit. Nő ül vevén Efrájm leányát Esztert, e férfiak
körébe került Schulhof IzAák is, Schulhof Zálmán hen
~fózeanek Prágából Budáta költözött Aalj a.
B~dá~, a török világ eme végállomásán, a vilnai
rahtJlcuna f~gykol1 elnöke a szefárd r.sidóságha úgy
be~kelődött, hogy szeme fényét, Czehi unokáját mikor
~~g legénytoll sem pelyhedzett az állá 8 l, .kib
k1llclte ho r tt
.
n, • za onJ e
' gy > megJamc·rkoflj ék a RZefárd talmudrnes-
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teJ."ek módszerével, éH hogy a szefárdok áltn1 is m eglJecsu·· 1t, méltányolt tudóssá kiképzödj ék a z 16RU-ben.
megbalt Kubó Éliás rabbi iskolájában . A nagyapa rnerő
öröm lett, valahányszor unokája a szefárd isk ol ák
sikeres tanmóch;zeréről meggyőzte, a 1nclyhe a üu r endkívüli teh etsége folytán v illámgyor san h cleélte magút.
A végzet ú gy akarta, h ogy Efráitn Hokáig szemmC!l
n e kisérhesse reményteljes unokájának er edményes
hala,dását. Tizenkét esztendőn át, 6rclemcldrelgyarapítva
a 1·abbihjvatalt, állott a hndaj gyülekezet élén, gyöny ör·
ködve hitközségének Azollemi s vagyoni fojlődésén,
midőn 1678 tavaszán Budán m egfés zk elődött a ragály,
az ugynevezett contagio, mely or szRgokon végig szá.rnyalva, halálos m érgévol k evesbített e a lakoss{tgot. Családjáhan pénteken m~jus 20-án szem elte ki n nyavalya.
az első áldozatot: fiát ,J echizkijáhut., a budai hitközség
olnökót, fiatalon, móg csak 30 éve a vol t, ragnata ki az
élők soráhól. E kot·án elhunytban apját sinttta a?.
árván maradt Áron fi u. Az elhunyt fölötti gyászhét 1nég
el sem t elt, midőn a pestis Eft·áim 1náHodik fuit, tanítványát a reményét, .Jehud a Löwöt a kóráh-ryba vete t t .
A bánattól megtört atyja ~jakárúl cl<kor az nz imába
foglalt J<ivánság röppont el, így beszéli ,Jchndu
maga, - hogy fia helyett hárcank őt foRztanti tneg a
halál az élettől. A'l. Hj un uk cgószAé·go })('lyrcállott, d
alig nyolcz nappal ez u b'Ln Efráim ru. bhi fölött n1ár a. sir
domborult. Pénteken junius :3-án, <~lc·t<!nek ö2. évóh •n
mcgazünt élni. Véga{) kivánságát képer.tr, m ·ly ·t imtnár
c~etlen fill,nak .Jolm<hi,rutk n,jáulott jjhry<'hnc!hc, tnunkátnal<, szoll emi hngyu.tókánttk öaszcgyiíjtc'Ac ·s kinclttJSH.
A gyülekezet, talán az elköltözött irtiuti kcgyelcthöl.
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ennek vej ére, Jakabra ruházta a rabbitisztséget. Czebi,
a kire valamennyi szem szegzödött, fiatalabb volt, sem
mint ily terhes hivatalt elfogadhatott volna. Czebit egy
vagyonos budai vejének választotta, ki ezzel levette
válláról a kenyérkeresés gondját. J eh u ela Löw továbbra
is Budán maradt, hogy atyjának végrendelkezéséhez
képest ennek irodalmi hagyatékát rendezze. Atyafiainak
oldalán maradt Schulhof Izsák is, ki a hódoltság idején
sem tántorodott meg a haza s király iránti szeretetben.
l\1ég Efráim életében született Schulhofnak fia, ki az
1670 áprilist9-én megbalt wormsi rabbinak, Bacharach
Sámsonnak nevét kapta ; de tulajdonképen egy hajdani
budai zsidónak, a rosszakaróinak fondorkodásai elől
Prágába menekült budai Akiba unokájának nevét örökölte. Sámson- budai Akiba unokája- atyja annak
a Kóbén Izsáknak, ki, leánya Chava asszony által
nagyatyja lőn Bacharach Sámson rabbinak.
Schulhofban a tudomány nem volt ugyan csordultig,
mint sógorában vagy unokaöcscsében, de azért elegendő ismerettel s képzettséggel rendelkezett; ügyesen
kezelte a héber nyel vet, költeményeket is nyélbe tudott
ütni. Zsidó müveltsége folytán bejutott a község szellemi elitejébe, egy kör pedig tanítóját tisztelte benne.
A kitközségnek tudományos és jámbor szükségletei
többeknek adtak foglalkozást. Társulatok alakultak,
hogy épületes okta.tásban részesülhessenek. A hét
3 napján, hétfön, szerdán meg csütörtökön, egymást
felváltva, imával köszöntötték a pirkadó hajnalt. A község ifja és véne három egyesületet képezett, a melyeknek alapszabályai arra kötelezték a tagokat, hogy hetenként egy éjjelt imában és tanulásban elmerülve

átvirraszszanak. Egy ily társulatnak tanítója, jóformán
rabbinusa, volt 'chulhof Izsák, a hódolt ág utol ó
három évében.
A megélhetés Budán ekkortájt nem ~olt Yalami
nehéz mesterség. Az 16 7 . és 79-iki években kövér esztendők toppantak Budára. Az élelmi zerek chulhof felj egyzése szerint - meHés olcsó ágúak valának.
A marhabus fontját négy, a l egkövérebb bárány és
kecskebus fontját
filléren árulták. Különféle izlete
húsú halat sovány pénzen \ásároltak. A száraz torok
két császárgarasért megned\esedhetett egy pint borral ;
a ki pedig maga készítette a boritalt, 3-4 krajczárjával juthatott pintj éhez. Schulhof e zsír os esztendökhöz
fiizi a szerencsétlenség kezdetét. Thököly Imre uramnak hivták a szerencsétlenség kutfej ét. A ghettobeliek
nagyon is jól informálódtak a ((kuruczkirály»-ról, n.
Rákóczy Ferencz fejedelem mostohaapjáról, kinek
pályáját oly figyelemmel kisérték, mint akár a r érneb
üstökösét, mely vérvörös sávjával kitoppan az égboltra.
Sokat hallottak portyázásaról, egyre növekedő hatalmáról, arról a kegyröl, melylyel a sznltán dédelgette. a
veszedelemről, melylyel szépséges Zrinyi llona férje, a
király, I. Lipót ö felségének hátát néha- napján megborzongatj a. Meggyőződésük volt, hogy c akis a kurncz
seregek vérengzése, a magyarországi királyi r é zeken
véghez vitt rakonczátlankodásaik birták a királyt arrn,
hogy szakítson békés hajlamá\al, levetkőzze báránvtürelmét. I. Lipót királyt, Alsó-Au ztria e M.~-~-
ország
z idósácrának
üldözőiJ ét
. nyugoti hatá1·helyséaei
•
o
~. zs1dó krónikás oly szinben tünteti fel, mintha merö
JOsá.g, kegyesség lett volna kiben szikn\nvi em volt a
~
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kegyetlenségböl, a kinek még a <n·ebellisck>> gonoszságával szemben is nehezóre esett, hogy kikeljen a béketűrésbőL A ghettóbeliek órtesültek a l{onstantinápolyba
menesztett küldöttségről is, a kihívó daczos válaszról,
melyet Stambulban kapott, melynek az volt a veleje,
hogy a (( csász~ír '' adj a át a töröknek Komárom cis Győ x
várakat. A luíborut már nem halogathatták. 1683 ZAidó
pünkösd idején Thököly hadával megjelent Buda alatt,
hol a várnak hős parancsnoka ördög Ibrahim basa így nevezték - egyesült vele. Kassa elszakadt a kirá,lytól, Felső-Magyarország végei megnyiltak a kuruczoknak, kik portyázásukban nem éTtek rá at·Tól gondolkodni, hogy mi illik, mi nem. Most az a hít- kelt
szárnyra, hogy ezultán ö Felsége a maga dicsőséges
személyével szerenceélteti Magyarországot, a honnan a
haláldöfést méri Bécs városára.
Nehéz napok virradtak a hazát·a. A budai ghettóban
megtörtént csodákról, észlelt jelenésekt·ől keringett a
hir. Rebesgették, hogy másfél napon át valamennyi
fort·ást, lusta vizet, sőt a szőke Duna hullámait is apró
vörös férgek borították, oly annyira, hogy a vecln~kben
csakugy hemzsegtek a kigyócskák, és az édes vizek élvezhetetlenel{ké váltale Maj cl egy rémségesebb j el arlott
okot a szófiabcszédre. Ismeretlen, id.egen madárseregek
röpdöstek a levegőben, a malyektől megriadván ~t hazai
szárnyasok, védelmet meg sem is próbálva, odahagyták
fészküket és elköltöztek Budáról. Valjon kiolvasták-e
eme jelenésekből, hogy ostt·omlók teremnek legközelebb
Buda alá, hogy fegyverükkel megmutassák a más világra
vezető utat? Bécs alatt táborozott a török had midőn
Budán fényes nappal egyszerre elhomályosult a nap,
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vak sötétben iszonyatos vihar kerokeclott, mely
meunydörgéssel s tüzes istennyilával Buda fölött t oporzékolva, n keresztényei\ ezentegyházát szempillantás alatt pehelyként elfujta. A jelen ések fejtései ez
egyazor n em valósultal< meg. A törökök kétségbeesett
futással illantak el B écs alól, arczukról az izzadság
patakzott, fejükb ől m eg a vér csorgott. 1683 szept. 12.
a ker eszténység gyözelnli- s ünnepnapja volt. A r émhín·el érkeztek Budát·a tt t·émképek: sehesül t csttpatok,
n. megvel't, felbo1nlott török armádia töredél<ei j elentek
m eg a falak közt. A lteserv mó.r a zsidó pünkösdua.p on
mutatkozott. A budn.i ghottót szomoru napok látogatták
meg. A11 ünnep szentsóge n em aka dályozta a l'iSidókat,
hogy n apkel tétől napest éig munkát végezzen ek , kemenczékc>t fűtsenek; m crt kenyér kellett a kiéh ezett seregekn ek, a sebesülteknek. Budán csak 10,000 főből álló
őrs ég maradt hátra, n, mi r endelkezésr e filló munitió
volt, azt Belgrádba szállították, hol a csúf kudarczot
szenvcdett török armádia ujólag egyesülni akart. Az
engesztelő-nap komolyaágát tetézte n, b ekövetkező
események előli aggodalom. A fut ók nyomába A?.élszárnyakon kapaszkodtak az üldözők, Bndt1t61 már csak
fóluapnyi1·n. jártale Visegrád elesett, okt. 9-én vívták n.
párkányi ütközet(!t, m ely n királyi Aerrgek diaclalával
végződött. Úgy látszott, Logy Buda oHtroma csak napok
kérdése~ De a7i arntás idej e még nem érkezett meg, n
halál érett kalászba kivánta. kaszáját vágni; o, kir•U)'Í
t>eregel{ téli sz~:ílláaail<ba vonultak. Ha •tkkot· - igy
vélekorlik Schulhof, nózetét egynémElly sznkértő is
osztja Buda ostrom nlá kerül , n védtekn , a vezir
(tltal vódflmi f1~el'eihő1 kif<>A?.tott \?f\r, nz iszlátn védő·
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fu,lu,, l\ o ll Htit ll ti l UÍ.JH JI,Y fiH ,J (_H ' U%h tJ J(tn k U1Cka, mint az
t 'l'( U~ gyi'tttl iJlc;H n f{LrtJJ, ](iinuy{í HY.~J'l'l• l, kl;zökbc.: ébÍk
'u.Ju.. A:~.o ttb n.n a ldniJy Hu(ht oHtJ·ornának térvGt JJ<;rn
oj toU1o 1•l , <~H ak h:tl aH:tJiotta, <;gor {•Hzétt a várm~sal. Hó-

ol VtLd t'~H id üj ön új l'IL mog(;red t a jajHzó. Az esémények
Jlirnök oi : nz ógi j c·lok Hohogy Hem akar tak Budán elilhli. K< nd•JI .Y t<'·J volt az 1GSH-l>ól 84-lJe forduló tél.
B(•togHÓg(lk gr rtliHzáltHJ<, tL contagio újra. megidézte áldozntttit OonoRz látványok ij eaztgették az izgatott lelkelu~ t; a jövencllS ott guggolt az utczasH rkon. Emberemlékozot óta m oat történi m eg el őször az óberül őrzött
Bndn.v{ttbltn, hogy az őrök egyszer reggel a bécsi kapunál tL folvonó hidat lebocaájtva találták, lánczai maguktól olelódtak fel, e?.<h-t hullott le.
Az 1684. esztendő a várt ostrommal nem maradt
1tclós. Élelmi- a hadiszetekkel megrakott haj ók délről
indulv úsztak Buda alá, hogy fokozzák ellenállási
képességét. A 60,000-nél több emberből álló árm ádiából, melyet a vezír hozott, 30,000-t Budán helyeztek
el, a többit a vezÍlTel leküldték az eszéki hidfőnél, eme
fontos sztratégiai pontnál fekvő táborba. Úgy terrelték
a törökök, hogy addig is, míg a vezír visszaérkezik,
Bndn, derekasan megállja majd helyét: aztán a csáHzáriakat két tiiz közé, a várbeliek kirohanása és az
érkező segédcsapatok közé szoritván, derekasan összelapíthatják. A királyi hadak harcz- s győzelemvágygyal
hagyták el téli szállásaikat. 1684 j un. 17 -én azorobaton
n. király kezére került Visegrád. Kedden, j un. 27 -én, a
mikor a ghettóban a tammúz 17 -iké~ek böjtjét tartották,
a vá1·ból meg lehetett látni a tűznyelveket, melyek a 3
órányira fekvő Váczot nyaldosták. A királyi hadak elfog-

Jalták ~ felégett~k. Az Of;tromló bad mind jobban köZE;lgett, a -vá1· kör? csakhamar me~onták a gyü~~t. az
áfrrúk megkezdték romboló munkáJnkat. A.z E-loYar st.
a,.,..mai Vizivárost, sebtihen karmuk közé kaparitotta.k.
a török lakosságot iszonyatos ~érfürdóbe fojtották. Az
ostrom r endkívüli he\ességgel folytatódott, m.int a tuzeső, egr huzamban sister eg-ve ~-_ujtogah-a Lnllott a \árosr a a n ehéz lö\edék. Dt az Ordög maga \ ezényelt ..
a 1negtámadottakat. Az oroszlánbátors~uu \ár pa.rancsnok Ibrahim basa, a z ördög, számos kll·ohanással meghiusította a támadók munkáját, a kikhez az éhség ven dégképpen beköszöntött. De a \árosban i , hol azelött
a bőség terpeszkedett, a drágaság lett úrrá. Roz kenyérnek, ígr beszéli Schnlhof, hire-bam'a . . em \Olt. a
köl esből sült kenyérnek pedig igen megnött a becsúlete. A hus fontjának ára két tallérra zökött. a bornak.
m ely azelőtt patakban folyt, két r énes forinton mérték
itczéj ét. Kegyedfélhónapig, az ostromlók számítása szer int 120 napig, -volt a \áros körülzá.rra, midőn az o trom
\ezetőj e, Bécsnek \édőj e Starhem berg, Rüdiger gróf.
a badi-tanácsban nehéz színel abba egyezett. hogy
kudarczczal visszaYonul és beszünteti az ostrommunkát, a m ely óriási áldozatokat emé ztett fel. Október
29-én az ágyúkat feh-akták a hajókra. old. 3 1-én takarodót fujtak. Az ostromló ármádia jó 1 ;s-ál-a ol,adYa
n ssza-vonult. Buda fellélekzett, az éhség is tovább
állott, mivel a felszabadult \á.I·osba a t-!!Ul\ák
é tár•
szekerek új ra betorkolhattak.
Schulhof Izsák családjában röndi·e szahódott az öröm
ideje .. Az átszen,edett nagy félelem utólago an köYetelte aldozatát. Szeretteinek körébő!, melynek közép-
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pontja vala, 1684nov.·15-én szerdán ragadta ki a halál
életének 66-ik évében, B.áchel asszonyt, Efráim rabbi-' .
nak özvegyét, kin gyermekei oly odaadással csüngtek
Ezzel elszakadt a szál, ·mely :fiát, J ehuda Löwöt, eddig
Budához fűzte. Atyjának, kevéssel halála előtt, a j eruzsálemi hitközség felajánlotta r abbihivatalát ;· n emes
szívének sugallata hajtotta m ost a jám:Qor if}ut a szent
földre. Buda tűzhányóvá vált, m ely lakóit előbb-utóbb
eltemeti ; a talaj, J,Uelyen szülőinek hajléka állott; mármár inogni kezdett. Így érlelődött meg benne a szándék, hogy a szeilt földre költözködik családjával, a
m alynek tagjává fogadta Áront is; korán elhunyt Jechizkijáhu fivérének fiát . 1685-nek tavasza már úton
találta, a melyen csak .k emény tengeri viharok után él'hette el ábrándjának czélj át.
A törökök, kikben Buda ostromának ab banhagyása
1niatt felbuzdult a .báto1·ság, az 1685-ilü esztendőt arra
tLkarták fordíta~.li, hogy kiköszörüljék a rajtok esett
csorbákat, hogy visszafoglalják az elesett erődöket.
Váczuál kedvezett nekik a szeren cse, Visegrád1:1ál is jól
jál'tak. Most Esztergom visszavívására készültek. De a
c,.;ap~dtír szerencse, m ely eddig ölelgette az Ördögöt,
ntoAt hűtlen lett hozzá. Lothringeni Károly serege,
ntely Érseknjvárnál táborozott, útjába vetődött, hogy
tncgvédje Eszte1·gon1ot. Az Esztergomnál aug. 15-én vívott ütközet a császário.knak megszer ezte a győzelmet.
Dindn.lukat megkoronázta Érsekujvárnak ugyanazon hó
l 9-én töt-tént visszafoglalása. Buda szer encsésen kimászott a bajból, noha eleinte úgy látszott, hogy ütött a
vég<írá~in. A váJ.' parancsnoka, Ibrabün basa, 10,000 főből
álló örset·cget Budán luítrahagyván, Belgrád alá vo-
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nult. A fényes porta szemében e tett egyenértékű volt
Buda feladásával; Ibrahim basának az esztergoini ütközet óta második főb enjár ó büne. A szultán azeszélye
halálát kivánta e vitéz harczosnali, ki a török bil·odalom legderekabb bajnoka, Budának rátermett védője
vala. A török császár víss~aszívta ugyan a halálos itéletet, de már akkor késő volt, mert mikor a kegyelmet
vivő futárok Budára értek, Ibrahim hicleg nyaka körül
már megfeszült a selyem zsinór, megfojtva találták.
A rovás megtelt, elérkezett a leszámolás ideje. Még
mielőtt az 1686-iki esztendő lehull vala az idő vén fájáról, Buda falán újra kitűzik a keresztet. Keresztes
hadjáratra készülődtek ismét. A pápa, az egyházak, országok, városok, világi és papi rendek javukat, pénzüket ajánlották fel áldozatul, hogy a törökjárásnak szárnyát vegyék, Buda elestével a félhold hatalmának megadják a kegyelemdöfést. Az a hír kalandozott mindenfelé, - tényleg így is határozták eleinte a hadügyi tanácsban, - hogy a hadak útja elsősorban Székesfejérvárra fog vezetni. Buda új hasájának fülébe mászott a
mende-monda, színaranynak \e~ én a fámát, pőréu
hagyta a várat, melyböl 30,000 embert küldött Fejérvárra segédcsapatokul. Azonban Lothringeni Károly
terve győzött a haditanácsban - és Buda lőn a j~lszó.
Budavárát a zsidó pünkösd után ismét körülzárta a
szövetséges keresztény ármádia. Az ostromlók 1G ti.
jun. 21 -én nyitották meg az ostromárkot.
Néhai Efráim rabbi családját a szerencsétlenség már
az ostrom kezdetén látogatta meg. Bomba csapott abba
az épületbe, melyben Czebi unokája háza sága t)ta
lakott. A romhalmaz eltemette családi boldogságát,
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fcleFJégét ér; leánygycrmel<ét; rníg ö ma~a, ,lAt~;l cAocl{Ljn., hogy mog1nmwkülh ctott. A gond V JAcl oA .JatAzott
közbo, hogy móg (~ vároAhól i A l<ijnthat(Jtt. A mcgHuthadultat a azenLj evöj .hitkih~Róg vál~tHztotta rabbijáuL ])('
rokonai viRsz:1m~tJ'ac1tftk, hogy ~:~,:;. oRtromlóklw1 egy ütt a
AzonvedéRek kelyhét a végső cseppig kiütitAók. Tizcnlíétszer ismétlődött az oatromtámncláB. Mint valam ely
rendeseu visazatórő vendég fogadásáxa, úgy készültek
a ghcttóbeliek a szombatonként alkonyat felé b ekövetkezni azokott támadásokra. Julius 22-én egy bombasúlánk széjjelrobbantotta a lőportornyot, m elynek detonácúójától r emegett a föld, a Duna megdu~zadt m edl·ében. Künn úgy vélekedtek, hogy Buda végére jár, hogy
az ostromlottakat a vár feladására leh et szoritani. De a
számadásból kifelejtették azt a nagyértókü tény ez őt, a
vén Abdmrahmánt, a ki elszántan, utolsó csepp véreig
kivánta a vezénylet ére bízo~t várat m egoltalmazni. ,Julius 23-án a fejérvári kapuhoz Königsegg gr6f vitte
Lothringeni Károly üzenetót, hogy hagyják el a várat
a katonák a polgárság azabad elvonuláBának feltét ele
mellett. Csakhamar értesültek a ghettóbeliek is a fitymáló, visszautaBít() felelotről, melyet n követ kapott.
Az ostrom folytatbdjék, -- igy l1angr.ott a vál asz, - a
kö1ülzártak senki mástól, cAak az Ul'isteJltől és az ércttök k<~nyörgő Muharr1med prófétától fogadnak el kegydm?t, ngalmazzon nékik Alláh. Ahdun·ahmán m ég s.zám•tc:tt segédcsapatokl'a, úgy igértók, hogy küldenek
nekt. 700 oroszlánbátotságu jauicaál' meggyöngítvőn
egy helyen az ostromgyüriít, utat tört a vá1·oHha. De
kárba veszett minden hiJRicHsóg, Bucla ~ot·aa mog volt
pecsételve, Iatcu legyou ttz, a ki a végzetnak (·lót veszi.
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A hátol'ság éa kjtartáR, rnit o.r.cntú Ltt vóc1i>k kifejtettek,
ártalmukra vált. llétfőn azcptombct 2-{tn - n. ghc,ttóbau elul 13-át H:t.árnitották - k6A:~Jiiltck a BzövctségeH
hadak a végHő ro egrohanásxtt. Mi clőtt lohunyju, H~cmét a
nttp éa óbred a hold, HtHJa várfo1<át ól Je kcJl }J any~ttl a
nia a félholdnak.
Mialatt a falott ütött réaekn él vadnl folyt az ütközet,
a budai zsinagógában gyan utlanul, a küazöhön levő
veszedelmet nem ir; sojtvo, mó1yaógm; .thitatba merülvo
imádkozott SánH~on fiával Hcbulbof !:tJHák. ]ijrojót nem
fogta muukába, türéAro, nagy eartpáRok olviF;elésól·o tartogatta azt. Az ostrom keúJ otótő l fogva mcntaváxába, a
zsinagógába vonult vi r;~za, hol uap nap után huzgó
imába temeté azívóno]{ aggodalmát. Do ime, [aten hár.ának ajtaját törik, kcsorveA ve lőtrázó r;jkoly vorj fol a
szent hajlók csondj ót. Mindonnek vógo. 13udtt cleaett, a
b ódító már a vároHba nyomult. Alig hogy lóle"kj ole11lótóhez jut, már kót.Héghoejtő jajszóval kuaza cmh el·gomolyag, ft hal álra rémült zsidó gyülekezet, aegodelmet
esdoni t·ont a templombft. ln"ógeA helyzetóhon Schulhof flláktériáit és ((C~t.i on kapuja ,, imakönyvét ragnAju,
kezébe ós gyermekévol s feloaógóvel, kiket a nagy toJongáf~ban csak kétségbeejtő kapkodással tudott magához
vonni, elrejtőzik a szbszók mögó, moly a budai zainn.·
gógában a sr.ent ládávn,l szomben nyugati iránybau
emelkedott azórt, hogy a p1·odikátot Azónoklás alkalmával ne álljon háttal a f1·igyláila folé. A követk ező }>illa·
natban Taton háza vcaztőhelylyó 1ett, a hol u,z ernhortelen harczosok a védtelou álclozatokat lctoportók, lcmószárolták. A ronskótáROk knrnhólyaikku.l, a hnRzá.rok
kardjaikkal routottak ho, hogy gy i1kolj auak ott, hol
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való. Schulhofot és övéit
is előnom Volt zsákmányolni
.
,
hurozolták rejtek ükből, három muskétás halallal.~enyeCYetvén őket. E rettenetes pillanatban az a mento gon~olata támadt, hogy karj aik közé veti magát, hittel
erősítvén, hogy földijük, prágai származású és a királynak hii.séges alattvalója. Hallgass- förmedt 1·á a landsknecht - gyorsan elő pénzeddel ! Schulhof örömmel
n.dta át a zsebében heverésző pénzét és mintegy megmentőj éhez, simult a muskétáshoz, átszolgáltatván magát neki, mint hn.difoglyot azzal a biztatással, hogy
lVIorvában jókora váltságdíjat kaphat érte. Igy menekorlett meg a gyiloktól, a puska csöve alól, melyek hirtclenében vérfürdövé alakították a zsinagógát. Künn új
munka várt a vérebekrc, mohón estek újabb áldozatokrn.. Ez alatt tova rohanó buszárok magukkal czipeltók Schulhofot, hogy zárja fel házát; útjok a lemészárolt lakosság hulláin át vitt. Az utczai tolongásban
Eszter asszonyt ellökték fé1je mellől, soha többé egymást
nem láthatták Schulhof csak háza ajtajánál vette észre,
· hogy szerencsótlon felesége nincs oldalán, de megmentésére nem is gondolhatott, Inert új iszonyat várt reá.
Egy hadnagy mezítelen karddal áJlván elébe, a remegő
atyától elragadta a fiut, kit örökre kellett elveszítenie.
Hasztalan minden igéret, rimánkodás; könyörgésér e
azzal felelt a fránya hadnagy, hogy szivébe akarta mártani pengéjét, mely elől Scbulhof iszonyattal hátrált.
E.reje . elhagyta, ájultan összerogyott. .. Feleszmélve,
}n~czéJé~e~t padlóján feküdt, a hova, banyattvágódva, a
11 1
Y tott ~to1~. á.t esett. Mikor önkívületi állapotából magáho~ tert, UJ Jelenség tárult eléje. A pinezében fegyverek vlllogtak, 30 katona munkálkodott, hogy zsákmány
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után kuta;tva, félbol ygassa. Néhány hi.tsorsosa aranyat,
ezüstöt, áruczikkeket rejtett ide. Mikor a prédálók észrevették Schulhofot, ez a kincsekre mutatva könyörgött,
hogy elégedj enek meg a gazdag zsákmánynyal és n e
kivánják életét. De egyikük vérszomját a kincsek látása
sem tudta kioltani. Élesre fent kardjával megrohanni
akarta Schulhofot, de bajtársai visszatartották, rábirták,
hogy fenn az utczán végezze ki áldozatát. A katona
előre felsietett; most regénybe j.llő fordulat állott be,
mely Schulhofot visszaadta az életnek. Keresztény cseléd oltalmazta meg zsidó urának életét a szűk pineze
homályában. E keresztény cselédet a törökök rabszíjra
fűzve Bécs alól Budára hurczolták, hol az emberséges
Schulhof kiváltotta. Zsidó gazdájának házában szeretettel bántak vele, ugyanitt a zsidó szokásokkal anynyira megba1·á.tkozott, hogy a ház. és konyha vallásos
rendjé1·e való felügyeletet is rábizhatták. A leányzó
könyes szemekkel hallotta kétségbeesett urától, hogy
gyermekét, feleségét elvesztette, Schulhof rimánkodott,
hogy ne engedj e összevagdaltatni. A katona tajtékozó
dühvel szállt a pinczébe, hogy áldozatát végr e felezipelj e. De ezalatt a cseléd elhuzódva a pineze egyik
félreeső fülkéj ébe, entestével takarta el gazdáját. A katonák osztozkodván a zsákm.ányon, úgy vélekedtek,
hogy Schulhof fenn a házban illant el. Szolgálója tanácsára még három órán át rejtőzködött a pinczében,
midőn fény világította meg a homályt. A sz övétnek v ilága elárulta Sohulhof búvhelyét. Három mnskétás és
egy káplár lépett a pinczébe, hogy zsákmányt böngészszenek. Vezetőjük megkönyörült a szegény lelkén, kit,
mintbogy földij e, prágai volt, oltalmába vett. Alkonyat
6*
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borult a tájra, midőn Schulhof a katonák kiséretében a
falrésen át kijutott a városból ; hullákon és vérükben
fetrengő sebesülteken át vezetett útjuk.
A jókedvű katonák, kiktől megvált a káplár, gúnyt
űzve a kime1iiltségtől és ij edtségtől félholt Schulhofból,
zsákmánynyal megterbelt batyujukat fej ére rakták éR
fenyegették, hogy lelövik, ha n em tart velök lépést.
Éppen kellő időben jelent meg megmentője, kivel éjféltájt eljutott a főhadiszállásra, hol a szomjuságtól éR
éhségtől elgyötört embert víz és falatnyi komiszkenyér
életre hozta. Hajnalhasadás előtt vaklárma veri fel a
tábcrt ; azt hitték, hogy a török segédcsapatok megérkeztek, hogy megütközzenek a győzökkeL Holott takarodóra szólt a trombitaharsogás, ez keltette az izgalmat. Mialatt a hadak rövid pihenőt tartottak, Schulhof
reggeli imáját végezte, balkezére s homlokára öltvén
filákMriáit, melyeket a tolongásban sem bocsájtott el
markából. Most a kimerültség leveri lábáról, összeroskad. Szomorú ébredés várt 1·á, midőn félálmából feltápászkodott. A se1·eg parancsot kapott, hogy üldözze a
törököt. A fogiyot nem bnrezolhatták magukkal, hogy
tehát megszabaduljanak a tehertől, már mint Schulhoftól, agyonveretését tervelték. Különösen az egyik
muskétás űzte vele bolondját, egyre ijesztgette a halállal. Schulhof tudta, hogy a tábor közelében, ott, a hol
híd köti össze a Duna két sarkát, zsidók vannak, morva
zsidók, kik az ármádia mögött tál'szekereiken szállítják
a~ élelmi szereket. Oda kivánkozott, ott bizonyára lesz
h1t~orsosa, -:- így tartotta szóval a káplárt, - a ki ki
f~~a váltani. Kérését teljesítette. A káplárhoz szegödott az a katona is, ki fenyegetésekkel kínozta; az eset-
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ben, ba váltságdíj nem kandikálna a megjelölt helyen,
hóhéra akart lenni a zsidónak, kinek hulhíj át a Dunába
kivánta dobni. Akttdt ugyan egy, a ki alkuba állott,
azért,- úgy mondá,- hogy hosszuját töltse a foglyon.
De a vásárból mi sem lett, az árban nem tudtak megegyezni. Az idegen suttyomban megsúgta Schulhofnak,
hogy ö is zsidó, Mo1·vában, Nikolsburgban van hazája,
de titkolja a katonák előtt, mert különben j óval felcsapnák követelésüket. Állítólag csak a hídon akart átmenni és aztán visszajönni, hogy megkösse az alkut,
azonban ekkor már leszállott szeptember 3-ikának estéje
és az elgyötört Schulhof szemére ránehezedett a közelgö
halálnak árnyéka. Ekkor a Dunán us zó egyik haj óról
egy uriasszony magához inti a parton levő Laczikonyha
előtt álldogáló káplárt rt tudakolja, hogy nem-e eladó
zsákmánya? Káplár uram nagy serényen felemeli bugyl·át, melybe a prédálásnál elsinkofált jussát begyömöszölte, de a hölgy nem ezt, hanem a foglyot akarj a vala
megvásárolni. Csakhamar eljutottak az áldomásig. Harmincz a1·any forintért és egy flaskó nekkárborért vásároita meg az uriasszony a rabszíjra f{1zött Schulhofot.
Schulhof viszontagságait még a káplár is méltányolta,
mert áldozatát azzal a megjegyzéssel szolgáltatta át a
hölgynek, hogy istenes embernek kell lennie, mivelhogy
megpróbáltatásaiból minclig szárazon került ki, de
hozzátette, hogy ha gyorsan nem akadt volna vevője,
úgy hulláj a most már annak a makranczos parip ának,
a Duna vizének hátán lovagolna. Schulhof alig birt
hálaszóhoz jutni, eszméletlenül terü-lt el a földön, üdítő
s illatszerekkel kellett életét talpra állítani. Ekkor fogant
meg te1·ve, hogy viszontagságainak és csodás megme-
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nekülésének emlékére, családjában elul 13-át bőjt és
14-ét örömnapként fogja megörökíteni. A katonák megindultsággal búcsúztak cl tőle, védangyala pedig eladdig
oltalmazta, miglen aSpira Hirsei ipj ának, a atomfai Hirsei Lázárusnak - utóbbi valószínilleg őse a Pálffy
grófok udvari zsidajának, a bazini Lazarus Hirselnek,
ki, a mint egy más helyen kimutattam, Heine H enrik
költő családjának oldalágához tartozik- közbenjárásával kiváltotta Oppenheimer Sámuel, más néven H eidelberg Sámuel, ki ez időben jött Németországból
Bécsbe, hol a császári udvarnak hitelezője és a hadak
élelmezési szállítója lett. Oppenheimer Sámuel házában 1686. szeptember 27 -én pénteken az engesztelő
napnak előnapján jutott Schulhof végképpen a szabadsághoz.
A kiváltott és a világgá űzött zsidóknak akkori főta
nyáj án, Nikolsburgban, hova a szabadlábra helyezett
Schulhof íziben elköltözött, jutott hozzá a hír, hogy
Sámson :fia három hónapon át hm·czoltatott fogolyként
és a fogság szenvedései Győrött vették el életét, ugyanott hantolták el a zsidó temetőben. Igy lőn a Bacharach
Sámson rabbi és a Sámson ben (budai) Akiba nevének
örököse, életének alig 8-ik évében, Buda ostromának
áldozata. Eszter asszony pedig, Schulhof neje, leánya a
budai főpapnak,- így nevezték Kóhén Efráim 1·abbit,még szeptember 2-án lehelte ki nemes életét a budai
mészárlás alkalmával, amelylyel a bosszúvágyó katonaság megpecsételte a városba való berohanását. Schulhof
kétségbe ae vonhatta, hogy nej e agyonveretett .
.. E~yike ama bámulatos véletleneknek, melyek a zsidó
tortenet kútföit őrizték meg ott, a hol a hagyomány
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fonala elszakadt, a hol síri csend fogadj a a kutatót,
mintegy a rettenetes vérengzés órájában oly emlékkövet mentett meg, mely szép szavaknál ékesebben hirdeti a zsidók kegyeletének halottak irányában szerzett
diadalát a kétségbeesés legfőbb pillanatában. A budai
zsidó község - így bangzik a közlernény - naponként sorshuzás utján 20-20 embert szemelt ki, kik a
várfokán az ágyúgolyókat adogatták a török tüzérek
kezébe. Budán a török hatalomnak végső m enedéke a
vár völt. A város már a szövetséges hadak kezén volt, a
vén AbdmTahmán ezüst szakállát már saját vére festette pirosra, de a vár körül a harcz még egyre dühöngött. E harczban török részen az a húsz budai zsidó is
részt vett, kik sorshuzás folytán szeptember 2-án várszelgálatot végeztek. Az elfoglalt Buda városból a győ
zök zsidó tolmácsokat vittek magukkal a várfalak elé,
hogy megadásra szólítsák fel az emberfölötti védelmet
kifejtö törököket. Az ostromlott zsidók ekkor értesültek
ama ·szomorú sorsról, mely övéiket a városban érte.
Kóhén ·Ábrahám, az utolsó napnak egyik ágyútöltő zsidaja, késöbb hittel erősíté a nikolsburgi rabbicuria
előtt, hogy a tolmácsoktól megtudakolta feleségének
és gyermekeinek sorsát. A tolmácsok róluk mit sem
tudtak, de közölték, hogy a mészád ás közben sok zsidó
elhullott, ezek tetemét hitsorsosaik sebtiben összegyüjtötték, neveiket feljegyezték, és oda, hol azelőtt a
hasznavehetetlenné vált zsidó nyomtatott és irott dolgokat azokták elföldeni, a templom közelében levő «genizá"-ba rejtették őket. A győzök megtiltották, hogy a
zsidó halottakat még az nap eltemethessék; a kövct)Lező napon azonban már késő volt, a tüzlángok, melyek
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Budát elhamvasztották. az elrejtett hullákat is megemésztették. Pornkat elhordta ugyan a szél a '\"'ilág m.inden táj a felé, de neveik együttesen fennmaradtak a
wormsi mázkii könyv egyik lapján, ebben az ideális
temetőben, mely Oppenheim Dávid kézirat-kincseivel
Oxfordba vándorolt. ~evük lajstromát egy száműzött
vihette Wormsba, a hol, hála Schulhof hires nagybátyja, Bacharach J áir Chájjim rabbi, kegyeletének és
történeti érzékének, az utókorra maradtak. Az áldozatok
listájából nem hiányzik Eszter asszonynak, Kóhén
Efráim rabbi leányának n eve; valószini:ileg közvetlenhl azután, hogy férje mellöl ellökték, lett a halálnak
prédája.
Schulhof fiának és feleségének emlékére megható
gyászdalt szerzett. Jehuda Löw, ki 1688-ban Európába
való visszatértekor nővérét már nem láthatta az élők
közt, az atyjának irodalmi hagyatékához irott bevezetésében, mintegy az édes atyjának állított emlék talpazatára odavéste ama fájdalmas szavakat, melyekböl
kisír a felejthetetlen derék huga, Eszter asszony iránti
nagy szeretet. Schulhof Buda veszedelmét is gyászdalba foglalt~, melyben emléksorokat közöl ama áldozatoknak is, kiket vérengző huszárok, mint hadifoglyokat egy hajón lemészároltak és azoknak, kik a huszárok dühe elöli félelmökben elemésztették magukat a
Duna vizében.
Schulhof sógora, vilnai Jakab, Budának utolsó rabbija. és Áskenázi Czebi atyja, övéivel együtt a győztes
h_randenburgiak kezébe került, kik rabszíjra fűzve Berli~be hurczolták, a hol lágyszívű hitsorsosaik ál tal
ltiváltattak. Európában villámgyorsasággal terjedt el

Buda elestén ek híre. A török btttalom bnkásá,1·ól remegő
zivvel érte ült a zerajeYói rabbi, ki még idejekorán
zökött el Budáról. Hivatalában nem birt tovább111.
megmaradni. Mint a felvert vad járt helyről-helyre,
hogy hírt szerezzen ziilei é-- te tvérei felől. pira
Benjámin Zeéb, Prágának akkori helyettes förabbija,
c aládjához akarta fi1zni az által, hogy leányát, ki kéöbb Backofen (Reisaher) Jakabnak lőn hitvese, nejéYé
kivánta tenni, tle Czebi elutasította. rt megtisztelő ajánlatot. Feltartózhata.tla.nul ietett tovi~bb, miglen övéit
fellelte Altonában, a hol meg is telepedett.
Y égiege eu Prágában telepedett meg, miután szüleivel együtt ette a fogság é hazátlanság ke e~·ves kenyel'ét. Czebinek fivére Farlias, ki nevét örökölte a \értanuságot szanvedett Sack német csahídból származó
Askenázi Benjamin Farka nak, ki a hires lublini rabbinak, J akabnak, volt tanítványa. Farkast egykori tartózkodási helye folytán Ofner ( = budai) Farkasnak hivták
Prágában. Ipja, Löw Hirsoh, valószinűleg a budai ostrom idej én pusztult el. Fa1~kas szülei Altana-Hamburgból Jeruzsálembe vándoroltak, hogy éltök végső
napjait itt fejezzék be. Askenázi Czebi, ki a zsidó irodalomban << Cbachám Czebi •> néven ismeretes, Altanában mru.·adt talmudtanítói minöségben ; újabb dicsöséggel gyarapodott neve, midön vejévé lett a Bécsből
száműzött Neumark-Mírels Mesullám Zálmán hamburgi 1·abbinak, kinek Isten különös kegyelméből az a
szerencse jutott részül, hogy életében 150 1mokában s
dédunokában telt öröme. Származására, érdemeire s
rabbinikus tudományál·a való tekintetből a prága.i hitközség Ofner Farkaara 1·uházta az elóimádkozói éi ~
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hi tos bivtttuJt, a tnolyen al< kor mög vnHtt~gon fol<iidt a beORÜ léH. Ji'ttl'ktta Rrtm mosr, nóvo.n u, Pl'ttgt~i ghottón t~k egyik
logiHm01·tobb ~tln,l<jl~ lott, bol1nóg ogy fólt·Hdtv.~tdi g o1óldogóJt. Hárbn, Ríwrónyob h LilláAt ü; viHelt lh;oinól ÓB fivórónól, mógiH dorokttf:Htn 1nogóJltf1 hoJyót ÓR tisv.tolotot
hozott osnhtdjtirtt. Arról f~ tifn~tol etről A ntgaa~kodáaröl,
n1olyot a v.ai<lóat\g legnagyobb ghottójábo,n, Prágában,
olórt, móg 1U1t i H tanuskodik sír}d)vo; 17H2 novembor
1H-tm azordán hunyt ol Prágában. l•~lHő fol es ég Chaile
ftsszony, ki volo együtt elmenekült Bn<h\ról, a hol atyja
lJöw fiirRoh, a veszodolom idejón megöletett, már 1701
ftuguRz. 20-án szombn,tou költöZ'íött el av. ólől< sorából.
Sohulhofnak a sora nmn ongedto mog, l10gy a l<oservoa benyomásokat, molyok egyhuzamhan rá támadtak,
caendos boldogság köv.epette olfolejtheaso. Alig hogy foloszmélt ~:tz olör.ö OSltpások után, új HZ'ícroncsótlertsóg
ólálkorlott l'tt. j H89 j unius 2l·ón éjjeli 1-2 órn kör,ött
tt prágai Karpfen-utozában levő <,],eketo Has~> -ban tií11
ütött ki, mely a ghottónak ós ~~z ó-vttrosnegyednek java
l'észót elhamvasztotttt. Bor~asztó sebességgel, mely a
menekvósre időt som engedett, faltak fol a. lángnyol vek
11 zsinagógát, J00 tórát ós minden clrágttaágot, mit A,
kegyelot és hitbuzgalom omboröltőkön át felhalmov.ott.
Martalékul oatek a tanintézetek is könyvoikkol, kézirat
drágaságaikkaL Emberéletbon is kar os ett, többen n
lángokban és az romhalomban lelték halálukat. A hitközségnek előkelő tanítója, a rabbicnria tu.gja, Schulhof Zálmán ben Mózol':l - Sohulhof l11sák atyja - Kzintén odaveaz.ett második nej ével - a~ elsőt Fögele ltsz·
szonynak h1vták.- Mirjám ass1.onynynl együtt ki '.rein
Jakab leánya volt. Schulhof Z4lmán. nej óvcl ~ hitköv.-
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Hógi füraöh •n l<eroHett oltalmat, dc tt víz cl(•m nem volt
jó men odók a porlise lő tiíz ellenében. A törv ' nytu?om~n ynak ós jámbor eHelokcdetcknck Azontolt Rzcrcny
ólot fejeződött itt ho, molynel< olvoHzto oly móly fájdalmat H gylt~;zt óhrosztott, hogy a HzerencHótlonsrg
okoztfL általáno H HliOtnorúHágot iH fol ülm nlta. Bgész
f zraól HiratjtL a ti'Jz{tldoztttot, így HZÓ) Hirfelirata, mely
mogmórhetetlennok, pótolhatatlannak hirdeti az elhunyt talmudismereteinek gttzdagHágtit. Rzellomének,
vasazorgalmánfLk tanusága nem maradt az utókorru.,
oz házfl,ban elhamvadt még azzal ia, mit Schulhof TzHnk
atyj anál őrizetil l elhelyezett.
Árván ÓH vagyonától megfoAztottan k(lr\ilt ki Schulhof IzHák e katasztrófából ; móltán n ovezhette tehát
magát Buda ÓH Prága veHzedelmóhöl m grnenekült romhahnnnak, aláirásaiban e j ehőt szokta nevóher. illeHztoni. Atyjának szer oncflótlen hal ó..la új hivatalt R?.orzctt •
neki, ennek örökébe
lópett, a prágai rahbicurn. tagjá,
nak noveztók lü. Uj nemzPdék nőtt fel, roióta • chulhof
f:!zülő földj ét elhagytn~, de meg volt írva rL Hora könyvében, hogy 1nóg egy új abb nemzedéket hisaon erőHhödni,
éf:! hogy gazdag, fónyo~;tartalmú korszak homályosítan
el 1·ottenotes éhnónyeiu ok tüzlfl,ngját. Öröme telt serdülő gyermekeiben is, ldk figyelemmel caiingtek az
atyo. njA.kán, vahthú.uyszor csodás tncgszaharlulására
fordítá a Hr.ót és izgatottttn várták óvE»nként elul hónnk
14-ik napját, melyet a szülöi házbnn puriluként ünn ·poltek. Szülőföldjónok viszonyaiba újra h ékelődött,
tekintélye ogyre jobban erősödött hitközHűgéhen , hol
Spira Benjamin ~,nrkn.s éR Oppcnhcin1 Dt\Yid rahl>ik
idejében, mint a rabbicn1·ia tagj1t, a r.Hidó irók n1unkáiu

t'•kcakodő n.pp1·obn.tiók nJó. gyakran oclabjggyeaztette nevót. éllrU1})jaiban örömét a büa~koaógót képezték ·vej ei,
az egyik, ki Gütol leányát (megh. 17~·5 május 20-án
vnRIÍruap) votte foleaógüJ, J{öhón Sr.imcha, volt, a tudó~;
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l'opOl'H oaaládnak f:u.u:ja, toplitú rabbi ór; a prágai rabbi-

curitt tagja, 1t máaiU. Uuachenos Hol'ovitz I7.sák vala,
ki Schulhof Chavvát (megh. 1752 juliuH5-én szerdán)
birta hitveaül. 173H janu1tr 19-ón hétfői napon, magas
kort olérvo dőlt ki Schulhof az élők so1·ából; máBOdik
neje lln,nna asszony 1740 decz. 7 -ón Hzerdán követte
u~ sírbn. Rrdemos fórfiu volt, ki erényeit atyjától örökiHto, vénség, tudás a j{tmborság által ogyform án jelesl<edő, ily Hzavakkal móltatja sírköve.
Budapest.

Dr. [(au{'mann Dd-vid.

KF.LET.
Ki ismer nálad szentebb birodalma.t,
Titokzatos, mosolygó napkelet l
Még egyre csábít bűbájos hatalmad,
Vágyakra gyújtva a] vó véremet.
Valami ábránd, szent, megfoghatatlan,
Valami ösztön kerget innen el,
Szivem, amely most bágyadt, nyughatatlan ,
Tudom, hogy ott majd nyugalomra lel.
Feledve lesz majd, amit elkövettem:
Ha vétkes tett, ha bűnös gondolat, ..
Ott mint a hó, úgy megtisztul a lelkem
S olyan fehér lesz, mint a patyolat.
Reggelt<H estigohmint vezekelnék,
Mily örömest hullatnám könnyemet,
Ha csak már én is gyermeked lehetnék,
Titokzatos, mosolygó napkelet l
És azután - mint kinek gondja nincsen,
Bolondos szívvel, dallal ajkamon,
Nap nap után gyönyörködném a kincsen,
Mely ott hever a földön, szabadon.
Hol minden rögnek ajka van regélni
A mllltakról egy csodaszép regét Gyönyörűség ott napkeleten élni,
Oh én is, én is sovárgok feléd l
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Mint egykor ő ... A Tájó vize mellől,
Hol dalos szive nyugtát nem lelé,
Megfoghatatlan égi szererelemből
Elindult útnak napkelet felé.
Szerelmes szív oly forrón nem szerethet,
Mint a hogy ő im~dta k~dvesét:
A keletet. Oh én is így szeretlek,
Oh én is, én is sovárgok feléd !
S ha meg kell halnom, hadd haljak meg ottan,
Ott ébreszszan fel a nagy Jrikelet,
Nem álmodhatnék sehol boldogabban,
Mint rögeid közt, nyájas napkelet r
Hol a virág nem fonnyad el a nyárral,
· · A hol örökké mosolyog az ég ;
Meghalni ott- mint ő, olyan halállal,
Nem fájdalom, hanem gyönyörűség.
Budapest.
,

Makai Etnil.

VIDA ANDRÁS CONTRA 'TELISCH JÓZSEF.
(1832.)

A mindennapi élet apró eseményei olykor tanulságos
és jellemző történeti adatokat nyujtanak. Gyorsan áttekinthetők, könnyen megérthetők és azért kiválóan alkalmasak arra, hogy párhuzamot vessünk köztük és
más idők, kivált a jelenkor megfel elő viszonyai között.
ilyformán kicsiny, de rendesen megbízható mártéket
szolgáltatnak a történelmi fejlődésnek, haladásnak vagy
visszaesésn ek meghatározására, nem ritkán kortörténetet mutatnak dióhéjban.
Az ilyen, művelődési és jogtörténeti tekintetben nem
_. érdektelen adatot nyujt a következőkben elbeszélt esemény. Olyan idegenszerűnek és régiesnek tűnik fel modern tudatunk előtt, hogy valamely középkori történetet látnánk benne, ha hivatalos okll·atok nem igazolnák,
hogy csak a jelen század harmadik tizedének elején
játszódott le.
A sz óban forgó okiratokat, három magyart és egy
németet, boldogult nagyatyám, Kohn Schwerin Götz,
bács-bodrogmegyei főrabbi hagyatékában találtam, külön ·fascikulusban, melynek kűlzete : Vida András
contra Velisch József (1832). Nagyatyám ugyanis hivatalos minőségében közbenjárt az ügyben, mely annak
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idején sok port vert fel zsidó körökben, és következő
képen folyt le.
Vida András nádudvari kovácsnak magánjogi peres
ügye volt Velisch József bajai EsidóvaL A pert megnyerte, a neki odaítélt pénzösszeget azonban adósán
be nem hajthatta, (<mivel a marasztott zsidónak semmi
látható vagyonát n em találták. ,> Erre a bajai úriszékhez fordult (< könyörgö levéllel)) , melyben <1 Velisch J ózsef megbukott adósának személy ét is neki megítéltetni
és természetben által adattni ,> kérte.
A bajai úri s~ék ezen mai napság nagyon is furcsán
hangzó keresetnek helyt adván, 1832. Szt. György hava
(április) 3-án tartott ülésében a, következő végzést hozta:
.. A végre hajtó Számtartó Ur Tudósításából hivatalossan kijövén az, hogy Velisch József Bajai zsidó az
ellene Vida András részére hozott Birói marasztás tellyesitésére fordítható érték egy általjános heányosságában vagyon - Velisch Józsefnek személlye is a harmadik Rész 28-ik Czikkely engedelmével Vida Andrásnak a kereseti adóság lehajulásába oda itéltettvén, valódi végrehajtás rendeltetik, és annak meg t étele Tóth
György Számvevő Urra adandó Tudósaitás terhe mellett
bizattatik.,>
<<Ki adta Scultéty János U1·ad.
Ügyvéd, és a' Tiszteitt
Uri Szék J egyzőj e. ,>
A c. harmadik Rész 28-ik Czikkelye>), melyre itt hivatkozás t~rténik, Verbőczynek, tudvalevőleg a XVI. száz~d eleJén keletkezett Hárn1.as könyvé-nek megfelelő
feJezete, mely arról sz ól ((Hogyan kelljen megvenni a
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károkat és adosságokat azon pa.rasztokon, a kiknek vagyon uk és örökségük nincs ? l> .
••
A kérdést úgy dönti el, hogy ilyen esetben <t a foldes
úr köteles az elmarasztalt paraszto.t fogva ellenfelének
kezébe adni is bocsátani. Az ellenfél vagy fölperes pedia 15 napig . : . a s~ját börtönében fogva tarthatja őt
T;stén azonban, dijának büntetése alatt, semmi kárt
nem szabad tennie, azonközben éleiméről és italáról
gondoskodnia kell. ,>
Verbőczy egyik megalkotója volt az 1525-ben hozott
azon törvénynek is, mely szerint <<a lutheránusok, bár
hol találtatnak, megégetendők. >> Ezt a törvényt soha
el nem törölték, de ne~ is alkalmazták, l egalább
183~-ben nem; de igenis alkalmazták még akkoriban
Verbőczy Hármaskönyvének fentidézett rendelkezését,
legalább a szegény Velisch Józsefre, kinek személ_yét,
adóssága fejében, ellenfelének <<természetben által
adták.,,
Vida András derekasan élt jogával, illetve a szőrös
tül bőröstül n eki odaitélt Velisch József személyéTel.
Hogyan? Megmondja a következő, Baján 1832. auguszt.
l -én kel~ rendelet, melyet Velisch egy rokonának beadványára és boldogult nagyatyám közbenjárására Mé.száros, bajai főszolgabiró adott ki:
<1Demnach herr A~. Hirsch sich beschwohren, dass
durch dem Bájáer Herrnstuhl der Jude nahmens Wellis dem Nadudváer Schmiede, welchen er schuldig
war, auf 15 Tage zur abarbeitung seiner Schuld übergeben worden. Nun aber der Schmiede mit dem Juden
un.menschlich verfahret, ihrn gegen seinen Glauben

m~t Speck speisen will, so auch den Sabbat/z zu feiern
Az IMIT ÉvkönyTe 1896.
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nicht lasse, desNachtsin der Gdnssteige einsperrt und
mit Eisen ihn zu schlagen ihm <h·ohet: von diese unmenschliche Behandlungen soll ibm de1· Richter verbieten, denn da er auch Jude uncl Arrestant ist, soll er
cloch als Nebenmensch betrachtet werden, mit einen
Wort, in meinen Nabmen befeblen Sie ibm, dass er
(nicht ?) so umbarmherzig mit ihm verfahre, dass ich
ihm zur verantwortung darüber ziehen werde.»
Bár Mészá1·os eleget erőlködött, hogy a német lakosságu Nádudvar bÍl·ájával magát megértesse, - úgy a
hogy németül irván neki, - biró uram még sem akarta
öt megérteni. Nádudvar ugyanis csak egy IDértföldnyire
van Bajától, de emez Bácsmegyében, amaz már Pestrnegyében fekszik. Ott pedig édes keveset törődtek a
bajai főszolgabiró rendeletével; a biró tán tudomásul
sem vette, annyi bizonyos, hogy Vida András rá sem
hederített, hanem Velischt továbbra is fogva tartotta a
l údketreczben.
Kohn Schwerin Götz rabbi most V elisch nevében a
((Tekintetes Nemes Pest Vármegyéhez)) fordult panaszszal, előadván, hogy a 15 nap, melyre Veliscbt bitelezőjének odaitélték, már letelt, de Vida András még mindig <1 magánál tartóztatja, kegyetlenül vele bánván,).
A megye 1832. aug . .23-án ta1·tott kis-gyülésén az
ügyet tárgyalta és utasítást adott Madarasay László als~olg~bi~ónak, <l hogy a folyamodásbeli kitételt megvizsgalvan, annak valósága esetében a folyamodó szen:élyét előbbeni szabadságában azonnal helyeztesse
Vlssza, és igy:kezzen ezen panaszos tárgyat elintézni,
mely1·e ha rea nem mehetne, tegyen a tapasztalandákról Tudósítást. l)
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öt nappal rá Madarasay következő utasítást menesztett a nádudvari biróhoz :
<<Velisch József Bajai I zraelita azt adván fel a Tettes
Nem es Vármegyére, hogy a Személye 15 napokra lévén Nádudvari Kováts Vida Andrásnak ítélve, és már
a 1€) napok régen elteltek volna, mindazon által őtet
szabadon nem ereszti, sőt a legnagyobb kegyetlenségeket véle elkövet, hogy ha már a m egítélt idejét eltöltötte, vévén ezen Levelemet, azonnal a Biró n evembe
parancsolja meg neki, hogy a ké-rdéses letartóztatott
zsidót szabadon bocsássa, ellenkező esetbe pedig az
megitélt időig tartóztathattya, de legkissebb kegyetlenségeket, vagy kinzásokat rajta el nem követhet. 1>
<tKölt Pesten 28. Aug. 1832. Madarasay m. k. Al
Szolga-Biró. 1>
Ezen határozott parancsra Velisch végre valahára
kiszabadult Vida András fogságából, miután legalább
öt ~eserves hetet töltött hitelezőj e hatalmában.
Igy törlesztették még 1832-ben a behajthatatlan
adósságokat. Szinte hihetetlen , hogy édes hazánkban
(12 év előtt ilyesmi megtörténhetett.
<<Dicsértessék Isten n eve örökön örökké ! Ö megváltoztatj a az időket és korszakokat r))
Budapest.

Dr. Kohn Sámuel.
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A ZSIDOK
AZ 1848- 49-IKI SZABADSAG-

HARCZBAN.
A magyarországi zsidók újabb történetének egyik legérclekesebb és egyuttal legmeghatóbb mozzauata bizonyára a zsidók részvéte a magyar szabadságharczban.
Midön a hazának különbözö n emzetiségei bűnös
önzéstől hajtva föltámadtak ellene és túltettek külellenségein, akkor a nem egyenj ogusított, sőt jogfosztott
magyar zsidóság szívvel, lélekkel küzclött, áldozott és
vérzett a magyar ügyért.
Ez elvitázhatatlan ténye a történetnek, melyet belöle
kitörölni a zsidógyülölet sokoldalu tehetségének sem
sikerülhet. Valóban mindenkor jogos büszkeséggel
hivatkozhatunk hazai történetünk e részletére, ha a
rosszakarat irigysége le akarja tagadni a magyar zsidó
odaadó buzgalmát hazáj a ügyeéli és élénk részTétét
annak előmozdításában ! Joggal utalhatunk a még nem
emanczipált magyar zsidóság igazán csodálatos, lelkes
részvét"ére a magyar szabadságharczban.
J elen czikk, kiszabott keretében, csak vázlatos képét
nyujthatja ez örökké dicső részvétnek, nagyjában rajzolva a fővonásokat, a mint a rendelkezésére álló tér
szüke miatt nem utalhat a kútforrásokra sem me'
lyekböl merített. Ezt nagyobb monografiánk számá1·a
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kell fenntartanunk, a midőn részben nyomtatott, részben levéltári adatok alapján akiDjuk kimerítően tárgyalni a zsidók részvétét a magyar ~zabad~ághar~zba.,n .
A mi a lélekbuvár előtt érdekesse, de rmndenki elott
igazán bámulatossá teszi a zsidók részvétét a m~ar
szabadságharczban, az akkori sanyan1 helyzetük hazánk
minden részében. A zsidók, nem csak hogy polgárságot
nem élveztek akkor J\Iagya1·országon, de még lakniok
sem szabadott minden vál·osában a hazának és a hol
hajlékot nyertek, ott is csak m egtürtek voltak, egyaránt
kitéve a városi tanács és a lakosság önkényének.
« Ellenszenvvel~> viseltettek hivatalosan és nem hivatalosa.n a zsidók irányában és rönddel az örökké emlékezetes márczius 15-ike után ez ellenszen\ sajnos módon nyilvánult az ország különböző részeiben mintha
a sötét középkor fekete szelleme szállta \Olna meg az
egyes vár osok polgárságát és nem a szabadság hajnala
hasadt volna Magyarország egén oly sokat igérön.
Szombathelyen április 4-én garázda nép a zsidó t-emplomot pusztítja, kilencz tóratekercset széttép és 1.tüba ·
dobál, azoknak ékszer eit elrabolja, zsidó lakházakat
fosztogat és kicsibe mult, hogy a kisebb nagyobb te ti
sérülések mellett emberélet nem esett áldozatul a garázdáJkodók munkájának. Ez azonban még nem elég;
másnap népgyűlésen elhatározzák, hogy SzombathelY
és szomszédos községeiből a zsidók luís~ nap alatt
<«minden kivétel nélkül eltá,olittassanak. • Ezen határozat ugyan nem lett foganatosi~a, de az e eménTek
az egész megyér e kihatottak és hasonló üldözé eket
hoztak létre.
Ugyanazon időben Székesfehér\ár polgárai
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csn.k népgyiHésen elhatározzák, hogy a városban lakó
zsidók három nA.p alatt kitakarodjanak és ezen határozatot a városi tanács végre is hajtja.
Iszonyú volt a zsidók üldözése Pozsonyban, hol rövid
nehány óra aln.tt százakat kiraboltak, a zsidó iskola
épületét lerombolták és még az örök álmukat alvók
nyughelyét sem kímélték meg kegyetlenségükben.
A pozsonyi példa csakhamar elég méltó követőre
tn.lált, de mindet felülmúlta Vág-Ujhely, hol másfél
nap alatt körülbelül 400 zsidó család jutott a tót
lakosság szívességéből koldnsbotra.
E szomorú állapotok jellemzésére, melyeknek hatása
sulyosan nehezedett a magyar zsidókra, szolgálj on még
egy másik tény, mely őket mély megalázásnak tette
részeseivé.
Midőn ugyanis az első független magyar kormány
megalakítása után országszerte kezdték a nemzetőrsé
get szervezni és a törvény é1·telmében minden «honlakos» köteles lett volna benne résztvenni, a városok
szűkkeblü tanácsa és lakossága a zsidókat kizárja be1őle .
Pozsony jár elől a jó példával és nem marad e téren
egyedül. Pesten ugyancsak egy obsourus ügyvéd által
egybehivott u. n. népgyül és, melylyel együttj á1·t egy kis
zene-bona, tüntetés a zsidók ellen, többek közt azt
követeli a kormánytól, hogy «a zsidók a nemzeti őrse
regbe föl ne vétessenek, az eddigi fölfegyverkezettektől
pedig fegyvereik elszedessenek.~> És egy április 22-iki
miniszteri 1·endelet rááll a jogtalan kérelemre és c<ideiglenesen» fölmenti a zsidókat a nemzetőrségi szolgálat
aJól. De ez még nem elég; egy másik miniszteri rendelet minden fegyvert elszedet az összes pesti zsidóktól,
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Veszprém városának nemzetörségi bizottsága is ~sz
szaveti a zsidókat, <<nem akarván a nép között a zs1dók
ellen mutatkozó ellenszenvnek táplálékot adni ; >> pedig
Veszprém városának «izraelita közönsége alázatosan
folyamodik'', hogy vegyék be a nemzetörök sorába.
Kijelenti azt is, hogy azon hü·, <<miszerint az Izraeliták
ünnepnapjaikon a parancsszóra megj elenni nem fognának - alaptalan; mert - azt mondj a - úgy
vagyunk meggyőződve, hogy Istenünkhöz ájtatosabban
nem imádkozhatunk, mint midön a Haza iránti tartozó kötelességünkben pontosan eljárunk.,,
Szombathelyen május elej én a bizottság ugyan összeírja a többivel a zsidókat is, de azt j avasolja, hogy az
<< izráliták elleni inge1·ültség tekintetéböh azok az örseregből ideiglenesen kihagyassanak
Székesfehérvár sz. kir. vár osában pedig a nemzetörségi
zászlóaljak szavazást rendeznek, vajj on bevegyék-e a
zsidókat is so1·aik közé avagy nem. Az er edmény itt is,
mint másutt, hogy az ellenük észlelhető ((ingerültség1·e >>
való tekintettel egyel őre mellöztetnek.
Ime, szabadság, egyenlőség, testvériség uralkodika papiron, de nem tényleg és nem a zsidók számára is.
Őket kizárják természetes jogaikból, visszautasítják
nemes szolgálatukat és még a kormány is a tüTelmetlenség malmára hajtj a a vizet.
E körülmények, a rosszlelkű bujtogatók által, l egin·
kább nem magyar vidékeken létrehozott vad üldözések
egyr észt, a jogtalan és kiméletlen visszautasítás másl·észt, természetes, hogy leverőleg és bénítólag hatottak
a magyar zsidókl·a és nem igen csodálható azért, ha
többeknek fejében egy különös eszme fogam~ott meg,
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szttbttdulni e sanyA.l'tt viszonyokból ós egy jobb hazát
keresni.
Egyletet {lJlo.kíttlnak Pesten, Pozsonyban, hogy az
eszmót megvnJ.ósítsák, hogy t. i. tömegesen vándorolj ann,k ki Amerikába, az igazi szabadság honába, hol
egyonlö emberi jogokat élvezhet mindenki, nemcsak a
kiváltságosak.
CsR.lódik azonban mindenki, a ki azt hiszi, hogy e
mozgalomnak er edménye is lett. Nem, a magyar zsidók
itt maradnak Magyarországban ós hirlapilag mondanak
köszönetet a városok hatóságainak, ha az öket a vad
erőszak ellen megvédelmezi.
Midön pedig n, magyar állampénztár üres, midön a
pénzügyminiszter a haza polgáraihoz fordul segélyért,
ott vannak az adakozók között első sorban - a zsidók.
aA pesti izraelita társulatl> 1848, junius elején 50,000
fl'tot ad kölcsön az államnak ; a pesti zsidó község
leszedi templomaiban a térEttekercsek ékszereit és ezüstjét felajánlja a hazának. Ezt teszi a chevra kaddisa is;
ajándékot ad a. budai, az ó-budai község és nem maradnak vissza a vidéki hitközségak sem. Nem különben
részt vesznek egresek is a nagylelkű áldozásban, krajczárt, forintot, százakat és ezreket tesznek le a cc haza
oltárára, l> a ki mint teheti.
És midön a haza veszélye már nagy volt, mert a
karnarilia levetve szenteskedö álarczáját, nyiltan lépett
fel garázda terveivel és katonáln·a volt szükség - a
zsidók, feledve a szomoru tapasztalatokat, újra önkényt
ajánlják fel karukat a haza védelmére.
Pesten pl. 1848. május 31-ig jelentkező 1100 önkénytesnek egy harmadrésze zsidó és egy zsidó ifjú Utasi,
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a·ánlj a fel a hazának, de éle c IS.
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"
~ :Majd a nemzetőrség is megnyitja ,a zsidok.~lott eddi,?
, sora1·t es
· .tu.
A "ad a szab kir. varosok ko zt az elso,
•
elzart
mely junius 10-ón tartott közgyülésén egyha~~~g
hozott határozatával a jó példát megadta. Ezt ko;etik
más városok is, mint Kaposvár, Szombathely, Szekasfehérvár stb.
A zsid.ók pedig mindenütt örömmel ajánlják fel magukat akál· a nemzetőrséghez vagy h~nvédség~ez, ak~
a népfelkeléshez, mely szükségessé val~ a ~es~el! ~lh~
rítására. Igy pl. Pákson a csekély szamu zs1dosag ttz
embe1·t állít és szeTel fel, Bonyhádon harminczhat
embe1·t ad a népfölkelés számára; sót itt a német
parasztok is zsidó ifjakat bérelnek fel maguk helyett.
Pápán mintegy 300 zsidó let·t fölvéve a nemzetörségbe és midőn julius elején a dunántuli nemzetŐTBéget mozgósítják, hogy a l'áczok ellen vonuljon,
közte 110 zsidó kel utra csak Pápáról is, élükön Löw
Lipót rabbival, ki a fegyver en kivill még egy más
hatalmas eszközzel· szolgál a szent ügynek, midön a
sellyei tábol'ban lelkesíti a honért küzdő hiveit. Most
már minden zászlóaljban találkozunk zsidó katonával; többnyire per sze közvitéz, de 'an köztük hadnagy és főhadnagy is, különösen pedig számos alorvos.
Mindeniitt h ü en és kitartón küzdenek, és pl. julius 17 -én
a Tisza-Földvár melletti támadásnál elesett öt honvéd
közill három zsidó, úgy mint októbe1· 27 -ón a fel ette
fontos és nevezetes hadieseménynél, midőn nehány
kálozdi (Fehér m.) lakos élete koczkáztatá.sával Rothnak
egész seregét fel~rtóztatta, egy zsidó is volt köztük.
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November 18-án Bogsabányán egy zsidó közőr volt az
elsők között, kik átrohantak az ellenség torlaszain.
A szucsáni zsidók önkényt léptek he a mozgó nemzetőrségbe és saját költségükön vonultak Simonich ellen.
Midőn pedig a <<kedves bán,, szeptemberben Pozsony
felé közeledik - ó gunY,j a a sorsnak, - ép a kivándorlási egylet elnöke szólítja fel hitsorsosait, hogy a
horvátok ellen sílu·a szálljanak a magyar nemzet jogainak védelmére és a kivándorlási egylet helyiségében
fogadja a jelentkezőket. A zsidó hitközség küldöttségileg ajánlja fel a nemzetőrség parancsnokának szolgála- .
tát, de a parancsnok úr meggondolási időt kér és elfelejti a zsidókat fegyverre szólítani.
Mindazonáltal, midőn nem sokára ezután egy cs.
kir. tábornok árulása kiderül és a nemzetőrséget, vala•
mint Pozsonynak minden fegyverfogható lakosát alarm
utján szolítják fegyverre jóm-kippm· napján, több zsidó
fegyvert vagy kaszát ragad s megjelenik a főpiaczon,
hol azon minden esetre új ós nem remélt kitüntetésben
részesülnek, hogy a pozsonyi nyárspolgárok hangos
éljennol fogadják őket.
Midőn pedig Jellachich Pozsony alól tovább vonult
és azt hitték, hogy Pestet fogja ostromolni, ott nagyban készültek a védelemre; sánczokat vetettek, malyeknél még a legjámborabb zsidók is dolgoztak szombaton.
Maga Horváth Mibály mondja történetében: c< a város
valóságos táborhelylyé változott. Még a zsidók is, kiket
a polgárság a nemzetőrségben nem türt maga mellett,
e sérelmök daczára is külön, csaknem eze1·re menő
zászlóaljat gyüjtöttek keblökben.>)
Majd nemsokára jön az alterego, Windischgratz,
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helyreállitsa a megzavart rendet. Deczember
b0~
második felében a magyarokra nézve sz.erencse'tle~
n.-szombati csata után Pozsonyba vonult es ott, ~alo
szinűleg azon reményben, hogy a zsidókban is, ~t a
szerbek, ráczok és oláhokban szövetségeseket nyer, ~gen
loyalisnak mutatkozik velök szemben. Elrendeli, hogy
mindazokat, kik az áprilisi zsidóüldözésben részt \ettek, börtönbe vessék. Kapott is érte a zsidóktól egy
hálafelirato t.
Midőn pedig bevonult Pestre és egymás után látnak
proklamácziói napvilágot, azoknak egyike kizárólag a
zsidókkal foglalkozik. ~feghagyja nekik, hogy Kossuthtal, a honvédelmi bizottmánynyal1. ~s a rebellis országgyüléssei mindennemü összeköttetéstől tartózkodjanak.
Tudj a, hogy a zsidók a magyaroknak szállítói és kémei,
hogy feladatuknak tekintik a magyar ügyről hamis,
kedvező hírek terjesztését, azért minden zsidóért, kit
e vétségeken érnek, az illetékes községe 20.000 frt.
büntetést fog fizetni.
Igen, mikor az állampénztár üres volt és többnyire
utalványokkal fiz etett; a magyar se1·egek készületlenek,
fegyver, ruha és élelmiszer nélkül szükölködtek - a
zsidók vállalkoztak mindennek szállítására. És midön
az országban lakó nemzetieegek a magyar ügy ellen
emelték fel gyilkos kezüket - a zsidók a kémek a mily
nehéz és veszélyes ép oly nélkülözhetetlen és hasznos
feladatát is teljesítették Windischgratznek aJkaJma is
~yilt 1~49, május elején a pesti hitközséget 40,000, a.z
o-buda1t 20,000 frtig megsarczolni, mert a proklamáczió
daczá1·a is szállításokat eszközölt nehány közeégebeli lázadó magyarok részére,
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Mig WincHachgratz Hu(híu tanyáz, a magyar kor má
. t, .
,
ny
D e l>roczen ből In
oz1 ar. orAzag ügyeit ós vú,ltozó aikerrol folyik- a harcz, melybon a zsidók tovókeny réa~t
vesznek. Még 184:9. áprHisban Görgei hadügyminiszteri
kinevozóseiben több zHidó tiszttol találkozunk és 1 84~)
márczinsá ban az egyetemi légióban a különfólc harcztoreken számos zsidó egyetemi ifj ú küzd, a kik különben kezdettől fogva tömegesen vettek részt az egyetemi
katonai kurzusban.
V ógr c máj ua 22 r eggelér c a magyarok komény ostrom
után, sok áldozat árán visszafoglalták Buda várát, elo
n siko1· n em volt véglegesós csak r övid nehány hónapig
tartotta még fenn ~ magyar kormányt.
A sok, elkeser edett harcz természetesen sok emberáldozattal járt. De a mig az elesettek legfölebb csak
egy sírgödröt kivántak, hogy nyugodhassanak vérükkel
áztatott szent földj ében a hazának, sokkal több gondot
okozott a számos sebesült, kiket ápolni, gyógyítani és
azután segélyezni kellett.
Az állam n em bll.·ta a te1·het egyedül és ismét csak jó
sz ívű polgáraihoz fordult. É s íme, a zsidó j ótékonyságot ott látjuk mil1den ütt, a hova csak eljuthatott.
Ott vannak a zsidók a debreczeni tábori kórház
számára gyiijtők és adakozók között, hozzájárulnak a
N.-Károlyban felállitott katonai kórház felszereléséhez,
úgy mint a beszterczei, naszódi és miskolczi kórházakban sínlödő honvódek felsegéléséhez, n em különben
gyíijtóst rendeznek szép eredménynyel a Budavár borZltsztó ostrománál megsebesült honvédek számára.
Igy törekedtek a magyar zsidói{ a szabadságharczban
hazájuk azent ügyét mindvégig legjobb tehetségük
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azorint támogatni és clőbbrevinni. Örömnap volt számukra a magyar ügy győz elme, gyász és hánat annak
elveszte. Elismerte ezt az osztrák ltadvezér, midőn a
zai(lókat külön sarczolja meg és bünteti a szabadságharczban való részvétükért. Fogsággal is nem egy zsidó
lakolt meg lelkesedéseért és j ó szolgálatáé1-t, melyet
hazájának tett. Többek között Löw Lipót és ipja Schwab
JJöw pesti rabbi ült a harcz lezajlása után hosszabh
vizsgálati fogságban és csak előkelő, hatalmas pártfogásnak köszönhették, hogy életük meg lett mentve az
önkény szeszélyének kegyetlenségétől.
De nemcsak a sa1·czoló győző ismerte el büntetésével
a magyar zsidók érdemeit, a szabadságharcz magyar
kormánya is lerótta irányukban elismerését és háláját,
még mielőtt végleg felosz;lott .
.Jóvá akarva tenni hosszas mulasztását 1849. julius
28-án a szegedi országgyülésen benyujtotta a zsidók
egyenjognsításáról szóló törvényjavaslatot, mely ugyan
törvényerőre nem emelkedhetett, de legalább nyiltan
tanuskodott a magyar zsidók mellett, kifejezvén aztmint ~zemere Bertalan miniszterelnök mondta - ((hogy
e~enJ~~ testvérekül fogadja azokat, kik e szö,etséget
~ar sz1~uk v~rével pecsételték meg, hogy igaz magyaroknak , 1smen el azokat, kik Magya1·országért többet
tettek es szenvedtek, többet müködtek és ál(lozta.k (a
harcz alatt), mint bármely más néptöt·zs. »
Szombathely.

Dr. Be'rnstei,~ Béla.
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Két hatalmas állam között lévő ország ősidőktől
fogva nemcsak igen sok kellemetlenségnek, hanem annak is ki van téve, hogy nagyhatalmú szomszédjai a
harcz szinterévé válasszák. Egy ilyen kis ország semlegessége mindég nagyon illuzórius dolog; mert a határán lakó nép, csak hogy békében elhessen, mindég
számolni fog a szomszéd állammal, s így a keleten
vagy északon lakóknak mindég más kívánságai és haj lamai, más czéljai és eszközei vannak, mint a nyugaton
és a délen lakóknak. Ezért észlelni leh et, hogy egy ily
állítólag semleges. te.l:ülew o.aaág lakOMinak nem csak.
1rii)öm bözö, hanem épenséggel ellentétes nézeteik vannak. Ez épen oly természetes, minthogy két félre oszlik
két mágnes között fekvő vasda1·ab, s egyik fele jobbra,
a másik pedig bah·a vonzódik. Minthogy azonban a
két mágnes között levő vas egy irányba sem hajlik el,
azt képzelik, hogy a vas semlegesítve van, pedig közepe
tényleg batár- és válaszfalat képez a két delejes hatáskör között. És a mint a reális, mint az ideális világban
is észlelhetjük ezt : a művészet és a. tudomány két
nagyhatalom, melynek mindegyike eszmékkel és elvekkel foglalkozik, s a mely korántsem érintkezik vala-
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mennyi határpontjánáL Épen azért neutrá.lisna.k tekintenek mindent, a mi közöttük fekszik. De létezik-e oly
disciplina, vagyis, jobban mondva, oly theória, a. mely
nem tartoznék \"agy a müvészet, vagy a tudomány
köréhez? A ki ilyen kérdést fölvet, az nem tudja, hogy
még napjainkban sincs telj esen eidöntve azon vita,
vajjon a pedagógia a tudományokhoz vagy pedig a müvészetekhez tartozik -e?
Ezen nta addig fog tartani, s addig is kell tartania,
amíg be nem látják, hogy a pedagógia a szó azoros
értelmében két 1·észTe oszlik, tanításm és nevelésre,
oktatásra és képzés1·e. A tudomány a tanítást és oktatást saját szakmájába vágónak tekintheti; a nevelésre
és képzésre azonban számot nem tarthat. Hiszen kétség nem fér hozzá, hogy valamit alakítani n em a
tudomány, hanem a müvészet köréhez tartozik. Természetesen mindig nehéz dolog marad ezen két momentum elválasztása, mivel minden oktatásnak nevelő
és minden nevelésnek oktató czélzattal kell bírnia;
mindamellett egy pontra nézve elválnak egymástól,
mert elfogadott elvnek mondható, hogy minden gyermeknél a nevelést sokkal előbb kell megkezdeni, mint
az oktatást.
De hogyan kezeljük a nevelést?
Ez épen a nagy pedagógiai kérdés.
Ez a kérdés régi, nagyon régi, már azért is illivelhogy már a bibliában találunk rá feleletet. A szentírá.s
amint ismeretes, sok pedagógiai intést foglal magában; t~bb elbeszélésében azon alapelvből indúl ki,
hogy m1nden nevelés a növendék egyénisége, sajátossága, természeti kép~sségei figyelembe vételével esz-
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közöltessék, de kevésbbé ismeretes azon tény, hogy a
Sámson születésé1·ől sz ól ó elbeszélés a pedagógia szem..
pontjából kiváló fontossággal bir. A ki Sámsonban
görög minta szerint fél-, vagy egés~ hő st lát, az mindeneseti·e megérti azt, hogy miért j elent meg az angyal
Sámson szülein ek, mert illő, hogy egy hősnek születése
legalább a szülőknek hirdettessék előre ; de nemcsak
fölöslegesek, hanem egészen talányszerüek maradnak
Jaz anyjához intézett amaz intelmek, hogy sem bort,
sem kábító italokat ne igyék, sem tisztátalant ne egyék.
Milyen összefüggés van a leendő anya önmegtartóztatása és a jövőben születendő fiú názírsága között? Ezen
kérdést élesen kell fel vetni, hogy azonnal beláthassuk,
hogy a Bírák könyve egész 13. fejezetének súlypontja
ezen intelmekben rejlik. A szentírás, hogy mindjárt
kimondjam, arra akar figyelmeztetni, hogy ha a szülők
gyermekeiket helyesen akarják nevelni, ne a gyermeken,
hanem szükség es etén magukon kezdj ék a nevelést.
Nagy emberek nagy ösztönökkel vannak megáldva, s
mentől hatalmasabba.k és nagyobbak ezen ösztönök,
annál korábban kell velök megküzdeni és őket fegyelem
alá vetni. Ezért nem szabad ~sodálkoznunk, hogy a
gondviselés, még Sámson születése előtt, anyjának utasításokat adott, gyermekének nevelését illetőleg. Nem
fér kétség ahhoz, hogy az angyalnak kevésbbé volt feladata Mánóah feleségének kijelenteni, hogy : <• anyának
fogod mugad érezni, s egy fiúnak adsz életet)>, minthogy meghagyja neki: <•őrizkedjél, ne igyál sem bort,
sem kábító italt, s ne egyél tisztátalant» . Sámson
hatalmas egyéniségének jellemzése sokkal tisztábban
tünik ki azon elengedhetetlen szükségből, hogy az
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, k t ·tózkodó életet kell folytatnia, mint cso~~aoyana ar
d' , b 'l·
ebben reJlik
,
,
. 'ltó hőstetteinek elmon asa o ' s
latrame . d azon megfejthetetlennek látszo talany
egyszersOllll
, · teni szellem
kulcsa is, hogy Sámsom a raj ta nyugvo lS
daczára mégis elbukott.
.
. "d
,
'ki
benne
sokkal
J. obban ki volt feJlO ,e,
Az erze seg
mint az isteni szellem s távolról sem alkothatunk mar
nknak fogalmat arl·ól, hogy mennyu·e fejlőd~tt volna
::en érzékiség, ha nem vették volna oly koran fegyen3-ocry
l em alá. Sámson é1.·zékisége oly határtalan s oly
. ak
,
volt hogy nemcsak neki, hanem szüleinek, anYJan · es
atyjinak is a tartózkodásban gyakor~:nia ke?ett ~~át~
Nyomatékosan hangsúlyozom: anyJanak es aty] anak
s a ki ezen állitásnál kétkedve Tázza fejét, az 'egye
kezébe a hibliát és olvassa el eredeti szövegben -az
egész 13-ik fejezetet. A ki ért h éberül, egyet fog \elem
érteni, hogy ~Iánóah magára is vehette azon tilalmat,
hogy ne igyék Lort és ne egyék tisztátalant, sőt épenséggel magára is kellett azt vennie. Miután az asszony
tudósította urát az imént hallott kijelentésröl, :llánóah
fohászkodott s így szólt : <c Kérlek oh Uram, jönne még
..egyszer hozzánk az Isten küldöttje, s oktasson bennünket, mit tegyünk a fiúval, a ki születni fog~ . :Xem
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy ~fánóah, nemcsak
azt akarja tudni, hogy mi az anya, hanem azt is, hogy
mi az ö, az atya teendője a születendő fiút illetőleu.
Imáját meghallgatja az ér; az angyal ismét eljön
asszonyhoz s a midőn urát előszólítja s ez azt kérdezi:
((:aa beteljesedik szavad, milyen legyen a fiú nevelese?., ezen feleletet kapja: <1Mindenek előtt őrizkedjek
az asszony attól, a mit neki monutam. » Yajjon nem
l
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puszta ismétlésa ez annak, a mit az angyal az asszon .
nak első ízben lelkére kötött, s ezok szarint nem volt~
fölösleges másodszori megj elenése? Valóban rejtélye:
marad az angyal újabb megjelenése, minthogy }.ifánóahhoz intézett szavai semmi újat n em foglaltak magukba; mégis téves azon föltevés, hogy az angyal
semmi uj at nem mondott Mánóahnak, már csak azért
is, mivel nem felelt volna azon kérdésére, hogy milyen
legyen a fiú nevelése? Nerncsak egy, hanem két új
momentum van feleletében, egyik a férfi, s a másik az
asszony számára. A mit az angyal csakis az asszonynak
mondott, azt ő csak a Sámson születése előtt való időre
vonatkoztathatta volna, a mit azonban a férfinak mondott, azt az asszonynak a születés után való id őre is
kellott vonatkoztatnia. cc Nem csak addig őrízkedj ék feleséged bortól és kábítóitaltól, valamint minden tisztátalantól, a míg a gyermeket szíve alatt hordja, hanem
késöbb is, m ég sokáig, miután a gyermek ellesz választva, hogy jó példát mutasson neki. >> S ezzel megfelelt azon kérdésre, hogy a két szülö, apa és anya, mit
tegyen a gyermekért4 Tegyék azt, a mit a fiútól i&
kivánnak, hogy tegye, s őrizkedj en ek attól, a mitöl
kivánják, hogy a fiú is őrizkedjék . Az angyal Mánóabhal héberül beszélt, s minthogy Monoah, mint héber,
tudott héberül, világosan megértette. Monoah bizonyára
tudta, hogy a hímnem második személye és a n őnem
harmadik személye a héber igénél a jövő időben ugyanegy alakkal bir, H ezért értette meg oly jól, hogy az
angyal így szólt hozzá : (( Mindenek előtt a mit az aszszonynak mondtnm, attól örízkedjék ö, őrizkedjél te;
ne egyék ö, ne egyél te semmiből sem, a mi a szöllő-
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töröl jön, ne igyék ő, ne igyál te bort és kábitó italt;
8 tartsa meg ő, tartsad meg te mindazt, a mit neki
mondtam~> .

liy folfogás mellett a Bírák könyvének tizenharmadik
fejezete egészen más színben tűnik fel, mert azon
nagyfontosságú intelmet foglalja magában, hogy a szülőknek, a kik gyermekeiket nevelni akarják, a nevelést
gyalu·an magukon kell megkezdeniö k, s hogy ezen
nevelésnek néha még a. gyermekek születése előtt kell
megkezdödnie. A megnövesztett haj a régi Izraélben
sem tett senkit názirrá, de az önmegtartóztatás csak a
szülök fegyelme és erényei folytán mehet át az ember
vérébe. De azért a szü lők fegyelme és erénye még távolról sem képeznek elegendő kezességet arra nézve,
hogy a fáradsággal fékezett érzékiség egy váratlan
pillanatban széjjel ne törj e békóit. Erre nézve csak
egy biztosíték létezik: azon megismerés, hogy az anynyiféle dologtól elvakított érzékiség előbb vagy utóbb
tökéletesen megvakúl és Sámsonhoz hasonlóan magát
és sok mást romok alá temeti.
. Bécs.

Dr. Schwarz Adolf.

EGYRÖL-MÁSRÓL ÉS ÖNMAGAlVIRÓL.
Habár ízléstelen és nem ügyes dolognak tartom, ha
valaJci önmagáról ír, vagy a társaságbau önmrtgáról
beszél, mégis, főleg azért, n1ert a 16 éven át általa.m
szerkesztett napilapban hetenként kiváló államférfiak,
nagy irók, jeles müvészek és érdemes tudósok mcllett
hirlapirók is irtak önmagukról, a nélkül, hogy unalmasakká váltak volna, sőt bizton állíthatom, hogy ozikkeiket a legnagyobb érdeklődéssei kisérték: magam is
merészkedem oly dQlgokat megli·ni, melyek a mellett,
hogy, nézetem szerint, kulturahistóriai bocscsel bírnak,
csekély személyem életével sz oros kapcsolatban állanak.

*
Az 1862-ik év vége felé történt. A <<Pesti Napló>> akkoriban a Deákpártnak nagytekintélyű organuma, tudósítást köz,ölt, mely szerint a néhány év előtt elhunyt
Trefort Agost vallás- és közoktatásügyi miniszter a
Magyar Tudományos Akadémiában, a fajokról tartott
fel~lvasásában úgy nyilatkozott, hogy a zsidókna~k
gy.o~~e ~ becsületérzésük. Az ilyen megj egyz és a mosta~1 Indifferentizmus korában legfeljebb hirlapi polémlára adna okot ; de akkor a felháborodásnak valódi
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viharAl zúdnlt fel notnoso,k n. :6si<lók r óHzóröl, lH\,notn n,
fővt\J.·os öss:6eR köroibon . A '!J n,kkor f< nnt\.ll ott <l l?:l'tt('llitu.
1nn ayt1.r rgylotn k n, n1oly,nok c'IJóljn. volt a rnftgyu.r ny<.'lv
és. :.~1.gyar szollon1 terj osv.tóso, fiatn.ln.hh tt1gjtti rögtön
o·yií.lést btrtottn.lt ós olb,ttltl'07:ttl.k: hogy ezen gylot öt~en tagból álló váln.szt1nú.nyt\t egyb hivják ós h ogy
'l'rofol'tboz két t11.got küldou ek ki, n. kik rnóg n gyülóH
előtt hitelas infornu\cziót szer ezzenok nyiln.t1<ozn.tlt folől. Ezen tanácskozás eredménye, s h ogy Mezei M ó r ÓH
u.z óu csokólysógem ki:i.ldottek 'l'reforthov., már tt?i osti
ln.pokbn.n olvasha.tó volt. :rYióg az nap <lólntt'ut fölkol'OHtük Trefort Ágostot, t\ ki akkortájban •" nádor-utcv.álHtll .
lakott, ile úgy órtesültü.nk, hogy elutazott ós csak másnap érkezik vissza.
A következő nap reggelén m egjelen t nálam Eötvös
J ózs ef bá1·ó, kij elenté, hogy a kérdéses felolvaFH\.snt\.1 ü
maga is ott volt, hogy a <1Pesti Napló,> tudósítása ll(' m
hií. és hogy 'frofort a fővárosbH, való visszaérl<oztol<or
n em, fog késni a h elyreigazítássaL Addig is arra kórt,
iparkodjarn az ellene m egindult akcziót elnyomni. !{ij elentettem a n em es bárónak, hogy rögtön fölkerosmn
baráto,imat és befolyásomat érvényesiteni fogom, h ogy
kivánságát telj esítsem. És valóban senki másnak szn.vn.
nem gyakorolt volna oly hatalmas benyomást r otím,
mint azon férfié, a ki huszonnyolcz évvel a zsidók
egyenjogusítása előtt, buszonnégy éves korábau tanulmányt írt, a melyben gyalázatnak n evez to, h ogy van.
nak emberek ezen o1·szágban, n kik nem élvezik a tolj es egyenjogúságot.
Az akczió elmaradt. Eötvös báró jó akaratomnak ozon
csekély jeléért egész életón át hálás maradt. Bohnsom
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haladt el mellettem az utczán a nélkül, hogy mel)
' k et ne 1n
· t eze
' tt volna hozzárn
o l1.e
szólított volna és kérdese
melyek irántam való érdeklődését mutatták. Az 1 868~
69-ik évben, az izraelita o1·szágos kongresszus alatt
melynek én is tagja voltam, Eötvös báró kultuszminis~
ternek bizalmi férfiakép szerepeltem. Minden csütörtökön 1·eferálnom kellett neki a kongresszus müködésóröl
és röviddel halála előtt felszólított, hogy nyujtsak be
a közoktatásügyi miniszteriumhoz folyamodványt egy
tanfelügyelőség elnyerése végett. H alála után már nem
látszott előttem kivánatosnak ezen állás elérése.

*

Körülbelül egy évvel a Trefort-ügy után, heves izületi
gyuladás szegezett az ágyboz. Ezen idő alatt, 1864. január havában., az általam akkor szerkesztett «Magyar
Izraelitában >> rövid tudósítás j elent meg, amelyben a
teljes név megemlítése nélkül az foglaltatott, hogy nagy
hazánkfia D ... úgy nyilatkozott, ne adjanak el zsidóknak birtokokat, ne hogy ezek az ö kezeikbe jussanak. A hírt t·ögtön a bécsi lapok is átvették, és mindenfelé kínos feltünést keltett.
Lapom minden pénteken jelent meg. H étfön, az említett czikk megjelenése után, délelőtt 1O órakor belépett betegszahámba Deák Ferencz. Megnevezte magát,
leült ágyam mellé és résztvevőleg kérdezősködött bajom felől. Miután legnagyobb elfogultságomban válaszoltam neki - sejtettem látogatásának czélj át- óvat~s~n felrakta pá})aszemét s lapom legutolsó számát
k1huzva kabátj ából, így szólt :
-Nem .v~lna szíves nekem megmondani, ki az flJ
D .•. ' a kiről ezen czikkben sz ó van.

EGYR{)L-MÁSRÓL IÍ:8 ÖNMAGAMRÓL
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F eleletem röviden oz volt :
- Deák Ferenoz.
Rövid szün et ó.llt be, mely után a uagy hazafinak
megmagy~tráztam, hogy a jelzett hir csak az én betegségem folytán j elenhetott mog, a n élkül, hogy előzete
sen tőle megkérdeztom volnn,, vaj j on ezen közlomény
misr.ti:fikáczió-e, vngy som? A hír egy levélben foglaltn.tott, molyet ](ern Jakab akkori nngytokintólyii kereskedő ro utatott meg nekem. A levél egy ktt})Osvári kereskedőt6l eredt, a ki hirtokot vásárolt. Állitólag a birtok
eladója hallotta Deák szt\jából e szANakat. Deák Ferencr.
az ő szívot megnyerő, kodvos modorával végig hallgatta
magyarázotomat s így vtUaszolt:
<<Én iHmorem Korn J akabot és meg vagyok győződve,
hogy nen1 ha.zudott. ~Ieg vagyok arról is győződve, hogy
az ön által említett lovól nem hamisítvány, mort különben Korn nem 1nutatta. meg volna önnok. I gy tehát
kettő lehotség~s : vagy a levél irója (S. úr) hazudott,
vagy l -s földbirtokos, a l<i ezen hamis szavakat szájaroha adta. A dolog tisztába fog jönni. Úgy S.-ot, valnmint I-s-ot 1·ögtön felkéretem Pest1·e. Á propos, milyen
napon jelenik meg lapj a?,>
- Minden pénteken, válaszoltam.
- Talán megtehetné nekem azt a szívességet, hogy
oz alkalommal egy nappal kósleltetnó a kinyomatást,
folytatta Deák megnyerő modorában. N em tudom, lebetséges lesz-e, hogy az a kót úr már csütörtökön Pesten
legyen.
Természetesen a legnagyobb készséggel cgyoztem be
és Deák Perencz elbucsúzott, mialatt szivélyes szavakkal miolöbbi gyógyulást kivánt.
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Nem volt szükségem a következő szám megielenését
elhalasztanom, mert már csütörtök este megjelentek
lakásomon S. a kaposvári levélixó és I-s földbirtokos
és irásbeli nyilatkozatot adtak, hogy az az állítólagos
Deák-féle nyilatkozat misztifikáczión alapul. Ez a nyilat.
kozat már másnap reggel megj elen t és n emcsak én, hanem Deák és az egész közvélemény is tudta, hogy kettejök közill melyik hazudott.

*
Két évvel későbben Pesten <<Egyenlőségi kör» czím
alatt Klapka György tábornokkal az élén klub alakult,
melynek, a mellett, hogy a mlí.velt és· szabadelvű polgárokat valláskülönbség nélkül maga köré törekedett
gyűjteni, zászlajára ki volt tlí.zve, hogy a szabadság,
egyenJőség és testvériség nagy elveit akarja terj eszteni
az országban. E kör feladatát híven teljesíté. Ott láttuk
a főváros kiváló polgárait, a kik versenyezve törekedtek a kitüzött czél előmozdítására. A zsidók egyenjogusítása mellett nagy gyülekezet eket tartott, és mondhatom, nem kis része volt abban, hogy ezen eszmét mindinkább népszerűvé tette.
1868-ban, és pedig a zsidók egyenjogusítása után
néhány hónappal, Váczon honvédünnepélyt ültek. Ez
volt 1849 óta a honvédeknek első nagyobb ünnepélyes
összejövetele. Meg volt híva az <<Egyenlőségi kör 1> is,
mely Klapka György vezetése alatt öt tagot küldött ki.
Köztük voltam én is, a ki egész lelkesedéssel nemcsak
meghallgattam~ de magam is részt vettem a «Szózat))
és más hazafias dalok eléneklésében. Különösen gyak-
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!·an hangzott fel: <<Ha még egyszer azt izeni, Mindnyájunknak el kell menni ~> ·
.
.. ,
Minekutána a temetőt, elhagytuk, m1ntegy otszazan
délben nagy ebédre sereglettünk össze. .~eg~ezd~dö~t
n, felköszöntök sora és elhangzott az elso, masod1k es
harmaclik tószt. Mjndegyik egyedül Kossuth Lajosról
emlékezett meg. Ekkor felkelt helyéről Klapka, odalép
hozzám, és mint vezére az «Egyenlöségi kör1> küldöttségének, szinte parancsolólag a következő szavak~t
intézte hozzám: cc Ön, Tenezer barátom, rögtön fel fogJa
köszönteni Deák Ferenczet1>.
- Bocsánatot kérek, tábornok úr, feleltem en·e, eltekintve attól, hogy ez önhöz jobban illik, nincs is e
társaságban ehhez bátorságom,, .
Nem használt az okoskodás, mert a tábornak megmaradt óhaj a mellett és én kénytelen voltam engedni.
Visszament helyére és néhány percz mulva Klapkának
taktikája folytán több oldahól hallottam nevemet hangoztatni, kénytelen voltam, bármennyire nehezemre
esett, azon félelemben, hogy e társaságban kudarczot
vallok, helyemről felállani és beszédemhez fogtam.
Felköszöntőm, mely talán azért, mert nagyon rövid
volt és még inkább azért, mert Deák Ferenczczel foglalkozott, következő napon az összes pesti lapokban
szóról-szóra megjelent, következőleg hangzott:
<<Magyarország legnagyobb bonvédjére emelem poharamat. Honvéd volt má?" akkor, mikor még bonvédek nem . voltak, bonvéd volt még akkor, midön
már honvédek nem voltak. Honvéd most is hiszen
.
'
~ek1 ~öszönhetj ük első sorban, hogy ezt a fényes
unnepelyt megülhetji.ík. IsmétJ.em, Magyarország leg-
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nagyobb honvédére emelem poharamat. Éljen Deák
Ferencz !>>

*
1864-től

kezdve gyakran találkeztam a nagy hazafival, a ki irántam a legnagyobb jóakaratot és érdeklödést tanusította, ele én többszöri felszólítása daczára
sem alkalmatlankedtam neki látogatásomm~l.
Az 1869-ik év kezdetére estek a képviselöválasztások. Majdnem minden kerületben késhegyig küzdöttek
egymással a. Deák-párt és az ellenzék, sa küzdelem oly
szenvedélyességgel folyt, hogy még Deák Ferencznek
is állítottak ellenj elöltet kerületében, a belvárosban.
Csak a Lipótvárosban küzdött két Deák-párti a mandatumért : Falk Miksa és Wahrmann Mór. A választási
mozgalom igen heves volt. A legjobb barátok ellenségként állottak egymással szemközt, aminthogy mindenhol és mindig hevesebb a személyekért, mint az elvekért való küzdelem. A legelkeseredettebb küzdelem
közepette elhatároztam, hogy fölkeresem Deák Ferenczet az <• Angol Királynő >) - ben való lakásán. Nem volt
kevesebb a kivánságom, mint hogy Deák Ferenczet reá
bhjam,- álljon Wahrmann Mór oldalára.
Deák Ferencz szép nyugodtan és határozottan visszautasította kérésemet.
- Nagyon sajnálom, szólt. Épen most volt itt Pulszky
Ferencz, ki szintén Wahrmann érdekében jött, s vissza
kellett kérését utasítanom, mert ott, a hol két elvtársamról van szó, ott nem foglalhatok pártot az egyik
vagy a másik mellett. AnnáJ kevésbbé nyilatkozhatom
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Falk ~Iiksa ellen, ro ert neki a kiegyezés körül herYadhatlan érdemei vannak.
De azért nem kapituláltam.
- Engedjen meg még csak egy szót, válaszoltam.
Megengedné-e nekem, hogy levél alakjában nagyságodhoz kérdést intézzek; vajjon szükségesnek tartja-e,
hogy az egyenjogosítás ne csak a papü·ra irt holt beti1
maradjon, hanem ezen nagy elv gyakorlati kivitelel{épen oly férfiú kerüljön a képviselöház ba, a ki egyúttal
az egyedüli volna, a ki a parlamentben az ipart és kereskedelmet képviselné?
Még látom a nagy hazafit, mint ismeretes Cabanos
szivarj át szíva, rövid ideig gondolataiba elmerült. Azután hirtelen fölemelkedett, papirost és tollat rakott
elém és így szólt :
- Jól van, írja hát!
Elképzelhető, hogy siettem, hogy ezen felszólításnak
megfeleljek. Deák átfutotta soraimat, lei.Ut íróasztalához és a következő levelet intézte hozzám !
c1Pest, jan. 29.
T. ez. Tenezer Pál úrnak !
A :ála~ztások szabadságát és részrehajlatlanságát
annyn·a t1sztelem : hogy azokl·a sem közvetve sem
kö~:vetlen befolyást gyakorolni nem kivánok. '
Onnek hozzám intézett kérdéseu·e tehát egész általánosságban felelek.
Ig~nis óh.~j~om, ~ogy a közelebbi országgyiHé re
legal~bb a fovaros xeszéröl, ha lehet, "\ralamelv keres~elml notabilitás is választassék, mert a kereskedelmi
~rdekek hazánkl·a a legnagyobb fontosságuak,
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Kivó.nn.tosnn.k tartom, hogy a 7lBi<lók egyonj ognRí~
ttíHn. o rószben tt"'ttlog életbe lépjen, s mintbogy kö.
zöttük oly sok kitünő kapaczitás vn.n, óhajtom, hogy
ezen intelligens férfiak ít törvényhozás terén is mii.
ködhcsHonek nz ország j avara.
A mi a lipótvtírosi választást illeti, az már speciá.·
lis kérdés, melybez irányadólag no1n szólhn.tok. Min.
dcnik j elölt kitün ő egyéni ség s ólu~jtásom az volna :
hogy az országgyülés tagja legyen mindenik- mert
" ' ahrmann úr mint koreskcdö, ~"alk úr poiUg mint
publicistn. és álln.mgazdász nyel'csóg lenne 1t törvényhozásnáL Egy kerületből ez természetesen nem tör~
ténbetik, de hogyan lehetne azt elérni, azt nem tudom. Isten álcljn. !
Tisztelettel

ttlázatos szolgájn.
Deák Eeronez. »

Högtön Wahrmanuhoz siettem, a kinek megmutattam e levelet, mely ő rószére azonos volt a lipótvárosi
mandatun1mal. Deák levole 1nég az nap megj elent n.
(« Pester lJloyrl'>
esti lapj ában. .b'u.lk l\1iksa rögtön gy ülésre hívta össze választóit n. Széchenyi-sétatéren és kijelenté, hogy tekintettel Deák lcvelóre, mindcn esetre
visazalép n. jolöltségtőL Wabrmann Mórt egybangulag
vtílnsztották meg képviselőnck.
A kaposvári levélnek óa a váczi tósztnn.l{ volt bizonyára köszönhető, hogy Dc{tk }i,eroncz ogy fól óvvol
kc!sőlJhen nekem megtette azt, a mit !{lapka Györgytől
és I>ulf~zky ~,crenczt()l megtstgu.dott. lia tehát nem i!:i
mct·onl azt állítan i, hogy nz első zHi <ll> képviselö Wnbrmaun )lór nekcn1 köBzönhcti rnaudntumát, mort lelH't-

~ o hogy Deák Fcrcncz lovele nélkül is nmn
segeD,
, Fnlk
Miksa, hanem Waln·mann Mór lett volna IDCf,f\'nl~sztYa,
azt azonban senki scm fogja tölem megtagadhatn l, h ogy
az első zsidó képviselőnek ey y ha ngtí me~·álasztatása
kizá1·ólftg e lovélnel{ tulajclonítható .

*
Falknak visszalépése óriási szenzácziót keltett a fő
városban, és minthogy e1.en visszalépést igen terméRzetesen novemmel hoztál\ l\apcsolatha. nom cAodálkoztn,m azon, hogy Jókni 1Yiór, a 1ü éppen akko1· mint
képvisc,lőj el ölt Go?'Ot'e Ist·ván ker eRkedelm i nliniszterrel
állott sí!icrobon , ongen1 fölkeresett, hogy én öt a ter ézvirosi zsicl óknál M.mogn.ssam. Bárn1ennyire hizelgő Yolt
r e{tm nózve rtz, hogy ft legnép szeröhb n1agyar iró nnnyi
súlyt fektet az én támogatásomra, kötelességemet véltem t elj csiteni, a ro időn kórelmére következőkép válnszoltam: ((Én nem a Terézváros, hanem a LipótYáros
polgára vagyok, de ettől eltekintve, mint a Deákpártnak tántoríthatlan híve és mint olyan, a ki a Lipótvú.l·osban magamat Wahrmann mellett exponáltam.
nen1 tartom korrektnck, hogy ón, bármily tisztelettol is viseltessen1 ,Jókai M61· iránt, moAt a Deákpárti Gorovo ellen fogla~jak tUlást. ,, Jókn.i szotuélye
Etzonbau oly 1nély hatást gyn.korolt reti1u, hogy ttírsn1gás ){özuen olragacltattam mn.gamat u. 1<ÖY<'tkezönek elbeszólóHére :
. (•,A midőn az 1861-ik óv elojén n. pesti zsidó község
1ntező személyei azon véleményheu Yoltak, hogy n.z
1861-iki országgyiHósen azsidók cgycnjogusítása fog
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nttpirendre kerülni, eljá~tak az ország legb~fo~_Yásoaabb
államférfiaihoz : Deák ] erenczhez, báró Eotvos J ózsefhez, gróf Teleid Lászlóhoz és Gorove Istvánhoz.
Deák Ferencz azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy a képviselöhá~ telj esíteni fogja kötelességét.
Báró Eötvös József fáj dalmának adott kifejez és t, hogy
az országgyülóanck még nem· vol t alkalma e kötelességet teljesíthetni. Gróf Teleki László bocsán atot kért
maga és elvtársai nevében, hogy a nemzet eddig ia elmulasztotta e kötelesség teljesítését. Csak Gorove István volt az, a ki oda nyilatkozott, h ogy ö csak akkor
lesz a zsidók egyenjogosítása mellett, ha a zsidók a
nemzeti nyelvet elsajátítani fogják. Ha - ekkép fejeztem Le beszédemet - a zsidókat a Tel'ézvár osban Gorovónak ezen nyilatkozatára figyelmeztetni fogják, azon
meggyőződésben élek, hogy igen sokan vagy nem, vagy
ellene fognak szavazni azok közül, a kik különben támogatták volna szavazatukkaL ,,
Boszódem a na.gy hóra ós különösen a. képviselöjelöltre kiváló benyomást gyakorolhatott, mert alig fejeztem be, midőn mohón azt a kérdést intézte hozzám,
nem jelent-e meg Gorove ezen nyilatkozata valam elyik
lapbftn, hogy ennek megczáfolása ki legyen zárva.
A kérdésre megadtam a kivánt választ, hogy az a hh·
tnegj elent ft Löw Lipót szegedi főrabbi által szerkesztett (I Ben Cbananjá,)-ban.
Jókai legnagyobb köszönetén ek kifejezése mellett
távozott tölem és huszonnégy órával későbben a !{irályutcza sarkán, az Orczy-házban felfüggesztve láthattuk
több ~óldáuyhftn a ((Bon Chananja)) czimü lapnak azon
oldalat, a melybe annak idej én a tudósítást m egirta
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Barnay Ignácz, a pesti izr. hitközség titkára, a kimost
véletlenül Gorove Istvánnak főkortese volt.
J ókait m egválasztották. A választás eredményét lakásán én tudattam először. Feledhetlen marad előttem
a nagy költőnek végtelen öröme, a ki a neki adott
tanácsot soha el nem felejtette és azóta kérelmemet
soha meg nem tagadta.

*
A második zsidó, a kit a főváros képviselőnek megválasztott, Horn Ede volt. Jókai győzelme a Terézvárosban nem csekély mértékben járult ahhoz, hogy
egyik legbensőbb barátja, Horn Ede, Párist elhagyta
és visszatért hazáj ába. A lángesz ü tudós sokat remélt
elérni, de az el ső években minden tm·ve meghiusult.
Végre 1875-ben, midőn a Deák-párt és a balközép között fu zi ó jött létre, Horn Ede a kereskedelmi miniszteriumban államtitkár lett. A fuzió után, tehát éppen
akko1·, midőn Horn államtitkárnak kineveztetett, 1875.
márczius ha.vában megíndult az egész országban az
akczió a képviselőválasztásokra.
És 1nost el fogok valamit mondani, a mit dr. Falk
Miksán kívül alig tud valaki a fővárosban.
1875-ben elhatároztam magamban, hogy Falk Miksát, a kinek igazi tisztelői közé tartozom, kárpótolni
fogom azért, amit ellene 1869-ben elkövettem, mikor
Wahrmannal állott szemben a Lipótvárosban. Felkerestem a kitünő publicistát és felkértem, hogy a Terézvárosban fogadj a el a jelöltséget. Falk erre nekem a
következő választ adta : «Ön, tisztelt barátom, sanguinikus, ha azt hiszi, hogy ön azt a pártot, mely 1872-ben
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J ókait meg tudta buktatni, a Terézvárosban, bárkivel
is l egyőzni képes lesz.>>
.
E zen határozott kij elentésre én magam részéről oda
nyiatkoztam, hogy Horn Edét fogom felkérni és bebizo.
nyítom, hogy Falk csalatkozott. Huszonnégy órával
l{ésőbben H orn Ede kij elentette előttem, hogy ő a jelölést elfogadj a.
Több heti müködés után a Horn-párt annyira népszerii volt a kerületben, hogy az ellenpárt nem j elölte
ki eddigi képviselőj ét, Radocza J án ost, hanem felkereste a kerület legkiválóbb polgáraiból álló küldöttség
útján Falk Miksát, hogy a jelöltséget fogadja el. A nagyérdemü és kiváló publicista rossz J,iortesnek bizonyult
be, a midőn a j elölés t most csakugyan elfogadta, mert
julius harmadikán, a választás napján meggyőződhe
tett arról, hogy Horn Ede pártjaa kerület túlnyomó
többségével rendelkezik és ő, mielőtt még a választás .
be volt fejezve, kénytelen volt visszaJépni.

*
Wahrmann is, Horn is éltük utolsó perczéig őszinte
hálával viseltettek iTántam. Az első többször kijelentette, hogy a pesti izr. hitközség elnökségét soha el
nem fogadta volna, ha nem én vagyok az, a ki ezt határozottan követeli és Wahrmann müködése a pesti izr.
hitközségnél a magyarhoni zsidóságra, de különösen a
pesti izr. hitközségre örök emlékű marad.
Horn Ede levelet intézett hozzám megválasztatása
után, amelyben többek közt ezt mondja: <<Nem ismerek senkit, a ki engem nagyobb hálára kötelezett, n1int
ön.» A benső barátság, mely közöttünk kifejlődött, fáj-
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dalom, nem tartott sokáig, mert Horn Ede, mi~denkitől
meggyászolva és megsiratva, még u~anazon ,e~ek november hó második nR.pján shba szállt. CsaladJa a legnagyobb szegénységben maradt vissza. K~apk~ Györ?J,
Schweiger Márton és én gyűjtést Tenneztunk es .csal~
jának, mely nemsokára Páriaba költözködött, Je~ente~
keny összeget bocsájtottunk rendelkezésére. Derek fia1
megőrizték apjuk szent emlékét.

*
Budapest W ahrmannon és Horn Edén kívül még csak
egy zsidót választott országgyűlési képviselőnek. Felléptek ugyan még_többen mint jelöltek: 1872-ben a
Lipótvárosban Wahrmann ellen anagytudományú Akin
Károly (a ki a múlt évben oly szomorú véget ért), 1881ben a j el es hírlapíró Bródi Zsigmond, szintén Wahrmann
ellen, 1892-ben az ideális lelkületű kiváló publicista
1\llezei Ernő, a ki azonban kijelentette, hogy őt tudta és
beleegyezése nélkül kandidálták g1·. Andrássy Gyula
ellen. Ugyanezen évnek deczember havában a Lipótvárosban J(rau,sz Lajos, előkelő nagyiparos és dr. F?'ied?nann Bernát, a jeles kriminalista léptek föl Mezei Mórral szemben, a kit 1893 január havában a pót,áJasztásnál megválasz.t ottak Krausz Lajos ellen a Lipqtváros
képviRelőj ének.

Amit ~Iezei l'ilór megválasztása érdekében tettem,
azt JI_ieT~ny?ni. Károly h0lügyminiszteren kívül egyedül
~feze1 Mor tudJa, s a minek megírása, nézetem szerint,
1nég korai volna.
*
Az Il\1IT Évkönyve 1896.
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Budapestnek tehát 1869 óta három zsidó képviselőj e
volt. Közöttük Wahrmann Mór a legszellemesebb és
legokosabb, Hom a legzseniálisabb és legtudományosabb és Mezei Mór a legigazibb zsidó. Horn Páriaban hitfelekezet nélküli lett, és csak akkor tért iAmét
vissza a zsidó hitre, midőn államtitkárnak nevezték ki.
\Vabrmann igazi lelkesedése a zsidó ügyek iránt csak
akkor keletkezett, midőn Istóczyval párbaja támadt, és
később a pesti izr. hitközség elnökségét elfogadta. Mezei
azonban 1860 óta, mióta zsidó ügyekkel foglalkozni
kezdett, minden alkalommal fényesen bebizonyította,
hogy ő hitfelekezetének r endületlen hive.
Budapest.

Tenezer Pál.

l
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A BIBLIA ESZMÉl A THEODICEAROL.
A filozófia és theológia, a melyek az utolsó évezredben az emberiségnek hol javára, hol kárára, a magánés közélet kormányzói és szabályozói voltak, korunkban, melyet több büszkeséggel, mint joggal neveznek a
természettudományok és az exakt ismeretek korának,
elvesztették nemcsak hatalmukat, hanem vonzó er ejüket is a népek szélesebb rétegeire. Az emberek elméjét
és szívét különösen hazánkban sokkal praktikusabb
tudomány tartja fogva: a politika. A vallás és a gondolkodás p1·oblemái, melyek a müveltek lelkében még
a mult század első felében is magasabb hullámzásokat
keltettek, mint maga a politika, a j elen nemzedéknél
legföljebb csak ezzel kapcsolatban képesek még forró bb
érdeklődést ébreszteni.
De azért téved mindenki, a ki azt hiszi, hogy az emlitett problemák a középkorral- amint mondani azo- ·
káa - örökre letüntek. Korántsem. Ezek a kérdések
élnek, minden ember gondolatvilágában j elenték eny
helyet foglalnak el, habár e tény1:ől nem bír világos
tudással. Nem csak a vallás általánosságban foglalkoztatja az embereket, hanem a theológia, sőt a hitelvesztett - némi aggodalommal irom le e sz ót - metafizika
legtöbb kérdései is, mert ezek oly természetűek, hogy
9*
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az emberi elmeoen önmaguktól salj adzanak ki és követelik, hogy velük szemben valamely hányban álláRt
foglaljunk. A ki sohasem vett kezébe theológiai művet
a ki a meta:fizika szót sohasem hallotta, az ezek kö 1·éb~
tartozó problemáln·ól a nézeteknek egész sorozatával
rendelkezik, mert ezekre nem egyszer, hanem igen sürűn
n~ay szüksége van. Ugy vagyunk ezekkel, mint akár a
politikával vagy a pedagógiávaL Ezekről is meg van
mindenkinek a maga nézete, akár alapos, akár felületes, de megvan. A theológiai és :filozo:fiai szükséglet tA.lán még erösebb, mert ftz ember legbelsőbb lelki életét
érinti. Valamely világnézettel mindenki bir, ha az nem
r endszeres és nem teljes is. Az egyéni lét kérdéseiről
minden egyes kénytelen magának valamely véleményt
alkotni, ép ugy mint az állami és nemzeti létről. J obb
tehát, ha e nézetalakulás tudatos gondolkozásnak és
nem alkalmi ötleteknek a terméke. Áz élet talányai is
más világosságban állnak előttünk, ha azokat bosszaR
és érett gondolkozás utj án ismerjük fel. Sok foka van
a nemtudásnak.
Ezen megfontolásból merítem én a báto1·ságot. arnt.,
hogy az olvaszó szíves figyeimét kikérjem oly probléma
tárgyalásához, a mely első pillanatra azon látszattal
hír, hogy megazokott eszmekörétől távol esik. Tényleg
azonban e tárgy senkire sem idegen; egyik-másik alakjában a legtöbb gondolkozó nagyon is ismeri, habár
nézeteit nem foglalta össze egy ke1·ek egészszé. A tárgyalandó probléma különben az ethikába is mélyen
belevág és ez okból is igényt tarthat szólesebb körli
órd eklődésre . E zenfelül a szentin\s a vallásos érzelmek
és eszmék oly gazdag kincses háza, hogy azok megis-
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okat is gyönyörködtetni képes, a kik a yég'k
merese az
. l e'nyt elfogadni nem hajlandók. Azon eszme ' a
e1ec m
.
me'l y erzesu
sz1ve•• t
roelyek anny1. k.1va' l o, elmét ' annVl
J•
fon.'ongásba hoztak és ismét megnyugtattak, ~lnde,n ~orülmények között érdemesek arra, ho~, neki~ ..ne hany
muló perczet szenteljünk, hogy így n eh~ny lorok ~on
dolatot megtartsunk. A théma modern es nepszeru: a
földi javak és bajok egyenlőtlen megoszlásról szól.
l

l

"

•

*
A régi héber szellem nem ismeri a rendszerességet.
A bibliai irók és költők nem filozofálnak elvont kérdésekről, hanem konkrét tá1·gyakról. Ezen körülményből
értjük, hogy azon problemák közií.l, a melyeket filozó fusok és theológusok az I sten kormányzá ának igazolásáról szóló tanban tárgyaltak, csa.k egy szolgál a vizsgálódás és elmélkedés alapj ául. A tbeodiceában, amint
azt az első és nagy német bölcsész, Leibniz, ismert
müvében összefoglalta, hat kérdés - három filozófiai
és három theológiai - lett fölvetve. A theológiai problemák : az eredendő biinről, a ~egyelemről és a prmdestinatióról szólnak; ezek ugyan n.z első emberpár
bibliai elbeszéléséből veszik e1·edetüket, de azért nem
bibliai eredetilek és a zsidóságot, a me ly a pr~missákat
tagadj a, sohasem foglalkoztatták.
A filozófiai problemák: a sziikségszeriis(lgröt az
akaratszabadságról ós a baj (malum) eredetéről szólnak. Ezek közül az első kettő a zsidó hagyománvhau
és ~ k_ö~épkot·i bölcsészeknél tárgyaltatnak ug_yat;, <le
a bibliai költők ós a próféták n em iRmerik. Ök az emLer akarntának szn.bad uyilv•\nulá.slibnn nem kételkod-
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nek; ennek semmiféle korlátozásáról nem tudnak; sem
ebben összeütközést az Isten mindenhatóságával, mintudásával és előrelátásával nem látnak. Csupán az
utolsó pont az, amely körül felfogásuk szerint különböző nehézségek merűlnek fel.
A kérdés az, milyen viszonyban áll a földön a. cselekedet és jutalma? A bibliai iratok szerzői - a tépelődő
Prédikátort talán kivéve - valamennyien azon meggyőződést nyilvánítják, hogy egyenes arányban. A jó
tettért jutalom, a bűnért büntetés jár ; erény és boldogság, bűnösség és boldogtalanság elválaszthatatlanul
össze vannak egymással kapcsolva. Az érdem foka ál.lapítja meg a javak mennyiségét; ép úgy a bűn a bajokat. Szeget szeggel: ez az elv, amelyet az Isten az
emberrel szemben követ. Népeknek és egyeseknek érdem szerint méri a javakat és a bajokat. Sem a jót
rosszal, sem a rosszat jóval nem fizeti, mert az ellenkeznék igazságosságávaL A jámbor1·al j ámborul, a görbével görbesége szerint bánik el. Megtorlás és megjutalmazás a földi igazságszolgáltatásnak is főkelléke,
mennyivel inkább az isteni igazságszolgáltatásé.
Ez a felfogás az egész szentiráson áthuzódik. A földi
bajnak a kútforrása tehát az ember, a ki rosszaságával
a rosszat előidézi. Az Isten nem kivánj a a gonosz vesztét, erre a gonosz által mintegy kényszeríttetik. Az Isten
jósága nem szenved csorbát az emberekremért csapások által, mert ezeket bűnhődésképen kiérdemelték.
A rossz is az Istentől származik, mondja Ámosz próféta.
Ez okból a bibliai irók nem kénytelenek a rossz, a maIum, eredetének megf€jtése ez élj ából a két hatalom,
egy jó és egy rossz, elméletébe~ folyamodni, mipt ~
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arsismus, mint egy másik a talmudban sürün eml~
~etett szekta, amilyen a zsidóságon kivül még a 17 -1k
:zázadban is létezett. Azon kérdes : si est Deus, unde
malum, si non est, unde bonum, sohasem nyugtalanította az őskor héber gondolkodóit.
Ezen nézlet az erkölcsi világrench·ől minden nehézség nélkül vihető keresztül mindaddig, a míg egész n épek sorsáról van szó. A tömegben mindig elég erkölcsi
romlottság található, amely a beállott végveszedelmet,
a pusztulást az Isten igazságossága szempontj ából igazolja. Más tekintetben pedig a büntetés halasztása ilyen
esetben szintén érthető volt, mert n emzet mától-holnapra nem semmisül meg. Ezt könnyü volt belátni és
elfogadni. A próféták épen ezen körülmény folytán
fenyegetéseiket, általános j övendöléseiket akár Iz1·aél,
akár más népek so1·sáról bátran hirdették, a nélkül
hogy a tapasztalással összeütközésbe jöttek volna,
mert ama szilárd és megdönthetetlen meggyőződésben
éltek, hogy az Isten igazságszolgáltatására alapított
profecziák épen ezen körülménynél fogva okvetlenül
be fognak következni. A jövendő idők eseményeibe
való hitet semmiféle ellenkező tapasztalati tény meg
nem ingathatta. Ha Izraélt valamely hatalmas nép sanyargatta, ez egyrészről megérdemelt bünhödésnek
tekintetett, másrészről pedig teljes biztosságban éltek
a felől, hogy a világ ura az elkövetett vétket az elnyomó
bekövetkezendő sujtása által igazságosságának elve
szerint ki fogja egyenlíteni.
Nagyobb nehézséget gördített a visszatorlás elve elé
a pá1·tküzdelem Izraél kebelében. Hogy minden esetben az erkölcsösebb fél győzött volna, a~t a legyőzött
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semmi esetre sem hitte. Mi sem. A mint az megtör~
t énni szokott, a j ámborokat elnyomták a gonoszok.
Az Isten igazságosságában való hitet azonban ez a körülmény nem képea m egingatui és egy pillanatra sem
tette azt, a mint a zsoltárok és a példabeszédek költői
n ek mély érzést és rendületlen bizalmat lehellő nyilatkozataiból m eggyőződünk. A gonoszak nem diadalmaskodnak véglegesen ; csak időt nyernek. Egész biztosan üt a megtorlás órája: a jámborra száll az ő jámborsága, a gonoszra a gonoszsága. A gonoszok útja a
sötétség, nem tudják, miben botlanak meg ; hirtelenül
következik be a romlásuk; h étszer bukik el a jámbor,
de mindannyiszor fölkel, a gonoszok azonban megbotlanak a szerencsétlenségben ; olyanok ők, mint a pelyva,
melyet sz éj j el hord a szél.
A legelemibb fokon áll az a theodicea, a mely a
visszatorlás elvével, az Isten igazságosságával ellenkező
tényeket egyszerűen tagadja. A Zsoltárok és a Példabeszédek telvék ily irányú nyilatkozatokkaL Magasabb
fokon ilyen fajta tapasztalati tények concedálva vannak, a kiegyenlítés azonban a jövőbe helyeztetik. A bű
nös szereneséja és boldogsága csak pillanatnyi, muló
értékű; hirtelen csap le a 1·omlás ; szarvai letöretnek.
A jámbor szenvedései szintén meg fognak szünni ; boldogsága és győzelme n em marad el. Ezen alapeszme
sürfu1 fejtegettetik; tisztán a. 37., 49. és 73. zsoltárban.
Az első és utolsó ezen gondolattal kezdi, mielőtt a kérdést még fölvetette volna.
Az erény és a boldogság, a bii.n és a boldogtalanság
azonositásán alapszik ama, a bölcsesség irodalmában
süríin kifejezésre jutó felfogás, hogy a gonosz balga és
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sorsát irigyeini és hozzáj uk csatlakoz111, ru ert a vetkesek hamar elhervadnak, mint a mező füve. E z a gondolatnak erkölcsi hatása.
Ebben a gondolatban, hogy az I sten a megzavart erkölcsi világrendet jövő büntetéssel, mely a bűnös ivaclékainak sujtása által is elérh ető, fogja helyre állítani,
ua.gyrészt megnyugodtak azok, a kik a föleli jogtalanság, büntetlenség kérdésével csupán elméleti érdeklő
dés folytán álltak kapcsol:ttban. Hevesebb kifakadásokat hallunk azoktól, a kik saját szenvedéseik és ü ldözés révén éb1·edtek e p1·oblemá1'a. J e1·emiás háborgó
lelkével pörbe száll az Istennel ; miért szerenesés a
bűnösök útja, miért boldogok a roszat forralók? Az elnyomottnak mindig igaza van ; ő minden esetre meg
van győződve arról, hogy a küzdelemben vele az igazság ügye bukott el. Érthető tehát, hogy ilyen esetben a
legsűrűbben hangzik fel a panasz, melynek ~·eleje: miképen egyeztethető össze az Isten jgazságosságá\'al,
hogy az igazakat veszni, a gonoszok áltAl elnyeletni
engedi.
.
És ez a problén1ának sulyosabb oldala. Honnau ~zár
maznak az igazak szenvcdései?
E szenvedések annál fáj óbbak, hn '"jámbor n, já.mbortalanok boldogságát látj a. Az Isten igazságos .kor-
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mányzása ellen szól tehát az a tény, hogy az igaznak
rossz a sora, holott a bűnösnek j ó a sora. Minél hoszszasabba.n gondolkoztak e thémáról, minél mélyebbte
hatoltak, annál erősebben jelentkezett a kétely, annál
inkább szaporadtak a talányok. Minden idők tapasztalása megerősíti azon bibliai igazságot, hogy a szel·encsétöl környezettek cc kirugnak 1>. Egy német közmondás ezerint:
«J e krümmer Holz, je bess're Krücke
J e ii.rger Schalk, je grösser Glücke».
Sőt

azok is, a kik nehéz viszonyok között l'endületlenűl megmaradnak az egyenes úton, sorsuk jobbrafordultával nem ritkán meginganak. Helyesebbnek látszanék e szerint a tételt így formulázni: ceA szerencsések jámbortalanok, a szerencsétlenek jámborak1>, mint
megfordítva. A P1·édikátor1·al szólva: az igazakat az
igaztalanok és az igaztalanokat az igazak cselekedetei
után járó sors éri. Az elnyomó boldogul, az elnyomott
elvész. Az ember viselkedése és sorsa kiáltó ellenmondásban állnak egymással.
A probléma, mint látjuk, hát·om alakot ölt: a gonosz
szerencséje, a jámbor szerencsétlensége és a kettő öszszekapcsolása, ami a két elsővel nem telj esen azonos.
Az első kérdésre, n, mennyiben a tény fölött már nem
kételkednek, azzal felelnek, hogy a gonosz ezerencséje
nem tartós. A büntetés csak ké3ik, de nem marad el.
A bűnös csak halasztást nyer, hogy megtérhessen, mivel az Isten nem kivánj a az em ber vesztét. A vétkes
reménye ökö1nyá,l, bizodalma pókhálóház ; mint a sző
lötö egrese~ mint ar(; olajfa virága, oly ha:tna,r vész el.
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m telJ.esednék be rajta a büntetés, majd eléri .
Hane
.
M' ,
· ·ndékA.it elpusztulnak, nyomuk vész. as es ma.ga1\n.
'
kl't ,
abb felfogás az, hogy a gonosz boldog~ága cs~. a szolagoR, mert benső nyugtalanság zaklatJa, lelkusme~e~e
gyötri. Az igazi boldogság nem h~nolhat an~ak aztveben , n, ki Istennel nem él harmóniában, a k1 a legma-.
ga6 ztosabh és lehatalmasabb lénybe nem helyezheti
bizodalmát, ta. ki ntíla beállható kedvezőtlen helyzetben
nem találhat megnyugvást és vigasztalást.
A biblia gondolkodói ezen eszmékben megnyugvást
találtak ; ethik~juk tiltotta az irigységet és ezen körülmény jelentékenyen járult hozzá ahhoz, hogy a gonosz
boldogságából eredő kételyeket a legfelsöbb lény igazságoA eljarását illetőleg elnémítsa. A p1·obléma súlypontja tehát az ellenkező kérdésben fekszik: hogyan
egyeztethető össze az abszolut igazságossággal az igaz
szenvedése ? A legrégibb és legegyszerübh föltevés az
volt, hogy a szenvedés elkövetett vétkelu·e szabott büntetés. Nincs jámbor, a ki csupán jót, de rosszat nem cselekednék, a ~'[inclenható a legszente1Jbekben sem bízik,
a csapások tehát senkit sem érnek érdemtelenül. E felfogás szarint a büntetés a bűn mértéke ; bün és bünhödés egyenes arányban állanak egymással; minél nagyobb a szenvedés, annál sulyosabb vétekre lehet belőle
következtetni. A legszerencsétlenebb a leggonoszabb.
A szenvedésck fájdalmát sulyosbítja még az a tudat is,
hogy a szenvedő embertársai szemében ezen körülmény által elveszti azon becsülést és tiszteletet, a
melyben mint igaz és egyen es részesült. Boldogságával
erkölcsi értéke is csökken. A visszatorlás elméletének
ezen végső me~döbbe~tő conse<luentiája ösztökélte St~
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(>kori l~n~óln n.gy költöj ~t ÓH . gon<lolkodójfU, tt Jób FlXl't·
xőj it, hogy er. ' ll os:,.anet nu n den oldalról l:iZt'lllÜ O'vt
0
' 't Stt. Ntt' la m1n
· don gondoln.t, llloly
nJ It
vrgye ós 1nogv1'l n.gt
régi I~rn.ólbell It t}H oclicea e részéről lótezett, HZÓ}lOz ,jut..
,J ó b l\önyvé11ek H~('l'7.Öjo ~~;~,onhn.n ne1uesak hölcséHz
hn.no1n költő is volt, óp r;~,ért gondolatttit ne1u elvout
Hzárax rendszerbe foglalv n. 1Htnem költői nw1.bo öltöiitetvc lt<\jt~ olő. A<lott esotho;~, fií.11i vizsgálódásfit. J ób,
ogy őskori patriarchn., jtimbor, ogyeucs istenfélő fél'fln.
Gn.r.dago11 vnn Illegáldva gy rn1ekel{kel, ós földi javaklutl. Az Isten égi tn.nácstíbttn n1cgkérd zi n. St1tánt:
i ~;mersz-e oly jt\mhor és tökéletes fórfi.ut, nlint Rzolgú.m
,fób. Erre tt Atttál l ttzt feleli: ((·N0111 ingyon fél ,J6b n.z
IHtrnt(Sl,,, hő veu nwg vm1 áldva; (( nyújtsd ki csn.k koY.o<lrt és nyúlj hozzá v~tlmihcz, tt 1ui n.~ öv' : nom fog-o
Sí'íCl11odho káromolni ?11 Ern' ~tr. IR ten J ó b és n1i11donr
Horstít (~ Sátán koí'íóbe tosú l o. Ez gyorR egy1utl.sutánbnu
vú.rntlanul elraboltatja bttrnutit, jnhttit, tevóit; :fhtirn. és
lol\.nyairn. n. vihar ráborítja n. házat. J ób non1 tántorodik 1neg éH ál1ljtt n,r. lsten t: Me;~,telPniH jöttom n vih\grn,,
moztolouiíl fogok i n Heu ohnonni. Brrc megv01·i n lt)gcsúnyáhh és leg~á.jdttlmnHnbb h togRéggcl, tt?. olopbantin.HiHattl. ,J öb felosó~o rnár ol vesztette türolmót ós hizalnutt
ÓH igy H7.ól: «~ióg mindig rngttHí'íkodol jálnborH~-tgotlhoy,,
káron1old Istent és hn.lj nwg)) ..Jóh ttzonban títutoritlmtn.tlan nlt~rnd, f('\l(lsógot ntegfeddi, 1nort n rosszttt ós ~~
jót E'gyfólokól) kell n.í'í lstontől fogo,dni. A ungy osn.p á·
soknak mcs1·ur.o h'rjcd hír€' és oljöu Jt'>b htiro1n bftr.itju,
lu\ront tt~rtomatnyhól, hogy vign.Hztnlj•\.k. Ilót nu.pig némán ülnek, nwrt ~m.jognn.lt ,Júb I·WlH'i. Brro ,Jóh meg~;í'íÓ
lal, elátkozzn. ()si t:tzoktis szorint Hzülotótiót. Így indnl
l

1 1

hn.l'l'dilt l\özött.. R~t'l.\ .. n h'~~lfl·l.'i l: liflt.z.
n. bou. ~tuto' }li Hilrln.<l ÓR n. HH.f\.nnl.ht' h ( v.otn.r, fol\nlt'
.. l .
Hzt'·lnck .J öb tnindenl\inek f lel. A 'l. oL ö k0tto ut.rornb1irmns~or, n.~ utolsó k<'. tszpr lw, z<q, úgy hogy ÖR zeRon
nyoloz pt'Lrb s~é<l ben t!\.rgyEt\j t\.k :1. tbétuú.t, ~1el,y t ~(~b
nn.k záröb s'l.éd f0joz bt'. A b1trn.tok n r égt n ezct kepYi. clöi.
Jób kifEtkn.<hÍ!:nÍYftl 11Wg i1H1nl n. szólHtrcz. Az ch~ii
l'SZllH.' , tl. ll\<'lyet n h~t.n\.tol{ hn.ngoztA.tnn.k, lU'. mnbPri
hiinössóg. [ incs toljt'sen ~~rtn.tlnn ós bibátlnn. A Jóbot ért
meg n. Yitn J bh

t'•R

OR1tp1isok u1ogér<l0111dt hüutotóH AziHoményei. Hogy ozt
n. uézt'tct 1t ],ölt() tH' 1H h ' 1)'8!W lt ', vih\.go . Először ,J úh
1M~ Ist n t.n.nnságn. szorin t ú.rtn.tl1tn ~ n1t\.. ml. Y. Ol' 1\. sz~u
n ' désok sulytt nt'l\1 ú.lllutt sommi t'8et.r' so1u n.1·únybn.n
n. vt'tkck 1Ht.gyság1\.vn.l, n1 ort hi z ,Jóhot n lU loh t n. h'gnn.gyohb gonoszt vőJH' l\: tekin t ni.
Bgy lll•tsik rokon csztne •tz, hogy n. sze nvedé figyt.\1Jne~tc.'tés n. 1-rúj tottnn.l< n.rrn., hogy keressl' hibái t., t\.llj on
1nrg vétkes útj1íbn.u é., tó1jen tneg . .\. f uyítt\SHt' k czéljn
1wm biintotés, hnno1u f<'ddt's; nmn bosszúból sznb1ttil\
ki, hnnmn szeretotböl, hogy n. ferrl e útrtt indúlt té1jc.'n
\' isHzft nz t''gyones útrn., és ily n1ódou isn1ét érdenles. l'
n\ljc.'k nz istoni k(lgyre, n. nwly böAt;gesen fog r1\ kiüntdn i. Az 01nbort ('rö OH1tptís n cn-el<> eszliöz, é]H'tg_y n1iut
n fenyítés ttz ttpn. kf\zébon. A , zcnYodés n ltllek tisztitú
tüz . Ebb() l n, folfogttsh<>l fn.kn.d az tt u1ondás : ., Bnldc.)ot"
11.z n.z <'In ber, a kit I. tou n1egint: n, ~fiudenhntö fcnvih\sl\t lW vesd mog.11
·

l~z

órtókt tn.gn.dhntatlan. Az e1uberi sors sz 1\ .mn:-i l'H<'tt'ihou <'l egen <lő loh t lt szon."-edés forrúsánn k
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dig n. már említett okból: a szenvedés n em áll arány.
ban az e etlege vétkekkel; továbbá a javulás, a meg.
térítés ozéljához képest igazolatlan ul sulyos. Ez a gon.
dolat lebegett a költő előtt, azért ecseteli Jóbot általánosan i mert tökéletes, vétek nélküli féd 1nnak; sőt az
. olvasó előtt ezt ftZ Isten által jelenteti ki.
Mindkét eszmének alapj ául az a föltevés szolgál,
hogy a csapások áJtaJ sujtott vétkes. Az állítás a legegyszeriibb logikai következtetésen alapszik. A j ámbor
szerencsés, a biinös szerenceétlen ; tehát a szerenesés
jámbor éR a szerenceétlen bűnös . Ezen föltevés ellen a
leghevesebben küzd J ó b, tagadja, hogy az ember külsö
sorsa belső erkölcsi értékén ek fokmérőj e. Ál·tatlanságát nem engedheti kétségbevonni; kemény szavakra
fakad barátai ellen; zúgolódik az Isten ellen és egyenesen rá hivatkozik, hogy még halála után is ki fog
derülni ártatlansága. A költemény bősén ek keserüségéből kiérezzük, hogy milyen elkeseredett harczot folytat a költő épen ezen meggyökereAedett tévhit ellen.
Nem engedheti, hogy a balszerencse által üldözöttek
szenvedései még az erkölcsi megbélyegzés által is fokoztassana.k.
Egy harmadik eszme az igaz szenvedéseinek megokolására a megkísérlés, a próbára tevés eszméje. Ezt
a Sátán világosan kimondja: nem ingyen istenfélő Job.
Igaz ugyan, hogy ezt csak a Sátán mondja, de minthogy az Isten a próbába beleegyezik, föl kell tételeznünk, hogy a költő ezt lehetségesnek vélte, mert különhen az Isten igazságosságát minden esetre kótaégessé tette volna. A szenvedés czélja tehát az volua,
hogy az igaznak alkalmat szolgáltasson jámborságá·
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le felsőbb lényhez való föltétlen és ~emm~ á~tal
nak, a g.
tha tó ragaszkodásának a betgazolasara.
m~g nem Ing~ ft róbát kiállj a, nem kételkedhetünk
Mlnthoghy ,Jó ezen peszme kimutatása a költő előtt szinbenne, ogy
tén mint czél lébegett.
..
r
•
Könnyű azonban belátni, hogy ez a koltem en) n~k
zméiét sem főczélját nem képezte. Ugyanis
sem alapes
J
·'
•
•
tes
vélemények
harczának
befAJ
ezese
utan az
az ellen te
,
· ta· t
Isten maga j elenik meg ; Jóbnak igazat ad es ~~a 1
megfeddi, de megoldást a problemára nem nyuJt. Ha
már most a főczél az lett volna, hogy bebizonyíttassék
a pr.óbára tevés lehetősége, akkot· érthetetlen volna,
hogy miért hallgatja ezt el az Isten? Nem lett-e volna
egyszerűbb a küzdő feleknek m egadni a felvilágosítást,
hogy háborgó lelkük megnyugodjék? D e az Isten ezt
nem tes~i, 1neghagyja Jóbot, kit elvesztett javaiért bő
ségesen kárpótol, és barátait régi tudatlanságukban és
csupán azt nyilvánítja ki, hogy ez nála egy «határozat».
Fenséges beszédének alaphangja és czélzata az, hogy
az ember véges eszével a Mindenható tetteit n em foghatja fel, epúgy mint nem végezheti véges hatalmával
a Mindenható cselekedeteit. Egész biztos e befej ezésből, hogy a költő alapeszméje az, hogy az Isten útjai
kiisme1·hetetlenek. Határozatainak mindig van alapj a
és czélja, de mi nem tudhatj uk, hogy az egyes esetben
milyenek és melyek ezek. Ime Jób szenvedéseinek, e
valóban felf~ghatatlan csapásoknak, sziutén 'folt alapja,
a nélkül ~ogy erről ő vagy bartitai csak halvány ejtelemmel hirtak volna. Ha ,Jób megtántorodik és lAtentöl
elpártol, a Sátán győz, a ki az embert önzö és megbízl
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hatatlan tennészettel vádolja. A Mindenttudó és 1\lindenható eljárása az embe~T~l sze~b.en nem oly ~g~
szerű, hogy azt az adott visszatorla~I elv .~lkalmazaRa
val mint valamely csu})a ismer etes tenyezokkal opel'áló
számtani feladatot megfejteni lehetne. A gondviselés
körébe tartozó jelenségek nem lehetnek világosabbak,
mint a tennéazet számos tüneményei. Valamint ezeknek törvényszerüsége nem vonható kétségbe azon okból, mm·t az embeTi elme azt felfedezni nem képes,
épúgy nem kételkedhetnia gondviselés igazságos eljárásában, ba nem is vagyunk képesek ezt minden egyes
adott esetben megérteni.

*
Mellőzve ez alkalommal azon eszmét az ártatlan
szenvedéséről, a melyet a második Ézsaj ás fej t ki,

hogy az másokért történik, a Jób főeszméj ét vesszük még
szemügyre, a melyhez azután néhány általános észretelt füzünk. Azt mondják, hogy a költő nem nyújt megfejtést, nem üzi el a felidézett ~zellemeket. Ez ellenéhen figyelemre kell méltatni azt a körülményt, hogy az
adott esetben nem kellett külöu megoldás, mert az nl egvan, még mielőtt megindúlt az eszmék harcza, az elő
szóban. A költő az összes gondolatokat, a melyek az
igaz szenvedéseinek motiválására felhasználhatók elő 
adja. De minthogy minden egyes esetben más-m~s ok
tételezhető fel, a költő még egy végső okot is mond, a
mely mindeu körülményre kiterjed. Az ember nem illcté~es. birája saját et·kölcsi értékének, még kevésbbé,
~n~t Intellektuális képességeinek. Felebará~a helves
es Igazságos megítélésére nézve rendesen egJáltalában
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nem képes. A szenvedő ritkán fogja elismerni, hogy
büntetését megérdemli; embertársa pedig 1·itkán fogja
belátni, hogy
fele barátj a nem érdemelne valamilyen
,
leczkét. Ep ezért ki van zárva az, hogy mindenki által
elfogadható megfejtés adassék.
A költő sem az Isten igazságos kormányzásában, sem
a megtorlás elvében nem kételkedik; ennek bizonyításáramutat be oly példát, a mely előtt megáll az emberi
ész, ha nem tudná, hogy mi történt a függöny mögött.
Ez az egy eset bizonyítja az emberi ész végességét és
ugyanezért meg kell nyugodni a szenvedések minden
más jelenségeinél, mert az Isten minden egyes tényét
felfogp.i képesek nem vagyunk. Ezt gyönyörií.en bizonyítja be, midőn az emberi véges tudást és hatalmat
szembeállítja az isteni végtelen tudással és hatalommal. Más megfejtést még évezredek múlva, milliók
gondolkodó munkája után sem tudtak adni. Leibniz
velejében ugyanezen megoldást proponálja, midőn arra
az eredményre jut, hogy a jelen világ a lehető világok
között a legjobb s összealkotásában immanens törvényei ezerint a baj, a malum elkerülhetetlen. De azt
már nem képes bizonyítani, hogy miért volna ez a világ
a legjobb, minthogy a többieket egyáltalában nem
ismeri és a létező világegyetemnek szintén csak egy
elenyésző csekély tényezőjét. Más sz'Óval ez az optimizmus annyit jelent, hogy a probléma véges emberi észszel meg nem fejthető.
És ezt a végeredményt nem szabad kicsinylenünk,
ha a theológia irányában nem támasztunk magasabb
igényeket, mint más tudományszakok irányában. Nincs
a tudománynak az az ága, a melynek nem volnának
Az IMIT Évkönyve 1895.
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kérdő

jelei. A baladás valamely ismer etkörben nem közeledés a végezél felé, hanem ennek a végezélnak a
távolba való kitolása. Minden megoldott talány újabh
talányok szülőj e . A görögök nem fejezték be a szépészetet, sem a rómaiak a hadászatot, sem a r égi izraelitál\ a theológiát, sem az újkori népek a természet ismeretét. Naiv hit az, hogy a természettudományokban
nincs rejtély. A bámulatos fellendűlés és haladás ideigó1·áig elkábíthat ugyan, de mihelyt a szokatlan fényhez
hozzászoktunk, észrevesszük, hogy itt is, ott is vannak
hiányok, sötét pontok, a melyek kitöltéere és megvilágításra szorúlnak. És ez így lesz örökkön -örökké. E tekintetben nincs különbség szellemi és természettudományok között, mert mindkettő az emberi szellem terméke és eredetét nem tagadhatja meg. A meddig az
emberi agy jelen alkatát, az elme jelen képességét és
a világegyetem jelen r endj ét tartja meg, mindaddig a
kérdések nem fognak eltünni. N em lesz idő, a mikor a
legbiztosabb ismeretnek, a mathematikának, nem lesznek többé meg nem fejtett feladatai. Az utolsó probléma az utolsó emberi elmével fog megszünni.
E megfontolás mutatja, hogy Jób költőj ének gondolkodó e1·eje minden ala·p nélkül lett némely részről kétségbe vonva. Minthogy az emberi életnek csak e földön
nyilvánuló jelenségeit veszi figyelembe, a túlvilági élet
tekinteten kívül hagyásával, az egyedűllehetséges megoldást nyújtja. Hogy ismerte-e a lélek halhatatlansá~~~k eszméjét, nem vitatjuk. Bizonyos az, hogy a
fold1 lét ellenmondásainak kiegyenlítését nem a túlvil~ba ~e~yezi, a hol minden egyes elveszi jutalmát és
buntetéset, a hol minden kérdésre felelet, minden rej-
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télyre megfejtés vár. Ezt az eszmét bőven a hagyomány
fejti ki és különböző változatban alkalmaaza a földi
szenvedések megmagyarázására és kiegyenlitésére, n.
minek bemutatása föladatunk körén kívül esik.
Aminden theolégiától ment tiszta ethika természetesen szintén kénytelen a felvetett kérdés lényegével,
az emberi cselekedetek és n.z emberi sors közötti öszfüggéssel, foglalkozni. Bővebb kifejtése e keretben nem
lehetséges, azért csak érintjük. Az eredmény annak
konstatálása, hogy a boldogság, a szerencse kivülünk
fekvő tényezők összeműködésétől függ, míg cselekedeteink saját erkölcsi felfogásunktóL A kettő pedig egy mástól független. H a a külvilág erkölcsi cselekedeteink
szerint igazodnék, akkor megszünnék törvényszerűsége,
mert folytono san változnia kellene erkölcsi életünk
szerint, a mely a szabad elhatározáson alapszik,
mert különben nem lehet szó erkölcsi cselekedetről.
Egyébiránt a tett erkölcsössége megszüni.k abban a
pillanatban, midőn rugója valamely jutalomra való kilátás, remény, várakozás. Tisztán erkölcsös csak az oly
cselekedet, amely pusztán kötelességből, a jó iránti
önzetlen odaadásból folyik. A jutalom legfeljebb csak
az erkölcsös tett felett érzett megelégedés lehet. Ehhez
hasonlóan az Istent sem szabad szolgáJ.ni díj fejében,
mint a rabszolga az urát.

•
Végig tekintve a biblia tát·gyunkra tartozó eszméin,
azt vesszük észre, hogy a bajok közül hiányzik egy, a
melyet a legfőbbnek tartanak - a halál. Ezt a régi izraeliták nem tartották bajnak, ha nyugalomban és jólét-
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ben eltöltött élet után a természet rendje szerint öreg
korban következett bö. Világnézletük általában derült
volt; a földi javakat, mint a pessimism us, nem vetették
meg. Reményüket soh'sem vesztik el; a végső perczig
bíznak az Isten kegyelmében. Hogy közömbös lenne az
ember sorsa iránt, hogy eltaposhatná, mint az ember
a férget, azt nem tételezik fel. Ennél ke!ésbbé kétel- ·
kednek létezésében, egész lényük át van hatva tőle.
Bármily állást foglaljunk tehát el theodiceájukkal szemben, e pontokra nézve tanulhatunk tőlük. A földi javak
utáni sóvárgásunkban ne feledjük el, hogy szerény
méretü az a boldogság, a melynek befogadására az
emberi szív képes és hogy az emberi boldogságot az a
távolság határozza meg, a mely javai és vágyai között
létezik. Az emberek szerenceéjének külsö egyenlőtlen
sége nem jelenti a boldogság egyenlötlenségét, mert
ennek nem külső, hanem belső javak a fokmérői. Tanuljuk meg végre azt, hogy a gyengét, a szerencsétlent
ne vessük meg, mert jog és erő, igazságosság és a hatalmasok tetszése nem azonosak. Nekünk zsidóknak
e tanulság megbecsülésére különös okaink vannak ;
csak egy futó pillantást kell vetnünk a mult és a j elen
tapasztalataira.
Budapest.

Dr. Blau Lajo. .

'
A 137. ZSOLTARHOZ.

A kékegű keletnek,
A honnan elszakadtunk,
Regéből ismerem 9sak
Napját, legét, vi:rágj át.
Regéből

ismerem csak
A haragos J ehóvát,
Ki fölemelt, hogy aztán
Annál mélyebbre vessen .

.

Bzétzüllesztett a földön
És ránk rová az átkot :
Tengjünk, de ki ne veszszünk
Az idegen talaiban.
Azok nyelvén beszéljünk,
~nek szavunk nevetség,
Azok szívét keressük,
Kik minket megköveznek.
Már meg sem értem a szót,
Az őseírn danáját,
És meg nem ráz az érzés,
Melyért
. halálra mentek -

.
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Nyugatnak eszmelánga
Fűződik az agyamban,
Nyugatnak jelszaváért
Hevül rajongva szivem.
De mégis, öntudatlan,
Titokban, álmaimban
Az elvesztett hazába
Még visszasír a lelkem.
Bénúljon meg a jobbom,
Tikkadjon el a nyelvem,
Ha téged, Jeruzsálem,
V alah a elfeledlek t
Budapeat.

Ignotus.

l
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MAZKIR NESOMOSZ.
UTAZÁS UJSÁGIRÓI SíROK KÖRÜL.

A barczos, a ki sűrü csatasorban neki rohant az
ádáz ellenségnek, egyszer csak azon veszi észt·e magát,
hogy csak kevesed magával folytatja a harczot ; míg ő
elszántan előre nyomúlt, társait leterité a messzetaláló,
halálthozó löveg.
Az élet csatájában is gyakran hasonló megdöbbentő
érzés fog el bennünket. Sokan valánk, kik kivonulánk,
egyenesen a kitűzött ezéinak tartva, nem nézve sem
jobbra sem balra; de ha a tusa rövidke egy szünete
visszapillantanunk enged, akkor, mi maroknyi bajtál·sak, a pályát mögöttünk telehintve látjuk sírokkal és
ismét sírokkal. De nem sokáig van megadva törőd
nünk az elesett társak sorsán, mert az élet csatái tovább
dúlnak, tovább folynak és ifjú nemzedékek teremnek,
vet·nek föl mellettünk, mögöttünk, a támadt hézagokat
betöltve, az elejtett fegyvereket fölszedve, nem sokára
el is hagyva bennünket, a küzdelemben már-már is
ellankadókat . . .
A kik a magyar zsidóság szellemi küzdelmeiből egy
negyedszázaddal ezelőtt részünket kivettük, beh gyérilltek soraink! Legjobbjaink a sírkertek diaspo1·áját ké-
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ezik. és e síro-kat ma holnap befújja a feledés futó
~omoka, sü·köveik elsülyedőfélben, neveiket lemossa
róluk az idők permetező esőj e. Hadd j egyez zek föl egy.
nehány ily nevet szellemi életünk jövendő történetirója azámát·a; hadd UJ.utassam, mennyi tehetséget)
mennyi lelkesedést, mennyi reménységet fogyasztott el
és temetett el a magyar zsidóság egy rövid negyedszázad
alatt; hadd utalok r á, szellemi életünk talaját ezen élet
hány martirja porladozó hamvai termékenyíték meg,
lehetövé téve a jövendő dús termését!
*
Három hírlapirói tnühely felé r évedezn ek a hatvanas
évek két utolsójáig visszaérő ebb~li emlékeim. A sasutczában egy olyan telken, a hol ma díszes kőpalota
emelkedik, állott az egyik, az (( Ungariaeher Lloyd1>
szerkesztősége. Midőn a má1· akkor <!Ör eg)) számba
ment, de még most is ifjonti kedélyességtől duzzadó
Rothfeld Samu főszerkesztő első kéziratommal együtt
egyik mellékszobába vezetett és <!Dux Adolf úrnak1> bemutatott, akkor csaknem ijedezve elkiáltá magát a bemutatott gyermek ifjú: «A híres Dux Adolf/l> mire
nyájas mosoly vidítá föl a különben mogorva arcz
szögletes vonásait. Akkor nem sejté a jóságos pályatárs, hogy 14 évvel ezután az akkor naiv bámulással
feléje közeledett ifju a Kisfaludy-Társaság egyik ünnepélyes ülésén úgyszólván mint utódja a díszes körben
meg fogja eleveníteni az ő emlékét számos előkelő hallgatóság jelenlétében.

D~ Adol~ az első zsidó író volt, a ki polgárjogot vivott ki m~anak a- magya,r irodalomban, mi annál na-
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obb érdemül róható föl neki, mert mindennapi
fenyere a német toll volt. Becsül~~et.. sz~rezve a m~gy.~r
névnek, a magyar irodalomnak kulfoldon s a belfoldon
is németií.l beszélő polgártársaink körében, becsületet
s; eTzett egyszer smind a zsidó névnek a magyar irodalom túzbelyén. És midőn egy ködös borongós őszi délelőtt kivitttik öröknyugalomra, akkor ő s zinte gyászt
öltött a nemzeti irodalom is.
,
Jóval korábban kiköltözött az élők honából e mühely
egy ·másik kiváló munkása, Schwab Dávid. A mostani
hírlapíró nemzedéknek alig van tagja, a kinek mondana
valamit e név. Pedig híres család egyik derék sarja
szállott benne sírba. A pesti hitközség Schwab-jának a
fia, Szeged Löw Lipót-jának a sógo1·a! Hogy mint lett
hírlapirá e tudós, a ki valamennyi fal{ultás tudását és
hozzá még egy jesivá.ét is egyesíté magában ! A zsidó
idealismusnak egyik typusa volt, a ki tanult és tanult,
a tanulást mindig önczélnak tekintve, soha pedig kenyérkereset eszközévé alacsonyítva azt le. Mikor kenyeret kellett keresni, akkor kereskedő lett, de a ki mindenhez értett, az üzlethez nem értett és tönkre ment.
Bírlapirá lett, irt vezérezikket és tárczát, tárczát és
vezérczikket, de mint élő «Conversationslexikon)) is
megérde~elte volna a havi fizetését. Két évig szemben
ültün~ egymással; az örökké jókedvű' öreg mindig dolgozott és mindig beszélt, feleletet soha sem várva, mert
nagyot hallott és mindig csak saját emlékezetéből és
saját kedélyéből merítve. Halála alkalmával Löw Lipót
sógora ide sietett, hogy búcsúztassa az elhunyt idealist~t, a kinek az élet annyival tartqzott, de a ki a legklsebb részletfizetéssel is nagyon megelégedett.

RÖVID ELMÉLKEDÉS AZ ÓHÉBER
ffiODALOMRÓL,
ÖSSZEHASONLÍTVA AZ ÓGÖRÖGGEL .

Az államtudományok volt hirnevoA német tanára,
Bluntscbli J. C., az ő ((AltaAiatische GotteA- und Welti<leenl) czimü felolvasáAaiban csak úgy odavetőleg min<len indokolás nélkül, azt állítja, hogy a somita faj nak, de különöaen az őskori Izraólnek nópszollomón ÓR
kedélyén nem az államalkotó nemzetiség elve, hanem
kizárólag avallásnak eszméje uralkodott és az ő jellemző
eredetiRégét örök időkre szintén ez határozta meg.
Ezen érdekes állításnak egyik legvilágosabb lélektani
bizonyítéka - sz erény véleményem Azerin t - akkor
tűnik elénk, ha az óhéber irodalom tartalmát és irányzatát az ógörögével egybevetjük. Ezen összehasonlítás
folytán a következő tónyt észlelhetjük. Mig az őskori
Izraélnek alkotó népgéniusza vallási téren ö1·ökhecsü
és hatású művekben oly fényesen nyilvánult, a nemzeti politika terén pedig egyetlen-egy oktaló iralot Rem
hagyományozott az utókorra; addig az ógörög népgé~i~sz te~jeHséggel teremtménye volt a nemzetiség eszméJene~ u?J, ~ogy eltekintve történelmi, politikai s
~llambolcseszet1 müveitől, még iAteneit magasztoló ós
Jellemző
· .e és liDttttra
· ~.. · IH
· rányomta a nem.
. költeményeu
zett tekintetben tulzó hellenizmusnak jellegét.- Rá-

11yomtn, azt oly tliHllJÍl'fL, hogy ~Jittllik, til 1d o vuJl ú.aoa
l<éHteményeket nem éHftk nyo lvj]og m ugórtet1i , hanem
tartn,lmilag iR át(n·c?.ni ttkltrjt~, azívlwH-l ólrklwu vuJódj
göröggó kellono válnitt. Mort~ nom ogy omberaégoac.m,
han em caak egy görögül 61·zö Hzivot tudott ttz olymr>üa.i
én ok i gltÚ Rzont borzaclályJynJ mof.{ragndni ; dc reánk
nem görögökro, bánnennyír o órtj Uk ÓH rn (~ltn~j uk an11ak
nyelv- ÓA forrnftazépAégót, logfölebb egy jgeJJ kellemea
ooRthotikai b onyo:rn~~at gyako1·olhn,t, ele lóJ ekrHnn ~Hftő
valláR-ethikai J1atáat, minl p éldául r1, ZtiOltárénelr, elő
nem jclózhet.
A'IJ ózHidó irodalom c;llenbon, melyrwk gondolat- f.H
c'·l'zelemtartalma, :m int Ifumhold t Hándor c,]y találóan
1non<lá, refl,ea·e a monotheiwm'U8nak, nc~n1 cHu.k vallásc>H
költom(myojbon, de éiHHzea prózaj n1üvojhún, Rőt ~t néptöJ·tén clem előadásában j a egy oly oktató irányzattal
bir, moly valláaoH tanulHága által korunkban iHmindcn cmbet·i H7JCll (~mre éa kocl6lyr o hatni kópcR . .F'őoka
enn ek, hogy oz h ódalom ar. 6zaidó n 6p élctbc~n el ő for
clult t ények ÓR tün emények dönté> központjá.vá Hem a
nemzeti iAtenaúget, hanem a7. egóflz embc·rinetnre ~rjedő
iateni gondvjaoléat totto, melynek örök vi1ágkonMnyzata egyedill mcghatározha~ja n em caupán 'a jámhor
vagy hünöa Izra61, do az öaAr.cR népc·k emelkcdós6t
vagy aülyedésót iH.
Az ózaidó törtónóazok nózcte azerint norn a nemzeti
Jeikeaedés vagy a n emzeti közönyöRaóg, han em a valláaoa hüaóg vagy htitolenaég IAten é·a törvénye irá.nt
mozdította elő a szerenesós vagy azen~ncsótl en korRzu.kokat I2raóJ történelmi fcjlődéaé hen. Azért n,nnak n agy
tctt~rőa férfiniban i a, kik V(•zérl ·t<!r · valá.nu k hivu.tva,
11
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nem az államférftui bölcseséget, nem a harczias bátorsá ot nem a nemzet-politikai alkotásokra való tobeté get'magasztalják a reánk matadt ózaidó-történelmi
:v~önyvek, - miként ezt, p. ?· T~ulddides nemzetc
hőaei iránti lángoló szaretettel kiemell - , hanem egycdül a monotheistikus hit iránt tanusított magatartásukat
hangaulyozzák, melytől a fölöttük hozandó kedvező
vagy történelmi itélet kizárólag tétetik függővé. - Sőt
a pt~ófétai beszéd is, mely bjzonyoaan nyilvános nélJgyülések alkalmával az ózsidó állam legjobb polgárainak ~jakán hangzott fel, a reánk maradt prófétai könyvek szerint azüntelen csak a aziv- és lélekbeli tiszta
istenszolgálat gyakorlatára buzdított, minthogy az izr.
népélet virágzását egyedül a pogány polytheizmus kíméletlen kiirtása és a tiszta monothoi11muR általános
(liadala biztosíthatja.
A nemzet-politikai törekvések és czélok elérésével
podig, mely egy ország jólétót ós hatalmát mozdítják
olő, vajmi keveset törődött a prófétai ékesszólás, mely
a pogányság kimólését vagy a vele kötondő szövetséget
Ó}) úgy, mint a tóra móg akkor is kárhoztatta, mikor
ez az ózaidó nemzet politikai órdekóben tanácsos lett
volna. Míg tehát egy Demosthenes lelkesi tő és intő szónoklatai örökkó klasszikus mintául fognak szolgálni
azon .ál~amférfiaknak, kik nemz~tük önállóságáért szóban es Irásban hátran harczolnak; addig egy Je.r~áda
lángbesződei örök tninták maradnak azon hitszónokok számára, kik a külformák- és czeremóniákban meg·
fásult vallásos életet egy oly igazi valláseszmény által
elnyomni törekednek, mely az érzületek tisztaságát a
CKelekvéHek erkölcsiségét tekinti a legfontosabb ós l~g-

szentebb istenszolgálatnak. A héber nyelven irt zsoltárok szintén nem lehettek sohasem hivatva arra, hogy
az izraelita nép keblében nemzeti ér zelmeket keltsenek;
de igen is örökké hivatva lesznek arra, hogy az igazán
jámbo1· és nemes emberi érzelmek hatályos ébresztői
legyenek. Mert a költői szellem, mely azokat átlengi,
nem egy speczifikus zsidó-nemzeti, hanem ama mmwtheizmus, melynek nemzeti különbségre való tekintet nélkül az egész czivilizált embervilág hódolhat és
hódol is! H a tehát Pindálrnak egy ódája, bármely idegen nyelvre fordítva, nem csak az ő lelkesítő erején,
ele az ő világos értelmén is nagy csorbát ezenved; úgy
Dávidnak egy zsoltára, bármely emberi nyelven elő
adva, ép olyan léleküdítő, vígaszt s bátorságot nyujtó
hatást gyakorol a fogékony embe1·kedélyre, mint gyakorolt egykor az ö eredeti héber szövegével az ózsidó
fohászkodókra.
E sze1·int lélektani bizonyíték alapján állithatjuk:
hogy míg a hellén irodalom az ógörög n emzetiség megtcstesítése, a nemzeti istenek-félistenek és hősöknek
dicsőítése, mely minket mint idegen embereket aktuáliter nem érdekelhet, addig az óhéber irodalom, tökéletesen áthatva az egyistenség vallásos gondolatától, az
ogyetemea emberiség eszméj étől, a minden embernek és
népnek lelkületét mélyen megragadó, örökké érdeklő
h'Umánitásnak- és erkölcsiségnek a m éltó kifej ezóse !
És valamint Izraél történ elmi küldetése nem nemzeti, hanem az egész embervilágra szóló vallási ; úgy
az ő irodalma is, mely részben eme küldetósnek telj esítése, nem a minden idegent érdekköréből kizáró nem~etiaégnek1 de a minden emberit az ö isteni légkörébe
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, .
h wanizmus jellegével ékített vallásosság.
,
k ,
,·
vono es a u
nak szolgálatában áll, melylye~ epen ez o, b~ l az .UJt m 1·8 bu·· hiszen em1nenter az oh eber uo-

testamen u

'

dalini szellemen nevelkedett !
,
Több il'odalorotörténész nagy fogyatkozas gyanánt
tünteti fel azt, hogy az óhéber iTadalomban a költészetnek két legkiválóbb neme, az «eposz)) és a «dráma>>
hiányoznak. Ez a szemr ehányás jogosulatlan, mivel
lélektanilag nem indokolható. Me1·t hiszen egy oly n épéletnek körében, a hol az emberi hősök nemzeti vagy
vallási kultusza a Iegszigorubban m eg volt tiltva ; a hol
a legnagyobb, legtevékenyebb és'legbátrabb ember szellemek is, mint p . o. a monotheizmusnak és az izraelita
népszabadságnak megalapítója Mózes próféta; vagy az
izraelita államnak kiterjesztőj e és megerősítőj e Dávid kir ály, nem a saját hatalmukkal teremtő önálló hősökként,
hanem ~supán csak az isteni gondviselésnek m éltó, de
teljes akaratlan eszközeiként szerepeitek és éppen mint
ilyenek méltattatnak : oly n épélet körében - mondom- sem az «eposz>>, m ely az -emberhősök glori:fikálását, sem a << dráma>>, mely az emberi egyéniség tragikus, gyakorta a mindenható isten ekkel merész.en
daczoló, küzdelmét ecseteli, irodalmilag nem fejlőd
het~t~.- «Az eposzban>> - m ondá röviden, de igen
találoan Jean Paul <<a világ hot·dozza a hőst, a drámáb.an a h~s a világot>> ! Ámde az ózsidó világnézlet szennt a nepherosz nem hordoztatik az ő világától, sem ő
n~m hordozhatj a azt óriási katj ain, hanem maga a
~mdenható és mindent eldöntő Isten egyedu''l ho"se a
világtört , l
,
'
ene emnek, es a legerélyesebb emberJ·ellemek
melyek abba
·
'
n szerepet VIselnek, csupán az ő akaratá-
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nak JJassziv teljesítői. Maga az istenség pedig, mely minden földi változástól független, mely a sors hullámzatának korlátlanul parancsol, nem válhatik egy eposzi
vagy drámai hőssé, hanem csak egy a lyri kus zsoltárköltemény által csodás tettei miatt imádott és dicsőitett
szellemi lénynyé. És ilye_n lyrikus énekek költésében az
ózsidó népgéniusz tényleg őseredeti teremtő erővel birt.,
miként ezt az örökké klassikus zsoltárok bizonyítják.
Homb·os eposza az óhellén nemzetiségnek énekek-éneke,
mely az isteneket is csak mint halhatatlan görögöket
dicsőiti, kiknek halandó fiai a görög nemzet harczoló
heros~i. Egy világot átkaroló, az egész emberi nemre
kiterjedő érdek1ődést ez istenek nem ismenek; a görög
nemzet ellensége az ő ellenségük is ; a nemzeti szeretet és gyülölet bennük époly szenvedélyesen miiködik
mint Achilles lelkében; a trójai nyíl ép úgy sebzi őket,
mint a görög harczost, ők maguk képezhették tehát az
((eposz)) vagy a <<dráma)) hőseit. Ama nagy vallásos
gondolat, mely az isteni szellemeta szük nemzeti érdekkodáton túlemeli és azt egy az egész emberiséget szeretettel átölelő világszellemmé varázsolja, a csodálatra
méltó, de nemzeti szükkeblüség által durva önzéstől
- áthatott ógörög költészetben fel n em található_.
Benne is minden lény és minden tény csupán csak
nemzetileg gö1·ögül él, érez és alakul. Ennek legélesebb
ellentéte az óhéber költészet. Ebben minden partikulru:isztikus nemzeti tendenczia hiányzik. Az Isten, kit e
költészet elragadó képletekben j ellemez, nem kizárólag
az izraelita népé, hanem az egész embervilágé igazságával és sz eretetével ; Izraél csupán az ő kij elölt világtörté}lelmi hirnöke, mert c<övé az egész föld"! Ö nem azok-
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nak az ellensége, kik az izr. nép ellenei, hanem meg.
fordítva : Izrae~ ellensége mindazon népeknek, melyek
az egy Isten elleneL Ezórt az ózsidó népgéniusz nem
is fej ezte ki soha az ő költői vagy prófétai irataiban az
óhajtást, hogy a népekkel való küzdelmében egykor az ö
nemzetisége, do igen is, hogy az ö valláseszménye - az
egy Isten ben való bit - , arasson világszerte elismerést
és din,dalt. Ám ezen általános diadal nem függ a nemzeti hősök győzelembiztos edzett erejétől, melyet az
<<eposz,, vagy a <<dráma )) megénekel, hanem az emberi
kedélyek lassankinti nemesülésétől, <<az emberi szivek
édes bölcseségé'' -től, az önzetlen szeretettől, valamint
t\Z emberi elmék világos böloseségétől, mely mint az
isteninek viAszfénye itt a földön mi1ködve különösen az
ös-zsidó néptörzsöt tette fogékonynyá a<< monotheizmttSil
világeszméj e iránt oly annyira, hogy enn ek m egfelelve
egy oly vnllásos irodalom m egter emtésér e is képesítette,
minőt a pogány nemzetek m egteremteni nem bil'tak,
mivel n,z ő vallásos irodalma, a nemzeti partikulárizmuson messzire tulem elkedve, az egyistenségnek az
irás által történt valódi lcinyilatk.oztatása. A történelemirás bebizonyítja az egy Isten igazságos kormányzatát a népek és egyének sorsa fölött; a prófétai beszéd
küzd ós lelkesit az egy Isten ügyeiért; a költészet
dicsőiti az egy Istent, mint a természet és az emberiség
mindonható urát, kinek legelőször Ábrahám ivadékai
hódoltak a földön !
Ez okból a vallásos irodalomnak különféle tartalma
is, mely a héber nyelven kivül más zsicló-nemzeti jelle~el nem bir, ép úgy, mint annak szellemi központja,
JWnt ma.sa az Isten, az esész sondolkozó és ~rző ~mb~-
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riséghez fordul, melynek szive s lelke - a nemzeti
különbségek daczára - tényleg meg is nyiltak iránta,
(tSzámtalan embe1·- mondá Bluntschli- nyert már
Izraél irodalmából bátolitást az inségben, erösítést a
létért való küzdelemben, vígaszt a fájdalomban, reményt a veszélyben, emelkedést a lélek számára. De
még számtalanok fogják a jövőben is ugyanezen forrásból az igaz.'jáf/osság utáni szomjukat csillapítani, az
isteni világko1má.nyzatban való hitöket megujítani. Az
óhéber iratok nem egy tudományos gondolkozásnak és
egy művészeti erőnek az alkotásai; ezek általában kifejezései egy személyesen megindított kedélynek, felhivásai egy Isten után epedő léleknek; szóval nagyobb
vagy kisebb hullámvetések a vallásos lelkesedés folyamában! » - És ezen folyamnak valóban Rzéles medret
ásott a gyönge izraelita néptörzs az ö szívós és önmegtagadó kitartásával mindenütt a történelem mezején,
hogy a nemzetek ingadozó élethaj ói az erkölcsiség- és
az isteni bizalom kormányzata által könnyebben elérheesék különféle nemzet-politikai és társadalmi czéljaikat. Eme czélok elérésében pedig mindig a leghívebb
társkormányzók lehettek és lesznek a monotheizmus
első hívei; minthogy ök eredeti irodalmukban is
nyilvánuló népszellemük ezerint - már történelmi
létük kezde tétől fogva praedestinálva vannak arra,
hogy nemzetileg gyorsabban és könnyebben egybeforrllassanak minden oly nemzettel, mely a kultul'a magaslatán állva megadj a nekik azt a j ogot és szabadságot, melyeket ök sohasem nemzetiségük, de igen is
vallásuk é1·dekében méltán követelnek, még pedig azon
r~mény folytán, hogy az ö vallásos eszményüket egykor
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az ogéRz omborisógel fogja ismer ni. Erről beszéltek a pró- ,,
féták oly elragadó ós meggyőző ékesszólással, a minöt
oaak egy isteni igazság várázsa adom ányozhat; de arról
hogy egyetion-egy nemzetiséget is fog valamikor a~
ernboriség elismerni, ők mitsem szóltak, de nem is szólhattak. Mert az ózsidó profétaságn ak még csak a távol
jövőben valósulancló eszm énye n em n em zeti, hanem
merőb on vallásos, ós ez is csak oly m ódon, hogy nem
a vallásos szertal'tás és külső kultusz, hanem kizárólag
csak az egyiRtanség eszmój e fog egyetemessé válni a
szélrózsa mindon iránya felé szétszórt izr aelita nép
küldotóse folytán . Ámde világtörtén elmi küldetését, a
különbözö nomzetek körében ólő I zraél csak akkor teljesitheti a legkönnyebbon és leggyorsabban, ha vallásos
irodalmával foglalkozva, annak legdrágább, örökké
ldasszikus kincseit arra az édes anyanyelvre teszi átJ
mely noki - valamint egykoron a tóra nyelve az igazságot- megszentesíti szabadságát.
Arad.

D1·. Rosenberg

Sándm~.

ZSIDÓK A MAGYAR PUBLICZISZTJKÁBAN.
Mielőtt

elmondanám 'r övidre szabott vélekedésemet
a zsidóknak a magyar publiczisztikában való r észvételél·ől, első sorban is azt a vallomást teooem, hogy telj es
elfogulatlansággal én erről a tárgyTól alig iThatok; me1i
magam is Szerény munkás vagyok a publiczisztika terén,
s ezenkívül zsidó lét emre, alkalmasint nem 'agyok képes se az emberek, se a viszonyok tökéletesen tárgyias
biTálására. Ép ez okból, hogy kikerülj em. egyrészt az
egyéni tehetségek szubtilis megítélésével járó nebézségeket, másrészről, hogy lehetőleg megszabaduljak az
egyes embe1·ek iTánt bizonyára bennem is meglévő különböző elfogultság nyügeitől: egészen általánosságban
maradok s nem foglalkozom a magya1·-zsidó publiczistákkal személyenként. Előrebocsátom azt is, hogy
_ kizárólag a saját tapasztalásaimról és megfigyeléseimről
adok számot, kizárólag a magyar viszonyokról szólván.
Nem bocsátkozom se történeti fejtegetésekbe, se a haza-i
viszonyoknak a külföldiekkel való összehasonlításába.
Teljesen feleslegesnek tartom ezt azért, mert ami sajtóés publiczisztikai viszonyaink egészen önálló módon
fejlődtek s a magyar zsidóság állapotának a hi toriai
fejlődésa is nagyon sokban eltér a külföldi példáktóL
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A magyar napisajtó, mely a publiczisztikának .
1
csaknem kizárólagos te1·e, a legutóbbi két évtize~a ulnk
t B'a t,r an mondhatjuk ho a att
onas1 feJ·1o"des t mut a.
' gy hez a
feJ'l o"d'es roh amos volt. De h ozza' t eh etjük· azonnal
á t
, .
, ogy
ez a roh amossag nem J r egeszsegtelen tünetekkel a
mi pedig különben a rohamos fejlődéseknél igen gyakr~n
észlelhető. Ha csak a magam, kö1·ülbelül 'tizenöt esztendős ujságírói pályám kezdetér e tekintek vissza, s összehasonlítom a mostani Bajtóviszonyokat amazokkal, a
miket tizenöt esz tendőv el ezelőtt láttam Budapesten s
megfigyeltem az egész országban : szinte magam is elálmélkodom, bár én együtt nőttem ezekkel a fejlődő
viszonyokkal s benne voltam ~zeknek valamennyi fázisában. Pedig a magyar sajtó távolról sincsen és nem is
lehet soha olyan kedvező helyzetben, mint a minőt a
nyugoteurópai nagy kulturnemzet ek sajtója élvez régi
idők óta. A magya1· sajtó bel e van szorítva azok közé a
földrajzi határok közé, amik úgyszólván körüleánczolják a magyar nyelv elterjedésének a körét. Ezeken a
szigorú határokon túl mi nem t erj eszkedhetünk, hanem
rá. vagyunk utalva a határokon belül élő magyar társadalomra. Ebben hódíthatunk és hódítunk is, de a dolog
természeténél fogva csak a magyar közmüvelődés általános fejlődésének az arányaihoz képest. Magyarországon a napisajtó egy igen jelentékeny kulturintézményt
alkot, s egész öntudatossággal végzi ez irányban műkö·
d.ését; mert hiszen a saját életérdekei követelik, hogy
tel'jeszsze a kulturát, mely életének és ereje izmosításának az egyetlen forrása. Minél szélesebb arányokat
ölt a tnagya.r nyelvnek földrajzi határok közé .szorított
körében a tudás és müveltség : annál több olvasój a,
l
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l nagyobb közönsége l esz a napisajtónak. A nem
ann á
k dő
,
nagy számú s csak lassú tempóban növe e
egeezen
magya1· olvasóközönségre való. r~utaltsága. tare~te,t~e
eg a magyar sajtónak a speczuih s er énymt és b1ba1t.
01
Folyto~-folyvást szem előtt kell tartania a közönség és
a közvélemény hangulatát, a föl-fölmerülő és uralomrajutó áramlatok te1·mészetét és ízlését, a mi~ől . ~zután
természetszerűen következik az, hogy a napisa.JtO szell emében is gyakorta beállanak az egymást fölváltó hullámzások. Más1·észről azonban ez a viszony t er emtette
meg a magyarsajtó igazi nemzeti karakterét, s ennek
folytán szerezhette m eg azt az erőt, melylyel most már
befolyással is l ehet a közszellem irányítására. Az utóbbi
idők nem egy nagy eseménye, nem egy j el entéken y
áramlata t ehet tanuságot a sajtónak erről a befolyásáról. Az emberek l ehetnek jó vagy rossz véleménynyel
egyik-másik áramlatról, mit a sajtó l endület es munkája
teremtett vagy istápolt; de azt senkise tagadhatja, hogy
a sajtó nem érhette volna el ezekre az á1·amlatokra való
hatását, ha nem lenne tisztában a nemzeti közgondolkozás geniuszávai és természetével, s ha. maga is nem
lenne közvetlen részese ennek a közgondolkozásna.k.
A magyar sajtó hatalmas föllendülésében s kifejlesztésének a munkájába.n igen jel entékeny része van a
magyar zsidóságnak. Hozzájárult anyagi támogatásá.va,l
s hozzájárult intellektuális erejének a sajtó terén való
közvetetlen érvényesítésével is. Az utóbbi tizenöt-húsz
esztendő alatt, miköz ben a, magyar sajtó átment a. rohamos ~ejl?dés proczessusán, a. ma.gyar-zsidó hirlapirók
és pubhcztsták egész gárdája nevelődött fel. Én nem
kuta.tom azoka.t a.z okokat, melyek előidézték azt, hogy
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roanapság a magyarsajtó n:unkásainak egy igen nagy
kontingensét, talán a felét, a zsidók alkotják: Azzal az
egygyel tisztában vagyok s tisztában lehet mindenki,
hogy se az anyagi téren való könnyü boldogullis vágya,
se a nehéz munkától való félelem vezette a zsidókat a
zsurnalistikai pályára. Mert bizony ezen a pályán se
a könnyű vagyonszerzés titkait föl nem fedezik, se az
olcsó dicsöség gyönyör eiben nem részesülhetnek. Hiszen
jobbára szegényék és névtelenek. H abár az anyagi viszonyok az utóbbi időkben javultak is, bizony jobbára
csak nagyon szerényül élhetnek s a névtelen hősiség
önfeláldozó, nehéz munkájá.t végzik. Legfőkép elmondható azokról, kik tevékenységök tereül a publiczistikát
szemelték ki. Se az anyagi, se az erkölcsi beneficziumok,
a miket élveznek, nincsenek arányban azzal az odaadó
nagy munkával, a mit végeznelL
Pedig mennyire gyanusítják, mennyire rágalmazzák
őket! Bizony, bizony nem érdemlik meg l
Ezek a magyar-zsidó publiczisták, kiknek száma az
utóbbi esztendőkben annyira megnövekedett, hogy a
magyar publiczisztika hivatásának igen j el entékany
terhét ők viselik, igazán becsülésre méltó csoportot alkotnak. Ezek a férfiak, kik jobbára az újab b nemzedékből rekru~álódtak, birnak mindazokkal a tulaj donság~kkal, m1k a zsidó faji jellegnek a modern társadalmi
VIszonyokkal való assimilálódása, a nemzeti közszellemmel való összevegyülödése s a korszerü tudás és
müveltség álda'sai·val
. 't ese
, es
, ennek 1·even
' .
"" to··rt.ent f''lf
o nss1
való nemesülése folytán rendszerint beállanak.
~ya~orta fölhangzanak a Ini közéletünk terén is a~ok
a hitvany gyanus't, k , l
l aso
es a aptalan ft·ázisokba bujtu.-
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tott vádak, amikkel a zsidó ujságíTókat és publiczistákat
illetni szokták máshol is. Hogy kezökben tartják a sajtó
hatalmát; hogy nem ismerik a nemzeti közszellemet;
hogy kozmopolita il:ányban gondolkoznak és irnak; sőt
még azt is elmondja róluk néha egy-egy honatya természetesen germanizált magyarsággal, - hogy nem
ismervén a magyar nyelv geniuszát : megrontják a szépséges magyar literaturát ! Boldog isten ! H a csakugyan
kezökben tartanák a sajtó h atalmát, föl is használnák
an'a, hogy elnémítsák az alaptalanul gyanusítókat és
vádaskodókat; pedig ezek köz ül soha egyiknek se görbült meg egy haó aszála se a zsidósajtóhatalom erej étől.
Szinte kjilönös jelenség számba meh et, hogy a zsidó
ujságírók és publicziaták ép a specziális zsidó érdekek
oltalmazása körül szerénykednek leginkább, mert minden föl-fölmerülő esetben tartózkodnak e specziáli
érdekek hangoztatásától, n ehogy valami kézzelfogható
okot adjanak a bántalmazásokra. Azt lehetne mondanunk, hogy a zsidó publicziaták szinte elhanyagolják a
specziális zsidó érdekeket hivatásszerü munkálkodásuk
terén, s ha gyakorta föl is lángol bennök a megsértett
faji érzékenység, kedélyök elkeserülésének alig adnak
kifejezé st czikkeikben.
Mindazok a vádak, miket ellenök fölhoznak, jobbára
igaztalanok. Ezek a zsidó publiczisták, kik többnyil-e az
újahb nemzedékhez tartoznak, jórészt magyar forrásból
merítették tudásukat és müveltségöket. Itt nőttek föl.
már többé nem a zsidók exkluziv köreiben . han~m a
fejlődő magyar n e1nzeti társadulom eszméinek tl. hatá ai
alatt. Ha tudásukat fokozták is az idegen kulturák fölhasználásával, a mi csak becsületökre válik, tl.Z itiegen
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l~ulturák eszméi már a sajátukká vált magyar gondol~
kozás és közszellem retortáján át szürődtek beléjök.

Tisztán és tökéletesen magyarok gondolkozásra úgy,
mint nyelvre, s a leghaszontalanabb ráfogás épen az,
hogy a magyar-zsidó ujságírók és publicziaták hamisít~
ják meg a magyar nyelv szépségeit, mer~ a .kik irodalmi'
viszonyainkat ismerik s a modern, kifeJlett magyar
nyelv szabályait is értik, jól tudják, hiszen látják, hogy
zsidó íróink, hirlapíróink és publiczistáink a leggondosabb magyar stilisták.
És a ki azt mondj a, hogy a magyar-zsidó publicziaták
káros hatással vannak a közszellemre, azok mind a
korszerűtlen orthodoxiába szerelmtlsek és rettegnek az
új abb idők szabadelvű szellemének a hódító hatalmától.
Mert alig ismerek magyar-zsidó publiczistát, a ki mü:~
dig nem a hamisítatlan liberalizmus ügyét szolgálta
volna egész tudásával, hitének, meggyőződésének egész
erejével, odaadó lelkesülésének szinte perzselő hevével.
A liberalizmus eszméinek a terjesztése által csakugyan
hatással vannak a közszellemre, s ennek legutóbbi liberális áramlatát elő is segítették, úgy hogy büszke önérzettel mutathatnak rá a magyar közszellem szabadelvű
ségének arra a hatalmas nyilvánulására, mely a magyar
nemzet számára tiszteletet és becsülést szerzett országvilág előtt. Ennek a dicsőségnek a megszerzésében jelentékeny részök van, s az eredmény, mit elértek a legfényesebben bizonyítja, hogy ök meaértették
a nemzet
0
közs~e?emét, mert eszméikkel hatni tudtak 1·á, s a legha.miSltatlanabb fogékonyságuk van a tiszta magyar
nemzeti érdekek iránt, mert azok az institucziók a mik
lnellett lelkes propagandát CRináltak, csakugyan ~z egy-
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séges magyar állam m~gteremtéséhez szolgáltatják a
szilárd alapokat. A ki a.z ő l egutóbbi szereplésök után
a.zt mondj a róluk, hogy kozmopoliták, az a magyar
nemzet közszellemét itéli el; mert ez t elj esen összeforrott a szabadelvű institucziók után való lelkes vágyakoz~s~.
,
Gyakran elhallgatom a régibb idők tanuit, kik azokott
fontoskodással mondanak hangzatos szentencziákat az
újabb magyar publiczistikáról, m elyet szerintök felületesen végez a mai kor publiczista nemzedéke. Hivatkoznak egyes kimagasló férfiakra, kik annak idején
roppant h atást tudtak elérni czikkeikkel a közügyek
intézésér e, jelentős ebb politikai fordulatok teremtésére.
Megfeledkeznek arról, hogy a sajtó-viszonyok roppant
változásával a publiczistikai müködés terén is nagy
átalakulás következett be. Airkor a publiczistika egyes
kiváló tekintélyeknek kétségtelenül j elentős s~ereplésé
böl állott s egyes köröknek a tekintélyek hatalmával
való meghóditására vagy megfélemlítésére szorítkozott.
Ma már a publiczistika tevékenységének a tere roppantul kiszélesedett s nem egyes politikai körök véleményének az il'ányítására, h anem az egész magyat· társadalom fölfogásának, közgondolkozásának a szabályozására törekszik. Manapság vajmi keveset érnének azok
a nagy tekintélyek, mikor az országos közvélemény is
részt követel magának a közügyek intézésében és ennek
a közvéleménynek, mely n em csupa müvelt politikusból
áll, nap-nap után irányt kell szabni a föl-fölmerülő
események és j elenségek fölfogása és megitélése dolgában. A régibb idők tanui, a régi tekintélyek bámulói, a
változott viszonyok megfigyelése nélkül mondj ák ki
Az lMIT Évkön yve 1896.
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szentencziáikat; mert különben több tisztelettel és mél~
tánylással beszélnének a mai publiczistákról, kik bár
netn birnak a tekintélyek súlyával : a közszellem nemzeties irányítására mégis hatni tudnak, mert megvan
bennök az eszmék bősége, megvan bennök a közügyek
iránt való lelkiismeretes buzgóság, és tudnak dolgozni
ezekért a közügyekért n évtelenül is, a t ekintélyek dicső
sógének gyönyörei nélkül is.
A mai kor e magya1· publiczistáinak a sorában igazi
önfeláldozással dolgoznak a zsidók, kiknek érdemeit a
jövő nemzedék bizonyára jobban fogja · 1néltányolni,
mint a mostani.
Budapest.
Szalm.ári Afót.

'

ZUNZ LIPOT

'
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A berlini ((Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums >> 12. értesítőj ében nemrég megjelent fenti ez.
értekezésem azon sajnos, minthogy téves, hithez szolgáltatott alkalmat, hogy Zunznak a zsidó tudomány
terén való j elentőségét az itteni hitközség kebelében
nem méltányolták volna telj esen. Ebben természetesen
nem lehet ezerorehányás az itteni hitközségre nézve,
még akkor sem, ha ezen föltevés való tényeknek felelne
meg. Mert a zsidóság tudománya azon időben csak keletkező félb en volt, s csak a tudomány terjedésének
-s a belőle kisarjadzó új szellem keletkezésének lehet
e1·edménye a tudománynak laikus körben való méltánylása. Annál sajnálatosabb ezen föltevés, mivel Zunz
munkálkodását és törekvéseit már korán és pedig épen
Berlinben érte a jól kierdemlett elismerés. Az ellenkező föltevés csak úgy keletkezhetett, hogy értekezésemet az itteni tanítószeminárium alapításával fej eztem
be, s ennélfogva csak hiányos képét adhattam azon
viszonynak, mely a község vezetői és Zunz között fennállott s a mely idővel mindinkább bensőbbé alakult.
Értekezésem folytatása majd okmányok alapján fogja
bizonyítani, hogy- az 1849-54. éveket ki~é~e, a mi1~•
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dőn az új orthodoxia ragadta meg Berlinben a kormány

rúdját, s minden liberális vívmányt, többek között a
tanítószemináriumot is megszüntette, - Zunz a zsidó
hitközség előlj árósága és képviselői részéről mindig a
le<Yroa<Yasabb becsülésben részesült. Hogy azonban ezen
té;es felfogást már most megczáfolj am, azt hiszem,
elegendő lesz az itt következő átirat közlése, melyet
Zunzhoz a berlini zsidó község elölj árósága 1845 márczius 28-án intézett, s amelyet kulturtörténeti tartalma
folytán itt szószerint közlök.
VORSTAND DER JÜDISCHEN GEMEINDE IN BERLIN.

Der Commission der Sieben und Zwanzig * der hiesigen
jüdischen Gemeinde haben mr unter dem 5-ten August pr.
vorgestellt, dass Ew. Wohlgeboren bei uns eine pecuniare
Verbesserung Ihrer Stellung nachgesucht hatten. Um diesen
Thren Antrag auf eine Ihrer würdige W eise der Commission
d~r Sieben und Zwanzig zur Be wiliigung vorzustellen, haben
wir dabei Folgendes herausgehoben :
«Wenn es wahr ist, dass jede Gesammtheit nur dadurch·
existirt, dass sie ein Bewustssein von sich selbst hat, dass
sie weiss, was sie ist, was sie will und soll so ist keine Ge' sichin jedern
samrotheit mehr als die Juden verpflichtet,
Augenblick über diese Lebensfragen ihres Daseins Rechenschaft abzufordern. Eine genügeude Antwort aber ertheilt
nur die \Vissenschaft, das tiefe Nachdenken über die Grundlebren des Judenthums, die ernste und unpartheiische Erforschung seiner Geschichte. Nur dadnrch dass wir über
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die Entsfebung und allmahlich e Ausbildung der von nosern
Vorfahren uns überlieferten r eligiösen Institutioncn l>elelnt
werden , können wir una ein Urtheil darübcr bilden, ob diese
Institutionen beizubehalten , ode1· ob sie don ver il.nder ton
Zeitbedürfnissen anzupasscn scien; von fejndsellgen Gewalt en rings umgeben , die es nns vorwerfen , dnss wir überb aupt noch an unBerer R eligion festbal ten, könncn wir den
echten Gab alt unser es r eligi ösen L ebens nur durch clio
Wissenscbaft darlegen, nur mit Hülfc der seiben können
wir die zahllosen Vorwürfe zurückweisen, die Vorurtheile
und Entstellungen g1·ündlich wiedorlegen, die gogen una
nicht salten mit dem Sohein tiefer Golehrsamkeit vorgobracbt werden. Dj e Wissensohaft des Judenthums, weit cutfernt, ein unnützer Luxus zu sein, h at vielmchr für Juden
und Judanthum eine nnmittelbar p1~actit~che , ci tr und wenn
es gebildeten Menschen überhaupt zur Unehre gor eicht, die
Wissenscbaft geting zu sch atzen , so würden die ,Juclen durcl1
die V ernachH1ssigung der wissen schaft lich on Erforschung
und Begründung des Judenthums gegen dio er stc Pfiicht, die
Pfiicbt der Selbst erhaltung, ver stossen.
W enn wir nun aber fragen , was d enn für dio P fl ego dic ·
ser Wissenschaft gesohieht, so sind wir um die Antwort
verlegen. D er Staat hat keinen Katheder für jüdische Geschichte, Literatur und Theologie ; wir Juden , den en oigentlich die .Sorge für diej enigen ob1iegt, die sioh diescm Zweigo
der Wissenschaft hingebon, wenden una gleicbgültig vou
demselben ab, ja, wir haben bis jetzt noch nicht cinnlft1
eine Anstalt für die Bildung von Rabbi ne n begnindct. U nd
doch empflnden wir das B edürfniss n ach ci ner würdigcn
und kraJtigen Vertretung durch dic Wissonschaft. Weuo
die Noth d~s L eben s iibcr uns h ereinbricht, wenn bőswil
liger Wahn die langst ver sehollene Sage wieder hcraufheschwört, dass wir Christ enbtut zu unserom Pcsrmchfest gebrauchen, wenn man una durch Machtsprücho iu der Eot-
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wickehmg unseres religiösen Lebens hemmen und uns von
aussen her vor schreiben will, was wir als jüdisch und was
als nicht jüdisch zu betrachten haben, wenn eine feindselige
Theorie der bürgerlichen Gleichstellung mit unsern christlichen Mitbürgern in den W eg trit t, dann sehen wir uns
nach unsern Gelehrten um und verlangen von ihnen, dass
sie mit ~Iuth und Geist für die Wahrheit zeugen sollen, ja,
wir schelten sie nelleicht, wenn sie unsr er Meinung nach
nicht schnell genug zum Kampfe ber eit sind. Sind wir denn
aberauch darauf bedacht gewesen, dass diese Gelehrten die
nöthige Musse haben , um ohne drückende Lebenssorge sich
ihren Studien widmen zu können, haben wir die erforderlichen literariseben Hülfsmittel ihnen dargeboten, ohne die
jedes Studium überhaupt undenkbar ist? Wir wollen es
uns eingestehen, dass es kein beklagenswertheres Schiksal
giebt als das des jüdischen Gelehrten, den unsere Gleichgtiltigkeit recht eigentlich zum Martyrer m acht. Nachdem
er eine mühselige Studienzeit durchgekampft und allen Ansprüchen auf eine Stellung zum L eben entsagt, nachdem
er die meistentheils seltnen und kostharen Hülfsmittel seiner Studien durch ausserordentliche Opfer sich erworben
hat, arbeitet er, wenn es ihm gelingt, seine Arbeit veröffentlicht zu seben, ohne Lohn und ohne Aufmunterung.
Haben wir aber einmal gefunden, dass dieser traurige
Missstand wirklich vorhanden ist, so sind wir auch ver·
pflichtet, jedes Mittel zur Beseitigung d esselben aufzusuchen, namantlich aber dasjenige nicht zurückzuweisen,
wozu sich unter den gegebenen Verhaltnissen eine nahe
liegende Varanlassung darbietet.
Seit 29 Jahren lebt Dr. Leopold Zunz in unsrer Mittc.
Seine literarischen Verdienste zu würdigen, ist hi er nicht
der Ort ; n ur die ThatF3ache uürfen wir aufültren dass er
~~t ?em Vice-Oberrabbiner Happaport in Prag als 'aer vorzuglichste Kenner jüdischer Literatur und Geschichte gilt
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und ihm dieser Rang von seinen F ach genossen ber eitwillig
zueTkannt wird. Vor Rappaport h at er noch den wesentlich en Yorzug voraus, a ass sein e Bildung durch ans auf dem
.. aligemeinen wissenschaftlich en Boden der Zeit ber uh t un d
seine gediegen e.Darstellungsweise ihn rech t eigentlich zum
Sprech e1· in den Angelegenheiten der J u den befahigt . Dnrch
sein unübertroffen es W erk ü ber die gottesdienstlichen Yortr age der J u den hat er un teT An der em auch ein e L eben sfl·age unse1·s Gottesdienst es zu1· Entsch eidung gebracht, indem er unwiderleglich nachgewiesen h at, dass die Predigt
in der jedesmaligen LandesspTache nur aus Unkenntniss
der jüdisch en Geschichte als eine N euerung betrach tet werden könne, dass sie vielmehr, als ein ursprünglich jüdisches
Element, unserm Cultus nich t feblen dürfe, ein Resultat
der \Vissen sch aft, wel ch es noch vol' zehn bis zwanzig J ahren heftig bestritten, heute sch on zum Gemeingut gewor den ist. Mehrfach hat der Gem eindevorstand sich veTanlasst
geseh en, die Hülfe der Geleh1·samkeit des Dr. Zunz in Ansprnch zu n ehmen. So z. B. ist die Darstellung, die wir
unserer Immediat-Eingabe an des H ochseligen Königs ~Ia
jestat in Betl'eff der bekannten Cabinets-Ordre wegen der
Namen de1· Juden beilegten, aus seiner F eder geflossen .
Seine treffliebe Schrift über diesen Gegenstana ist eine
El-weiterung jen er Darstellung und es ist bekannt, dass das
Resultat der seiben der Cabin ets-Ordre vom ü-ten ~Iarz 1 41
zu Grunde liegt. Auch von auswartigen Gemeinden wird ihm
íortwahrend das ehrenvollste Zutrauen bezeigt. So h at ihm
die Gemeinde Posen die B eantwortung der ihr vorgelegten
Ministerialfr!tgen übertragen, und das Rabbinat in Frankfurth atM. h at er st vor kurzer Zeit, nachdem Gutach ten
von vielen Rabbineu eingeholt waren, über di c B eschneidungsfrage das Votum eines Mannes eingefordert, der durcb
Ch arakter, Gelehrsamkeit und Talent gleioh ausgezeich nct,
nnd durch eine amtliche Stellung als fungirendcr Gemcindc-
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Rabbiner nicht gebunden, als ein unpartheiisoher Schledamann angerufen worden ist.
Wenn wir nun auch für die Folge in Herrn RabbinatsAssessor Dr. Sao"hs einen gelehrten und geistvollen Vertreter unserer Interessen gewonnen zu haben glauben, so wird
es um so mehr von der grössten Bedeutung sein, dass die
Gemainde auf die geeignete Mitwil·kung auoh des Hei'rn
Dr. Zunz wird rechnen dürfen, alsgeradein den naohsten
Jahren lebhafte Diskussionen über solche Fragen bevorstehen, die DUl' auf der Grundlage wissen schaftlicher Erőr
terung aufgeklart werden können. Es kan n nich t fehlen,
dass auch die h öchsten Staatsbehörden Fragen dieser Art
aufwerfen werden, und es ist dahe1· höchst wünschenswerth,
dass dieselben den Behörden und derGemeinde gegenüber
von verschiedenen Gesichstpunkten aus begutachtet und
belenehtet werden könn en. Der Dr. Zunz hat als Dirigent
des Seminars ein Gehalt von Fünfhundert und eine MiethsEntsohadigung von Zweihundert ThaJern. Bei sehr massigen Ansprüchen an das L eben kann ein Mann in seiner
Stellung, der ausser den Nöthigkeiten des ~e ben s auch noch
für Ankauf von Büchern und für eine ausgebreitete gelehrte
Correspondenz ungewöhnliche Auslagen zu macben hat,
mit dem angegebenen Gehalt in Berlin unmöglioh auskommen, und er sieht sich daher genöthigt, n eben seinen Amtsgeschaften und seiner literariseb en Thatigkeit noch einen
stetigen Broderwerb zu su chen . Unter diesen Urnstanden
dürfen wir seine Zeit nicht durch ausseramtliche Geschafte
in Anspruch nehmen, welche, wenn wir sie auch honorir~en, ~och ~ur ein ungewisses Einkommen gewahren und
lhn m semem r egelmassigen Erwerb stören würden. Und
auf diese Weise sind wir zu unserm Bedauern seho n mehr~
fach des Yortheils verlustig gegangen, den wir uns von sei-.
nen ~utachten versprechen durften.
D1eB errmer Gemeinde, die Mo.ses Mendelssohu ~um
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bestandigen Mitglied ihres Vorsta~d~s erwahlt hatte, um
sich seiner weisen RathschH1ge be1 Jedern Aniass zu erfreuen sollte auch darauf Bedacht nehmen, dass ein Mann
wie D;. Zunz in den Stand gesetzt werde, ihr sein e Krafte
in hőherem Maasse zu widmen, als dies bisher der Fali sein
konnte. Soll etwas der Art geschehen, so ist es hohe Zeit in
Beziehung auf ·den Dr. Zunz, der, nachdem er das ftinfzigste Jahr überscliritten, in einern Alter stebt, wo ein gesichertes Auskommen doppelt erforderlich ist, wenn Geist
und Gemütb Kraft und Ruhe zur Arbeit gewinnen s~llen ;
wir unsererseits würden es uns mindestens nicht vergeben
kőnnen, wenn wir nicht Alles aufgeboten hatten, um den
Dr. Zunz unserer Gameinde zu erhalten».
Nacbdem wir solch es vorausgeschikt hatten, wurde von
uns darauf angetragen, dass die Commisaion der Sieben und
Zwanzig Ihnen, um Ihnen eine sorgenfreiere Stellung zu
verschaffen und Sie in den Stand zu setzen, Thre Musse der
Wissenschaft ungestőrt widmen zu kőnnen, einen Gehalt
gewahre, dessen Hőhe dem Ermessen de1· Commisaion
überlassen bleiben möge. An diesenGehalt sollte unserem
Antrage nach keine weitere Badingung geknüpft werden.
als dass Sie dem Gemeindevorstande über diejenigen Fragen, die derselbe Thnen vorlegen wil·d, Thr sachverstandiges
Gutachten abzugeben haben.
Wir haben ferner noch hinzugefügt, dass wir diejenigen
weiteren Aufsch)üsse und Mittheilungen, deren die Commisaion der Sieben und Zwanzig zur Beurtheilung der von
uns gestellten Antraga noch bedürfe, zu geben mit Vergnugen bereit ..sind. Die Commisaion der Sieben und Zwanzig
hat laut Protokoll vom 21. August pr. dahin resolvirt, class
wir noch eine nahere Erkliirtmg in Betreff unseres Antrags
abgeben mőgen.
Unter dem 2-ten Scptember pr. machten wir der ComPiission die Mittheilung, dass unsere Ansicht nicht gewesen
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sci, ejne Erhöhung desjenigen Gehalts von 700 Thalt't z
beantragcn, welches Sie in Ihrer Eigenschaft als Dil·ig~~~
des Seminars bezieh en, sondern dass ein Ihnen "On der
Commission zu gewahrencles Gehalt gan z unabhiingi.g , 00
Ihrer anderweitigen Stellung al ein Anerkenntui · der
Vcrdionste bewilligt werden m öge, die Sie durch Ihre wi, _
semwhaftlich en L eistnngen um J u den und J udenthum si<:h
orworben und als ein e Aufforderung, Ihre Kenntnisse in
höhorem ~Iaasse, aJs di es bish er gesoh eb en konnte, zu1u
N ntzen unserer Gemein de zu verwenden. Die Höh e cin es
solchen Gebal t. betreffend, so haben wir geglaubt, dass d~.
sclbc minclc~tens Dreihunclert Thaler Preuss. Courant wírd
bctrugen müssen , wenn der angegabene Erfolg daduroh errcicht werden soH.
Dje Comtnission hat sioh in ihrer 8Hzung vom 1 -ten
Scptember pr. dagegen ausgesprochen. Unter dem 24. F chruar c. haben wir den Antrag ern euert und die Commission
<lor Sieben und Zwanzig hat nun in ihrer Sitzung vom 13.
cl. ~I. rcsol\"irt, dass Ihnen ein Jahrgehalt von D1·eihundert
Thalern bewilligt und daran die Badingung Ihres \Vohnsitzes in Berlin geknüpít werden soll, so wie die Verpflichtung. class Sie diese 300 Thaler für eine Remuneration für
~olche Arbeiten anzusehen haben, mit den en der GemeindeVorstand Sic vorkommenden Falles betrauen dürftc.
Indcm wir Sie hiervon in Kenntniss setzen, banachrich ·
tigen wir Sie, da.ss wir nach Eingang Ihrer ErkHirung dio
Znhlung clcs in Rede stchenden Beb·a.ges vom 1-ten April
c. ab veranlassen werden.
Berlin, den 24-ten ~Iiirz 1845.
Die Altesten der Judenschart
l 'eit.
Riess.

tlen llm.-,'11 Dr. Zu nz, Wohlgeboren .
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ota Hzokaisbttn volt ezt a mindenkori nouu~eti nyelvon
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másik mii, a melyt·ő] ezen átirathan említés tétetik, ft zsjdók neveivel fog1al1\ozik. Eze11 irat szintén egy
kormú.nyrencloletnek köszöni keletkez,·· sét. A po1·osz
kormány ugyanis m egtiltotta a zsidóknak, hogy más
mint zsidó neveket viseljenek. Zunz erre a nevezett kis
müben összeállította a zsídö, két óve1"r edet megbaladó
1nórhetetlen irodalomból a zsidók n eveit, a melyek fóll.Y<·~;cn bizonyították, hogy a zsidóknak sohasem voltak
sajtHlagos neveik, hanem olyanok mint a többi lakosságnak és hogy sok jelenleg specifikus zsidónak tartott
nóv régebben jö német volt. E müvel argumentált a
berlini zsidó község a po1·oaz kormánynál a megszégvenítő intézkedés ellen és Rzintén Rikerrel.
A berliniek a zsidó tudományt és annak legnagyobb
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német ~épviselöj~t .~púgj meg~ecs~lték egy félszázad
előtt, mmt ma, m1~,on Zunz. ma1· n1ncs az élők között.
A mód, melylyel ot anyag1 gondoktól megm entették
bogytisztán tudományos foglalkozásánakélhessen,fino~
tapintatra vall. Nem fizetését emelik tudományának elismeréseü!, sem alamizsnát nem nyujtanak neki, hanem
állandó honorariumot oly munkálato kért, melyekkel
jövőben öt esetröl- e~etre megbizzák. Az ajánlat Zunzra
nézve megtisztelö, nem sérti sem önérzetét, sem szerénységét. Az átiratban felsorolt érdemek köztudomású,
tények voltak és távolról sincs bennük tulzás. A berlini
bitközség az évi j árulékot Zunznak elismerést érdemlő
oly alakban ajánlotta fel, hogy ezt a támogatást Ininden scrupulus nélkül elfogadhatta.
Berlin.
Dr: Maybaum Zsigmond.

TEMPLOMBAN.
Sok év előtt volt, jól emlékszem,
Künt a tavaszi szellő játszott,
És milliónyi méh belepte
A himbálózó, f1·iss akáczot.
Bent a templomban zsongás-bongás,
Mintha ott is sok méh 1·epdesne,
És száll az ima fel a légbe :
Ó, áldva légy sevúosz estve. l
Kábitó illat teTjed széjjel,
Öröm, fény, sz ín minden zugolyba',
Pünkösdi 1·ózsa, szekfü, mályva,
Virágerdőbe összefolyva.
Dísz ben ragyog csillárok fénye,
Fénylik minden, amerre nézek.
Meglep egy boldogító álom,
Elfog egy bűbájos igézet . . . . .
És múlnak évek. Kis falumba
Mint meglett férfi visszatérek.
Ó, elröppent szép ifjuságom,
IT.'i eltünt drága gyermekévek l
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S a templomba fordultam újra,
Talán ott ismét megtalálom
Az elveszített nyugodalmat,
Tán visszatér a régi álom.
Mély csend honol a nagy templomban,
Eltünt a fény, eltünt az illat.
Az ajtó zárjai rozsdásak,
Csak kelletlen, nyikorgva nyílnak.
És bent a stander és a lámpák
Sűrű, piszkos porral belepve,
A zajra ijedten repül fel
Egy felzavart éjjeli lepke.
A falakon nagy repedések,
Bennük a pók tanyáját verte,
A fakó ablakok bezárva,
S fülledt, dohos szag szállong szerte.
l

Es sóhajtozva látja lelkem,
Hogy nemcsak ifjuságom vége,
De romba dülve, szétomolva
Gyermekkorom sok szép emléke.
Megkérdem a templom szolgáj1ít,
Miért e szörnyű pusztulás itt,
Tán egy hivő eiköltözködött
S koldusbotra jutott a másik ?

Ó, nem lettek bizony szegények,
Felelt reá hambán a szolga,
Mindegyiken segített Isten.
Stemplomba járjon? Más a dolgo..
Budapest.
Feleki Sándor.

A 1\fAJ{KABÉUSOK ü :NNEPÉNEK ELEJEI.
Az első templom elpusztulásával, a független nemzeti
élet fölbomlásával a zsidó nép letette n. harcz fegyverét,
melyet mü1daddig \áltozó szerencsévol, de mindig
bátorsággal forgatott n. Palesztina kies földj ét kaján
szemmel néző számos szomszéd ellen. A babyloni fogságban való félszázados idő zés telj esen megváltoztatta
hajlamait és gondolkodását, úgy hogy azon időtől fogvn
a mikor a zsidók régi hazájukba visszatértek, a n emzeti törekvések csak második sorban állottak, mig az
elsőt a vallás foglalta el, amely egyedüllett hivatYa n.
másoktól függő nemzet minden szándékát, vezéreinek
terveit kij elölni és megérlelni. A háború - mondhatni - megszünt a zsidó nép számára létezni, mert
uemzeti fönnállását nem fenyegették többé szomszédok
a hatalmas főurtól való félelmökben, és a zsidók csak
akkor ragadtak fegyvert, ha mások támogatására kényszerítette politikai függésük.
.
De volt egy dolog, mely a háborútól való tartózkodásból kiragadta és lelkes, lángoló harczosokká változtatta
Izraél leggyöngébb fiait, kik fegyvert soha n em láttak:
a vallás ellen irányitott tamadás, hite megsértése,
mely rettenthetlen bátoraággal töltött el a legfélelmete-
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sebb zsarnok elle~ is. A, csaták, ~elyeket a zsidóság
vív, tehát egyedűl vallasának szolnak, a győzedel
mek, malyeket nyer, hitét illetik, mert a nemzeti élet
vezetőj e és irányítája a vallás. A kéTdés, mely bennünket ítt foglalkoztat, már most az, miként fogja a zsidóság az ily diadalt és annak emlékét megörökíteni ?
Az emlék czélja, nem a harcznak dicsőítése lesz, sem
a hősi tettelt ünneplése, bátorságra akar ugyan inteni,
de nem égbemeredő várak támadására; lelkesedést
ébreszteni, de nem az országok meghódítására, önfeláldozásra tanítani, ele nem a haza határainak megvédésére, hanem a valláshoz való ragaszkodásra, a hit
szabadságának és épségének megoltalmazására. Ez lévén
a czél, az emléknek a vallás keretén belül kell állania;
a tett, mely utánzásra serkentsen, a nap, melynek nagy
eseménye a késő unokálu·a is hasson, a vallási gyakorlatban kell, hogy megörökítve legyen. Ez alapgondolattól vezérelve a zsidóság szellemi fej ei félünnepekké
avatták mindama napokat, a melyeken diadalt ült a
vallás vezette fegyver, az elnyomás és szenvedés ernlékét pedig bőjt napokra bízták. Ez intézkedésüknek az
volt a természetes következménye, hogy e nemzeti
öröm napok, j óliehet a víg s lelkesedő kedély szabad
nyilvánulását egy szóval sem korlátozták, a nemzeti
ünnepnek vallási jelleggel való fölruházása folytán vallási ünnepekké fejlődtek és a más ókori népek emléknapjainál megfigyelhető kicsapongást eleve kizárták.
Különösen egy korszaka a zsidó történelemnek adott
alkalmat lelkes hőstettekre, a vallást szabadító küzdelmekre és példás, páratlan önfeJáldozásra ; akkor a
veszély, melyet a buzgó hősiesség elhárított, nemcsak

az állami élet valamely fontos tényezöjét fenyegette,
hanem a zsidóság évezredekre szóló fentartó erej ét, az
egy istenben való hitet a.ka.rta. az eszelös zsarnok keze
megsemmisíteni. A. makkabeusok fölkelését értem,
melyről fölösleges dicséneket zengeni, Iniután minden
nép, mely a történelmet olvassa, elismeri a bámulatos
tettek elragadó hatalmát. Isten csodás segítsége oly
mélyen hatott a népre és Antiochus Epiphanes, szir
király, e konok támadása oly gyülöletessé ,-ált a zsidók
előtt, hogy a makkabeusok nemcsak ama napokat &\atták ünnepekké, a melyeken a jeruzsálemi templomot
az oltáJ.Ta állitott bálványkép eltá,olitása után ujra
fölsz entelték, hanem a harcz minden egyes mozzanatára való tekintettel azokat is, a melyeken Antiochus
kn·ály idegen földön Istentől sújtva meghalt s ha onló
szellemű fővezére, Nikanor, ki gyalázó szó\al és fenyegető ököllél fordúlt a templom felé, a Ju da Makkabi
elleni ütközetben legyőzve elesett. Minthogy e győzel
mek a zsidó vallás és a nemzeti élet ellen irányuló fondorkodásnak nem vetettek véget, hanem a szir királyok,
a zsidó főpapoktól és jellemtelen híveiktől támogatn~,
folytatták támadásaikat a zsidóság ellen, a foly;á.st
zaklatott nép ellenszenve a főpapok vezérlete alatt
álló zsidó hellenisták ellen fordúlt és örömnapoknak
j elentette ki azokat, melyeken a makkabeusok amazokat az ország legfontosabb váraiból kiűzte, amelyekből hosszú éveken át intézték volt támadásaikat testvéreik vallásos meggyőződésének gyakorlata ellen.
Szorosan véve mindazon emléknapok alapgondo1ata
. a valláshoz és annak megvédéséhez T"ezet vissza, a mint
ez azon félünnepekben is nyilnl.núl. n. melyeket a
lu IMIT Évkönyve 1895.
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zsidóság szellemi vezérei nehány évtizeddel a makka~
heusok első nagy győzelm ei után a jeruzsálemi tem~
plom ellen áskolódó szamaritánusok szentélyének és
fővárosának elpusztításának emlékére az ünnepek
sorába iktattak. ligyanazon vonás jellemzi az emléknapok egész sorát, a melyek keletkezésüket ama hosz~
szantartó, heves küzdelmek.nek köszönik, mely a zsidóság két hatalmas pártja, a farizeusok és szaddukeusok
kőzt folyt. Azon napokét, m elyek a j eruzsálemi tanács
s főtfu-vényszék hatalmát a farizeu sok kezébe azoigáltatták ; melyeken hosszú erőlködés után megdöntötték
az addig dívó, a szentírás betűjéhez ragaszkodó, sok~
szor kegyetlen elvű igazságszolgáltatás irányát és a
jeru7.1Aálemi templom áldozati ezertartásaiban is a farizeusok felfogása érvényesül t. Ezen az ország bensejében folyó, gyakran véres küzdelmekkel és a belőlük
kiinduló pártgyülölettel függ össze a tény, hogy azon
napokat is irták az ünnepek sorába, melyeken a Jannai Alexander, a szaddukeus szellemű zsidó király
üldözése elől menekülő tudósok csodás módon elkerülték a haláltsa vérengző fej edelem meghalt.
Mint c póldák, malyekhez még nebányat lehetne
csatolni, mutatják, hogy a zsidónép ép úgy a bensej éből
kiinduló támadásnak, mely vallásos megyőződése ellen
ir{tnyúl, mint a kiilellensóg ádáz gyűlöletének és fon<lorlataiuak meghiúHitását ünnepli. Mindannyiszor mellözi, de nem hálátlanságból, a hőAnek szemólyét, ki a
győzedelmet kivívtn, ogyedül a tettet látja és Istenének
cRocláa közrcm\iködóAót és azért a napot, melyen ezt
ószlelte, latenének azenteli.
.
Mindezen emlóknapok, mivel a nemzeti küzdelmek-
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kel ' az állami élet különböző tényezőinek r··váltakozó
k ,
győzelmeivel és hanyatlásával bensőleg össze uggne es
oknak következményei, ama pillanatban kezdtek feleaz
· d
désbe
merülni, midőn a zsidó állam m1n
enest o"l a
rómaiak pusztító kezébe került és a zsidók elsza~~dva
a hazai földtől, nagy fájdalmukban, :roelyhez UJabb
üldözések járultak, örömre s ö1·ömnapokra alig gondolhattak. Alig tudnánk a félünnepek hosszú soráról a chanukkát kivéve - valamit, ha régi i,:odalmunk
egyik terméke fön nem tartotta volna j egyzéküket
A ccmegillath taanith)), a böjtök tekercse, - helyesebben a napoké, melyeken az örömre való tekintetből
bőjtölni nem szabad a hónapok sorrendje szerint
állítj a össze a 35 kiváló napot, m egtoldva a folsorolást
a nagyrészt későb bi időből származó s azért nem mindig megbizható magyarázatokkal s megokolással. Nem
szándékozom ezen igen é1·dekes történelmi kutforrással behatóbban foglalkozni, melynek homályos, sokszor
megfejthetetlennek látszó adatait a lángeszű zsidó történész, Graetz, világította meg, fölkutatva az egyes
emléknapok valódi eredetét. De nem akarok minden
megjegyzés nélkül azon föltünő jelenség mellett elhaladni, melyre részben már ráutaltam, hogy tudniillik
az összes emléknapok közűl épen a chanukka ünnepét
me~tette meg számunkra az idő, míg a többi nyomtalanul veszett el vallási életünkből. A purim fönmarad~s~~ azon körülmény biztosította, hogy a története a
lnbhaban van megírva, de a chanukka magyarázata is
véleményem ezerint igen egyszerű .
.. Mig ugyanis az emlitett jegyzékbe fölvett összes félunnepek csupán a nép emlékezetére voltak bízva, a
13*
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nélkiil, hogy·régi tanít,óink, kik behozták, valami \ allasos gyakorlatot füztek volna hozzájuk, a. chanuk.ka az
által -ráltki a többiek sorából, hogy a makkabeusok temploma,atása emlékére az ünnep jelent.ését kifejezö
lámpagyújtást r endelteK. bölcseink, m ég pedig még a
jeruzsálemi templom fönállásakor. E 'allásos gyakorlatolv mély gyökeret~,ert a. nép szí'lében, hogy a templom lerombolása s a nemzeti élet föloszlása ép oly
kevéssé tudta gyöngíteni avagy megsemmisíteni, mint
bármely más a n emzeti élettelJegtávolabb összefüggésben sem álló vallásos szokást.
Yegemlítésre méltó m ég egy másik igen érdekes
tény, melyet szintén egyedül a chanukkánál veszünk
észre. Cgyanis az emléknapok tárgyalásánál ama kérdés merűl fel, Iniként \iselkedtek a P alesztinán kivül
lakó zsidók egy ilyen új ünnepnappal szemben, melyet
egy J eruzsálemben lefolyt esem ény emlékére létesítettek? Tekintetbe véve a szám os példával bizonyított
tényt, hogy az egyiptomi,. babyloni és kisázsiai zsidók
a j e1·uzsálemi templom ot tekintették szentélyüknek,
tnelyben itt-ott. áldoztak is s a m elyhez állandó adó'lal
hozzájárultak, természetesnek fogjuk találni, hogy ez
egyetlen szen tély mégfertőzése ép oly fáj dalmasan érintette az alexandriai zsidót, mint a j eruzsálemit, habár
az elnyom ás és üldözés nem fokozta ragaszkodását.
Mig tehát az Antiochus király és fővezére, Nikanor
halálát aligha ünnepelték a külföldi zsidók, elvárható hogy a megszakadt vallásí élet helyr eállítását
az elszórt zsidóság középpontjában m.inden vallásér t
melegen érző zsídó fogja megünnepelni. Várakozásunkkal szemben azonban egy régi, görög nyelven megőr-
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k ·r
E levél ~héber biblitiból 'kizárt. ng_m~Yez~tt Rl)O ~ 1~ 1
iratok sorában a Makkabeu ok ll. köny,enek ~lt-J n
foglal helyet; ez ut6bbi mint n c:ime_ i .. urn~ntJ.a. t~"IJ
.Autiochu Epiphnnes ellen küzdo hasok t ort n tt t
tartalmazza~ melyet az épen emlitett levél megelőz.
lfint mondtam. ezt a jeru z áJemi zsidók int · zik n z
alexandTini z idó köz éghez n chnnu].d\n, ünnep 'n k
befoga dá.. a ügyéhen. A le,élirók aJ:ra hiYatkoznnl,, h ogy
már 19 éT1·el ezelőtt ford1.í.lta.k bozzáj nk ugsnne tfi.r gyban, de - mint n föl zólitá i métlé éből ltitlwtjnk. ~l~edménytelenül. Az egyiptomi zsidók \alósziniileg az
elsö le,élre is válaszoltak é a cb anukká\al ~z n1bcu
tanusított ti:tgadó magntartásnkat avval okol b\k m eg.
hogy az- emlitett ünnep a bibliában nem áll, kötelező ~rö
\el tehát r eájuk nem birhat. Ez azon ban c n.k kifogás
volt, a tulaJdonképi okot a levél, m elyben ism ételve
fordulnak hozzájuk, ár ulja el és ez ok elég alapos 'folt
aJTa, hogy a chanukkát mint féliinnep et be n e fogadják.
A chanu kka ugyanis a j eruzsálemi templom l.ijm
való beszentelési emlékót őrzi. de az egyiptomi zsidók
vezé1férfiai épen e templom új szentségét nem akarták
elismerni, s ez okból tagadták m eg a fölszentelés ünnepének m egülését. ~A jeruzsálemi templomhoz val t\ t~
viszonyuk a makkabeu s kiizrlelmek et közv(ltleniH n1~~..
előző évek eseményeiben leli magyarázatát. Antiocbu
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Epiphanes zsidó bérenczei a hivei ugyanis, kik odaadó
lelketlenséggel és ha~aárul ó hűséggel támogatták a
zsarnoknak a ~süló vallás kiirtására czélzó törekvéseit,
oltettól{ láb alól ft czéljainak utban álló összes akadályolatt, utoljára orgyilkosok segítségével III. Onias
főpapot is, az évszázadok óta főpapi méltóságot viselő
Czádok családnak akkori képviselőj ét. Helyébe a törvény intézkedése ellenére rövid időközökben több, máa
papi csAládból származó főpapot választottak. A meggyilkolt Onias fia, nem lévén kilátása a szil' kit·ály
hivoinek garázdálkodásn, n,latt az őt megillető móltóság
birtokábu. jutni, bevárta az üldözések lezajlását, hogy
nyugodt idők beálltával jogoAigénycit érvényesítse. Dc
ekkor a makkabeusok maguk vették birto]{ukbu, a főpapi
méltóaágot és a templom vezetését, melyro a templomért való harczokban tanusitott önfeláldozásukLL h JtJ.
' emméltóvá.
,
A fiatal Onias, reményeiben csalatkozva, Egyiptombn. "
ment R az ottani királytól, kinek szolgálatába állott,
engedélyt kért egy másik, a jeruzsálemihoz minden
tekintetben hasonló tomplom fölépítésére. Evvel kimondotta az anya"zentólytől való telj es olazakadását s
annak törvénytelensógét. A jeruzsálemi főotH-L ~lh ,
meg nem akadályozhatták Onio,a elpártolását, ~~~~n
róRzhen el kellett iRmorniök igényei jogoaultRágát ÓA
CRak húRz évvel a channkkn. keletkezőse után 1nidőn
újahb diadalok öreghítették n makkabeusok ó~dom<át
14-t. évben a ron<lcH iclőa~á.mítáH előtt f'ordulnnk ttz
egy~tomi zsidókho~, hogy u, clmnnkka' ünnopót lwfog~<lJák, a rnivel egyHzorHmincl n jeruzHálomi templom
elunnerésél·e aktu·ták birni. De ~zok, tán n móg ólő
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Oniasra való tekintetből, ki politikai s szellemi fejtik
volt, nem engedtek a fölszólításnak. Húsz évvel később,
midőn újabb nagy győzelm ekkel dicsekedhetett a m~k
kabous család képviselője, Hyrkan Jochanan, érveleshez látta}{ az épon megbeszólt levélben éa a jeruzsálemi templomogyedüH szentségét iparkodnak kimutatni.
Semmivel sem bizonyíthatták ezt hathatósabban,
1nint azon tényre való utalással, hogy Isten a makkabeusok fölszentelte templomban megj elent. E ezéiból
elmondják a levélben, hogy a szent tilz, mely hajdan
az ógből leszállott, még most is ég a templomban; mcrt
o ti1zot, rooly az első j eruzsálemi szentélyben, ann nk
Saln.mon királytól való fölavatásakor lecsapott a magctsbúl és ~t.nnak elpusztulásáig az oltáron égett, J r •miás prófétának parancsára a frigyládával és az oltárral együtt a Nebó hegyének egyik barlangjában rejtet·
ték, a honnan a második templom beszentelőj e, TehémiáA elvitte ós az oltárra tette. Mindkét j eruzsálemi
szentóly föhtvatásakor ugyanazon iRteni jelenségek
nyilvánultak, mint akkor, midőn Mózos a pusztai hu.jlékot fölszentelte, a mi egyenrangúaknnk bizonyítju
mindhármukat. Minthogy n, j eruzsálemi<'k az ö t(. Jllplomukban a rógi oltárral ÓA a sz(lnt t\izzel ren<lolkeznek, - c következtcté•st engeeli n kvél tt sorok
ki)zt olvasni, a mi nélkül az (•g_yiptoini RZentóly
aziikölködik, móltó reá, hogy fölA'zrntol<'•s( etnlókét,
mint Mózos, SnJamon ós Noh01nin.s, nyolcz nu.pig m<'g·
ünnepelj ók.
A lcvól il·ói móg sok IntíH részletbon, mclynek megheHz.óléae meHazire vezetn<-, utalnak irátuk tuhtjdonkt'pi
czólJára, hogy tneggyözzék nz alexn.ndriu.i z.;iclóságot a
1
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jeruzsálemi t emplom isteni szentségé1·ől. .f incs azonban
tudomásunk róJa, mily eredménynyel járt e második
levél, aligha kedvezőbb en, mint az első; de nem szenved
kétséget, hogy ba e személyes és p olitikai ok ok fönn nern
forognak, az egyiptomi zsidók ugyanily lelkesedéssel
csatlakoztak volna palesztinai testvéreik örömünnepéhez
és a nagy eseményeket megörökítő emléket ugyanily hű
séggel őrizték volna, amilyen híven osztoztak minden
fájdalmukban· és örömükben.
Bécs.

Dr. BüchlP-r Adolf.
'
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A történelmi események, az állam és társadalom t.erén
megérlelt fejlemények, milmek hatá a elöl a zsidó hitközségi élet sem Yonbatja ki magát. nagyot Táltoztattak
a zsidó pap állásán és helyzetén az utolsó é\tizedekben.
A zsidó papra is vonatkoztatbatók Hóseának a dolgok
elevenére talált szavai : «A. milyen a nép, olyan az áldozá!·)• (4. 9). A ghetto pettyhüdt levegőj e . valamint, a
bitközeégi élet mezején nagyon i kedTezett a pené z _
és egyéb gomba fejlödésénck, úgy a pap Térszegény égről tanuskodó arczvoná ain is féh·eismerheteUenü1
meglátszott. Szabad mozgását a <thalacha négy röfje•
arnugy is megakasztotta Tolna, ha botránykövek fele8
számban nem is állották volna útját, ép úgy mint hitközségét, melynek élére állitotta jó Yagy balsors. Hiszen az állami és társadalmi szükkebliiség egyenlő mértékben mért a köznépnek és vezetöinek. és a ke~és kivétel, mely társadalmi állását pusztán a Tag_yonnak.
vagy az adóslevelek mennyiségének köszönhett~. esnk
a szabály általános Toltának illnsztráczibjául szolgá1t.
A mily mérvben eltekintettek n zsidó hitiitöl n közügyek
dolgában, kizárván öt a polgári jogok gyakorlásáhól,
<l~ azoritván öt a kötelességek teljesité ére é.. terhek
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boru c m~ gor csos k.. apasz1rodását az öntudat' af ' besugarstiba. Es midön élted csillaga alátünt örökr en~e, Inidön a legrnagasztosabb barmonia után sóvárgó lelked
éktelen dissonancziában zúzatott azét, akkor n em csak a
hn~zai zen e irodalomban, de baráti körben is hézagot
hagytál, a m ely botöltetlenül ronrad sokáig.
Reiner Bertalant, a ki a magyar j elenko1· történetéből merített tárgyú essay-eivel m éltán feltiinést okozott
ós a ki bírnev felhasadó hajnalát nem sokáig élte túl,
szintén mint a cc P ester Lloyd ~> h alottj át sirattuk meg,
és mint ilyenre r öviddel ezelőtt D1·. Zilahy Pál ravatalár& tettük le koszorunkat. E ravatal katholikus templombau áJiott legyen bár, és talán a cü·cumdederunt
hangjaival kisérték örök n yugalomra, mí mindig magunkénak vallottuk a p esti j ogászt, a ki az ö1·eg, kazárokkal roRZ\Übánó Wenzelnek valamennyi első évesek
előtt, azok hallotájára a <
cKozri » könyvből előadást tru.·t,
a pt·ágai bóchert és rabbij elöltet, a kinek viselt dolgaitól akkor visszhangzott minden j esion. és minden 1-abbiiRkola és végül t\z ezertnester ujságirót, a ki kifogyhatntlan ötletei közt elvégre azt tt tréfát is megtette, hogy
meghalt, n1iro n tolsóelőtti, hahüa előtt megtett korooly
M~se iHnyilvá.noR lett, t. i. hogy ősei vallását elha~·
Legyen neki könnyü a közös anyaföld, amelyen a Vl·
azontagaágak soka lőn az ö osztáJyr~sze is .

•

Honl E(le midön meghalt, sirt az egész magyar
aaidóság. De megérdemelte, hogy sirassa meg n.z
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, z magyar nemzet. Ha Dux Adolf polgárjogot szereges
· d alomb an, b a L ow
" To'b·1as
'
tt maaának a magyar uo
ze
o
k
. ,
,
b sületet szerzett a zsidó n évne a magyar J ogasz- es
b~~atalnoki világban, Horn Ede a magyar politikában
ép úgy á1lott helyet, mint a nemzetközi tudományban.
Jellem dolgában kivált óriásként az egész nemzedék
közül. Elvhűsége, meggyőződése tisztasága és tántorítbatatlan akaraterej e, lefegyverezték ellenségeit is ;
ez az, a mi sorsa tragikumával némiképen kiengesz. telni képes, sorsa tragikumával, amely abban áll, hogy
alig ért czélt, államtitkári minőségben hazája kormánya
körében vezető szerephez jutván, midőn élete fonala
megszakadt. A számüzetés keserves kenyere, az ellenzéki küzdelmek hosszú évei után, egy pár hónapja a
díszes megélhetésnek és akkor mindennek vége, vége
örökre; családja pedig hontalan, kenyér nélkül ....
kevés a magyar hírlapíró sírja, mely ily szomorú
gondolatokat fakaszt !

•

Utazásunkat befejeztük. Szomo1-ú volt, de lélekemelő
is. Láttuk, mennyi szép tehetséget termett az elnyomatás korszaka, mennyi nemes becsvágy, milyen lángoló
hazaezeretet támadt az emanczipáczíó nyomán, de
láttuk azt is, hogy becsvágy, honszeretet és akár mily
fényes tehetség, mily szépen és összhangzatosan megfért a zsidó öntudattal s a zsidó önérzettel is. Ezt az
összhangot ezeretném látni az ifjabb, jö-vő nemzedék szíYében és jellemében is!
Budapest.

JI
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helynököt egy pompás clikczióval Ünnepelbesse? Hát
az ilyenek elóbe nem teendő az a régi :világból való
sancta simplicitas, a ki még a« pénzér em külformájá.tn
sem ismerte ? !
. Nagybecskerek.

Dr. Klein Mór .
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JÓZSEF ÉS PUTIFÁRNÉ TÖRTÉNETE
A SAHNÁMÉBAN.
'

Mózes I. könyvének az a néhány bájos fejezete,
melyben Izráel fiának Egyptomban viselt dolgai vannak
elmondva, a bibliából átment a Kóránba, s e 1·éven
aztán hatott az arab és perzsa költészetre is. Kivált az
utóbbiban s űrűen akadunk nyomaira. A legteljedelmesebben Dsámi (1450 Kr. u.) foglalkozott e tárgygyal;
l!é-t nagy romantikus éposza legszebbj ét, a (( Juszuf és
S2ulejka,, czímüt ennek szentelte, 9000 párversben
írva meg a l egendát. Természetes, hogy sokszorosan eltért úgy a kóránbeli, mint a bibliában foglalt elbeszéléstőL Hogy egyebet ne említsek, nála Szulejka szereliDe
érzékiből tisztán szellemivé magasztosul s az éposz végén boldogan egyesül Juszuffal, épúgy, mint a legenda
egy hindosztáni feldolgozásában, melyet Muhamrned
Amin írt 1600-ban Kr. u. De már négyszáz esztendővel
Dsámi előtt Firdúszi is hozzányúlt e tárgyhoz, egyfelől
CtJuszuf és Szulejka'> czímü költői elbeszélésében, másfelől a Sanahméban. Ez utóbbinak Kej-Kavusz királyról
szóló részében foglaltatik az az epizó.d, m ely a bibliai
elbeszélésnek nyilvánvaló, noha. teljes költői eredetiséggel készült utánzata. Azt hiszem, nem tévedek, ha

mindama1. alkotások közül, melyeket a .Józ ef története
a \ilágirodalo1nban ~u pti-ált. ezt a 'ahnáme-részletet
\allom n legértéke ebbnek. Az epizód kölömbeu a hatalma hőskölteményben i. a legelöbbkelő helyek egyikét
foglalja el; ba nem i a leg ·zebb - •Zál é" Rudabé 1
történ ete. \alamiut •Ro"ztem é" 'zohráh • talán fölötte
állanak ....- de minden e ·etre a legszebbek egyike .
.\z epizód czime - annclk hóse után - • 'zijam
története•. Körülbelől ötezerötszáz \ersson·a terjed, s
az a pár száz sor, melyet itt közlök, nemcsak a tár~\
nál~ hanem a feldolgozásban nyil\ánuló jellemfestő és
elbe. zélö mü\észetnél fogla is bizonynyal megérdemli,
hogy nyeirunkön is ol,ashassuk. Fordítá om - mind
nz ötezerötszáz sor készen \an - a Ynllers-féle szövegkiadá t \eszi alapul. mint kétségkí'öl a legjobbat,
melylyel mostanában rendelkezünk; ettől csak ritkán
tértem el, vagy a Turner Macan kiadását, \agy a párizsi
Mohl-félét tartva szem elött, vagy végül - de már ezt
csak egyes verssorok egymásutánját illetőleg- a magam érzéke után indul\a. Az eredeti versmértéket. a
mutakarihot. el kellett ejtenem: nyeirunkön lomha.
czammogó é6 szörnyen monotón ez a mérték : '-'- l
'-'- 1v - 1v -. Sem a rhytbmusban. sem a rímben, melyet minclig jambikusnak ki,án, nen1 enged \áltozatosságot, s ezétt hosszabb ideig alkalmaz·nl, türbetetlenne
válnék. A Itl~·ar alexandrinushoz folyamodtan1 tehát.
mely a p~rzsa mértéknél csn.k egy Rzótaggal hosszabb.
szintén páros rímü és külö1nhen is megközelíthetöbbé
teszi a perzsa költönek népiesen naiv egyszerüségét.
A magyar alexandrinus nekünk ugyanaz, a mi a perzsának a mutakarib. Ezért bátran köYettem a formát ille-

töl eg Arany bölc igéit. a ki márt 63-ban a •ho zorú• han ezt irtu : . EgYébiránt 1ui nem Tagyunk föltétlen
hívei az alakb ü fordibi ~nak. mi irodalmunkban mintegy
az örök igaz ág tekintél,,~ig emelkedett. Y i azt hi z szük. hogy bizon~·o · köriilmények közt a fordító eldobhatja az eredeti mértéket. ha a költő :-zellemét inkább
kifejezh eti oly idomban, mely nemzete u~~eh·én a1na2zal
analog mint megszakott nemzeti idom johhan behízelgi
magát. •
\ most hadd következzék forditásom. Y egertésere
csak annyit kell elöt·e bocsátanom. hogy Kej-Kan1sz
sah HamaTel-ánban ját·Ta. a z ottani kinily meg ;lkart.u
ölel ni. De a kinily leánya. 'zudsbé. megment~tt~ li
a~tán neje lett. Kej-Kavusznak egy másik fele "égétől
volt egv fia : n Ru zteru-fölnevelte zijaTus. Ez a m i
hős ünk.

ZUDAB~~ BELE SZERET

ZIJ.H T. BA.

~mét szállt az idő ; . Irán ehriárjtl
OrTendez\e nézett serdülő fiára.
Egyszer, hogy zijaru ott iilt apja elött.

Szndabé véletlen

váratlRnul bejött.

., látta, Rej-Kantsz zal fia is hogy ott van.
Zayart ~e~ és zlve megdöbbent legottan :
O~yanna _Jon arcza . lllint a bfilOr szönyeg.
lhnt az un~g. melyet láng elébe tőnek.

8 elk~dött valakit Szijavushoz. mondva:
· ~enJ el, édes szolgám. keressed föl nvomba·
Stígd m~ neki titkon : arra ki\"ánkoz~'m
,
Asszonyt lakomba ha benézne hozzám ! ' .

~~
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~is

ment a birnök, el is végzé dolgát;
·.
Am a nemes ifju így feddé a szolgát:
• Nem vagyok én - ne híjj l - nők lakába való 1
Nem vagyok én - ne híjj l - ármányszövő csaló!))

Elindult Szu<labé másnap virradóra,
S Irán királyához ilyenkópen szóla:
«Nép ura l nem ösmer sem a hold, sem a nap ·
Fejdelmet, ki nálad dúsabb, hatalmasabb! ·
Nincs a kerek földön fiadnak se párja Hát engedd : a világ kedvére csodálja l
Hadd lássák lakukban apja feleségi,
Szeretted Jlúgai örvendjenek néki l
Asszonyidhoz jönni, mondd, hogy bátran merhetMondd, hogy legyen sokszor testvérei mellett l
Mind ki fátyolt visel, epedez utána,
Könyben ázó szemmel mind csa.k őt kivánja!
Jöjjön el, oh jöjjön s tisztelve köszöntjük,
Gazdag ajándékink lába elé öntjük l»
~

mond a király: «Ajkad szép szavakat ejtett,
Szivedbe száz anya szeretetét rejted l~<

8 fiához : ((Elnyomni sohase lehetett
A vér szavát
úgymond - és a szeretetet.
Olyannak teremte a mindenek atyja,
Hogy megszeret bárki, ha orczád láthatja.
Tiszta törzsbül lettél ; anya nem szoptatott
Nálad tisz_tább vérü, nemesebb magzatot.
De nézd," ha az olyan, kivel egy a véred,
Csakis messziröl lát : rokonnak se vélhet l
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Van sok húgod n8im függönyös termében,
8 köztük Szudabé, ki szeret ~nyá~épen.
Menj oda, hol fátylas hölgyenn pihennek:
Hadd kérjék fejedre áldását a m ennynek l J
•

Szijavus meghallva, mit kér apja tőle,
Zavart tekintettel néz a beszélőre.
De meghányva-vetve a király hagyását,
Szive aggodalma mégis csak alászállt.
Azt véli, hogy a sah csak próbára tette :
Meg akarja tudni, mi lesz feleletje?
Mert az símaszavú, okos, éles-szemii,
Ámde ravasz úr volt s gyanakvó szellemű.
Szijavus hát mostan magában így beszél:
«Szudabé felől fúj - jól tudom én- e szél.
Az asszonyok közzé ha én most bemennék,
Tudom, Szudabétól nyugton sose lennék l J
Azért hát igy felel : «Óh én d.icső apám,
Hatalmam, koronám, trónom tőled kap ám ;
Tudom, hogy onnantól, a hol a nap felkel,
Elárasztni földünk fénynyel és meleggel,
Nincsen fejedelem, ki hozzád fogható,
Nincs oly okos, kegyes, oly nagy, annyira jó r
Ám nekem móbedek, bölcsek kellenének
.
'
Világ folyásába beavatott vének ;
Neke~ lándsa való, buzogány meg íjjak,
Ellen1ddel szemben mikkel majdan víjjak;
Fényes trónod körül, a te udvarodban
Lakomán, bor mellett - az én helye~ ott va.n.
.Az IMI T É~ könyve 1896.
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Mire fog tanítni engem e sok asszony?
Bölcseségre útat talán nő mutasson ?
Mégis, hn kirn.lyom ezt 1·endeli nékem,
Szavát megfogadnom szent kötelességem l»
<<Oh fiam, légy boldog l» - ígyen felelt apja aLégyen n bölcseség tetteid alapja l
Kevés ily okos szót hallottam, keveset Ezentúl is mindig bá1· így nőjjön eszed l

Ne tünödj, ne töprengj, ne gondolj te rossznt,
Légy vidám és űzd el, a 1ni bút okozhn.t l
}i!enj e gyermekekhez - csak egyszer kívánom Menj, hadd örvendjenek ifju dallámon l))
8 amaz szólt: «Már holnap megyek, fejedelmem;
Kü·ályi szavadnak hogy' szegülnék ellen?
Itt állok előtted, hódolatra ~észen,
Testestül-lelkestül a tied egészen.

Elmegyek, miképen ajkad parancsolta Vil1ígbiró sah vagy, én pedig csak szolgA. l»
SZIJAVUS ELMEGY SZUDABÉHOZ.

~lt ottan egy ember, úgy hittá.k, hogy Hil·bed.
Armányos volt, 1·avasz, gonoszlelkit s hirhedt.
A hölgyek lakában ez egyre ki-bejárt,
Őrizve a háznak mindegyik ajtaj át.
E férfihoz így szólt Irán legnagyobbja :
•Holnap, miholyt a nap földünk beragyogjn,
El kellnagy-titokban Sziju.vushoz monned,
S a mit tőled kiván, nyomba' meg kell tenued.
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Rendeld el, hogy nömnél sok ajándék vtú:ja ,
Sok-sok drágn, ékszer, pézsma-illat árja.
Testvérei pedig s a szolgálók népe
Sáfránytés gyöngyöket hintsenek elébe.•
S mihelyt a nap arcza ott fénylik a h egyen,
Már íme Szijavus apja elé megyen,
S köszönti, sok áldást kivánva fejére.
Aztán n égyszem között szólott a sah véle.
Mikor meg végeztek, Hirbed állott elő
8 nehány szót ennek is ro ondott a had verő.
Aztán így szólt: «Fin,m, ez \ ezérli utad;
Örvendj a sok uj nak, mit ma n éked mutat! •
Ezzel fia s Hirbad megindulto.k sebten,
Gondoktul szabadon, vigan mindakettcn.
Ám midőn a függönyt Hirbed félreYonta,
Szijn.vus lelkére balsejtelem l'Onta.
Elébe tódultak a

nők

mindahányan,
Ünneplő köntösb~n, mosolygva vidáman.
Egész fényes házuk végig, mindonfele,
Aranynyal, sáfránynyal, pézsmával volt tele.

A hol 1uent, ozüstpónz pengett híba alatt,
Rubint, szmn.rngd hullott, a merre csak hala.dt.
Kina szőnyogitl>l hiívösek a termek,
Sz~tnaszét a pallón gyöngyszemek heYernek.
Bor. meg zeneszersztí.m, sok dalnok is volt ott,
A .k 1 a homlokán dio.démet hordott.
Mmt a paradicsom, olyn.n volt n.z a ház
Csupa bájos asszony, ~snpa fény, rn.gyo~ás.
14

.,
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Szijavus, bemenve az órjás terembe,
Látta, arany trónus ragyog vele szembe,
Kirakva mindvégig S3ép türkisz-kövekkel,
Bevonva mindvégig szép brokát-szövetteL
Szudabé ült azon, a hold-arczulatu,
A viruló-színü, édenkert-illatu,
Fényre a Szoheil-csillaghoz * hasonló, .
Gyürüdzik a haja, a vállára omló.
illatos szálai le sarkáig érnek
A nagy koronától, mely dísze fejének.
Előtte a szolgák, arczuk földre szegve,
8 aranyos sarukat tartván a kezökbe'.
Hogy ott állt Szijavus a függönyök elött,
Szudahé a trónról gyorsan elébe jött.
Hozzáment, ajakát köszöntésre nyitva,
J ó Szijavust hosszan keblére szoritva.
Csókot nyom arczára, csókot a sze~ére,
Gyönyörködve nézi, mily deli sze}llélye ;
S magasztalta istent ezerféleképen,
Szólva: «Áldom nappal s éjnek idejében;
Mert ily ifjut, mint te, senkinek sem ada,
Egy királynak sincsen ilyen sz ép magzata I•
Szijavus jól látta, e nő miként szeret,
8 hogy az a gyöngédség rossz forráshul ered . . .
Hol húgai álltak, oda fordula hát,
Mert Szudabé mellett rosszul érzé magát.
• A Canopus.

t
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Húgai fennhangon áldották, dícsérték,
Aranytól csillogó trónushoz kisérték.
Ott is maradt soká az ifju dalia ;
Végre visszaindult apja csarnokiba.
Ám a nők közt soká róla folyt a beszéd,
Magasztalták arczát, csodálták az eszét.
«Vélnéd, n em is ember - így szóltak felőle Bölcsesége fényt vet a nála levő re l»
Szijavus apjához e szókkal sietett :
«Voltarn női lako d függöny ei megett.
Tiéd minden, a mi szép van a világon,
Nem kérheted, isten hogy még jobban áldjon.
Dsemsid-, F eridunnál dicsőbb vagy te magad,
S Husengnél is * - olyan a te kincsed s hadad ! •
Ezen a sah szíve nagy örömre gerj edt,
Házát földiszíté, mint tavaszi kertet;
Hozat bort ; a flótás, a cziterás elj ő,
S lelkök minden gondja tovaszáll mint felhő.
Hogy a nap hanyatlott s leszállt az északa,
Kejkavuszt fogadá az asszonyok laka.
Szudabéhoz fordult, imezt kérdve tőle :
«El n e titkold, kérlek, mit gondolsz felöle?
Vaj' bölcsnek véled -e uradnak gyermekét?
Biráld meg arczait, szavát és termetét!
Meg vagy elégedve? Tartod valamire?
Most, hogy láttad, mondsza : rosszabb, mint a hire ?•
" Mindhárom régi perzsa király.
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S amaz így válaszolt : cc Sem a hold, sem a nap
Nem látott még királyt, ki nálad gazdagabb.
Ami tiszta való, bátran kikiáltom:
Nincs fiadnak mása széles e világo.n l>>
S az szólt: c< Csak, míg nem lesz embernyi emberré,
Valamely gonosznak szeme meg ne vern é !»
S mond Szudabé: c<Hogyha helyeselnéd ~zavaro,
Te is azt gondolnád, a mit hiszek magam :
Feleségül néki egy rokonát szánnád,
Nem pedig valamely főnemesed lányát.
Csak így fog születni olyan dicső fia,
Ki miatt apjának nem kell pirulnia.
Vagynak leányaim - adjunk egyet néki ;
Ők tiszta törzsednek tiszta sarjadéki.
Hadd legyen hitvese Kei-Aris fajta,
Vagy Kej-Pesin-leány- mind kapnának rajta!»
S válaszolt a király: c Ez vágyam nékem is,
Ezt javallja_hírem, ezt dicsőségem is!»
Szijavus
oszt' reggel apja elé álla,
,
Eg áldását kérve trónra, koronára.
Emez, hogy fiával négyszem között legyen,
Inte, hogy távozzék mind, ki csak idegen.
Aztán így szólt : c< Attól, a ki úr e földön,
Csak egy boldogságot, csakis ezt könyörgöm :
A te neved s híred el ne múljék veled,
Legyen majd sehriár, ki magvadhul ered,
Kinek látásától a szíved fölvidúl,
Miként az én szivem ajkad szavaitúl!
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Csillagokból láttam, e földön mi vár 1·ád,
~Ióbedek * belőlük kiolvasták pályád'.
Azok jövendölték: oly fiad lesz néked,
A. ki e világon főntartja emléked.
Menj és válaszsz tehát nemes nőt számodra,
Menj és tekints hát a Kej-P esin lányokra,
Kej-Arisnál szintén sok szép leány akad :
Nézz te szét mindenütt, s határozd el magad: »
Szijavus így felelt: ccH{i cselédet látsz itt,
Ki fő-hajtva hallja urának tanácsit.
A kit te választasz, én is azt áhitom Világbiró király, úr vagy szolgáidon!
De csak Szudabéval szándokod ne sejtesd,
Azon volna, tudom, terved' hogy e1ejthesd.
lVIást akar - mutatta mindegyik szavában ....
Termeibe többé be nem teszem lábam ! ))
A király e szókra derülten mosolygott,
Nem sejtvén a veszélyt, melyben üdve forgott :
«Téged illet csupán, megválasztni nődet,
Se Szudabé, se más nem lesz gát előtted !
Sőt Szudabé eléd gyöngéd sz ókkal j árul,
Ő fog gondoskodni lelked nyugalmárul ! »
Vidítá Szijavust ez igéknek súlya,
Titkolt gyanujától már-már szabadúla.
S kezdte dicsőítni a világ királyát,
Földig lehajolva, mondott neki hálát.
• Papok.
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Am eszébe jutván, 8zudabé mi fondor,
8zíve meg-megreszket, hogyha rája gondol.
Érzi : apja szavát e nő sugalhatta,
S lelke összeborzadt arr' a gondolatra ...
SZIJAVUS MÁSODSZOR IS ELMEGY A NŐK J,AKÁBA .

Ujra elszáll az éj, ujra egyet kerül
A menny boltozatjs a sötét föld körűl.
Vigan ül 8zudabé ozifra trónus-székén,
Rubintok ragyogván aranyos fej -ékén.
Lányaival köntöst szebbnél szebbet öltet,
Aztán minden leányt arany-székre ültet ;
Rabnőit is sorba felállitja odaHinnéd, hogy éden ez, nem földi palota !
8 most Hirbadhez így szól a holdképü asszony :
•Menj el 8zijavushoz, s mondd', hogy ne várasson,
Mondd : keresd föl nyomban a női termeket,
Hadd lá.sss 8zudabé a.rozaid', termeted' l •
El is szaladt Hirbed az ifju sah elé,
8 elmondta, mit izen, ki szerelmes belé.
Szija.vus ezt hallván, lelke béborula,
S felsóhsjta : segíts, óh világnak ura l
Keresett kifogást, de nem ment semmire Zavartan, támolygva el kelle mennie.
Ott lelte Szudabét a terem fő-helyén,
Aranyos trónusán, diadémmal fején.
Az leszállt a trónrul, s elébe ment vigan,
S tündökölt az ékszer haja szálaibsn.

Trónjára ültettes maga a földre ült,
Keresztbe font karral eléje települt.
_ S mutatta. lányait: nézzen reá mindre
- Győngyszemekre, miket kéz még nem érint~ -

8 aztán szólott hozzá : c L átod magad előtt
E sok ifju szűzet, diadém-viselőt.
Gyönyöröbb faj nincse.n Tárá.szba' se, tudom ;
Csupa. báj, szemérem ömlik el arczukon.
Nézd csak a nö,ésii.k, n ézzed arCZlonásik,
S mondd meg: legdelibbnek néked melyilf látsm ?•
Szijavu.s percz. alatt 'égignézt-e mindet,
Ámde reá vissza egyik se tekintett.
Hamar összesúgott halkan mamennyi :
eNem illik őt nézniink - jobb lesz tovamenni !•
Vissza is huzódtak siefile lalmkba :
• Vaj ki lesz a boldog ?• tünődtek m~aukba· .
Szudabé pediglen ily szavakat ejt-ett :
•Miért hogy előtt-em gondolatid r ejt-ed ?
Nem mondod meg, szíved hogy melyi.ket k ér i Te ki olyan szép vagy, mint ruamely Péri !
~d, ki, bár messziröl. látja deliséged :
Erted eszét Yesz:ti s téged áhi~ t~ed !

Nézd hát bölcsen Yégig e szép-arczu&kst.
S malyiket kiYánod, határozd el magad! •
Szijavus zalari lett s nem yáJsszolt soká.
De tiszta szivében írnezt hányt{).rgatá:
•Hajh, tudom nagyon jól. megsiratnám mindég.
Jlo~ha asszony-társat ellenségtül tinnék.
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Nékem a1·ról sokszor sok bölcs ember beszélt:
Hogy Hamaveránban mi baj lett ilyesért t
Királya fajunkra mily átkot idéze,
Hogy' elpusztult h·án n em egy jó vitéze !
E ravasz Szudabé nem hiába lánya Ö is egész n emünk romlását kivánja J>>
Miglen Szijavusnak igy aggódott lelke,
A Pél'i-orczáju fátylát fölemelte,
8 ily szavakat monda: (<Ha egyszerre lú.tod
Trónjukon a napot és a holdvilágot:
Csoda-e, ha kebled hold-sugarat megvet,
S hogy a napot öleld, osak a1Ta van kedved?
Ha ki engem meglát elefántcsont-széken,
Meglátja türkiszes, rubintos fej -ék em' :
Csoda-e, a holdat h a meg se nézheti,
Engem vél csak sz épnek, én kellek csak neki?
Ajánlok hát frigyet. Ha azt elfogadnád,
Ha lelkemnek szomját híven oltogatnád:
Lányaim egyikét odaadnám néked,
S inkább rabnöd volna, mint a feleséged.
Nosza esküdj tehát erős esküvéssel,
Hogy attól, mit kérek, semmibe' se térsz el:
Ha majd egykor a sah e világrul eimén,
Helyébe, Szijavus, te fogsz állni mellém.
Bajom hogy no essék, elém tartod vérted',
Úgy fogsz majd szeretni, mint tulajdon ólted'.
Ezér' én előtted úgy állnék, mint rablány,
Testestül-lelkestül magaPl neked adnám,
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Mindenbe', mit <tknrsz, kcclvedbe' kén' járnom,
S holtomig kellene viselnom e jármom'! »
S ezzel átöleli, csókokkal borítván s~emérlnet és erényt bujalelke mit bán?
Szegény Szijavusnak ru:cza lángba borult,
Szeme pilláira véres könyü tolult.
S ekkép szólt magiíban: «Óvj meg u. lliv-ektöl,
Kejvan-osillag * ural s pokoli művöktőll
Megcsaljam apámat? l ilyen áruhtsrn.
Abrimánnak legyek szövetséges társtt ? !
Mégis, vágyó szavát ha hidegen veszem,
Tudom, dühe lángja rettenetes leszen,
Vesztésemre, tudom, gonosz csapdát állit,
8 édesapám néki elhisz majd akármit.
Jobb lesz tán, ha meleg, szép szókkal felelek,
Édeskés beszéddel, mely neki bizeleg l»
Ezér' hát így felelt: «Nincs tehozzád illő,
Kerek e világon sehol sincsen ily nő I
Bájadhoz fogható nincsen más, csak a hold,
Csak a király méltó, hogy te átalkarold l
Oh elég, elég, ha hozzám adod lányod Még egy nőre, t erád, hogy' tarthatnék számot?
Maradj meg e mellett, s apámmal is szólj majd:
Kedvére vagyon-e, a mit szíved óhajt?
Kész vagyok gyermeked' feleségtil kérni,
Kész vagyok, hitemre azt is megígérni,
• Saturnui.
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Hogy mig itten látom ezen a világon,
Más nőre, kivüle, adrug sose vágyom 1
Arról is beszéltél, hogy a.z arczom deli,
8 muta.ttad, hogy szíved szerelemmel teli.
Oh nő, kinek bája legszebb fényben ragyog :
Istennek kegyelme, hogy én ilyen vagyok.
Ám te órzelmeid' senki elé ne vidd,
Én sem árulom el, téged mi vágy hevit.
Oh te, király neje, asszonyink elseje :
Anyámnak tekintlek, oh h erczegnők feje l»

Ezt mondja. Szijavus; hamar el is indul,
8 amaz tovább szenved a szerelmi kintuL
Másnap a sah bément a n éH terembe ;
Szudabé meglátta és elébe menve,
Fia felől néki víg hirekkel szolgált,
8 ekkép beszélte el Szij avusnak dolgát :
•Eljött s látott mindent, ami csak van e helytt,
Sok barna leányzóm mind elé seregeit.
Annyi szép nő volt ott, annyi deli forma,
Mintha a hold bája ide áradt volna.
De a többi sztizet nem vette semmibe,
Csak a lányom nézte, ahhoz vonta szive J,.
Kej-Kavusz homlokán vidám öröm látszott,
Képén, m.int holdsugár, derült mosoly játszott.
Majd drága.-köveket, sz ép arany öveket,
Hozat kincstárából dús arany szövetet,
Karpereczet, ná.sfát, gyíiríit, drága kendőt,
Trónust, hosszú lánczot, hatalmat jelentőt.
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Mindezt összehordták s a ki odamene,
A sok ragyogástól káprázott a szeme.
Kej-Kavusz meg így szólt: «Mind e drágasággal
Fiam parancsoljon, s te add neki átal.
S mondjad neki azt is: kicsiny ez ajándék,
Nek i édesapja kétszáz-annyit szán még l•
Szudabé csak nézi, csak ámul e pompán,
Gonosz ő szívében e szavakat mondván :
((Hahogy meg nem tenné, a mit követeltem,
Érzem, e Szijavus összezúzná lelkem'.
Próbálok hát mindent, szépet avagy rútat,
Taposok egyaránt nyilt és rejtek útat:
S hogyha szándokátul nem téritem el őt :
Be fogom vádolni király és nép előtt l •

SZIJAVUS HARMADSZOR IS ELMEGY A NÖK LAKÁBA.

Ül Szudabé trónján, gyönyörű függővel,
Fején a korona, sok-sok drágakővel.
Hívatja Szijavust, s alighogy ez belép:
Megint arról beszélt, a miről az elébb.
•N eked apád, úgymond, annyi kincset ad ma,
A mennyit más király egy sem ajánlhatna.
Annyiféle s oly sok az, a mit idetett,
Hogy kétszáz teve kell, majd ha elviteted.
Mondtam, neked szánom hajadon leányom,
De óh csüngjön szemed arczom- s koronámon,
S mondd meg : mért gylilölöd az én nagy szerelmem?
Testem és ajakom mér' van kedved ellen?

ltAn6 A~TAt,

Miótn, ló.ttn.lltk, hn.lvu. vagyok, urágó.tn,
l~gy t·o ~ irok R?:ívom bolc1oglialn.nsfl.gfLn .
Nmn ULtom 11. nrtpot b1í.nat01n ködétül,
Mi rul1~1. ogósz viltíg nekem olsötótül l
Óh ón Szijavnsom, h ót óvo szeretlek,
Künyoiln lltlín~td h ót éve peregnek :
Vi<1íts föl csn,k ogys?.er l Add nekem, oh add hát
lfjn óvaidnek egyetlenegy napját l
KttllSZ téHe1n kösöntyíi.t,

kapsz drága fejéket

Többet, tnillt n. ra.enuyit a kirtUy ad n éked.

Do tndtl 111eg, Szijn.vns, ha n em értsz a szóbul,
Bot og szívetn t6led h ogyha meg n em gyógyul:
Apiidnak orszltgn nem marn.d soh1~ rád,
Nom lMod tt napnrtk, n. holdnak sugtuát l»

S az felelt: «Hiiségom hitt szélnek e1·eszszem,
Osald10gy, a mit kín,Usz, mindu.zt m egsze1·ezzem?

V1tjon lutt, ltpá.mn.t elárulni tudva,
Erónyt, bölcsosógot dohj1tk-o n. sutba?
A Stth n ojo ha vagy, hn. n. trón napjn. nagy:
~Iog merocl ldsórtni, hogy ily b(íubo 1·agn.dj ?»
Igy
, hoszólt, fölkelve n1tgy haraggal tel ve :
Am M~ kézen fogta, o szókkal felolva :
l

d •1u titlm.im há.t ran min<l olibéd táJ.·ta1n,
Dc tc rossz száudokitl elrejtéd, háhttln.u' r
Otla akn.rsz vetni, te őrü lt, prédttnak,
l{i n.kn.rsz kittltni könuyelmii czétlR.nttk 1-.
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SZUDABÉ MEGCSALJA KAVUSZT.

Kezei ruháit tépik a hol é1·ik,
Kö1·meivel arczát felkarm olj a vérig ;
Lármáz, sikoltozik - majd leszakad a há.z,
Kihat az útra is a szörnyű jajgatás;
Az egész palota siralommal tele,
A föltámadásnak mintha vón' éjjele.
A zsivaj Kavusznak szintén fülébe jut,
S királyi székéről nagysietve lefut,
A1·anyos trónjáról szívemésztő gondba'
Egyenest a hölgyek te1·meibe rontva.
8 meglátja Szudabét, összekarmolt képpel,
8 mind a házat tele síró-rívó néppel.
Ki volt itt ? mi volt itt ? rémüldözve nyomoz,
De senkisem tudja, mit tőn az a gonosz.
Végre az oda jön, r ettenetes jajjal,
Keserlin zokogva, sze1·tezilált hajjal.
8 ígyen sz ól : << Szijavus betört ide durván,
Er<>~zakos módon karjaimhoz nyulván.
8 ekként fogadkozott: ''« Tiéd a szer elmem,
Szép asszony, oh mondd csak, miér' állasz ellen?
Tovább nem titkolom - kell, hogy ma kimondjam r Soha más asszonyért nem epedt még szomjrun l• •
S pózsmás fürtjeimn ek leszaggatta ékét,
Szaggatta testemnek drága öltözékét h

.RADÓ AN'l'A1,

E szókra Kavuszban nagy döbbenés fakad;
Sokféle kérdéssel kikérdez sokakat ;
8 aztán ígyen töpr eng : «Ha, mit mond, igazság,
Ámítón fiamat ha nem rágalmazzák :
Fejét kell vesztetnem, ki kell végeztetnem,
Blinre való kedvét így kell fékeztetnem l»
... Nem véled-e, oh bölcs, hallva ezek sorát:
Regém csöndes habja vérpatakba foly át?
8 mert a házbeliek semmit se vallottak
- 8zolgák és ravaszok, h át mitse hallottakMind elküldte a sah, aztán színe elé
Csupán csak 8zijavust, Szudabét rendelé.
Majd ily mérsékletes, bölcs sza-vakat ejtett:
c Titkodat el6ttem, :fiam, minek rejted?
Létre nem te hoztad mindezt a sok rosszat :
Csupán d6reségem', csupán azt okozzad l
Mért küldtelek hozzá? Ez borított gyászba,
Te pedig ezért vagy így megbabonázva l
Mondd el az igazat nyilt homlokkal, fiam,
Tárjad elém rendre, a dologba' mi van?»
Sorramost Szijavus mindent közölt véle:
Hova vitte nejét örült szenvedélye ;
Eléadta rendre, hogy közöttük mi folyt,
Az a titkos eskü, a mit kivánt, mi volt?
D~ amaz sz ól : • Ne hidd e sok hazugságot l
M1nden hölgyem közül {) csak énrám vágyott,
~mondtam, mik lesznek a sah ajándéki,
T1tokba.n és nyiltan mit fog adni néki :

•
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El, hogy a te lányod feleségül nyerné,
Tr6~t, koronát, ékszert, kincset kapna mellé.
S mondtam, hogy tőlem is néz r á ugyanannyi,
Mindenem lányomnak, annak fogom adni !
De ő azt felelte : ,Mit nekem kincs-özön?
A te leányodhoz nincs egy szikra közöm !
Nékem csak te kellesz ezen a világon :
Minden kincsek közül csupán terád v~cryom !'
És hogy, amit kívánt, kényszerítsen arra,
Dühvel megragadott kőnél erősb karja,
8 mikor ellenálltam, felkörmölte képem',
Szaggatta fürteim' rettenetesképen.
Tetőled,

a ki a földet igazgatod,
Méhemben ép mostan hordok egy magzatot, •
8 ő majdnem eloltá ezt az ifju éltet Óh, a világ nekem azóta sötét lett l»
Szólt a sah magában : c Mindakettő vádol El hogy' igazodjam kettejök szavából ?
Hajh, a hamarkodás bal-útra tereine Ha a szív háborog, nem higgadt az elme.
Megvizsgálok mindent ; csak úgy itélkezem,
Ha már lelkem ismét nyugodalmas leszen,
S látom, hogy jó sorsra ki méltó, ki rosszra,
Ki arra, hogy ka1·om sujtva ostorozza ?•
S megtudni a valót, ez vala eszköze :
Vizsgálta, mily szagú fiának a keze,
Karja, feje, melle, piros arczulatja.?
Mind az egész testét végig sza.goltatja..
b
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Tudja, Szudabénak mik Hlat-szerei:
Drága rózsavizét, pézsmáját ösmeri;
Ámde Szijavuson ilyesmit nem érez,
Nincs nyoma sehol, hogy hozzáért nejéhez.
S párjára most dühvel s megvetéssei gondol
S elszorúl a szíve sajgó fájdaloll\tol.
S r~ad: «Nosza mérje enkardomnak éle
A szömyű büntetést parázna fejére !1>
De mostan eszébe Hamaverán ötlék :
Viszályok, veszélyek, melyek ottan gyöt1·ék,
S hogy a midőn keze rabbilincset hordott
S barátja, rokona egy lélek se volt ott:
Ez a néS szolgálta nappal meg éjszaka,
S nem lankadt és zokszót nem ejtett ajaka l
• SzereM szíve van, gondolja, de mostan
Én voltam, a ki őt kisértésbe hoztam l
Aztán téSle való egy pár fiam s lányom De már csak ezér' is meg kellene szánn om l J
Így oszt', mikor kitűnt, hogy ártatlah fia,
8 igaz-szívűségét be kellett látnia,
8zólott Szijavushoz: •A mi történt, feledd,
8 ezentúl is járjon a bölcseség veled.
Senki előtt erről ne szólj semmi áron Nem szabad, hogy Wlünk e hír tovaszálljon l J

•

JÓZSEF ÉS PUTIFÁRNÉ TÖRTÉNETE A SAIINÁ!IÉBAN

~27

SZUDABÉ VARÁZSLÓNÖVEL TANAKODIK.

Hogy Szudabé hallá, ő maradt a bajban
8 ura többé 1·ajta nem csügg úgy, mint hajdan:
Megint keres útat, melyen menekülhet,
Az ármány fáiból megint egyet ültet.
Lakott termeiben egy gonosz büvésznő,
Fortélyos elméjű, ördöngös igéző,
Ki ép akkor viselt méhében magzatot,
8 immáron terhétül bajjal haladhatott.
Ennek mindent elmond s kéri, hogy segélje,
Aztán, hogy szót fogad, esküt tetet véle.
Amaz megesküszik, pén zt is kap legottan,
Hogy azt, a mit meghall, tartsa majd titokban.
«Magzathajtó-szert végy - mond az asszony néki 8 dúsgazdaggá tesznek kezem ajándéiri ;
Szülötted engem a gyanutól megválthat,
Erőtlenné t ehet mindenféle vádat.
Mivel uram előtt enyémnek va.llanám,
Hogy ezt nyomta agyon az a kész Ahrimá.n r
Ha hát találsz útat, végbevinni tervem,
Talán majd sikerül, hogy őt porba verjem.
De ha te is elhagysz : hiremet szenny fedi,
Trónusomat birnom a sah nem engedi f »
Válaszolt az asszony: c Cseléded vagyok én,
Bármi neked tetsr;ő, mindent ráhagyok én r»

llAilÓ AN'CAT~

H m il wlyt, oALolodoti,, holmi Httlt. hovoLt

H mogAí1i\IL lcóLAhrbntín fol·.rustjú kiAcloclot,
Amin~ f'uj~nto, CR~tk clivolmok volt ttt,n,
Minmmól 1·útn.bbnt nom A?.ült móg boH~o t·kstuy.
Az moAi tll'ttny tstln.L h o~otL oll> Hl.ttgtt H ogy HOllimitAo twljon cAolócloj Jutun - •
A leót Aln·imttn -ilt o Mlbn. h elyozto,
t.:; n.zlttn ttgytt loplón nyúlott vógig LoALo.
l~l1·oj tó

tM'. ltRR?.onyt s jttjgn.tott, ri vn.lgott,
Úgyhogy H~o bftiból 111 0HA~ Íl'O Jrihttllott,
Úgyhogy ft HOk rn.bltíny ogy pOl'OZOllOt ltllttt
Az ogósz s~orttj lbó l mind-mind összoszttlnut.

o, miut lMJ 1tk: ott1tn Jfót piozi ho,lott vo,n,
Egot vor~ Hírást ltozdonok logottn.11.
1:-3

Hogy n. 116lr ln.kltb6l ldhn.ngzott n. lltrmn.,
A sal1 összerozzant s fóll>oszakn.dt tílma.
• Mi zttj oz? mi törtónt ?• nn.gyijo<lvo kót·di,
H hogy uujót mi lolto, osttkhtnnnr mogórti.

H álomrn, m1tr többó nom osukódott szomo,
8 alighogy mogvirraclt, asszonyihoz mono.
Gyönyö1·{{ SzlHln.bót 1)1trnlti közt loli,
S mincl u.z ogósz h1tzn.t búbltnattn.l toli ;
A 1rót kis idótlont ~tzt is ott talltljn.,
Csúful o<la<lobvn. tur' n.z n.rany tltlrn..
Könybo borult szommol így szólt most Sznclabé :
•Kütütött hitt 1t mtp l Óh Knvnsz, littocl-ó?
Ugy-o mondtam uoke<l, l'nit tőn atz n, durvtt?
De to nek' hittól
ol voltál vakulva l•

JÓZSJ~li· ÉS J?Ul'll!'ÁlUH~; TÖRT~N.ETE A SARNÁMKBAN

Ezze] a királyban újra gyanút kelte;
Töprengett, tusázott, tanakodott lelke :
dio l veszem - tün<Sdött - e bajnak gyóf,ryszerit?
Könnyelm fl döntéssol ítélni kimer itt?»

KAVUSZ MEGVJZAGÁLJA A GYERMEKEK ÜGYÉT .

Szó,mlálgatta Kavusz, Jük a csillagjósok,
J övcnd()kbe látó legkülöm b tudósok;
ÍCs órtök küldetve, mind egybegyüjtette,
Arany trónusokra körébe ültette.

B elmondta: nejével hogymost hányadán van,
Mit Mn ez érette nagy Hanaveránban,
Beszól ikreirBl, hadd ösmerjék dolgát,
Itóljék meg bölcsen bajának mivoltát.
Azok ég-golyóbist, csillag-táblát fognak,
Jl ót napig koresik nyitját a titoknak.
Vóg1·e előjönnek, imigyen felelve:
<<Ó b sah, te bort kerossz a máreg-kehelybe?
IYiessze fogantattak ez ikrek tanyádtól,
N om királyi ruftgból, nom is ez anyától;
Mivel ha királyi oredetjük volna,
Csillagos táblánkon meglelhottük volna.
Do így - ezt a titkot nincs ki megfejthotné,
Se égen, so földön nincs a mi sejtetnéJ •
~Ii kor aztán végül ama. csillagnézök

l{ezdtók szóba hozni a gonosz büvésznöt :
Előtört Szudabé, igazságot esdve :
«Boosület om, kiált, így tartjátok becsbe'?
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Én voltam, ki midőn trón- és koronátlan
Sebesülten fekvél, híven melléd álltam,
8 most, hogy ez a nagy bú feldúlj a kebelem
8 megtébolyít szinte: így bánhatsz-e velem ?•
Ámde a sah rászólt : c L égy ma nyugodt, asszony,
Holnapig panaszszal ajkad ne zaklasson l •
Szavára bejönnek a palota-őrök:
Induljanak sebten - azt kivánja tőlök Kutassanak átal várost, falut, tanyát,
Teremtsék elébe azt a gonosz banyát l
Nyomára is jöttek nem is messze onnan,
Követték is nyomát ügyes buzgalomban,
8 mikor rátaláltak, lökve, ránczigálva,
Verve agyba-főbe, kisérték a várba.
Szelid szóval a sah vallomását kérte,
Biztatta napokig : meg is fizet érte ;
De a vén szipirtyó titkát be nem vallá,
Mígnem a fejdelem végre megsoka.llá.
• Vigyétek, kiáltja, s erővel vagy csellel,
Valiassátok ti is akármilyen szerrel ;
8 ha nem vall : vágj átok fürészszel kétfelé ! •
(Így bűnhődött akkor, a ki érdemelé.)
Azok kihurczolják a várkapun által,
Fenyegetik tömlöcz-, bitóval és bárddal,
De az szilárd, s ajkat vallomásra nem nyit:
Azt hajtja, ártatlan, miről se tud semmit l
Megmondják uruknak: így mire se jutnak,
Átlátni a vtJ,ló.q IL teremtő tud csak!

JÓZSEF ÉS PUTIFÁRNÉ TÖRTÉNETE A. SAm.tÁltÉBA.N

IDvja nejét a sah, s a Inikor az belép
Elmondják a jósok, a mit már az elébb :
Hogy azok az ikrek - bizonyság alakjuk Nem méhe szülötti : áhrimáni fa.ttyuk !
Ám Szudabé bátran odalép melléjük :
• Nem, szól, mintha homály takamá elméjük Hazugságot nyelvök nem ez okbul beszélt :
Félnek Szijavustól, ezért teszik, ezért!
S félnek Busztem hőstől, ki nagy !llint elefánt,
A kit a pusztáknak oroszlánja se bánt,
Kivel elefántok nyolczvanan se bírnak,
Ki el tudná zámi folyását a Nílnak t
" vele, a kinek puszta megjelente
O
Elég, hogy szaladjon százezer levente :
Énnekem magamnak hogy' lehetne bírnom ~
Hogy' ne kén' miatta véres könyüt sírnom?

E j ósok is tudják : az ellene vétők
Széles e világon nem találnak védőt !
... Óh ha te se szánod magzatidat s gyászom
?ili lesz velem, kinek nincs kívüled másom?
Hogyha czudar vádjuk szemedben is való :
Am itéljen köztünk az Örökkévaló !•
S ezzel több csepp hullott gyönge orczájára,
Mint fölszív a Nílból a napnak sugára.
A király e szókra búnak hajtja fejét,
S könyet ejt maga is, sírni látva nejét.
Elküldte azután, de a lelke vérzett.
Szívében méll sebet, nagy bánatot érzett.

~1
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Végre: «~leg nem nyugszom, mond a fejedelem,
A mig e ti toknak kulcsát meg nem lelem l»
Tudós móbodeket hivat minden tájrul
8 gyásza története előttük föltárul.
8 most az egyik móbed ilyen szókat ejte :
c Fájdalmaid oka ne ma,r adjon r ejtve;
'
Am
az igazságot ha látni kívánod,
N agy dolog az, m elyre el kell magad szánn od.

-

L átom, szar etettel csüngesz a fiadon
8 ez a sötét gyanú fáj szívednek nagyon;
Szerelern köt össze bájos Szudabéddel
8 e részben is, imé, ostromol a kétely.
Mert hát ellenmondók az ő vallomásik,
Menjen át a tüzön egyik avagy másik;
Úgy intézi amenny csodás rendeléssel,
Hogy a ki ártatlan, láng között se vész el.»
8 most a világ ura parancsát kiadja.,
Szudabét, Szijavust magához hívatja:
cKialudt, imígy szól, a bizalom bennem,
Nem hiszek se nőmben, sem a gyermekemben,
A valót a máglya míg ki n em tünteti,
A vétkest a lángjamíg meg nem bünteti l •

Ám Szudabé ekkép mondott neki ellen :
cEngedd, hogy szódra az igazat felelj em l
Halott magzatimat tenszemeddel láttad tn ellenem, óh sah, ki emelhet vádat?

JÓZSEF ÉS PUTI.lfÁltN.É TÖRTÉNJ!:'I'E A BABNÁMÉBAN

Ö tisztázza magát, lángba vivén testét ö vetemült rosszra, ő kereste vesztét l•
Szudabétől a sah fiához fordula :
aMit válaszolsz erre ?• szólt a. világ ura.
S az így szólt: ((É szégyen, hogy rám gyanakodol,
Jobban fáj énnekem, mint maga a pokoli
Lehet a láng hegynyi : engem készen talál Nékem gyalázatnál kedvesebb a haláli•

SZIJAVUS KERESZTÜLMEGY A TÜZÖN.

J ó Kavusz királynak nehéz vala kedve,
Fia, neje miatt el volt keseredve :
cBármelyikre, így szól, süljön rá ez ármány:
Nevethet majd népem fejedelme kárán !
Hogy is ne ? Fiamról, szó vagyon a nőmről,
J aj nekem l sz ó vagyon vérem- és velömről l
Mindegy ; e gyanutól meg kell szabadúlnom :
Akármikép fáj is, e módhoz kell nyúlnom.
Ama bölcs királynak szavára gondolok :
Dúlt szívvel trónolni, hajh ! keserves dolog ! •
Most hívatja Deszturt s azt kivánja tőle,
Száz karaván tevét hajtasson erdőre,
Hordjonfa-hasábot mind a száz kara~án -Egész Irán bámult ennyi teve hadán.
Ment, ment a tengernyi veres szőrű állat,
A sok fa.-hordásba éjjel-nappal fáradt·
Míg oly nagy rakás lett, hogy fölért a mennyig ~aga a képzelet se képzelhet ennyit l
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Kót fa.rnzangnyira elhítszott a máglytt:
«Lehull Jna, szólt tL n ép, tt nagy titok ftítyla.
A fényes igazstíg kibú a sötótbül,
Felbukkan n, gazság meg ármány ködóbi.U ,,,
... Hogyha figyelsz, mesóm 1nig vógig lesz s~öv8 :
1Iogtnnulod, 1nit tosz bizttkadni n6bo' .
Nőbe' osak a tiszM,t, osttk a szüzit v~Uaszd A rossz nő fejedre gyalázatot áraszt l
Mt:ír 11 síkon úné a két ftt-hegy kós~ on,
8, oclugyíH a tömeg, hogy ámulva nó~zon ;
Ugy körül van véve sííríi sokasággal,
Hogy azon lovas so törteth etne átal.
Azt rondeli mostan Irán sohriárja,
Szén-fekoto naftát öntsenek a fártt.
Aztán
kétszáz ember jött és tüzet rakott,
,
Alta1-vartlzsolván éjjelé a napot.
Mivel elején te csak fekete füst jött,
De a láng a füsttel nem sokáig küzdött :
Fényesebb lett a föld, mint a ru.gyogb óg,
S milliók rivalgták : Follobbant 1nár - - jól ég!
N ő a Mng H a nópnok melogo lesz nagyon ,
S mindinkáhb l)Úsulnak az ifju lovugon .
?tfost Szijavw; megállt npjánu,k olötto;
Hu.gyogó hmnlokát arany-aisak föclto,
Hónál ÜJ fehércLL köpönyeg volt rajtu.,
~zíve reménykedlS, mottolygó u.z u.jka.

Gyönyö'.ríi járású folwto lova volt,
Moly ogós~ t~ h oldig tU<ltt~ rúgni tt port;
Testóro mog ká.1nfo1·t hintott n. dn.liu.,
Mintahogy szokM,k n. holtak rnhó.in~;.
Most r~z ifju horczog '~l>.in. oló j !irul,
És hogy i\dvözölje, loszstll rt lovn.rnl.
Áro a sah arczait n azógyon piritj n,,
Ajkait biztató, nyájaH szókra nyitjn.

De rtz így szól: eNe fólj , BizztU, '"P'bn, honuom ,
Az óg n,karatja, hogy ozt kelljen tonn<·m.
Most gyalázat borít, do o prólm tirttn,
HA. b{fntolon vagyok, n1onokül6R vair rám.
Ám ha v6tko1:1 vagyok, ám hu, híiubo oatom:
A min<lonok ura hacl<l nlmrjn, voRztom l
De hiszem az iAtont, á<l majd 11Cik0lu orl>t,
Hogy mog no rón1üljok n.ma. Umghogy előtt l•

8 most a tíizhöz órvo, i ly iroó.rtt fakttclt:
«U1:nm, ki sogóllo<l a nyomorultttku.t,
Adj orl>t, o lángon ttthn1a<lnom ópon
Legyek 1nooaoktalan, ldt·,Uyom szoJuóhon l•
Ezt az irott<lsttgot olrohogvón hu.lkknl ,
Oyorsu,n, mint u, fil fit AztUI , u, Mng ki;zó nyarg"l.
8 ím azó.zozrok 1tjk1tn rótnAikoltns hnllik,
Mindenki azivóho fáj<lnlon1 nyilu.llik.

E sikoltoztiHra, hogy '" tü~ot lt~sRn,
f;zudnhó tonnóhl$1 fölHiot n, lu\zrtL,
S n. lovouto faló vnd tttkot ktUcldzvo,

Q•a)! azórt könyörög : vajha égne
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De a n épnek szeme a királyra mered Szivébe vad harag, nyelvén szitok ered.
Beugratott a hős a tűz közepihe
Magát is, lovát is magos láng szegi be ;
Tűz jobbj án és balján, fölötte s alatta Nem látszik se ménje, se az ő alakja.
Mindenki könyet ejt, ki a piaczon van,
Mind szorongva várj a : vaj' kijön-e onnan?
8 im - kijött az ifju, igy mint bement elül:
Arcza, mint a rózsa~ ajkán mosoly derül.
Meglátja a tömeg s milljók szava kiált:
aKijött már l Nézzétek a fiatal királyt l»
Ép a ló s a lovas, s a lovas köpenyj e 1'Iost is olyan fehér, mintha liljom lenne.
Hisz ha a tengeren átalhaladt volna,
Ruhája akkor is száraz maradt volna;
Mert ki fölé isten terjeszti a kezét,
Se tűzben, se vizben nem féli a veszélyt.
Mondom, mikor feltűnt a hős deli arcza,
Ujjongástól hangzott a város piarcza.
Száz lovas dalia száguldozott felé,
Ezer s ezer ember pénzt szórt lába elé ;
Nem birnak kedvükkel, se kicsik, se nagyok,
~1ind az egész világ vigasságtól ragyog.
8 mialatt a jó hirtegy a másnak adja,
Hogy ím az ártatlant isten el nem hagyja:
Odafönn Szudabé hajzatát tépdeli,
S hullatja könyjeit szilaj _dühvel.teli.
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Most, ki érintetlen tűztől, füsttől, portul,
Jó Szijavus herezeg a királyhoz fordul.
Ez leszá.Ut ménjéről s ugyanígy tevének
Minden vitézei, fiatalok s vének.
Az pedig a lángból dicsőn menekülve,
Gonosz ellenségin győzedelmet ülve,
Most a világ urát köszöntve jámborul,
Telve alázattal le a földre borul.
A sah pedig így szól: «Óh vitézlő dalja t
Óh ragyogó lelkű, dicső nemnek sarja!
Te ki tiszta nőtől vigaszomra lettél :
Óh fiam, a világ urának születtél!
Jőjj

mostan, ölelj meg igaz szeretettel :
Ha.mibe vétettem: bocsásd meg, feledd el!»
8 ezzellakába tér ; s terme legfőbb helyén
Leül, a kejáni koronával fején.
Bort hozat, hívatja a zen ész ifjakat,
Bármit kér Szijavus, semmit meg nem tagad.
Három nap folyt a bor, folyt a vidám beszéd,
S nem volt kincsesházán se lakat, se pecsét.

SZIJAVUS KEGYELMET KÉR SZUDABÉ SZÁMÁRA.

Ott ül a király a Rejanidák székén,
Kezében buzogány, ökörfejjel végén.
Behívja Szudabét és dühre fakadva,
Kezdi becsmérelni keserű szavakba :
«Hejh, orczátla.n asszony, beh sok rosszat tettél,
Beh sok fájdalmamnak okozója lettél!
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Rút játékot játsztál, hamis vádak örvén
Szegény jó fiamnak életére törvén l
Boszorkány-cseleid addig-addig fűzted,
Míg a szer encsétlent lángokba nem űzted t
Ne mentegesd magad' - hiába vón ' immár :
Számolj le élteddel, véget ér az mindj ár ' l
Soha többé r észed nem lesz földi jóba',
Galádságaidnak bére a bitófa l >>
8 válaszolt Szudabé : Hadd el, te hatalmas l
Ne szítsd jaj om tüzét : büntess, ne szidalmazfí t
Hogyha le akarod vágatni fejemet,
Tetézni a bajt, mely maga alá temet :
Rajta, parancsold meg - szívem meg nem retten
Rajta, hosszuvágyad ne hadd kitöltetlen l
Tán majd valamikor igazat mond fiad,
8 oltja gyülölettől égő lángjaidat ;
~án

egyszer bevallja: Zálnak varázs-csele,
Az tevé, hogy a láng nem birhatott vele ; ·
Tán, fortélyi révén bár most győzni lássák,
Egyszer nyakát szegi ekkora galádság l•
Tanácskozik a sah Irán"bölcseivel:
•Mit érdemel asszony, a ki ilyet mivel?
Mikép lakoltassam, hogy boszúmat töltsem?"
8 azok, áldva urok, így felelnek bölcsen :
• Vonagolj on kín ban gonosz tetteiért Úgy büntesd, oh király, hogy halálra ítéld l»
Föl is kiált nyomban Ihrán sehriárja :
·Eredj, hóhér, kösd fel egy útszéli fára r.

Ármányos Bzudabét hogy elviszik onnan,
Asszonyai között hangos siralom van ;
8úvében a sah is mély bánatot érez,
8 akárhogy titkolná : az arcza fehér lesz ;
8 mind is, a ki ott van, félrenéz, ne lássa,
Hogy' indul 8zudabé gyalázatra, gyászra.
De hősünk eszébe hirtelen ez ötlék:
,,Ha már a poroszlók 8zudabét megölték,
Megbánja ezt apám, tudom, nemsokára,
8 énrám tör haragja, mint búj a okára h
Ezért hát apjához ilyen szókat ejtett :
eNe bánkodj; a multat jobb, ha elfelejted l
Kérlek, 8zudabénak bocsáss meg kedvemért,
8 hogy ezentul jobb lesz, velem együtt reméld h
A sah, ki amúgy is csak ürügyre vágyott,
Hogy megbocsáthasson ennyi álnokságot :
«Óh, ha te is, így szólt, siratod mostohád' :
Ám legyen, kedvedért szívem is megbocsát l •
A trónt megcsókolva, 8zijavus talpra kél,
Elhagyja a termet s csakhamar visszatér.
8zudabét is hozza, s mert kéri királya,
Maga is kiséri vissza a szeráljba.
Ottan a leányok mind elébük futnak,
Hódolva köszönnek vidám asszonyuknak.

*

S hogy a próba megvolt, s nap nap után repül,
Im, a király szíve megin' lángra hevül;
Egyre jobban vágyik arr' a gonosz nl>re,
El se bírja szemét forditani tőle.
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Szudabá azonban R,rmánykodik nyomban,
Ördöngös terveket sz(}ve alattomban.
Egy vágygyal van t ele gonosz ()kebele :
Hogy Szijavust megint bajba vigye bele.
8 urában új gyanu ébred szavaitúl,
Bár soso mondta ki, bensejében mi dúl.
Budapest.

r. Radó Antal.

A ZEND VALLÁS BEFOLYÁSA A ZSIDÓSÁGRA.
A vallástörténet legérdekesebb feladataihoz tartozik
azon magatartást kisérni figyelemmel, melyet a vallások külső befolyásol<kal szemben tanusítanak. A környezet rányomja bélyegét a szellemi élet minden jelenségérc sa vallás sem vonhatja ki magát behatásai alól·
De valamint minden hatalmas egyéniségnek ereje épen
abban nyilvánúl, hogy a sajátindividualitása felett gondosan ő1·ködik, hogy azt külső befolyásokkal szemben
fenntartani, lényegét veszélyeztető átalakulásoktól megóvni iparkodi}\, hogy nem tfu·i, hogy saj á tos \Onásait
bármely körülmények is eltörölj ék, úgy a fejlődés
magas fokán álló vallások iclegen eszmekörökkel és új
világnézetekkel találkozván, azokat tudatosan szigoru
vizsgálat alá vetik és vagy tiltakozó állást foglalnak el
velök szemben vagy pedig saját uralkodó eszméikkel
iparkodnak összhangzásba hozni az ajtajukon kopoatató idegeneket. Hogy az új elemek felvétele időjárt:
val mé~s átalakító befolyással van, és hogy mü1den
synkret1zmus az eredetiségnek és tisztaságnak feláldozásával j.ár, ezt a vallástörténethen lépten-nyomon
t~~a~.z~a~uk. Nagy bölcseség nyilvánúl azon határvonal
kiJelolcseben, amelyet az idegennek átlépnie nem szaAz lMIT JÍ:vkün)vu 1896.
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had, ha a gazdát aka1j ák megóvni attól, hogy a venelég
ki ne szorítsa a saját házából.
Valiásunk a zsidó nép tTagikus sor sánál fogva igen
gyakran találkozott idegen gondolatkörökkel és a szem.'
lélőt bámulat1·a ragadja azon helyes tapintat és bölcs
vigyázat, a melyet a nép lelke annak megválogatásában tanusított, a mit sajátosságának különösen pedig
vallása j ellemének veszélyeztetése n élkül azoktól át,ett,
a kikkel változatokban oly gazdag történeti pályafutása
összehozta. Babilon és Perzsia, Hellasnak és Rómának
műveltsége, az a1·absok és legtöbbnyire ezek révén a
gö1·ögök tudománya, különösen bölcsészete, a kereszténység és az iszlám, rég letünt kultm·ák és a legifjabb
műveltség világnézete mindmegannyian ott hagyták
nyomaikat a zsidóság legszentebb gondolatjain és vallásának intézményein, de nem voltak képesek azokat
sajátos jellegökből kivetkőztetni.
Tanulságos módon világítja meg ezt a viszonyt azon
befolyás, a melyet a zend vallás gyakorolt a zidóságra.
A ma.zdaizmus minden esetre közelebb áll a monotheizmushoz, mint a többi árja vallások, és ha minden elfogulatlan kutató a legnagyobb határozottsággal vissza
is fogja utasítani az arizmus vak bámulóinak azon
minden alap nélkül szükölködö nézetét, hogy AhuraMazda (Ormnzd) és Izraél Istene között alig van különbség, és hogy Zru.·athustra (Zoroaster) \allása monotbeistikus és csak bölcsészete dualistikus (1. G1·a et z, Geschichte der Israeliten IL b. 410 köv.), nem tagadható, hogy a perzsa vallásnak azon idegen alkotórészektől
meni ta.na.i, a melyeket Za.rathustrának azoktak tulajdonítani, a vallásos fejlődés igen magas fokát tűntetik
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fel (J usti, Geschichte des alten Persiens G7. köv.). H eroclotusnak és Strabónak azon adatai, hogy a perzsák istenképeket . nem alkottak, kellően megczáfolva nincsenek
és az Av estában tényleg vannak helyek, a melyek
Abura-~lazdát magasztos tulajdonságokkal ruházzák fel
és oly vallásos felfogást tükröztetnek, mely egyéb árja
népek durva polytheizmnsán felülemelkedik.
Azon rokon vonások, melyek Izraél vallása és amazilaismus között valósággal megvannak, egyes perzsa
képzeteknek és talán vallásos intézményeknek is megkönnyítették a zsidó Yallásba való átszármazást, de a
kutatók legnagyobb része, azt hiszem, még mindig túlbecsüli azon befolyást, a melyet perzsa nézetek és
institutiók Yallásukra gyakoroltak. Renan p. még utolsó
n~oy műYében is a Purim ünnepének perzsa eredetei
tulaj donit. Ezen állítás, mely különben nem tarWzik a nagy ír ó terméken~- fantá.ziájának aját szüleményeihez - Lagarde és Smend is a Purim pogány
eredetét vitatják- jól jellemzi azt a bámulato könynyüséget, a melylyel egyes Yallá os intézmények idegen
eredetét állapítják meg és elég rántaluunk horr-ra.: a
«Chaluz » kiadójára, ki nagy elmeéllel, de az illető nyelvek kellő ism erete nélkül kutatott fel perzsa Youalkozásokat a bibliában és a későbbi irodalomban. hogy
ezen irány kinö'léseit feltüntessük.
A szentírás a perzsa 'lallás alaptaná~al szemben
határozottan ellenséges állást foglal el. Már az ósiráni
vallás középpontja a tilágo ~ ág és söu;tség közötti
ellentétben van. EzekböJ indúlnak ki a te ti ~~ lelki
élet összes tüneményei. A világosság egyaránt kútforrása az érzéki és erkölcsi jónak, a "'Ötet..~gböl e.red lllinIP
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den anyagi és szellemi 1·ossz. Az égi világosságnak képmása a tűz. A háznak középpontja a tűzhely lángja, mely
ha kialszik, a pusztaság és meddőség gonosz szelleme
T"onulnak be a hajlékba. A tűz ennek következtében
a vallásos tisztelet legkiválóbb tárgya és ezen előkelő
helyet Zarathustra rendszerében is megtartja, mely
csak szellemi alakot adott a világosságra és sötétségre
vonatkozó nézeteknek. A világosság minden erkölcsi
jónak válik kútforrásává, a sötétségből származik
mindaz, m.i a rossznak hatalmát előmozdítja. A két felfogás között a tisztának és tisztátalannak képzete közvetít. Szellemi és erkölcsi tiszta a hitnek tisztasága
nélkül nem képzelhető, szellemi bűnök t esti megtisztulás ál tal engesztelhetők. A világosság o1·szágának ura
Ahura-Mazda, a sötétség birodalmá-é Angra-Mainju
(Ahriman). A világosság (a jó) és sötétség (a rossz)
közötti ellentét végig vonul az egész perzsa világnézeten, a jóból rossz, a rosszból pedig jó nem származhatik, az ellenséges hatalmak között folytonos harcz dühöng, a mely Ahura-Mazda győzelmével végződik
ugyan, de mindaddig, míg a világosság ·ura végső diadalt nem arat, az egész világ sorsa a két ellenséges
hatalom közötti harcznak befolyása alatt áll.
Ezen dualizmussal vallásunk tiszta és semmiféle
elhomályosodást nem türő monotheizmusa nem férhetett meg. És ennek világos és~félreérthetetlen szavakban kifejez és t ad az exilium nagy prófétáj a, kinek halhatatlan beszédeit a kánon szerkesztői Ézsajás könyvéhez csatolták. A próféta, kit a perzsa világbirodalom
megalapítójalelkes szavakra fakaszt, ki Kyrost az Isten
fölkentjének mondja, világos czélzással a perzsa dua-
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lismnsra, síkra száll az ö tiszta monotheismusáért, a
melyet a nagy perzsa király kegyéért sem hajlandó
feláldozni, a melyet semmi szín alatt nem bocsát áruba.
«Hogy megtudjáko így szól e<napkelehöl.. és nyugatról,
hogy nincs kivülern senki, én vagyok az Orökkévaló és
több senki, alkotója a világosságnak és teremtője a
sötétségnek, szerzöje a békének és teremtője a rossznak. Én, az Örökkévaló teszem mindezeket. » (45, 6,
7.) A_- próféta ezen erélyes tiltakozásának jelentöségét
a zsidó vallásos köztudat kellően fel is fogta és ott látjuk nyomait a perzsa időből származó mindennapi
imádságban, mely a prófétaigét csekély 'áltoztatással
felvette. A hol vallásunk nagy alapigazs~oa forgott
sz óban, ott minden idegen befolyás már ele' e ki volt
zár va, csak ennél kisebb jelentőségű, noha magukban
véve még elég fontos kérdések lehettek azok, a melyeket az uralkodó világnézet nyomása alatt annak szellemében oldottak meg. Ha idegen képzetek behatolá át
már megakadályozni nem lehetett, legalább annak kellett gátat vetni, h ogy a vallás legmagasabb eszméjét ne
veszélyeztessék.
De ha a mazdaizmus érintetlenül hagyta is '\'"allá unk
alaptanát, mégis mélyrebatú befolyást gyakorolt a
zsidó világnézetre és ha magasabb szempontból nagy
j elentőséget n em lehet is tulajdonítani annak, a mit a
zsidóság a perzsál-tól tanult, ha sikerült is kihe, ernie
azon csapásokat, amelyeket a par zizmus vallásának
tisztaságára mért, n em lehet tagadni, hogy a perz a
befolyás nyomai még most sem 'esztek ki teljesen és
n.emcsak a babona egyes j elenségein, hanem még vallasos ezertartásokon is felismerhetők. Hogy fl. •u
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ünnepi bokrétával végzett czeremoniák oly nézeteken
alapulnak, a m elyekn ek perzsa er edete kétséget nem
szenved, arra a talmud is ráutal (Szuka 37 b és 38 a.)
De a sassanidák uralma alatt keletkezett talmudban
siú:űen előforduló perzsa vonatkozásoknál még sokkal
fontosabbak azon régibb keletü kölcsönzések, melyekkel a perzsa korszak küszöbén találkozunk. A j eruzsálemi talmud (Rós ha-sána l. 2) és utána egyéb fon·á" sok már m egemlékeznek arról, hogy a zsidók a hónapok és az angyalok neveit Babilonból hozták magukkal. Különösen az utóbbi körülmény bir nagy vallástörténeti fontossággal. Az angyalokról szóló tan, perzsa
b efolyás alatt t elj esen ki vetkőzött régi egyszerűségéből
(l. Stade, Geschichte des Volkes Israel IL 231 köv.)
Az angyalok, a mint már n evök (Malakh) is mutatja,
eredetileg csak Isten küldöttj eiként szerepelnek, mig
a szentirásnak exiliumbeli, de különösen későbbi könyveiben már szemmellátjuk az idegen, kiválóan pedig a
perzsa nézeteknek világos nyomait.
Ahura-Mazda mellé, a mazdaismus felfogása szerint,
a főszellemek, Arnésa Spenta, szám sze1·int hatan vagy
heten, sorakoznak. Már a perzsa. névnek etymológiája
azon «szent őrökrel> utal, a kikkel p. Dánielben
(4, 10, 14, 20), egyes apokryph könyvekben és másutt
is találkozunk. Az Am ésa Speutah oz pedig Jazata név
alatt egyéb szellemek és az összes élők azon őrszelle
mai csatlakoznak, a melyeket Fravasinak neveznek és
a melyek nemcsak az ember sorsára gyakorolnak nagy
befolyást, hanem a természet elemeiben, u,nnak tüneményeiben és törvényes rendj ében is nyilvánulnak
A pe1·zsa mythologia ezen alakjaivalléptenn;romon tal~l-
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k nemcsak a zsidó, hanem az összes m onotheisk ozun
..
A l
tikus vallásokban és Kohutnak (Uber die j~d. . nge ologie und Dromonologie in ihrer Abh~ngtgkm.t ~om
Parsismus 1866) sokszor a legapróbb reszl etekig sikerült bebizonyítania, hogy az átvétel nemcsak megtö:tént, hanem hogy az idegen alakok az új körben l S
keveset veszítettek eredeti j ellegükböl.
Sokkal szembeötlöbb még a perzsa befolyás a dremonokról szóló tanban, a mely egyszersmind tanulságos
példája annak, hogy a zsidó monotheizmus hogyan
kerülte ki azon veszélyeket, a melyek tisztaságát fenyegették, hogyan módosította a kölcsön vett idegen nézeteket és képzeteket ott, a hol azt a saját érdekei
kivánták.
A perzsa felfogásban Angra Mainju, «a támadó••
vagy c<verő >> szellem, a sötétség, a tisztátalanság és
hazugság országának ura, nem bir ugyan isteni ranggal és nem tárgya az imádásnak, a m ely csak Ahlua
~Iazclát és a j ó szellemeket illeti meg, de az ö birodalma
is rendkivül hatalmas és a világosság országának veszélyes ellensége. A kiséretében levő gonosz szellemekkel,
a dívekkel (daevák) egyetemben szakadatlanul Ahm·a1\!Iazda teremtményeinek vesztén iparkodik és nagyon
is érezteti velök hatalmát, megfenyitve öket, mert a
világosság urát szolgálják. A zsidó felfogásban a sátán
(Szammaól) felel meg neki, mig a daevák a sédckben
l~~ik tá1~saikat. De mekkora kiilönbség a két felfogá
kozt ! M1g a daevák folyton garázdálkodnak és folyton
ho,rczolnak a tiszta szellemekkel, addig a sédek hnu;,lmn
csak bizonyos napokra szoritkozik és a szent tnu tanulmányozásával foglalkozó jámborokra nem terjed ki.
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ne~. is ~yira .veszélyesek, mint inkább dévajok és
paJzanok es a m1 legfontosabb : Isten parancsszavának
ök is engedelmeskednek, az ő akaratát ők is kénytelenek teljesíteni, nem úgymint a daevák, Angr·a Mainju
n~ay és hatalmas szolgahada, a mely Ah ura-Mazda és
annak országa ellen, mint annak félelmetes ellenfele
küzd. Kagy j elentőséget nyertek azonban a zsidóvilágn ézetben is Asto-Vidhotusz, a halál angyala és Aesmadaeva (Asmodeus), mind ketten a perzsa daemonologiának előkelő alakj ai.
Ezekben mutatkozik a legszembetünöbb módon a
mazda.ismus befolyása a zsidóságr·a. De a túlvilági életről, a feltámadásTól és a részben legtLlább a messiásról
való nézetek is magukon hordják a perzsa eredet bélyegét; a halál jelenségeinek felfogása és az ezzel kapcsolatos tisztasági törvények egy része, valamint egyes
imák is perzsa nézetek behatására vallanak és arról
tanuskodnak, hogy vallásunk fej lődésének egyes jelentékeny mozza.natai a parszismussal való találkozáshoz
fűződnek, a mely n em volt képes ugyan a zsidóságot
kizökkenteni pályájából, de minden esetre új és idegen
elemekkel gyarapította a zsidó világnézetet és módosítólag hatott egyes vallásos eszmékre.
N .-Kanizsa.

])r. 1\·e:umann Ede.
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Ha a népek jellemsajátságait, amennyiben azok a
történetben megnyilatkoztak, egyetlen vonással kényteleníttetnénk meghatározni s ilyképen a történ eti
zsidó népre nézve is keresnők azt a jellemvonást, mely
benne minden más vonások felett leginkább szembeszökőnek bizonyul, mi, bár a zsidó n ép hibáit és erényeit valószinüleg elfogulatlanabb álláspontból nézzük,
mint a régi agadista, mégis kénytelen ek lennénk az ő
ítéletét helybenhagyni, ki a zsidó eredet kriteriumát a
könyörületességben látja, vagyis a könyö1·ületességben
azt a sajátságot, m ely a zsidót, az egyest s az összességet leginkább j ellemzi. A szegény agadista t. i., Sabthai bar Marinus a n eve, Babilóniába ment, s az odavalóktól munkát kért, n em kapott, kért hát alamizsnát,
azt .s e adtak, mire azt monclá: ezek az egyiptomi «gyülevész nép >) utódai lehetnek, hisz irva van •irgalmat
ad neked (az Ur) s megkönyörül rajtad)), a ki könyörül
az embereken, arról tudni lehet, hogy Ábrahám ősünk
ivadé~a, de a ki nem könyörül, tudni lehet róla, hogy
nem Abrahám utódaiból való. (Béczah 32a.) Az 8-ocradistának igaza volt, mert a zsidó nép lelkébe a könyörület
vés~e volt be legmélyebben nyomait, s e néphez \aló
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~<trtoz ás próbakövének is lehet tartani, a mennyibe.u ftz
~~kkori többi népek lelki életében mint számottevő tényező nem igen szerepelt. Az antik népek tudvalevőleg

többé-kevésbbé eudaimonistikus világfelfogáson nevekedtek, s e rendszerben a könyörületességnek helye
nincs. Még Plátó erényei közt sem találjuk. a könyörületet, az embersze1·etetet, Aristoteles a barátságot erénynek ismeri el, a könyörületesség szerinte talán épen
hiba, Rómában gondoltak a szegényekkel, a mennyire
1negtartásuk állami érd.eket képezett, vagy pedig zendüléstől tartottak; a könyörület indulata az antik világ
})Olgárának ismeretlen érzelem lehetett. J ellemzö, mert a
könyörületességet magasabb szempontból hibáztatj a, az
Akiba és Turnus Rufus közt folyt beszélgetés, melyet a talmud számunkra fentartott (Baba batbra 1oa),
moly, ba talán nem is úgy történt szószerint, a különhözö felfogást híven tükrözteti vissza. <<Azt kérelezte a
gonOF;Z Turnus Rufus R. Akibától: ha a ti Istentek
szereti a szegényeket, mért nem gondoskodik róluk?
Hogy mi szerezzünk ezzel érdemet magunknak, viszonzá
ö. De hisz fordítva, hibtíztok evvel; vajjon ha egy király szolgáját fogságra veti s megparancsolja, hogy ne
adj anak n eki enni vagy inni, s j ön valaki s ad neki,
nem vétkezik-e a király ellen? Nem úgy, feleli R. Akiba,
b.a egy király megharagszik fiára s fogságra veti s jön
valaki ki ételt és italt visz n eki, ha a király megtudj a,
nem-e megjutalmazza ? É s mi gyermekei vagyun~ Istennek, 1nint irva van: <<gyermekei vagytok ti az Orökkóvalóna.k a ti Isten eteknek.>> A római om bernek a szegénység a szegény magánügye, vagy közte és istene
köztelintézendő ügy volt, a melybo másnak beleavat-
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kozui nem kell, talán nem is , zabacl ; a zsidó előtt eszköz az embernek nemesítésére, érdemek szerzésére.
s tényleg e felfogás vonúl végig a zsidó ~ép _ közint~z
méuyein is. A bibliai törvényhozás úgy J oglln.g, m1nt
erkölcsileg gondoskodik a szegényekről ; jogilag, miclön
bizonyos megállapított_haszonélvezetek birtokába helyezi, 8 erkölcsileg, midöu n1inden lehető alkalommal
buzdít, hogy ol ne nyomják a szegényt, támogassák,
omolj ék fel . A próféták beszédei s a költők énekei, n,
korai Ámosz és a késői Sintcb, a misna ú gy 1nint az
agáda köuyörületessógről, j ótékonyságröl szóluak, s
még Tacitus sem tagadj a meg a z~;idóktól az elismerést,
hogy «misericorclia in promptu est» irgalmasság hitható náluk. (Hist. V. 5.)
Természetes, hogy a közgazdasági viszonyok változásával a szegénység képe is változik és változniok kell
az eszközöknek is, melyekkel a szegénység ellen küzdeni iparkodnak. l\1ig Palesztina majdnem tisztán mezögazdasági állam volt, és a kereszténység keletkezése
elötti utolsó századig körülbelül annak kellett lennie,
mezögazdasági tör vénynyel védték a szegényt. A mezögazdaság szolgáltatta. az eszközöket a szegények fenntartására. A léket (kalászszedési jog) a sikcha tn. mezön
felejtett kévék) a péa (a vetés szélei), melyek n. szegónyeket illető jutalékok voltak, a mnászór tini (a szegényeknek juttatott tized) nagyjában óvhatták a szegényeket a nyomortól, bárha a haM.rozatok, melyek c
járulékok kiosztásánál érvényben voltak, arra laíts~nnok
mutn,tni, hogy aránytalanul sokan lehettek, kik n.zoknt
~génybe vették s ilyképen valn.mi busás j övedelmet n cu1
1gen képezhettek. A pótira, n, szegényeknek tucghn.·
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gyandó vetésszélre
nézve a.zt olvassuk ' hogy a szege·
.
ny~~nek t1lo~ volt a~ t ., sarlóval learatni, nehogy avval
v~r.J ek egym~st, a muol a concurrentia nagyságára kell
kove~kezt~tnu~~' azon mértékekből pedig, melyek a
szegeny-tizedhol az egyes szegényeknek járó minimumkép lettek m eghatározva, valami fényes állapotokat
n em olvashatunk ki; midőn p. o. halljuk (M. Péa
VIII. 5.) «nem adnak a csűrLen a szegénytizedből az
egyes szegényeknek kevesebbet, mint egy fél kab buzát,
egy kab árpát, egy féllóg bort, egy n egyed olajat>>, ba
meggondoljuk, hogy egy-egy kab csak 2·8 liter, egy lóg
meg épen csak 7 deciliter, hát nagy bőség szerzésére
a tized nem látszik alkalmasnak, de a különböző járulékok összevéve talán mégis megmentették a szegényt
a nagy inségtőL Csakhogy idővel még ez állapotok is
rosszabbultak, mert a római hódoltság annyi törvényes
és tör'lénytelen adót zúdított a szegény lakosság-ra,
hogy a szegényjárnlékot nem igen szívesen viselte, különben is városok alakulásával és az ipari foglalkozások
fejlődésével a mezögazdaság szolgáltatta járulékok a
nyomor leküzdésére nem elégségesek. Úgy látszik, ez
okok vezettek a szegényügy oly módon való szerrezetére, hogy az fejlettségér e néz'le a mi mostani állapotainkat jóval felülmulta. Az elv, mely feléamodern
törvényhozások, ba lassan is, de közeledni látszanak,
hogy t. i. a szegényügyet államosítsák vagy másszóval,
hogy a szegénység leküzdésére szükséges eszközök nyuj tása ne facultativ legyen, de obligatóriussá tétessék,
érvényre jutott, mikor kimondották: mindenki vagyo~a
arányában tartozik adózni a szegénypénztárnak s a kivetett összeg végrehajtás útján is beszedhetö (Baba
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Bathra Sa). S hogJ ez intézkedés ~e:U m.al·adt pap~on~
arra bizonyítékaink is vann~k, nudon p. o., Rába keny
szeritette R. Nathan b. Annt, hogy 400, zu z~ ==, vagy
i 45 frtot fizessen a czedákának, a szegenypen ztarnak.
(Ketb. 49b).
, .
.
Természetes, hogy e köteles adó nem eleg1tette ki
mindenki jótékonysági h ajlamát és sokan a köteles öszszegen felül is adakoztak. Igy tudjuk, hogy R. Ukba
halála előtt adományai j egyzékét hozatta el, melyben
7000 dénárnyi adomány volt kimutatva, nem elégedett
meg evvel sem ; «kevés útravaló oly hosszú útra•),
mondá és elosztatta vagyona felét.
R. Jesébabról épen azt olvassuk, hogy egész vagyonát ajándékozta el a szegényeknek (J e1·. Péa I. 1.),
R. Tanchum b. Abba pedig mindenből, amit magának
vett, ugyanannyit a szegények számára is vásárolt,
R. Eleazar nem is imádkozott addig, míg alamizsnát
nem osztogatott (B. Bathra 1Oa). Sőt úgy látszik, hogy
a vagyon elosztogatása oly általánossá vált, hogy határozatot kellett ellene hozni, hisz különben nem
volna értelme a talmudi hírnek, hogy «elhatározták,
hogy a ki bőkezű is, az se ajándékozzon el többet vagyona ötödénél (Keth. 5Qa), nehogy aztán maga azoruljon másokjótékonyságára; és csak végrendeletben lehet
az egész vagyont szegényeknek adni, - de hát állandó
s szilárd alapot a szegényügy szer,ezetének csak azok a
közszolgáltatások adhattak, melyek kötelezök voltak, a
melyek befolyására tehát bizton lehetett számítani.
A kezelés pedig következő módon történt. Két állandó
tétel volt, az egyik a Tamchuj = a szegények étkezé~é
nek alapja és a Kuppa = a hetenként kiosztau(ló ala-
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mizs~áé; szükség csctén aztán kivetettek pó~iárulékot
szegenyek felruhó,zására, eltemetésére stb. Fizetni tar~~) zott a h elység 1uindeu jómódú lakosa. lelegen helyről
.J ot tek, letelepedéstik után 30 lHt})pal már kötelesek
voltak a tamehujhoz járulni, 3 hón ap múlva a kuppálloz, 6 h ónap múlva szegények felruházásálloz, kilenezre
temetési költségekhez. Árvák, ha gazdagok is, nem tartoztak h ozzájárulni (B. B. 8.). Asszonyoktól, minthogy
saját vagyonuk rendesen n em volt, még önkénytes
adománykép is csak kis összegek fogadtatnak el, nehogy férjüket megkárosítsák, tudunk azonban esetekről,
mikor az asszonyok ékszereiket ajánlották fel a ezedákának s elfogadták tőlük. (Baba Karnroa 1198 . )
A czedáka kivetése s kezelése különböző személyek
által tö1-tént. A kuppa számára két ember kép ezte a kivető, három a kezelő bizottságot, a tamchujt pedig
hárman vetették ki és ugyanannyian kezelték. Az egésznek élén állott a gabbaj czedáka, a legelőkelőbb s
legjellemesebb emberek közül választva, s oly bizalommal felruházva, milyennel nyilvános intézményeinkben
mai napon nem igen találkozunk. A gabbaj, tudniillik
senkinek sem tartozott számadással, a pénzzel úgy
1·enclelkezett, a hogy ép en akarta. Nyilvánvaló, hogy
ily állásra csak a legkiválóbb jelleműt kellett választani s érthető R. Eliezer b. Jákobnak nyilatkozata, mely
szerint << ne adjon az ember egy fillért sem a ezedákának, ha élén n em oly kifogástalan ember áll, mint
R. Chananjah b. Te1·adjon. ~> (B. Bathr. 10b.) Tényleg a .
gabbaj oly tekintélynek s becsülésnek örvendett, hogy
reájuk alkalmazzák a szentirás versét: «Kik őt (Istent)
~;zeretik, mint a pompájában felszálló nap fénylenek 1>

1
SZEGlilNY ű' GY • SZJi
~ •' 'RV"~'"'v'l'
,.,,, ,., A

ZSTnŐKNÁL
'

A TA LM tJJ>I KOlUSAN

~:-,:;

ozek alntt ~t gabbajé-czcclál<a értetnek .. (~eeltoth: Ki
Tllissza.). Előkelő voltuk oly kótsógen feluhnck telnutetott, hogy leányát a Kohén (a pap) a különlJe~ me?kövotclt családi próba nélkül is elvebette (NL Kiddus1n
IV. 4.). Nem lehetetlen azonban, hogy hatalmuk tuilatában avval néha vissza is éltek ; legalább arra enged,
az a kcserií. magyarázat következtetni, mely szerint
(( midőn Isten azt monc~ja: (J erem. XXX. 20.) 11egbüntctcm Izraél minden aanyargatóit, ezek alatt a gabba:j é
czcdáka is értetnek (B. B. 8b), meTt e bből az látszik,
hogy a népnek szenvedni kellett a jótékonysági ügyek
fej eitől. Másrészről egyes gabbájokról oly vonások maradtak 1·eánk, melyek a nekik adott tiszteletet teljesen
igazolják; így pl. olvassuk Benjamin ha-czaddikról, ki
a kuppa feje volt, hogy éhség alkalmával a kuppa
pénze elfogyván, saját költségén tartott el egy anyát
hét gyermekkel ; R. Ju da ha- Naszi pedig éhinségben
magtárakat nyittatott, s különbség nélkül osztatott
mindenkinek.
A szegényellátás ilykép hivatalos j elleggel birván,
te~·m~szetes, hogy meg kellett állapítani, kinek -van joga
a JÓtekonyságot igénybe venni és mily mértékben.
Találunk is szabályokat, melyek egész részletesséagel intézkednek. Minthogy a tamchujból minden n~)
osztogattak, a kuppából pedig egyszer hetenkint elvben ki lett mondva, hogy a kinek két lakomára, ~agyis
e~ napra. való eledele van, n e vegyen a ta.mchujból,
kinek ped~g 14 lakomára, vagy 7 napra valója van, ne
a kupáhbol. A kinek 200 zuz == vagy 72 frt -vagyona
van és nem űz ipart vele, vagy ha csak 50 zuz == 18 frt
vagyona van és ipart űz vele, ne vegye igénybe a me--
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szegényjárulékot sem, de nem köteles eiadni lakóházát s szükséges szerszámait, hogy abból
élj en. ~M. P eah VIII. 8. 9.) Ha ·idegen helyről jön szegény, adnak neki legalább annyit, hogy vehessen magának egy körülbelül másfélliter buzának megfelelő kenyeret, ha meghál, tartoznak fekhelyről és takaróról gondoskodni, ha ott szombatol, három lakomára valóról,
de ha koldulni jar házról-házra, a hivatalos czedáka
iránt semmi igénye nincs, ha azonban odavaló szegényedik el, arról gondoskodnak rangja, méltósága és
előbbeni T"iszonyai szerint, úgy hogy, legalább in theoria, tartoznak neki még paripát és szolgát is tartani,
ha előbb ezekhez T"Olt szokva.
Beszélték is az öreg Hillelröl, hogy egy j ó házból
való szegénynek loT"at és szolgát vett, Sepphorisban
pedig egy szegénynek minden nap egy font baromfi
húst vettek, mert előbb an-al élt.
Ha árva gyermek nagygyá nő, tartoznak kiházasita.ni, a szükséges berendezéssel ellátai és 50 zuz hozománynyal megajá.ndékozni. (Keth 67.)
Még arra is van szabály, hogy a segédeszközök elégtelensége esetében, mily sorrendben kell a különbözö
igényeknek megfelelni. • Saját 'árosod szegényei elóbbre
valók más városéinál; • ha az forog kérdésben, ' ajjon
férfit vagy nőt mentsenek-e meg a haláltól, az elsöbbség
a férfié, minthogy a közre több haszon há.rulhat a férfi,
mint a nő életben maradá.sából, de felruházásnál,
ellenséges fogságból 'aló kiszaba<litá és kiházasításnál
a nőt illeti az elsőség. (J er. Hóra.joth ll. ). Zsidó és
nem zsidó nemzetiségű közt a j ótékonyságra. néz'e
nincs különb ég. Ha pedig 'alakinek nincs T"agyona és
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·ótékonyságot még sem akarja igénybe venni, annak
·
kölcsönkép adnak pénzt, de valóJábaa
o da aJ'án-dékozzák neki.
Már ezen intézkedésekből is láthatjuk, hogy bár a.
szegényügy ilynemű rendezése folytán az alamizsna
megszégyenítő jellegéből sokat veszít, mégis elegen lehettek, kik a köz terhére esni nem akartak, de még jobban látszik a törekvés, saj át szerezményéből, ha inségesen is, megélni, azon mondásokból, melyek a jótékonyság igénybe vételére nézve reánk maradtak. cA ki
más asztala. után kénytelen élni, elsötétül annak a. világ.• «Tedd szombatodat hétköznappá, csak ne szornlj
az emberekre. • c Még a. dög megnyúzásától se iszonyodjál s ne mondd : tudós ember vagyok, előkelő
szá1mazásu vagyok, - csak ne szornlj az emberekre. •
(Peszachim 113•.)
A zsidók közállapotai a római legyőzetés után majdnem minden századdal rosszabbá és rosszabbá váJván,
a szegényiigy ezen szerrezetének is csak romjai mar~t~ meg, de teljes erőben maradt meg a hajlam enyhítem a nyomort, támogatui a szegényeket. E hajlam
to\ább él bennünk, s most is büszkeségünket képezi.
Budapest.
aJ
szinleg

Dr. Weiszburg Gyula.
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KISÉRTETEK.
Ha visszanézünk rég elmult időkbe,
A kegyelethe szánalom vegyül ;
A szent hitért egymást a nép, a dő1·e,
Hogy ölte, marta kérlelhetlenül.
Hogy bujtogattak lelketlen vezérek,
Kitűzve czégérnek vallásukat;
A czéljuk volt, önző világi érdek,
S a nép csak eszköz, jámbor áldozat.
De hajh, hiába szánjuk így a multat,
Akadna ily vezér ma is elég,
A kik a mult időkön nem okultak,
S ha rajtuk mulna, vér patakzanék.
Kisértő szellemek még visszajárnak,
A középkornak odvas mélyiblH ;
Amíg megint tovatünnek az árnyak
A terjedő világosság el51.
Csak vissza, le a rothadt alvilágba,
Ti fölidézett ósdi szellemek ;
Uralmatoknak vége van, hiába,
Nyomon már nem követ a vak tömeg.
Már véli, hogy közös mindenki sorsa,
S a vallás mind, egy czél felé vezet ;
Alapjuk egy, különböző a forma,
De végokuk: az emberszeretet.
Budapest.

Körös Mihály.

A ZSIDÓ ((SZELLE~ll FÖLÉNYE.>)
Sokat beszélnek a zsidó nép te1·mészetes intelligencziájáról, melylyel állítólag a többi népeket fölü~múlj,a
és ezáltal közveszélylyé válhatik. Igaz, hogy az Ily vadak - mily különös, hogy még az eszességből is vádat
kovácsolnak! - sem a francziáknál, sem az angoloknál, sem az amerikaiaknál fel nem me1·ültek. Ezek a
nemzetek tehát nem veszik észre az állítólagos szellemi
fölényét a zsidónak. Inkább tehát keleten dívik ez a
sajátságos zsidó félelem, mely néha oly utálatos gyülöletté fajul és beszennyezi az emberi nem és az ujkorbeli fölvilágosodás és haladás lapjait.
A történetíró tények előtt szemet n em hunyhat és
így bátran megvizsgálhatja a létező zsidófélelem okait,
Csudálkozással fogja észrevenni, hogy épen a nagymiveltségi1 Németország a zsidófélelem és az abból
folyó gyülölet kiapadhatlannak látszó fészke.
Mi szívünkből tisztelj ük a nagy Németországot, mely
a Mendelssohnokat és Auerbachokat, a Heinéket és
Börnéket, a Lassalleokat és Marxokat nevelte: Némctország nekünk is sok világosságot adott Kantjai, Lcssingjei, Schopenhaue1jai és egyéb számtalan nagy
elméi által. Vétkünk csak az lehetne, hogy mi ezeket a
17*
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nagy szellemeket tán jobban értettük, bölcses, ··k
· bb an sz1vtuk
'
egu
t eJ·ét JO
volna magunkba, mint a sa·át
fajukbeliek.
~
Világos, hogy ilymódú intelligencziánk veszélyes
volna azokl·a nézve, kik kénytelenek mögöttünk maradni.
Igazán, valljuk be hibáinkat: jobban hevülünk a azépért és igazért, gyorsabban fogjuk fel a tudományt, egyáltalában égető tudásszomjjal bil·unk, képesebbek vagyunk minden körülménynek szillőokait és következményeit belátni, találékonyabbak vagyunk a ezéihoz
vezető eszközökre nézve, vérünk nyugtalanabb vágyaink
elérésében. Szeretjük a szabadságot, a hatalmat. Nagy
sora a fő bimöknek ! De ha állítólag ilyetén sajátságainknak oly nagy eredményeket köszönhetünk, hogy
van az, hogy bennünket üldöznek, a helyett, hogy e
veszedelmes sajátságainkat elsajátítanák? A szellemi
méreg is csak olyan, mint a szervi méreg. Be kell oltani a testbe és a méreg rögtön elveszíti pusztító hatását. A németbe nem ártana egy kis zsidó szellemet beoltani, rögtön nem panaszkodnék többé az (ddegen
vércsöpp ,, romboló hat~sa felett.
De távollegyen tőlünk, hogy állítólagos szellemi fölényünk.kel kérkedjünk! A dolog nagyon egyszerü.
A német nemzetet évszázadokon át pórázon vezették,
üldözték ott a szabad gondolatot, a katonai fegyelem
volt náluk az éltető szó. A német zsidóban pedig a szabad gondolkodást, a rettenthetetlep kritikát, az erős logikát, mely semmiféle hatósági parancsnak magát alá
nem veti, sohasem lehetett megölni. Azért gyülölték a
német hatalmasok a folyton «fon·adalmi'> szellemű népet, de malynek Németország köszönheti, hogy Heine,
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., e a napi sajtó és Lasker, Bamberger, Lassalle,
Born
Marx 'és hasonló élesen bonczoló és hatal masan f"l
oépítő szellemek segítségével az önérzet és szabadság
utján folyton tovább haladt.
.
. ,
Németországban főleg a hatalmasok azok, kik a zs1do
kritikától, igazságszeretettől, sajtótól ij edeznek és a
német nemzet hagyományos és j ól ápolt fegyelmezettságét féltik. Hiábavaló ij edezés, mely utóbb a gyülölet
eszközeihez nyúlt. A szabad gondolkozást és kritikát a
hatalmasok többé ki nem fogj ák irtani e földgömbrőL
amíg Mirabeau, Darwin és Washington unokái élni
fognak.
Igy érthető a zsidó szellemi fölény féltése Nérnetországban, mely ámbár a tudományban, müvészetben,
politikában a legnagyobb lángelmékkel dicsekedik,
mégis a nép zömében fennakarj a tartani a vak engedelmességet, lenyűgöznia szabad gondolkozást és ápolni
a gépies kegyeletet az elavuló intézmények és a magukat lejár ó tekintélyek iránt. A zsidó szellem pedig a
kovász, mely e kivánt nyugalmat és állandóságot mindig háborgatja.
Meglepő példát arra, hogy a zsidófélelem megszünik,
mihelyt a szabad gondolkozás m érge a nemzet testébe
beoltatik, épen a mi kedves Magyarországunk nyujtja.
Itt a legélesebb kritika nem a zsidó n épnél található.
Ezeréves pártélet a magyarban megérlelte a gondolkozás függetlenségét és csudálatos látni, hogy a zsidóság
többsége nem az ellenzék, hanem -megfordítva, mint
~ás o~szágokban - épen a kormánypárton Tan, nem
támadJ a meg az állami intézményeket, sőt Tédi ó ket.
).la mégis egyiiteig a zsidófélelem me~dott fo~mzani.
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ez onnan eredt, hogy a gentry pusztulása és a zsidóság
vagyoni emelkedése okozati összefüggésbe hozatott.
E tévedést is bevallj ák ma és a magyar köznemesség
ii.dvét már nem látják többé a vállalkozó és iparüzö
osztályok elnyomásában, hanem a modern munkásszcllem beleoltásában az urhatnám kasztba.
De ha el is fogadnők a «magasabb intelligenczia''
kétséges dicséretét és dicsőségét a zsidónépre nézve,
ezt sem magyarázhatnők valami rejtélyes természeti
adomány által, hanem oda utalnánk a zsidó nevelésre
és oktatásra, mely bár rendszerbe nincs szedve és valami híres pedagogiai n év által sincs szentesítve, de
tényleg nagy előnyökkel bir és biztosította is évezredeken át ennek a n épnek szellemi fölényét. Ennek a nevelésnek és oktatásnak saj átszerű rendszere abban áll,
hogy család és iskola soha sem volt egymástól elválasztva, mint a moclern korban. A zsidó család mindig
a legszigorúbban nevelte a fiatalokban a jellemet és
istenfélést, gyakorolta bennök a kegyeletet és a szent
törvények tiszteletét. Nincsen szigorúbb nevelés, mint
melyet a zsidó család véghez visz. A gyermek minden
szava, gondolata, lépése a legszigorúbb erkölcsi birálat
alá esik. Még dívik a zsidóknál a szülők, öregebbek,
tanítók legnagyobb tekintélye. A család a lelküsmeretnek, a kérlelhetelen erkölcsi birálatnak szülő és tápláló
helye. Innen ered a zsidónak mindig kész és éles bíráló
tehetsége. A családi neveléssel párhuzamosan járt a
zsidó oktatás, mely teljesen a szentirás kö1·ül összpontosult. A szentirás és annak éles, kimerítő magyarázatai, az abból folyó dialekUka a zsidó tanulót belebel~ezte az eleven történelmi fölfogásba, szeme elé tBtr-
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totta mindig az erkölcs és a sors legbensöbb összefüggését, megismertette az egész tennészettel, mint isten
kertj ével és kiélesítette elm~jét az isteni ige és az erkölcsi parancsok felfogására, magyarázatára és alkalmazására nézve. A zsidó nevelés és oktatás telj es összhangzásban állottak egymással, a dialektika megköszörülte a fiatal elmét, a család megszilárdította a belé
oltott elveket folytonos gyakorlat által.
Ha állami iskaláink telj esen fel fognak hagyni mostani elavult módszerükkel, ha az oktatásnak eleven, a
szívhez és képzelethez szóló központot fog adni, ha az
elmét dialektice fogj a kiköszörülni és a család, mindig
eleven érintkezésben az iskolával, nemesíteni és meg~
szilárdítani fogja az et·kölcsöket, akkor a szellemi fölény, melyet a zsidónak irigyei neki tulajdonítanak, az
egész ország népének tulajdonává leend. De eddig a
főbaj az volt, hogy az évszázados reakció, mely OsztrákMagyarország~an uralkodott, mindig nagyon távol volt
attól, hogy a népekben szellemi fölényt neveljen és
inkább arra t_örekedett, hogy szellemes és jellemes emberek helyett engedelmes szolgákat és hajlongó bearntereket neveljen. Fájdalom hogy mai szabadelvű kormányunk még nem vette észre, hogy középkori, szolgalelkű elvek szerint foly még mindig a nevelés és oktatás szeretett magyar hazánkban.
Budapest.
Dr. Silberstei1~ Ötvös Adolf.

ÉLETKÉPEK.
Ismeretlen világba vezetlek benneteket, olyan világba, melyben áthatolhatatlan, aűrű sötétség uralkodik, melybe még nem jutott a czivilizácziónak és felvHágoaodásnak egyetlen augara 13em. Kérlek, kövessetek.
Nem kell félnetek, nem megyünk sem Ázsiába, sem
Afrikába. Nem, itthon maradunk, saját hazánkban;
mert ma csak a jesibába, a talmudiskolába vezetlek
benneteket, a magyar jesibába, ebbe a kis komor világba.
Bizonyára ismeritek Szabolcsmegyét, hiszen jelentékeny szerepet játszik a magyar zsidóság legújabb
történetében, s ép így nyilván ismeritek Kis-Várda
városkát, mely ebben a magyében fekszik. Kövessetek
hát ide.
Látjátok ott azt a kis szalmafödelü házat? Oda. megyünk be. Előbb keresztül kell ugyan mennünk egy
igen piszkos, nagyon sáros úton ; de ez nem fog akadályul szolgálni, mert j ó magyar létetekre ehhez már
hozzá vagytok szokva. Kinyitom az ajtót s benn vagyunk a konyhában. Az a levegő, mely itt uralkodik,
rögtön meggyőz bennünket arról, hogy itt nem főznek
}J.olmi finom fűszerszámmaL Balra és ,jobbra a két
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lakószoba nyílik. Előbb jobbra fordulunk. Itt egy különösen nyikorgó hangot hallunk, mely egy ismeretes
héber reggeli imát morzsol le. Midőn kopogtatunk az
ajtón, belülről a sz okásos <c szabad J> kiáltás helyett
gyanús csoszogást hallunk, mintha nagy papucsok
csapódnának a kövezethez. Ebben a pillanatban a lakószoba és a konyha közt levő homályos térben egy rettentően hosszú és sovány alak j elen meg, mely csoszogva mozog előre. Az ismeretlen alak csak némileg
hasonlít emberi teremtéshez, melyre női ruha van
vetve. Nagyon jól ismerem, mert három esztendeig
laktam nála. Van szerenesém bemutatni: Gele Nesómechápperen asszonyság. <c Nesómechápperen •> azt j elenti, hogy «l élekfogó >>. Ezt a sz ép nevet pedig azért
kapta, mert egyetlen haldokló nő ágyától sem hiányzott. Nincs a városban más olyan asszony, a ki olyan
jól értene a beteghez, mint Gele néni. Biztosan meg
tudja mondani, hogy mely órában lesz <cjecziász nesóme >>, azaz mely pillanatban leheli a beteg utolsó
sóhajtását. És ha azt mondja: <c gyujtsátok meg a havdőlékat l>) (a viaszgyertyákat), akkor senki sem kételkedik többé, hogy a haldokló lelke már annak ajkán
van. De nem csak a betegszobákban imádkozik, otthon
is folytonosan ázt cselekszi. Nagyon sokat ád a korbanmincha-sziddur-jál·a, de sajnos, annál kevesebbet a. tisztaságra. Emellett virágos orra azt is árulja el, hogy
minden jámborsága da.c~ára a vizen kívül még más
valamit is azok inni.
Itthon vannak a bócberok ? kérdjük őt.
Gele néni csak néma kézmozdulattal felel, mert most
vógzi reggeli imáját, s a míg be nem fejezte, nem fe-
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lelne még a királynak sen1. Rámuta.t a balra nyiló
~j tóra. Belépünk oda s a bócher-szálláson vagyunk.
Meglehetős nagy, de szegényesen világított, padozatlan
szoba, melynek falairól csöpög a nyirkosság. Mindjárt
az ajtó mellett egy ősrégi kályha áll, mely azonban,
bár deczember van, nincs befütve. :Niellette egy nagy
láda foglal helyet, mely ruhatárul szolgál, felső részét
azonban mosdó-asztalnak használj ák; láthatj átok, most
is rajta van egy nagy dézsa, egy pohár és egy vizes
kancsó. A láda és a kályha közt a falba vert !?Zegen
n égy talesz-zacskó csüng meg egy töTülköző kendő ,
melyn ek színét nem lehet pontosan megállapítani, de
ha közelebbről vizsgáljuk, akkor föl kell tételeznünk,
hogy eredetileg fehér vászonból készült. Egészen fenn
két durván ácsolt ágy áll s mert egyik szombattól a
másikig nincsenek megvetve, ugyanolyan színe van,
mint az említett törülközönek. A szoba közepén egy
hosszú, zöldre mázolt asztalt látunk ; kétfelől fa padok
fogják körül. A padokon négy fiataJ ember ül. Sajátképen fiUk még ők, gyerkőcze az istenadta mind a
négy, de mivel hosszú szárú pipákból pöfékelnek és
nagyon is komoly arczczal gunnyasztanak hatalmas
foliántok fölött, férfiaknak kell őket tartanunk. Négy
bócher ez a :fiatal ember, a kik a Nesómechapperennél
albérletben laknak. Az elsőt Szimche Zbarevnek, a
másikat Smáje Jvl i.zselabricsnek, a harmadikat Chájem
Sztrapkevnek hívj ák, a n egyedik neve: kisasszony.
Egyéni nevükkel csakugyan így hívják öket, de mivel
a jesibában több hasonló nevü bócher van és chukkeszhaggój (nem zsidó szokás) valakit családi nevén szólítani, a mit egy jámbor bóchernek soha sem szabad

ELETKÉPEK

267.

tennie, tehát mindegyiket külön arról a \árosról nevezik el, -a honnan való. Szimche Zbarev tehát zborói,
Ch áj em Sztrapkev sztropkói, Smáj e Mizselabrics pedig
mizselabricsi. Nos igen, mizselabricsi. ~li ért néztek
rám oly furcsán? Nem tudjátok talán, hogy merre van
Mizselabrics? A térképen, az igaz, Mező-Laborcznak
hívják, mi jámbor bócherek azonban csodálatos szép
nyelvünkön Mizselábricsnak n evezzük, mert az zsidósan hangzik. H ogy a negyediket miért nm-ezik kisasszonynak, azt később fogjátok megtudni; előbb jól
meg kell ismernetek hőseimet.
Valamennyinek fölötte áll Szimche Zbarev. Ö már
tizennégy éves korában chazer-bócher (korrepetitor)
volt, most azonban, hogy három évvel idősebb, a legjobb és legtiszteltebb bócberja a jesibának. Még pedig
joggal. Mert Szimchének valóban rendkívüli szellemi
képességei vannak, korához képest nem minden nap
előforduló olvasottsággal bir a talmudban; bámulatos
éleselműséggel ért hozzá, miképen kell egy c(pseteltu
mondania és a távoleső fogalmakat müvészileg összekapcsolni. Emellett igen jámbor, mondhatni, bigott.
Nem csoda tehát, ba általános szeretetnek és tiszteletnek részese. Még Reb Itse is a ((szófér '', az egész község legtüzesebb chószidja is, a ki évenkint háromszor
zarándokol Uj-Szandeczbe, hogy megkapja az ottani
csodarabbi áldását, - ez a nagy cbószid is azt szokta.
mondan:i:
Valóban, Szimche Zbarev jó, jámbor gyermek, egy
feinszbócher.
Az ~az, hogy hozzá teszi mindig :
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De, beavajneszénü horábbim, Isten ne vegye bűnül,
csöppet sem hasonlít egy jámbo1· zsidóhoz.
És ebben tökéletesen igaza volt Reb Itsének. Szimche
Zba1·evnek a külsej e csakugyan n em árulj a el a zsidót,
még kevésbbé a bóchert; mert nincs neki sem görbe
háta, sem beteges, sápadt arcza, ellenkezőleg egészséges, erős, nagy, nyulánk, arczvonásai nemes formájúak, nagy, kék szeme 1·itka szépségű és csodálatosan,
varázslatosan ragyog, a mikor valamiről lelkesülten
beszél.
Smáje Mizselabricscsel már mostohábban bánt a
természet.. Ő rajta már messziről megismerik, hogy
nem csak zsidó, de bócher is; mert ifjúsága daczára
is - hiszen mindössze csak 17 éves - már meg van
a görbe háta, akkora, hogy egy vén tudósnak is becsületére válnék s olyan nagy szakálla, melyet bátran
fésülhetne, ha egy jámbor bócher egyáltalában fésülné
a szakállát. Vonásai kissé nyersek, nehéz fej e majdnem
aránytalanul fejlődött, úgy hogy meglepi az embert
nagyságával; de szemében az élet, az értelem és a
szelidség csodálatraméltó kifejezése tündöklik. Nincs
meg gondolatainak az a marész sasszárnyalása, mely
a komoly talmudtanulmánynál majdnem elkerülhetetlen, e helyett azonban tiszta, világos logikával dolgozik. Hetekig képes elmélkedni a talmud egyetlen lapja
fölött, de jobban is érti, mint bármelyik kollegája.
Egy szóval, ő töprengő, fürkésző lélek, mely lassan,
fokozatosan, de annál biztosabban találja meg az igazságot. És nem csak talmudtanulmányokkal foglalkozik,
hanem bibliai studiummal is, amire száz bócher közül
ali~ vállalkozik kettő . Igen, Smáj e Mizselabrics ala:po-

san jsmeri a bibliát, sőt még Ibn E zra és Kimchi komentárj ait is t anulmányozza, persze csak úgy suttyomban, mert Abraham Ibn E zrát és Dávid Kimchit nagyon szabadelvű bibliamagyarázónak tartják a jesibán,
a kiknek müveit nem sza,bad olvasni. Dc Smáje olvassa,
sőt mi több, érti is, úgy, a mint sok egyebet ért, a mihez társai n em értenek. Ö például kifogástalanul, a
helyesirás minden szabályának megfelelően tud hébel·ül írni, s ezzel megint fehér holló a j esibán; mert
nyelvtant, még héber nyelvtant is nagy bűn tn.nítani
vagy tanulni a jesibán. A 1ni Smájénk som a jesibának
köszönbette héber nyelvtudományát, hanem atyjának,
a ki Oroszországból beköltözött metsző volt. Ott pedig
előbb a héber nyelvet tanulják, azután a hibliát s végül
talmudot.
Chájem Sztrapkev nagyonkülönös ifjú. Most 16 éves,
de jó két esztendővel idősebbnek látszik. Ö a legvígabb
ficzkó az egész j esibában . Neki mindegy, akár van ünn ep, akár gyásznap, akár bőjt; valamennyit egyforma
jó kedvvel tölti. Mindent megt esz, a mit egy jámhor
bqchernek megtennie nem szabad, mégis mindnyáj an
szeretik. Nincs zsidó szakácsnő a. városban, a kinek ne
udvarolt volna, természetesen nem más czélból, mint
hogy megtölthesse a gyomrát, a mi legtöbbnyire sikerül neki. Neki mindent megbocsátanak, mort - vajjon
megmondjam? - azépen tud énekelni. Szombat este,
mikor az egész jesiba és a község nagy része is a Bészhamedresben van összegyűlve, az ősrégi Zemirószt
énekli, s mindenki föllelkesül, el van ragadtatva.; ha egy
más alkalommal a Jómkipput-liturgiából tl.d elő egy
mélabús éneket, akkor nem csak u.z asszonyok szeme
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lH,hncl könnyho, hanem szemüket t örlik a legerősebb
szívii fórfiak is. Chá:jcm nem csak azépen és érzelme*
f.wn énekel, hanem meg van az a képessége is, hogy
hán:ne]y mnb01·t vagy hangot híven utánozhat. A mult
pul'imkor gazdasszonyának maszkj át öltötte fel és utánozta, hogy miképen azokott imádkozni a haldoklóknál. Megesküdhetett volna az ember, h ogy a Nesómecbapperen asszony áll előtte .
Ellenben a cc kisasszony" még valóságos gyermek,
alig több, mint 12 éves. Azért nevezték el így, mert
olyan tulajdonságai vannak, minökkel szel'intük nem
bírhat fiúgyermek, annál kevésbbé egy bócher. Igy
például nagyon szem érmes és rendkívül érzékeny t ermészetű. Nem csak hogy n em értett sziluát sem a koldulás meston~égóhez, de hogy ha valaki egy sértő szót
mondott neki, órákon át képes volt shni miatta. Azután különöa érzéke volt a tisztaság u·ánt. Nem csak
tt maga n1háit tisztította ki, hanem a társainak ruháü
is. Ámde ez a gyermek sok tekintetben prototipusa
Hzámos más bóchernek, mert amint ő 12 éves korában
30 1nérföldet gyalogolt Hevesmegyéből, hogy KisVárdúra jusson, úgy hagyja el számtalan hasonló korú
gyern1ek szülöhelyét, hogy egy többé-kevésbbé távoli
jcsibát keressen ek föl. És igy kénytelen vagyok elbeszélni, miképen lett ez a <<kisasszony" bócherré. Rövidre szaboro u. törtón et et, mert a l egszomorúbb a viJú,gon u.z u, gyermekkor, melynek nincs napsugara..
Ilyen gye1·mekkort élt a mi kisasszonyunk. Már születéaekor sem fogadták azzal az örömmel, o. melylycl az
új világpolgárokat szokás fogadni. Anyja súlyosan
tnegbctegedctt, midőn életet adott neki, atyja. n~tgyon
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s.zegény volt. Melammedj e (ta,nítója) egy kicsi, alig 50
tagból álló községnek. Gondolhatj átok, ho~ nem _v olt
elég fizetése egy betegápoló fogadásá1·a, an·ol meg ~pen
nem lehetett szó, hogy dajkát tartson gyermekenek.
Tizenegy éves korában kapta legutoljára a legédesebb
és legszentebb csókot : az anyai csókot. Késöbb atyját
is eltemették. Sokan voltak a kis községben, a kik hű
tanítójuk elárvult gyermekéből iparost akartak nevelni,
de akkor megszólalt lelkiismerete: Micsoda, te m eaterember akarsz lenni, s talán még a szent szombaton is
dolgozni ? Mit fognak mondani a sírban nyugvó szüleid? Nem mondta mindig jó atyád: Tanulj szargalmasan fiam, akkor te is derék bócher leszesz! Vajjon
nem volt drága anyádnak az eszménye az, hogy
j esiba-bóchernek lásson? Nem, el kell menned a j esibába!
Épen tavasz hónapja volt, az a hónap, mikor számtalan bócher járja keresztül-kasul az országot koldulva,
éhségtől üzetve; azok az általunk jól i. mert nyomoruBágos alakok, a kik hónuk alatt a «talisz-bájteh -lal
minden zsidóh zat fölkeresnek sorjában és belépnek
párosával, a nélkül, hogy kopogtatnának, s kalapjukat
fejükön hagyva, megállanak az ajtóban s ott némán
kegyes adományra várnak. Majd mindenik évenkint
kétszer azokott hasonló úti·a vállalkozni, hogy megfizetheese azt az adósságot, melyet a fél esztendő alatt
csinált. Igy nem volt nap, melyen néhány «snorrbócher 1> n~m kéregette volna végig a ki helységet.
A szerencsetlen árva fiú szinte irigykedve nézett rájuk
8
azt g~ndolta. (c Ah, ha már én is ilyen nagy lennék J •
De une, egy napon két kicsiny, igen kiosi bócber
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jHtL ~ ~~~·ad< ÍH l u'L~ rc'> l -Ju't,~ t'IL llwutc•lc, ll ol<i l< iH adtftk kcgyoH nlnJJI i ~H II IH. IIH< kor WIbtttot·oclott fL (( ldFHtHazony))
l<i tll'tll<o~of,t, hogy vmwtl>jiik loHr. It fnlllhltrl óa kótd ezto'
•ltovt'L vnlé1l< ~ 11 M llllldwHink VILgy unl< ÓH HilH<Hzó n tanu-'
l uni ", fololtole
11!H lllOHHY.O VtLJl i lill Oll Hv. ikHY.Ó ?
Biv.ony 11 i uoH HWHHzo. Móg n i n eH kót hoto, h ogy oll

jüit.iink ontutn H out llllÍ r itt vngynnlc
1\ ót hoto t kiti ltott n fil't <.lHoclt\Jkov.vn,, 1no rt hiszen ő
tnóg Ho bn Hom volt, tt'll HY. i i l ő fölelj o hn,tlirán. lbA nom
l'ld to1< u.v. ú to n ~
0 Htolm l MitlH fólj ii nk ? A kutyák tnogug11tnak, dc
twm hnt·u.putLl<. A km·oHv.tylln gyor1nokok utánunk kinhaUjt\lt: Y.Hidó, Y.H idó l <l o nou1 hántntutk honnünket;
oll onkuzölog, hn tnogkótjiil< őket, nwgnruta~jt~k a zaicl6k ht'tznit, H nv.M,u nmn vagyn11k uli bóchorek ?
Nmn hordj uk nutgunkltnl n taliA~-~noAkóban u, ozio~ iH~t t'1s tofillint ós I>ávid szcut ~solttírait, a nom
inu\.clkozzult naponkint a 'refillasz-Haclereobct? Mitöl
féluónk ha\.t ?
l•' i úl< l ~~~n iHa~orctu()k ohnenni Hzikszóra, a j esibába;
lH\I'Iolc, vigyot }, ol ong01n nutgatokkal.
Nom lu\,umn ón, Jolol t tt kis hóohorok egyike, hanem
n~ t. ol<>ro iH 1nog koll 1nontlttuon1, hogy 1nóg legalább
nt\~y hótig k ll vt\ndorolnunl , lllOl't tndod, s~ üks<'günk
va~n tuóg egy ohn.~o r-hóohorra, az ttzonlmn nom. tanulhat volünk ingyen, 111ort tnnga is azog0 ny, tohat 1ni
tizetünk nold fólesztmulőt't' 15 fl'tot. Íi1rto<l ? Tizenöt
forintot p~ngl~h~n. l>o n1ivol n. szüloink s~ogó ny eroborí'k R netn atlhn.tnnl\ pt•,uzt, luit óvcnkint kótszor addig
lllegyünk kó1·ogotni, tuig nl()g núnl korostük tt 15 frtot.
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.Jm;zwl, mon<lá azután útitárBának, mutasd meg csak,
rn ccldig }{eJl m ég me n n ünk.
:JoH~ül l<ivctt kopott 1\abátja zsebéből egy hosszú ív
pa1)ir<mt, rn ely teJe vo lt irva h<;ber hetükkeL X égy várm egye helységének neve volt oda j egyezve. Olvasni
kezdte a n eveket.
De hát h ogyan ismoritek mind ezeket a h elységeket?
kórcló a tapasztalatlan fiú ámulva.
Bolond! felelt Joszel, vannak ami j esibánkban nagy
bóchcrok is, a kik már mindenütt voltak ; "\'"an azonban egy, Gcdálj e Szcmergüt (Szentmargittai) a n eve,
a ki netn csak hogy cl tudj a mondani az ország összes
helysógoit, dc azt is meg tudja mondani, hogy mennyi
pónzt lehet mindenholységben gyűjteni. Két forintértcsinál n ógy hétre szóló strézelt (útiterv, - Sti·asse, Stróz,
8trózol , igy képz ődött ez a gyönyörű szó. Tanuljatok,
íilologusok), nógy forintért nyolcz hétre szólót. Mi hár onl forintot jgértünk n eki, ezért hat h étre készíte tt
n ekünk útiter vet, s mivel alig tettük m eg eddig az út
harmadrészét, s nin cs egészen öt forintunk, l egalább
is móg egy hónapig kell vándorolnunk. Tehát eljöhetsz
volünk?
Nom, felolt a leendő bócher, olyan nagy útra nem
Hzánbatom el magamat; de kérlek b enneteket, hadd
írja1n le az útat innen Szikszóig.
Telj esítették ezt a kérését. A fiú, a ki atyjtitól tanult
tnagyarul és nó1netül írni, magyarul írta le a zikszóra
vezető út m cllctt fckYö h ely égek neT"ét, s ez annyira
felizgatta a rnunkácsi fiúkat, a kik most látták elö~zör
ezeket az írásj egyckct. hog): alig bírtak mngukknl.
A min bizonytint n cn1 fogunk c odálkozni. ba tudjuk.
A& L\UT l~ vkönyvé 18~
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hogy ncnlcHak 27 évvel ezelőtt n em ismert, de ma sem
ian1er a logtöbb lUutlltácsi zsidógyennek más abc-t
1uint a hébort.
'
lVfrg ugy~naznfLJ1 oRt o, mikor a hitközsóg tagj ai összegyültek n kis i.mttház előtt. Hob Maj se sa1nmosz közölte
n fontos uj ságot, h ogy az árvafiu el fogja hagyni a helységet, u tort bóchor lesz. Nom találkozott egyetlen ember sNn n. köz~égb en, n. ki m eg akarta volna gátolni a
gyermeket föltett szándókiLban, mert mindenki nagy
hünnok tartotta volnn., hogy visszatartson egy gyerrookot akkor, mikor H.z tn.uulni akar. Másnap r eggel
házról-házra járt a fiu, hogy elbncsuzzók az ismerösöktőL Több asszonnya.! 1uogesett, a kik jó barátnői
voltn,k n.nyjának, hogy m egcsókolták s keservesen sírtak. Min<len házbn.n adtak n eki egy kis p én zt utiköltségre s mindenütt ugyanazokat a szavakat hallotta:
«Légy jó és szot·galmas, gyermekem, az Isten meg fog
segiteni ''· És ö miudig igy felelt rá : <<Igen , én j ó és
szorgalmas leszek» .
Erre vette a taliszbájtlit, mely elég nagy volt arra,
hogy fehórnemüj ét iA heletegye, aztán meut utjára.
A falun kívül m óg egy utolsó, igen szomoru bucaulátogatáat tett, n1ert ott volt a temető. Leborult a két ~ir
halom közó, melyek legszentebb ós legdrágább kincsét
rejtottók, kasorvesen sirt, még itt is hallotta a sírból
hangzani: c1Légy jó ós szorgalmas, gyermekem, a jó
lst~u mn.jcl megsegít». És most tovt\.hb, tovább az egyetemre, n.zaz Szikszóra, a j osibába. Az utnzása n em volt
kietlen. Minden htu·mn.dik-uogyodik (n·ában talált egy
pár vándodó társat. Néba-nóha találkozott ogy jó lelkü
paraszttal, a ki szivesen fölvette szekerére s elvitte j ó

darab utra. Igy került utazásának kilenczedik napján
Miskolcz közelébe. Körülbelül 3 órát járhatott már ezen
a napon, midőn egy keresztut1·a ért, s nem tudta, jobbra
vagy balra vezet-e az ut innen a városba. Leült a
gyöpre, hogy várj on, a míg olyan valaki ütődik eléje, a
ki meg fogj a neki mutatni az utat. Alig ült nehány
perczig, ugy tetszett neki, mintha egy éneklő hangját
hallotta volna a távolban. Nemsokára a szöveget és
a dallamot is jól kivehette. Hogyan? Lehetséges? Hogy
itt a nyilt országuton énekelj ék a régi Kol Nidré éneket? A fiu fölkelt s abba az irányba ment, a honnan az
éneket hallotta, s valóban, nemsokára megpillantott
egy bóchert, egy magában vándorló bóchert, a mi
igazán a legnagyobb ritkaságok közé tat·tozik: mert a
bócberek rendesen párosával járnak, nem többen és
nem kevesebben, minthogy igy követeli ezt a snon·etiquette. Nagy örömmel futott eléje és a szokásos
sólom-aléchemmel üdvözölte az ismeretlent. ~fegkér
clezte mindj árt azt is, hová való és hol tanul. cc Sztropkovból jövök felelt az és Kis-Várdára megyek . - «És
hol tanulsz te 'J,, - ccSzikszón, azaz, hogy csak fogok
ott tanulni, felelt a kis fiu, mert én még csak most
megyek először a jesibába. >> -No akkor szép jesibát
kerestél magadnak, szólt a sztropkói gunyosan. Hiszen
Szikszó sajátképen nem több, mint egy nagy chéder,
a hol az ember egy tisztességes psetlt sem hallhat. Ha
van eszed, nkkor velem jösz Kis-Várdára, ott aztán
láthatsz j esihát; több mint 100 bócher van ott, már
nagyobbrészt szakállas emberek, mindegyik kész Iamden (tudós). Ha azok pilpel-be (vitába) bocsátkoznak,
akkot· csak ugy reszketnek a beszbamedt·es falai. Hát
1
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még a mi rabbink! a mi jó, nemes rabbink. Ez egy
n&ooyon híres gáón ám. Ne legyen Chájem Sztrapkev a
nevem, ha a mi rab b ink n em egy emberalakba öltözött angyal,). - A leendő kis bóchér áhitatosan hallgatta ezeket a szavakat, örült, hogy talált valakit, a
kihez csatlakozhatott s n em kevéssé volt büszke arra,
hogy egy igazi josiba-bócherrel mehet együtt, ha csak
koldulni is. És Chájem Sztrapkev, a ki tegnaputközben
összeveszett utitársával s e miatt megvált tőle, szintén
örült, hogy talált valakit a kivel osztozhatik a gyalogutazás fáradságában, s mikor megtudta, hogy kis társa
árva, szinte barátsággal vonzódott hozzája, mert hisz ő
is elvesztette már évekkel ezelőtt szüleit. Igy mentek
együtt K.-Várdára, s amint már láttuk, hívek maradtak egymáshoz, mert mind a ketten Gel e Nesómechapperennéllaknak s mind a ketten cházer-bócher azoigálatot kapnak Szimche Zborevtöl és Smáje Mizselabritztöl, a kik szintén itt laknak, s a kik abban a pillanatban, hogy belépünk a szobába, összecsapják könyvüket.
Mind a négyen fölkészülnek és elindulnak az iskolába, követni fogjuk öket, mert valóban érdemes a fáradságra, hogy megnézzüD.k egy ilyen bészhamidrást, a
mikor az egész jesiba össze van gyülve. Ha nincs is
szépség rajta, de le kell bilincselnie a szemlélö figyeimét
meglepő idegenszerüségével. Egy saj átaágosan idegen
világ buja tnltengésében látjuk egyszerre magunkat.
Mihelyt belépünk, észreveszünk egy 25-30 főből álló
gyermekcsoportot, a kikközüla legidősebb mintegy 13
éves lehet. Ezek is bócherek. A <c kisasszony)) a ki alig
ismeri még a talmud betüit, a talmud szelleméről még
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alig van sejtelme, a kitünő Szimche Zborevvel ugyanazt
az előadást hallgatja.
De hát ez így van nálunk a j esibában, itt nincs osztályrendszer a mint egyáltalában nem a j esibában találták ki a rendet és fegyelmet. A 1·abbi mindennap
megtartja előadását, a ki el ég érett, az megérti és megcsodálj a, a ki nem elég ér ett, az tart magának cházerbóchert, a kinek az a feladata, hogy minden előadásra
kellöképen előkészítse, az előadáson hallottakat emlékezetébe vésse az ismétlés által, ami épen annyit j elent, mintha egy jogász az első gymnasiumi osztályba
járó növendékét egy Kövi előadására akarná előkészí 
teni s mindjárt az egyetemre vinné magával. Ezek a
gyermekek ép ugy gyalog jöttek ide, mint a ckisaszszony '', s ha nem is árva gyermekek, mégis igen szegény
szülők gyermekei, a kik nem hoztak semmi mást hazulról, mint szüleik áldását és az obligát talisz-bájtelt. Sőt
a legtöbb esetben meg sem tudtak otthon egyezni. É s
miért eresztik a szülők ily módon világgá? Meg akarják könnyíteni a sok gyermekkel megáldott szülök
az élet harczát, vagy pedig - és ez a gyakoribba hiuság sarkalja öket, hogy elvakítva a vallási tulbuzgóságtól, mentöl előbb a j esibába küldhessék gyermekeiket. Igen, a hiuság! Ki irná le azt a menn\ei boldogságot, mely nem egy zsidó anyát hat át, mik~r azzal
kérkedhetik: ((Fiam j esive-bócher ». Oh, te legboldogabb órája életemnek, te ö1·ökké feledhetetlen marad z
nekem. Az a boldog óra tudniillik, melyben alig 9 éve
ko1·omba.n, egy téli este első talmud-leczkémet mondtam
fel édes apámnak. J ó anyám szembe ült velem é le te
a neki érthetetlen szavakat, melyek aj knimról hang-
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zottak, és gyöngéd arczán az örömkönnyek árja omlott
végig. És mikor lefeküdtem s j ó sz ül eim azt hitték,
hogy már alszom, azt mondta édes anyám: cc Ez a gyermek, Isten segítségével jesiba-bócher leslí >> . cc Még pedig
kitünő » felelt atyám. A boldogság egész mennyországa
szólt ebben a pár szóban. Elfelejtették a szegénységet,
a nyom.oruságot, a sulyos betegséget, mely akkor már
anyám szivén rágodott, mindent elfelejtettek, mert hisz
fiuk jesive-bócher lesz, e még pedig kitünő>>. Mi egyéb
kivánni valója lenne még egy jámbor anyának a
földön?
Másfél vagy két hónapi kóborlás után végre odaér a
fiu valamelyik j esibába. A félév első két hete azz aJ telik
el, hogy a :fiu fáradhatatlanul igyekszik egy pár <c napot >>
(ingyen étkezést) szerezni, a mi az élénk verseny miatt
néha nagy nehézséggel jár némely helységben. Rendszerint kevesen is dicsekedhetnek azzal, hogy a hét
minden napjára el vannak látva cc nappal», különben azt
is kielégitő vívmánynak tartják ha 3-4 napot ezerezhetnek egy héten. Egy ilyen «nap l> reggeliből és ebédből áll. Sovány vigasztalást nyujthatnak a néhány
jesibában meglevő ccmezónósz-egyletek», a melyek a
legjobb esetben is csak 2-3 forint segélyt adhatnak
havonkint a bóchernek. Olyasféle jövedelmi források,
mint a leczkeadás, bizony nem igen állanak rendelkezésére a bóchernek, mert az ö profán tudományának
jegyzéke, a melyböl oktatást adhatna, rendesen nagyon
csekély. Nem is birja megvárni a fél esztendő végét,
mert már híjával van a legszükségesebbnek is. Legalább hetenként egyszer ki kell mennie a szomszéd
falukba, hogy valamit gyűjtsön. A rabbi, bármennyire
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bántja is a dolog, teljesen képtelen valamit tenni tanítványainak e rossz szokása ellen; maga is belátja, hogy
lehetetlen ennek elejét venni. Semmit sem felelhet a
szánalomra. méltó teremtéseknek, miko1· inti öket, hogy
hagyjanak föl már egyszer a Íealázó koldulással és
fordítsák inkább a tanulásra a drága időt, mikor azok
a legtöbb esetben jogos panaszaikkal állanak elő. Igy
mulik el a félév, a nélkül, hogy szellemileg jelentékeny
haladást tehetnének, sok szükölködés, nyomor közt, és
ugyanilyen viszonyok között kezdődik és mulik el a
második, harmadik, negyedik, míg a kis fiuból nagy,
fölcseperedett suhancz lesz, a kinek már nem illik egy
chazer-bóchernál tanulni. A korrepetitort elküldik és
J oszeleból J osz ef lesz, de a kiben tudás dolgában még
mindig igen jelentékeny rész van a kis J oszelebőL illetékes helyen nem igen vonják szigorú ellenőrzés alá
az érettségi fokot, me1i szivesen engedik a bóchemek,
hogy megszabaduljon a korrepetitor sulyos terhétől.
Ennek azonban az a következménye, hogy a tanulót
abban segítik, hogy előre elvághassa az utját az alapos
képesítés lehetőségének. A hol hibásan !~akták az alapot,
ott nem lehet szilárd, biztos épületet emelni. A tudás
mindig hézagos, töredékes és felületes marad. Azt
hihetné az ember, hogy az uj korsza-kbanjelentékenyen
megjavult a helyzet; de ez nem ugy van. A valóságban
csak most kezdörlik igazán a vigasztalatlan helyzete a
bóchernek, mikor belépett a felnőttek sorába; mert
most már a j övőbe kell tekintenie. A haladó korral
együtt napról-napra élénkebben jelentkezik egy méltóbb életmód megszerzésének szüksége; az illető szégyenli a czafatokat, malyeket gyermekkorában még el-

viHelt, •tz olloruUló.H, nwlylyol a.nnyi nólkülözóHnok
nózoLL vn.lnlat H:4omó lw, IM'. ia<>k folynmú.n rnogtöl't, ugy
~~ LoHL min L1t l(, lo)( poLyh iidtol>l>ö válL. Aldwr 1nég Hoklml kóuyo bnoRobb IL kolclnlliH, H.í'.oro~ ogy kis pé11.í'.t volo
ÖH 11. W nom 1wll 6h0ímio. Minclig több óa több i dőt
íddo.í'. IL lw lclultl.Arn., ugy hogy végr<' rn(u· ki ~áró lngos
foglnlkoztÍHit loH.í'.. lfn~ u.v.nt{~n Vfdtdd nagyon tnlmogy a
lutt{tl'o ll , lll<kor vógrr n rabbi m6giH kénytelen őt kiLot·omtoni, tL.í'.m~ kitiJtn,ni lt.í'. at6'aclásokr6l. Bz n rondHZitluíly kiilünl>üll uoru ér solott, mor t id ővol annyira
Hiily( clt n. moHto1·ségl><'>l ko]c1ulc'>nak orl<ölcsi 6rzolme,
hogy min clon Ól'.í'.<ÍkonyHégót olvoHztotto. A kiv.~íratás büntotéHP <.'HI\.k ork<Hos j biintctt'H, ez oFw tbcn toltát telj cAen
o lvm~v.tott<' luttlí:;tU. A kitiltott ogyav.ori:i.on on godelmoskt'dik 1t tiltt.lmunnk, ohnnrtt.d av. előadásoluöl, molyokh<H ugy HOm volt lHLHznn, R ft koldnlf\s meAtors6g6ből
tW<>k <·~<\lw iHmót HZttporoclott. ogy tiAztolotrem6ltó tn,g. gnl, It ki solm <'li<\tt\hen n on1 fog töbhó hnnonrlani cnől
tt- fo~lu.lkozt\Rl'Ól. Htt azonban azt hiszitek, hogy tulHó.goH f~keto kópet fm~tetten1 ez állapotról, akkor olvaaHtitok ol n, lcgm·thocloxahh zHidó lapot, mely HanuoVt'ttihnn j<' l<' nt meg. JeHchurun n czime és Hirseb
szorkoHztotto. l ~8~1- httn 1L novozott folyóh·ntban egy
magym· 1·abbinu · t>gy czikksoro~mtot tett közzé a
mng_yn r j oR ihttélotről, R o 11iperorthoclox Jeselmrun lnphnn ugy tokintik n l>óohornok n, mestors6gszerü kolrlnhtHrn nt ló littéró. ét, ro int tenuószotcs dolgot. B bből az
világlik ki, hogy turt uu\.r tLz or thodox körökbon is Inindig johhnn ~R johhn.u mcggyöl\Orodzik az n. tn<la.t, hogy
1\ mi jesihu.-intózmt', uyünk jt'lonlogi n.ln.kjál>an nem
tarthat<) fenn sokáig.
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· Dc legyünk igazságosak. Nem minden bócher lesz
koldus. A kezében volt mind~gyiknek, de vannak, a kik
idejekorÁin elvetik a koldusbotot s tisztább szférák felé
fordulnak. A ki nem ismeri telj esen a j esibát, az nem
képzelheti, hogy mi minden nem lehet egy jesibabócherból, és tényleg lesz is. Alig három évtizeddel
ezelőtt hazánk egyik érseki azékén egy egykori j esibabócher ült. Csak nemrég látogatott meg ennek az érseknek egy rokona, s közölte velem, hogy nemcsak
megtartotta halála napjáig zsidó családi nevét, de zsidó
családi szellemét is, s mikor l irtelen meghalt, igen sok
zHidó siratta meg. Nehány évvel ezelőtt a bécsi Szt.István dóm tiszteletreméltó csarnokában egy virággal
borított, díszes koporsó állott s a temetésre nemcsak
Bécs városának előkelő sége jelent meg, hanem az udvar
is, ő F elsége pedig egy királyi herczeggel képviseltette
magát a temetésen, a melynek ezertartását maga Gangelbauer érsek végezte. Az a férfiu, a ki abban a koporsóban feküdt, egy félszázaddal előbb egy kis morva
városkából talisz -bájtlival a hóna alatt vándorolt a
nikolsburgi jesibába. Akkori uti tá1·sa ma is él, mint
Európa egyik hirneves embe1·e, sőt egykor szintén,
nagy pompával fogják eltemetni a Szt.-István templomból. .
Ha egy bócher elhagyj a a j esibát, hogy más pályára
lépjen, ezen az uj pályán is csodálatos szivóssággal és
kitartással marad meg, és olyan ellenálló erővel, mely
bámulatba ejti az embert. Az éhség, hidegség, szükölltödés egyszerü játék neki, s ha eltökéli, hogy ezzé vagy
azzá lesz, bizonyosan meglesz az. Voltak a jesibábau
olyan kollégáim, a kik t 6 éves korukban még semmit
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sem tudtak a héber olvasáson kívül; negyedfél év
mulva már letették kitünő sikeTrel áz é1·ettségi , izsgálatot, további 8 év mulva már kiváló állást foglaltak el
a társadalomban. Mindezek pe1·sze csak elszigetelt,
ritka esetek, de igaz és m a is beváló zsidó közmondás
az, hogy a bócherből mindent leh et faragni. Egy igen
ismel't fővárosi ruhakereskedő ezég kiszabój a éveken
át tanult és éhezett velem a. jesibán. Bécsben a TaborstJ.·assen van egy elegán s bo1·bélymühely, tulajdonosa,
a ki oly ügyesen kezeli az ollót, valaba cházer-bócher
volt. Az, h ogy néhány éve Brüsszelben a Tav. de la
Régeneeben egy volt kollegáro hozta a fekete kávét,
egyáltalában n em lep ett m eg; Bécsben és Berlinben
már régebben találtam olyan pinczéreket, a kik bócherek voltak. Meglepett azonban az a kaiTiér melyet egy
más jesiba-társam, Ajern Chorletevitz (Korlát) ér t el.
Ez addig tanulta a zsidó theológiát, a míg igazán kitünő - vasuti kalauz lett.
Ámde már messze eltértem tárgyarn tól. A beszhamidrásba vezettelek benneteket s megálltam sokáig az aj tóban. Menjünk hát to-vább a tágas tanterembe, mely
időközben megtelt. Tarka gomolyban vonulnak föl
előttünk a különböző alakok, komoly, gondolkozó
arczok, a m ély bar ázdákkal átszőtt homlokok fürkészö
lelkük tükre ruházatuk és magatartásuk ellenben a geniális hanyagság ké11e : ezek T"áltakoznak a sima, vidám
arczn fiatalokkal, a kiknek minden \Onásán a dolce far
niente hitvallomása látszik s öltözetük is a legutolsó
divatlap ezerint készült. Mert K.-Vthda igen hiTes
jesiba, és nemcsak a ~zegények, de a gazdag bócherek
és eljönnek ide, a kik azonban a talmud tanulását csal5

kicsinyes mellékességnek tekintik s főfoglalkozásuk a
kártyajáték. Itt van például Majse Jálebágede, egy öles
ficzkó, a ki ugyan minden nap ott van az előadáson,
mert különben ki.kergetné a rabbi a jesibából, a nap
szabad óráit és az éjszakát is azonban a kártya-asztal
mellett tölti. Persze ő megengedheti magának ezt a
fényiizést, mert az atyja igen gazdag bérlő Jálebágedében. Két tőszomszéd helység ez Komárommegyében,
melyeknt:Jk rendes neve : Gy ala-Bagota. Az ablaknál áll
Mordche Czélem, Czélem városáról nevezve. Ezt a várost
bizonyára ismerítek, mert nemcsak a jesibán, hanem a
«müvelt• pozsonyi zsidók is Czélemnek hivják KémetKereszturt. Ez a Mordche Czélem egyike a legjobb kalabriás-j átékosoknak az egész vát·osban; ez pedig jelent
Yalamit. Daczára azonban annak, hogy ilyen jó játékos
és a jesibán hallatlan nagy összeget, 50 forint ha'i
pénzt kap hazub:ól, mégis mindig pénzzavarral küzd, s
alig van bolt a városban, a melyben ne tartoznék.
A mnlt őszszel, mikor már nagyon szorongatták a hitelezők, atyja azonban nem akarta fölemelni havi }Jénzét,
~Iordche Czélem elment a tánró-hivatalbas sürgönyözött az apjának, hogJ· ő, tudnüllik a )Iordche halálo
beteg, ha látni akarja az apja, jöjjön azonnal. Mielött
a 24 óra mult volna, a m egszomorodott apa már ott
Yolt, s meg is találta kedves magzatát - a kártya-asztalnál. Mordche határtalan meglepete t szinlelt a Táratlan látogatás fölött s midön atyja fenyegetözött, hogy
szigoní. Tizegálatot fog indittatni, kiküldte a sürgönyt,
Mordche kérte az öreget, ne tegye ez?, mert ö senkit
sem akar bajba keverni. «Mert tudod apám - mondta
a legá1-tatlanabb pofá.,al - nekem igen ok irigrem
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van társaim közt, mivel az előadásokon mindig a legelmésebb kérdéseket intézem a 1·abbihoz, bizonyosan ezt
is valamelyik irigyern tette, de az is lehet ... »
Itt egyszerre megakadt és keservesen sirni kezdett.
Az öregnek maj d megrepedt a szive, mikor ezt látta.
- Hát beszélj gyermekem, mi ii gondolsz, mi történhetett? kérdé nyájas atyai hangon.
- Azt is lehetőnek tru.·tom, felelt a reménytelj es ifju
elfojtódó hangon, hogy valamelyik hitelezöm küldte·a
gyalázatos táviratot, attól való féltében, hogy nem fogom kifizetni. - Ugy ? - válaszolt az apa különös
hanglejtéssel, és megszabadította fiát az adósságtól,
persze csak rövid időre.
Föntebb a j obb és legelőkelőbb bócherek állanak.
Eszméiket cserélik ki, vitatják a tételt, melyről a 1·abbi
ma beszélni fog. De micsoda vitatkozás az ! Nem csak
nyelvvel, hanem kézzel-lábbal is beszélnek. Czikkázva
villognak a szellemi villámok és zajosan zúgnak át a
levegőn. A vitakezdők előadása, mely a legélénkebb
tagmozdulatokkal van kisérve, mely tulhaladja jóval
hang dolgában a közönséges beszédet, a hallgatók nem
csekélyebb szenvedélyességel történő replikái, a tetszés
és nemtetszés közbekiáltásai, melyek gyakran dörgő
bravó-kiáltássá vagy zugó kaczagássá fajulnak, rnindez
olyan kórussá egyesül, melyet nem bn·nak meg a gyönge
idegz etű emberek, s meggyőződhetünk róla, hogy Cháj em Sztrapkevnek igaza volt, miko1· utközben azt mondta
a «kisasszonynak>>: Ha nálunk a bócherek pilpel-be
fognak, akko!" reszketnek a faln.i a beszhamedresnek ?
De nini, hirtelen mély csöndesség állt be. Mi történt? Semmi különös, belépett a rabbi és barátságosan

köszön mindenfelé. J ól n ézzétek meg azt az ifju aggastyánt, hosszan leomló hófehér szakállával, két nagy,
tüzes szemével, mely még mind.ig pápaszem nélkül
vu:raszt féléjjelen át a könyvek fölött. Nem mindennap
láthattok egy ilyen öreget. Tündöklő arczának minden
vonása elárulja, hogy ebben a szép és erős testben nagy
és nemes lélek lakik. Évekig lehettek együtt ezzel az
emberrel és sohasem fogjátok hallani ha1·agjának kitörését, soha egy fölösleges vagy éppen illetlen szavát.
A mit a czivilizált országokban a müvelt férfiak az emberekkel való érintkezésben csupa megszokásból kö\etett udvariasságból cselekesznek, azt rabbink jámbor
azivének közvetlen sugallatából teszi, mert a héber
nyelven kívül nem tud élő nyelven beszélnis irni. Herezegek társaságában tudna mozogni, mert mindenütt
és minden időben a legbiztosabban vezeti a szépnek,
igaznak és illendőnek csalatkozhatatlan é1·zése. Nemcsak a zsidók, hanem a keresztyén ek is szent embernek
tartják a városban, a ki méltó a legnagyobb tiszteletre.
Az urak és parasztok egyaránt leveszik süv~crü.ket, ha a
kisvárdai rabbi elmegy mellettük. Rabbi Ábrahám
Jiczchak Weinberger már gyermekkorában feltünt rendkívüli értelmességével és éles felfogásával. Lengyel
honfitársai «ille)) (csodagyermek) nevet adtak rá. Még
nem volt 13 éves, mikor a híre Duklából, szülőhelvéröl
..
Bródyba hatolt, a hol rabbi Hersele Chárif, a később
híres bonyhádi, ungvári és ó-budai rabbi lakott. A nevezett rabbi akkor egyenesen elutazott Du.klába, hogy a
csodagyermekkel beszélhessen, s m.iután meggyözödött,
hogy a hír alapos és csakugyan egy rendkivüli képességü gym·mekkel van dolga, igen komoly ajánlatot tett

...

neki, illetőleg atyjának, a ki jómódu vászonkereskedő
volt. Még pedig házassági ajánlatot. Hersele Cbarif
rabbinak ugyanis volt egy 12 éves leánya, a kit mentől
előbb férjhez akru:t adni, s kit találhatott volna a híres
rabbi méltóbb vőnek, mint a duklai csoda:fi.ut, s mit
hivánhatott még jobbat az egyszerü vászonárus, mint
azt, hogy egy híres rabbinak legyen a mechuttenja
(násza)? Igy tehát a sz ülők mind a két részen elhatá.
rozzák a sidduchot, a gyermekeket egyelőre meg sem
kérdezték, de minek is? Hiszen ugy sem tudta volna,
miről van szó. Másfél év mulva megtartották a menyegzőt. A vőlegény tizennégy éves és 4 hónapos volt, a
menyasszony épen 14 éves, és ismét másfél év mulva
már belátogatott a házukba a gólya, az ifju pá1·nak egy
kis fiut hozott. Gyakran hallottam Istenben boldogult rabbim szájából, hogy ő már 16 éves korában
atya volt.*
Midőn Rabbi Hersele Charif később Magyarországba
jött, magával hozta fiatal vejét is, a ki itt is nemsoká1·a
mint nagy és éles elméj ü talmudtudós lett híressé. Alig
21 éves korában a galgóczi hitközség választotta meg

* Az

a k.-várdai rabbi, a kiről itt szó van, 1884 őszén halt
meg, 87 éves korában, végelgyengülésben. 72 éves korában
sulyos tifuszbetegségen esett át - azelőtt sohasem volt beteg - melyböl azonban sze1·encsésen kilábolt. Betegsége nem
hagyott nyomot maga után, mert szelleme fl'iss és eleven maradt utolsó napjáig. 4 hónappal fiatalabb neje 3 évvel tulélte
öt. Igazán mi zsidók különös egy Íl:l.j vagyunk. Nem bhtak
benntinket kiirtani sem a máglyák sem a korai házasságok, s
ugy látom, hogy az antisemitizmust is tul fogjuk élni fejfájás nélkiil.
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rabbinusává s miután ott 14 évigmüködött, hasonló minőségben K.-Várdára hívták meg, a hol első dolga volt,
hogy egy nagyszabásu könyvtárral kapcsolatban beszbamidrást és j esi bát alapítson, ami sikerült is neki. Több
mint félszázad év mult el azóta, a szenvedések kelyhét
fenékig ürítette, gyermekei és unokái egymásután meghaltak; de aggkora és sok szenvedése daczára ernyedetlen erővel vezeti tovább a jesibát. Nincs talán egyetlen
bócher sem a jesibában, a kit ne ismerne névszerint, s
a kiről ne tudná hány <! napja)> van. Ha egy gazdátlan
forint téved a 1·abbi zsebjébe, melyről felesége, a rebeczen nem tud, akkor azt mindj árt azétosztj a azon
bócherek közt, a kiknek .nincsenek <l napjaik>> . ~Iost is
láthatjátok, hogy megszólítja egyiket, másikat, kezébe
nyom egy kis pénzt, aztán szilárd léptekkel megy
helyére. Leül, növendékei szintén leülnek s az előadás
megkezdődik.

A téma, melyről ma van szó, a Bar Meczró (birtokszomszéd) s a Baba-Meczia traktatus 108. lapján van.
3 hét óta naponként legalább 2 órán át foly az előadás
e tétel fölött, s mégis alig va1mak tul a kezdetén, mert
bár a Bar Meczró törvényei alig foglalnak el a talmudban masfél fólió-oldalt, mégis másfél hónap kell rá,
hogy alaposan átkutassák.
Jól hallható hangon kezd a rabbi olvasni a talmudból. <!A kinek földje ogy eladandó területtel határos,
meggátolhat ogy mást ab ban, hogy megvegy e, ha maga
akarj a azt ·megvenni s ha a tulaj donos mégis eladj a, a
bar-meczró (birtokszomszéd) megsemmisítheti a vásárt,
ha ugyanazt az összeget ajánlja föl érte, melyet az első
vásárló fizetett." Alig olvasta föl a rabbi ezt a két sort

SEL'l'MAN"N LAJOS

a talmudból már fölkel Iczig Osecsevitz (Osecsevitz
ugyanaz a helység, melyet keresztyén módJ:a Gálszécsnek bivnak) és izgatottan ké1~di: És ha a föld értéke
időközben csökkent vagy emelkedett, az első esetben
mondhatja- e a Barmeczró : nem adok többet, mint a
mit a föld most ér, s lehet kényszeríteni az utóbbi esetben arra, hogy a nagyobb árt megfizesse? És ha igen,
ki viseli a kárt az első esetben, s ki huzza a hasznot az
utóbbi esetben, az eredeti tulajdonos-e vagy az első
vásárló?>> - 11 Persze, - kiált most Zekele Ráczfert
(Fehértónak neve Rácz fert. 1Yiiért? Nem tudom, a mint
nem tudom, hogyan lett Gálszécs Osecsevitz)- c< persze,
hogy szükszavu itt a talmud. Mi történik akkor, ha az
első vásárló már felszántotta a földet, ki :fizeti meg
neki a szántás diját? a bar-meczró-e, a kinek át kell
adnia a földet, vagy az eladó, vagy épen egyik sem,
mert a vásárlónak tudnia kellett volna, hogy a szomszéd nélkül nem lehet érvényes
a vásárlás, nem lett
,
volna hát szabad szántania. Es ha má1· levágatta az
esetleg ott álló fákat, követelhet-e a Barmeczró a ,szántóföld átvételénél kártalanítást ezekért a fákért ? ~Es kitől,
attól-e, a ki először, vagy attól-e a ki másodszor adta
el? És ha már kölcsönt vett föl erre a földdarabr~,
vajjon megterheltnek tekintetik-e ez a föld, ha a szomszéd magának aka1ja megtartani, vagy sem ?''
A rabbi, hogy megfeleljen ezen és száz kérdésekre,
idézi a Sulchan Árukh 175. fejezetének 6., 7. és 8. para-_
grafusait, melyekben e kételyek és ké1·dések fölött ki
van mondva a döntés. De még csak akkor keletkezi)r az
igarzi pilpel, me1·t a felfortyanó vérü fiatalok nem akal'nak megelégedni a Sulcb.an Árukh itéletéveL J obbra-
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balra foly a vitatkozás. A besz-hamid.rás inkább egy
törvényszékhez hasonlít, a hol a panaszló, a vádlott
és a védő ravaszul kieszelt okokkal akarják egymást
meggyőzni. Végre sikerül némi rendet te1·emteni a
szörnyü zajban ; a vitatkozák egyelőre ki vannak békítve
s a rabbi tovább olvas : ((H a valaki egy olyan részt vesz
meg, mely az eladó birtokának közepén fekszik, akkor
meg kell vizsgálni, vajjon ez a rész külön területet
képez-e sajátságos tulajdonságai folytán, ekkor a vásár
jogérvényes s az, a kinek birtoka az eladó birtokával
határos, nem semmisíttetheti meg a vételt, mert az ö
földje és az eladott földdarab közt van az a rész, melyet
az eladó visszatartott magának. De ha az eladott rész
nem képezhet önálló terület et, m ert semmiben sem
külömbözik a környező részektől, akkor a Barmeczró
(a kinek földj e az eladóéval határos) megsemmisítheti
az eladá st (ha ő maga aka1·j a megvenni azt a Tész t),
mert azt mondhatja: <1Ez az eladás csak csel, az eladó
előbb azt a r észt bocsátja áruba, melyet földj ének többi
részei környeznek, s melyeket megtart magának; később majd eladj a a maradékot, vagyis azokat a részeket, melyek az én földemmel határosak, s én n em
szegülhetek ellen e, mert az a vásárló, a ki az előbb
eladott r ész tulajdonosa lett, ugy mint én, bar-meczrója
lett a földj e körül levő részeknek )) .
<<Ha az a földda1·ab, melyet el akarunk adni, négy
oldalról más földektől van körül\éve, melyek mindegyike más birtokosnak tulajdona, ugy hogy 4 barmeczró van, s ezek egyike megveszi azt a földet, akkor
a vétel érvényes és a többi három bar-meczró nem
döntheti meg a vásárt. De ha a 4 bar-meczxó ös zeáll,
Az IMIT Évkönyve 1895.
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hogy megvegye a földet, akkor két álló vonalat kell
rajta keresztül huzni, hogy 4 részre osztódjék, úgy
hogy mindegyili azt a részt kapja meg, mely földj ére dül».
Ide érve, már nem hallja a rabbi a saját hangját
sem, olyan borzasztó zaj uralkodik a tanulók közt, a
kik saját felfogásuk szerint magyarázzák az előadotta
kat s különböző szempontok szerint bírálják. Sokat
vitatkoznak azon, vajjon mi czéljaik akar lenni a
talmudistáknak ezekkel a bar-meczró törvényekkel?
A rabbi azt állítj a, hogy ezt a törvényt tiszta humanitásból alkották, arra volt rendelve, hogy teljesítse a földmüvesek kivánságát és szükségét, hogy földieik egymás
mellett legyenek és így azokat könnyebben megmunkálhassák s könnyebben vigyázhassanak rájuk; azért
füzi a talmud ezt a törvényt a szentirás eme mondásához: ((Tedd azt, ami jó és igazságos az Örökkévalónak
szemében)}, és azért szünik meg a birtokszomszédnak
joga, ha valaki egy árvának vagy özvegynek adja el
a. földjét. De abban a pillanatban megdönti a rabbi
állitását és bizonyítását Smüle Lasbrinn (Lovasberény), egy szőke szikár ifju, a kinek lesir az arczáról az
éhség, merészen azt állítva, hogy azt a törvényt nem
humanitás szempontjából, hanem a nagybirtokosságra
"Való tekintetekből csinálták. Különböző helyekből bizonyítja be, hogy a talmud mindíg a nagybirtokosoknak
kedvez a kisbirtokos rovására. Ezzel Smüle Lasbrinn
kiadta a jelszótegy nagy pilpelre, nemsokára nagy párt
csatlakozik hozzája, mely tiltakozik a talmudnak nagybil·tokossági gazdasági elvei ellen, s az egyík éles elmével védelmezi, a másik pedig támadj a a római Leges
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agrarire és a mode1n szoczializmust, sőt a kommunizmust is, a nélkül, hogy a vitatkozók valaha ballották
volna ezeket a j elszavakat. Azalatt elmult már dél, a
siúrt (előadás) be kell végezni. A rabbi fölkel székéről,
a bócherek nem különben. Az előbbi elmondja a szokásos kaddist, az utóbbiak áhitatosan hallgatják, az agg
b efejező szava m essze hallatszik : Amen !1> ccAmen,
amen)), hangzik minden oldalról. A bócherek sort állanak, a rabbi jobbra balra köszön és most már kissé
fáradtan, de mosolygó, barátságos arczczal megy lakására. Más napokon még az előadás után is sokan itt
ma1·adnak a tanteremben, hogy a <<pilpelh -t folytassák,
de ma mindenki örvendő izgatottsággal siet ki, mert
nagy nap következik : holnap nem előadásra gyülnek
össze, hanem menyegzőre. A legtöbben bekisérik a rabbit lakására, hogy elbucsuzzanak tőle, mert nemK. -Yárdán, hanem a szomszéd helységben lesz a menyegző,
ámde illetlenség lenne elhagyni a várost a nélkül, hogy
a rabbitól szabadságot ne kérnének rá. A rabbi mindegyiknek kezet nyujt, melyet ők tisztelettel csókolnak
meg, végül kimért léptekkel j ön a chószen (\őlegény),
a rabbi rövid beszédet intéz hozzája, tanácsokatád neki
a jövendő életre, azután mind a két kezét rátevén fej ére, szíve mélyéből rebegé az ősrégi áldáamintát : Isten
áldjon és Ó\jon meg '> stb. Ezalatt könnyek peregnek
Yégig hosszas szakállán. )legindu.ltan hagyják el a hü,
nemes tanítót, a ki nem mulasztja el, hogy utánuk
ne kiáltsa: Köszöntsétek ne\emben a kallét (mennyasszonyt), s mentsetek ki, hogy nem mentem veletek.
Nem valami ritka dolog az hogy egy bócher. a ki
19*

nem ismer más hivatást, mint a tanulást, megházasodik, sőt ez gyakrabban megesik, mintsem kivánatos
lenne. Ámde ily esetben a bócher pár héttel a menyegző
előtt elhagyja a jesibát, hogy vagy szüleihez menjen,
vagy ha szülei nincsenek, valamely kedves rokonához,
hogy aztán onnan induljon az esküvőre. Ma azonban
egészen másképen áll a dolog. A mostani vőlegénynek
nincs senkij e a világon, mint hű tanítój a és kedves
pajtásai. Sok évvel ezelőtt került ide ErdélybőL Hol
állott a bölcsője, azt talán maga sem tudja. Neve Hereele Tarde (Torda). Sajátképen azelőtt hivták így, nehány év óta pedig Hersele Chalósesz a neve. Chalósesz
héber szó s azt teszi, hogy ájulás; Hel'sele Chalósesz
tehát azt jelenti: az ájuldozó Hersele. Ezt a szép nevet
meg ugy szerezte, hogy ezelőtt vagy két esztendővel a
tise-báv bőjtnapon az egész jesiba előtt ájultan összeroskadt. Persze kisült aztán, hogy Hersele az előtte
való napon sem evett egy fala~ot sem, nem azért, hogy
Istennek tessék, hanem azért, mert nem volt mit. De
hát mit tesz az? Vajjon szabad-e azért chalóseszba esni?
Elájulhat egy pricze (uri asszony), ha sokat tánczol,
elájulhat egy nógid (gazdag ember), ha sokat eszik és
iszik ; de az mégis csak hallatlan, hogy valaki böjtölés
miatt ájuljon el. Ez örök gyalázat!
Menyasszonyához már sokkal könnyebben jutott
Hersele, mint gunynevéhez. Valóban a legegyszerübb
dolog volt ez a világon. Nyu·baktán lakik egy já:mbor,
istenfélő asszony, a megboldogult c< Nyakigláb zsidónak1>
az özvegye, a kinek már 30 éve van korcsmáj a és éppen
annyi idő óta egy leánya, Sprincze. Kis-Várdán lakik
ellenben Reb Bórechel, a sadchen (házasságközvetítő),

olyan sadchen, a kinél különbet nem találtok hetedhétországban. Tud az minden kérésnek helyt állani.
Ez istenáldotta Reb Bórecheihez fordult Nyakigláb
asszony. <<Reb Borechellében, mondá, én egy Iamden t
sze1·etnék az én kedves Sprinczelémnek•) . Reb Borech el
pedig Hersele Chalóseszhez fordult. Ez ugyan még
nem volt lamden, de éhes volt s jó kamasz is volt, a ki
csak m:indig igent tudott mondani, n emet soha. Most is
hát igent mondott, és így H ersele Cbalósesz és Nyakigláb Sprincze chószen és kálle lettek s ma már meg is
lesz a menyegzö. És micsoda menyegzö! a bor patakként ömlik s van ennivaló is tulontulig. Mert Nyakiglábné nem vall szégyent, meg azt is tudja, hogy a
bócherek nem értik a tJ.·éfát az ilyen dolgokban; a ki
meghivj a öket, annak nyitva kell hagyni a kamara meg
a pineze ajtaját. A bor nemsokára megoldja a nyelveket s minden oldahól hangzik: «Halljuk a rabbit l) .
Máshol ezalatt az áldomásra való szeretetreméltó felszólítást értik. De ha egy igazi zsidó lakodalrnon hangzik ez a felszólítás : Halljuk X-et vagy Y-t, akkor az
illetőnek valóságos vallástudományi értekezést kell
tartania. Ősrégi, szép szokás a zsidóknál, hogy ha irástudók vannak egy menyegzőn, vagy más családi ünnepen, akko1· sorjában <<egy darabka tóráh kell mondaniok. A nyirmádi rabbi, a ki az esketést végezte, nem
kérette magát sokáig. Szokása szerint morogó hangon
s nem épen érthetően beszélt, sok szerteszét le'\"Ő bibliai verset füzött egybe és a Zóbárnak egyes nehéz
pontjait magyarázta. De a kik közelében ültek, csak
nagyon keveset értettek belőle, a kik azonbnn messzebb
ültek, ájtatosan hallgatták, előre hajoltak, kezüket fü-
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lökhöz tA~rtották; azt hitték, hogy a rabbi a legmélyebb
bölcseséget hirdeti, s nagyon sajnálták, hogy oly keveset hallottak b előle . A rab bi után a vőlegény szólt.
A szegény sem nem volt tudós, sem 11edig éles elméjií.,
nem volt meg a képessége, hogy a távoleső fogalmakat
összekapcsolja, s nem is volt ékes szóló, de azt, a mit
mondott, megértette a násznép, most azt kiáltották :
((Halljunk valami cllarifeszt (halakhai, vallástörvényi
problemák fölött.) Szimche Zborev mondjon charifeszt•> .
A megszólított fölkelt és sz e~lemes en, pilpulistikus
módon beszélt azon théma fölött, mely mint tegnap
láttuk, az egész jesibát foglalkoztatja, a bar-meczró
fölött. lVleglepte és elragadta mindnyáját gondolatainak
sasszárnyalása által, clialektikájának élességével és gazdagság~íval. Mint a gyémánt szeli át a legvastagabb
üveget, ugy hatolt be szellemének élességével a legkeményebb problemába. A talmudi kérclést nem a lengyelek vad, félig eszelős zava1·tságával, hanem a
k.-vá1·dai rabbi szép modorában, világos, szabatos
logikával tárgyalta. }flidőn Szimche Zbarev hefejezte előadását, a vendégek mü1den oldalról odakiáltották : c(Sekajech, Sekaj ech! ,, (Tartsa meg Isten az
az erődet) . Egy kis idő mulva megint <(magideszt~>
(homiletikus dolgot) kértek, és Smáj e Mizselábrics kezdett beszélni. Ö valóságos cc drósét,, (prédikácziót) tartott. Mint a méz, ugy folyt ajkáról a szó, dnsabban és
dnsabban omlott beszéde lelkének. 1nély és eleven forrásából, lángoló szemmel és tüzes nyelvvel beszélt Istenről és végtelen sz eretetéről ; kész müvószettel illesztette
egybe, mint a gyöngyöket, a bibliai verseket. Minden
j elenlevőt elragadott a fiatal ember hatalmas beszéde ;
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visszafojtott lélekzettel figyeltek, érczték, hogy egy
nagy és nemes sziv szól az ő szivükhöz . Nekem is
feledhetetlen marad ez a beszéd, akkor sejtettem elő
ször a szón oki képesség mindenhatóságát, és egy felsőbb szell em h atalmát az emberek lelke fölött. Ismét
felkiáltottak minden olelalról «Sekaj ech, Sekaj ech ! ,,
Azután sorra került a eler óse -ajándékok kikiáltása.
Ki legyen a kikiáltó, a ki az asztalra állYa, szellemes
és élczes megjegyzések kiséretében kikiáltsa az ajándékozék nevét s az ajándékok jegyzékét? Ki más, mint
}.!Iechelc a marselik. Hogy mit j elent a ccmarselik •> -szó
és honnan ered, azt meg n em mondhatom nektek, de
hogy mi az a marselik, azt már megmondhatom,
p ersze csak ugy hozzávetőleg. Képzelj etek egy embert, a
kinek a nyelve mindig egyar ánt éles, s a ki a legnemesebb embernek is a n evetséges tulajdonságait tudja felfogni, de minden szomoru dolognak is vidám fonákját
tudja adni. Azt hiszem, ha H eine n em volt oly óvatos
és Düsseldorf helyett Mármaros-Szigeten születik s az
egyetem h elyett a kisvárdai j esibán tanul, akkor bizonyár a marseiikké lett volna. l\finden marseiikban
van a zseninek egy szikrája, Mechele azonban kir álya
volt a marselikeknek, egy igazi zseni. Bizonyára
sokan vannak köztetek, a kik ismer ték, ezt a könyfacsaró, kaczagtató, messze földön hires zsidó truba- .
durt. Midőn a fejbefedés (Bedecken) előtt egy költői ,
rímes beszédben a kálleboz szólott, sajátságosan éneklő,
panaszló hangon, majd azétszakította az asszonyok
szívét, a kik majd elú sztak könnyeikben. Ha este vig
lakománál az asztalra állt, hogy kikitUtsa a dCl·óseajándékokat s az ajándékozék n enüt, senki sem birt
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roEtgtivn,l a nevetéstől. Tüzes rakétaként szikráztak
ólczci, Ránta lábu ve1·sekben énekelte meg az improvizáló költő a JuátkEtpárt, a r okonokat, valamint mindn.zolutt n. nagyokat, ft kik az asztal körül i.Utek s a kiknek zsebé ből csengő pénzt remélt kibalászni. Különösen ft fösvóny gazdagokra ~írasztottA. el a gúny marólugjá.t, de a t·abbi és a damdenekl) hibáira s fogyatkozásaira is vttlnnerő czélzásokkal utalt.
:Miután elvégeztek n.z n,sztali imát, tánczra kerekedt ek, hogy oltR.nozolják a valláts által r endelt <~ miczve
tánczot ».
<t NoR fiuk, kiáltotta Re b L eizet· Saj ch et, a k.-várdai
metsz<'i, egy mn.rtiális n,ln.k, ft kinek majdnem méternyi
hosRznstign szt'tkálla s nom sokkal kurtR.bb pájesze volt,
nosza rajta fiuk, énekeljünk valami vígat; a 1·ebbe, a
ozn.ddi]\ tánczolni alma.· n kálleval, a jámbo!', a szép, az
erényoR kálleval ». Rögtön kör alakult e felhivásra
ft fórfiakból A asszonyokból, hogy az öreg tiszteletes
rabl)itbl lássák a miczvc-tánczot. Sokan a körülálló
padokra léptek s lelkesedve énekeltek egy vidám dalt.
Az ört'g rabbinus azonban zavarodottan állt aszoba
köz<'pén, aggt\dva kereegélt n1inden zsebjében, kereste
n vu·ágos kék karton zsebkendőt, és végre m egtalálván
azt., nwgfogtt't nz egyik csücskét, a másik csücskét meg
beletütte a meru1yn, sz ony kezébe. Ig y szabad volt a
a rabbiunk 3-4-szer körben járni a «j ó, szép és erényes» Ki\.Ucvel.
Az ilnne1)i vigasság n emsokára elérte tetőpontját.
Mt\r t\ «Jigdál» -dalt éneklik, a mi nzt j elenti, hogy az
új házaspár visszn;vonulhat. A legtöbben ism ét elfoglalják helyüket, a ki<'hezett bócherek eliihöl kezdik az
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evést, a kevésbbé éhes vendégek ismét szellemi táplálékot követelnek. «Smáje MizselR.brics moncljon még
egy darabka thórát1> kíáltják mindenfelől. A felszólított,
a ki ma este több bort ivott, mint valah a óletóben, már
olyan állapotban volt, m elyben az ember őszinte azokott lenni. Ő azonban Mirza Schaffival tartott, hogy
r észegsége n em más, mint fokozott lelkesedés. Smáj e
be zélni kezdett, 1negint czitált a bibliából, majd meg
tiszta ·nérnet nyelvre fordította az idézeteket. A hallgatók csodálkozva néztek egymásra, kezdetben azt hitték,
hogy a bócher mókázik, ki akarja csufolni a fanatikusok által folyton üldözött R . müvelt tanitót, de mikor
azt mondta a szóló: cdgy fordítja ezt Mendelssohn, én
azonban helyesebbnek tartom a latin fo1·dításh, s kezdte
mondani a latin fordítást is, akkor m egr émülve hátráltak az ember ek s mikor Smáj c folytatta : cc Meg kell
vallanunk, hogy ezt a Luther jobban magyarázta mint
1·ab bi Móse Desszau en>, ekkor minden oldalról kiabálni
kezdtek: <tMesümet, Mesüm et! 1> (hitehagyott), Reb Leizer
azonban keserü komolysággal mondá: <<Gyermekeim,
ezt a szegény fiut egy sed (démon) szállta meg.~>
Az örömünnep meg volt már zavarva; nem lehetett
szó többé a mulatozásról, különöscn, hogy Szimche
Zbarev is, a ki szintén mélyen a pohár fenekére nézett,
mindenfélc zürzavaros dolgot kotyogott, s egy szuszra
beszélt Jesajáról, Jerémiásról, Jóbról, Horácról, Virgilről és CiceróróL ~!ost már mindenki meg volt győ
ződve, hogy itt apikoreszokkal, hittagadókkal van
dolguk.
Nyomott hangulatban oszlott szét a társaság. Nem
telt bele 3 óra, már megtudták az esetet Kis-Várdán.
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Reb F eives egy borzasztó fanatikus, a ki nagy lelkének
egész hevével egya1·ánt gyülölte a <c misznaggicl << -okat
(felvilágosodottakat) és a szeszes italokat, s azért mindig kész volt az előbbiekn ek ártani, az utóbbiakat pedig
t elj esen megsemmisíteni, a hol rátalált, bármily menynyiségü legyen az, E-Z a Reb Feives hajnálban besietett
a városba, lelkendezve berohant a besz -hamiclrásba, a
a hol már összegyültek a r eggeli imára s torka szakacltából kiabálta : (( Rabajszáj (uraim), n agy chett (bün)
követtetett el a killeben (község) . . ~ .
Átkutatták a gyanus bócherek lakását és - oh j aj ,
ezerszer j aj ! - csakugyan találtak egy Mendelssohn,
egy Luther-féle és egy latin bibliát, találtak egy héber
és egy német grammatikát és még más ((tréfe-poszelu -t
(tiltott iratokat), sőt megtalálták a ~1óre nebuchimot, a
nagy Maimúni filozófiai munkáj át. Most már napnál
világosabb volt, hogy eretnekekkel állanak szemben.
Gele néne, a jámbor Nesomechappern szünet-szüntelen jajgatta: Oh, hogy ezt is meg kellett érnem! l)
Nem is kell mondanom, hogy azok a bócherek, a
kiknek lakásán ezeket a borzasztó fölfedezéseket tették,
kénytelenek vottak a jesibát lehető hama1· elhagyni és
el is hagyták. Szimche Zbarev és Smáje Mizselábrics
komolyabbak voltak, mint renclesen, a ((kisasszony»
sírt, Cbájem Sztrapkev pedig énekelt, mikor a városból
kimentek. Elh atározták, hogy Pozsonyba mennek. Igen
ám, de hogy j utunk Pozsonyba? kérdezte a kisasszony
siránkozó hangon. - Kisasszony, - felelt Chájem,
te ostoba voltál s az is m aradsz telj es életedben. A dolog egészen egyszeri:i.. Minthogy egyelőre még nincs
hintócJ, hát két út áll előttünk. Vagy gyalog megyünk,
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vagy pedig vasuton. 1\Iintbogy azonban kényelmetlen
a vasuton való utazás, hát alig hanem gyalog fogunk
menn1.
És ismét énekelni kezdett. Chájem volt a kis társaság
uti marsallja s becsilletér e legyen mondva, igen találékony, derék utimarsall volt. l\Iindig be tudta osztani
a dolgot ugy, hogy rendesen pénteken értek olyan kiF;
községbe, a hol nem volt sem rabbi, sem kántor. Mindjárt elment a hitközség elnökéhez s engedélyt kért,
hogy előimádkozhassék a szombati istenitiszteleten, a
mit mindig örömest megengedett neki. Néha egyik
vagy másik társát maggidképen (prédikáló) léptette föl.
A következő vasárnap aztán mindig volt nehány bankó
forintjuk s mikor végre megérkeztek vándorlásuk végezélj ára, Pozsonyba, annyi vagyonuk maradt, ami elég
volt arra, hogy egész hónapra előre kifizetbették lakásukat.
A pozsonyi jesibát az ország első j esibájának tekintik.
Joggal-e? Én a magam részéről aránylag sokkal
nagyobb számu tehetséges erőt találtam K.-Várdán,
N.-Szöllösön, Huszton, mint Pozsonyban. De a pozsonyi jesiba imponálrégisége által, mert hiszen már
egy évszázad óta áll fenn, vezetése apáról-fiura száll
át; mostani vezetője és tanítója unokája a nagy Rabbi
1\Iózes Szófernek, a jesiba megalapítójának. Azután
imponál növendékeinek száma által ; némely évben
3-400-ra rug tanítványainak száma. De fájdalom,
ennek a j esibának is megvan az a hibfi:ja, a Iniért már
J{.- Vá1·dán panaszkodtunk. Itt sincsenek alsóbb és felsöbb osztályok, itt is hiányzik a rend és a fegyelem, és
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itt is csak kizárólag a talmudot tanítják. A mi a pozsonyi jesibát mindenek fölött kitünteti, ez az, hogy
legalább meg van a lehetősége annak, hogy világi tudományt is sajátithasson el ott a tanuló. Pozsonyban sok
deák van, a ki szivesen hajlandó csekély díjért egy
bóchert beavatnia gymnáziumi tantárgyakba. A zsidó
községnek magának jó iskolái vannak, melyben jámbor,
de egyuttal milvelt tanítók működnek; mindig találkozik tehát egy pár bócher, a ki nem akarja elmulasztani az alkalom kihasználását. A külsej e is sokkal kel- .
lemesebb a pozsonyi jesibának, mint a többi talmud.:
iskolák; a legtöbb itt levő bócher illedelmesen és tisztán öltözködik és igyekszik emberi nyelven beszélni.
Itt nem nevezik őket Smáje Mizselabricsnak, hanem
Kohn, Löwi urnak stb.
A mi kisvárdai bócherjeink nem maradtak sokáig
ismeretlenek Pozsonyban, csakhamar észrevétették
magnkat tehetségükkel és vasszorgalmukkal. Alig mult
el az első félév, már az egész zsidó-utczában ugy beszéltek róluk, mint a kik igen <<chósevek11 (tiszteletreméltók) és nagyon <•mászmid11-ok (szorgalmasak). Valóban, becsületesen megérdemelték ezt a jelzöt, mert
nemcsak a talmudot tanulták, hanem a profántudományokat is, persze, csak ugy titokban, mert nyilvánosan a pozsonyi bóchernek is legfölebb olvasni és irni
szabad tanulnia. Itt ugya.n nem ijednek meg annyira,
ha valaki latin, lutheránus vagy Mendelssohn-féle
hibliát is olvas, - bár ezek itt is számüzve vannak ·
de szigoruan és mereven ragaszkodnak ahhoz, hogy az'
Irásnak eme szavai: Elmélkedjél a tórá.ról éjjel-nappah, magukban foglalják a világi tudományokkal való
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mindenféle foglalkozás tilalmát, mert ezzel megrövidítik a tóra tanulmányozását.
A szellemi táplálékkal tehát megleh ettek elégedve,
de annál soványabb volt a testi táplálék. Három telj es
éven át majdnem kizárólag kenyéren és vízen éltek,
csak ritkán ettek egy heringet, még ritkábban egy pohár
teát vagy tejet, és ezt a sovány kosztot is részben csak
Cháj em Sztrapkevnek köszönhették. Ennek a leleményes embernek nagyszerü ötlete táma<lt, melyet rögtön
meg is va.l ósított. Hallotta ugyanis, hogy a chazennek
(kántornak) tenoristára van szüksége. Odament a kántorhoz és felajánlotta szolgálatait. Akkor a hn·es J oszel
Kakas volt a pozsonyi kántor. (Hogy miképen lehet egy
pozsonyi cházennek magyar gunyneve, azt ma sem
tudom megmagyarázni.) ~~Iikor Chájemünk próbát énekelt a kántor előtt, ez tapsolva ütötte össze tenyerét és
a zsidó kántorok ismert szerénységével így szólt:
cc Gyermekek, ebből a rongyos bócherből \ala,mikor
még egy Joszel l{akas lesz)) . Chájemnek most már volt
biztos, habár csak sz erény bevétele, s ezzel megmentette társait is az éhhaláltól.
Viselkedésük folyton kifogástalan volt, sohasem
hiányoztak a siurról, soha a reggeli és esti istentiszteletről. De tettek ezenkívül valamit, a mit nem lehet
megbocsátani egy bócbet·nek, legyen ez a legtehetségesebb, legjámborabb, legszorgalmasabb; nevezetesen eljártak a szinházba. Igen, szinházba mentek. Chájem,
kinek ismerősei voltak a pozsonyi szinház népségében,
szabadjegyet hozott nekik egy Shakespeare-darabba,
látni akarták a szinpadon kedves költőjük müvét, a
kinek munkáit évek óta olvasták és majdnem betéve
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tudttílc 'l'ökélotoson tudták, micsocla követke~ményeket
von az n1aga után, ha egy l>óclwr Bzinházba 1ncgy;
nagyon jól tudták, hogy a ki belóp a súnházba, a!ti előtt
bozárulnak a siur-tcrem ajtai, s ezé1·t ez időtől fogva
maguk hirdették, hogy ne tokintRék többé bóclJereknck
őket, 1nert elhagyják a jcsibát, nemcsak a p ozsonyit,
hanem egyáltalában a :jesibát és más iskolába mennek át.
..
És most, hölgyeim és uraim, eljutottam versem végére. Bevezettelek benneteket a jesibába, nagyon szép
volt, hogy követtetek oda, köszönöm. Elvándoroltunk
a müveletlen K.-Várdáról a müvelt Pozsonyba. Nem
tehettem él'dekessé az utat, de becsületes, hü cicerone
voltam. Az igazsághoz híven adtam elő a történteket,
nem homályosítottam el a fénypontokat, n em nagyítottam az árnyékot, megmutattam nektek mindent, -hogy In;ilyen ott az élet. Azok az emberek, a kiket
nevükről neveztem, két-három kivételével ma is élnek
s baráti körben ma is ugy hivják őket, a hogy én
neveztem. A mi a kisvárdai kvartettünk is él még, sőt
a férfikor delén, Qsakhogy másképen hangzik a nevük
ma, mint akkor a jesibán.
Szimche Zbarev, az éles elméjű talmudista- katona. Igen kérem, katona. 01·vos a cs. és kir. hadseregben; meglehetős nagy rangja van s két rendj el díszíti ·
már mellét. Ha Reb Itse a szajfer most látná, joggal
mondhatná, a mit már 25 esztendővel ezelőtt mondott :
<<Nem hasonlít zsidóhoz.,> És mégis igen jó zsidó. Talmudtudományával még ma. is zavarba hozhatna n em
egy rabbinust. De azé1·t katona testestül-lelkestúl a
'
tisztek müvelt 1)ajtásnak tartják, alárendeltjei bálvá-
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nyozzák, előlj árói szcretik ós tisztelik őt. Biztos vagyok
hennc, hogy még ar anygallért fog viselni.
8máje Mizsolábrics ... Oh nagy fg, szinto szégyeulom megmonaani. Bz a rut zsidó fiu, a ki 15 éves korában 1nég nem ismert más irásj egyeket mint a hébert.
Smáje Mizselábrics - egyeterni laná1· Ausztriában.
Egész könyvtárt írt már össze ; ne1nrég m egküldte
11okem legujabb munkáját, m elynek czímtáblájára
klasszikus héber 11yelven írta az ajánlatot, igen jól
verselv e.
Cháj em Sztrapkev meghazudtolta a pozsonyi kántor
jóslatát; nem lett .JoBzel Kakas, llanem ünnepelt operaénekes. ~Iin(h1yájan ismeritek nevét; de n em sejtitek,
hogy egykor Cháj em Sztrapkevnek hívták. De azért Ina
is j ó mennyiség természet ma1·adt benne a régi bóchcrből. Pár évvel ezelőtt, hogy találkoztam vele, Gele
néne nyelvén és hangján kezdett beszélni velem s én
azt hittem, a jámbor Nesóm echappern szállt ki sh:jából; hamisítatlan j esiba-jargónban tudakozódott H crsele Chalóseszről, s biztosított, hogy azóta sem látott
olyan szép cbászenet (menyegzöt). Midön szemr ehányást tettem neki, hogy miért nem házasodik, egy
utánozbatatlan kézmozdulat kiséretében mondta : Barátom, ha hazarnész Magyarországba, beszélj Reb Bórcchel, a aadchennel, annak az én számomra is lesz
valakij e.
Igen, valóban igaz a közmondás: «bócherböl minden
lehet ,, . A morál azonban az : ha a snorr-bócherek páronként meglátogatnak, hóna alatt a talisz-bájtellel s
fö]tett süveggel megállanak a szoba küszöbén, ne hírmázzatok, ne kiáltsatok kígyót-békát, me1-t ök mártirjai
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hitüknek, a zsidó hitnek, mely a ti hitetek is. Azután
nem tudhatjátok, vajjon nem lesz-e valami nagy ember a koldusdiákbóL Minden megtörtént már. A kisvárdaiak nem az egyetlenek, a kik a j esibáb ól fényes
életpályára jutottak.
És mi történt, kérditek, a c1kisaszonynyal » ? Meghalt
talán éhen valahol utközben? No, nem egészen,
barátaim, de nem egyszer állott közel hozzá. A föntebb
említett két nevelője még ma is itt-ott kopogtat az ajtaj án, s az emberek, a kik között lakik, gondoskodnak
róla, hogy ne felejtse el egészen a koplalás művészetét
és ne tanuljon ki belőle. Hogy is mondta Chájem
Sztrapkev, mikor elhagytuk K.-Várdát? c1Kisasszony,
te ostoba maradsz teljes életedben)). Ezt mondta ő, és
Chájem Sztrapkevnek igaza lett. A c1kisasszony" ugyanis
rabbinus lett és épen most teszi le a tollat kezéből,
hogy ne untasson benneteket tovább. Isten velünk.
H.-M.-Vásárbely.
Seltmann Lajos.

''
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TALISZ, T'FILIN.
Hogy mit jelent, ha mimlen áldott reggel
Talisz s t'filint vesz fel a hű zsidó?
Hogy mit jelent,. ha büszke szaretettel
Él Izraélben e tradiezió ?
· · ·
Bogy mit jelent? Van-e toll mely leírja,
Mi nagy, magasztos eszmét rejtenek? ...
Az örökélet hajnalának pírja
Ragyog fel vélük Izrael felett.

Talisz l A lélek ünneplő talá1·ja.
Ebben megyünk nagy Istenünk elé,
Törvényt jelez minden kicsinyke szálja,
Amint az Úr azt nékünk r endelé.
.
Szivünk fölé burkoljuk, hogy jelezzük
E szív mindig hitünkért ver, dobog.
És minden reggel benne eirehegjük :
Hogy lelkünk csak eszményekért lobog.

Talisz l Az ártatlanság szent jelvénye.
:Máglyára szálltak érte martyrok.
Taliszba zengjük, búsötétbe', fénybe
Az cegyisten-Ac.lónáj echodot..
Az IKIT :évkönyve l89ö.
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Örök törvények h ti megő1·izőj e
Egy ezredévről másik ezredig
S az a zsidó halotti szemfedője,
A miben mindennap imádkozik.

-

T'filin l Örök frigy megkötő-kötegje
Izraél és nagy Istene között,
És amidőn felöltjük reggelente
Frigyet ujítunk mit az ős kötött :
«lm jobb kezemmel Istenem, Teremtőm,
Nek ed kötöm le minden tettemet,
Igazban, jogban, most és mindörökön
Könyörületes, hű fiad leszek».

8 azért illeszted fődre, homlokodra
Az irásból font t 'filin koronát,
Hogy értelmednek minden gondolatja
Ahhoz szálljon, a ki értelmet ád.
Hogy néki szenteljed, a mit agyadban
Egész nap szül, teremt a. gondolat,
Jogban, erényben, törvényben, igazban
S beösmerd, hogy ő Istened, Urad.

Talisz s t'filin magasztos, szantelt vértek,
Pajzs, pánczél itt e lét csatáiban ;
Hogy elkerüljön bűn, gonoszság, vét~k,
S tudjad, hogy benned égi szikra van.
Költő nem énekelhet fenköltebben
S nincs bölcs, ki bölcsebben tanítana,
Miként e szent magasztos jelvényekben
A szivünkhöz beszél a. biblia.
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S ezért van az, hogy minden áldott reggel
Talisz s t'filint vesz fel a hű zsidó
Ezért van az, hogy büszke szer etettel
Él Izraélben e tradiczió.
De nincsen toll, a mely m éltón leírja,
Hogy még mi más szent titkot rejtenek Az örökélet hajnalának pírja
Ragyog fel vélük Izraél felett.
Budapest.

GeJ·ö Attila.
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AZ EZREDEVES 1\.IALLITAS.
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Az 1896,_ik esztendőben ünnepli Magyarország ezeréves fennállásának nemzeti ünnepét. Ezer esztendő
történetének határkövén, ünneplő hangulatban tekint
majd a nemzet bánatos szenvedéseinek és örömtelj es
dicsőségein ek változatos sorozatára. Ez Évkönyvben is
legyen nyoma a nemzeti munka sikerén ek feltárásán
buzgólkodó törekvéseknek, az előkészületekre hivó lelkes szózatoknak.
A dicső mult történetének minden egyes kiemelkedő
mozzanata hirdeti, hogy életünk a nemzeti dicsőségnek
volt szentelve, törekvéseink pedig a czivilizáczió ösvényét egyengették bent a hazában és a Kelet felé meazsze a haza határain túl. Évszázadokon át küzdötte
e nemzet a lét harczait, védelmezve a szentelt földet s
ezzel a Nyugat népeit támadások ellen. Az egyik kézzel harczoltunk, a másikkal dolgoztunk. H arczoltunk,
hogy a támadásokat elhárítsuk ; dolgoztunk, hogy a
haladás t erén a nyugati n emzeteket megközelítsük.
E mun.kában a hazai zsidóság is kivette részét a multba.n, fokozott mértékben kiveszi a jövőben.
Ezerévi munka és küzdelem után eljutottunk a millennium ünnepének meszszeható eseményéig, a mikor
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-hüszk-e öntüdatta.l mondhatjuk, hogy immár mind a
}rét kezünk munkája a békés fejlődés .áldott · müvén ek
yan szentelve, s bogyrévszázadok mulasztásait kettőzött
~TŐvel igyekeztünk })Ótolni, midőn visszaszerezte ·a
n~mzet szabadságát, kivívta egyenjoguságát a többi
·krtlturáll~mokkal és rajta van, hogy azokat, a kik a jo.:g.ok sánczaiból künn rekedtek, oda testvé1·i szer et ettel
befogadja.
D.olgo·zhJnk nemzeti érzeténelL hatalmas fejlődésén
~ jövendő hatalmának biztosításán az ipar, a gazdaság·; a rnűvészet, a tudományok lendületének arányos
l;>i~tosítá-sa által. Az ez"l·edéves ünnepen nem a többi
-JJ.eiJlzetekkel való hiú versengésről kell beszáinolnunk,
hanem arról, hogy az adott viszonyok és a folytonos
küzdelmek között becsületesen telj esitettük hazafias
köt~lességünket, s ba .a siker nem állott is mindig
arányb~n az akarattal, a mit ma felmutatni tndlmk,
talán elég biztosíték :;trra,· hogy a mulasztásokat pótol;ni f? a 1nodern · n ~mzetlét alapjában tovább építeni
hazánk ml;br elég érett és elég erős .
Ezt a bizonyságot szolgáltatnj leginkább hivatott a
nemzeti kiállítás, mely a niillenniumi ünnepeknek ta~ap~~ta és kerete l~sz.
. A nemzeti kiállítás beszámoló lesz első sorban a
ma.g yar hazának és másodsorban a kiilföldnek arról, a
mit elértünk, a mit tudunk, a mink van, amink lesz.
Reperto1~iuma a multnak, tükre a jelennek s mutatója
f1 jövőnek. És mert sem magunkat, sein másokat
án1itani nem akarjuk, tökéletesnek kelllenni a kiállitásnak a legkieebb részletig, nem takargatva azt, a nu
nin_~!1, .é~:t nem szépítve aat, a mi van.
t
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Részt kell venni a kiállításon a nemzetlét rninden
tényezőjének, a kinek tehetsége, termelése, munkája
és sok esetben csak létezése is számot tesz. A földmívelés, a gazdaság, az ipa1·, a művészet és a kulturai
haladás minden más ágának sokféle képviselőit összehangzó arányban, de lehetőleg teljes egészökben kell
feltüntetnünk, hogy ne csak képet adjunk arról, amit
felmutatni tudunk, hanem, hogy megismervén magunkat, felismervén· bézagainkat, levonhassuk a tanuságokat a másik ezerév elej én kulturai haladásunk 1·end- ·
szeresítése és tökéletesítése érdekében. A zsidó vallástí magya1·ok a nemzet testébe beleolvadtak, ők is ott lesz~ .
nek mindenütt, hol a nemzet számot vet erejével, sz~
mot ad sikereiről.
A népek történetében alig volt még alkalom, mely
kinálkozóbb lett volna egy minden ízében nemzet~,
nagyszabású kiállítás rendezésére, mint a mostani,
mely elütőleg az újko1·i kiállítások azokott képétől,
mindenek előtt ünnepi aktus és csak azután tartja szem
előtt az elmaradbatatlan gyakorlati czélokat.
Nem helyezi ugyan báttérbe a kiállítók előnyeit, sőt
a multnak tapasztalatain okulva, ezek gondos kiaknázására kiváló súlyt fektet; de a nemzeti ünnep kidomborodó jellegénél fogva úgyszólván kötelezővé teszi az
általános részvételt a kiállítók s a közérdeklődést a
nagy közönség részéről.
Bizalommal fordulunk tehát a hazai zsidósághoz is,
bár a mult tapasztalatain okulva, ·erre tán szükség .
sincsen, azzal a felhivással : tegye meg kötelességét.
A nemzet örömünnepében való részvétel nemes vágya .
~lt~ feli4ézett h~zati~s ér~ és diktálj a minden lüvfittott
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tényezőnek

a jelentkezést, részvét elt. A zsidóság, a
nemzeti munka egyik kiváló factora, ezt eddigelé 1s
mindig megértette.
Nem rábeszélés, nem kapaczitáczio, hanem az a
tudat, hogy a kiállításon h elyük, sőt missiójuk van, ez
buzdítsa öket a kiállításon való részvétel elökészületeü·e, ez a tudat érlelje és fejleszsze már most a kiállitás sikerét, mely egy nemzet sikere lesz.
Az áldozat, melyet a részvétel igényel, mindenkire
könnyebb és elviselhetőbb, ha a czél hazafias jellegét
és a nemzeti ünnep nagyj elentőségű eszméjét kellőleg
átérzi s kötelességszerűen méltányolja.
A munkával és a munka eredményeivel kell ez ünnepen imponálnunk magunknak és a kiHíöldnek s mindnyájan, a kik dolgozunk észszel, kézzel vagy géppel,
egyért : a hazáért, lépj ünk sorompó ba, mert ez az egy
ad nekünk éltet , ez ápol és eltaka1· . . .
Budapest.

Gelléri Mó?·.

A TALMUD POLÉMIÁJA RÓMÁVAL .
A JÓTÉKONYSÁGRÓL ÉS KÖNYÖRÜLETESSÉGRŐL.

I.

Az elsőjeruzsálemi szentély fönnállásának idej e alatt
basztalan !áradoztak a próféták és a jobb lá1·ályok a
bálványimádás kiirtásán, de e szentély elpusztulása és
a babyloni fogság teljesen megszüntette azt a zsidó nép
kebelében. E két szomoru esemény sérthetetlenné tette
Iuaelt a keleti népek pogány vallásának vészes behatásai ellen.
Ugyanilyen hatása volt mintegy négyszáz évvel később a. makkabeus harczoknak a nyugot sokistenimádásával a szir-hellén vallással szemben.
Az első nagy nemzeti szarencsétlenség ragaszkodókká
tette a zsidókat vallásukhoz, de csakis annyiban, hogy
a keletnek, a szomszéd népeknek alacsony fokon álló
bálványimádásától már nem engedték magukat elcsábíttatni. Mihelyt azonban Judea a görög-szir uralom
alatt a nyugoti míiveltséggel is megismerkedett, e szemkápráztató jelenséggel szemben, a zsidóság, mely pedig
már keresztül ment a babyloni fogság ld njain és e fogság prófétáinak életadó szaván nevelkedett föl, tanácstalannak és gyöngének mutatkozott.
:Ámde mostmeg Makkábi Júda és testvéreinek kiömlő
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n makkabeus küzde1mek keresztüze volt az, mi a
vere, w
t 'l
zsidóságot - örök időkre - m egedzette a nyuga _ro
j öhető vészes behatás és csábítás ellen.
.
Mikor azután a~ fl.llami balszerencse Hómaval hozta
egybe a zsidóságot, vallásulmt ~ ré~zr~l már sem~i
veszély sem fenyeg~tto. A róma1 csaszarság fén!e ?s
pompája, melyn ek varázsa fogva tartotta a kelet n epe1t,
teljesen hidegen hagyta n. zsidóságot éR n em csak b efolyásoltatni n em hagyta magát vallásában ós erkölcseibep, hanem a tóra tanai magasztosságf\.nak tudatában
egyeneseu megtámadta Róma erkölcstanait; kicsinyl'ő
gúnynyal tekintett reájuk és készségesen bocsájtkozott
ellenük polemiába, h ogy az ellenfélt az igaz tan barátjának megnyerj e.
~fert bfir a zsidóság n em volt hajlandó ler ombolni
monotbeista vallásának védőfalait, hogy azon ker esztül
szabadon bej öhessen ek a pogány n ép e l{, de minde-'n
ülőbon lelki örömet okozott neki, ba azokat tanaik igaztnlan voltáról, erkölcsi fogalmaik lazaságá1·ól meggyőz 
bette.
· Nagy tévedés lenne tehát azt hinni, h ogy az ily
támadó fellépés csak n. kereszténységgel kezdődik.
Sok idővel azelőtt, mielőtt a zsidóság és keresztény-B~g kö:r.ött beállott u. szakadás s így az első ke1·esztény közseg megnlakult, évtizedekkel, sőt évszázadokkal az előtt
már a legnagyobb határozottsággal küzdöttek a zsidó
bölcsek a pogány vallás és erkölcsta.n okkal J eruzsalemben, .ópen úgy, mint Alexandriában, majd azután R ómá.~an ts, habár a prozelitacsinálást hivatásszerüleg n em
uzték,, sőt azok fölvételében a legnagyobb óvatoaságot
tstnusttották,
,
1
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Zsidók és pedig nem csupán születés1·e nézve zsidók,
hanem a hagyományos zsidóság legbuzgóbb hívei, sőt
épen vezérférfiai voltak az elsők, kik vitatkozások és
1negbeszélések világánál mutatták be Rómának a zsidó
vallás tanait. Jelen rövid értekezésemben a jótékonyság és embe1·szeretetre vonatkozólag óhajtom kimutatni, hogy a talmud bölcsei vették föl először a küzdelmet e tekintetben a pogány világnézlettel és amidőn
a, ki:izdelmet a kereszténység folytatta, akkor sem tőr
tént az egyáltalán mélyebbrehatóan csak szélesebb~
kö1Te kite1j edő leg.
IL

Az első század vége felé- mai időszámításunk után Rabban Jochanan ben Zakkai, ki Jeruzr;álem elpusztulása után J abuében iskolát alapított és mint ezen iskola
főnöke a fejedelem czímet viselte, együtt ült tanítványaival iskolájában és fejtagette velük a Példabeszédek
. 14-ik fejezetének következő mondatát: A czedáka (méltá.nyosság, jótékonyság) felemeli a népet, de a ebeszed
(tizeretet, részrehajlás) a. nemzeteknél biin. Tanítványai
közül egyik, Rabbi Eliézer így magyarázta bölcs Salamon e mondatát: Minket, Izrael fiait a jótékonyság felemel, met-t önzetlenül gyakoroljuk azt, de a pogány
népeknél még a jótékonyság is bűuné válik, mert csupán azért gyakorolják, hogy Isten gazdag földi bért
adjon nekik azért. Erre fölállott R. Józsua ben Cha·
nanja, kinek Rómában jártakor alkalma volt személye:
Hen megfigyelni az ottani erkölcsöket : 1'e nem ismered
ltómát és tévesen jellemzed az ottani erkölcsöket -
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így szólott. Ott Istenre és az Istentől eredő jutalomra
nem gondolnak. Nál uk az adományozás csak eszköz,
hogy hirnévre szert tehessenek és embertársaik kegyét
kinyerjék. Adományoznak, hogy uralomra jussanak és
azon megmaradhassan ak. (Bába Bath ra 1Ob).
Hogy mennyire igaza volt R. J ózsuának, azt épen
Róma erkölcstanítóinak reánk maradt müvei mutatják
legjobban. Hiszen az adakozás napirenden \Olt Rómában, a largitió és liberalitas ama tulajdonságokhoz tartozott, melyeket a jó hirnév megszerzésére (ad gloriam
adipiscendam) okvetetlen szükségesnek tartottak, de
ezeknek indító oka a legt·itkábban volt a könyörüle~s
ség. Mert a római misericordia csak bizonyos korlátok
között éa bizonyos kön·e kite1jedőleg megy er ényszámba. Eme korlátokon túllépő könyörületességet vagy
nem ismertek, vagy ha ismerték, a virtushoz tartozónak nem tartották.
Epen Cicero az, ki az auctorok között e kérdéssel a
legkimerítőbben foglalkozik és ő bizonyára a legjellem·
zöbb alakja a római morálnak, úgy abban, a mit cselekszik, mint abban, amit a morálról beszél. «De Officiis•
czímü müvében hosszasan és kimedtöen foglalkozik a
jótékonysággal, de még csak eszébe sem jut, hogy annak
más indító oka is lehet, mint föltünést kelteni az emberek szemében.
A .fótékonyság, rnint önczél, miut beli..~Ö okból ered6

cselekrnény, rnely értékét ésjutalmátöurnagdban hordja.
te~fesen isme1·etlen l'Olf Rómában.
Nem volt tehát anunk ott több et·köl~ i jel~ntö ·eg~,
mint ama nyilvános mulatságoknak és látvtlnyo s&gok~ak, malyeket az aedilisek a nép zámtlra rendeztek,
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hogy annak kegyét megnyerve, a legmagasabb hivatalQkr~ följuthas.sanak.
~ · Cicero (u. o. 16.) épen úgy, ID.int Martial (IX. 22.)
nem is t ekintik azt egyé,b bnek, mint ama őriiletes korteskedés egyik nemének Rómában , melyet találóan csak
úgy j ellemezhetünk, hogy az a napjainkban szok~sos
_ilynemü üzelmeket fölülmu1ta.
Csoda-e, hogy a midőn a szigoru e1·kölcsü zsidó bölcs
.R. Józsua ben Chananja látta ezt az adakozást R óma
téreín, önkénytelenül is eszébe jutott a Példabeszédek
szava : <<A pogány n épeknekmeg j ótékonysága is bűnös . >>
A határtalan fényi.í.zés és a népkegy hajhászása volt
az egyedüli út, m elyen keresztül Hóma nyomorgóinak
és éh ezőinek jutott valami. Volt idő, midőn egymást
érték a · nyilvános lakomák, sőt közhaszn u alapítváDJ-Ok is.* Ámha a gazdagok.az időt nem találták a-lkalmasnak az ilynemü dobzóclásokra, akkor a dúsgazdag
Rómában t·ettenetes volt a nyomor a szegények között.
A legk:iválóbb latin. irók bizonyítják, hogy elfogultság
nélkül irj a le a talmud a szegények helyzetét Rómában.
Hajlék n 3lkül és élelem nélkül, az éhségtől eltorzult
&rczczal járkáltak a szegények Róma utczáin (Martial
XII. 32 és 41.) avagy a hidakon, és a város élénkebb
pontjain a házak lépcsőill ültek, hol szánalmat keltő
külsejükkel és könyörgö rekedt hangnkkal hasztalan
igyekeztek a járókelők könyörül etességát fölébreszteni
(Seneca, De clementia II. 7). Csak ha a pazarlók j öttek,
juttattak ezeknek is valamit, de nem könyörületességből. A fényüzöknek - mint Seneca mondja - egyetlen

*

~ ~ L4ed Friedlaender :. Sittenge~chicbte Roma III. k. 151. }.
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ozeljuk csupán az volt, hogy bármely áron, -még vagyoni
tönkrejutáfiuk árán is a közbeszéd tárgyaivá tegyék Plagukat ·és a legnagyobb dicsőségnek tartották, ha a város
fényűzőknek, dobzódóknak nevézte ő~et. (Epp. 122, 14.)
A talmudnak . szigorú erkölcsü bölcsei a jótékonyság
gyakorlásánál minden ekelőtt az önzetlenséget követelték meg és legmesszebbmenőleg csak annyit engedtek
meg, hogy Isten kegyelmet igyekezzünk ily módmi
megnyerni (Baba Batra 10b). Igy hát az adakozásnak
épen vázolt módját er énynek el nem ismerhették, sem
akkor, midőn ebből Roma éhezőinek jutott, sem
akkor, midőn J eTnzsálem szegényei vehették annak
hasznát. Mert .a fényűzés, mely épen ezen időtájt - a
Krisztus előtti és utáni első- században - határt nem
öS.n:iert R-ómában, lassankint a birodalom többi fövárosaiba.is. eljutott és így Jeruzsálembe is.
Nikodemos hen Gorjon volt.itt a római pazarlók leg-buzgóbb utánzója. Midőn házából a beth hamidráaba
ment - így beszéli él a talmud (b. Kethnbot 66 b.) a legdrágább szőnyegekkel terítették b e az utat. E szöriyegeket ~~után fölszedték a szegények és maguk számara értékesítették. <clgy nem gyakorolják a jótékonysá;go.t)) ! Erre tarutá · R . .Jochanan tanítványait, midön
azok szemeikkellátták az ily életmód természetes követke~ményeit. Midön ugyanis tanítványaivar a mezön·
já;rkált. a· m·ester, szeinbe találták e dnsgazdag férfiu
léáuyá.t; ki apjától még egymillió denárt kapott hozomá.nyul, de .most - alamizsnát kért a mestertöl.
~. Rómá.ban a.jótékonysil.got csupán fényűzésnek tekin-=
t~tték.:és azé-rt .a :római.moralista.azt tanítja : ·Brn.ignita. ~
benignitate. toUitu?· (Cicero ibid. 15). A j.ót,ékonyság azon.
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helyzetbe hoz minket, hogy utóbb nem leszünk képesek
azt gyakorolni. Ezzel szemben a zsidó bölcs azt tanítja:
(Baba Bah·a 9b.): ki az igaz jótékonyságot gyakorolja,
annak Isten móclot fog nyujtani mindig, hogy az-t tovább
is folytathassa. Míg hát a zsidó bölcs a nyomoTt látja,
melyet enyhíteni kell, a;ddig a római moTalista, arra a
csekély hiánJl·a gondol csupán, melyet annak enyhítése
a fölhalmozött kincsekben okoz.
De e két tanító egymással homlokegyenest ellenkező
oktatásánál még jobban jellemzi a zsidó és római fölfogás közti különbséget, magának a népnek szava.
Róma térein így hangzott a példabeszéd . Largitio fun dtus non habet (u. o.) : A jótékonyságnak nincs alapja,
melyen megálljon és így előbb-utóbb ös.szedül. Jeruzsa..
lern utczáin ez a néptalány járta: (Kethubot 66 l.). Mely
kiadás az, mely állandósítja (szórul-szóra: besózza) a
vagyont? A jótékonyságra fo1·dított kiadás.

III.
Cicero és a római moralisták, mintegy szépítgetéseül
annak, hogy ellenzik az adományozást, azt ajánlják,
hogy inkább tettekkel, közbenjárással igyekezzünk másokon segíteni. Ezen állításnak kétségtelenül meg van a
maga erkölcsi jelentősége, hiszen a talmud is azt tartja
a czedáka legmagasabb fokának, ba nem adománynyal
segítünk feleba1·átunkon, hanem őt magát hozzuk abb~
a helyzetbe, hogy megkeresse kenye1·ét (Sabbáth 63a).
'
Mibelyt
azonban közelebbről tekintjük ezen Ci~ero által
·ajánlott pártfogást, úgy mindjárt látjuk, hogy nincs
annak egy csöppet sem több ethikai értéke, mint a
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római jótékonyságnak általában. Hiszen magátnak a
moralistának egy szava sincs az ellen, hogy c1 minél
gyorsabb és dúsabb r emuneratió1·a számítbatunk, r enélesen annál inkább sietünk ilyen szolgálatot tenni,.
(u. o. II. 20).
És az a hires római vendégszer etet, a jus hospitii,
mi egyébb volt, mint a legközönségesebb érclekszöYetség,. hol az idegenben nem a támasz nélkül álló utast
fogadták szivesen, hanem az érdektársat, kitől hasonló
vagy még több szivességet vát-tak. Azt mondja Cicero
(u. o. II. 18.): Nagyon szép dolog, ha kiváló fé'rfiak
számára nyitva áll kiváló {érfiak háza (lliustrium illustrib\ls). Mily magasztos a talmud polemiája ezen felfogás ellen. Azt a magaslatot, melyen a zsidó hachnoszasz orehím áll a római «.fus hospitii•) -vel szemben, mily tisztán tünteti fel a régi J ósze ben J óchanan
tanítása (Abot 1. 5) : Legyen házad nyitva mindenki
előtt, de kiváltképen a szegények legye:nek a te házi
barátaid.
Majdnem kétségtelen, hogy a talmudnak eddig fölemlített m.ondatai nem egyszerü állítások, hanem a
rómaiak és zsidók müveltebbj einek hosszabb vagy rövidebb polemiájábóll{eletkeztek, hozzánk azonban a. vita
mellőzésével csak a tiszta eredmény jutott el. Annál
érdekesebb az a hely, melyet a talmud maga. eredeti
alakjában, a dil·ekt polémia formájában hagyományo·
zott reánk (Baba Batra 10a).
A vita - a talmucl hagyományozása szerint- Akiba
és Turnus Rufus között folyt le, mely két férfiu rendesen úgy lép föl a talmudban, mint a római és zsidó
szellem két legjellemzőbb kifejezője. Turnus Rufus nem

csupán jótékonyságot nem gyakorol, de annak jogosultságát is tagadja (v. ö. Abot V., 13.)
- Ha igaz - így szól - hogy a ti Istenetek a
gazdagokat és szegényeket egyaránt szereti, miért nem
táplálja ő maga a szegényeket is, s miért nem látja el
mindennel, mire szükségük van.
- Alkalmat akar ő nyujtani - felelt a zsidó bölcs a vagyonosabbnak, hogy érdemeket szerezzen magának
szegényebb embertársai nyomorának enyhítése által.
- Nem úgy ! - sz ól a római. A j ótékonyság által
érdemeket nem szerzel Isten előtt, hanem bűnt követsz
el. N eked nem áll jogodban kiemelni a szegényt a nyomorból, hova őt Isten büntetésül vetette, mert különben Isten haragját kelted föl magad ellen. Ha én azoigámat börtönbe vetem s valaki őt onnan lriszabadítja,
nem támad -e föl haragom ellene.
- Csalódsz! mondja Akiba. Mi nem rabszolgái va
' gyunk Istennek, hanem mindnyájan egyenlően gyermekei. 8 mondd, mely apa nem fogja örömtelt szívvel
látni, ba éhező gyermekének enni adsz.
Lehet,· hogy nem telj esen ezen szavakban folyt le a
vita, hiszen a talmudi sz övegben a római hi bliai versekre is hivatkozik. A szavak mások lehettek, de az eszmék tisztán rómaiak.
Cicero ~aga, ki pedig oda igyekszik, hogy könyörületes szivünek tiinj ék föl, nyiltan mondja, hogy << nincs
helyén a jótékonyság azokkal szemben, kik maguk okai
szerenosétlenségüknek.» (nisi forte digni erunt calamitate :u. o. 18.). 8 ugyan ki az, kire nem lehetne ráfogni,
hogy méltó a szerencsétlenségre?! Ennius (u. o.) még
határozottabbaufejezi ki: Benefacta rnale locata, male-,
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facta arbitr01'; Az ilyenekkel gyakorolt jótékonyság
rossz cselekedet.

IV.
A zsidóság ezen elveit átvette a kereszténység is és
épen ez az általános emberi, minden népre kiterj edő
jótékonyságnak tana volt az, mely legkitünőbb szolgálatot tett neki a pogány népek megtérítésében. De nem
csupán a jótékonyság és könyörületesség eszméjét általában kapta a zsidóságtól, banern készen vette át onnan
ezen erények összes elveit. Mert ha némelyek tulzottnak találják is azon állítást, hogy <<az összes erkölcsi parancsokat, parabolákat és ethikai mondásokat, melyeket
az evangyéliomok tartalmaznak, már a talmud tanítj a •,
annyi kétségtelen, hogy a j ótékonyságot illetőleg az
egész uj testamentom nem tartalmaz egyetlen eszmét
sem, melyet előbb a zsidóság nem tanított volna, de sőt
maguk a kifejezések is a legtöbb esetben szórul-szóra
vannak átvéve a zsidó bölcsektől.
Sokan azt az érdemet vindikálták a kereszténység
számára, hogy bár nem ő teremtette meg, de ő volt az,
mely ezen eszméket legelőször kivitte a nagy világba,
mely ezekkel először támadta meg a pogány fölfogást.
Azt hiszem, világosan kitünik az elmondottakból,
hogy a zsidóság, a talmudi zsidóság volt az első, ki
szf!mbeszállt az önző római világnézlettel és a szig01-u
<<jus " -szal először állította szem be a cheszedet és
czedákát.
Abony.
Dr. Vajda Béla.
Az 11rliT Évkönyve 1895.
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ZSIDO KOLTOKBOL.
K}~ MEG KÍN.
(Salamon ibn Gabirol.)

,

O lélek, lélek, mit sajogsz belül ?
Eszméd hol révedez ? mitől hevül ?
Forrongva főlsz; tűzláng vagy; égető,
A melyből fojtó füst kavarg elő.
Vaj' szféra vagy-e? és körülveszed
A föld-tekét és mind a lényeket?
Vagy eszméid tenger fenékje-e,
S a létalap sülyeszteték bele ?
Hogy látna a. szemed, ha megvetéd
A rang helyét, a fényt, a Hetevényt ?
Ha.gyd azt a bölcseség-keresgetést,
8 igaz gyönyört is nyujt neked e lét.
Nem úgy r E szóbeszéd helyett
Más vígasztalj a gyötrött lelkemet:
Egyetlen bölcs, belátó emberért
Eped szívem, a ki talán megért;
Szomjúhozom, kinlódva vágyva rá De hajh, ki sincs, ki szomjam oltaná.

Vagy ez köröttern csak vásári zaj,
Hol eszme-szót csak elnyel a zsivaj;
És tán akad a féSk közt más h elyen,
Ki engem ért, együtt ki érz velem ?
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Mit bánom én : a lét odébb ha lök :
Lelkem kaczagva rút arczába köp l
Ha fényemet nem látja meg szeme,
Vak úgy a föld, vak lelke, szelleme.
De tán ha magvezeklik és megesd,
Bocsánatom hullik reá megest ...
Te földi szféra lelke, várj, ne tedd,
Ne sújtsa átkod ép' a bölcseket;
Elég, elég, szüntesd be gaz tusád,
Ne vedd te fűbe szikla czédrusát.
Fuvalld, söpörd a söpredéket el,
Mit úgy utál ez érező kebel,
Hej irtsd ki mind, a kiknek ajka mond ~
«Hol hát az ész ? az üdv ? - tiéd a gond J•
Igaz, a gond. De ez a lét joga:
Prédára az lel itt, ki ostoba;
Csak ez pihen, ha nem is küzködék,
Gyönyör meg Üdv borí~ja bé ölét ;
Ki tán, ha nap-leány is vón' neje,
Idétlen balgaságot nemzene.
Mit átkozódtok úgy eszem miatt,
Ti földi tüske-, meg tövis-fiak?
Nagy lelketek az észt ha megveti,
Mi semmik vagytok ő előtte ti ? l
Nem hat be szivetek reteszibe,
S szentélyeig hatolt'lelkem hite.
Szeretlek, bölcseség, szeretlek én:
Te vagy éltemben a hit, üdv s remény.
Nem hagylak el ; hiszen kettőnk között
Isten maga örök frigyet kötött.
Jl *

..~~ro hagysz

t~

sem ; hiszen te vnuay anyám,
Kinek 8ZE:retve játsztam oldalán ;
Korall, kösöntyii vagy te lelkemen:
To álom, ábránd, elRő szerelem.

Ki mondja, Díszem, hogy letépj elek ?
Hogy sárlJa dobjam egy szentségemet?
J3otor beszéd ; hisz' benne él szivem,
Hísz' iídvöm szemzik mjnden cseppjiben.
Míg élek, lelkem törjön fölfelé,
Ln-lwm Logycn a mcnnyek föllege.
NtLgy eskü köt: pihennem nem szabad,
Mfg téged, Isten, megtaláltalak l

ELFOOYOTT A BOR.
(Salamon ibn Gabirol.)

Elfogyott.a. bor,
Tán miatta foly
Víz-nr l'lzemomhiil :
CJsn,k foly, nom enyhül.
Ételhez som nyúh1n senki,
ÖAcn·(~ nx I~Ai horbn,,
Vfz volt mind a lónyc k holta. Bor hián ki tuclnn, enni ?

Nómn.ság ül,
Ltítom,

Itt ie mindcn

Egy kortyocskát
Aclj te,

Más is inno. Szájon Hajh, de
Mert hát telvék vízzel, vízzel. Sorlegünl{ben víz, cso.k víz van.

ZSIDÓ KÖLTŐKBŐL

Mózes, lelkem - házigazda.
Ösöcl tengert kiszáraszta ;
S ó, új Mózes~
Nálad
Ránk egy tenger
Árad:
Úgy kinálgatsz vízzel, vízzel.

Hej ~Iózes , sohse ihtt bort
S másnak se leh es eu udnotl.
Vízpazarló
L élek,

Én meg holmi béka lettem,
Úgy kiáltok, eirekedten;
Tán hazám a
Tócsa?
Szóljon hát a
Nóta:
Kvá, mi jó itt, víz ez, víz ez l

~!ost

Vízmerésből

Élj meg:
Éldegélj csak vizen, vizen.
m eh etnénk h ossztl orral.
Kedvünk elfogyott 11 borral . . .
Születésed
Napján
Nagy bor-hordót
Kapj - ám
N em borral, de vízzel, vízzel l

PLÁGIUM.
(Sa.la.mon ibn Ga.birol. )

Loptál tehát dalomból?
De jó, tagadd csak ;
Költészetem palánkját
Le is szaggattad . . .
Azt hitted, hogy dalommal
Felszállsz az égig
Remélve nagy baj odban
Dalom segélyit.

lly ember szállna tán föl
Az ég-magasba,
Hogy a világ elől a
Fényt eltakarja?
Vagy jó; csak lopj tovti. bb is
Szegény kis em ber :
Ki nem merítik a nagy
Folyót vederrel.

tZSÁX RA.BBIHOZ.
(Jú<la Hal'vi.)

Mint a csecsemőt
Szoptatják a földet,
Langy esőt szí be.
Dajkája a fölleg.
l!átka \Olt a föld,
Télen át lezárva,

s 8 ta\aszr& rot

Lelke égő \ágya ;
Várt szerelnriben
Forróbb. édesb korra,
Yeh·ben szív-sebét
.1.... 8psugár csókolja.
Megjelent. Selyem8, bársonyöltöny rajta~
Ugy gyönyörködik,
Szinte felkaczagna.
Napról napra más
Díszt ölt fel magára,
8 osztogatja azt
Szerle 8 határba ;
Folyton új meg új
Szint fuj a sziromra,
Rá
, rubin-, smaragdEs gyémánt-fényt lopva;
Itt zöld; ott fehér,
Mely bíborba olvad,
Kint a szép leány,
A kit megesókoltak.
Bzépek bimbói,

.

S azt hinné, ki látja,
Hogy mind-mind az ég
Ellopott sugára.
Éden mindenütt.
Im a szőllőnedve
8zikra-cs6kot hint
Égő szerelembe.
Jégbideg kehely
Az i\·6 kezébe,
8 benne mintha tdz,
Láng lobogna, égne .
Kanna mélyiben
Lángként ég ragyogva,
Míg
a serlegbe
,
Atömöl habozva.
Ám-yM kertjiben
Lehever a földre,
8 kéjjel nézi, mint
Hull a felhők könnye.
Öröméhén sir,
8 könnye rezgő harmat,
Gyönyörű gyémánt
Minden
cseppj e annak.
,
Ugy örül, ha szól
Fecske meg pacsirta,
v agy rigó fütyül
Suttogó csalitba.
Zöld levélnek is

IZSÁK RA.BBffiOZ.
(Jú<!& Halévi.)

Mint a oseesemöt
Szoptatják a földet
Langy esöt szí be.
Dajkája a fölleg.
Mátka \Olt a föld.
Télen át lezárra,
8 a ta\aszr& 'árt
Lelke égő lágya:
Várt szerelnriben
Forróbb, édesb korra
llelyben szív-sebét
-'-..apsugár csókolja.
Megjelent. Selyem8 bársonyöltöny rajta,
•
Ugy gyönyörködik,
Szinte felkaczagn.a.
Napról napra más
Díszt ölt fel magára,
S osztogatja azt
Szert-e a határba ;
Folyton új meg új
Szint fnj a sziromra,
Rá rubin-, sma.ragdÉs gyémánt-fényt lopva ;
Itt zöld ; ott fehér,
Mely hiborba olvad,
Mint a szép leány,
A kit megcsókoltak.
Ssépek bimbói,

S azt hinné, lri látja,
Hogy mind-mind az ég
Ellopott sugára.
Éden mindenütt.
Im a szöllönedve
Szikra-csókot hin t
Égő szerelembe.
J éghideg kehely
Az i"ló kezébe,
S benne mintha. tdz.
Láng lobogna, égne.
Kanna mélyiben
Lángként ég ragyogva,
Míg a serlegbe
•
Atömöl
habozva.
,
Amyas kertjiben
Lehever a földre,
S kéjjel nézi, mint
Hull a felhők könnye.
Örömében sir,
S könnye rezgő harmat,
Gyönyörű gyémánt
Minden cseppje annak.
Úgy örül, ha szól
Fecslre meg pacsirta,
vagy rigó fütyül
Suttogó csalitba.
Zöld levélnek is

Tirulj, te szent;
Hú, nemes meg tiszta
Értelmet s szivet
Hagyj utódaidra;
Nőjj,

Nézz családodban
Több emberöltőre,
8 permetezzen r á
Égi üdv felhője.

ZSIDÓ.
(Júda Halévi, )

Tiéd egész szivem,
Erőm, egész valóm,
Csak tégedet szer etlek ,
Ébren meg elhalón.

Mi hoz r eám homályt,
Ha mécsesem neved ?
Hogy bukhatnék el én,
Ha támaszom neved ?

Neved velem vagyon,
Hogy östnernék magányt?
Ha mindenütt velem
Az egy, igaz barát?

Gunyol a gyatra n ép,
Üvöltve r ám riad Nem tudva, hogy dicsőség
A gúny neved miatt.

De én áldlak, te Név,
Te éltem kútfeje ;
Tiéd lelkem, míg élek,
Mint : dal, fohász, zene . . .

AZ ALVÓ KEDVES.
(.Júda. Halévi.)

}losolygó álom
A kedves lányon,
Fölébredésed
Neszelve várom.

Mi pírban lángolsz.
Ha csókról álmodsz,
Bocsáss meg : álmod
Megfejtem már most.

ZSIDÓ KÖLTŐKBÓL

A TÁVOLB-·\ .
(Júda. Halévi.)

Hajh, mit ér a
Szívnek vágya ?
Nincsen itt az
Édes lányka !

Édes lányka,
Méz van szádba,
Termeted meg
Karcsú pálma.

•

A SAS TOLLA •
(Semtób ibn Palkéra.)

Sor sod úgy beczézget,
Istápol ma téged Ám holnapra
Tör meg csapda
Lesi, várja lépted.
Sas-szárnyad
van ;
,
Eg-magasban

Röpdös büszke szárnyad
És egyszerre
Lankad, bágyad,
Bár csak egy toll híjja ...
D e ez egy toll
Nagy vadásznak,
V égzetednek, lett az íjja.

A MÁTKÁHOZ.
Allegoria.

(lzraél ibn Na.gara.)

Te tiszta, drága,
Te szende lányka,
Fenségesem, ó j er velem,
Királyi szűz, te,
Ragyogva tűzbe,
Dalolj, ujjongj, ó jei velem.

Szivem, leányká.m,
Édes, kis mátkám
Te érted ég e szerelern Szivem, leánykám,
Édes, kis mátkám,
Te érted ég e szerelem.

,

Kí megtiporva
Heversz a porba ,
Kit löknek míndanemzetek ;
Hugám, ne félj te,
~'ől, föl, remélve,
Adót hoznak még ők neked.
Karom felttirve,
Remélj te üdvre ...
Do mért zokogaz oly szerlcSzívem, leánykáro,
flen?
Édes, kíH mátkám,
Te érted ég e azerelero.

Kit félre löknek,
Folyton gyötörnek,
Gyorsan, hamar kjváltalak;
Mint ős-jdökbc
Karomba <lőla~ w,
Vad e1Jenjd nem bántanak.
Hugá.m, jövel te,
.Borulj ölembe,
Lakod uj ont fö1Hzcnte1em;
Rúvem, leánykám,
Édes, kis mátkám,
Te érted óg e szerelem.

8ieaa Czjonba,
Ez égi honba,
Örülj, dalolj, tánczolj, zenélj;
8z6ljon ujjongva
A tJzent zsolozsma,
A hála-dal ... remélj, remélj!
Szegény népem, te,
T.ed kímentve
Nagygyá teszen megint nevemSzívem, leánykám,
É<Wa, kis mátkám,
Te érted ég e ezerelem.

Nagyvárad.

..

NAP ÉS ÉJ.
•JUDA ALOHARIZI MAKÁliÁIBÓJ;.

Egykor a tavasz kezdetében - mikor a kos jegyéhen-a nap új erőt szerezve,- fényét, melegét megkétszerezve - lebírta a zord telet,- ós a kikeJeterdő-mező felett - kiteríté tarka köntösét, - örömet
árasztva szertcazét, - éH gyengülvén az Éj hatalma.megnövekedett a Nap hirodalma:- ez büszke lett szerfelett,- gőgjének nam vaJa határa - és megvetéasel tekintett az Éj szakár a.
Egy fzbcn mcgoldódván nyelve - igy szólt hiú dölyffel telve: - «Belátja minden j ózan elme, - hogy én
vagyok az idők fejedelme - és az ~~j - mellettem oly
csekély, - hitvány és értóktelen, - ÖRRze Rem mérhető velem -és ezért meghódolni kénytelen; - mert
tündöklő fehér vagyok én, - mint fényeR hó a Libanon hegyén, - ő pedig fekete, mint a szén- és tJerot,
mint az alvilág, - mely napaugarat soh'sem Ját; ezért tehát - ura leszek örök időkön át!"
Hallotta az Éj e szavakat - és ajkán ily beszéd fakadt:
«Nézzétek a gi)gős T apot, - mily éktelen zajt
csarwtt! - Ú~y )1\tom, VÓrHz~met kll}>Ott, - hogy a
tavas~ hoköször1tött - H beJéje új életet öutött. - Azt
véli, övé minden dicsöség H erő- éR (l•Jcjti a vakmerő,
- hogy egész létemerő -hajt éH kiizki;dé,;t, - fájdalmat és szenvedóst- hoz mindcn halandóra,- új

#{~H1dot f4~ii 1 mi nd cm iH·n,

t'·,; Vfthtmo(ldig 6r hatalma, _

<J tni HH'tJOk nyugnlrnn. - JJo mily hol(log 11z É'
bí t·odu,Jmn t - gm bot··úliJ~Jt, - b n. olfáradt, - honn~
pi}u·n 6Hf, tnl•íllJU.t; - u.x <H·é)tlcn agg oHelejti korát, _
n Hxc·gútJ.Y uorn (·rxj ttyomot'át - Ófi og<1Hz éjjelen át _
boldognu Vttd lu'tl n, c'fi ill ogl, l<inor;hon; - n aenyvedőnck
f't'tjdrllltnn tlÍll eHott , - IL munkú.st nom t1gga~z~ja dolga
- <~H n ntbHxolgn - HÓVIÍl'ogva várjrt az éjszakát, rnik(H' Hxu.hn dnu.k •ílrnocljn. rnngát! - Mindezt to meg
n o trl fnutolod , - han om fol<ote Hz inomot gúnyolocl, podig ~o l< folwt(l dolog -- Jlltgyon órtékea, holott- a
foltc'11'
gyltkort,,t 1nit Hont 61·. - 1Iogy példának a szeutot tokinf,HOJII , - foht,rjc}nok mi hnA.znn. sincsen, holott fokoto goly6jn,- · n l{ttt'LRntt1< fontoR nlkotója ' ''
l> o n Nn p - H~U.vtílm knp : - fly eu n, világ sorja !
- A f'onHógoH tn i n don l<orhn,' - ttJ })Orbn. - van tipo1·va,
·- n. hitvtiny nwg nz ogekig - n1ngasztaltntik. -Lám,
n.z Éj mily fonnou kérkedik ! - Én velem vetekadni
merészel - ós nem éri fel észazel, - hogy az Éj homálya - rniclon alkotáRnak n.kadálya - és mindenki
u. l'Of.U~< lt v(trjn., - ho~y ki\zcljön, hasson, - vessen,
nt'U."HUll - t' H u. l kotlmRHOH ; - dc n.z Éjn~k csak a tolvaj
Hrii l, - n ld n Juízttk köt·iil - Rottcukcclik a az Éj leple
u.ln,t,t - t~ttöri n. vócl ő fttltd - ós Jniolött tt hajnni pirja
t\Hil h~u, - n lop ott j ÓRz1\~gnl elillan.,,
~[h·o ft~ ~1j un~y hiiRzkéu f<,lcli: - << Hcnuem bolrlogHága\t lnl'gloli - nz ignz HZ( rol<nu, - 1nely olőlod r ojtözni kónytolt1n. - A Hzorotő szivoknok to vttgy n. aánoaa- s én t\ lt\,nozn,;- óH n. szorohnoAok éjj el - lángoló
u
edélylyol - ittn.sodtu\k mennyei ltéjjel, - egykarjaiban- pihenve boldogan - ogygyó olvadtlHWM UVJ

nak minclaketten - önfeledten, - míg egyszerre ij edten- látják, hogy hasad a hajnal - és felbúgnak bús
.
'
sóhajjal: - cc itt yan szerelmünk ellensége,- boldogságunknak má1· vége ! - Megirigyelte - a gonosz Nap
kaján lelke ! l) - És míg fejedre szórnak eze1· átkot, hennem látják az igaz barátot! 1>
É s szólt a Nap haragra ge1jedten : - cc Valóban, a
gúny czélpontja lettem, - és mindenki kaczaghat
felettem, - hogy veled vitába ereszkedtem. - ~Ii
kéntha törpe versenyezne óriásokkal, - gyönge veréb
kőszáli sasokkal, vagy fal izsópja libanoni czédrnsokkal, - oly tsztelen - versenygésed én velem ; és a győzelem - sz erezhet-e nékem dicsőséget? A vitának hát vessünk véget; - csak egyre válaszolj,
- ha beszéded komoly - és eldicsekedhetsz azután:
- Mondsza, az ég boltozatán-mikor tündöklik a nap,
- melytől fényt s roeleget kap - egész világ, - életre
fakad fű és virág, - erdők-mezök felvirulnak, - hegyek-völgyek felvi<lulnak, - a nap, mely gyümölcsöt
érlel - sugarait szórva szerte-széjjel, - látható-e
éjjel, - mikor a természet mély álomba merül- és
minden élet kihal körös-körül! 11
Nagy hirtelen - az Éj felel : - Ha a nappal büszkélkedel, - mely mindent agyonperzsel, éget, - nagyon gyarló a büszkeséged ! - Lám az én ékességem
- mily szeliden fénylik az égen. - Mint kll'ály, ki
hiborba öltözött - és fenségesen jár népe között, olyan a hold, mikor felcsillog - körötte mil·iádnyi
csillag - fej edelmi kiséretül, - holott a nap egyedül
- jár-kél szünetlenül - és bármerre tekintsen, sehol egy hi\e sincsen ! »

,.,.rt

l M wt. r
blíHx }u.uü.w-a gyul - a "ap 6s felkiált
vwlul !
l f1-. u. br,Jdtt-i botorul
a nap íöJé helyezni
JJIJsr,,d,
Muyl:t•t~k ft,rrlu.{J.t n~m jamcred ~ nem tudt ul, ht'U.Y u.~ ,,_ rw.píi"J 1~rwJ ,
6H n61küle
menten
1 l1 üUtf11 w~
,., hflij~kt~ hold - 6H mjnt fekete folt _
,","r,~dm~ '"~"Ut-u
,~,y, úg boJto.r.atán.
ÉH ba éjjel
J1'"''f1Í~i1lil~ ", rtmym~ HOl'~f,{gf~J,
uJig hogy közelg a reg-

futrdu, kol1

~W t'f'lo(OHtill,

hegycn-völgyön keI',.HYtf,(iJ,
vuJ1un ÍJJÍ u, vm·t hu,d elmenekül, - pihenéa
t~ tJ IJd d ,
~~ ltolo(y<JJ< möucjit kcJ'oAve rojtekül!''
Mi t'o tWl l~.i hovm~mt v{Lg viHHU:!!,
H a gúnyt, mint a
VÍ~( j, i H~H~I~ ;
c'1H tlÍtWHC tl Végo -}J08H~a a hetyke
l ,' ,• IH idt' ~HJC k,
~~ hU1 votóllwdó,;nok.
De a Beregek
lJ1•n },,tlljt~ - H mogHokuJijn, - ÓH mivel Hzereti népe
lu' lwí~Hc}g(dj,
o H~ILVttldud H~ttkar-~~tjn vógét
a vitá1111,1<, trwlyl'cl Olo.(,Yl'O jobhntl - Utngra lobhan:
e~ l~ l (1g vol i ft, lm,;~o utu.ifMI boHdHl, - mely mindkettő
f,ul< t1H1J~ i
i H~npk(m t mof.(~n,vnl'tn - ÓR epéteket fellu~vnt•tn.
Avngy olfoloj tottótek, - hogy a dölyfnél
adiinH 1'út•Lhll v(liok,
''H vnhtmint n szerónyben minclit-t i\l'()mcmwt loltom,
It gligöHt úgy utálja lelkem !
1\ ~~· a· t 11yi ~o~Hn l<i 1Uinclo(.tyiktok azontót - és ismetje
c'l ,~ uu\lii l,•utl, <~ rd mót,
1'4 tnint jé> ba1·átok - egyuntH ~,Yflll ~t'li t 11 JhtttHHttiol·,
do meggondoljátok, hn~. 111itHll ot.ti<'~Wk folttotd,tt
'Urn.toknnk akarata, n l,i h ' t'o tllt~c ' t,(,, n, Wl<lc't l\ fl "'got, - nn.pot, holdat és csillu~Ht ' l'< ~<'t
J\,,tot,t tt tóln k zuzmttnit, o. nyárnak mele( 'H vi lt\gmmttk ttll ott\ u, nn.pot, ~c't 1
míg az éj birtnkul honu\lyt kn.tH)U. - no bt\.1' 1nindegyiktek más
\\ton hnlncl, - l'l'Udrltl'h\~t k eg. r nlttl.'ttd: - Uratok
pa\l'a\na sr.a\\'a\rn - miiködni n, vilt\.g jo.vtínt! »
Jlu,h\ll 'St.
Lt.•deret lgnácz.
JI,HI,

1

l

"

l

~!AGYAR-Z IDO :\Il ' "rESZEK.

Felekezet és művészet nem áll egymástól oly bi-vol.
a mint azt az első pillanatra "Vélnök. Az a yr képző
művészetektől kezdve egészen a modern mű\é .. zet ig.
csaknem minden felekezetnek megvolt a maga képirá a.
szobrászata, gyakran még építészete is. Egyiptom és
Görögország, az iszlám és a kereszténység mély nyomokat hagytak hátra a művészetek történetében. A renaissance Madonna képeitől senki sem fogja a kere ztény j elleget megtagadhatni, és a ki a kelet életét é
vallását ismeri, az a mór ízlésben megtalálja az izlám
hatását.
De óvakodnunk kell a végletektőL Nem minden lllÜalkotás hordja magán a felekezet bélyegét hi z vannak
olyan zsidók is, a kiknél hiába keressük a éuli faj hllgyományos jellegét - a merész hajlású orrot. ~Iichel
Angelonak van egy Dávid szobra, a melyet nyugodtan
állíthatnánk az Akropolisra, és ugyanezen me ternek
világhírű Mózes szobrán nem sokat kellene \áltoztatni.
hogy olympiai Zeus váljék belőle. A felekezet nen1 kor- ·
látolhatja, csak fejlesztheti a képzöművé zetet. É ez
nem paradox állítás. Nem a második parauc ·olat állotta
útját a zsidó szobrászat fejlödésének, tuert hi z ez u
o.

parancsolat u kereszténységre nézve is kötele.z;ő. Nem
fejlődött 11álunk müvészct a~ért, ruert nem volt reá
az üksóg, vagy talán azé1·t, mert nem volt meg iránta a
kellő érzék. Nomád törzsek nem szer epeinek a művé
szetek történetében, mert a pusztában bajosan lehet
képet festeni vagy szobrot faragni.
A müvéazetek csak ott fejlődhetn ek, a hol nyugodt,
rendezett, úgynevezett polgári viszonyok vannak. Mi
nál unk pedig nem voltak soha se nyugodt, se rendezett
viszonyok. Erről gondoskodtunk mi, arról gondoskodtak
mások.
Ez az oka annak, hogy miért nem volt nálunk mű
vészi tevékenység. Más kérdés az, hogy Iniért nem pótolja a jelen a multak hiányát, miért nem keletkezik és
fejlődik manapság zsidó müvészet. Azt hiszem, hogy
nem nehéz e kérdésre felelni.
Az összes felekezetek müvészetének van egy közös
vonása - az emlékszerüség, a monumentalis vonás.
J eruzsálem ostromát vagy a spanyol zsidók kiűzését
nem lehet egy életkép terjedelmében megfesteni. Az
ilyen alkotások nagy falterületeket igényelnek. A sáromberki községháznak üléstermében nem lehetett volna az
utolsó itéletet megfesteni, ez csak a sixtusi kápolnában
volt lehetséges. Nékünk zsidóknak pedig nincsenek ily
falterületeink Zsinagógáinkat ultramarin színre festjük
és tele aggatjuk nyolczágú csillagokkal. Az resthetikai
érzés még mindig nem ébredt föl a zsidóságban. A községházak üléstermeit pedig még a tehetősebb községekben is holmi szentföldi színnyomatokkal aggatják tele,
a. malyeket ékes bibliai ve1·sek vesznek körül.
Vannak ezen külső okokon kívül még más, belső
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kok is, a melyek azonban nemcsak itt, hanem a zsidó~ág szellemi életének egész területén föllelhetők. Történeti festmény nagy történeti érzéket tételez föl, és az
a müvész, a ki felekezeti vagy vallásos tárgyú művet
alkot, áthatva kellene hogy legyen a fel ekezeti, a \allásos érzéstől. Ezt pedig a mi művészeinknél nem
találjuk. Csak egyetlen egy festőt ism erek, a kiben a
vallásos érzés megvan, és ez is nagyobb zsidó, mint
festő.

Művészeink nagyobb részében elvétve találunk egy-

egy felekezeti vonást, de ez csak amúgy szégyenkezve
mer előtérbe lépni. Mint a mai müvészek egyáltalában,
úgy a zsidó művészek is többnyire kozmopoliták, és ha
találunk is náluk valami jellemző vonást, úgy ez inkább
nemzeti, mint felekezeti vonás.
És ezzel, azt hiszem, okát adtam annak, hogy miért
beszélek magyar-zsidó művész ekről és n em magyar-zsidó
müvészetről.

Úgy mint a szellemi élet minden terén , úgy a képző
művészetekben is nagy er edményeket mutathat föl a
magyar zsidóság. Az a negyed évszázadnál nem boazszabb idő, mely a magyar zsidóságnak rendelkezésére
állott, a becsületes munka és a czéltudatos törekvés
ideje volt. Tudományban és müvészetben egyaránt nagy
azoigálatot tettünk hazánknak, és nem szerénytelenség
az az állítás, hogy a magyar faj és a magyar kulturának·
egyaránt hatalmas tényezője a magyar zsidóság.
Nincs a magyar festők között senki, a ki oly mélyen
figyeln é meg és oly művészi igazsággal birná kifejez ni
a magyar nép életét, örömét, bánatát, táJ.·sadabni é
politikai jeleneteit, mint Bihari Sándor. A ki pedig az
~~~~"~
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utóbbi esztendők szob1·ászati tovékenységét, a pályázatokat és tárlatokat :figyelemmel kisérte, az meggyő 
ződhetett arról, hogy a magyar szobrászatnak kevés
alkotása van , a mely Rón a József müveivel kiállná a
versenyt.
A magyar művészet nem sokkal öregebb, mint a magyar zsidóság résztvétele a nagy n e1nzeti munkában. És
úgy 1nint a hazai zsidóság egyáltalában, úgy a hazai
zsidó müvészek sem állanak elszigetelten a nemzeti
tevékenységn ek közepette. Tevékenységükkel dicsőséget
szereznek a hazának, felekezetünknek pedig becsületére
válnak.
Mi sem tanuskoclik jobban a magyar zsidóság élénk
művészi tevékenysége. mellett, mint azon körülmény,
hogy az o1·szágos képzőművészeti társulat utolsó jelentésében 226 művész között n em kevesebb mint 32 zsidó
müvész van. Ha ehhez hozzáteszszük, hogy a zsidó mi1vészek között olyan n eveket találunk, mint Horowitz,
Bihari, Bruck Lajos és Miksa, Basch Gyula, László
Fülöp, Halmi Arthu1·, Herzl Kornél, Róna József és
Donáth Gyula, akkor tiszta fogalmat alkothatunk magunknak ama sz erepről, a melyet a zsidó művészek a
mu,gyar művészetben játszanak.
E t ényeket mint magyarok büszkeséggel jegyezhetjük
föl. Mint zsidók, fájdalommal nélkülözzük a magyn,r
művészek tevékenységében a zsidó élet j elenet eit. Pen ig
mennyi poézis, mennyi festői vonás lakik a zsidó nép
életében! Vagy talán azt hiszik a mi 1nűvészeink, hogy
a zsidó tárgy - shocking ?
Ezen felfogással szemben csak két példára utalole
A németalföldi művészetnek legnagyobb és az egész
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világ művészetének egyik els őrangú képviselőj e Rembra.ndt volt. Ő , a nagy Spinozának kortársa, nagy elő
szeretettel kereste föl a zsidó nép életének j eleneteit és
rajzai és festményei között nem egy becses alkotás
tanuskodik a művész hajlamáról és nagyságáról. Csak
egy, a berlini régi múzeumban levő, egy rabbit ábrázoló
arczképre utalok, mely a műtörténeti kézikönyvekben,
mint amester legjobb alkotásainak egyike, van fölemlítve. Szándékosan utaltam a kézikönyvekre, és nem a
magam nézetét tártam föl, mert akadhatnak olyanok, a
kik ezt nem tartanák eléggé tárgyilagosnak.
A másik példát a modern művészek közill veszem..
Verescsagin, a legnagyobb o1·osz művész, talán sehol
sem mutat föl oly mélységet és talán sehol sem fej ez
ki egy oly megkapó művészi igazságot, milyet azon
festményében, mely egy orosz-zsidó iskolát tüntet föl,
amelyhez képest a «chéderl> valóságos egyetem. Amodern Tealizmus, a mely a durva hatásokat keresi föl,
ezen festményben diadalt ül.
De a költészet, a b~j és a tiszta ideális tárgyakért
lelkesedő művésznek is elég alkalma van a zsidóság
életében megörökítésre alkalmas tárgyakat találni. Horowitz Lipót, a ki a magyar müvészetnek a külföldön
is oly nagy hirnevet szerez, néhányszor fölkereste a
zsidó népéletet. Ezen művészi kirándulások oly alkotásokat eredményeztek, a melyek Horowitznak kiváló
helyet biztosítanak a magyar genre-festők között. És itt
találjuk azt a nagy külömbséget, amely egy zsidó és
nem zsidó müvész között fennáll akkor, amidön mindkettö ugyanegy forrásból, a zsidó nép életéből merit.
A zsid o' muvesz
" · ilyenkor szive verével fest, és azt, amit
~~*
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akkor érez, alkotásain kifejezésre juttatja. Áb hó 9-ik
napj át tünteti föl Horowitznak egy életképe. A szük és
gyöngén megvilágított imaházban a földön szarteszéjjel
ülnek a gyászoló alakok, a kik a nemzeti nagyság
rombaelöltét siratják. Az .egyik épen valami sira.lmas
dalt énekel, a többiek komoly áhitattal kisérik őt. Mintha
hallanók azt a siralmas, bánatos hangot, a mely ezen
napon zsinagógáinkat betölti, mintha látnók azokat a
komoly, sz ótlan alakokat, a kik a templom rombadőltét
az által gyászolják, hogy nem mosakodtak aznap.
És itt elérkeztünk azon ponthoz, mely a zsidó mű
vészt a nem zsidótól elválasztja. Ez utóbbi nem tudja,
hogy a régi zsidóság ekként gyászolt, és a mosdatlan
alakokban nem a gyászt, hanem a tisztátalanságot látj a
és tünteti föl. De ez csak külsöség volna. Sokkal fontosabb azon másik, a keresztény művész előtt megfoghatatlan von s, hogy hát tulajdonképen miért is gyászolnak ezek a zsidók. Ezt ö sem felfogni, sem feltüntetni
nem birja, mert a zsidó nép élete nem olyan nyitott
könyv, amelyben 1nindenki bir olvasni. Ezen könyv
tartalmát megérteni csak az fogja, a ki el bir mélyedni
egy nép jellemének tanulmányozásába, a ki nem hiszi,
hogy a kaftán és a hosszú szakáll teszi a zsidót.
Ezt az értelmet, melyet a keresztény művész csak
hossz s, beható tanulmány után bir elérni, a zsidó mű
vész már a szülöi házból hozza magával és így ö mintegy pr:edestinálva van arra, hogy ily tárgyakat dolgozzon föl. Ha nem teszi, úgy ez inkább a müvészetnek,
mint a zsidóságnak válik kárára.
Mindamellett, hogy a magyar-zsidó müvészek ily
mostohán bánnak a zsidó tárgyakkal, mi mégsem feled-

MAGYAR-ZSIDÓ MÖV.ÉSZRK

341

.. k meg róluk és néhány kiválóbb képviselöjüknek
.
,
. bb, 1 ,
k ez un
helyet szánunk ez évkönyvben. ~l~Z elv~~e lS a ~ a
dicsőségből, mely őket környezi, JUt n ehany.halvany
fénysugár a zsidóságnak is, és ha már nem l S mondhat ·uk őket tökéletesen a miénknek, a vér csak nem
vál~ vizzé. És talán nem ők az okai, ha nem dolgoznak
föl zsidó tárgyakat, mert a művészetnek és iparnak
megvan az az egy közös vonása, hogy mindkettö kénytelen a publikum számára dolgozni. A mi közönségünk
pedig még nem mutatta meg, hogy bir lelkesedni a
zsidó tárgyú festményekért. Azt pedig, hogy a zsidó
müvész lelkesedésének föláldozza existentiáját, azt józan gondolkodásu ember nem kívánhatja.

*
A mi a müvészi nagyságot illeti, úgy nemcsak a
zsidó, de az összes magyar müvészek között az első helyet foglalja el Horowitz Lipót, a ki ~1unkácsyval és
Benezurral kiállj a a versenyt. A mi azonban öt reánk
nézve még becsesebbé teszi, az ama körülmény, hogy
művészeink közülő az egyedüli, a ki szh·ben és lélekben egyaránt zsidó, és a ki ezen körülmény folytán
otthon nem részesült abban a pártfogásban, a melyet
megérdemelt volna.
Életében van egy romantikus vonás, a mely méa a
r~gi jó i~őkre, Jákob ősapánlu·a vagy a nagy' R.
bara emlekeztet. Kora ifjuságában Varsóba került. a
hol a város legelökelőbb családjainál megfordult. Eav
g~zdag és kh-áló zsidó családban megismerkedett a h~z
k1sasszonyá
' n.z 1·f··Jnsag
, nyomban szereln1es lC"tt
,
val es
egyrnasba. A szülök azonban mitsem akartak tudni az

Aki-
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ifjak 1·ajongásáról, és így a fiatal festő kénytelen volt a
távolba menni, hogy magának tisztességes társadalmi
állást szerezzen. Párisban telepedett le és szorgalmas tanulmányozás után a Salonban a nagyérmet
nyerte el.
:rviint hu·neves müvész tért most vissza Varsóba, és a
szülök látván az ifjú párnak nagy szeretetét, nem gördítettek többé akadályt eléjük és így Horowitz, a nagy
milYész, mib elyt mütermét elhagyja, csalácljtinak patriarkhalis körében keres é::; talál üdülést.
Horowitz müvészi tevékenysége ez utóbbi időben az
arczképírás terére szol'itkozik. 1fint ilyen, méltó helyet
foglal el Kaulbach, Lenbach, Bonnat és Pochwalski
mellett. Sokkal ismertebbek a müvésznek arczképei,
semhogy azokat e helyett bövebben kellene ismertetnünk. A zsidó népéletből vett egy j elenetéröl már volt
alkalmunk szólni. Van azonban Horowitznak még egy
másik müve, mely a családi élet nemes örömét ábrázol"'lán, szintén zsidó tárgyúnak mondható. Ezen kép
tökéletes ellentéte az előbb említettnek.
Előkelő szobában egy ifjú pá1· áll gyermekének bölcsője fölött. A szülők öröme, büszkesége, derült boldogsága elárasztja az egész szobát, melynek falairól, úgy
mint az arcz okról, a legtisztább, legnemesebb boldogság
és megelégedettség mosolyog felénk. Ezen kép a családi
boldogságnak festett 11 énekek éneke», nemes, egyszerű,
megható és - igaz. Nem akarom azt a nagy ro űvészetet
és tudást dicsérni, melylyel e kép meg van festve. Nem
is emelem ki azt a páratlan bájt, amelyet a müvész az
által ért el, hogy a képet inkább oda lehelte, mintsem
festette. Mert ott, a hol egy nagy igazság oly költői mó-
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ifjak rajongásáról, és így a fiatal festő kénytelen volt a
távolba menni, hogy magának tisztességes társadalmi
állást szerezzen. Párisban telepedett le és szorgalmas tanulmányozás után a Salonban a nagyérmet
nyerte el.
1\lint hirneves müvész tért most vissza Varsóba, és a
szülők látván az ifjú párnak nagy szer etetét, nem gördítettek többé akadályt eléj ük és így Horowitz, a nagy
müvész, mihelyt műtormét elhagyja, családjának patriarl~halis körében keres é::; talál üdülést.
Horowitz müvészi tevékenysége ez utóbbi időben az
arczképírás terére szorítkozik. 1\.fint ilyen, méltó helyet
foglal el Kaulbach, Lenbach, Bonnat és Pochwalski
mellett. Sokkal ismertebbek a művésznek arczképei,
semhogy azokat e helyett bővebben kellene ismertetnünk. A zsidó népéletből vett egy j elenetéről már volt
alkalmunk szólni. Van azonban Horowitznak még egy
másik müve, mely a családi élet nemes örömét ábrázolván, szintén zsidó tárgyúnak mondható. Ezen kép
tökéletes ellentéte az előbb említettnek.
Előkelő szobában egy ifjú pár áll gyermekének bölcsője fölött. A szülők öröme, büszkesége, derült boldogsága elárasz~ja az egész szobát, melynek falairól, úgy
mint az arcz okról, a legtisztább, legnemesebb boldogság
és megelégedettség mosolyog felénlr. Ezen kép a családi
boldogságnak festett <<énekek éneke>>, nemes, egyszerű,
megható és- igaz. Nem akarom azt a nagy müvészetet
és tudást dicsérni, melylyel e kép meg van festve. Nem
is emelem ki azt a páratlan bájt, a melyet a művész az
által ért el, hogy a képet inkább oda lehelte, mintsem
festette. Mert ott, a hol egy nagy igazság oly költői mó-
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szándéka volt _az ellentéteket egymás mellé
állítani, de nem képzelhetünk nagyobb ellentétet, mint
azt a magát nagy hühóval haza muzsikáltató parasztl egényt az egyik oldalon, a másikon pedig azt a nyugodt, derült arczú, de mégis komoly zsidót, a ki az ilyen
j eleneteket má1· megszokta, és a j ózan ész filozófiájával
bírálja el öket. De azért ezen ellentét csak lélektani.
Maga a zsidó tipikusan magyar alak és sehol másutt
ilyen zsidót nem találunk. Talán öntudatlanul, de nagyon jó szelgálatot tett Bihari a magyar zsidóságnak az
által, a midön így összeolvasztotta a zsidót a magyarral.
Megfestette a magyar zsidó helyzetét a magyar nép élet ében. Ez pedig csak azért sikerült neki oly kiválóan,
mert mindkét vonást megtalálhattAt önmagában. Az
egyiket születésénél, a másikat neveltetésénél és mű
vészi hajlamainál fogva.
Művészi pályáját illetőleg megemlítésre méltó az a
körülmény, hogy az ifju Bihari, a ki 1857 -ben született
Nagyváradon, hasztalan kopogtatott annak idején a
mintarajztanoda ajtaján. Tehetségát nem találták fejlesztésre méltónak és így ö fényképészeti műtermekben
dolgozva, nagy nélkülözések árán küzdötte föl magát
((per aspera ad astra'> .
Noha megelégszünk ama dicsőséggel,amelyet Bihari
a magyar tárgyak festése által szerez a hazai zsidóságnak, mégis- már puszta kiváncsiságbólis-örömest
látnánk valami zsidó tárgyú festményt az ö müterméböl kikerülni. Hisz néki nincs oka panaszkednia hitsorsosaira., és elég alkalma volt meggyőzödnie arról,
hogy a zsidóság hálás tud lenni a.z iránt, a ki a zsidó
névnek diszére válik.
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állítani, de n em képzelhetünk nagyobb ellentétet, mint
azt a magát nagy hühóval haza muzsikáltató parasztl egényt az egyik oldalon, a másikon pedig azt anyugodt, deTült arczú, de mégis komoly zsidót, a ki az ilyen
jeleneteket már megszokta, és a józan ész :filozó:fiájával
bírálja el öket. De azért ezen ellentét csak lélektani.
Maga a zsidó tipikusan magyar alak és sehol másutt
ilyen zsidót nem találunk. Talán öntudatlanul, de nagyon jó azoigálatot tett Bihari a magyar zsidóságnak az
által, amidön így összeolvasztotta a zsidót a magyarral.
Iviegfestette a magyar zsidó helyzetét a magyar nép életében. Ez pedig csak azért sikerült neki oly kiválóan,
mert mindkét vonást megtalálhatta önmagában. Az
egyiket születésénél, a másikat neveltetésénél és mű
vészi hajlamainál fogva.
Művészi pályáját illetőleg megemlítésre méltó az a
körülmény, hogy az ifju Bihari, a ki 1857 -ben született
Nagyvál·adon, hasztalan kopogtatott annak idej én a
mintarajztanoda ajtaján. Tehetségét nem találták fej lesztésreméltónak és így ő fényképészeti műtermekben
dolgozva, nagy nélkülözések árán küzdötte föl magát
«pm· aspera ad astra" .
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hogy a zsidóság hálás tud lenni az iránt, a ki a zsidó
névnek díszére válik.
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ságnak, vagy he lye~::~ebb en a 1na~yar zsidó müvészck
s~égyenó1·e váJnának.
Nem A.karo1n, hogy a magyar zsidó müvészek ismerteté~::~ének szánt ezon lapok n evekkel legyen ek túlterhelve. A 1nüvószekn ek még egész sorát említhetn ém föl ,
tt kik n01ncsak mi nálunk, de a.z egés~ világon igazi
mi1vészck számába me11nek. De a mit az eddig tárgyalt
elsőrendű festőlu·ől állítottunk, mindaz áll a többielu·ől
is. A zsidóságho~ a születés vélet]en ség én kívül n em
füzi ők et semmi és alkotásaikban hasztalan keressük a
zsidó vonást. Basch Gyula, a Bruck testvérek, Lajos és
Miksn, H erzl Kornól, Vnjda Zsigmond kiváló müvészek
ugyan, elo a zsidóságot nem érdeklik túlságosan.
l~H h u, ~~ fi atala.b b festőg:1rdára gondolok, akkor
Relllbrandtnak egy híres kép e jut eszembe. Az asztalfőn egy zenélő társaság ül, 1nelynek köz elében fésün ét;
egyéb ily httng::-;zereken az ifjak utánozzák az öregek
példáját. A képnek czhne ((Wie die Alten sungen, so
picpsen die ,Jungen)).
I>róbálkozzanak cHak n1eg tisztelt festő hitrokonaink
zsidó tárgyakkal, éH én biztosra. veszem, hogy lesz közönt-Jóg, mely Önöket megérti. Miut a tudósnak, úgy a
müvószn ek i~ na.gy feladata van a n épnevelés te1·én.
A. 1niivészek teremtik 1neg az ízlést és valahányszor
tnegfordítva áll a dolog, mindannyiszor hanyatló félben
' 'tUl ízlés ós 1nüvészet egyaránt. A zsidó tárgyú képü·ás
nwgtt•remtóse uózetem szerint oly probléma, a mely
nngyon i~ megérdemli uz ecsetkezelő müvészek figyel tnót, éH n n1ely rövid idő nhttt bnsttl:H1n megtermi gy ünttHoseit. Sehol cgósz Enrópábnn nem kinálkozik nz ily
1u·oblémtt f:tzámru·n oly kedv ező alkalom, mint lll;Íná-
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lunk, a hol jelenleg a szabadelv-üség aranykorát élj ük.
És sehol sem volna ily probléma hasznos a rolivészet
számá1·a, mint Magyarországon, a hol a művészetek
még nem érték el azt a fokot, mint egyébbütt, és a h ol
ezen thém ák feldolgozása által egy új hajnal derengh etne föl nemcsak a magyar, de a világ müvészctének
egén. Már n agyon is ki van merítve az egyházi tárgyú
képírás, úgy hogy e tér en n em ig~n kínálkozik megoldásra méltó és alkalmas probléma. De a zsidók történ etének rengeteg m ezej e oly tér, a hol a modern mű
vész et nagy sikerrel próbálhat szerencsét. Nagyszerű
példa erre vonatkozólag a drezdai képtárnak egy n~ay,
modern festménye-azt hiszem Gabriel Mux müvemely a mainzi zsidóüldözést tárgyalj a és mely a mode1·n
történeti képirásnak egyik legkimagaslóbb alkotása.

*
Lényegesen más a szobrászat h elyzete, amely sokkal
t ávolább áll a zsidóságtól, mint a képírás. A mai körülmények között, a sz obrászat száműzve van a zsidó
nyilvános élet teréről és csakis a temetőb en , monumentalis síremlékeknél jut n eki egyszerény h elyecske. F élénken tünedezik föl a zsidó t emetökön egy-egy állati
alak, és mintha. n em m erne a nyilván osság elé lépni,
m eghuzódik valami oszlop vagy pillér árnyékában.
Alig számbaveh€ltő azon síre1nlékek száma, a melyck
a p esti izraelita sírkertben láthatók, és a melyeknek
művészi értékük volna. Mindössze ke ttőt ismerek. A.z
egyik a Moskowitz, a másik a Singer-c. uládé. minclkC'ttő
Donáth Gyula műve és ro indkettőbe n több az építészeti,
mint a szobrászati motivum.
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É s mégi~ i~en ~lé.nk az a szobrászati tevékenység, a
~elyét, a z~1dok kifeJ_ten: k, csakhogy tárgyukat szükségkep mas ter en keresik. Igy például az orosz származású
Antokolsky Európa szobrászainak egyik legkimagaslóbb
aJakja, a ki m ég néha-néha visszaté1· a bibliai tárgyhoz.
Származásra nézve magyar a Berlinben élő Klein 1\fiksa
is, a ki a történeti és monumentalis szobrászat terén
li.iváló sikereket ért el, a kit azonban nem szm·osabb
kaposok füznek a zsidósághoz, mint a magyarsághoz.
A magyar szobrászok közül első sorban Róna József
tünik ki, a ki ZaJa és Strobl mellett a magyar szobrászatnak hatalmas oszlopa. Nem az ő hibáj a, hogy a
magyar főváros terét nem díszíti az ő alkotásainak
valamelyike. A.!iJ Arany, Andrássy és szabadságharcz
sz obor-pályázatainál alkalmunk volt látni Róna müveit.
Nagyon is vonz az alkalom, hogy az ő tervét összehasonlítsuk a többiekkel, de ellentállunk a kisértésnek ....
Róna József 1861-ben született Lovasberényben és
more patrio a kereskedői pályára szánták szülei. Müvészi hajlamainak engedve, egy ornamentalis szobrászboz ment tanoncznak, a hol nagy azorgalommal dolgozott kiképeztetésén. Néhány gipszöntvény, mely a
renaissance szobormüveiröl való volt, magára vonta az
ifju :figyelmét, a ki éjjelenként ez öntvények másolásával foglalkozott.
Tulajdonképeni mű,észi tanulmányait a bécsi akadémián kezdte meg, hol Hellmer és Zumbusch kedvelt
tanítványa volt, és Rómában folytatta, a hol azonban
csak egy évet töltött. 1886 óta Budapesten lakik és
élénk részt vesz a magyar szobrászat ápolásában és fej-
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lesztésében. Akkor, a midön tárgyakat választ, mint
például a szabadságharcz vagy az Al·any szobgr tervezetében, ugyanoly helyet foglal el a szobrászatban, a
minöt Bihari a képírásban. Mély érzéssel és müvészi
igazsággal tünteti föl a magyar nép j ell emét, és alkotásaiban erős n emzeti érzés nyilvánul, a mely alkotásait
áthatja és azoknak mozdulatot és meggyőzö erőt kölcsönöz.
• Gyakran fordul azonban klasszikus tárgyakhoz és itt
a vad, féktelen szenvedélyek feltűntetése vonzza öt különösen. Így például a Rökk-Szilá1·d díjjal kitüntetett
és a megszorult faunt ábrázoló csoportja drámai és kómikus hatást egyaránt ér el.
A magyar zsidó szobrászok közül még Donath Gyula
válik ki. Igazi müvészi temperamentum, mely a mindennapi élettel nem sokat törődik. Sodomá1·ól, az olasz
renaissance kiváló meateréről mesélik, hogy vagyonát
az adókivető bizottság előtt akként vallotta be. c< Van
egy kutyám, egy majroom és egy öreg gazdasszony om.,,
Ilyen t ermészet Donath is, a ki valahányszor alkot,
mindannyiszor genialis müveket teremt.
Csakhogy nem igen gyakran alkot és nagyobh, monumentalis mű\ ek megteremtésére néki ép oly kevéssé
van alkalma, mint Rónának. ~füveiben mindig eredeti,
de szatirikus tehetsége rendszerint csak a tervezésben
nyilvánul. A kivitelre nincs elegendő türelme. Kiváló
müvészettel fejezi ki a fájdalom nemes érzését és nagy
tudással tünteti föl n vad szenvedély és a rajongó lelkesedés lelki állapotait.
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A képzö1nűvésze tek anyjának lllondják az építészetet,
1nert a képírás Óti szohrásznt rendeltetése az épületek
diszítéséneu áll.
A 1nngyur zsirló á.g az építé zet terén ugyu.nazon vagy
1nég alnc onyahh fokon áll, mint Európa többi államainak zsidósága. Nékünk ugyunj a felekezeti építészetünk
csakis a. zsinagóga-építés terén vn.n. Itt pedig elavult
fogalmak, idejüket mult hagyományok és n1egcsontoso.dott n ézotek urn.lkodnak. A zsinagóga ugyanis már
külsején él fogva is, kirí a város többi épületei közül.
A bizanczi és mór ízlés, de legtöbbnyire vad ízléstelenség j ellemzi imabázainkat.
Tisztában kelllennünk azon kérdéssel, vajjon leh etséges-e egy zsidó építészeti ízlés n1egtennntése és szerves kiműv elése . Azt hiszem, hogy a ld a moclcrn építészetet csak kissé ismeri, e kérrlésrc okvetlen tagarlólag
válaszol.
A mi századunk és valószinűleg nz utána következők sem fognak új építészeti ízléseket létrehozni,
me rt ezekr-e sem dekorativ, sem szet·kezeti szemponthól
nem forog fenn szükség. Annál kevésbbé lehetséges a
zsinagóga-építés tet·én egy új ízlés, mert az multjánál
és jelenénél fogva az európtü építészetnek csak (Igy
részét képezi.
A tnultba.n , nevezetesen a középkorbtl.n, a kere zténysóg Azolgálatában állott a monun1entú.lis ópíté 'zet.
Az61·t, valahányszor zsinagógát építettek, a kere ztc'ny
templomok ízlósóbcn építettók azt. Innen van, hogy tt,
köz(lpkor zHinagógáinak nagyobb része vngy román
vagy csúcsíves ü~l ést mut~t,tna.k. Cso.k a. j elenkorhun
tértek át n kelet müvész etéh ez, és nzóttcL a biz[Ulczi és
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mór izlés, tuint eg~· élő nnncbroniznnts, ott ld ért tl
zsinagóga építé terén.
:Magyaror szág leg. z(lbh z inagógái, <l pe ti. !>écsi.
veszprémi és szotnl>nthelyi \Uln1uennyi ily rildtó cllentótheu itllnal\ köl'llyczctükkcl. hiüHlcn t é-ren n l:)inlilátió.
csn.k nz építé. zot t er én, n hol felekC>zC'tünk kifel ~ dokum cntálódik, c ak itt ]~l.tunk . ep;untiHtiku: törekY · t.
Életmódban, ruháznthan, go1Hlolkochí~hnn t.'·~ llltl\(•lödé. ben ll nyugot gy<?nnekei \<tg,Yunk, éH itnaházuul\hnn
szükségtclenül utánozzuk a l\chitet. Yulnht\n~· zor egy
ily zsinagógába lépek, nlind~lnnyi~zor ~UTat n hntá ra
ntJnki nkkor érnr t•l, lut frnldiöltöoaondolok, t1 ntelyct
.
nyéhez turbánt öltene föl rs igy lépnc egy szalon ~itun
p n.rkettj ér e.
Ne1n tudolll belátni, hog,- n1it'•rt sz ük •5ge. a z id ó
ist cnti. ztelet "zán1án1 lllÓr izh' ü t en1plom. hogy nü 'rt
rtkn,runk t'p ezen n tér en köruyczctünkkr l rikító cllentüthen állt1,ni l
E jelen ségnek azonban ki s é nn ti. e1nitn credet c Ynu.
A lllocleru n1iiépít · zek többnyire kN· . zt ény k ·roltnl\ ,
n kik n csúc íves é~ r01uán izl ' t it k<?n~"z h~nys 'g :::z:\mára Yettók bérbe, c.\s nc.'kü nk, n kik IUÜHlen tt:kintetht'n
n. nyugot knlttnt\jánnl\ vngyuuk g~·cnut'l\ci, tt kt'let izlt·· sét adM.k. De óp ügy, a 1uint 1t zsidóRl\g rnluizntárt>l
eltünt n. ((sárga, folt•> ép úgy, n lllint n zsidó hurett n
történet l01nM,niha került. éll ügy lirll, hogy t\ zAinugt\gu
~pítés terén i moclcrnck l<'gyün k.
Ez nnnál könuy(.lbh. 1uert n zsinngógn tuinc.h•u üdt' sheu n10g hir felelni rendelteté ~uek. A ronHin izh'~ . H
lUC)y n lllOOOl'H ogyh~\zi Üpítós t<'l'tlll ~ZÓJ> sil\t'l't:kt•t (' l'
cl, Európában UltÍl' n zsiuagóga-ópités h.) rn\ is n~1)ról-
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napra t ért hódít. Aush-iában a halhatatlan Schmidt
nagyhírű tanítványa, Fleischer, juttatja újra diadalra
a román zsinagógákat. Hogy ezek mily nagyszerűen
megfelelnek vallásos intézményeinknek és szertartásainknak) azt a budweisi és bécs-mariahilfi zsinagógákban világosan láthatjuk. Ezen templomok, a model'n
építészetnek remekművei, egy új kor hajnalhasadását
j elentik a zsinagóga-építés t e1·én.
Magya1·országon eddig csak igen kevés számbavehető
kisérlet et láthatunk e téren, a mely ek közül a székesfehérvári zsinagógát- hazánkban a legszebbet- említem föl. Pedig ha valahol, úgy épen minálunk volna
helyén az ily assimilálódás. Magyatországon; a hol a
zsidóság érzésben és gondolkodáshan, nyelvben és egész
lényében telj esen magyar, nem szabad a zsinagógaépítés t erén elszigetelten állnunk.
Ez az a nagy feladat, a melyet a hazai zsinagógaépítészetnek meg kell oldania és ez egyike az áthasonulás ama nagy kellékein ek, a melyen a magyar zsidóságnak még túl kell esnie.
Hogy ezen izlésü templomoknál milyen szerepet juttassunk a képírásnak, üvegfestésn ek és szobrászatnak,
ez nyilt kérdés, melyre minden egye~ esetben a helyi
körülmények adják meg a feleletet. Igy például a kanizsai vagy aradi köz.ség e téren tovább mehet, mint
a - munkácsi.

*
A képzőművészetek mindhárom ágában igen fontos
sze1·epet játszik a hazai zsidóság. Mindenütt - az építészetet kivéve, a hol nemzeti ízlés n em lét ezik, ~- erős
nemzeti szellem hatj a át a magyar zsidó miívészeket, .
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mint a hazai zsidóságot általában. Sehol nem mutatkozik separatistikus törekvés. A zsidó történ et és népélet tárgyaival csak a legritkább esetben találkozunk.
És hn. itt-ott mégis föllép, úgy a szerep, melyet játszik,
nagyon is alárendelt jellegű és inkább nemzeti, mint
felekezeti vonásokat mutat.
Nem azért, mert külön álláspontot akarunk elfoglalni, hangoztattuk a felekezeti elem kidomborításának
szükséges voltát. Ellenkezőleg ! ~1ég ott is, a hol a mű 
vész esetleg zsidó tárgyat választ, örömest látjuk, a
magyar zsidóság történetének és mindennapi életének
jeleneteit. De azt hiszszük, hogy a képzőművészetek ben,
úgy mint a szellemi élet egyéb terein, a hazai müvészet
csak nyerhet az által, ha egy oly gazdag és müvészi
mozzanatokban dús tér nyilik meg előtte, mint a zsidóság története és élete. De nékünk a nemzeti kötelességéken kívül a felekezetieket is teljesíteni kell. Vallásunk
multja, évezredes szenvedései és drámai mozdulatokban
gazdag j elenetei megérdemlik, hogy az utókor számára
müyészileg is megörökíttessenek.
Eltekintve attól, hogy a genre-képírásban igen alkalmas tárgyakat nyujt a magyar zsidóság élete, a történeti festészet is nem haszon nélkül fordulna a zsidóság
története felé. Nemcsak a művészeknek, de a közönségnek, a tehetős és müvelt hazaj zsidó közön égnek volna
erkölcsi kötelessége az ily müvészet keletkezését és fejlesztését előmozdítani. Ellenben a történeti képírás
terén nem az egyesek, hanem a hazai zsidó községek
vannak hivatva az új irány keletkezését lehetövé tenni.
Tudom, hogy a magyar zsidó községek nagy ré zéh(\n
a zsinagógáknak történeti festményekkel való diszítése
A% IM:IT ..:-.vkónyve 1896.
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nagy, (le nem lC>kli_zdhotctlon u,kadályokha ütközik Az
ily ujitásolut.t n em is lehet mátóJ h oln apra ker esztül-

' rinui. Er. ho aA~aH fcjlőaóst tótoJ ez föl, ÓH az eszme nom
vo lnn. ól<•trovaló, hu. fclmcrülóaónól nom gördülnének
<·1<.'- he n.Jw.cláJyok. Caa1<hogy az idő éH a minclinkább terj eelő fölvilágosultHág ez akadályokat le fognák győz 
h<·tni. ~re nn óazetcH azonban, hogy zsinagógai képírás
éfHtl< oly templomokban l chetsógcs, a mclyokben alkaltnu~:~ fttltcrül<•tck állanak rcncl clkozó~:~ü nkrc . Már ezen
f:fzcmponthól ÍR u.j}íul atoH tehát, hogy a zsin agógák izlét;énó l nem az idogon hizt11nczi ós mór, hanem a mi kulturánlcnak éH égha,jhtti viszonyainknak megfe lelő román
toJtilus nlkalrnaztasaók. Prágában és I{rakkóban már a
közópl<orhan épitettek ily templomokat, sőt amint láttuk, tt kol<)t stílusa csak tudatlanságból korült a zsinagógui épitószetlw. Af!J Hy újítás t ehát csak azt jelentené,
h ogy viaszatérünk u multhoz, a molyot HzükRégtel enül
mellőztünk. De ez ily újitáa lehetövé tenné a történeti
kópirás tuegteremtéHét is. Hogy a képírás nincs azámüzve a zsidó tcmplon1okból, arraszámos lengyelországi
tmnplom példáját hozhatnám föl.
De a tehetőRe bh zsicló községek más téren is clőmoz
dithatnák u zHidó törtónoti képíráat. Az ülé1:1- és diaztornlol< fttlai oly területet képeznek, a melyon ezen
kóph·líH ol<) n lcgfanatil{UfHthb orthodoxia, sem gördithctno akadályt. rtt, n hol tL modern zHidóaág ügyei int{)ztetnok c•l, n, hol toltát olaő sorban sz üksógo~:~ a lelkesc<léti, itt littnók CHUJI< tt történ eti képhás egóaz fontoaHágát ÓH lmtlthnnt. A'/; ősök példáj án l olkosedhotnéne~
uz utódok, ós a tuultnu,J{ oaOJnónyoi ~llu,n{tnnk őrt ~

jelen fölött.
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A történet számos példát mutat arra, hogy egy festmény vagy szobormű lelkesedést öntött a közönség kebfJlébe. Ez volna a hazai zsidó képzőművészet legszebb
feladata, és a magyar zsidó müvészek ekként örök érdemet szereznének maguknak a magyarság és zsidóság
körül egyaránt.
Egy kicsit több lelkesedés - ez az, a minek az egész
világ és Magyarország zsidósága szükségét érezik. Ezen
lelkesedést a magyar zsidóság ke-belében fölkelteni, erre
a magyar zsidó művész ek is hivatva vannak.
Mislitz.
Dr. Goldschmied Lip6t.

CHANUKKA.
A szegényes olajlámpa, mely Chanukka idej ében
esténkint ott pislog és sister eg ablakaink párká:J?.yain,
az egyetlen szembeötlő j elvény, mely hivatva van nagy
idők és nagy események emlékét bennünk ébr en tartani. A mi régi intézmény még észrevehető ezen napokon: a különleges thórai felolvasás és a hallél-zsoltárok elmondása a reggeli istentiszteleten, inkább csak a
hitközségi életnek van szánva, mint a háznak és az
egyénnek, és nem is olyan természetü, hogy ünnepies
szinezetet kölcsönözzön ezen napoknak.
Joggal kérdezhetjük : honnan e takarékosság az emlékjelekben, holott a zsidó családi és zsinagógai élet oly
gazdag a különféle ismertető jelekben? miért vonjuk
meg a nagyobb kitüntetést e napoktól, holott egyébként
oly szivesen idézzük fel a mnltnak emlékét és oly örömest csüngünk rajta? Avagy a chanukka által jelzett
eseményekben nincs-e elég olyan mozzanat, mely1·e
büszkék lebetünk az idők végéig? és nem -e j ogos fényesen megünnepelni a zsidóság diadalát a pogányság
fölött és szaporítani a tanuságokat a mellett, hogy elpusztíthatatlan a zsidóság ereje?
Úgy, a mint most ünnepeljük a chanukkát, lehetetlen félreismerni, hogy szándékosság van abban, ha a
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makkabeusokat nem magaszta~juk jobban
és hogy a pogányság kudarczánál nem időzünk hosz.szabban.
· Azon r_.«gi iratok, melyekből a chanukka történetét
merítjük,Jrifogyhatatlanok épen a véres csaták, a zsidóság győzelmének az elbeszélésében; az első Makkabeusok könyve mindvégig csak csatákról és győzelmekről
·sz ól ; midőn pedig megemlékezik Juda Makkábi győztes
bevonulásáról Jernzsálembe és az emlékezetes napok
· iinneppé való avatásáról örök időkre, nem holmi gyertyagyújtást említ, hanem ünnepségeket és vígaimat oly
arányokban, a hogy azt egy a létért kiizdö nép a maga
köreben rendezheti, és midön egy pár év mulva Simeon,
az első független fej ed elem, annak emlékére rendel
ünnepet, hogy a zsarnokuTalom utolsó örsállomása, a
jeruzsálemi fellegvár is zsidó kézre került, midőn
· Simeon ez örvendetes esemény emlékére ünnep tartását
Tendeli el, ez ünnep - hogy úgy mondjam- szintén
nem zsinagógai szertartás, hanem vígalom és nemzeti
ünnep annak módj a és r endj e szerint. Midön pedig a második Makkabeusok könyvének elbeszélése szerint - a jeruzsálemi anyaközség felszólítást int.éz az
alexandriai zsidókhoz, hogy a ohanukkát ök is ünnepelnék meg, a chanukkát a sátoros ünnephez teszi ha-so nl óvá, mely ünnepnek főjellege és bevallott czélja
tudvalevőleg megint csak az öröm és vigalom.
Az emlitett görög nyelvü kútforrások, mint egyáltalán az egész apokryph irodalom, nem r észesülnek ugyan
a zsidóság kebelében nagy tekintélyben és nem állnak
abban a bírben, mintha híven kifejezésre juttatnák a
}lamisítatlan zsidó nemzeti érzületet, mindttmellett

ll.~O IIbtttl c\pc n ll, o}ll"tlllllduLlitlll() p Vll,llldi joll e~cJtl Olt faJ .
f,lJll f,td,<\H<\hon og<'lHV. tn l lh-!H~c 'V {Lgtlll,}( Oly f,tHl <'IH l titHOldtit l'
molyn l ot u, l mgy mn1~,nyoH vu,gy iH Lu,lm ud i j 1·od 11,1mn lmll
ff tu~ f, ki fngttHlHSild\1 i n,u U1on LilntH fot't'I\Holdmu t,11,t1\ tun l<:
. A~ '''''tMn Hv.Hvogi\, do ini<1'Lhh lu'd>e ,. uyo l vo 11 olt,cH·jodt,
~ft•!J til fl lll AuHnt'/1'11-H, nwl,y u, Pt n·ilu ru, H~,\, ni, Mogi llu,t,h.
1 11~~ U1t J'lltl k hIL H< n 111 HtHH, al< u,,. l cnu i ÓH m11 wl< mi n L1í\j,\,,·n,,
\u~tO H lMintok ll ,YO fllltll , t,óuy)og nyilVILllOti f'ölolvn,HttHiliLl<
iH volf, ttit'gyn,, cgóH~nn u, Mu,lduthmtH ld~uyvok H~c llotllc'l·
hm1 t•\rgynlju, "' ol ~~tllttldw, t,l\l't,öuotét t\H oHn,lc n vögtm
t~nt lc\l< o~ il< 1nng ogy lH~,t· H~óv u,ltL Ln,lt\lt, olndl<m·Hó OH<H ll\jlir<\1 H n.~ nhhól kifolyt> lt\,rnpn.gyl'ljt,,í,H HV.Ol'Lndt\.H•\,,·<', 1.
Miud u l<eHHt1 gut, ltí'lit·,\,ut,, l10~y HhtMiuk lw, c1 Hi~ Aorlmn
IL hn1·n~ i ditMlnl ÓH polit,ikn,i Ht·vm1.dotc1H fm·dulu,t,unl< u,v,
Hunopo, oloH~ Iu,t, u,v,on imnclnt·nh, uu ly <•lmnnl<l<n H~~~
ruaÍt'tL tL kHv.HHHt\goH imnt·mulho ho loU illtiHv,t,vo, "'~ ul
~lft · ui~Hz i~n. nu ly H~m·iut n~ tHl'tlmt nhnuul<knkor, lw~.Y
IHtl( ll lllatgtióvtí totto l~rtwl n~yót, hoHHZIIt dllolt h•t•IMk.
tLIJtzoludltal.tn nz m·ó'Hókt•l a fJ1JP.U!Jttlr lwzébt•, tt HZtÍtno·
Hakat a kem•sek ktJzéba .•. , n n1t\ly itnnclnrnhhttn, pmli~tt
itt loginkáhh holyint lt1tt volntt, n~ olnJkorMc~ mu)(lt\jn.
''t:(Y t\rvat R~bvttl Hinol'4 "mlitv(l ta. h~tnpt\.król, miucWHH~o
oHttk nnnyihrLu vnn HV~é,, hogy miut "' clioHi~ gyl~v.ol <nn
''MYil< kHvntkciY.lllllllY(I olnWtlflo.t,il< ILY. ÍH, lwRY fl, (,(lm ·
plom ujt'IL fl\lHv,outflantoU c\ H tM\nu,l< ogy il d1H~d ot~) u.~
volt,, ho~y I~At,inl< n HY.(Itlt(\lt, OHit.l'llOl<ol<hll.ll rn (lgg,Y t~JLot,.
ták n ltímptiknt. A HliiMluldw.llnnopcd, pnclig ov.cH I hiv.o·
ny áru. aa.u tlwn t,ilo tH fot·t·tíH HY!(It'i 11 t oll·o l HlolMl<, 11 ou' la\.mpu.í\tanllpllok, hnnorn uhogy diuHISILHHk c~H um~f1HY.•
tn.ijnlt IL 'f't ungy lWV(Hlotu, ILZILV!, hogy O liH·JlOk\mu hHl•

ldlt montl,i unk ,

Olt AN tiK l( A

ld) di lnH'I ny, ho~y rn l·~ u, f.uJmwl l't•Jl ·
d, dnLo H~o t· i n l, iH u, holttil iH H~c ll'e·pol ulmllllldo'du u·, ltl út'
111-(.Y IIIII,f.(l'dmll iH IL 'IJfiJÓfll; ÍÍIIt lOp j olle 1-(e!L 1~clj1L nH•g u,
,,,,,polo1nl<, ut od IL~ 1'1. 11. lu\ row f(Hhlll< pe t ÖH ujl10ld
lmpj!'t,l, ld VC 1Vtl 1 ll Í IWHCIII IL ~H i 111LK6W LÍ ÚV IH'II ltlltH ti !tp,
tll (I ly u, /i ((l/ ,rt, IllO IH lt'LHI'ltVII,I l ot,l, VO h lll, ld ti h l tc•tv <• ; n, •l H •
ntllddt.l'll, oln11H ioll, lmll (llllt olul{t Ht, l<i'tl iin ht· ll 1\, tul m ucl
iH t't gy fogju, fc,l, hogy < '~t't. ltal <·lmnltldot, u tHbbi n'• gWl
nt oglc v() l\ nt wpol< l ()~i)M, fogliLl lwlyc•t,,
l (ogy u,~ OJ(y l>ohu,Ji f.(dt.H u, gCi rHg t iH u, ru.hhinikuR fort'I'Mo~c d< I<H~(ij,t ru(1g f,e ljc lH< hh lc •gy<•ll , H~< · t·c nof4c''t'c mc'lduuk ht"' l VILli I'I'LII f,u.ln Í t 'l·tY VOl u't Ht'll , UW ly IL eJlill) 11 kk(lt, IUc~g
11111,i t,t l t'tUt'IH~t,tt'l ht l l\ iH iit·Hmiilltto}HH' )\ t,iintc•ti WI. ~Aitut.·
gc'1g11.Í l' Í f,II H H~O t'Í ll f, llf..t.Yit.IIÍ H H, (')IH.ll uldw.il(•t,i H~Oill bn fe lll
JI, lmft,,tru, ~ll.l,IWÍtÍ,H prcHt'd,,'l,ntLl< C '~ t' ll H~II\Hi\td ht•i'. cWdil<:
(( lJjjOll f.(j t' H Cit' VO lldj (!v, ijoll loiÍ·ll.YIL I) : igll,i'. , hoJ.(, ' C' )ll'Ú·
l't'd,ll,i dlld'tt,b l'ol y lu,t,,~Ht\. lmll lt't,nqutl<rc)l iH vtLll H~<'> . mt~l.Y
'l'c'11y log

11,~ 011

1

J<() ri\IIII Ötl ,V hi ~ Oli ,Y t't.l'll, cd H() HOl'h iLll

ol o ~ bL H~ t., ltof.( t 1
d u,t'lt,bo t, ol mn ul l "'i d n,t·n.b tllt.k vt\ lttH~H~tH: : H~o n t t'• ny
lt~Olll m n , hog_ ' IL Vt'dfi,H~. f,o {,t dnru.h t'J.tY t •gt'•H~ \t'\'HHOI'O•
y,n,Uu,l <11()hb l o~ cWdil , lllÍtd Ht'ln n.~t u, lt't.nqu'd, t•tulílt'•Hc•
HYlil i<H('IgOHH( toH~ i. \' iltÍ.gCIH ('~<\ l ~ t't .H II.J'I'II, hogy ll• <•hnllHk·
1\t't,t, Hrihllfi tttltlplHil Hi~~ t\.nt.,\,1,, oHn.)< oly <lrihnii tHtt'ptwk,
mint, u,),,\,t· u, Ht\t.m·oH OtllH ' IH t Mt\g Jutll ~oHnhhnu tnuu~ 
l<odil< n~t' ll f()lfogt\.H 111t'llt'f.t, u.~oll f<,lfilu() jt• l t'll ~t~g. lH'J.t"
u. oltn11uld u.IH', t.i t'Ht't·lt,gt'H mthwdik H~omluttou, llt •l.Y,•n
n. 111\ l unl< uru.ll' od c'l r i t.uH H~c ' l' i11 t. t t Ht Ll nuwn i h•tn plom
lHd'ojc,~t'•Ht'H·lH Hi~~<\ l c'l cltM·nh l t' t w ~ i n ltuftth·,H. n~· ilva\u
n~t'11·t,. tuivol <' du,t·n.hbu.n - ign~ c•Hu.l, nwlh'• k«'H''" -- n
lt\,mpa\.1\ iH td()fol•dnhttt.l\, <'tW II nu\Hntlik <·ltnnuldiHi HV.cnu·
hnt.on lH'I nwl,Y<•k H~t, t·i nt Jt'V.HUjt\H fH'cHt tt\ht\l Yt't' nclii n
1

1
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~aftára, azzal a kezdettel : << Örvendve örülni akarok az
Orökkévalóban >>; ezen darabban nincsen vonatkozás a,
lámpákra és így választása csak úgy érthető, ha a bekezdő B2avak által a chanukka örömünnepi jellegére
akartak utalni.
Ismét más nyomokra vezet a chanukka thórai fölolv~sásának rendje, mely lényegében már a misnában
meg van állapítva. Chanukka mind a nyolcz napja számál·a azon thórai szakasz szolgál fölolvasásul~ mely a
pusztai sátor fölavatását és a fejedelmek részéről ez
alkalommal bemutatott áldozatokat tárgyalja. Ezen fölolvasás a chanukkát mint fölavatási ünnepet tartja szem
előtt, annak az emlékére, hogy a makkabeusi harczok
idejében a pogányok által megfertőzött templom ujra
fölszenteltetett és fölavattat.ott. A <<chanukka1> név tényleg nem más, mint ((fölavatás1> .
Daczára annak, hogy a chanukka ezen természetének előtérbe helyezésével ezen ünnep politikai manifestaczió helyett már is zsinagógai emlékünneppé válik,
mégis be kell ismerni, hogy még mindig történeti alapon állunk, a mennyiben teljesen hiteles értesülésünk
van arról, hogy a pogányok kiüzése után tényleg ujonnan avatták föl a szentélyt, a mely fölavatáshoz az elő
készületek, m.int egy régí rabbinikus forrás említi, nyolcz
napot igényeltek. Csakhogy a chanukka ezen oldala,
mint fölavatási ünnep úgy fejlődött, hogy az egyik
zsinagógai vonáshoz csakhamar új zsinagógai vonások
is jánutak, a melyeknek a zsidóság egyházi irányban
történt fejlődésével az egész vonalon előtérbe kellett
lépniök.
Valamint jellemző a zsidóság fölfogására és gondol-
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kozási módjára azon jelenség, hogy egy kiváJ.óan harczi
clicsőséa
megörökítésére szánt ünnepet egy alárendelt.
B
részletből kifolyólag, <IÍölavatási ünnep »-nek nevez1
ép úgy j ellem ző rá nézve és mély \allásos érzületből
fakad azon meggyőződés is, hogy a templom föla\atása,
vallásos életének ezen kimagasló mozzanata, nem történhetett az isteni gondviselés egyenes beavatkozása
nélkül, nem mehetett véghez csoda nélkül. Sok mindenféle elpusztult a templomban, sók mindenféle nem
volt rendjén: mikép történhetett mégis, hogy aránylag
rövid idő alatt az egész templom és annak minden kelléke készen állott szabály és előirás sze1-int? Ist en maga
akarta, úgy mondja a zsidó · köztudat, és mivel hogy
Isten akarta, nem hiányzott a legaprólékosább felszerelés sem a templomhoz. Mily könnyen lehet zavaro
hábo1us időb en megfeledkezni szentelt olaj előállításá
ról, mily könnyen elpusztulhatott volna ilyen kis jószág
a pogányok garázdáJkodása közt, mily könnyen tör ténhetett volna, hogy az egyetlen fennmaradt olajkorsó meg
lett fertőztetve : nem! mindebből n em történt semmi.
csodálatos módon fennmaradt egy korsó szentelt olaj és
csodálatos módon eltartott mindaddig, míg új szentelt
olajat lehetett előállítani.
Pedig hát a szentélynek a restaumczió idejében történt első kivilágítása egészen másképen törl.ént, mint
azt a jámbor néphit képzelte. A talmudi és midrá i irodalomban (b. Menách. 28b és Peszikta r. c. ~) itt-ott
nyoma maradt még azon történeti ténynek, mely szerint a templomba való első behatolásnál n makk,abeu~
vit~zek nyolcz vasnyársat találtak. tnelyekd a földbe
s~urtak és ezek tartották az első gyertyákat. alk&lula-
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sint úgy, hogy a nyolcz láng nagyjában úgy volt elhelyezve, mint a hétkaru lámpa az ö középső szárával.
Ezen vasnyársakat aztán kegyeletesen őrizték; későb b
a hasmoneus királyok földiszitették azokat, késöbb
ezüsttel, sőt aranynyal vonatván be azokat.
Ezen, hungsulyozzuk, teljesen hitelesnek látszó adatot az illető források arra használják föl, hogy vele
megmagyarázzák a chanuKkagyertyák keletkezését; a
chanukka maga t. i. nem szorult magyarázatra, hisz
nagyon természetes, hogy a lezajlott nagy eseményeket
valamely módon meg akarták örökíteni, csak az volt
kétes, honnan veszi eredetét a. gyertyagyújtás szokása.
Világos, hogy a megörökített tárgy és a megörökítés
móclj a között van összefüggés : ba gyertyákat gyújtunk
chanu.kkákor, úgy a gyertyákkal kellett valaminek történnie. Az történt - mint mi tudjuk - hogy primitiv
eszközökkel gondoskodtak a templom világításáról; a
nép képzeletében azonban a templom sokkal magasabban állt, mintsem megnyugodhatott volna azon gondolatnáJ, hogy csak rövid időre is ·szegényes volt a felszerelése. Sokkal többnek kellett történnie, ezt tartja a
já.m bor hit, csodának kellett történnie, ez az egyetlen a
templom szentségéhez méltó föltevés.
Igy lett a chanukka a lámpák ünnepe.
Most mát· egész sorozata következik azon jntézkedéseknek, melyek a chanukkára mint lámpaünne!Jre
vonatkoznak. Először is maga a gyertyagyújtás, mely
idővel a legfontosabb chanukkai ezertartás lett. Aztán
jött a thórai fölolvasás, mely eredetileg csak a fölavatási részletből állva, később megtoldatott a lámpákról
szóló nyomban rákövetkező fe,jezettel. Aztán jött a haf-
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prófétai
t ara, mely már egészen lámpákkal foglalkozó
.
ill '
olvasmányt kiván és csak mallékesen hagyJaates amlani az örömünnepre való vonatkozást.
A chanulllia j elentősége azonban mPg nincs kimerítve azáltal, hogy felismertük mint politikai emlékünnepet, mint örömünnepet, mint fölavatási és lámpaünnepet. Még egy vonás járul hozzá : jelentősége mint
l

•

l

nvi ünnep .
. Ismeretes a talmudnak azon rövid kijelentése, hogy
a nők is kötelesek a chanukkaünnepben ré zt venni,
mivel ök is részesei voltak· ((ama csodának ~t . .... ~em szen ved semmi kétséget és be is leh et bizon)itani, hogy a
nők része a chanukkai szabadságban abból áll, hogy
megszabadultak a pogány hadvezérek és katonák erösza.k ától.
Most már az a különös a, dologban, hogy a z idó nők
általános bántalmazása csak egyszer történt a hagyomány korszakában : a rómaiak alatt Hadrián c ászár
idejében, tehát mintegy 300 évvel később. mint a makkabeusi harczok. Nem tudj uk hogy mi okozta ezen nagy
történeti féheértést, annyi azonban bizonyos, hogy a talmudban és annak révén az egész ké öbbi z idó irodadalomban találkozunk ezen fölfogás nyomai'al é~ hogy
az ismeretes Judith-köny v, mely hadriánusi korban
keletkezett, a zsidó női erények
. \ eszélveztet.ését szintén sokkal korábbi időre teszi, lényegében t-ehát ugyanazon fölfogást tükrözteti vissza, mint a talmud. Ebböl
azt kell sejtenünk, hogy itt nem is félreérté set hanem
szándékos ferdítéssei van dolgunk, mely ferdité~ olyan
időben történt, m1dőn a \alódi hiinöst, t. i. a rórnai
nralmat, nem volt tanácsos szida.1nutzni : a talmudi k{i·
~
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rökben tehát azt suttogták, hogy 1·égente - · a boldogtalan emlékezetü szíT-görög időkben történt; a Juditb
könyvnek szerzője ezzel sem elégedvén meg - hátba
a rómaiak azonosítják magukat a görögökkel - · visszavetette a dolgot egészen a babyloni uralomig.
S most már megtaláltuk az okot, miért kellett a cbanukkának oly csendessé lennie, miért nem hangoztatták a harczi dicsőséget, miért nem vígadhattak lál·másabban, miért lett a politikai manifestacziób6l igénytelen kultus-intézmény. Egysze1'Üen azért, mert féltek a
rómaiaktól, hátha ezek azonosítják magukat a görögökkel és magukra veszik azon sértő nyilatkozatokat,
melyeket a zsidók a görögöknek szántak. Innen van az
is, hogy a talmudban és midrásban oly feltünően kevés
a szó a makkabeusokról es harczi részletek egyáltalában nem találhatók bennök. A görögök lever ését nem
merték hangoztatní ; az emlékünnepet, chanukkát, nem
ünnepelhették mint politikai ünnepet, ünnepelték hát
csendesen, a családban kultus-intézményekkel.
Ezen csendes ünnepeltetés nem ártott meg a chanukkának. A zsidóság lemondott. a ·politikai szerepről, de
annál melegebben ragaszkodik zsinagógai intézményeihez. Chanukka épen mint kultus-intézmény gyakorolja
a legáldásosabb hatást a zsidóságra, és a meddig a kis
mécsesek pislogni és sisteregni fognak, házainkban,
addig nem alszik ki a hit és a remény világa sem Izrae
szívében.
Budapest.
Dr. Iú,·ctusz SámuAl.
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LATOGATAS.
Messze, messze tájon, szőke Tarna mentén
Csörgedező csermely hívó hangját sejtérn;
Kies völgy oldalán, kéklő ~1átra alj án
Elsurranó szellő síró szavát hallám :
( Jöszte, jöszte, kérlek,
Látogass el oda,. hol a holtak élnek,
A némák beszélnek ".

Mentem, mendegéltem fájó érzelemmel ;
Sírdogált a szellő, folydogált a csermely ;
Samint csendben-rendben kisérgettek engem,
Megszólalt valami egy temető kertben :
((Jer, jer l Hozott isten l
Mért nem lépsz közelébb? Mért huzódol innen?
Lásd, itt csöndes minden ». ·

Fülemnek sem hittem: Kiszól, mi szól hozzám ?
Félelem érzete bQrítá el orczám.
S amint közelíték, újra is hallottam,
Minth~ egy hang szólna lenn a sirhalmokban :
•Egykoron megleled
A sír ölén te is örök nyugvó helyed.
Addig lsten veled r,
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Menekülni vágytam s bolyongtam úttalan,
Könnyeztem, zokogtam és unos-untalan
Föl-fölsírt, megszólalt a temető hantja,
Vissza-visszahívott kisérgető hangj a:
«Mért zokogsz oly nagyon ?
Figyelj, ügyelj reánk halkkal, hallgatagon,
Ha bánatod vagyon,, .

Hallgattam, hallgattam s szinte meglepődtem :
Mintha láttam volna, úgy rémlik előttem .. .
A sírdomb megnyílik, a halott föltámad .. .
Mintha a sírkövek mind megszólalnának :
•Hidd, oh hidd el szentül,
Megszabadulsz még a. földi gyötrelemtül
S bánatod megenyhülia

Fű-benőtte

dombon amint elhala.dtam,
Jártomban-keltemben lesüppedt alattam.
Öreg aggastyánnak volt ott nyugodalma.
Mintha most is látnám, mintha. megszólalna:
clfjuna.k, öregnek
At kell szanvednie a. földi gyötrelmet,
Amíg megpihenhet•.

Elkerített helyen porlad a. dúsgazdag.
Kincscsel teli asztag, mit sírjára. raktak;
Dísztelen, jeltelen a szegény sírdombja
S a. gazdag halmáról lerítt a nagy pompa :
•A fényre ne tekints l
.
Eltünik, elmulik mind a ragyogó lri.ncs,
Túlna.n értéke nincs l•
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Ott pihen a tudós, a művész mellette.
A hálás nemzedék még el nem feledte.
Tetemeit őrzi boltozatos kripta,
Reá az utókor im e szókat írta:
ccNem hal meg a szellem,
F önmarad, tovább él, küzd az idő ellen
Elévülhetetlen l >>
A bejáratmellett arasznyi sír hantja;
Gyermek, kicsi gyermek nyugoszik alatta
Édes szülő anyja könnyét ontja érte
S panaszként hangzik föl a gyermek beszéde :
«Ártatlan, áldatlan
Hagytam el a földet, alig hogy láthattam
· Örömben, bánatban •.

Ki kesereg ottan talpig feketébe' ?
Elhunyt férjnek halmán zokog felesége.
A néma sírkőnek megoldik a nyelve,
Mintha szólna hozzá m egelevenedve :
({H a az óra intett,
El kell hagynunk végre drága kedvesinket,
Drágaságot, kincsett .

Amott is egy halom virágtól benőve.
Ki szunnyad alatta? Szegények védője :
Jámbor öreg asszony, kit Isten nyugasszon,
Mert - az én anyám e jámbor öreg asszony.
• Anyám, drága kincsem r
A sorsom mostoha, rosszra fordul minden,
Gondviselőm nincsen l•
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Virliglepte sírnak halmfl.ra borultn.m ;
Soká, soká sírtrun, a míg fölocsudtam,
A sír fenekéről - ah, mit haJlok, mi nz ? A szív legmélyér61 viszhangzik a 'igasz :
c.Fia.m, drá.gn kincsem l
Bár sorsod mostoha., jóm fordul minden,
Gondot visel lsten r•

SirdogáJó szellő, folydogáló csermely
Együtt érezének sajogó szivemmel.
Szellő sugva-bugva nékem csak azt mondta,
Csermely zongva-bongva mindig nszhangozta :
cFiam, drága kinosem l
Bár sorsod mostoha., jóra fordul minden.
Gondot visel lsten l•
Budapest.
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A TESTI l\TEVELES ES A ZSIDOSAG.
okan bangsnlyozták már. hogy a zsidó faj beoh·adása a magyar nemzetbemily gyorsan történik. Tényleg beleol,adunk a magyar nemzet törz ébe. daczára
annak, hogy sok körülmény útját állotta é "'ajno .
állja ma is ezen törekn~sünknek. De ezen akadályok
daczára akkora haladá é zlelhetö. hogy e~,e ~ ndéken
n zsidó ág a magyar kultura e~Yedüli köz\etitöj e.
zá zlótartója.
De ha nlló az. hoay a z"idó"ág a magyar kulturn é~
n emzeti e zm e zolgálatában áJ.l. pedig \aló. akkor igaz
nz i . hogy a nutgyar n em zetbe \nl ó bel eol'ntdá ~ ott
em tekinthető t elj e n ek. hol nnek kül ö jelei már
"zembetünök. Azert nem telje "' pedig az egybeoh-adt-l .
mert a nlindennapi élet minden phn "'i --ában ki "'ebb-na- ·
gyobb gátak e1nelkednek. ...\míg ezek tittör\e nem le"'znck. nddig befejezett a"' "'Üuiláczióról szó "' em lehet.
Mi lehet oka annak, ho~Y ezen folyan1at be nem fejezödött :) Közön~i nem lel1et a z"'idóknak szemük~
vetni. öröklött e1öiteletek tudtunkkal nem hátniltatják
az ll"'"'inülál6 folyamat befejez6dé~ét. a hnzn --z rct t hlanyának a Yádjáml. em le11ct n z"ic:lókat illetni. hiszen
csak az imt~nt lezajlott eg_Ybázpolitikai Yitak alkaluu\.u
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val bizonyították be fényesen, hogy túlnyomó r észheu
szegény egyházközségeik anyagi elönyeit, sp ecifikus felekezeti érdekeiket t elj esen alá tudják r endelni szabadolvi1 fölfogásuknak és hazafias meggyözödésüknek.
A zsidóság jó része összeforrt már a magyarsággal a
hazafias politika terén, a nemzeti műveltség és főleg, a
nlint ezt a népszámlálási adatok is bizonyítják, a hazai
nyelv tekintetében ; a n evelés és kivált magyar szellemlí felekezeti iskoláink is megteszik a magukét és
mindazonáltal nem el éggé szoros, jobban mondva nem
t elj es az összeforradás.
Hogy közelítsül\. meg tehát azon ideálunkat, hogy
magyar és magyar között megszünjék minden m egkülömböztetés, hogy a zsidó ne csak a tudomány és müvészet, ipru: és kereskedelem t erén, hanem a magyar
társadalomban is derekasan megállja a helyét ? Kissé
különösnek fog a feleletem feltünni, ha azt mondon1,
hogy a testi nevelés nagyobb :figyelembevétele azon tényezők közé tartozik, melyek az unos-untalan emlegetett cc válaszfal,, lerombolását elősegítik.
Ismeretes dolog, hogy a zsidók k evés súlyt fektetnek
a t esti erő fejlesztésér e. Őseink is inkább a szellem kiképzésére fol'dították figyelmüket és elhanyagolták a
testi nevelést. Ezen tulajdonságukat örökölte a generá cziók egész sora. A mai generáczió sem külömb. Vidéki
elemi iskoláinkban is látjuk, hogy ott elhanyagolják a
testi nevelés egyedüli faktorát, a tornaoktatást. Ott
megfelelnek talán a tanterv betüjének, de n em a szellemének. A ccchédei·,, és ccjesiba" atmosphaeráját plane
nem v~ltja föl a torna- vagy a játszótér erősítő, éltető
levegőJe, tanulói sápadtak, vé1·szegények, betegségekre
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hajlamosak, idegesek. Sőt maró gúnynak tetszik ma,
ha az emlitett zugiskolákkal szemben, hol a lélek is
tesped, a t esti edzés hiányairól szólunk. És hogy nagyobb baj nem esik ifjuságunk szer vezetén, ez csak annak a hatalmas ellentálló képességnek köszönhető,
mely azt annyi bajtól megvédi, megmenti.
Pedig n em úgy volt a dolog mindig, voltak idősza
kok, midön őseink a testi erőre nagy súlyt fektettek ;
persze akkor a szükség kényszerítette öket arra. Ki ne
ismerné a makkabéusok történetét, kik dicsőséget hoztak a zsidó névre? Oly annyira, hogy a keresztény egy' ház is méltányolva az ö érdemeiket a hit körül, a IV.
században az ő tiszteletükre ünnepnapot kezdtek tartani, a mi már azért is feltünő, mert ez az egyetlen Kr.
sz. előtt történt esemény, melyet a keresztény egyház
ünnepelt. A makkabéusok hőstetteiről nem akarok itt
bövebben szólni, csak példa gyanánt emeltem ki erejüket, vitézségüket.
De az újabb időben is bőven nyilt alkalmuk a zsidóknak erejük és bátorságukról tanubizonyságot tenni.
Az 1848/49-iki szabadságharcz alkalmával szent kötelességüknek tartották a zsidók, vérüket és életüket áldozni a veszélyben forgó haza oltárán. Az akkori háborúskodás még nagy igényeket támasztott a katona
izomerejével szemben. Ma a technika haladása következtében oly tökéletes fegyverekkel rendelkezünk. hogy
a testi erő mellékes és csak a j ó puska a fő.
De eitérek tárgyarntóL A testi erő és hazafias vitézség fényes p ró báit állották ki szabdságha1·czunk zsidó
katonái. És ezt illetékes helyen méltányolták is, Klapka
és Görgei dicsérőleg nyilatkoztak a zsidók hősiességéW

ről,

Szemere roíniazterelnök

p~dig általánosabban is

ismort nyilatkozataihan hivatkozik arra.
A azahadságharcz volt hazánkban a zsidó katonaanyag j óságának elF;ő f6nyes tűzpróbája. Azóta többször
ü~ nyilt tdkalma a zsjdó katonának ezen próba értékén ek
heJyPssügót v6róvel behizonyitani. Ma is, mídőn 1868
óta a.z á,ltalános védkötelezettaégi törvényben ki van
mondva, bizonyíthatja a katonai statisztika, hogy a
zHirló katona jó anyag. De ezen anyagot művelni is kell
ám. Erre való a hely er; testi n evelés, amelyre nemcsak
a gyorrocknek van sz ükaége, hanem az ifjunak is. De
azonkivül a testi nevelés, ha ezéttudatosan történik, fo-

kozza nemcsak a te.sti erőt, de egyszersmind növeli az
önbizalmat, az
, önérzetet. Ez utóbbira bizony nagy sz ükségünk van . .Es ha ifjaink a testi nevelést szolgáló tornában és egyéb testedző r;portban részt fognak venni,
akkor a tárHadalmi élet ezen fölötte fontos szükségletét cl fogják sajátitani. Az, hogy e tényező tényleg fontos, nem vonatkozbatik csupán egyesekre, kik testi nevelés nélkül épen csak szellemi tulajdonaiknál fogva
ezen önérzet fölött rendelkeznek, bár ezek között is
sok van olyan, kinok szellemi tehetsége épen az önérzetónak gyönge volta következtében a társadalomban
érvényesülni nom tud, hanem áll ez általában is.
Ha a magyar zsidó hazafiságán és müveltségén kivül
egészséges, edzett testtel és önérzettel fog r endelkezni,
akkor csak vo,llást:t révén losz különbség közte és a
haza más hazafias érzelmű lakója között.
Akkor le~-Jz csak igazán befejezve a mindnyájunk által oly melegen kivánt beleolvadás a nemzetbe.
A magyar állam ezredéves fennállása megünneplé-
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sének és egy új ezredé' kezdet-én ek küszöbén gondolkozzunk ezekről a dolgokról is. Hazánknak züksége leh et a bát-or férfikarra társadalmunk mindig rá le z
utalva az egészséges emberanyagra. Teljesítsük itt is
kötelességeinket.
Budapest.

Dr. SchUBchny Henrik.

.·

ONNAN HAZULRÓL.
Ott a sirályülésen, hol hajdanában sátrak alja megiil
kipányvázott szilaj paripák nyerítettek a Hortobágy
végtelennek tetsző pusztaságába, ma hófehérre meszelt
zsindelyes házak húzódnak végig sz ép sorjában. Harezra
termett kun leventék helyett békés szántóvető ivadékok
igazítják mindennapi sorukat. Öldöklő rézbuzogányok,
halált osztó kardok félelmetes villogása helyett kaszafényen törik meg a ragyogó napsugár. Kincset, fegyvert rejtő társzekerek helyén rakott szekérről anyasarju
illata ingerli a kötőféken rágó ostorlegyest. Elkényeztetett harmadfű üsző neki-neki üti az orrát a csúcsos
szénaboglyának, melynek árnyas tövéböl sövénynek
repül az elzavart jércze. Az udvar lábján a Kölönczös
Bodri ugatja meg a szatyingot, tüt, czérnát rongyon
kináló fütyülős Mózsi gyereket. Bús dallamán szomorú
idők emléke jajgat keresztül. A bigéző parasztgyerekek
is megindulnak rajta. Csak a kuvaszok ugatnak utczahosszat és oly makacsul, hogy az apróság pillanatnyi
megilletődése uszító kaczajjá változik, mely gúnyos
elemként vegyill a szegény zsidó fiut fenyegetve kisérő
hangversenybe .. .
Menjünk odébb innen. A kép, a benyomás alig válto~ik~
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Vén·el itatott földön buján tenyészik a szerény
mályva. Gágogó gunár csipeget levelein, míg az Alföld
pálmája, a keserű lapu alul fehérlő tojás engeszteli
meg az eltört szilkén zsörtölődő nénémasszonyt. Minden olyan csendes volna, csak a szilvás végén hallik
olykor-olykor egy hatalmas csattogás. A mely patakban halovány vit ez sebét mosta, patyolat ingvállát
sulykolja most Pipás Szabó János Zsuzsikája, három
utcza legszebb viTágszála. Néha versenyt kaczag a
sulyok csattantásával, néha meg bogár szeme a rétoldal
tája felé villog. Hogy mire gondol, majd kitudódik, ha
feljön az esthajnali csillag, mikor Csőreg Pista erre
felé tériti a j ósz~got. Most ott őrzi a tilalmasi föld
malletti jász árok szélén békóban legelő lovát. Tündérregék népesitik be vágyó szívét és karikázó csikók
incselkedése köti le akaratát. H ej ha most felkaphatna
arra a fakó szöril·e és kantárszár helyett sörényébe
markolhatna, majd tudná ö, hogy van a világnak közepes közepe ! Csak csendesedjünk Pista, elébb hadd
egyék a j ószág, aztán odahajtod Hegyeshalorm·a a nagy
kökúthoz. És ha megitattál s elláttad a dolgod, majd
oda tartunk ahhoz a kis patakhoz, hol csobán nélkül
csillapíthatod égő szomj uságodat...
Alig tudok megválni ezektől a képektől. Úgy szeretek
ha csak képzeletben is csatangoini az Alföld szélesen
terpeszkedő falvain, a széleiken elterülő szőlős kerteikben és a measzebb eső tanyáikon. És ha e bolyongások
közben egy magányosan álló portól szürke gerhes ágú
akáczia pusztulásnak induló alakja kissé bánato sá
t eszen, a közeleső vályogvető előtt rókatánczot járó
rajkók menten eHizik a bús gondolatokat. Jól esik lútni
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hánnn s fogn,t.ú va, tengdyii kocsijaika.t, n,
1uint hossz1i gy plöre l't' sztett lovnikknl dülö utakon
v•\gtnt.nnk n fi-izo be, ökör z(\ko1·eiket, a miut lép é b n
hnlntlrn gnJ.·mn d~ bn. borcljt\k nz életet. A kocsis ki szijo.. tor.ivnJ nn~yoknt OSfl})kod n 1·udn felé, a.z öreg l)é1·e
ki osnk néhn (1sn·dit egyet n. «Bimbónnk», n1ind n költ ·azf\t ragyogó szineiben jelennek tn eg előttünk ebben
nz expressos, t'lektromos világban. Mi itt alig ismerünk
t-t\volstigoknt, mig odnl&nt, n1ikor n leg~ny vastirnaprn
Yirrndórn bnznfel~ tnJ.·t n hu1 ·áról. mikor bosszú idö
uton n to1·onyÖ111t n1egint iitni hnlljn és a zekérzörgesre kit..hnl n de zknknpn, bizony 1negmozdnl ott
vnhuni n ki ködmön aJntt.
Ynlnhnny3zor n kün hnJmok göl'öngyö h\jt\,u bnJlduliolok. é~ ott elódök ontjnirn. 1·oz dnette f g:D'erdarnbokra bukkan ok é ~ a húnyszor c nk lM om, hogy
innen egy hajih\snyirn vetöz llkböl termömngot. zór a
gnztla, l1gy tah\lom, hogy ezek1·öl a r(\pcze-t~l.blnkl:ól.
pipac vin\ggal szegélyezett buzaföldekröl neme"ak n
gazda homoorja varhat áldást, hanem böven amth ll t

.

onnan u is, a ki u élet folyasá~ ezer meg eaer vál\oaatait a kultura mertekt1 ~erint bE-csüli fel. Csak
t\rtse meg a osonthalmok oldalán zabályosan húzódó
harisdák nén1n be zédjet. De ne keriHges ük annak n
bbnak a b\j t'k~\t, n ho·n• törekszünk. :Keme i ezimere
oU lóg alS uteza fel~ e ö ré- zen. a h~1zhéj zelelö-lyukt\·
ból : bM-ont e ö t~ng~ri, melyet hnnnnrlnapja tö1tek a
kuntez-dülöben. Portas helvett
D8!!V bundá farkát
.. eov
~·
~
c óva\1-va vinnyog. elötted. Széles ambitu on ö~g lóeza.

}"el~üe felpee•k~U juhbör, melynek vere bélére vágyó
~kin~tet et a komondor. A palirajáró elött teng 1·i
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csutka h ever csomóban, míg a pitvar küszöbén egy
iromba macska fe4szik keresztben.
Tésztás kézzel, mert épen kalácsot dagaszt, megjelenik az ajtóban a gazdasszony: Tessék belül kerülni, ez
a legédesebb szava, miközben zavarodottan tolja kifelé
n. tengeri szag~l.ra röfögő süldőt. Sürögve-forogva kinálja
a karos széket, melyre Hinkó asztalos, fantáziáj ának
öröl\. becsületére csudálatos tulipánokat cselekedett. E
jeles müvészetet, m elyet, mint a pernyés zúg nyoszolyáinak és pohárszékeinek szállítója a legnagyobb tökélJl·e emelt, csak akkor méltathattuk igazán, mikor ö
kigyelme könyökre takart kötőj évelletörölte róla a 1·ostaport. Mh-~1 tetszik tudni Julkó hajnal óta buzaalj at rostál, hogy apró-cseprőt cser éljenek rajta a heti vásáron.
Meg is tetszik rajta. Boglyas feje olyan, mintha polyvá,t hordoit volna a nyomtatóban. És miközben pufók
arc-zát nézem, melyre ákom-bákomot rajzolt az üszök,
derékon kapja a köblös zsákot és úgy lódítja széles
. \tUláJ.·a, hogy bennem reked a bizserélő ne,etés.
Itt -volnék hát megint a mi jó szomszédasszonyun.knál, a li annyiszor etetett pattogatott tengerivel, aszalt
gyümölcscsel, juh-fejéskor édes zsendiczé,el. Mert hát
a karimás kására, &T'enge oldalaara meg annyi egyébre,
a mit n disznótor nyujt, szigorú l"olt a tilalom.
lfiközben széjjel néztem minden zugban, megbámuh·a a dan1tollal ékitett tükröt, az árralány-haj közzé
bujtatott T"én karabélyt. a boglyas kemenczének Marienbad fénypontjaira emlékeztetö arányait. a köröskörül
aggatott tanyérokat. nyilasi ka,rczost frissen sült lángost ralott elém a szomszédasszony, mond,án, ho~
tisztn szílTel zolgálja. 3.ztán megkérdeZTe. hogy IDI
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n.J sag van Pesten, megkorholt, hogy a sok szép fehér
cseléd között miért nem válaeztok egyet - hisz úgy
eljár az idő. Aztán azt tudakolta nehéz sóhajtással,
hogy igaz-e az, hogy a ijSidó meg a református ezenttü
ba szereti egymást, házasságra léphet. Igy aztán csakhamar elj utott az ő nagy bánatához. Elmondta apróra,
hogy volt, mint esett a nagy sor, mely összezúzta az ő
anyai szí vét. Ez a bú szántotta keresztül halovány ortzáját, ezen őszült meg időn ek előtte koromfekete haja.
Szemevilága is ettől fogva gyengült. Álmatlan éjHzakák
Hiraimai alatt egy élő rommá roskadt az egykor híres
kardos Sallainé.

*

\Ve1·ner Józsi a nyíri homokról szakadt a nagy alföldre. Sehogy sem boldogult a mesterségével. Ezelőtt
a napraforgó magból olaj at tört, ele a folyton szaporodó
világító eszközök kiütötték keíjéből az olajos korsót,
melyben mécsesbe valót árult a falvakon. Nyakába
vette hát a világot. Könnyebben birta, hisz vele tartott
hitvestársa. Igy jutottak el egy szóp napon a barna
kunok közé. Egy talyiga elé fogott elnyiitt almás
szürke hozta őket idáig. Egy-két párna és néhány ünneplő ruhadarab uJatt lepedőbe göngyölt kas rejtette
~ok szép holmij aikat. Gyufa, fésű, tükör, galand és
néhány fejre való keszkenő össze-vissza volt ott
luínyva. Megérkezvén, kifogtak a piaczon, hol bámész
gyorekel{nek csontért rongyért kínálták drágaságaikat.
NenlHoluíra az öregek is kiváncsian vizsgálták a jövcvéuyekct. J<'> róazök, kivált n tanyások, m ég nom láttak eloven zsidót. Werner ,Józsi meg az ő párja, n em
vi~l tnk r~ arrQJ a torzonborz alakokra, melyeket a his-
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tóriás eléjök rajzolt. Gúnyos köszöntésekre tréfásan
vágtak vissza azzal a csalányos humorral, mely ott
te1·em a kaláka gőzös légkörében. A ki vesz, annak lesz.
Ezt az egyszerű igazságot hangoztatva, egész kis vásárt
csaptak a nagy csapszék előtt, melynek kármentőjéból
czifra Maris dugta ki pornád és fej ét.
Wetil el' J ózsiék hamar beletörődtek az új h elyzetbe.
Szent-György napjára már házat árendálták. A kis ól
csakhama.r megtelt ócska vassal, szürdarabbal és sok
lim-lommal, melyeken eddig ·a czigánysoron kóbor
kutyák tördelték fogaikat. A zsidóék boldogan éldegéltek napról-napra. Nemsokára bölcső rengett a földes
szobában. Gyönyörű kis jószág gőgicsélt benne. Sokan
betértek a nézésére. Az anya egy félelemben volt m.indig, hogy megverik szemmel. Ez az aggodalma soha
sem szünt meg. Mikor a járókelők nevetve nézték, hogy
mint názgálja össze fehér pampuskáját az eperfa alatt,
vagy ha zöld szilván kilelte a hideg, folyton szenet
oltott neki. Mert nagyon rá találtak nézni. De azért
nem volt baj a háznál. Egy kis boltot nyitottak és mig
Werner a tanyákon hullott bil'kák bőrét vagy tollat
szedett, addig felesége sót, eczetet mért otthon. A kis
Emma pedig nőtt szépen, míg egy szép napon a tengeri csutkán húzott hegediljén elszakadt a húr. Feladták az iskolába. A presbyterium egy csendes kis szöYáltás után megengedte, hogy H~jdu Károly unrm
elébe járhasson. Itt is megszerotték gödrös kis arcza
n1eg a sok árpaczukor miatt, melyet szivesen cserélt
fel csicsókára. Aztán könnyen is foght az e ze. 01~-an
betíili.et rajzolt, mint a kaláris. És épen olyan volt n
ban~ia, mikor a verset mondta, m.int a mé zá.rosék
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rigójáé, nielydéli időben ott fütyül a zsalugáter között.
Még nagytiszteletű Csete Mihály uram is megereszté
nagy egzsámenkor az állát. ~fegdiosérte szép szóval,
mintha csak a zsoltárból olvasta volna. De megtoldotta
azzal, hogy csak sajnálni lehet, hogy ez a szegény gyermek~foj zes vallású. Gúnyos n evetés töltötte be a termet
és az ekképen megvigasztalódott anyák között szorongó
vY ernern é egész odáig pirult, a hol a setét vendéghaj
takarta szöke fürtj eit. Ettől fogva Emma többet nem
j árt iskolába. A ház köriU foglalatoskodott. A vad
Pirók senkinek sem adta le úgy a tej et, mint neki.
Aztán beletanult a rőfbe, fontba is. A karton virágát
senki sem tudta úgy kidicsérni, mint a zsidóék Emmája.
~Iég szemfedelet ís szivesebben vásároltak nála, mint
másnál. A harmadik faluból is eljártak ide vásárolni
az ö kedveért. És ha az öreg Főző Sándor gazda csutorát vett nála pipaszárához, úgy érezte, mintha kapadohányába szegfűszeget tördeltek volna az angyalok.
E közben Emma nagy leány lett. Füzős csipőjét, csipkés
harisnyáját el kellett takarni hosszú ruhával. Szép
leány volt, nagyon szép. Egy tekintetre nem hagyta
senki. Bodzás Bálint, a kungáti n ép-költő, nótát faragott róla, tejben úszó rózsáiról, nyakáról, mely olyan
volt mint a hó, melyen téli napsugár cziczázik, szemeiről, mely úgy ragyogott, mint a fiastyúk az égen. Szöke
haja két ágba fonva, majdnem a bokáját verte és úgy
fénylett, mintha szálait színaranyból húzták volna.
Csoda-e, ha a szép zsidó leány szemet szúrt. A segédjegyző, adókimutatásokat másolva, Emmára gondolt,
az aranykulcsos gye1·mekei mellett lévő nevelő, Tacitustól elcsent órák al~tt, versekben fejezte ki érzelmeit,
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malyeknek fenekén ott lesekeclett a zsidó leány erénye
elleni bünös gondolat. A szomszédos város regalabérlő
fia választékos ruhákban és m ég választékosabb idegen
szavak ködhomályában jelerit meg hetenkint Emmáék
házában. De sem göndörítetthaj a, sem fodorított beszéde .
reá hatassal nem volt. Nem érti a gyöngyvirág, hogy
miröl suttognak a narancsfák.
Ernmának társaságát néhány iskolatársnőj e képezte.
Egy-két meaterleány és egy-két módosabb gazda leánya.
Történt pedig, hogy egyik társnőj ének lakodalmára vitték. Vígan folyt a mulatság, mikor egyszerre egy duhaj
legény kurjantása hallik: c• Egy zsidó nótát Karcsi, hadd
húzom el a boltos leányát•} . Emma elhalaványodott e
sértő szóra. A segédjegyzö idétlen nevetéabe tört ki, a
nevelő úr pedig gúnyos tekintetet vetett a szegény
leányra. E perczben előállott Ballai Imre, a falu legmódosabb és legszebb l egénye. Erejéről és jószívűségé
ről egyaránt híres volt m_
essze tájon. Pártjára állott a
zsidó leánynak és ez elég volt a garázdának, elég a
czigányoknak. De még az <( urak>> ábrázatjáról is letünt
a mosoly. Mint mikor fergeteg elöl karámba menekül
a birkanyáj, úgy huzódott félre a sokféle ellenség. Irigység, előitélet meglapult a bátor fiu fellépése előtt. Csak
a Sári Mari Kalári csoportokban zörrentek összébb a.
keményített rokolyák.
Wernet·ék takarodót fúttak, ott hagyták a lakzit. Szegény Emma nyugtalanul hánykolódott párnáin és mikor
hajnalban a csordás tülke megszólalt, ébren találta.
Felkelt, hogy kiereszsze a tehenet, de ma elöször érezte
ennek terhét. Mikor elvégezte a dolgát és azokása szerint kiállott az utczaajtó elébe, épen akkor haladt ott

-

cl Snl la i f mrc. Viaszan é zott és cm ben;ógtudással emelte
n10g pörge kalapját. Aztó.n megint visszanézett. A favilhLme~.p:o~<.lü lt n válhín és a lába miutha megcsuklott
vohut. EgyA.7.erro csak a kántor-sarkon eltünt alakja és
EmnH1 lnsr;ú tompóban nézett a r eggeli dolga után.
Rnni adott az nprójószáguak, felsep erte a h áza elejét,
karikfLlnLt locsolt az udvaron. Azt án takarítani ment.
Kinyitotta o,r. ablakot; friss szellő járta át a szük lakot
és felcsókoltn 1Umából az aggódva körültekintő j ó anyát.
Aztán virágait öntözte meg és a holt ajtaj átment nyitni.
])e llllÍr megelőzte atyj ft, a ki keletnek fordulva, 1·engő
testtol ott vógozte ~jtatos r eggeli imáját. E mma nem
l olto a he1yót. Próbált énekelni, de m egij edt hangjának
idegcnsógón, aztán varrni kezdett, de véres lett a gyolcs
a kozóhon. Miko1· aztán édes anyja visszatért az esteli
dologra ós I1nrót dicsó1·eteivel elhalmozta, Emma is
viaszanyorto ny ugalmát. Aranyos kedélye rendes medróbo tért és akkor sem változott, mikor a résztvevő
keblek egész sorozata öntötte ki előtte az esteli baj felett megható fáj dalmát.
Estefelé a cH ih·he 1·öfögésónek zenéj ére megtelik az
út közepo. Kiki várja n maga malaczát. Volt most suttogás, mikor n zHidóék Emmája is kiállott. Szeretöj ét
vfLrjn, hnrét, hogy megetesse libamájjal és az ő édes
zuzájával. Emma érezte, hogy őt szapulják, de nem
futott előlük. Pedig ingott n, lába, égett az arcza. Ott
ma1·aclt o. kapuban, míg paj kos fiuk felkésztetett csapn.tn. gúnyos röhögéssol llnrót tudakoltn. tőle. Ekko1·
futott kiHkel'tjóbe, jázmin-bokor mögött sírva el szégyenét.
Htu·nladuaprtt pedig gúnydal vette bo1·zas szá1·nyára
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zsidó leánynak esetét, Ballai Inuénék nemes <~scle
kedetét. Emma hallgatta e dalt és nem lJorzongott tőle .
Szemlátomást szítta lelkébe a mérget. És e gúnyo. clal ,
mely m iatt zokogásban tört ki Werner J ózsi meg a
ltitvestársa, úgy hatott Emma szivére, mint májusi eső
a réti földre. Nőttön-n őtt benne a szerelern viJ.·ága é.
mikor másnapra kelvén, Imre az asztagrakásból hazatért, Emma szerelmea pillantása égette napbarnított
n.rczát. Megij edt ennek látásán, szíve nagyot dobbant
<~R zavarában elszalajtotta a tinó-borjút, m elynek peczkes kötelét ép kezében tartotta. Hiszen azóta, hogy
Emmával elj árta az első rezgőt, se éjjele, se n appala
n em volt. De gondolni sem mert volna. arra, hogy az
az úri-féle kisasszony őtet szívébe zá1ja. Pedig most
Ernmának hívó t ekintetét tisztán látta, szeme ragyogása
mintha perzselte volna a homlokát. A görög papék galambcluczából megszólalt az a nyelv, mely tekintetök
fényéb en hangtalanul tündöklött. É s futottak egymás
íL

elől.

Az est homályában találkoztak, élvezték titkuk édességét. Az éj szakák csendj ében ott suttogtak a kerités
mellett, szemérmesen .
Míg aztán az a bizonyos tyúk ezt is kikaparta. Csak
úgy zúgott belé a falu. Emma szülei boldogtalanok voltak. Átkozódásuk csúnya hangján keresztül tört gyengéd szeretetük. Elzarándokoltak az ország északi határára, csodarabbitól csodarabbihoz. F enyegették a boldogtalan szerelmea párt. A helybéli hatóság Csorvás
Tóth János esküdt uram bölcseségére bízta a dolog
eligazitását. De a mit az a jóságos I sten a szivekb~
oltott,- mondá Imre bibliás anyja, - azt onnan sem
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sem boszorkányság ki nem tépheti. De n e is
tépdesse azt senki. Már miért is lennénk szeutebbek az
Istennél, a ki azt a véghetetlen szerelmet szivükbe plántálta, magyarázta W erneréknek. De ők az ilyen beszédre
még jobban érezték a fulánkot, mely mardosta őket.
Hogy is ne mardosta volna? A szomszéd metszőj e már
kerülte a házukat. A regále -bérlő ék csúnyákat üzentek
hozzájuk, mikor Ininapában erre j árt a pászkasütögető.
Halálos szégyen esett rajtuk és a szegény kis Emma,
a ki soha bánatot nem okozott még nekik, étlen, szomjan vergődik a hársfaágyon. Szavát sem hallani, olyan
mármint egy árnyék.
~lialatt siralomház lett Wernerék csendes lakából,
az öreg Sallainé készült az új asszony befogadására.
De Imre nem vigasztalódott ezen, jól tudta, hogy nem
adják neki választottját, és hogy hiába anyjának a jósága. Nagy kátyú a valláskülönbség, azt monclta a debreczeni legátus is, a ki az ünnepen ide künn járt.
A kinek a szekere ott megfeneklett, el van az Yeszve.
Onnan ki nem húzza senki, ha csak Emma oda nem
járul a nagytiszteletű úr elejbe, hogy megtagadja ősei
nek hitét, hogy elszakadjon szüleinek nevétől. J\fert
7
"
emer Józsi inkább szömyet halna, mint sem gyermekét a keresztvíz alá tartsa.
Sallainé cRak hallgatja az ilyetén beszédet, aztán felveszi l~gszebb ruháját, selyemkendőt köt a fej ére és elmegy reegkémi a kis Ernmát Imrén ek, egyetlen fiának.
Hatvan lánczalja földj e van az apjáról, a magáét is reá
hagyja. Lábas jószág még egyéb is akad, lesz tejbe
aprítani valójuk. Hadd teljék kedvé a fiatal (~selé dek
nek ! Werner J ózsi tomboló haraggal tör ki az öreg

Ballain é ellen. N em kell neki a máa vagyon a. A h'Y~l'
mekérőlrnajd csak gondosltodik ő is valamikép. c túrják fel az ő házi nyugu.lmá,t, hisz tudhatnák, ha űf.,'Y
csepp eszült voln a, h ogy hamarább éri az ég a földet,
mintsem ő gyermekét másn ttk adja, mi11t zsidón n.k.
Aztán szidja a világot, a törv611yt, Imrét, a ki rávetett
a szemét az ő egyetleo ldncaóro. Majfl folosógc tör ki
jajvcszéklésbe : oda van, egészen ocht van .
SaBainó azornerúan ballag hazafelé. Inu·e ott várja
az ambitus:>n . L esújtó reá a hozott llÍr. P edig tudtu,
hogy így lesz. Aztlin félreLüzódik n. ked aljáhtt- éa n
vadrózsafák tövében mardostatj11 n1agát nz ő 11agy Utj<lalmtítól. Majd szerecHtat aggat n, nyakú.ba, köszöu u,1;
anyjának, mondván, h ogy ő m egyen ugnrolni. ~fnjcl
szombat este, ha elvégezte a dolgát, hazatér. C•mk készítse édes anyám a fehór ruhát. Azt a nagyHzólíit,
melyben virágvasárnapon volt a templomban. A nagyobbik darutollat is m eg kellen e gönclörft eni. Ar.znJ
m egölelte údos anyját, m •gcsókolta, mint mikor elöRzör
vitték sor alá. A szeme i A úgy villogott, 11 kttrjtt iA épcu
úgy reszket ett, mint akkor, Salhtiné Aírfiara faluult.
Ar.on módon, mint mikor pajtáanivu.l azt n hüA Hóhit
eloJolták a falun végeA végig. ?.foHt iH nrztc·k ut•llut n.
falu azép leányai, ele nern úgy, ruint akko1·.
~Iáanap reggel uugy c·Hiicliilet volt •'- ki)kút köríil. :\z
t•gész falu ott tolongott. ~foHt húztfl.k ki Aulla.i hun• Í!n
\Vc·rner Bmma holttet01ncit u kt'athól. lfikor tt (·Hordt\.8
első itntásra oda lw.jtott l·a n, V('Clret lcN·<·"'zt<.-tt , a viz
tií1núu egy úszkáló sclyetnkendiit látott tnt·g. Így j öttok
reá, hogy a Hzerehnt!A pár clc•ruiof.lzt<·tic• rnagtlt. , ·,tUn.itu~
ott törte, nutrta kezoit. \Vc·n•c~ r,··k hajnku.t tl•]JVc·, hnngo-
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sau jajgattak. Velök keseregtek sokan, mikor a szőke
kis Emma élettelen testét rátették a szekérre. Mikor
pedig Imrét mellé terítették, a játszótársak hangos
sírással indultak a kocsi után. Bodzás Bálint előre
Rietett és mikor a szomorú menet a piaezra ért, megkondította a harangot. Aztán letették Emmát a szülei
ház előtt, a honnan naplementkor a szomszédos falu
zsidó halottas házába vittélc Aztán Imrét vitték haza,
kire ráadták azt a nagyszélű ruhát, melyben virágvasárnap volt a templomban. 6t meg itt a faluban temették
cl. Még a haló porukban sem lehettek egymásé.

*

Mikor Sallainé elpanaszolta az ő örökös gyászát,
búcsút vettem tőle. Aztán kimentem a déli temetőbe. Ott
emelkedik szegény Imre sh·dombja. A redves fejfa alig
látszik a sok fonnyadt virág közül. Öreg ákáczok sátorként takarják a kis halmot. Egy kis veresbegy épen ott
ro1)dos a sír felett. Tán üzenetet hozott a másik határból, a kis zsidó temető árkának szélén j eltelen ül lévő
sír lakójátóL \Vernerék elvándoroltak measze fölch·e,
hol netn isme1ik az ő nagy bajukat. Néha napján boldogtalan szarelmesek hullajtanak itt egy könyet. A száraz göröngyön csak igy fakadhatott az a rózsa-tő, melynek tövén l'ejtelmesen czirpel egy kis tücsök.
Odakünn pedig a nagyvilágban háború folyik a felett,
hogy örök frigyet köthessenek- e egymással azo k, a kiket
egymásnak teremtett az Ég ... Én csak el akartam
ruondani földijeim históriáját. Hadd boruljon ez mint
s~eróny ág a~ ő hantjaikra. Ki tudja, hátha megfogamZlk éH valam1kor még virágot is hajt ...
Budapest.
Nfezey Ferencz.

'
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EGY MAGYAR ZSJDO KOLTO.
Nyugvóhelyét nem díszíti virág, síremléke szakasztott olyan, mint a moór.i zsidó temetőnek valamennyi
r égi su·köve - egyszerű vörös márványból készült,
csak a felirata mutatja, hogy alatta nem közönséges
halandót őrölt porrá az enyészet. Költő fölött domborodnak a virágtalan hantok, Löwisohn 'alamont takarják, kinek ajakán a dal fészkelt.
A lantról elszáll a dal s oda költözik a nép ajakára.
Esztendők peregnek, vénül az idő, nemzedék kivész a költő felejtve, de a mibe lelkét lehelte : dala még
tovább él, egyre zeng. A tudós megállapítja az igazat,
tévedést gyomlál, fényt Yisz oda, hol sötétség borul, a
tömegnek megnyilik a szeme, elfogadj a a helyest, az
igazat, de évek jártával nem ismeri a férfit, ki szellemének legjavát, erej ét, tehetségét sz entelte neki; az
emlékezetnek morzsáját sem veti oda annak, ki értelmének kincseit pazar kézzel szórta. A gyöngyház megvan, kit érdekel, hogy mint származott? Az első magyar
zsidó volt Löwisohn Salamon, kinek költeményeiben a
1uüvészi forma a képz elettől kiszínezett tartalommal
összeölelkezett, a héber nyelvet ragyogásig fényesítette,
gyönyört lelYe a régi zsidó költő kben, . zerezményeikkel
i ö*

német közönséget is gyönyörködteté, a zsidók múltjárólletöi'ölte az idők porát, ifjonti or ej ét felekezete
iro<inJmának áldozta. Tevékenységének gyümölcseit
részben még az utókor is élvezi, n1ély fukarul Jnegvouta tőle az emlékezést. Lelkes ro unkásságának béreül
Löwisohn megérdemli a kegyeletes visszapillantást életé1·e, mely eddig oly szüken r észestUt a figyelemben.
Löwisohnra szülői örökségként jutott értelmi s lelki
tulajdonainak gazdagsága, melyet maga s környezetc
gyarapított. Atyja Juda (Löw) ben Jakab trencséni származású könyvértő ember volt, ki tudományát Barby
Méil· pozsonyi rabbinak talmudiskolájában szerezte.
Még 1776-ban is, mikor már jegyben járt Pinkász Zélig
pápai rabbi fiának, Simonnak leányával, Bebekkával,
szo1·galmasan gyi1jtögette s tökéletesítette ismereteit.
Ez időben a moóri Hosenthal Naftáli az ő gondjára
bizta Salamon fiát, ki Éliás bátyjával, valainint gyermekkori tanítójával, a csurgói (Fehér megye) születésü
Benedek Mardocbajjal, a ki később Morvaország n~.gy
hirű rabbija lett, szintén a pozsonyi j esiba növendékei
közé tart<>zott. Löwisohn atyja olvasta fels tolmácsolta
a tizenhárom éves Rosenthal Salamonnak atyjanak,
Naftálinak héber leveleit, ö értesítette aszülőket a gyermeknek hogylétéről s előmeneteléről.
Löwisohn anyja, Rebekka, a Rosenthal család rokonságába tartozott, mert nagyatyj ának a pápai 1·ab binak
első felesége Rosanthal Naftáli nővére volt. E rabbinak
kézil·atban mru·adt néhány talmudi értekezése, melyek
a XVTII. század ilyfajta termékeinél sem jobbak,
sem l:?ssza~ba~. Ki~álasztja a talmudi irodalomból egy
szerzonek 1ntézkedesét vagy véleményét, megmutatja,
t"t
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hogy mi benne a felö tlő, a fejtörő problemát minden
olelalról megvilágítja, majd megoldja ezt és alapos
készültséggel bizonyftgatja állításának helyességét.
Hátrahagyott iratai közt a talmudi értekezéseknél
figyelemre méltóbb Löwisohn Salamon nagyatyjának,
az em!ített Simonnak egyik levele, melyet 1764-ben
B1·emerhavenből intézett atyjához, a pápai rabbihoz.
Simon egy időben módos előkelő férfi volt, kinek Csehés Morvaország nemeseivel összeköttetései voltak, de
katonatisztek révén, kiknek háborúban nagy összeget
kölcsönzött, melyet a béke után nem fizettek meg,
annyira megkárosult, hogy neki is, mint sógorának
Löwnek (Izsák Farkas aussei rabbi fia), nyakába kellett
venni a világot, hogy megkeresse szerencséjét. Úgy
látszik, hogy Amerikába akart kivándorolni, de atyja
marasztására lemondott szándékáról. Simon kereskedő
létére tanult, bölcselkedésre s mysticismusra hajló ember volt, jól ismerte a zsidó irodálmat és a tollat is
ügyesen forgatta.
Löwisohn atyja házassága után l\1oórott telepedett
meg, a szappanfőzést űzte, e mellett kiskereskedé e
is hajtott annyit, hogy családj a tisztességesen megélbetett. Löwisohn atyjának :fivére, Sámuel ben .Jakab, n
Moór szomszédságában fekvő Veleg faluban a Lamberg
grófok árendása volt; e-z ll. József idején a Roseuthai
családnevet kapta, melyet utódai még ma is nselnek.
A két fivér rokona József ben Löw, ki 1820-bau amoóri
rabbihivatal elnyeréseért pályázott, közelükben SzentKirályon lakott. A moóri Hosentbaléknak hírneve. mclyet vagyonuk s tudományszeretetiik épitett meg nekik,
vonzotta a költő szüleit s véreit a Ba.kony Yidékér<.·.
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Gazdag rokonuk Rosenthal Naftáli nem feledkezett
meg róluk, keresethez ö juttatta öket, és Yégrendeletében különösen meghagyta, hogy családja a költő anyját Rebekát mindig támogassa.
1780-ban született Mórott Löw ben Jakabnak első
fia Zélig, J 788-ban Salamon, a költö. Gyermekkorát
élt~ akkor a kölf.ö, midön n. József halála lecsillapította ).[agyarország háborgását. Öröm járta át a népet,
hogy a császár halálos ágyán fosztotta meg érTényüldöl
alkotmányellenes rendeleteit, lelkes hangulat uralkodott, hogy a Bécsbe zállitott koron a lissza-érkezik
Magyarországba. C ak a zsidóság nem tudott ÖI\en deni az eseményeknek. Yigasztalhatatlan Tolt a császár
elhunyta miatt. kinek annyi jót köszönt, és gyötörte a
kétség jöTÖ sorsa miatt. Császárunk halála miatti
gyász - igy hangzik ez idöböl egy moóri héber le, élés az ország leendö sorsa fölötti szomoniság tölti el
keblünket. Men a nép forrong, a düh tüzeli, pusztít~
viharként kitépni készül a császár által plántált üdv~s
tön-ényeket s intézményekel Mi nyájként bolyongunk,
rettegiink a következményektől, mivel ez a vad merész
nép sárba tiporja a magasztost és rajong a hiábaYalókért.
.A múlt héten mindnyájan elhatároztuk. hogy alázatos
kérelmet intéziink az (belytarló ági) elnökhöz, hog:
védjen meg bennünket a készülö gono z terrelctól. Két évvel e le,él megirása után törl ki Móorott a
parasztlázadás melyet II. József rendeleteinek eltörlése érleli meg. A császár a neme i jogok ellenére a
parasztoknak megengedte a szabad borkimérést. Halála után a nemesség tudatta a moóri parasztok.kal.
hogy a borkimérés gyakorlásától megfosztattak. De
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fenyegetés, deres, a horital elkobzása, a Schmid~g gróf
elnöklete alatt kirendelt uriszék nem tudta a paraszrokat a töi\ény tiszteletére szoritani. Fejér vármegye
kifogyott a türelemből s 1792 julius 8-iká.n Y oómak
eresztette bandériumát, hogy elfogassa a főkolomposo
kat De a moóri asszonyok bátorsága megakadályozta a
parancs végrehajtását.~.\.. nők buzdítására a férfiak megszabadították a keménJTasra Yert foglyokat, és a huszáI·oknak, kik T"aktőlressel lőttek a tömegre, a fanatizált
nép dühe elől menekölni kellett. A kapnczin us atyák, kiknek jegyzőkönyvében találtam ez esemény leírásátesi tirották az izgatott parasztságot. mely még éjjel is talpon \Olt. de nem fogadták zarnkat, hanem rájuk förmedtek e szayakkal: •mit ker~-nek a barátok éjnek
idején a zárdán kiniJ. jobb lenne, ha haza koirodnának és a bretiárimnot olva.cmák•. Csak nagyobb számti
katonacsapatok birták késöbb a zavart lecsillapítani.,
melynek halottja i volt. A. zendülé- a zsidókban nem
t~tt kárt.
Az idősebbik Löm fiu a zsidó tárgyakon kiTill egyéb
okia-tá t nem nyert. de e téren ember le a gáton. Bibliai és hébernyeh-i ismereteit kiegészítette a talmudi
irodalomban való j~ melyet méltányoh és elismeri Szófér Mózes pozsonyi rabbi is. ki e század
talmndmi• elöi közül fejjel kimagaslik. Ámbár a költö
bátyjának tudása nagy volt. képzettségét bámnlták':. még
sem tudott zöld ágra vergódni. Mint tanító és kereskedő nyomorgott Téthen é Gyórött.
Löwisohn Sal~ont.. míg felserdült! Móron ne~el
ték. ..\z elemi ismereteket a zsidó iskolában sajátitotta
el, a latin nyelTet Dr. hamberg Sámuellel Meyetbeer
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sógora) a kapuczinus barátoknál tanulta, a
zsidó tudomány iránt a lelkesedést környezete keltette
fel benne. Tudós, jó eszii férfiak képezték e környezetet és Löwisohn főleg ennek köszönhette, hogy tehetsége megérett, hajlama biztos hányt kapott. A társaság
középpontja Mendelssohn Mózesnek barátja volt: Rosenthal Naftáli, ki Bflrlinben a zsidó bölcset kiemelte
nyomorúságos helyzetéből, megszerezvén neki azt a
jövedelmező állást, melyet az élete végéig megtartott.
A 1nit Rosenthal Berlinben szerzett, n,zt bazájábttn,
Magyarországon hitsorsosainak hasznára fordítottn,,
Moó1·ott a Lamherg grófok birtokán, hol 1749 óta ü zlete volt s gyapjúval kere::~kcdett, talmudiskolát tartott,
melyben a Frankel Dávid berlini rabbi iskolájában
nyol't zsidó szakismeretét növendékeivel közölte. Tanítványai közé nemcsak a környék fiatalsága tartozott,
hanem pozsonyiak is felker esték iskoláj át. Ö vetetto
meg alapját a Rosenthal Éliás és Salamon könyvtárának, melyet Zunz Lipót a leghíresebb európai magánkönyvtárak közé sorol. ~fíg a zsidók a mlilt század
másodil\ felében a keresztény sze1·zők olvasásától idegenkedtek, a müvelődni akarók csak titokban bujhatták
a nem-zsidó irók müveit, azalatt Rosenthal Náftáli
könyvtárában a zsidó könyvek mellett ott állottak a
franczia, német, latin nyolven írt bölcsészeti, hittudományi, történeti, szépil'odalmi, kereskedelmi könyvek ;
nem hiányzott a Farkas Ján os magyar nyelvtana, lt
protestáns egyház dalos könyTe, megvoltak a kath. ös
prot. ~gyháznk törtenetével R rlogmáik fojlőflésével foglalkozó müvek. Amint az ismeretszerzésbon, úgy cselekeeleteiben is túltette magát ko1·ának felekezeti elfogult-
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sagan . Hitvesének, Csarnának (megh. 1797) sírköve
nemcsak női erényeit magasztalja, hanem dicséri nemes lelkét is, melynek jóságát zsidóval és kereszténynyel ér eztette.
A míveltség utáni törekvés, mely Rosenthal Náftáli
egyéniségét jellemezte, a 1VIendelssohnnal tartott barátságából származhatott, úgyszintén innen eredhetett az
az élénk figyelme, melyben fetekezetbelieinek sorsát
részesíté. Rosenthal is tagja volt annak a deputácziónak, mely 1789 télutóján II. Józsefnél a zsidók badkötelezettségére vonatkozó rendelet vissza-,onását szorgalmazta. Noha Rosenthál egy véleményen \Olt a
tTieszti zsidókkal, kik héber körlevelükben (1788 sziván 28, Hétfő), melyet \álaszképen küldöttek a galicziai zsidók felhivására (Bécs 1788 szíván 12), a katonai szolgálat és a császári rendelet megtartása mellett
kardoskodnak, mégis engedett a közóhajnak és társaival megj elent József császárnál, majd néhány énrel
később F erencz kiJ:álynál, hogy kieszközölj e a zsidóság
h n,dmentességét. Az 1790-ik esztendő koronázó országgyillésekor egybehívott zsidó kongresszuson Éliás fiával azok sorában foglalt helyet, kik a rendektől a
magyarországi zsidók számára jogokat akartak szereznt.
Rosenthal Náftáli háznépére is átr"itte feldlágosodott
gondolkodását, a tudássze1·etetét, vallásosságát, erkölcsös órzelmeit. Legidősebb leányának, Veronának, férj e
Gomperz Fülöp istenes élete és tudománya által meg._\eszerte híressé vált, választékos, lendületes héber tilusa volt; neje - Gomperz VeTona- ugyancsak könynyedén írt bibliai hébe1· nyelren, szintúgy -második
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felesége, Sá1·a (ez is Roseuthai N. leánya) és anyósa, az
említett Csarna. A nők a hibliát és annak magyarázóit
az eredeti szövegben is megértették. Rosenthal Naftáli
:fiaira, Éliásra s Salamoura tisztelettel tekintett a magyar zsidóság, mert modern míveltségükhöz zsidó tudás
is sorakozott, áldozatkészségükben pedig párjukat ritkították. Salamon mint iró is szerzett érdémeket, de
irodalmi működésénél maradandóbb becsü korának legkiválóbb férfia1val folytatott levélváltása.
E férfiak, kikben annyi nemes tulajdonság halmozódott fel, szolgáltak a költőnek mintaképül. Ezeknek
tá1·saságában fejlődött irói képessége, melyben már
gyermekkorában j eleskedett, itt gyarapodott müvertsége és zsidó tuaománya.
1809-ben Prágában hallgatja a talmudi előadásokat.
A prágai talmudiskola volt a jelen század elej én Európában a legkeresettebb s legelőkelöbb; növendékei közé
tartozott Löwisohnnak két rokona is, a fiatalon elhunyt
Gomperz József és Saphir Móricz, a humorista. E jesibának a jó nevét Landan Ezékiel rabbi szerezte
meg, ki vallási ügyekben korának oracuiurna volt.
De nemcsak hatalmas elméj e, mely az egész talmudi
irodalomnak ura volt, vonzotta Prágába az ifj akat, hanem az is, hogy a Mendelssohn f~llép.ése óta keletkezett
új áramlat elöl, az ottani zsidó gyülekezet nem zárkózott el. Midön Landau Ezekiel fia Sámuel végezte a
rabbi teendőket, még tömörebb lett az a sereg, mely
a prágai zsidó község tagjaiból a felvilágosod<;>ttság s
müveltség védelmére alakult. A Landan és Jeiteles
tekintélyes családokban, melyekbe Löwisohn Rose nthal Salamon protekcziója által jutott, a bölcselkedő
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szeHem dominált. A filozofiát dédelgették, 1n \rt n~. n
kinek utánzása legfőbb törek,esük Yolt Mendel ohn
Mózes maga is népszerű b ölcsész volt, azonkivül a
bon-tonhoz tartozott akkor, ha Yalaki bánninő érvvel
támogatui vagy megdönteni tudta akár a mathematikai
módszer szet·int bölcselkedő Leibnitz· Wolf iskolának
akár a toldott-foldott eklektikus rendszernek vagy
Kantnak elveit, melyek az elmélkedőket akkortrl,jt anynyil·a tűzbe hozták. A bárgyú :filozofusok tipusa ernpronius Gundibert, mely Németországban bőven képviselve volt, a prágai zsidók közt is fellelhe tő vala, dc
olyanok is akadtak, kik egyik-másik rendszernek alapos készültségü éleseszű követői voltak. Különösen
Kant talált a zsidók közt hivökre. Német- s Csehors.;zágból Magyarországba is eljutott, a filo zofála si kedv, nálunk Boskowitz Farkas és Kunitz Mózes rabbik, n. poZbonyi Oppenbeimer Bern át s Brill Ezra, a 1noóri
Rosenthalék, Oppenheimer Simon pesti rabhisági ülnök, a köpcsényi Neumann Mózes Sámuel, a ' Vahrmannék stb. foglalkeztak többé-kevésbbé a bölcseletteL
Oppenheimer Simon (szül. 1751 , megb. 1 51 ), ki már
prágai tanulása idején feltünést keltett héber ismcrcteivel, a filozo:fiáról csak harangozni hallott, a bölcHelöket, kiknek müveit olvasta, nem értette. Feliiletességét léptenként elárulja ((Hajnalhasadás~ czírnií dt~á
lyos irályú dolgozatában, mc1yben F enelon t n hét görüg
bölcs közé számítja, Piatót és Apaitont (Plató zHidú
neve) két személyn ek veszi, nem akar n, f<)j <'h , llH'nni.
hogy a Ptolemoous-r~ncl szer roegdőlt, P7.(h·t czú.folgntni
igyekezik Copernicusnak (szerinte Capernttus) n föld
forgásáról szóló tanát. Ezen munkt\ja leginkább höhc)l-t-

396

jai e ~ i\Z által \iUt lnre" '(\ h ogy n. beY~Z té ben közölt
tnmnHli crtekezé "'e phtgium. _-\.lapo " filozofini miiYelt... égük \Olt Oppenbeüu r Berntitnak é" ll Ro "'enthal
fiúknllk; ezek Mendel ohut fo1·d1tják lu-.' bc rrt?. ismerik
Leibnitz. BaumgHI'tt'n, l~ inhold, Fed er . Jncohi. cbrnitt
Knut mü, eit, otthonno .. nk a math ematikni, c illngá Zitti
fizikai tudom án\""okhnu .
A di n\tját jál·ó bölc elketl ·snek L öwisobu i .. lelke ·
hiYe lett. Oda.-ndá ""Hl forO'atta a bölc --eleti könY\ ek et,
melyekben izgatott t?lméje böYen lelt ltnyllgot tl. tépelő tM 1e. :\. magttsabb Yilág:nézlet.. gyoJ~orlott --ága az elYout dolgok taglah1 ' ttbnn s T"áltouttos gondolataiunk
logikai ö. ·zefiizé ében m ely költemt~nyeiben kifejezé re j ut, filazofiai i kolázott ~aána.k eredm 'nyei.
:llinlntt ehnélkedö képes "égét er ö iti. re th~tikiti érzékén ek mih·elésér öl se1n feledkezik meg. _\. "'ilJ.l~-art1sn t"
kenyer én tengődik. dP büszk ébb e ováJl~· magn.srn
nőtt ifju, semhogy a gil.zda.gok kegyét, tán1ogntá tit kcl·esse, inkább elvonul a \ilágtól s magányáblUl finomítYn.

.

.

izlését, tökéletesike ismereteit, elfeledi nyomorát. BöYiti latin tutlományát, hogy Horatius odú.inak fenségét,
Yirgilius nlÜ'lészi egyszerilségét m egismerhesse. megtanul görögill s éh -ezettel olT"as a H ome.r ost s H ellas
remekiróit, elsaj átitj tt az olasz. a.n gol, franczia nyelYeket, raj ong Shakespeare, Grethe Schiller müYészeteér t,
elmélyed az európai n em zetek irodalomtörténetébe.
De bármenn)it·e is lekötik figyeimét nz óko1· klassikusai és a modern irók, \Onzódása h ü marad a bibliához. A mi a görög rapszótlnak Homer os költetnénye a~
Yolt Löwisohn számárn. a biblia: t uste-lelke izzott tól('.
Szorgahnas előkészület után kezdte meg Löwisohn
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práWli tnrtöv.ko<lásnkor nz ir<)i pt\l~·át. ~[int hnRzou ~y
rve. i(jn }ép tt ltZ irodn,lom tcl'l;l'l' . lll\\U}\~\k tlryp}
elic. ÖRég\llgYg\-lll. Lá~.l~lUl tört dó n · tán r n'ztc sejt ttl\ }l()g_Y llltpjni tn ('~f'Zámh\lvák, hog,\· 1nögött l . (\lk dik n y 'g1.ot. tu ~~~ fiatalon morz. o lj a ö . . Z(\ tlRY·"~N·
Y Z tét.
~\ tuült zt\zn.<l h tn~n .' (;, i j 'lzik n. tnag,yar irotlalonlnn k üjjá. zül t ·.. ' t ( ~ ng, · tul kk or támadt ft' l hnlottn.iböl n. z~i<ló költ ·.. ztlt., •t zsicl(> sz(•pirodnlom tuiln~ltk'
iránti kc<h· i . N eme~nk az idöpnnt ttz, melybcn a két
mozgoJont tnlálkozik, hanein nu1 1nég egy ·b rokonvouli uk i . . ~Iindkettő ilZ él 'nk . zcllt?mi éll't közpoutjn.iból indul ki. A béc~i körök miiYeltR~ge a nutgYtu·
tc' törökben keltik frl 1t törekYé t, hogy az elhanyagolt
llln..gyaJ.· irocln.hun sor án j nYit. ttnnk; n. berlini (\lökl'lö
tár. n 'let tt zsidókat serkentett ha. onh', irán~·ú ten :• kenységre. A lll~tgYar irodalomrenni sane a útj nt g_yengeti nem z tünk politiktu é Rzellemi haladá. ának. n
z idókna.k ugyanezt r dn1én)~ezte irodalmuk felhbnttdá a. Az irodnJ.om felknrolásásnl ea ütt járt Inindkl'ttönr l a u~-dY nnivel ·. , n nyeh ·tötTények lnegálla.pitá n.. Új e zm 'k s fogalmak kifej ezé ér alkottak itt-i~.
ott-is új za-vn.kat, csnkhoro- nyelvújítás nem öltött n
zsidó irodalomban oly nagy mórvekct. nlint a. ma.gyarhan. A zsidóban inkább n. purizmusrtt nlló törekn?s
nyilvánul oly m<)don, hogy u. talnnuli kifejezé. eket kigyomlálják a költői nyelvből n1el)· ezut8n n hihliruu\k
~. új h éber nyelvnek szava.it
aját ág1lit hn ználjn.
Os zevág a zsidó és run.gyo.r irodalmi mozgnlom abbtUl
i , hogy irodn1nli tfl.rsulatok alakulnak. folyóin\tok jt' lenuek meg, melyek {\Szméket s irányt tt.dua.k a~ irók-

nak és a nagyközönségnek. A költői u·ány, az úgynevezett iskola azonban kevesebb a zsidó u·odalomban, mint
a magyarban. A zsidóban csak az új-klasszikust és a
romantiknat lehet megkülönböztetni, az ó-klasszikus s
népies irány mívelését kizárta a zsidóság szelleme.
A zsidóknál az új klasszikus irány a franczia s német
példákat követte, a tomantikus a némethez alkalmazkodott. A romantikusok drámában s eposzokban a bibliai hősöket dicsöitik, Mózest, a makkabeusokat, Sault,
Illés prófétát, Esztert s lVIardochájt stb. A zsidó új klasszikus s romantikus iskola költeményei inkáb b a stílus
elegáncziájában jeleskednek, mint a tartalomban vagy
a tárgy müvészi feldolgozásában.
Löwisohn első irodalmi termékei költemények snyelvtani könyvek. Versei s próz~j a az új klasszikus iskola
nyomait mutatják, meglátszik rajtok, hogy szerzöjük
tanulmányozta a franczia irókatt. A nyelvmívélés terén
a fiatal írói gárda ama tagjaihoz sorakozott, kiknek feladatát képezte, hogy a biblia, n1elyböl a költői nyelv
kifejezéseit, fordulatait sokszor képeit is szedte, nyelvtanilag s értelmileg telj esen feldedtve legyen. A forrást
tisztítottn. ö is, hogy ezáltal a belöle kifutó erekben tisztán csörgedezzék a forrás tartahna. Oly munka volt ez,
mely tudást, ízlést, egész ítélőtehetséget követelt. Mert
a biblia a múlt század betedik évtizedéig elhanyagoltan bevert a zsidóknál, a talmudnak ápolása miatt a
biblia gondozatlan maradt. A .talmud ot tartották mind~n ismeret tárházának, Sabbatháj Kohén a biblia tanulására nem a bibliát, hanem a talmud ot ajánlj a. Mendeissohn érdeme, hogy ismét a bibliára fordította a
zsidóság figyeimét; az ö kezdeményezésére támadt a
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bim'ista kör, mely magyarázta s németre fordította a
szent irást. A megelőző két században a hibliát visszataszító ja1·gonra fordították, a szövegértelmezés naiv s
helytelen \Olt, míg a bim·isták németsége tisztán pereg,
exegezisük észszerű. De a bim·istáknak igyekezettel
végzett munkája sem volt hibátlan. Té,es állitásaikat
helyesekkel felcserélni, új szempontokból tekinteni a
bibliát, a költői helyek szépségét feltüntetni, a nyel\nek szabályait megállapítani - ezt tűzte ki - Löwisohn czéljául. Kortarsainak elismerése is mutatja, hogy
vállalatát sikeren végezte.
A fiatal iró első nyelvtani szm·ezményét kéziratban
megbirálásul pártfogója Rosenthal Sa.l amon elé terjeszti.
~Ioóri jóakarója 1810 őszelején te1jedelmes levélben
tuclósítja őt, hogy az értekezés megnyerte tetszését a
benfoglalt okos, talpraesett állítások miatt. De a fogyatkozásokat sem hallgatja el, különösen meginti merészségeért, melylyel a r égi tekintélyes nyel,tudósokra ront.
Ben Juda, téTj le ezen útról - sza\akkal mér ékli czáfolgató ked\ét - ne törj magasak után, ne lőjj túl a
czélon, 1nelyet a régi nagy nyelvészek tilztek ki, é
akkor I sten eredménynyel jutalmazza utadat. A megküldött kézirat Löwisohnnak (( Beszélgeté a lélekTilágbaiH munkája volt, m ely 18 11-ben kinyomatott Prágában. Két nyelvtudós, Kimehi Dánd és Brill Jóél.
dialógusában közli észre\ételeit a héber igék ragozási
alakjairól, az igékből képezett föne,ekl·ől, a biblia költői helyein előforduló aram szavakról. A munka megjelenése után Roseuthai Salamon újra figyelmezteti n
szerzőt több helytelen ségre. szi\ére köti, hogy ll C' áltnssn
magát azzal, mü1thaállitása,i megdö11thetlenek \Olnának.
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ce Reszélgetés a lélekvilágban 1> müvét követték a
cc Gyí1jtő-tár)), <c Juda háza)), melyek szerzőjük eredeti
gondolkodására és szakismeretére vallanak. Rutatásainak ez értekezésekben közzét ett eredményei, melyek
ma 1nár veszítettek becsükből, ráterelték a tudósok
figyelmét. Tehetségén ek elismerése volt, hogy Schmid
Antal bécsi szabadA.lmazott könyvnyomdatulaj donos
1814-ben megkínálta a correctori állássaL Löwisobn
örömmel fogadta el e hivatalt, melyben Ben Zéb nyelvész volt elődj e. A correctori állás szegényes helyzetén
javított s alkotó erejének érvényesítésére alkalmat
nyujtott.
A misna-kiadáshoz írt előszava, az ünnepi imáknak
az áb hó 9-iki gyászdalainak magyarázása s német fordítása, és legkiválóbb szerezménye: poetikája, jelzik ez
időbeni tevékenységét.
F ólmüvelt kortársai, hogy a zsidó istenitiszteletet
rendbeszedj ék a liturgiára is kimondották a censeo-t,
nem törődve azzal, hogy vele pusztulnak a zsidó vallásos költészet remekei, ruely a mélységes áhitat és a
merész fantázia bámulatos vegyi:ilékei. Löwisohnt mlmkára serkenti ez áramlat, és az imáknak igénytelen
kiHső alatt rejlő eszme, érzelem, képzelot gazchtgaágát
feltárja azok előtt, kik a forma miatt a tartalmat akarják feláldozni. Elmélyed a középkor ismeretébe, hogy
megkeresse az eseményeket, az okokat, melyek fohászra,
bánatra, örömre, epecl.ésre hangolták a vallásos költöt,
a kinek érzelemvilágába ellnerülve oly szívrebatónn
tolmácsolja németül az elégiákat, telve lelkesedéssel a
hymnusokat, annyi ábránddal a jövőről reméuyko<lő
mytikus dalokat. Fordításával hatni akart a buzgó ke-
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délyre, e miatt a fősulyt nem a hi:íségre, hanem az elöarlás minős égére fektette.
1815-ben fejezte be «Zsidó poétiká 11 -j át, mely a következő évben jelent meg nyomtatásban. Előtte kilenczven évvel készített hasontárgyú munkát ( (( Gyakorlott
nyelv») az olasz Luzzatto Mózes Cll ájim költő, kinek
Löwisohnnal megvolt az a közös sorsa, hogy örülteu,
döntötte meg a halál. LöwiRohn a költészetnek müvészi
személyesítésével kezdi meg munkáját ; leirja ennek
lelkesítő, vigasztaló, csillapító hatását az emberre erejét és szépségét a természetben. A hangutánzó szaYaknak ügyes alkalmazása mutatja, hog~r Löwisobn a héber
nyelv mestere volt, a költészet festése pedig elárulja.
hogy szerzőj e költő a szó szoros értelmében. A remekművek kellékeinek tárgyalásánál a bibliából, Sbakespeareből, Wessely Hartwig zsidó költőből szedi az illustrálő példákat. A hasonlatról .s apostrófáról szólva~
bemutatja két, Prágában írt, hangulatos költeményét ;
ID.indkettő gyászdal. Becsessé teszik c munkát válnsztékos költői nyelve, a poétika miiszavainak sok he l~riitt
új héber megnevezése.
Három évvel poétikájának megjelenése után nyomtttt.lt
ki Bécsben a ctFöld tájai» miivét, melyheu n-lfalwt.ikns
sorrendben a bibliában előforduló geográfiai helyek
fekvését állapítottA. meg. Tudásának, nagy olvasottságának bélyegét hordja magán e- könyv, melyre régente
gyakran hivatkoztak, németre is lefordították, de most,
mivel állításai közül sok elavult, használhatatlanná váJt.
Agyára már ráfeküdt a betegség, a con·ectori muukától és a folytonos szellemi tevékenységtől ttllfeAzült
idegei azétpattanni készültel\, midőn 1820-bn.u köz zé
Az IMIT Évkönyve 1~.
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tette (( Vorlesungen ü ber die neuere Geschichte der Juden'' ez. niü vét. Ez volt legutolsó dolgozata, mely egy idő
ben jelent meg a könyvpiaczon Jost Márkus terjedelmes
zsidó történetének első kötetével. A << szent őrület'> nyomása alatt vetette papírra az emelkedett hangú, érzéssel, eszmékkel telj es sorokat, melyek a legszebbek közé
tartoznak, miket addig zsidó tudósok n émet nyelven
írtak. Löwisohn nem nyujt évek rendj ében egymáshoz
illesztett adatokat, melyekkel a régi zsidó történeti könyvek túltömvék, ·hanem kiválasztja a zsidóság múltjából
a tanulságos, érdekes korokat, az irodalom nevezetes
alakjait és azokat megeleveníti a keresztény s zsidó
krónikák s iratok közléseinek segítségéveL Talán egyedül ez érdemes tö1·téneti munka, mely az előadás szépségének tekintetében felülmulj a J ost történetét, keltette
a zsidóság nagy történetu·ójában, Grretzben, azt a
tiszteletet, melylyel Löwisohn szellemének adózik.
A lázas izgatott tevékenységben kimerült a szellemi
munka embere. Hír járt nyomában már akkor, midőn
mások még csak dicsőség keresésre indulnak. Örök
pihenőre tért akkor, mikor mások még csak ízlelni kezdik a munka gyönyörét. De kegyetlenül megtréfáJta a
sors, mielőtt lelke oda költözött volna, hol képzelete
szüntelen kalandozott a magasba. Egy bécsi nagykereskedő házában szivesen látott vendég volt a költő, a hol
szíve szerelemre gyuladt egy szépsége és Szellemessége
miatt ünnepelt hölgy iránt. A ezereimet élesztették
benne barátjai, kik elhitették vele, hogy a hölgy is vonzódik feléje. A legényember a nőről szőtte álmait, feléje szállt vágya, gondolata, és a mikor megtudta, hogy
imádottja nem viszonozza szerelmét és barátjai csu:ffá
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tették, megszállta az elmezavar, mely 182 1 tavaszán
harminczhár om éves korában Moór ott, a hova pártfogói a Rosanthal Salamon hozta magával Bécsből, kioltotta életét, melynek az örömből kevés, a küzdelemből
bosszú sor jutott.
Löwisohn volt családjának szellemileg legerőtelj esebb
h ajtása, mikor ez lehullott, a család tör zsét s kisebb
ágait is lassanként megölte a halál. Atyja hét éV\el élte
túl fiát, 1828 őszelej én tették sírba. Szerény, becsületes, Isten és ember u·ánt hűséges, teljes SZÍITel megtartotta I sten parancsait, bibliában, misnában, gemáníban jártas- e szavakkal dicséri síTfelil·ata Löw ben
Jakabot, ki 17 91 -ben a moó1-i szent-egylet megalapítói
közé ilaTtozott. Halálának esztendejében az « Idők zsengéi» héber évkönyvben közölte Schlesinger Bemát költő,
barátj ának Löwisohn Salamon emlékének, sz en telt elegiáj át. Löw ben Jakab kuszált vagyoni helyzetben
hagyta vissza családját. Könyvtára Saphil· Gottliebra
jutott, a ki ebből és a fenmaradt kevés ingóság értékéből fedezte a család adósságát. 1831-ben halt meg Löwisohn anyja, a jámbor és értelmes Rebekka, 1839-ben
testvé1·bátyja Zélig. Mindnyájan 1\Ioórott, a költő közelében, aluszszák álmukat.
Moór.
Dr. Bü.chler Sándot.
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A FRANCZIA ZSIDOSAG IRODALIVII
TÁRSULATA.
~[eoclels. alu ~

1"fó:essel, a berlini bölcscsel és elismert

né1net íróval kezdő dik az európai zsidóság újjászületésének és szellemi felszabadulásának kora. Az ö német
bibliafordítása el örangu tényező \Olt azon nagy miveIödési folyamatban, mely az európai zsidókat amodern
kultura részeseivé és munkásai\á tette. É néhány évtizeddel ~Iendelssohn halála után megint egy berlini
tudó., Zun:; Lipót, "leti meg alapjait az újkori zsidó
tudománynak, melynek egyenlő j ogot kér és kivív a
történeti tudományok sorában.
Így lett Xémetország a zsidóság kulturai átalakulá. ának és a zsidó tudományos irodalomnak bölcsöjé\é
é. hazáj ává. A német nyelvnek, mely ismert történeti
okoknál fog\a, bár elromlott alakban is, anyanyel\e
\Olt a gbettókba szorított zsidók nagy tömegének, fözerep jutott a ghettóból kiszabaduló Izraél mivelődé
. ében és az újkori zsidó tudomány megteremtésében és
terje. ztéséhen. A német zsidóság századunk első felében és még azon túl is valóságos hegemóniát gyakorolt
úgy a csekély számú nyugoti zsidók, mint a keleti országok milliókra menő zsidó lakossága fölött. Ezen
hegemónia már jó idej e lejárófélben van és sok tekin-
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tetben meg is szünt már. Néh ány évtized óta az egyt :>
orszáaokban
hazai nyelvűvé lesz felekezetünk irodalma
o
és tudomá nya és még Oroszországban is a ill. Sánd(Jr
tu almát megbélyegző szomorú esem ények nem bírták
meggátolni az orosz nyelvnek felülkereked~s~t a zsidók szellemi életében. A német nyeh-n ek uralkodó szerepe egyre csökken ; csak világnyeln minöségében f:,
mint gazdag ör ökség letétem ényese bírja még most i;
kiváló ran gját a zsidó irodalom pr odukcziójában . A német h egemónianak e lej árása legszembeötlőbb módon
nyilvánul a zsidó tudomány mivelésén ek és fejlesztésének
szánt folyóir atokban. ?Yiíg ezek még nem r ég - ha a ht ber nyelviieket n em t ekintjük- kizárólag németül voltak irva,j elenleg egy franczia és egy angol folyóirat fólJb
képviselői az időszaki tudományos irodalomnak ; ~t
m etországban - hozzászámítva Ausztriát i - egyetlen
egy havi irat jelenik meg, a n éh ány én szünet után új
életre ébresztett «~Ionatsscbrifh , és annak i a z e~ik
szerkesztöj e - budap esti tanár. Az emlitett angul
folyóirat a Jewish Quarterly R eview negyedé,enkint
j elenik meg. Alapítója és fenntar tója egy még fiatal
dúsgazdag magántudós, Claude G. ][onlefio,·e. a hírt: ...
embe1·barát családjából való és a z angol z idó társaelalomnak egyik legérdekesebb alakja. Buzgó és tudó~ mivelőj e a szeutirási ~dománynak, és saját folyóirntauak.
melyet egy másik fiatal tudóssal J. Alwaltam.·sel. együtt
szerkeszt, egyik legszorgalma abb munkatarsa. _\.ugulors~ágon kivi.U még n em igen olra ák a J. Qu. Revi wt.
de hat évi fennállá a alatt tudott magának t~kint~lyt
Rzer ezni, ki:ilönösen az angol é német prot~ stáu~ theologia k öreiben, h azájában p edig fonto~ mi~~iűt tulj 1t
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amennyiben az angol zsidóság keblében az utolsó
évtizedben meglepő módon nyilvánuló tudományos
törekvéseket táplálja és előmozdítja. Míg az angol folyóirat egy nemes idealizmus magánalkotása, addig franczia testvé1·e, a Revue des Études Juives, egy társulatnak köszöni létesi.i.lését és fennmaradását. Ezen társulattal és folyóiratával a franczia zsidóság, mely az ötvenes években az Alliance Israélite Uni verselle megteremtésével Pá1·ist a modern zsidóság jótékonysági és
kulturai törekvéseinek és a szenvedő és elnyomott
testvérekre vonatkozó segédmunkájának központjává
tette, a zsidó tudományos irodalom számára is teremtett egy központot, mely egyesítő hatást gyakorolt az
elszórt szellemi erőkre és a franczia nyelv nemzetközi
jellegénél fogva igen alkalmas arra, hogy a különböző
országokból mag~ köré gyüjtse a zsidó tudományos
kutatás munkásait. A Société des Étt(tdes Jui1•es székhelye Páris és nyelve a franc zia, de a társulat tagj ai és
a folyóirat munkatársai Európa minden országából valók, úgy hogy a Revue des Études J uives még sokkal
nagyobb mértékben, mint valaha a régibb német folyóiratoknak bármelyike, ne.mzetközi o1·ganumává lett a
zsidó tudománynak.
Ezen tá1·sulat és folyóirata ismertetésének legyen
irodalmi társulatunk ezen első Évkönyvében néhány
lap szentelve. Megérdemlik, hogy közelebbről vegyünk
tudomást róluk és hogy példájukon tanuljunk és buzduljunk.
A Société des Études Juives megalapítása mozzanatnak tekinthető a szellemi regeneráczi6 azon bámula~os munkájában, mely Francziaoiszá~ban a sze!encsét-
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len nagy háború után a komoly elemeket, fokoz.ódott
erőkifejtésre és a katastropha által napfenJl·e JUtott
hiányok pótlására sarkalta. A német tudomány és a
ném~t iskola soha sem talált Francziaországban annyi
csodálóra és követőre, mint a német győzelmek utáni
évtizedben. A franczia zsid6ság is, m ely Elzász és
Lotbaringia elszakasztása által községeinek legnagyobb
részét elvesztette, élénken ér ezhette annak szükségét ,
hogy erkölcsi súlyban gyarapodjék és komoly szellemi
munkásság által a maga részéről is hozzájáruljon a
haza ujjászületéséhez. Párisban, hol most még inkább
mint a háboru előtt, az elzásziak beözönlése által is,
egyre növekedett a zsidók száma és társadalmi tekintólye, a tudományos és irodalmi pályákon talá.lkozó
fiatal és buzgón törekvő zsidó tehetségek között olyanok is akadtak, kik érezvén a zsidó tudomány elhanyagoltaágát és a franczia zsidóság ebbeli függését a külföldtől, ezen állapotnak végét vetni óhajtottak, hogy a
zsidóság tudományának ápolása és fejlesztése által új
elemmel gyarapítsák hazájuk szellemi hatalmát és tekintélyét. A párisi zsidó ifjuság néhány buzgó tagjának
ezen óhajtása testet öltött az akkor még szintén az ifjusághoz tartozó párisi főrabbinak, Zad oc Kahnnak (most
Prancziország főrabbija) egy társulat alapitását czélzó
eszméjében, melynek megvalósításához a Rothschiltl
háznak egyik tudományked,relö tagja nyújtott neki segédkezet. Jan1es de Rothschild bárónak már ha onló tére~ voltak érdemei és tapasztalatai; ö volt a régi franczia szövegeket kiadó társulat (Société des anciens
textes fran<;ais) alapítója és emöke. Kezeibe vette a
Zadoc Kahn által te1·vezett társulat ügyét és a meg-

BA Oillm

VU.MOS

hiváRára 1879. november 1O-én összejött fiatal tudóAol<,
irók és ügybarátok, ldkbez l sidore, Pru.ncziaország fő
rabbijn. is csatlakozott, elhnJározták egy zsüló tudományos társulatnak megalapítását. :1 880. január 14-én
megállapították az uj társulat szabályzatait, mely aztán
máj. 25-ón és jun. 3-án megalakult és elnökévé báró
J. de Rothschilllot, alelnökökül Arsene Darmestetert és
Zad oc [(ahnt választotta. Még ugyanazon évben megj elenbetett a társulat közlönyének, a Revue des Études
Juives-nek két első füzete, és ezzel megkezdte n. társulat tevó]{enységének n.zon r észét, mely által nem cHak
a franczia zsidóság történetében, hanem a zsidó tudomány évkönyveiben is kiváló helyre tette magát érdemessé. Domielőtt a társulatnak e folyóiratáról szólnánk,
magát a társulatot, ezervezetét és tagjait kell szemügyr e vennünk.
A szabályzatok szerint a Société des Études Juives
ozélja a zsidóság1·a vonatkozó tudományos kutatások
fejlesztése és elömozdítása. A társulat e czélját folyóirat és külön munkák kiadása által, továbbá nyilvános
felolvasások rendezése és egy könyvtár megalapítása és
fentat·tása által kivánja elétni. A társulat tagjai: 1. Alapitók, kik egyszer mindenkorra legalább ezer frankot
fizetnek; 2. állandó tagok, kik egyszerre 400 frankot
fiz etnek; 3. előfizető (rendes) tagok, kik legalább 25
franknyi tagclijat fiz etnek évenkint. A társulat huszonegy tagból álló igazgató tanács vezetése alatt áll, mely
minden esztendőben úgy ujúl meg, hogy tagjainak egy
harmaela kilépvén, a közgyi1lós által megejtendő választásban új tagokkal egészittatik ki. Az igazgatóság és
~zzel a társulat élén egy elnök, két alelnök, két titkál'
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és egy pénztáros állnak. Ezeket, az elnököt kivéve,
maga az iga:t;gató tanács választja évenkint kebel éből,
míg az elnököt a közgyűlés nevezi ki. C gyanazon P lnök
csak kétszer választható egymásután. A társulat ezen
szervezete, a mint itt a szabályzatok alapjáu Yázoltam,
most is fennáll, csakhogy néhány év óta tiszt~letheli
elnöke is van a társulatnak, Alphonse de Roth.·child bár,)
személyében . Az elnöki széket eddig a már fennt említett első eloökön kívül a köYetkezö ismert neríi férfiak
díszítették : Joseph ·Derenbou?~g, Zadoc Kalot, Adolphe
Ji?·anck, Jules Oppert, Ha,rtwig Det'enbourg és Théodore
J{einach (a jelenlegi elnök).
F elette érdekes a tát·sulat tagjainak lajsb.·oma. Az
első két évben kifejtett erélyes propaganda a maga.:
tagdíj daczára a négyszázig vitte közel a tagok számát;
de azon természetes okoknál fo~a, melyek ilyen társulatnál, mint a Société des Études Juives, mindig érvényesülnek, a lefolyt tizennégy é-v alatt nagy ingadozásoknak volt kitéve e szám, és utolsó laj troma (1893 )
majdnem egyszázzal kevesebb tagot mutat föl mint
az első. De érdemes a tagoknak e két lajstromát közelebbről is mégtekinteni. Egybel'etésükböl a következö
adatokat merítettem.
Az alapító tagok száma 8-ról 9-re emelkedett. az állandó tagoké 20-ról 22-re. Rendes tagot az clsö laj~trom
362-töt sorol föl, az utol ó 263-at. Az utolsó laj ·troml>an fölsoroltak közül J98 tag nz el öbeu i , szere11d.
míg az évek folytán 96 új b l ·p ő tag pótoltn az elhalálozások Yagy önkénte kilépé k által támadt hézagokat. A két laj trom közötti minust főleg a i>ári. i tngok
~!maradása magyarázza, meg, mert mig 1 ~-ben _ 1
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ptiriAi tn,gja vo.lt 11 Société des Études Juive8-nek, az
n tolsó JajAtr omban csak 197 ily tagot tud felmutatni.
A töbl>i FranoziaorAzág (Algírral együtt) az első laj strmnlHtn 60 taggal, a másodikban 41 taggal van kópvisolvo. Franczi11országon kívül Európának majdnem
1nindon Ol'f;ztigtíl>ó l, de An1erikából is nyert a társulat tagolutt tntír fennttilása első éveiben, ós ezen külföldi tagok sz,1ma azóta totem esen megszaporodott, bizonyságául annak, a mit fennt a társulati folyóirat n emzetközi jollegéről 1nondtam. Nem lesz érdektelen az egyes
or~zágok azorint a külföldi tagok számát a következő
összehasonlító táblázatban feltííntetni:
1 88~.

Angolon~zág
Belgium
liollrtndin
Svn.nyolon;zúg

Olaszország
l> ánitt
.Elzt1.sz-Lotharingitt
NÓllletOl'!::!Zág
Au ztrin.

10
3

-

C)

1894.
7
7
:~

1
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l
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3

l

l\.[ n~
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Hon1finin.
Törökorsz1:lg
Ázsiai 'J:'örökorszúg
Amerika.

l
4

o
2

4
11
R
7
l

o
3
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Hazánk, mint látjuk, aránylag nagy mértékben van
képviselve. A hét magyarországi tag köziti van egy fő-
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városi és négy vidéki rabbi, továbbá két rabbiképzöi
tanár. Oroszország teljesen hiányzik, mert az orosz
zsidók nem lehetnek külföldi társulat tagj aivá.
A tagok csekély száma daczára a társulat anyagi
helyzete nem mondható kedvezötlennek. Ide állitom az
utolsó (1893.) évi számadást, mely egyuttal képet nyújt
a társulat bevételeinek és kiadásainak minőségéröl.

Bevételek:
Pénztári maradvány
520 fre.
' járulékok ___ _ _ ___ ___ ___ ___
Evi
10269
A közoktatásügyi ministerium előfizetése
(a Revue 15 példányára) ___ ___ ___ _ _
375 ((
A társulati kiadványok eladásából a könyvkereskedés útján
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A Société des Études Juives anyfLgi hü:r.tositásáho~ a
párisi p énzariat okl'atia tagjai elismorósre m éltó l>őko
züséggel járultal< h ozz(L. Alapító (legalább 1000 frankos) tag ar ánylag kevés vttn, m int láttuk, összesen kilen cz, köztük ft Hothschilll h áz három trtgja, m ég I>eclig
,JameH de Rothschild, a tán~ulat ol Hő elnöke, tize zcn·
frankkal. A többi alapitb tttg: két Camonrlo gróf, két
(;ünzburg bár6 (Pétervárott), Poliacoff, n,z orosz vaautkirály, és Lévy -Crémieu;l'. A 22 (négysr.áz frankm~) állnndó tag, egy orosz és egy 11ngolt (a fennt 0mlított
C. Montefiorct) kivéve, mind páril;i, köztük Hirsch hárónak elhunyt fia. Magát Hirsch bárót sem azámí~ja a
társulat pártolói közé, de ezen nem szahad cao<lálkoznuuk, mert ft világnak e legnagyobb adakozója, szenvoelő és szegény testvéreiu ok nagylelkű jótevője, a zsidó
tudomány éa il'oclalom iráut, úgy látazik, sehogy sem
érdeklődik. A jótékonyság geniejének iH, mint mintlen
lángelmének, meg kell bocsátani ezen egyoldaluaágát.
A reneles lagok között megint elHő helyen áll a Rothschild csaiád, mert az első lajstromhan hat tagja azerepel, összesen 2250 franknyi járulékokkal, az utolsó
lajstt·omban p erlig hét tagja, 1900 franknyi évi járulékkal. Vannak u. társulatnak n1ás évi járulókos tagjai is,
ldk többet fizetnek a 25 franknyi tagdíjnál, így a párisi
hitköz.';ég (Cousiatoire israélito) 200 frankot fizet óvont c,
Mw· lleine-Jf'u,-rtado, Heine fienriknek unokahuga, j 00
fntnkot. A tftgol< laj stromáhan örömmel akad m eg azornünk n éhány j61 ismert vagy ép en híres francúa óa
külföldi keresztény tudós novón. Az élső laj stromban

ott volt Erne.c;t fienan, Ga.cston ])aris, Panl Meyer,
Gustave d' Eichtit al, Guillau~ne Gttizot, Maurice Vern~.<;
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az utolsó lajstromhan meglepetéasellátjuk A lexandre
Dumas nevét. E11ek közül Renan, Gaston Paris é·s
Guizot részt vettek, mint még említendő lesz, a társulat munkásságában is, Maurice Verne.s pedig jelenleg
az École des Hautes-Études segédigazgatója, nemcsak a
vallástörténet ós bibliai tudomány körébe tartozó dolgeJzatokkal vett részt a társulat tevékenység~b cn, hanen1
mint ennek egyik j egyzőj e, már hár omRzor vállalta el
ós adta elő az évi jelentést a társulati közlönyhen megjolent rlolgozatokr61. A nem-franczia keresztény tudósok köziil ott találjuk a.z első lajstromban Paul de
Lagarrle-ot göttingeni tanárt, kit nagy sémi tudománya
nem gátolt meg abban, hogy a legmérgesebb antisemitává legyen; és ott találjuk a tagok között az első
évtől fogva máig a péte1·vári Chwo~~ohn szimpatiku s
alakját, kit kel'esztény hite n em gátol meg abban, hogy
volt hitsorsosainak legmelegebb, legbuzgóbb "Védőj e maradj on. Ott vannak továb bá : Piett·o Pen·eau lovag,
abbate Parmából, Fidel lita páter Madridból, Lucie1t
Gautier, thoologiai tan ár Lausanneból, De Goeje, a
leydeni egyetem híres al'ahist~ja, H. J. Matthew behraiata Brightonból.
A Société des Études Juives által kiadott folyóirat
évnegyedenkint jelenik meg tíz ívnyi legnagyobb nyol. czadrét, elegáns kiállítású füzetekben. Két-két füzt·t eg.Y
kötetet tesz ki; máig tehát 28 kötet, egész kis könyvtár.
látott napvilágot a R. d. É. J.- ből.
A társulat nyilvánosan tartott felolvasásai eleinte
külön kötetben jelentek meg, később mellékletek alakjában a Revue füzeteihez csatoltattak. Azonkinil külön
Évkönyvet adott ki az első években a tt\rsula.t, töhh-
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nyü·e történelmi tartalommal. A huszon ötödik kötet végén egy igen gondosan és ízléssel készített kettős lajstrom kényelmes áttekintetet nyújt a Revueben és említett mellékleteiben kiadott dolgozatokról és szerzőik
ről. Ezen lajstrom és a Revuenek azóta megjelent három kötete nyomán a következő kis statistikát állítottam
össze a szerzökről, azaz a Société des Études Juives és
folyóiratának munkatársairól.
Az összes munkatársak száma eddig 150, azokból 60
külföldi, a többi franczia. Ha tekintetbe vesszük a franczia zsidóság csekély számát, mely talán n em nagyobb
Budapest zsidóságának számánál, a munkatársak ezen
aránya felette kedvezőn ek mondható és kedvez ő marad
még akkor is, Inidön a kilenczven franczia munkatárs
számából levonjuk a nem zsidó munkatársakét, mely
legalább 25-re tehető (egészen pontosan n em határozhattam meg a számot, mert némely név kétségben hagy
a viselője felekezete iránt). A keresztény világ ezen,
mondhatni, tömeges részvéte egy zsidó tudományoR
társulat munkálataiban, legfényesebb bizonyitéka a
franczia társadalomból már többé ki nem irtható egyenlőségnek, mely a keresztény és zsidó közötti válaszfalakat eltüntette, és melyen még a Drumontok, örültsége és gonoszlelküsége sem ejthet csorbát. Es mily
nagy és kiváló neveket találunk a Revue des Études
Juives nemzsidó munkatársai köz t : Ernest Renan,
Fran9ois Lenormant, Gaston Paris, Maspero és sok
más. Mintba a tudomány e csendes csarnokában teljesülne ama régi jóslat a Sém hajlékaiban l atelepedő
Jáfetről!

A Revue külföldi mtlnkatársai ép oly változatos ké-

6
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pet nyújtanak, mint a társulat külfölcli tagjai. Azon, kerek számban, 60 tudós, kiknek kutatásai és közleményei
megjelentek a Revu e des Études Juives-ben, tizenkét
országra osztódik föl, még pedig a következ ő számok
szerint. 1Vémeto1~:szágból 13 munkatársa volt eddig a
Revuenek, Ausztriából 9, JYiagya?~országból9, Olaszországból 9, Angolo?~szágból 5, Oroszországból 4, az
északamm·ikai Egyesül/- Állarnokból 3, Belgiurnból 2,
Törökországból 2, Svájczból1, Romániából 1, De1amerikából1. H~zánk itt is ki elégítő arányban szerepel : az
országos rabbiképző intézet és az orsz. tanítóképző, az
• egyetem, a fő,árosi és vidéki rabbikar vannak a magyar munkatársak számában képviselve; azonkh-ül
Ausztria, Németország, Angolország és Északarnelika
kontingenséban öt oly tudóst találunk, ki származására
magyarnak vallja magát.
A külföldi és nem zsidó szövetségesek nagy száma
mellett is a franczia zsidóság kebléből származó munkatársahat illeti meg a főérdem a Revue des Études
Juives fölvirágozásában és a zsidó tudomány legelő
kelőbb időszaki közlönyévé emelkedésében : Ö\ék úgy
számra, mint j el entőségre az oroszlánrész a Revueben
megjelent dolgozatokban. És itt lehetetlen első sorban
nem említenem Loeb Izidort, kinek legszebb férfikorában történt halála két évvel ezelőtt pótolhatatlan \eszteséget jelentett a franczia zsidóságra.
Loeb Izidor, ki már mint az Alliance Israélite Fuiverselle titkára és lelke elfelejthetlen érdemeket szerzett magának, a Revue des É tudes Juives életbeléptetése óta, tizenkét éven át, annak fáradhatatlan buzgalmu és páratlan szorgalmu sze1·kesztőj e volt, eg:'1lttal
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pedig legtermékenyebb munkatá1·sa. Mint szerkesztő
különösen azon volt, hogy ama tág határú irodalom
körében, melynek szolgálatában áll az általa vezetett
folyóirat, lehetőleg teljes és pontos táj ékoztatást nyújtson az új termékekről, malyekről nem csak mintaszerü
bi bliographiai lajstromokban évnegyedről évnegyedre
adott számot, hanem sokat közülük alapos tudásából
és biztos itéletéből merített találó megjegyzésekkel is
kisért. Saj át czilikei főleg a középkori zsidó történetre,
de e történet más korszakaira is vonatkoztak és a régen
ismert kútfők új és módszeres bírálata vagy új kútfők
megnyitása által a zsidó történeti kutatásban lényeges •
haladást jelentettek. Utolsó éveiben bibliai tanulmányokra adta magát és te1j ed elmes czikksorozatban, m·edeti móclszerrel mutatta ki és jellemezte ((a szegények
irodalmát>> a szentirásban. A hagyatékából ((Reflexions
sm· les Juifs>> ~zím alatt kiadott czikksorozat, befejezetlen alakjában is kitünő munka, mely Leroy-Baulieu
ismert munkája mellett méltán nevezhető, mint a sokoldalú úgynevezett ((zsidó kérdés>, legalaposabb és meggyőző erejü megvilágítása.
A Remte des Études !uives ezen nagy halottján kivül
még mások is volnának nevezhetők, kiket korai halál
kiragadott munkatá1·sai sorából. Csak egy testvérpárt
említek, a franczia tudomány nem rég kimúlt két büs2keségét, Arsene és James Darmestetert, kik a R. d. É. J.ben is bizonyítékait adták fényes tehetségüknek és a
zsidó tudomány iránti meleg érdeklődésüknek.
Az élők közül csak néhány, a franczia zsidósághoz
tartozó tudóst említek meg, kiknek főleg köszönheti a
Revue des Études Juives azon magas niveaut, mely1·e
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emelkedett és nagy j elentőségét a zsidó tudomány irodalmában.
Elsőnek említtessék a világ zsidó tudósainak jelenlegi
nestora, Derenbourg József, ki még most is, nyolc~an
három éves korában, a legifjabbakkal versenyez munkakedvben és munkaerőben. <cBibliaj tanulmányai ,. méltón bevezették a R. d. É. J. első füzetét, és ezeket sok
más érdekes és jelentékeny tanulmány követte a szentn·ás, a talmudi irodalom, a héber nyelv.é szet és a szentirásmagyai·ázat története köréből. Elsőrangú hely
illeti a folyéirat munkatársai közt a lángeszü Joseph Halévyt, ki bibliai tanulmányainak hosszú sorozatával főleg az assyTiologia fölfedezéseiből új fényt
vetett a régi I zraél történetére és irodalmál·a. r:Most
H alévyp.ek saját folyón·ata \an : Renle Semitiqne. és a
R. d. É . J.-től elvált.) Ott \an to\ábbá az elsók között
a két R einach : Salam,on, a j eles klassikai philologns.
ki régi föln·atokból új adatokat szelgáltat a zsidó történ ethez, és Théodore, ki a legél,ezetesebb ol,a-mányokka
tudta alakítani szellemes évi jelentéseit a társulat közlönyének dolgozatairóL Az utolsó é'lekben a fennt mar
említett protestáns hitií. Vet~Jus \áltotta föl Beinachot
ezen j elentések megírásában.- Az elsö számtJl kezd"f'e
buzgó munkatársa volta R. d. É. J.-nek. Loeb halála ubin
pedig annak szerkesztője L évi L~at?l. a zsidó mondik
és legendák avatott ismerőj e ki a Ren~e biblit'graphisi
részét is ipal'kodik az elődj e alatt elért tök 'lyében b~lyre
állítani. Még sok j eles n·ó vollia Ue\ezhetö. t\ Reme
munkáiban vett Tészük feltünteté- t?, d. A kiilföldi mu katársak névlajstroma sem -rolua erdektel~n. de m \r i~
hosszúra n yúlt czikkem \ égéhez sil'tt~k. ~$ \'::-.-tk t ~,·iltm
Az IMIT ÉvkóllY"& 1895.
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szólok a Société des Études Juives tevékenységének
azon oldaláról, melyet a Revue kiadásán kívi.ü eddig
kifejtett. És valóban csak ~röviden lehet erről szólni,
mm·t folyóiratán túl eddigelé a társulat tevékenysége
csak még nyilvános felolvasások (conférences) rendezésében állott, melyek elhagyván a Revue specialis kutatásainak szigorúan tudományos ke1·etét, általánosabb
érdekü tárgyakról nyújtottak a nagyobb közönségnek
felvilágosítást. Mily e1·ők müködtek közre ezen felolvasásoknál és mily tárgyakra szólították az érdeklődő párisi közönség :figyelmét, mutassa az eddig tartott felolvasásoknak laj stroma :
ERNEsT RENAN. A zsidóság és a kereszténység eredeti
n.zonosságáról és fokozatos különválásáról.
AnoLPH FRANCK. Vallás és tudomány a zsidóságban.
UGYANAZ. Az eredendő bűn és a nő a Genesis elbe~zélésében.
UGYANAZ. A keleti pantheizmus és a héber monotheizmus.
MASPERo. Syria a héberek invaziója el<>tt.
AmsTIDE AsTnuc. Az antisemitizmus okai és történeti
eredete. (Ezen igen érdekes felolvasás először magym·
nyelven látott napvilágot a Magyar Zsidó Szemle I. kötetében, melynek számára a szerző, Belgium volt főrabbija,
kéziratban bocsátotta r endelkezésünkre; l. levelét aM. Zs. Sz.
l. köt. 285. 1.).
MAURICE BLdCH. A zsidó nő a r egén yben és a szinházban.
UGYANAZ. A franczia zsidók iskolaügye.
ALBERT ÜAHEN. A zsidó predikáczió Francziao1·szágban.
SALAMON REINACH. Titus íve.
TRÉoDoRE REINACH. A zsidó érmek.
SAcHER-MAsocH (az ismert regényíró). Zsidó szekták
Gácsországban.
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ARsÉNE D.ammsTETER. A talmud.
GUILLAUME GurzoT. Scakespeare Shylockja.
ABRAHAM DREYFUS. A zsidó a színpadon.
RonocANACHI. Á ghettó Rómában.
MAURIOE VERNES. J ephta, a nemzetközi jog és Palesztina
fölosztása a törzsek közé.
UGYANAZ. A zsidó apokalypsisok.
DIEULAFOY, E sther könyve és Ahasvérus palotája.
~1ANUEL LEVEN. Az izraeliták hygenája.
R. CAGNAT. A római hadser eg Jeruzsálem ostrománáL
VICTOR JAQUES. Zsidó typusok.
IsmoRE LoEB. A zsidó a történetben és a legendában.
REN:é W ORMS. Spinoza.
JEAN RÉVILLE. Henoch könyve.

A társulat nyilvános gyűlésein a felolvasásokon
kívül a fennt emlitett évi jelentések is előadattak.
Megnyitóul pedig rendesen az elnök vagy alelnök rövidebb vagy hosszabb beszédben (allocution) általános
táj ékozást nyujt a társulat ez élj airól, dolgozatairól és
haladásáróL Eddig e megnyitó beszédek legtöbbjét
Zadoc Kahn főrabbi tartotta, kinek megnyerő ékesszólása és világos gondolkozással párorult meleg érzése
ezen alkalomból is mü1denkor lebilincseli a hallgatókat. E kiváló férfiunak hivatalos és nem hivatalos teondői, melyek őt nem csak mint a franczia zsidóság fő
l'abbiját, hanem mint a Párisban és Párisból gyakorolt
nagyszabás u jótékonyság besugóját és végrehajtóját terhelik, lehetetlenné tették, hogy a Rerue el ő füzeteiben megjelent hosszabb és igen érdekes tanulmány
után bő tudásának és finom tudományos érzékének további termékeivel is meggazdagítsa az irodalmat.
A Revue kiadása és a nyilvános felolvasá ok mellett
~7*
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a társulat tevékenységének körébe önálló nagyobb munkák közzétevése is tartozik. De eddigelé feladata e részének csak jgen csekély mértékben, egyes munkáknak
nyujtott segély alakjáhan, tehetett eleget. Az egyedüli
ecldig mint a Société des Études Juives ~iadványa
megjelent munka: L oeb Izidor mií.ve a zsidó naptárról
ós chronologiáról. De már közeli időb en várható a társulat kiadásában megjelenő két fontos munka. Az egyik:
A zsidólua vonatkozó görög és latin szövegek gyüjteménye, irta Th. Reinach 7' a másik : Francziaország földrajzi szótá1·a rabbinikus források nyomán, irta H. Gross
(augsburgi 1·abbi).

*
A franczia zsidóság irodalmi társulatával nem lehet
som czéljaira, sem tevékenységének súlypontjára nézve
saját irodalmi társulatunkat, mely ezen évkönyvvel
először lép a nyilvánosság elé, egy sorba állítani.
A franczia társulat, mint már a neve mutatja, főleg
a zsidó tudomány fejlesztését vette czélba, és a <(zsidó
tudományos kutatások•) (études juives) számára alapította folyóiratát, mely a tár sulat többi feladatát maj dnem egészen háttérb'e szorítj a. Nekünk a zsidóságot ille tő isn1e1·eteknek minél szélesebb körökben eszközlen<lő terjesztése, a zsidóság irodalmi kincseinek,
,·uJlásos eHzméinek, történeti hagyományainak, felekezeti tudatának meghonosítása a hazai nyelv talaján
képezi első sorhan feladatunkat, bár ezen föczél mellett a zsidó tudománynak Bl)eciális kutatások által leendő önálló előmozdítását is tekinthe~jük társulatunk
egyik czéljának. És itt főleg a hazai zsidóság történe-
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tére gondolhatunk, melynek földolgozására buzdítani,
feldolgozóit segíteni, társulatunknak annál is inkáb köt elessége, mivelhogy ily buzdítás és segítés más oldalról nem várható. A Revue des Études Juives-ben is a
ft·anczia zsidók történetére vonatkozó dolgozatok természetszerüleg igen nagy téTt foglalnak el. A miben pedig a
franczia-zsidóil:odalmi társulattól a mienk leginkább
különbözik, az azon körülmény, hogy amannak szövetségei, mtmkatársai minden oTszágból vannak és mindig lesznek, nekünk a nagy világon e hazán kivtil nincsen helyünk, itt élünk, itt müködnünk kell. A magyar
zsidóság, midőn e társulatunkat megalkotta és fenntaTtja, önönmagának teremtette és megőrzi erkölcsi létének, szellemi haladásának, a felekezeti és hazai érdekek
egyesítésének leghathatósabb eszközeit; de ezt csak saját erejéből tarthatja fenn, csak saját munkájával fejlesztheti egyt·e növekedő jelentőségre .
Vajhamennél többen sorakeznának táTaulatunk zászlójn. alá, a szellem munkásai, a szellemi munkának
kedvelői és gyámolítói. Rajtunk is teljesüljön, amit a
Société des Études Juives utolsó évzáró ülésén megjegyezte egyik vezetője : l'est l'amour de la science et
du juda1sme qui nous apportent leru· obole; c' est la
science et le judaisme qui sont appalés a en profiter.
teA tudomány és a zsidóság szet·etete hozzák nekünk
fillérüket, hogy a tudomány és a zsidóság annak hasznát vegyék ! l)
\
Budapest.

Dr. Eaehet Vilrnos.

AZ IZRAELITA
l

MAGYAR IRODALMI TARSULAT
l

l

,

l

,,

••

,

,

"

ALAI{ULASAROL ES MUKODESEROL.

A néhány évtizeddel ezelőtt fennállott Magyar Izraelita Egylet czéljai oda il·ányultak, hogy a hazai zsidó~
ságot azorosabb kapcsolatba hozzák a nemzet szellemi
életével. E törekvés annak idején és a zsidóság akkori
szükségleteit tekintve, megtermette a maga gyümölcseit. Épen azért az, a ki a hazai zsidóság kulturtörténetét fogja megörökíteni, huzamosabb időre fog ez
egyesület multjánál megállapodni. És miközben a sárgult levelek között fog kutatni, szemei előtt kidomborodnak majd azok a komoly törekvések is, melyeket
Szeged országos hu·ű rabbija és néhány kiYálóbb kortársa képviselt, és melyek a congressus munkálataiban is visszatükröződnek.
Mi e helyen a multat csak azért érintjük, h ogy rámutassunk az akkor elhullott magvakra, melyekből a
fejlődés törvényeinek szabályos müködésének eredményeképen az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat egészséges hajtása emelkedik előttünk.
Az országos rabbiképző -intézet életbebi'Vása határozottan új fordulatot jelez a n1agyar zsidóság mivelödésének történetében. E főiskolán csakhamar o..:
~vülekeznek a jelesebbnél jelesebb tanulók. A jesibákban szenvedett szellemi rabságukból úgy tekintenek nz orszáaos
0
rabbiképzöre, mint menedékhelyre. Gondolkozásuk itt
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hamar megtisztul mindazon sallangtól, mely a szellemi
ghettóban rájuk tapadt. A zsidó tudomány új otthoná~
ban egyre gyarapodnak annak leendő mívelői.
Röviddel a rabbiképző intézet létesülés e után mindinkább érezhetővé vált annak szüksége, hogy a zsidóság
tudományának és a felekezet általános érdekeinek azolgálatára egy magyar nyelvü közlöny is alapíttassék. Így
keletkezett tizenegy esztendővel ezelőtt a <<Magya1·
Zsidó Szemle. n E folyóirat I. évfolyama 3. füzetében dr. Goldziher Ignácz emelte fel először egy zsidó
irodalmi vállalat érdekében szavát. Már a következő
füzetben egy külön czikkben szállott síkra a n épszerű irodalmi vállalat érdekében. Dr. Goldziher ott
a vállalat programmjának kifejtése után véleményét
nyilvánítja, hogy legczélszerübbnek tartaná, ha az
a Magyar Zsidó Szemle szerkesztőségével szerves
összefüggésben maradna és e folyóirattal párhuzamosan indulna. A Szemle szerkesztősége örömmel tette
magáévá a tervet s a folyóiratot ez ügy organumává,
melyre nézve abban a véleményben volt, hogy úgy felekezeti s vallásos, mint nemzeti és kulturális tekintetben fő-fő fontosságu. Felhívta ennélfogva az olvasókat,
hogy ez ügyet, melynek előmozdítása által a nemzeti
il.·odalomnak is azoigálatot teszünk, pá1·tolj ák.
Az indítványozó után még ez év folyamán többen
szóltak az ügyhöz. A praktikus kivitel tekintetében,
dr. Kohn Sámuel azt írja, hogy a jelentkező tagok évi
járuléka a lehető legcsekélyebb legyen, két-három
forint s e csekély összegért minőségre nózve lehető
leg jót, mennyiségre nézve lehetőleg sokat nyujtsunk.
Ám a tagsági csekély dijakon kívül l{ülön évi segé-
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lyezést illetve alapot kell szerezni : egy magyar z~i~ó
irodalmi pénzalapot, hogy aztán az összes ~zentu·as
héber szövegének müfordítása is eszközölhato leg?"~D.
Dr. Löw Immánuel szegedi r abbi egyebek közt ezt rrJ a :
Milyen szép lesz, ba a vállalat évi jutalék~ közt .<h·enkint szerepel majd a szentirás egy része. Igy maJd lassan-lassan levesszük n. magyar zsidóságr ól azt a szégyent, hogy nincs magyar bibliáj .
A Szemle 1884. évi 7 -ik füzetében a szerkesztők vet·
ték át a szót. Konstatálják a tettre kész érdeklödést.Aztán
egyebek között azt il·ják az irodalmi vállaintról: Tarto·
zunk vele nemzeti literaturánknak, mely az irodalom
ez tígának megalapitását első sorban tőlünk várja: és
tartozunk vele önmagunknak, hogy az ország többi felekezetének mintájára mi is erősítsük felekezeti érzésünket, mely veszendőben és vallásos tudásunkat, mel.r
hanyatlóban van. H a tehát valaba volt ügy, mely egyúttal zsidó és magyar n e1nzeti és felelteze ti, bizon. rt\.ra
a népszerű irodalmi vnllalat az. Azután a legközelebbi
időre biztos bírt b elyeznek az olvasónak kilátásba.
A sok buzgó szónak eredménye n em volt. Egyediili
emléke a u1.1agyar Zsidó Szemle il·odalmi vá.llnlntának ,.
melynek azonban csak a szerkesztök voltnk megálla·
pítói: az 887 -ben megjelent ily czímű tnunka: Kecskeméti Lipót, Zsidó köl tök böl.
Ugyancsak a Magyn1· Zsidó Szemle szerkesztöségc
1886-ban egy a magyar zsidóság számára k~ zítendö új
magyar biblia fordítás szükséaessécrét
tette szóvti ' mel,·r
~
o
.
munkára nézve az első lépések n1egtételót i j elezte.
l'ffnnkatú.rsak kellő számban jelentkeztek. Az elölnunkálatnak egy része el is készült. Azonhan kiil8ö köriil-
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mények folytán ezen kisérlet is t't megpendített nópszerü il:odaJ.mi vállalat sorsru:tL jutott.
De egyesek nem szüntek meg az egyszer jelentkezett
é1·deklődést új életre támasztani. A Mngyar Zsidó Szell).le
számos ízben foglalkozott ez ügygyel és 18n2-ben kiindulva abból, hogy nz ügy megfelelő szervezós hül.nytíban feneklett meg, a kérdésben forgó czélok órd.ekóben
egy társulat alakítását hozta java.slatbft. A t~írsul11t ala~
kulásának az eddigiekben rövideu v~i.zolt elözruényeire,
valamint a végleges megalakultiara vonatkozó részletes
adatoki'R. nézve a Magyar Zsidó Szemlóre utalhatunk, ·
mely ez ügyet folytonos figyelemmel kisérte ós pontos
tudósításokat hozott.
A rá következő évben a kerületi elnökök gyü1 óse fl,
Magyar Zsidó Szemiében közzétett aln.psznbáJ.y-tervezetre támaszkodó indítvf\,nyra elhatározta, hogy az u.lakuló magyar zsidó h·odalmi társulato~ minden tekintet~
ben pártolni fogja. Ennek folytán az országos izraelita
iroda elnöksége, felismervén az ügynek a felekezet szel~
lemi életére való fontosságát, 189H évi j unius hó 15-ére
egy nagyobb értekezletet hivott egybe, hogy módot
nyujtson az ügy megbeszélésére és a társasá.g mielőbbi
megalakítás ára.
Ez értekezlet egy előkészitő bizottságet küldött ki,
mely már j nni us hó 19-én az alapszabályok főbb el veit
megállapította. A nyáTi szünidő miatt csak október hó
12~én vehette a kidolgozott alapszabályokat és a kibocsátandó felhivást tárgyalás alá. November 2-~ín a tar- ·
sulat alakulása ügyében nagy részvét mellett új gyiüós
lett tartva. E gyülés az előkészítő bizottság által előter
jesztett alapszabalytervezetet magáévá tette, elfogad-

vtín

1t

kibocsátn,nrló felhívás tervezetét is. E felhivá nuk

ez i tn e szövege :

Felhiuti.·

(t

haza:i zsül6.·áylroz l

IIitfolek zotíink bazó.nkhttn fonto~, tört ', neti j •lPn tösögü tény ol őtt ó.l l. Ol y i<lölwu , n1időn H~ •rt AZ ' t Európ~Umu n, ú~jgyiílölct és fcl0kczcti f<;lték •nyHt1g llH)g az
t•rkölcsi közöss(•gct is m<'gtngndui lU<• réH~ k edik ngyuu gy
ország iznt<'littt t~H tnás hitvnlláHú polgtinti közt, n In ngyu,r törvónyhoz{tR o, Hrtnzoti közvél euH~ nynok nutjcltwm egyhangú h<'lycslésövcl őHi hitüniH•t n. l,ev<•tt \'alhísok r;orábn kóHziH iktatni. Az izrn lita 1ungynr üun1ár
nontcsak a polgn.ri ólet sor on1pói közt t('l\iuthcti tuujel
n1n.gát a hazu, gyermekén ok, hanetn lll<'ggyőzöd~ . t' t'•s
érzülete telj l fi tartnJnuintl n. nctuzet tngjn J RZ.
Kettős kötc1CHH0gct ró r t<'• nyt'tllás fclel\<'Z tünk cg.)'lltmnóro úgy, 1nint nli1Hlon <'R ·cs hiv('' n \ clC' fők ;1wn

hitközségcink ÖH ttirsachtlmi H7.C'l'\1C~<.'tt•iuk lct'pvi • lőirC' .
Logolöhh i H törok clnünk k ll tUTI~. hogy \'ttlláHOH
élotü nk egÓ!:IZ tprj Cd hn<', hi tünk S erl\öJCHl f lfogÚHUllk
minclcn r észl t a tudmnán.' OH hnYú.rlnt t" nYL·hcn nwr'vi 1ágítva ós a hivő l olkcsc<lt's t ll C' lrgt• \~t' 1 <'g,Y b(• fogi a 1\'at.
m in1nagnn k küzött, f(•] ekezc•tünk kPhPh;hcn Jlwnnt•l
HzólcHcbh körben ünncn• t<.'HH<; ('•.; lcözk(•)(•t\h·ü \'lllj (.k: fi))
kell titrni fők óll a fel növő ll<'tnzcch~k hitt·twk ('1'<1Hhü(lt·sérc, gondolkodásának ncHH·~hüh~Hé n· hug~ on1t\nyuuk.
azcnt örökségünk 1nin<l<' ll lducsc'•t, hogy n1. új t'• h•t
vit;zonyai közt is 1néltntni tudju. ignz hN·Hc s7.t•riut. s
iparkodj ék nwgi)nwni nkkor i~. tniclön · •·d~znko~ t~huu ·
dástól vesztót fóltt>ni uuit· ll(' lll kell.
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De másod sorban kötelességünk, hogy ami nemest
éH általános érclekűt bitünk és erkölcsi világfelfogásunk
magáhan rejt, mindazt értékesítsük a nemzeti köztudat
szo1gáJatá.ban a magyar közmüvelődés sokoldalú gyarapoclására; népéletünk lelki sz övedékébe egy értékes
Hzállal több fonódj ék be, h ogy mennél erősebb legyen,
hogy annál biztosabban megküzdbeasen az idők viharávaL
Ily szempontok vezetik alulírottakat az izr. magyar
irod. társaság megalapításában, ily czél lebegett előt
tünk ez új társaság szervezetének, feladatainak és
intézkedéseinek körülírásában. A szent iTatok hü fordítása által, örök tanaiknak és történeti hatásuknak
folderítésével és fejtegetésével hatni kivánunk hitsorsosaink erkölcsi önérzetének, vallásos lelkiismeretének
tisztulására és evvel együtt hozzájárulni ahhoz, hogy
magyar népünk nagy feladatában, egyéniségének kifejtésében bennünk új erős segedeimet nyerjen. Ki velünk együtt meg van győző dve arról, hogy az, a miért
hosszú időn át Izrael szenvedni és türni tudott, az
emberiség haladásában mindenkoron hathatós egy
tényező volt s marad továbbra is, az lépj en közénk és
gyámolítsa vagyoni erejéhez és szellemi képességéhez
mérton vállalkozásunkat.
Kelt Budapesten 1893 november 2-án.
A kiküldött ideiglenes elnökség nevében:
Dr. Mezey

~F'e)·encz,

id. jegyzö.

Dr. Kohn Sá?ntwl,
id. elnök.

Dr. Alexandm· Bernát. D1·. Bachm· Vilmos. D'r. Bánóczi.
József. Dr. Kármán J~ór. Dr. Klein Gyula.
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Míg az alapszabályok a kormánynál elintézés alatt
voltak, a tagok nagy számmal jelentkeztek. A szétküldött felhívás, az alább köTetkező tagjegyzék tanusága
szerint nemcsak a fővárosban, de országszerte nsszhangra talált.
A <<Budapesti Közlöny» 1894 év január hó 9-iki számának közlése szerint a Budapesten alakult <' ~1agyar
Izraelita Irodalmi Társulat1> alapszabályait a magyar
kil·. belügyministerium 1893. évi 111,801 szám aliatt a
bemutatási záradékkal ellátta. Az alapszabályokat alább
egész terjedelmökben közöljük.
Az 1894. évi február 14-én megtartatott a társulat
alakuló közgyülése ~ melyen társulati elnök és tá1·selnök,
valamint 40 fővárosi és 40 vidéki választmányi tag lett
megválasztva. Úgy az ezen választásoln~a -vonatkozó jegyzéket, valamint a választmány 1894. évi márczius 1~-án
tartott ülésében megejtett további alapszabályszerű \álasztások névjegyzékét alább közöljük.
A társulat eddigi müködését a következő igazgatósági
jelentés tünteti fel, mely a válaszmány 1894. é-vi november hó 21-én tartott ülésében lett bemutatva:

Tisztelt Választmány !
Visszapillantást vetve Társulatunk fennállásának rövid történetére, megelégedéssel jelenthetjük, hogy az
első év történetére eső alapvető intézkedésekben ésszervezkedő munkálatokon kívül Társulatunk mál· is jelentékeny útat haladt meg azon czélok irányában, melyeknek megvalósítására alakult. És jóllehet számos rokon
törekvésü egyesülések története a túlzott remények
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táplálásától bennünket óva int, erős ama hitünk, hogy
vallásos életünk nemesítésén és a nemzeti közmüvelő
dés kincseinek gazdagításán buzgólkodó Irodalmi Társu1atunk életképes alkotásnak bizonyul. Mint ilyen
felekezetünk tagjainak kifejlett kultu1·ális törek,ései
által segítve, könnyű szertel fog beilleszkedni amaz
intézmények sorába, melyek a zsidóság eszményi feladatainak szolgálatában állanak.
E mellett nemcsak az a körülmény szól megerősítő
l eg, hogy Társulatunk támogatva a felekezet szinejavából köréje so1·akozó jóakaróinak buzgó közremüködése
és _áldozatkészsége által, a czélba vett és fontosabb
részeiben egy időre biztosítottnak tekinthető munká- .
hoz máris erélyly el hozzálátott, de legfőképen az a jogot
várakozás, hogy a h azai zsidóság felszabadulva a tetterejét lenyügözö viszonyok nyomása alól, a szőnyegre
kerülö nagy kérdések közben teljesebb mértékben fogja
méltányolni -Társulatunk ez élj ait is, melyek a magyar
zsidóság széles rétegeiben észlelhető szellemi ramlatot leghívebben tükröztetik vissza.
A magyar zsidóság egyik óhaja ez idő szarint oda
irányul, hogy a zsidó vallá~ erkölcsi tartalma önnön
bitünk erősödésére és ősi vallásunk általános megismertetésére a tudomány eszközeivel és korunk fejlett
ízlésének formái közö"tt feltárassék, és hogy vallásunk
s tudományunk szelleini értékei a nemzeti műveltség
tökéjébe olvasztassanak. Ezek képezik Társulatunk feladatait is és a már-már kibontakozó első eredmények
tanusítják, hogy munkásságunk felekezetünk óhajának
s:i3ellemében a legjobb úton indul. Most 1nég nem nagy
az a csoport, 1nely a szellem csákányaival tördösi a

meakö\esedett talajt. m~1 lll ')g u "\lll j lent ·keuy nz n
terÜlet, m elyen e zközeinket elhel)-ezh tjük. de b~\t\~t
r eméljük. hogr felekezetünk közjo(.,i alltl"fulnk e~ bc..•l o
r endj én ek szilárd alapja R'Te--zt. c~ t'léltud~\t h lllÜködé ünk iker ei rnásré ~ zt . megnyitják Torsulotnnk ~.:.t\
mára is a szellemi é~ anyagi eró nmn fon·tl ait. 1nely ')k
a zsidó ág talaján ültet tt önfentarb\sn e~ önnemcsltése érdekében típolandó e zméket mcrrt rmékeuyltik.

I.
Tisztelt Választmány r
Alapszabályaink szerint Tár"ulntuuk el ' Ó reudii f \ladatát a Szeutirás magyar fordításának eszközltl~ . kiadása és te1j e zté e képez, ·n. az utol"ó Y1Unszhntl.uyi
ülés után, m elylyel a ho, znhb idöt igt'n~~elt nlnkuhh~
végleges b efejezé t nyert, n nagyfonto 'st\gú ügyr fcn·dítottuk figyelmünket. I mm·et e , hoay t\ zcntirt\.g fordításának ügye különbözö időkben foghtlko~bttn fl'lckezetünket. A1. ez irányhn.n tett ki$Órl t k nzonlmn 01.
anyagi eszközök é a kórdt'~ rnegfel lő szcrYezt.' s ·nek
hiánya miatt n1eddöknck bizon-rulttlk. Tö1·ekv(\~ ünk
tehát oda irányult, hogy az örveudctctH~n fcl~Zll}ll\\'t) ·
dott szellerni erők konczontrfi,lttstl, tíltnl n 7.Cnt.irt\s f._)rditását mindcn irányban t's olyk~pcn szcrvczziik. hogy
e nagyfontosságú ügy, tnoly h·ánt fclcke?.etünk kört'n
kívül is kiváló érdeklődé 1uutatkozik, 1t hozzá fúzöU
igényeknek megfelelöcn nyerjen elinté?.é~t. Figyell\Hl·
tnel arra, h ogy itt egy Hngy ós n1n:rudnnd() nlkobi~ról
~an szó, 1ncly tt 1uag,v•u· zsidóst\g szcll<'lni t\tnlnknh\t'\t\~
nak mintogy alnpjául szolgtil. c 1niivet gotHl\)g körül-
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tekintéssel lehetőleg tökéletesíteni és létrej öt tét biztosítani igyekeztünk.
Az igazgatóság f. é. május hó 1O-én tartott ülésében
foglalkozott a megállapított ügyrend szerint buzgón
müködő irodalmi bizottság (elnök : Dr. Bachet· Vilmos)
f. é. áp1·il hó 16- n ta1·tott üléséből előterjesztett idevonatkozó javaslatokkal. H atározatba ment ekkor, hogy
egy Dr. Kohn Sámuel, Dr. B achm· Vilmos, DT. L öw
Immanuel, Dr. Bánóczi József és Dr. Krausz Sámuel
Sámuel urakból álló öt tagú biblia-szerkesztő-bizottság
küldessék ki, melynek feladata, hogy n. biblia-fordítás
ügyét intézze. Egyidejűleg felkéretett e bizottság, hogy
elj árásának módj 1·ól a munka kiosztásá!·ól, a fordítás
körül követendő elvekről és a Társulat rendelkezésére
bocsátott, Dr. Löw Immanuel úrnál egybegyült és köszönettel fogadott anyag felhasználásáról, különösen
pedig a birálat eszközléséről az irodalmi bizottsággal
egyetértve a fontos ügy minden j elentősebb részletére
kiterjedő ügyrendet készíttess en. Az irodalmi bizottság
ennek folytán többször és behatóan foglalkozott ez
ügygyel. E tanácskozásaiban az ügymanet egyszerüsitése czéljából az igazgatóság elnök és titkár által képviseltette magát. A tanácskozások eredményképen az
igazgatóság f. é. j unius hó 13-án tartott ülésében hozott
határozattal elfogadta az irodalmi bizottságnak a további teendőkre vonatkozó javaslatait. Mellőzve e helyen ezeknek 1·észletes ismertetését, ezek közill kiemeljük, hogy a bibliafordítás átvizsgálására a szerkesztő
bizottságon kívül bírálók küldettek ki. - ilyenekül
kijelöltettek az irodalmi bizottság tagj ainak sorából :
Schill Salamon budapesti tanár, Dr. Klein Mór nagy-
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becskereki főrabbi és Dr. [(ármán hlór budapesti
egyetemi tanár; mint kültagok: Dr. Rosenbfffg Sándor
aradi főrabbi, Dr. Blau Lajos budapesti és Dr. Büchle1·
Adolf bécsi seminru·iumi tanár urak. Az így megállapítandó fordítási sz övegnek egységes helyes és tárgyszerű
nyelvezet szempontjálól való átvizsgálásá\al pedig az
említett szerkesztő-bizottság kebeléből Dr. Bánóczi
József, a magyar tudományos akadémia tagja bizatott
meg. Minthogy a bibliafordítás szerkesztésének külön
munkasendje van és a fordítás általános elvei előzetesen
meghat rozva vannak, az egész mü pedig az igazgatóság és irodalmi bizottság gondos és figyelmes ellenörizete alatt áll, annak r endes folyamata és méltó befejezése a lehetőség szerint biztosítottnak tekinthető.
A fordítás munkájában eddigelé részt vettek Dr. Bárány J ózsef kecskeméti, Dr. B ernstein Béla szombatbelyi, Dr. Fischer Gyula győri, Dr. Herzog Manó kaposvári, Dr. Löw Immanuel szegedi, Dr. Lőwy Mór temesvári, Dr. Neumann Ede nagy-kanizsai és Dr. Pe1·ls
Ármin pécsi rabbi urak. Egyes részek forditása iránt
további megbízások adattak és a zentir~ túlnymnó
'része p1·óba-biblia alakjában rnár is kinyom,atott. E próbabiblia szolgál az átvizsgálás, birálat és 'égleges
szerkesztés alapjául. Az ezzel kapcsolatos előzetes szükséglet iránt a beterjesztett költsé~etésben történt gondoskodás, míg a további költségek jelesül. a bibliai fordítással egybekötött tiszteletdíjak és nyomtatási költségek iránt később en teszszük meg előterjeszté einket.
A mint a Szentirásra néz'e kör\onalozottakból kitetszik, az igazgatóság a munka siker e és annak g_\orsítása érdekében többrendbeli oly intézkedés tetelére
18*
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érczte uutg~\.t inníttt"Ltvo,, melyekrc nézve a Tisztelt V áh1sztnuiuy utóla.gos jóvá.h ngyását kell kérnünk. Általában A zerzett tapasztalatokhoz képest és figyelemnH~l az aJn.pszabályok némely tekintetben korlátozó
intézkedéseire felha,ta.lma.zást kérünk a Tisztelt Választlnáuytól az iránt, hogy a Szentírás fordításával kapcsolatos mil1den 1·endü ügyben sziikségeseffn és utólag?s
bejelentés. illet\o elszámolás kötelezettsége mellett a
megállapított költség,·etés korlátain kívül is teljhatallntllag intézkedhe sünk.
E helyen említjük fel, hogy a pesti izr. hitközség
nagyérdemü előlj árósága, mely Társulatunka,t hivatali
hf\lyiségeinek tanácskozásaink czéljára történt átengedése által is köszöneb·e kötelezte, n1egkeresésünkre f.
é. 1náju hó 27 -én 509. sz. o.latt kelt átiratá'aJ a nála
kezelt és a jelzf:\tt időben 1440 f1·t 4 krt kitevő biblia
fordítási alapot a magyar biblia fordít•ís kiadásának
czéljt\ra rendelkezésünkre bocsátotta.
Ezekl)en van szerencsénk a Szentirás forditása ügyének jelen tUlását isn1ertetni és hiszszük, hogy a Tisztelt
Y1\lnszt1uány e Vlizlatos előadás után osztani fogja azon
Inegg_yözödé ünket. hog,v már igen közel van az idö
tuelybcn Ttir ulatunk felkezetünk eg.,v 1·ég érzett szükségletének kielégité"e iránt Yállalt igér et ét végleg beváltani fogja.

n.
Alapszabályaink szerint Tah· ulatunk czélját képezi a
Saenmú és a zsidóság történetére s iroda.lmára vonat~
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kozó előadások szervezésének elősegítése hazai egyetemeink bölcsészeti karán külfóldi egyet.emek módjám.
E nagyfontosságú ügyben a politikai helyzetre Yaló
tekintettel m ég kezdeményező lépések tételét sem tartottuk czélirányosnak. Mihel, 1: fel ekezetünk egyenjogusítá a törYénybe il"tatva le z, elérkezik az ideje annak.
hogy tudományunk számára is megszerezzük azon jogokat és tiszteletet, melyek nélkül annak fejlödé e a
a társadalom szélesebb rétegeiben \aló terj edése é elismer ése, irodalmunk müTelöinek méltatása és erkölc i
jutalmazása lehetetlenné Yált. A zsidóság történetének
és irodalmának á polása által a hazai tudomány egy
elárvult ága fog új életre fakadni. é azért hiszszük.
hogy ha akár a z idó felekezet mo ' t \ajudó jogainak
meg zületé é\el, akár ettőlfüggetlenül fogunk az érintett czélok felé törni. a hazafia érziilet e tör elrréseinket r okon zen\éTel fogja támogatni.

Ill.
Tá1· niatunk to,ábbi f ladata. hog_' a czéljainak körébe tru.·tozó. Talamint eg_nHtalán az izraelita hitközst?gi
életr e Yonatkozó t rgrnkról nyilvános felolvasásokat ren-

dezzen úg_v a fóTáro "'han. mint a Yidékl·n. A.z ignzgatóág felhini ára az irodnlmi bizottság ez ügyben jaYashltokat te1·J· esztett el ö. liiheh-t
a feloln.lsá 'ok ü~e
•
co..
'~gleg zen ez n~ le~z é~ n felolTa ' tlsok hutasara kisz(lmeltekkel a megállnpodá " megtörtent. n mi meg a
folyó naptári éTben eszközölTe leend. gondo~kt.)(lni fogunk arról i . hogy a felol'a ~ ások 8Zer,ezete a Társu-

438

AZ I. M. I. TÁRSULAT

lat tagjaival és az illető hitközségekkel közöltessék. Általános tájékozás végett már e helyen megjegyezzük, hogy
a Társulat czéljainak köréből vett és felolvasandó tárgyak feldolgozásánál a müvelt közönség igénye és izlése
lesz irányadó. A tárgyak, melyeknek feldolgozását
Társulatunk első sorban kivánja, körülbelül ezek
lesznek:
1. A szentirás egyes r észeinek ismertetése és irodalmi
m éltatása.
2. A szentirás vallásos eszméinek és erkölcstanának
ismertetése.
3. A h agyomány irodalmának ismertetése.
4. A talmud erkölcstana. A talmud utáni korszakok
erkölcstana.
5. A vallásos gondolkodás és bölcselkedés története
a zsidóságban.
6. A zsidóság institucziói. Zsinagoga, község, iskola,
jótékonyság, társulati élet.
7. A zsinagogai szertartások, ritusok.
8. Az istentisztelet bajdan és most.
9~ A zsidóság szektái.
1O. A zsidóság viszonya más vallásokhoz.
11. A középkori klasszikus héber irodalom Ismertetése.
12. Az újkori zsidó tudomány keletkezése és fejlödése.
13. A zsidók története a különbözö korszakokban és
országokban
14. A hazai zsidók története.
15. A zsidó történet é~ irodalom e~es kiv416
~lakjai.
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16. A zsidók 1·észvétele a különböző korszakok és
nemzet ek kulturájában.
17. A zsidók társadalmi állapota hajdan és most.
18. Nép élet, néphit, népszokások, népies iJ:odalom.
A Társulat által r endezett felolvasások kiterj ednek a
székes fővárosra és vidéln·e egyaránt. A felolvasók tiszteletdíjban is r észesülnek. Az eddig nyert igér e-tek feljogosítanak arra a reményre, hogy Társulatunk e részbeli t evékenysége jelentékenyen hozzá fog já1·ulni tudományunknak és irodalmának terjesztéséhez, a vall sos
érzés és felekezeti összetartozandóság kötelékeinek erő
sítéséhez.

IV.
Tudományos és népszerű művek kiadása iránt, tekintve, hogy az eddig felajánlott munkák az első sorban szem előtt tartandó ezélokkal teljes összhangban
nem állanak, Társulatunk a kezdettel j áró tömeges
munka folytán még végleges határozatokat nem hoz-ott.
Az igazgatóság e tekintetben a kitűzött és a.Z anyagi
eszközök arányában szaporítandó pályakérdések eredményétől sokat vár. Egyelőre az igazgatóság elhatározta, hogy a Társulat rendes kiadványképen és az összes
tagoknak járó illetményként Évkönyv-et ad ki, mely a
társulati ügyek közlésén kívül zsidó vallású íróink tollából tudományos, társadalmi és szépirodalmi dolgozatokat fog közölni. Ez Évkönyv szerkesztésével Dr. B a~her Vilmos és Dr. Mezey F er encz bizattak meg. Az
Evkönyv már sajtó alatt van és a jövő hóban chanuk-
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kára tagjaink kezei között lesz. Az. ezzel jáJ.·ó költség és
a tiszteletelijak előil.'ányzatáról a beterjesztett költs?gvetésünk ad felvilágosítást. Több czélt szolgál ez Evkönyv. A Társulat tagjainak az ügyek menetére nézve
tájékoztatást fog nyujtani. Állandó érintkezést létesít a
felekezet és a köréből származó ama szellemi munkások között is, a kik felekezeti téren kívül müködnek.
De irodalmi tartalma által beviszi a vallásos tudatot,
tö1·ekvéseink ismertetését ·a család körébe, hol termő
földben hinti szét eszméinket. Ép ezért remélnünk kell,
hogy különböző tér en, különböző irányokban müködő
n·óink, költőink évenként szívesen fognak velünk egy
közös és ideális czél előmozdítására egyesülni.

v.
Végül alapszabályszerű czéljaink közé tartozik a már
többször érintett tudományos és közhasznú irodalmi ezé-

lak tekintetében pályakérdések kitüzése és jutalmazása.
Ez érdemben az igazgatóság az irodalmi bizottság j avaslata alapján a következő javaslatot terjeszti elő,
el őrebocsátván, hogy mindaddig, míg a Társulat anyagi
viszonyai consolidálva és a nagy áldozatokat igénylő
Szentn·ás fordításának müve befejezve nem lesz, egyéb
czélok kiterjesztése tekintetében és így a pályakérdések
számánál is mérsékletre vagyunk utalva. Indítványoz zuk , hogy egyelőre a következő pályakérdések tű
zessenek ki és azokhoz a következő feltételek köttessenek ;
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1. Az európai zsidóság fennálló szarvezetének ismertetése és méltatása történeti alapon. Bekill dhetö magyar,
német, franczia, angol és olasz nyolven 1896 márczius
hó 31 -ig. Pályadíj 1OOO korona. Tudtul adandó, hogy
idegen - nem magyar - nyelvü munkák a Társulat
által csak magyar nyelven adatnak ki, a szer zönek
azonban szabadságában áll munkáj át saját tetszése
sz eTint kiadni. A j eligés l evelekkel ellátott, idegen kézzel írott munkák a Társulat elnökéhez küldendök.

-

2. Valamely hazai zsidó hitközség történetének népszerű megirása kútfők alapján. A munkától megköveteltetik, hogy ÍJ:odalmi becscsel birj on s szövegc legfeljebl)
10 ívre terj edj en. Pályadíj 500 korona. Benyujtandó
j eliges levél mellett a Társulat elnökénél magyar nyelven 1895 deczember 31-ig.
Az igazgatóság alkalmas időb en intézkedni óhajt aziránt, hogy a magyar állam ezredéves fennálleú;ának
megünneplése alkalmából valamely megfelelő maradandó becsű munka kiadása iránt intézkedjék. Az ez
iránt esetl eg kivánatosnak talált intézkedések megtételére a Tisztelt Választmány felhatalmazását ké1jük.

YI.
A fentiekben foglalván össze a Tár sulat voltaképeni
czéljaival kapcsolatos roüködésünket. áttérünk a Társulat gazdasági ügyeinek ismertetésére. Első helyen felemlítjük, hogy a Társaság tagállománya a következő :
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alapító tag
pártfogó 1
pártoló l
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c
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770

l

500 írtjával
200
«
100
c
még pedig:
« 25 ftjá.rulékkal
« 10 c
«
l
8 l
c
5 l
«

5500 frt.
2 200 c
4100 «

==

•

l

.{. l

l

összesen

25

•

40 «

3!! l
190 l
3080 «
15167 frt.

A felajánlott összegelu·e befolyt f. é. október hó
végéig:
1. alapító tagoktóL__ ___ ___ ___ 3700 frt.
2. pártfogó
« __ _ ___ ___ ___
1400 1
3. pártoló
1
__ _
___
_ __
___
3500 1
4. 1·endes
c ___ ___ ___ ___
675 c
---=-=:-:-:--~-

összesen

9275 frt.

Ezen er edmény általában elég kielégítőnek mondható és rnindössze a r endes tagok j árulékainak behajtásánál mutatkozik késedelem, melynek megszüntetése
iránt az intézkedések megtétettek. A tagok számának
szaporitása ügyé'lel Dr. Stiller Mór úr elnökletealatt egy
külön bizottság müködik, mely a tél folyamán egy Tenezer Pál tagtársunk által r égebben tett indítványhoz
kép est nagyobb akcziót fog kezdeményezni.
A gazdasági bizottság (elnök : Schweiger Márton) ez
ügygyel már is behatóan foglalkozott, és bizton várhatjuk, hogy társulatunk nagy czéljainak megfelelő
anyagi eszközök birtokába jut, hogy létében megszilárduljon, tevékenységét felekezetünk míveltségén ek, hazafiasságának és felekezeti érzelmeinek arányában kifejtbesse.
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Fájdalommal említjük fel e helyen, hogy jótevőink
sorából a halál hatvani DfJUlsclt Bernát, Frank Antal
igazgató és Stern Ignácz urakat kiragadta, kiknek eml ékét Tá1·sulatunk, úgy miként felekezetünk és társadalmunk annyi meg annyi intézménye igaz kegyelettel
fogja megőrizni.
A beterjesztett költségvetés azorosan a Tál·sulat jelen
helyzetére és vázolt viszonyaira támaszkodván, ennek
bővebb méltatásába nem bocsátkoz unk. Egyedül a fedezeti részre nézve kivánjuk megjegyezni, hogy az alapító
tagsági díj czímén befolyó összegek, melyek eddigelé
különben 3700 frtra rúgnak, alapszabályaink értelmében törzsvagyont képeznek és az évi költségek fedezésére nem fordíthatók.
Mindezek alapján ké1·jük a Tisztelt Választmányt,
hogy ezen j elentésünket tudomásul venni, a kért felhatalmazásokat számunkra megadni és a beterj esztett
költségvetést elfogadni méltóztassék.
Budapest, 1894. november 27 -én.

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat igazgatósága
nevében:
Dr. Weinmann Fülöp s. k.

Dr. Kohn Sámuel s. k.

társeinök.

elnök.

Dr. Mezey FeTencz s. k.
titkár.

.Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat költsegvetési

előirányzata

az 1 894. kezelési é vre .

Fe d eze t .

.

.

S z ü k s é g l e t.

l

o,
1 P ártfogó tagok járulékaí_ --2200 -.
2 Pártoló
--- --4100 13 Rendes
3367.levonva 10°/o beszedésért 336.70 3030 30
4 Befolyt kezelési kamat ___ -·- --·
45 90
((

((

((

((

'

l

'

l

9376 20
Kelt Budapest, 1894 oktober hó 28-án .
eli·. W einmannFülöp s. k.
tánelnök.

,

-.

l

l

1 Irodai költség és nyomtatványokért
(ideértve az előkészületi nyomtatványok-, postabér ek- és beruházásokra fm·ditott költségeket is) 500 2 Évkönyv kiadása _ --- --. --1400 3 Pályadijak -- --- --- --- --- 750 4 J á1·ulék biblia-forditáshoz (próbal
nyomás) . --- --- --- --- --- 900
500 5 Felolvasások költségeire ___ --Egyenleg mint vagyon szaporodás _ 5326 2ú
9376 100

Schweiger Má'rton s. k.

Sz~kely Ferencz s. k.

a gazd. biz . elnöke.

plnztántok.

Pfeifer l g'nác$ s. k.
eUdÖf'••.
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A választmány helyeslő tudomásul vette a fent közölt jelentést. Elfogadta az abban foglalt összes javaslatokat és megadta az igazgatóság részére kért általános felhatalmazásokat. A jelentéshez kapcsolt költségvetést változatlanul jóváhagyta. A kiirt pályakérdések
kapcsán Tenezer Pál választmányi tag azzal az ÖI\endeteE! nyilatkozattal lepte meg a választmányt, hogy egy
általa társadalmi úton megszerzendő 1000 frtnyi pályadíjat ajánl fel oly czélból, hogy a társulat igazgatósága a Budapest területén fennálló izraelita bitközeégek történetére pályakérdést hirdessen. A felajánlott
összeget a társulat elnökének kezeihez fogja átadni.
A választmány e lelkes ajánlatot mély köszönettel elfogadta és az igazgatóságot a teendő intézkedésekre felhívta.
Ez utóbb érintett tény önmagában véve is fényesen
igazolj a, hogy a Társulat fennállásának kezdetén is
megnyerte felekezetünk bizalmát. Bizvást hisszük, hogy
a Társulat müködésével, melynek ime első gyümölc ét
nyujtjuk át tagjainak, az irányában nyih·ánuló bizalomnak fokozott mértékben fog eleget tehetni.

A~ J~ RA gJ.JJrPA MAGYAR IR01)ALMl TÁRSU-

LAT KÉPVISELETE.
I. EJ,.NÖKSÍ<:G.

Eln6lc :
Dr. Kohn Hámuel, rabbi.
Társelnök: nl'. W oinmann l?ülöp, kir. tanácsos.
Titkát·:
D1·. Mozoy ~ orencz, ügyvéd.
J)énztár08: Szókoly P oroncz, bankigazgató.
Ellenőr :
l)foifor Ignácz, háztulajdonos.
Ügyész:
Dr. IIalász F1·igyes, ügyvéd.
1

II. IGAZGATÓSÁG.

Dr. l(ohn Sámuel, rabbi, elnök. Dr. Weinmann
Fülöp, kir. tan csos, társelnök. Vál asztott tagok :
/))'. Kármán M61·, egyet. tanár. Dr. Réthy M6r, mü-

ogyetemi tanár. Dr. l~osen b erg Sándor, aradi rabbi.
D)'. Bache't Vil1nos, tanár, mint az hodalmi bizottság
elnöko. Dr. Löw lmmanuel, szegedi rabbi, mint az
irodalmi bizottstíg alelnöke. Schweiger Márton, keresk.
tanácsos, n1int a gazdasági bizottság elnöke. .Dr. Stiller
Mór, ügyvéd, mint a gazdasági bizottság alelnöke.
Dr. Mezey Feiencz, mint titkár. Székely Ferencz, takarékpénztári igazgató, mint pénztáros és P{eifer Ignácz
háztulajdonos, mint ellenőr.
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III. IRODALMI BIZOTTSÁG.

Elnök : Dr. Bacher Vilmos, tanár.
Alelnök : Dr. Löw Immanuel, rabbi, Szeged.
.Jegyző : Dr. Krausz Sámuel, tanár.
Tagok: Dr. Bánóczi .József, igazgató.
Dr. Kármán Mór, egyet. tanár.
Dr. Klein Mór, rabbi, N.-Becskerek.
Schill Salamon, tanár.
IV. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG.

Elnök: Schweiger ~fárton, keresk. tanácsos.
Alelnök: Dr. Stiller Mór, ügyvéd.
Jegyző: Dr. Farkas Emil, ügyvéd.
Tagok: Leopold Sándor, birtokos, Szegzárd.
Dr. Neumann Antal, ügyvéd.
Ste1·nthal Adolf, földbirtokos.
Weisz Berthold, gyáros.
V. VÁLASZTMÁNY.

A) Budapesti tagok:

1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
6. Dr.
7· Dr.

Bacher Vilmos, tanár.
Bánóczi József, igazgató.
Bárón Jónás, egyet. m . tanár.
Blau Lajos, taná1-.
Chorin Ferencz, orsz. képv.
Farkas Emil, ügyvéd.
Goldberg Rafael, rabbi.
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R Dr. Halá z Frigye , iigyTétl.
9. Dr. Kayseriing lL. rabbi.
10. Dr. Kánuán Mór. eKret. tanár.
11. Korufeld Gyula, or"z. tauítóe~L elu.
1~. Körö i József. tat. bh·. igtl zgató.
13. Dr. Krnu "Z ~ ám ueL tanár.
14. Dr. Marczali Henrik, e~vet. tnnár.
15. Dr. lrezey Ferencz, ügy,éd.
16. Dr. lrezei Mór, 01 z. kép't'i elő.
17. Dr. Munkácsi Bernát. tanfeliigs·elö.
18. Dr. Neumann Antal, üg:f'éd.
19. ifj. dr. Xeumann ándor, ÜID'éd.
20. Pfeifer Ignácz. háztulajdono .
21. Pollák L .. rabbi.
22. Dr. Radó Antal, iró.
2:3. Dr. Réthy Mór, müe&\et. tanár.
2-J.. Dr. Ro euberg Gyuln.. orsz. kép\.
~5. chill ahunon, tanlir.
~6. Dr. chiller Zsigmond, szerkesztö.
27. cbön Dá,id, tanár.
~8. Dr. Simon József, ügy,éd.
29. tern Ábrahám. isk. igazgató.
30. ternthal Adolf, földbirtokos.
31. Dr. tiller Bertalan. egyet. tanár.
3~. Dr. Stiller Mór, ügyvéd.
33. Szabolcsi Miksa, lapszerkesztö.
M. Szatmári Mór, szerkesztő.
35. Székely Ferencz, bankigazgató.
36. Tencer Pál, iró.
37. Dr. Visontai Soma., orsz. képviselő.
38. Wolfner József, gyáros.

39. Wei z Berthold. gyáros.
.
40. Dr. \\ei zbm·g Gyula, . rabb L

.

B) Vidéki tagok :

1. Dr. Bakonyi alllu ügyyéd, Debreczen.
~. Dr. Báníny Józ et rabbi, Kec ken1~t .
3. D1-. Bern tein B 'ln. rabbi, zombuthel~- .
4. Büchler P., rabbi. ~o ór.
5. Dr. Eisler Mátyás, rabbi, Kolozsvár.
6. Elfer Jakab. rabbi, Heves.
7. Dr. Feldmann ,József. rabbi, Czcglétl.
~ . Dr. Fi eber ~Iihály, 1·abbi. Zombor.
9. Dr. Fle ch Árnlin, rnbbi, 1Iohác .
1o. Friedmann Armin, hitk. elnök. rjlle~t.
11. Hahn Adolf. tanár, zéke'""fehér\ár.
12. Dr. Halá z Ignticz, egyet.. tanár, I~oloz"vár.
13. Dr. Kardos Albert, tanár, Debrcczen.
14. Dr. I~ec keméti Lnjo . föor'\o "". li.ec kem 't.
15. Dr. Kec .. kem 'ti Lipót, rabbi, "Xngy\ú1·ud.
16. Th·. Kelemen Adolf, nülbi, P<1llCSO\n .
17. Dr. Klein Józ f. rabbi. )larcznli.
1 . Dr. Klein lfó1-, rnbbi. Xagy-Bec ·kerek.
19. Lázár omn. I~e "Zthely.
20. Leopold ándor, :1zegzárd.
21. Dr. Löw Inuuanuel. rabbi. zegcd.
22. Dr. Löwy :llór, rabbi, Temesvár.
23. Dr. Neumann Ede. rabbi, Xagy-Kanissa.
24. Dr. Perls .o-c irmin, rabbi, Péc .
25. Dr. Pillitz &nedek, or\os, Vessprém.
26. Reich Márton, biriokos, Kalocsa..
A.a IJüT É'd;önpe

t._
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27. várhelyi dr. Rózsa Izsó, ügyvéd, Szeged.
28. Dr. Rosenberg Ede, rabbi, Ó-Kanizsa.
29. Dr. Rosenberg Sándor, rabbi, Arad.
30. Bosenthal .r ándor, hitk. elnök, Veszpr·ém.
31. Dr. Roth Adolf, orvos, Liptó-Uj vár.
32. Schreiber Ignácz, Győr-Bécs.
33. Schwarz Jakab, rabbi, Csáktornya.
34. Beltmann Lajos, rabbi, H.-M.-Vásárhely.
35. Sichermann ~Iór, ·nyomdatnlajdonos, M.-Sziget.
36. Dr. Sonnenfeld Bernát, ügyvéd, Vágujhely.
37. Steinfeld Antal, földbirtokos, Debreczen.
38. Sternthal alamon, földbirtokos, Temesvár.
39. Dr. Ungar Sünon, rabbi, Szegzárd.
40. Dr. Vajda Béla, rabbi, Abony.
VI. ÖTTAGÚ SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG.

1. Adler Lajos, nagykereskedő, Budapest.

2.
3.
4.
5.

Deutsch Sámuel, háztulajdonos, Budapest.
Eln·lich Mózes, földbirtokos, Budapest.
Fleischmann Ede, nagykereskedő, Budapest.
budai Goldberger Bertalan, nagykereskedő, Budapest.

VII. A VÁLASZTMÁNY TAGJAI ALAPÍTÓ TAGSÁGI JOGON.

(AlapRz. 15. §.)

1. Gelsei Gutmann Vilmos, kir. tanácsos, NagyKanizsa.
2. Kobner Zsigmond, földbirtokos, Budapest.
3. Schweiger Márton, keresk. tanácsos, Budapest.

kÉPVISELETE

4. Sváb Károly, főrendiházi tag, Budapest.
5. Sváb Sándor, földbirtokos, Budapest.
6. <c Néh. hatvani Deutsch Bernát alapítvány l) Hatvani Deutsch József kép v.
7. A nagy-kanizsai izr. hitk. alapító tag egy képviselője.

8. A nagyváradi iz1·ael. hitk. alapító tag egy képviselőj e.

9. A pesti izr. hitk. alapító tag egy képviselője, képv.
Adler Lajos előlj árásági tag úr.
1O. A pesti ch evra kadisa alapító tag egy képviselőj e,
képv. Re u sz Károly.
11. A szabadkai izr. hitközség alapító tag egy képviselője.

AZ IZRAEIJTA MAGYAR illODALl\II TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.
" FEJEZET.
ELSO

A tá1·sulat czíme és székhely e :

1. §. A Társulat czíme : <<Izraelita Magyar Irodalmi
Társulat''; székhelye Budapest.
MÁSODIK FEJEZET.

A társulat czéljai.

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat czéljai:
a) a Szeutirás magyar forditásának eszközlése, kiadása és terjeszMse ;
b) a Szentirásnak és későbbkori vallásos irodalomnak és általában az izraelita vallás és erkölcstannak
ismertetésére és megvilágítására szolgáló müvek kiadása és teij esztése ;
c) a Szentirásra és a zsidóság történetére s irodalmára vonatkozó előadások szervezésének elősegítése
hazai egyetemeink bölcsészeti karán külföldi egyetemek
módjára;
d) ugyancsak e körbe tartozó, valamint egyáltalán
az izraelita hitközeégi életre vonatkozó nyilvános felolvasások rendezése úgy a fővárosban, mint a vidéken ;
e) a felekezeti élet ismertetésére és nemesítésér e
szolgáló népszerű mdvek és a hitközségek feladatával
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az általuk nyujtandó hitoktatással összefüggő jelesebb
munkák kiadása és te1·jesztése;
f) a kijelölt tudományos és közhasznú irodalmi cz6lok tekintetében pályakérdések kitűzése és jutalmazása.
8

HARMADIK FEJEZET.

A tá1·sulat tagj ai.
3. §. A Társulat tagjai lehetnek:

a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magánosok.
A tagok lehetnek :
1. Alapítók, kik egyszer s mindenkorra legalább
1000 koronát adnak, mely összeget hitközségek i-s
egyéb testületek öt egymás után következő evi 200 koronás részletekben törleszthetik :
2. pártfogók, kik egyszer s mindenkorra legalább
400 koronát adnak;
3. pártolók, kik egyszer s minden.korra legalább 200
koronát adnak ;
4. rendések, kik 6 éven keresztül legalább 8 korona
fizetésére kötelezik magukat.
NEGYEDIK FEJEZET.

Sze,-vezet.
4. §. A Társulat szervezetét alkotják:

az igazgatóság;
b) az irodalmi bizottság ;
c) a gazdasági bizottság;
d) a választmány ;
e) a közgyúlés.
It)
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Igazgatóság.

5. §. Az igazgatóságot alkotják a Tá1·sulat elnöke
(7. §.), ki egyszersmind az igazgatóság elnöke, a Társulat társelnöke (8. §.), az ll:odalmi és gazdasági bizottság elnökei (9. és 10. §§.), a válasZitmány által választott három tag, a társulati titkár, a pénztáros és az
ellenőr. Az igazgatóság tagjai egyenlő szavazati joggal
bírnak. A szavazatok számának egyenlősége esetén az
elnök szavazata dönt.
6. §. A.z igazgatóság hatáskörét képezi:
a) a Társulat szellemi és anyagi vezetése :
b) az irodalmi és gazdasági bizottságok munkarendjének meghatározása és a bizottságok működésének
ellenő1·zése ;
c) az alapszabályszerű en keletkezett határozatok
végrehajtásáról való gondoskodás ;
d) sürgős esetekben a r endkívüli utalványozás joga
500 koronáig terj edő összegek er ejéig ;
e) a társulat müködéséről szóló j elentések megállapítása ;
· f) az irodai teendők végzésére szükséges személyzet
alkalmazása ;
Az igazgatóság határozatainak érvényességéhez legalább 5 tag jelenléte kivántatik meg.
7. §. Az igazgatóság elnöke, mint a társulat elnöke, vezeti az igazgatóság, választmány és közgyűlés
tanácskozásait, képviseli a társulatot hatóságokkal és
magánosokkal szemben. Joga van sürgős fizetéseket
200 korona erejéig utalványozni, amit utólagos jóvá.-

h3.ouyás végett a legközelebbi igazgatósági ülésen bejelent.
kad'l zt
§.
Az
elnök
teendőit távolléte vagy a- a Y0 a_
8
tása esetében a társelnök -végzi.
.
Az elnök és társelnök a vezetés ~s képnselet munkakörét köz ös megállapodással egymás között m egoszthatják.
Irodalmi bizottság.

9. §. Az irodalmi bizottságat alkotják a \álasztmány
által választott bizottsági elnök, alelnök, jegyző és
4 tag.
E bizottság hatásköre :
1. az igazgatóság felhivá ára kidolgozza a Tár ulat
szellemi működését irányzó munkater\et;
2. a Iriadandó müveluől, a tartandó előadá ok é felolvasásolu·ól és a Társulat munkakörébe tartozó minden ügyről az igazgatóság felhivására java latokat \agy
önálló indítványokat teszen, melyek az igazgatóság
által tárgyalás alá veendők :
3. gondoskodik a Társula thoz beérkező mindenrendü
müvek bu·álatáról, ki zemeli a kiadandó müvek íröit..
birálóit és egyes idevágó ügyek előadóit és ez érdemben bozott határozatait foganatosítás előtt az igazgatöság jóváhagyása alá terjeszti.
. A b~?ttság határozatképes, ha legalább 4 tagja van
Jelen. Ugyrendjét maga állapítja meg é azt, valamint
~atá~ozatait tudomás Yégett az igazgatósághoz beterJeszti,
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Gazda 'ági bbott ág.

10. §. A gn:1<lnsttgi bizottstígot alkotják a választmány Mtnl vMa ~ tott bizott ~:igi elnök, alelnök, j egy~ö
és 4 tag.
E bizott ág bn.tá köre :
1. i L Tt\J:suln.t pón zén ok bevételei és kiadásai feletti
felüg. ·elet :
~. n Zeimadó könyvek, a tagsági j árulékokra vonatkoz<.'> nyilníntarttt ok \ ezetése és ellenőrz ése ·
S. az igazgató 'ág felbivt\sár a a Társaság gazdasági
ügy~ivel ö zefüggő ja'a latok é jelentések, esetleg ily
üg_rekben önálló indítn1J1. ·ok tétel e ;
4. jelenté tétol az igazgatóságh oz a p énztári kezelés
és ellenőri müködéSI·ől ~
5. az eszközlcn dő r endes kiadások 'agy sürgős esetekben c zközölt r endkívüli kiadások megvizsgálása és
ez irtint az igazgató ághoz j elenté t ' tel·
A gazdasági bizott ág üléseire pén ztá1·o minden
<'Setben, ellenőr t\s iig_Yész szükség csetón megbivandók.
A bizottsúg bab\rozatképe8, ha legalább 4 tagja Yan
jelNl. ·t_T&'-rendjót a bizott ág maga határozza meg és
ezt, "\"'alamint határozatait tudomás végett az igazgatósághoz beterjeszti.
Ti ti.-ár.

ll. . A ti~ár vezeti a.z igazgatósági és választmán~'i
ülések, valamint a köziD-ülések j egvzökönyveit, fogalmazza az ügyira\okat ·és ellátja a levelezést.
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Pénztáros.

12. §. A pénztáros gondoskodik a bevé~elek és ~i
adásokról az igazgatóság kire~~elé~e szennt: :e~eti a
' . naplo't e's az iO'azgatosag
es gazdasagi
biZott. t an
penz
o
,
,
ság kivánatára a pénztár állapotáról jelentcst,tesz es
a vagyon elhelyezését az igazgatóság l'endelkezese szerint eszközli.
Ellenö·r.

s.

13.
Az ellenőr a Társaság ellenzárát viseli s a
pénzhil·ossal együtt a pénztárról felelős.
Ügyész.

14. 'S . Az ügyész az igazgatóság felhivására a Társaság jogi teendőit látja el.
Yálasztmány.

15. §. A választmány 80 tagból áll, kik közt 40 budapesti, 40 ·d déki. Ezenkh·ül a választmánynak tagjai az
összes alapító tagok életük tartamára. Oly hitköz égek
és testületek, melyek alapító tagként léptek a Társulatba, mindenkori elnökük vagy rabbijuk által képviseltethetik magukat.
A választmány elnöke mindenkor a társulati elnök,
j egyzője a Társulat titkára.
A választmány hatásköre :
.
a) választja saját kebeléből az irodalmi bizottságot,
nevezetesen annak elnökét, alelnökét, jegyzöjét és
4 tagját, a gazdasági bizottságot ugyanily számban,
három igazgatósági tagot, társulati titkári, péutál'Oai,
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és ügyészt. A tisztviselők három évre válasz-

tatnak;
b) ba tároz az igazgatóságnak a Társaság szellemi és

anyagi ügyen·e vonatkozó előte1·j esztéseiről jelesül:
1. a kitüzendő pályadíjakl·ól és az igazgatóság jelentése alapján a jutalmak eldöntéséről;
2. az évi költségvetés megállapításáról ;
3. a közgyűlés és díszülések id ejéről;
c) intézkedik, ha az elnöki vagy társelnöki állás vá1·atlanul megü1·ül, a legközelebbi közgyűlésig való ideiglenes betöltés1·ől ;
l
d) dönt az irodalmi és gazdasági bizottságok működ óséből és az igazgatóság intézkedéseiből folyólag netán
felmerült vitás kérdések felett.
16. §. A választmányt a társulati elnök évenkint
rendszerint háromszor hívja egybe. Az ülés határozatképes, ha legalább 15 tag van j elen.
17. §. l\Iinden harmadik évben a választmányi tagok
fele kilép. Hogy az első három év leteltével mely tagok
lépjenek ki, sorshuzás útján döntetik el; azontúl mindig azon választmányi tagok fognak kilépni, kik a választmányban a hat évct már kitöltötték A kilépök újra
megválaszthatók, valamint mandatumok lejárta után
a tisztviselök is.
Közgyülés.
18. §. A közgyűlést a Társulat tagjainak összessége

kép~i, a testületeknek jogukban áll magukat egy-egy
tagjukkal képviseltetni.
Rendes közgyülés, mclyrc minden tag meghivást
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nyer, minden három évben tartatik a választmány által
roegállapított időben és négy héttel előbb kihirdetett
napirend szerint. Rendkívüli közgyűlést a választmány
szükség esetén bármikor egybehívhat.
A közgyűlés határozathozatalának fentartott ügyek
a következők :
. a) a Társulat müködéséröl sz ól~ jelentések;
b) a számvizsgáló bizottság j el entése feletti határozat és a felmentvény m egadása;
c) társulati elnök és társelnök ~álasztása;
d) a választmány tagjainak 6 évre való meg\álasztása a 15. §. értelmében ;
e) öt tagú számvizsgáló bizottság ~álasz tása három
évi időtartamra;
f) alapszabályok módosítása. Ez l egalább 40 tagnak
a megelőző választmányi illéshez irá ban beadott indítványára s ha ott elfogadtatott ennek 'léleményc kisér etében való beterj esztése mellett hírgyalható, mi a
meghívókan mint tanác kozási tárgy külön is megj elölendő;

g) indítváuyok tárgyalása, melyek azonban két héttel a közgyűlés előtt a 'lálasztmánynak irásban bejelentendők;

h) a legközelebbi közgyűlés helyének meghatározáBa.
19. §. A kö1.g_yülés nyilnino és határozatképe , ha
legalább 70 tag ,~an jelen. Határozatait szótöbb éggel
hozza. Ha az első közgyiilés határozatkép~len, négy
hét nutlva üj közgyűlés hivatik egybe, mely a m~g
j elent tagok számára való tR kintet nélkül hozza határozatait.
,O. §. ..egyven tag megokolt kérelmér~ és a tárgya·
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landó ügy tüzetes megj elölése esetén az . igazgatóság
rendkívüli közgy űlést tartozik egybehívni.
OTODIK FEJEZET.

A tagok iogai.

21. §. A tagok, feltéve, hogy évi járulékaikkal bátralékban nincsenek, a cselekvő és szenvedő választási
jogaik élvezetén kívül tagilletményben részesülnek,
még pedig az alapitó tagok a Társulat összes kiadványaiban, a többi tagok az igazgatóság által meghatáro-gott m·éTtéli:ben. Az utóbbiak azon felül a többi kiadványokat kedvezm ényes áron nyerhetik.
Az alapító tagok a 15. §. értelmében a választm ánynak tagjai.
HATODIK FEJEZET.

Díszülés.

22. §. A r endes és r endkívüli közgyűlés teendőinek
elintézése után dís-?lüléssé alakulhat, melyen az igazgatóság által m eghatározott külön napirend szerint a
Társulatnakjelen alapszabályokban meghatározott ezéljaival összhangzó előadások, felolvasások és jutalom
osztások tartandók.
·
A társulat különben ily díszüléseket közgyűléstől
függetlenül is tarthat úgy Budapesten, mint vidéken.
HETEDIK FEJEZET.
Jegyzőkönyvek.

23. §. A jelen alapszabályokban érintett ülések és
gyülésekröl vezetett jegyzőkönyveknek tartalmazniok
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kell a tanácskozásokban r észt vett egyén ek nevein ldvül a tárgyalt ügyek rövid ismertetését és a hozott
b atá1·ozatokat. A j egyzőkönyvek hitelesítésével elnök
és jegyzön kívül a jelen voltak l~özül legalább még egy
tag bizandó meg.
Az összes j egyz őkönyvek idő r end szerint külön e
czélra berendezett könyvekbe is bevezetendök.
NYOLCZADIK FEJEZET.
Vagyon.

24. §. Az alapító tagok által befizetett összegek a
Társulat törzsvagyonát képezik.
A:z évi költségek fedezésér e szalgálnak: a pártfogó,
pártoló és r endes tagok által fiz etett járulékok, a tö1·zsvagyon kamatai, a 200 koronát meg nem haladó esetleges adományok vagy ·h agyományok és a kiadványok
.után befolyó jövedelem.
A Társulat vagyana gyümölcsözőleg az igazgatóság
által meghatározott intézetn él helyezendő el.
KILENCZEDIK FEJEZET.
Alakulás.

25. §. A Társulat megalakul, mihelyt 300 tag jelentkezett.
TIZEDIK FEJEZET.
Föloszlás.

26. §. A föloszlás t egy külön e czélra összehívott
közgyülés, melynek napirendje három hónappal előbb
a hivatalos lapban kihirdettetett, az összes társulati
tagok fele jelenlétében mondba.tja. ki.

.
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Ha az első közgyűlés határozatképtelen, négy hét
mulva új közgyűlés hivatik egybe, mely a megjelent
tagok számára való tekintet nélkül végérvényesen határoz.
Feloszlás esetében a Társulat összes vagyona a pesti
izr. hitközségnek adatik át, a mely azt érintetlenül
megóvja, kamatait pedig évente a társulat munkakör ébe tartozott tudományos pályakérdéseknek magyar
nyelven való megoldására fordítja; irományai ugyanott örök letétképen helyeztetnek el. Ha később újra
a,lakulna ilynemű társaság, a pesti izr. hitközség, feltéve, hogy annak választmánya az új onnan alakult
társulatot a fennállott társulat ez élj ainak megvalósítására alkalmasnak és egyáltalán életrevalónak tartja, az
őrizetére bizott vagyont és irományaikat annak kiszolgáltatni tartozik.
Az alapszabályok módosítása és a Társulat föloszlatására vonatkozó határ ozatok foganatosításuk előtt a
m. k. belügyminiszt eriumhoz fölterjesztendők.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Hivatalos záradék.

27. §. Ha a Társulat a jelen alapszabályokban kitű
zött czéljától annyira eltérne, hogy működésének folytatása az állam vagy TárAulat tagj ainak anyagi érdekét
veszélyeztetné, müködéso a kormány által felfüggesztetik s az elren<lelendö vizsgálat erechnényéhez képest
a Társulat az alapszabályok pontot:J megtartására fel-
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oszlatás terhe alatt utasíttatjk, esetleg végleg fel is
oszlattatik.
Budapesten, 1893. november 2-án.
D'i·. Mezey Fm·encz s. k.
id.

jegyző.

D1·. Kohn

ámuel s. k.

id. elnök.

111.865. sz
. ám .
O
V-1.

Látta a m. kir. belügyminiszte1· azzal a hozzáadással, hogy
feloszlás esetén az egylati vagyon ala.pszabá.lyszerii rendeltetésének végreha.jtó.sa. tárgyában hozott közgyiUési határozat jóváhagyás végett a magy. kir. belügyminiszteriumhoz feltetjesztendő.

Budapesten, 1893. évi deczember hó 31-én.
A miniszter helyett :
(P. H.)

A1ulrássy s. k.
államtitkár.

A~ T~ltAfi1JJT'l1 A

MAGYAR ffiOJ)ALMr

'11ÁH8UI.,A'r TA(i,JAINAK N~~ V,JE(lYZI;~Kg.
l . A LA JJÍ 'l'() 'I'A00 l( .

( )v, v, lt u.INIHIÍ JJ(JldJfHJ-It

BtH··

wttu 6, Bllcl ltfWHf,.
(J fJIHüÍ (JIIf,f,nuunt Ví ln'I(,H, N.·
l( It ll Í Y. HIL.

J(oltn ot· ljftígmo11d, BpwiL
Nuu_yluulÍr.tmi iv. r. JliLI<iir.H(l~.
Nn~y v1t r•~c li ir. t·, ldf, lcih~HÓ~.

l >r. Olwriu ]i'o rorw~, Bpmtt,.
l 1/hvy Mt> r, Budtt)HlRt
l>t·. ltww 11ho t·~ (Jyul n, BpoH L
Httt·b Holt oHHiwq.rctt· ll ( lit' Í 1<,

J'OH li Ul tn V rU.· J< tLcJ i AfL.
l'l,Hf i i~r. 1 Jitk ii~H6g.
He;ll woi~or M(trton, l ~J> OH11.
Hvt~b

K(Lroly, Hncl n]H!Ht.
Öv.v. Hv•th Hltll<lCJrn ó, Bpottt
Hv.nl m.tllo~i ir.J'. Jlitkiir.H6g.

Hohroihul' lgllltcí'l, HócH.

Htoiufoltl A11tnl , J>ohroczon.
Ht.oi u fold Milutly, Dohroczcm.
Hto t·ttt ll nl Atlolf, Hnd npo~; t,.
HLo t·t tf,lutl H1Linm., 'l 'o tn c~o~vt'L t·.
IJt·. Hl.il lot· Bot·Lnlttll, BpoHL
WoiHH B<'l·Ll wl cl , JhHhtpOHt.

Alllor Ln.j oH, Jhuln.poRt.
ArMli izrtLoli tn h i tl<li~Hóg.
D..ahor Emil, Bu,laL}>OHt.

Bo<)k l M uoH, Bn<ln]>OHt.
Brttttn W. Arnoltl, lVI or{tu.
Broittwr ~s igm on<l, Bpost.

Bucli~J HlH I,,
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Deutsch Sámuel, Budapest.
Ebcnspanger Lipót, NagyKani zsa.
Bhrlich Mózes, Budapest.
Néhai .Frank Antal, Bpest.
'J'ószcgi Freuncl Fer., Bpest.
'fószcgí Freund Halatnon,
Budapest..
Garai Károly, Budapest
Kecskeméti izr. hitközség.
Kohnor Ágost, Budapest.
Mo[:,rycri Dr . Kransz Izidor,
Budapest .
Lcopolcl Ránclor, Hzegzárd.
LüJczer BóhL, Budapest.
Losonczi izr. hitközség.
Marczali izr. hitközség.
Mo.rkbreit Adolf, Budapest.
Dr . Misncr Ignácz, J3pcst.
Nemcs-Vidi izr. fiók-hitközs.
H]. N cumann Adolf, Arad.

Ó-Kanizsai ízr. h1tközsóg.
Pécsi izr. hitközség.
Dr. Pillítz Ben edek, Veszprém.
Popper István , Budapest.
Heich Márton, Kalocsa.
Dr. Simon J ózsef, Budapest .
Dr. Spitz Manó, Budapest.
Dr. Schuschny H enr., Bpest.
Schweiger Adolf, Budapest.
öier n Ignácz, Budapest.
Dr. Stiller Mór, Budapest.
Bzegzárdi izr. hitközség.
Temesvár-belvárosi izraelita
hit község.
L ovag W ech seimann Ign ácz,
Budapest.
Dr. W einmann Fülöp, Bp est .
W eiss Manfréd, Budapest.
W ellísch Sándor és Gyula,
Budapest.

IV. RE NDJiJS TAGOK.

a dler Dávid, Budapest.
Adler Gyula., Budapest {1Oft).
Dr. Áldor i Mór, Esztergom.
Als<'>-Du.basi izr. hitközség.
Alsó-Lcn dvni izr. hitközség.
Alth eim O s i~ís, 11.-M.-Vásárhcly.
Altmnun Fe1·encz, M.-Sziget.
Dr. Angyal Lajos,Vágújhely.
Angyu.l Vilmos, Alsó-Dabns.
Az I MIT Bvkönyve 1896.

Dr. Aniafeld Endre, H.-M.Vásárhely.
Aniafeld Sándor, H.-M.-Vá sárhely.
Aranyosi Miksa, Budapest.
Armuth F erencz, Mohncs.
Armuth Mór , Mohács.
Augen stein Dávid, Bpest.
Bach Mór, Pancsova.
Dr. Bach er Vilmos, Bpcst.
30
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D1·. Bácskai Albert, Bpest.
Bader Samu, Villány.
Bajai izr. hitközség.
Dr. Bakonyi Samu, Debreczen (5 frt).
Balassa Frigyes, Budapest
(5 írt).
Dr. BalassaJózs.,Debreczen.
Dr. Balkányi Miklós, Debreczen (5 frt).
Dr. Ballay L ajos, Budapest.
Balog Armjn, Budapest.
Dr. Bán Zsigmond, Bpest.
Dr. Bánóczi J ózsef, Bp est.
Dr. Bárány József, Kecskem ét.
Dr. B áron J ónás, Budapest.
Bauer Miksa, Budapest.
Baum Fülöp, Veszprém.
Dr. Becher Áron, Nagy-Szalonta.
Ifj. Beck Adolf, Budapest.
Beck Gyula, Keszthely.
Beck Lipót, Budapest.
Beck Sándor, Keszthely.
Bee1· Berthold, Budapest.
Beregi Lajos, H. -M.-Vásárh ely.
Dr. Berényi Fer., Berhida.
Dr. Berényi Sándor, Bpest.
Benedek Gábor, Bpest.
Benedikt Béla, Csáktornya.
Dr. Berezeller Imre, Bpest.
Berger Arnold, Veszprém .

r.
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Dr. Berge1· Ferencz, H.-M.V ásál'hely.
Berger J akab, Ráczkeve.
Bel'ger D. József, Debreczen.
Ifj. Berger Lipót, Czegléd.
Dr. Berger Miksa, Budapest.
Berge1· Sándor, Budapest.
Berkovics Manó, Budapest.
Berkovi cs Renée, Nagyvárad.
Dr. Berkovics Zsigm., Nagyvárad.
Dr. Bernstein Béla, Szombathely.
Bernstein Sámuel, SzékesFehérvár.
Bienenstock Márk, Buttyin.
Biermann Károly, Bpest.
Bischitz Dávid, Budapest.
Blau Adolf, Budapest.
Blau Dezső, Mohács.
Blau Emil, Budapest.
Dr. Blau H enrik, Heves.
Dr. Blau Lajos, Budapest.
Bleier F. P éter, L aczh áza.
Bleyer Ferencz, Kecskemét.
Dr. Bleyer Vilmos, Bpest.
Dr. Blum Ödön, Budapest.
Blum Simon, Szabadka.
Bognár I stván, Nagyvárad.
Böhm Sámuel, H.-M.-Vásárhely.
Boskovitz Sándor, Bpest.
Brachfeld J ózs., Kecskemét.
Brachfeld Sánd., Kecskemét.
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l3raser Simon, Buziás.
Brassói izr. hitközség.
Braun Károly, Budapest.
Dr. Braun Laj os, Budapest.
Braunfeld Samu, Kassa.
:J3reitner J ózsef, Nagyvárad.
Breszler Lajo~, Kőbánya.
Breuer· H enrik, Budapest.
Breuer Mór, Budapest.
Dr. Bruck Ármin, Zombor.
Dr. Brüll Bertal., Debreczen.
Brüll Zsigmond, Budapest
(5 frt).
Brust Dávid, Budapest.
Dr. Büchler Adolf, Bécs.
Dr. Büchler Sándor, Bpest.
Büchler P., Moór.
Buttyini izr. hitközség.
Buziási izr·. hitközség.
Csákovai izr. hitközség.
Csillag Pál, Aszár·.
Csurgói izr. hitközség.
Czeglédi izr. hitközség.
Dr. Czigler Ármin, Bpest.
Czukor Márton, H.-lf.-Vásárhely.
Dr. Czukor Samu, Budapest.
Dávidovits Adolf, M.-Súget.
Debreczeni izr. hitközség.
Déri Izidor, Budapest.
Dési Géza, Nagyvárad (5 frt).
Dettai izr. hitközség.
Deutsch Ad.,Fehértemplom.
Deutsch Antn.l, Budapest.

Deutsch Izidór, Yeszprém.
Deutsch J akab, Budapest.
Ifj . Deutsch Samu, Szombath ely.
Deutsch G. Sándor, Veszprém.
Deutsch Simon, Budapest.
Deutsch Tiv., Szombathely.
Dick Boldizsár, Kassa.
Dőri I stván, Nagyvárad.
Dukász J akab, Buda.pe~t.
Dunaföld\"ári izr. hitközség.
Dr. Ecsedi J\Iór, Tarna-)I~ra.
Ede1stein ~1iksa, Budapest.
Dr. Edenburg Ábrahám, ~1.Sziget.
Ehrenwald Yilmos, Ujpest.
Ehrlich Emil, Fiume.
Ehdich Sámuel, Budapest.
Eichl Jakab, Ujpest.
Dr. Eisler ~Iátyás, Kolozsvtir.
Eisler Mór, Budapest.
Eisler Samu, Budapest.
Eisler Sándor, Budapest.
Éles Ármin, Arad.
Elfer Dávid, Budapest.
El!er J akab, Heves.
Dr. Enge! Jakab, Kassa.
Engel Zsigmond, Bar.-Sd.Lörincz.
Dr. Engelsmann Izidor, Budapest.
Eperjesi Chevra-Kadisa.
E}lerjesi izr. hitközség.
30*
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Epstein Gyula, H.-M.-VásáJ.·hely.
Ernst 1\IiháJ.y, T.-Ujfn.lu.
Ernyei Henrik, Budapest.
Faosati izr. hitközség.
Dr. Faluru Miksa, SzékesFehérvár.
Fantó Péter, Kecskemét.
Dr. Faragó Samu, Budapest.
· Dr. Fa.rkas Emil, Budapest.
Fm·kas Izido1·, Nag_ rvárad.
Dr. Faye1· László, Budapest.
F einer 1\Iór, H.-1\I.-Vásárhely.
Dr. Fej ér F er., Debreczen.
D1·. Fekete László, Kecskemét.
Feld Salamon, Budapest.
Dr. Feldmann Józs., Czegléd.
Feldmann Márk, Ka.ssa.
Feldmeier Ign., Kecskemét.
Fényes Dezső, Budapest.
Dr. Fánves Salamon, Kassa.
Dr. Fischer Gyula, Győr.
Dr. farkasházi Fischer Hugó,
Budapest.
Fischer L., Fiume.
Fischer Manó, Veszprém.
Dr. ~,ischer Mihály, Zombor.
Fischer Pál, H.-M.-Vásárhely.
Farbshúi Fischer Vilmos,

.

Xoloasrir.
lüobhof Benn&DD, MohM&.

Fischhof Ignácz, Mohács.
Fispau Mór, Kecskemét.
Fiumei Cherra-KR.disn.
Fiumei izr. hitközség.
Fleischer Miksa, N.-Várad.
Fleischl Izsó, Kolozsvár. _
Fleischl Róbert, Budapest.
Fleischmann Ede, Budapest.
Dr. Flesch Adolf, Zombor.
Dr. Flesch Á.J.win, Mohács.
Dr. Fodor Ármin, Budapest.
Dr. Fodor Jenő, Kecskemét.
Fogarasi izr. hitközség.
Fornheim Zsigm., Ujpest.
Forrai Gábor, Budapest.
Fl·ankl Sándor, Kolozs,áJ.·.
Dr. Frmnkel Sándor, Bpest.
Frank Leó, Budapest.
Frank Manó, Mohács.
Frankl Samu, Sz.-Fehérvth-.
Freiberger Sámuel, Bpest.
Dr. Freund Jenő, Debreczen
(5 írt).

Freund Samu, Mohács.
Freund Sándor, Mohács.
Frey Gusztá-r, Ujpest.
Fried J ózs ef , Budapest.
Friedmann Armin, Ujpe t.
Friedmann Ignácz. Arnd.
Friedmann M6r, Kassa.
Dr. Frisch Ármin, Bpest.
Frommer Miksa, Mohács.
}'ucbs B., BnlSsó.
Bánréti Fuchs Emil, Bpest.

T AGJAI

Greiner Sámuel, Ve~zprém.
Fuchs Gyula, Ka sa.
Greiner Sándor, BQdapet;t.
Fnchs J ózsef, Kecskemét.
Grosz József, Lippa. .
Fucbs Samu, Kecskemét.
Grosz József, l!ohács.
Fucbs Vilmos, Budapest
Grosz Leonora, Lippa.
(10 frt).
Dr. Grosz Lipót, Bpest.
Dr. Fuksz Ede, Szarvas.
Füredi Ignácz, Budapest.
Grosz Lipót, Kecskemét.
Dr. Fúredi Lipót,Vágujhely, Groszmann Adolf, H.-~-\ásárhely.
Dr. Fürst Dá-vid, Soroksár ,
Ganer Miksa, Csáktornya.
Dr. Groszmann Ignácz, L.Szt.-Miklós.
Gansei Ign., L .-Szt.-Mi.klós.
Geiger Zsigmond, Bpest.
Dr. Gruber Á.rmin, Bpest.
Grün Adolf, Gyon.
Geröfi Arnold, Budapest.
Gerstl Géza, Temesvár.
Grünbaum )fiksa., Bpest.
Glasner J ózsef, Budapest.
Dr. Grüner Samu. Zombor
(5 frt).
Dr. Glass Izor, id., Bpest.
Glasz Adolf. F ehérlemplom. Griinfeld .• Brassó.
Gödöllői izr. hitközség.
Grünfeld Jak., Sz.-Fehérvár.
Goi tein J ónt1s, Kecskemét.
Grünwald ámnel, Mohács.
Gold Sám .. Budapest (5 frt). Dr. Grünwald Zsigmond,M.Dr. Goldberg Ráfnel, Bpest.
Sziget.
Budai Goldberger Bertalan. Néhai Günsbe:rger ándomé
Budapest t l O frt).
alapítriny, KesatheJy.
Dr. GnUmann Jabb, Jf..Dr. Goldberger Ign .. P ée .
Goldberger Mór. Szegzárd.
&ipl
Gottmann Zsigm~ Bpeet.
Goldheim Lipót. Budape t.
Dr. GyémáDtJenó, .-V"-d.
Goldmann Jón ás. Finme.
Dr. Goldmann Yilmos. ll.- Gyöngyösi lóaaef, llohMs.
Györi és gy6~ egyNitt
ziget.
isr. hitkösség.
Dr. Goldstein lgn., Zombor.
Gyulai iar. hitkössAg.
Goldstein M. A. Fiume.
Baasz Adolf, Ujpest.
Dr. Gonda Ign~ Bpe t.
IIMu llanó vessprém.
Dr. Goth Manó. Kolossvár.
lf.u.sa )liba, K.-s.irL
Dr. Oraner "'ilmos, BpesL
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Dr. Haasz Simon, Szucsány.
Haber Samu, Budapest.
Hackei- Antal, Kecskemét.
Hahn Adolf, Sz.-Fehérvár.
Dr. Halasi Vilm., Veszp1·ém.
Dr. Halász Frigyes, Bpest.
Dr. Halász Ign., Kolozsvár.
Dr. Halmos Mór, Budapest.
Handler J ón ás, Buda1)est.
Dr. Hartmann Sánd., Bpest.
Dr. Hartstein Lajos, Dabreezen (5 írt).
..
Hay Gyula, Budapest.
. Hay Ignácz, Budapest.
Hay Károly, Abony.
Hay Mór, Abony.
Dr. Hecht Ernő, Budapest.
Özv. Hecht Katalin, Bpest.
Dr. Hegyesi Béni, M.-Sziget.
Heinfeld Gyula, Kassa.
Heinrich Miksa, Csáktornya.
Heller Ármin, Budapest.
Heilsinger Zsigmond, Bp est.
D1·. Hermann Manó, Mohács.
Hercz Dávid, Temesvár.
Herz Izidm·, Ráczkeve.
Dr.. Herz Mór, Budapest.
Herzfeld Mór, Vágujhely.
Dr. Herzog Manó, Kaposvár.
Dr. Herzmann József, Moór.
Hirsch Ignácz, Temesvár.
Hirsch József, Szegzárd.
Hirsch Sánd.,L.-Szt.-Miklós.
Hirsch Vilmos, Budapest.

HiJ:schfeld A. E., ~Iohács.
Hirschfold Béla, Veszprém.
Hirschfeld Izidor, Veszprém.
Hirschmann Adolf, Csáktornya .
.. Hirschmann Leó, Cs!tktornya.
Hochmuth Fer., Keszthely.
Hódmezővásárhelyi izr. hitközség.
Hoffmann Ármin, Bpest.
Hoffmann Kálm., Ráczkove.
Hoffmann Soma, Keszthely.
Dr. Hofmeister Juda, Halas .
Holitscher Vilmos, Budapest
(5 írt).
Dr. Hollósi Istv., M.-Sziget.
Holzmann Henr., Ráczkevo.
Dr. Horn Kár., Esztergom.
Hunwald Lipót, Kolozsvár.
Rupport GyLlla, Monor.
Hnszerl Sándor, Aszód.
Dr. Hűvös József, Bpest.
Inkei Emil, Arad.
Ipolysági izraelitastatus-quo
hitközség.
JanovitzMór,L.-Szt.-Miklós.
Jasnigi Sándor, Budapest.
J ellinek Henrik, Budapest.
Dr. Junger Lázár, M.-Sziget.
Jünker Gusztáv, Csurgó.
Dr. Justh, N.-Szombat.
Dr. Kabos Márto n, Csonopla.
Dr. Kahan Samu, M.-Szigct.
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Kalimann D ávid, Budapest.
Dr. Kanitzer Sándor, H.-11.Vásárh ely.
Karánsebesi izr. hitközség.
Dr. Kardos Alb., D ebreczen.
Kardos An tal, Kecskem ét.
Dr. Ká1mán Mór, Bpest.
Karsai Albert, Budapest.
Kassai Cllevr a-Kadisa (5 n-t).
Kassai izr. hitközség (25 írt).
Dr. Kaufmann D ávid, Bpest.
Dr. Kaufmann Józs., 1tiohá.cs.
Dr. Kayserling ~L, Bpest.
D1·. Kecskeméti L ajos, Kecskemét.
Dr. Kecskeméti L ipót, Nagyváract
Dr. Kecskeméti Bánd., Kecskemét .
Dr. K elemen Ad., Pancsova.
Kelem en Géza, Budapest.
Keller Arnold, Budapest.
Kellner Fülöp, ~[ohács .
Kemé.ay Dávid, Buda.1)est.
Kemény Dezső, Fiume.
Keszlcr ,József, Budapest.
Keszner I zidor, ~I. -Sziget.
Keszthelyi izr. hitközség.
Dr. Kircz Viktor, Yn zsecz.
Kirschner ~Iór, Kolozsvair.
Kisbéri izr. hitközség.
Dr. Kiss Arnold. Budapest.
Klein Bel'nát, U j pest.
Klein Dávid, M.-Sziget.

Dr. Klein Gyula, Kecskemét.
Dr. Klein Gyula, Budapest.
Klein H ermann, }.!ohá c .
Klein J akab, Temesvár.
Klein Jakab, ~I. -Sziget.
Dr. Klein József, }farczali.
Dr. Klein ~Iór,N . -Becskerek.
Klop fer ,J akab, Sziget-Pecse.
Kőbány~1i izr. hitközség.
Dr. Kohlbach B ertalan, Temesvár.
Dr. Kohn Ármin, Szigetvár.
K ohn Arnold, Budapest.
Koh n Gábor , He\'es.
Koh n H ermann, Csáktor nya.
Kohn Hermann, Temesvár.
Kohn .József, Bpest (5 frt).
Kob n D. N., Ar1ul.
Kohn ~ 'amu, ~ zombathel~~.
Dr. Kohn • ámucl, Budapest
(· írt).
Kohn. 'ándor. Yeszprém.
Kohn Sándor, ~!oh ács.
Kollár Dávid, Budapest.
Komáromi Chevra-Kadisa..
Komáromi izr. hitközség.
Konody Bertalan, BndapE'.sl
Korn,·ci Izidor, Budape t.
Koszterlitz Miksa, Bpest.
Kovtks Zsigm .. Háczke,·e..
KöváJi Fülöp. Kec kemét.
KöYes Bél~ Veszprém.

.

Dr. Kö,·e

Jenő,

YeszprtUD.

Kövesi József. Budapest.
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Kramer Antal, J\1obács.
Kramer Ármin, Szegzárd.
Krammer Vilmos, Szegzái·d.
Krausz Adolf, Budapest.
Krausz Á1·min, Veszprém.
Krausz Hermann, l'viohács.
Krausz Lajos, Keszthely.
Dr. Kr~usz ~ámuel, Bpest.
D1·. Kricshaber Adolf, Bpest.
Kron Sámuel, Szegzárd.
Kuffler Vilmos, Abony.
Kugler Nándor, Mohács.
Kuhn Bernát, Kolozsvár .
Kuhn Mór, H.- M.- Vásárhely.
Dr. Kun Miksa, H.-M.-Vásárhely.
Ifj. Kun Miksa, H.-M.-Vásál'hely.
Kunetz }llór, Szabadka.
Kunewalder M. testvérek,
Budapest (1O frt).
Dr. Kürti József, Budapest.
Küszler Henrik, Budapest
(5 frt).
Dr. Kux Ad., L.-Szt.-1tfiklós.
Dr. Kux Bernát, L.-Szt.Miklós.
Dr. Kux Vilm., Liptó- Uj vár.
Latzkó J ózsef, H. -~1.- Vásárhely.
Latzkó Károly, Budapest.
Latzkó Náthán, Budapest.
Lax Samu, M.-Sziget.
~ázár József, Budapest.

L ázár Soma, Reszthely . .
Lazarus Adolf, Budapest.
Dr. Lederer Béla, Bpest.
Lederer Dávid, Nagyvál·ad.
Ledm·er Ignácz, Budapest.
Lederer Lajos, Abony.
Dr. Lederer Sándor, Bpest.
Lendler Albert Adolf, Makó.
Lendvai Sándor, Ara.d.
L eopold Károly, Szcgzárd.
Dr.Leopold Korn. , Szegzárd.
Leopold Lajos, Szegzárd.
Lévai izr. status-quo hitközs.
L évai Antal, Kecskemét.
Leveleki Dániel, Sényő.
Leveleki Mór, Sényő (5 frt).
Liabermann Kálmán, Kassa.
Dr. Ligeti J ózsef, SzékesFehérvár.
Dr·. Linksz Ármin, B pest.
Littauer József, Mohács.
Dr. Loewy Lipót, Pécs.
Löffler J akab, Arad.
Dr. Löfkovícs Márt., Dabreezen (5 n·t).
Löw Ernő, Kecskemét.
Dr. Löw Immánuel, Szeged.
Löwenstein Arnold, Bpest.
LöwensteinBern.,Veszprém.
Löwy Dávid, Kolozsvát.
L öwy E. M. fia, Budapest.
Dr. L öwy J akab, Mohács.
Löwy J akab, V eszprém.
Dr.Löwy Kár., Sz. -Fehé~'Vár.

TAGJAl

Dr. Löwy Mór, Temesvár.
Ludasy Sámuel, Kolozsvár.
Lu.kács József, Budapest.
Lusztig Miksa, Szarvas.
Lusztig Mór, Arad.
Maislis Soma, Mohács.
Makói Chevra-Kadisa.
~Iandel Ede, Nyírbátor.
Mandel J ános, M.-Sziget.
·
Mandel Jenő. M.-Sziget.
Mandel József, N yirbátor.
Mandl Ignácz, H.-M.-Vásárhely.
Mandl. ~Iór, Budapest (5 frt).
Mandl Pál, Keszthely.
Dr. Marczali Henrik, Bpest.
Margalit Alfréd, Böhönye.
Dr. Mayer Ármin, L.-Szt.Miklós.
Mayer és Be1·ger, M.-Sziget.
Mayer Sándor, H. -M.-Vásá!·hely.
Maylander Lipót, Fiume.
Medgyesi Simon, M.-Sziget.
~Ieer ~Iárton, Budapest.
Meister Ede, Heves.
Mellinger Sándor, Budapest.
}Iessinger Jakab, Budapest.
D:r;. Massinger Lipót, Bpest.
Dr. Mezei Ferencz, Bpest.
Dr. Mczei Mór, Budapest.
(5 frt).
Milkó Jakab, Szeged.
)Iiskolczi Ármin, Mohács.
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Dr. Molnár Jakab, Mobács.
Dr. Molnár Gyula, Zombor.
Dr. Molnár Mihály, Bpest.
Monori izr. hitközség.
Moóri izr. hitközség.
Dr. Morgenstern Sti.ndor,
Budapest.
Dr. ~1oskovits Jenő, Debreczen.
Mosoni izr. hitközség.
~Iozés Bernát, Csáktornya.
~Iüller Ede, Szabadka.
Müller Lajos, Budapest.
Müller Lajos, H.-~1.-Vásárhely.
Müller ~Iór, Budapest.
~1üller Sámuel, H.-~I.- Vásárhely.
Dr. ~Iunkácsi Bernát, Bpest.
Münz Sámuel, Budapest.
Dr. ~1urányi Ernő, B pest.
~uraszombatiizr.hitközség.

Dr. Náday Gyula, Simánd.
N.-Becskereki izr. hitközség.
N.-K6rösi izr. hitközség.
N.·Sza.lontai izr. hitközség.
Náthán Soma, Budapest.
Nay Jakab, Veszprém.
Nay Rezső, Budapest.
Dr. Neményi Ambrus, Bpest.
Neu József, Veszprém.
Neubauer Adolf, Pécs.
Neubauer Vilmos, Temesvár.
Neuerer Ignáez, Karánseb~.
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Neuhanset· Sfmd.,Váguj h ely.
Noumann Alb., Csáktornya.
Dr. Nonmann Antal, Bpest.
Neumann Bern., Csáktornya.
Dt·. Neumann B ernát, Sz.Fohé1·vár.
Dr. Neumann Edo, N. -Kanizsa.
Dr. Noumann ,Jakó, Kisbér.
Neumann J ózsE:lf, H. -M.-Vásárholy.
Nomnann LiiJÓ t, Színerszeg.
N otnnn.nn Mózes, Csáktornya.
Hj . Dr. Neumann Sándor,
B uelapest.
N cumark Ign., l{eszthely.
Nouschloss Ödön és Marczell,
Budapest.
Nord 1\!Iór, Budapest.
Novits Miksa, Mohács ..
Nyírbátori izr. hitközség.
Nyirogyházai izr. iskolaszék.
Id. Oppenheim Adolf, UjKécsko.
Ormódy Imre, N.-Becskerok.
Or zág Dezsé>, lVI.-Sziget.
Országos mugyax izr. tanítóegyesület, Budapest.
Orvai Miksa, Kassa.
Ossmn.nn Pál, Keszthcly.
Osztreichcr 8ám., ~I. -Szigot.
P twcsovni izr. hitközség.
Pancsovai Talmud-Tóra
egyeE~ület.

Paskesz Mór, Veszprém.
Perényi Adolf, Temesvár.
Perl ,József, Kolozsvár.
Dr. P erl Soma, Budapest.
Dr. Perls Ármin, Pécs.
Pesti" izr. hitközség (8 frt).
Pesti Ch evra-Kadisa, B pest.
P esti izr. hitközségi :fiárvaház, Budapest.
Pető Vilmos, Keszthely.
Pfeifer Ignácz. Budapest.
D1·. Pick Gyula, Rácz-Almás.
Pillitz Dávid, Veszprém.
Dr. Pillitz Sámuel, Bpest.
Pintér Gyula, Abony.
PiTnitzer J ózsef és fia, Szegzárd.
Pirnitzer Lajos, Kalocsa.
Dr. Politzer Alfréd, Bpest.
Politzer Ármin, Budapest.
Politzer Áron, Veszprém.
Politzer Bernát, Budapest.
Politzer Mihály, Abony.
Politzer Mór, H.-M.-Vásárh ely.
Pollák Bernát, Csákto1·nya.
Pollák Ignácz, Szegzárd.
Pollák Kaim, Budapest.
Pollák L., Budapest.
Dr. Pollák Miksa, Budapest.
Pollák Sándor, H.-:M.-Vásár-

hely.
Dr. Popper Alaj., Debreczen
(5 frt).

TAG.JAI

Dr. Rosenberg Ede. Ó-KaPopper J. D., ~1ohács.
nizsa.
Popper KáJ.·oly, Budapest .
Dr. Popper Mór , Debreczen. Rosenberg F elix, F iumc,
Rosen b erg Ignáez, Bpest.
Porges B., Budapest.
Rosenberg L aj., C áktornyn.
Dr. Propper Géza, Bpest.
Prezlmayer Alajos, Mohács. Rosenber g Rnd., Csáktornyn.
Dr. Rosenberg Sánd., Arn.d.
Dr. R adó Antal, Budapest.
Rosenfeld Alfréd, Bpest.
Dr. Rakonitz ~fór, Bpest.
Rosenfeld Simon, '1Iobács.
Rapoch Sándor, Veszprém.
RauchwergeT Ármin, Cso1·ba. Rosenfeld Yilmos, Gyou.
Rechnitzar Samu, Székes- Rosenthal ])ftírk, )Iohtics.
Rosenthal 8., ~foh<lcs .
. Fehérvár.
Dr. Reich · :Miklós, Buda- · Rosenthal ~ánd., Veszprém.
Dr. Roth Adolf, L.-l"jvár.
pest.
Reichmann Ármin, Debre- Roth Albert, Budapest.
Roth Áron, Siklós.
czen.
Reinitz Mó1·, Szabadka.
Dr. Roth Emil, Alsó-Dabas.
Reismann Mór, N.-Várad.
Roth J akab, zemlak.
Dr. Reismann Simon, Kassa. Özyegy Rothauser Ign1íczné,
Reiter Károly, Szabadka.
Veszprém.
Rékási izr. hitközség.
Rothmann Jakab, N.-V1\rad.
Rémi Jenő, Budapest.
Dr. Rott Jakab, Budape t.
Dr. Réthy Ede, Vesz11rém.
S aengcr ~fór,
Fiume.
,
Dr. Réthy Mór, Budapest.
Salamon Armin. , zegzárd.
Reusz Károly, Budapest.
Sándor József, .Alsó-Dabas.
Dr. Richtmann Mór, Fiume. Sándor Mór. Lippa.
Robeim Ferencz, Mohács.
Dr. Sándorfi !liksa. VeszRobeim Károly, Zombor.
prém.
Rohonczi izr. hitközség.
Dr. Schnffcr ~Ic')r, Szaha.-lku..
Dr. várhelyi Rósa. Izsó, Schill. alamon , Budapest.
Szegr d (5 fr t).
Dr. Schiller Zsigm., Bpc t.
Dr. Rosenbaum Laj., Brassó. Schleifcr Izidor, Ke5ztholy.
Rosenberg Adolf, Veszvrém. Hchle~ingcr Jlcnua.nn. l:~ ••
Rosenberg Antnl, Temesvtir.
Szomb .. t.
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Dr. Schlesinger Ntltbán, L.Szt.-Miklós .
Schlesinger Samu, Budapest
(5 frt).
Schliesz testvérek, Zombor.
Schmiedl Albert, Budapest.
Schmitz József, 1\I.-Sziget.
Schön Albert, Bpest (5 frt).
Schön Bernát, Ujpest.
Schön Dávid, Budapest.
8 chreger Károly, H. -M.-Vásárhely.
Schreiber Gyula, Ujpest.
Dr. Schreiber Ignácz, Kecskemét.
Dr. Schreyer Jakab, Bpest.
Dr. Schulhof Rezső, Bpost.
Schwabach S. G., Pécs.
Schwarz Adolf, K.-Szt.-Pál.
Dr. Schwarz Albert, Csáktornya.
Schwarz D. Ede, Budapest.
Schwarz Guszt., Kecskemét.
Dr. Schwarz Gusztáv, Bpest.
Schwarz I. , Cs~ktornya.
Schwarz Ign . N., Uj-Kécske.
Schwa1·z Jakab, Kecskemét.
Schwarz Jakab,Vcsz1n·ém.
Schwarz J. H., Ujpcst.
Schwarz Mttrkus, Temesvár.
Schwarz 1t-Iihály, N.-Becskcrek.
Dr. Schwarz Mór, Bpest.
Schwa.rz Sámuel, Budavest.

Schwarz Simon, Budapest
(5 frt).
Schwarzkopf Ign., A.-Dabas. .
Schwelb Mór, Italocsa. .
Seiner Lipót, Szegzárd.
Beltmann Lajos, H.-M.-Vásárhely.
Sessler Lipót, N.-Szombat.
Sichmann Mór, }!. -Sziget.
Sieglmann D., Kassa.
Simon J almb, B pest (5 frt).
Simonovits J ., Kassa.
Singer Dávid, Lippa.
Dr. Singer J akab, Bpest.
D1·. Singer J ózsef, L.-Szt.~Iiklós.

Singer Sándor, H.-~!.- Vásárhely.
Singer testvél'ek, Budapes t.
Siófoki izl'. hitközség.
Dr. Sonnenfeld Bernát, Vág·
Ujhely.
Sonnenfeld L. és fiai, Uj pest.
Dr. Sorger Miksa, Gathaja.
Spatz tcst vél'ek, Budapest.
Spitzel' D. H., Budapest.
Spitzer Gyula, Budapest.
Spitzer Ignácz, Heves.
Spitzer J akab, Temesvár
(8 frt).
Spitzer Lipót, Szemlak.
D1·. Spitzer J\'Iór, V.-Ujhely.
S11itzer Mór, Heves.
Dr. Spitzcr Mór7 Zombor.
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Dr. Spitze1· Mór , Veszprém.
Spitze:.: Vilmos, H eves.
Dr. Stadler Károly, B.-Szombathely.
Stn.rk Ármin, L.-Szt.-1\Iiklós.
D1·. Steiger Lajos, Bpest.
Stein D ávid, Nyitra.
Stein Manó, Budapest (5 írt).
Stein "h'Iiksa, T.-Szt.-Miklós.
Steinbe1·ger H e1·mann, Kalocsa.
Steiner Ármin, Budapest.
Steiner Ignácz, Marcza.li.
Dr. Steiner János, Lippa.
Steiner Jónás, Veszprém.
Steiner József, Budapest.
Steiner L. J ózsef, H.-M.-Vásárhely.
Steiner Manó,L.-Sz t.-Miklós.
Steiner Sámuel, Veszprém.
Dr. Steiner Zsigm., Bpest.
Sterk Adolf, Budapest.
Sterk Lipót, Budapest.
Stern Ábrahám, Budapest.
Dr. Stern Géza, Budapest.
Stern Jakab, Nagyvárad.
Dr. Stern József, Budapest.
Stern Károly, Pécs.
Stem Sámuel, Veszprém.
Stern Sámuel, M. -Sziget.
Bternberg Jen(), M.-Sziget.
Stra.usz Adolf, Budapest.
Strausz Sándor, Csáktornya.
Sza.bó Imre, Veszprém.

Szabó J ózsef, Budapest.
Szabolcsi MikSa, Budapest.
Szalkai Emil, Nyil·bátor.
Szántó Bertalan, Kolozsvár.
Dr. Szántó Kálmán, Kecskemét.
Dr. Szántó L ajos, Kalocsa.
Szatmár i l\IóT, Budapest.
Szegedi Chevra-Kadisa.
Szegedi izr. hitközség (5 frt).
Székely Ferencz, Bpest.
Székely Salamon, Arad.
Székesfeh érvári izr. hitközs.
(8 frt).
Dr. Szemző Gyula, Szarvas.
Szemző Sándor, Kecskemét.
Sz t.-LőrincziChe vra-Kadisa
Szt.-Lörinczi izr. hitközség.
Szt.-Lörinczi izr. nőegylet.
Szép Lipót, Veszprém.
Szerényi Ármin, Budapest.
Szigetvári izr. hitközség.
Dr. Sziklai Salamon, Bpest.
zilágyi hlór , Zombor.
Dr. Szilágyi Vilmos István,
Zombor.
Dr. Szilárd Bertalan. Alsó·
Dabas.
Dr. Szilasi Zsign1ond, Pécs.
Dr. Szili Adolf, Budapest.
Szirtes Ignácz~ Péos.
Dr. Szobl Ármin, Uj-Kécske.
Szombathelyi iu. tantestület.
Dr. Tauszig Antal, Moháos.

TcmoRVth'-g~·árv,1rm~i i ?.l'aűl.

Vit v. n.tvit1, llOVP:'i.
W n.ldn,pfol .Táuos, Budn.pest.
,V,lllfiscb Ármin, Arad.

h itJcözsóg.
Tenozm· PtU , Bntlft})O!=it.
Tih1myi .Tulmb, l::)orokstír.
Dr. Tobuti LiJ)Ót, Bpcst.
Ujkéoslwi izr. hitközség.
Ujpesti izr. hitközsóg.

W ech slor Adolf, N.-Várn.d.
'V eid i ng<W 81íUclor, ~ombor.
'Voin cr Adolf, Uj-Kócsko.
\Veiner I{,\roly, BndO.l)Cst.
Dr. \Voinor :Márk, K6szeg.
'V eiustein Ármin, K1tssn.

Ungár Ilt'nrik, Bn dttpű~ t.
U ng1h· .Iguttoz, H oYes.
UngfÍ.r Hn.htmon, 1\..ooskomét.
Dr. Ungth Simon , SzcgzfÍ.l•t1.
Vtlchsmnuu Samu, Kllssn.
Yfigujholyi izr. nls6 roálisk.
Vágujh('lyi izr. hitközség.
Dr. Yaisz Stíndor, Bpest.
Dr. Y«jdtt Bélll, Abony.
·r n.j da Lnjos, Bncln.pcst.
V árndi D th"id, Czoglócl.
Ytírnai Ármin, 1\I.-Sziget.
Vt,iszmn.nn lgnácz, Hovcs.
Dr. Vonetinonor Laj., Csnrgó.
Ve1·seozi izr. h itközség.
Yc zprémi iz1·. hitközség.
D1'. Vesr.p1·émy Vilm., D ebro-

'Veisor Gynht, l\Iol11tcs.
Dr . \Voisel' Ktholy, Rpcst.
' Neiss Adolf, Abon ..
" 7oiss Adolf, Bndnpcst.
' Veiss Ac1olf, Uü)est.
\V ciss Á1·min, KolozsvfÍr.
'Veiss Ármin és fi 1~, Ujpcst.
Dr. W oiss Béln., Knssa.
D1·. \Yoiss Bern., Dclrreozen
(5 írt).
\Voiss Elek, Yeszp1·étn.
Dr. Weiss Ign,tcz, Esztergom.
W eiss Jakab, M.-Sziget.
Weiss Jakll.b, Veszprém.
'V cis g J1tknb, Moluícs.
ci ss .Tówís, H ovcs.
Dr. " Toiss József, Kolozsvttr.
V.f ei ss 1\fix.,H.-lYI.-Vtísál'h oly.
, y ciss Lnj os, Moluíc .
\Vciss A. :Manó, Yoszpl'ém.
Vvoiss 1\I,t.rtou és ti n, H. -lVI. Ytístírholy.
Dr. 'V ciss Miksa, Kolozsnh.
'Vciss 1\[ór, Kolozsnh.
Or. '\"piss Simon, Kalocsa.

Dr. rr,t,m~zig- Elllil, Molliír ~.
Tttnszig Vilmos, "zttbacllut.

ozen .

D1·. Vitlor Zsigmond, Bpest.
Dr. Yioln Ödön, Szombath oly.
Dr. Yisonhti S01na, Bpest.
Vitéz Anhll, KcoskcmM.
Vitéz Gézn, Koc~kemét.
Vitéz László, Kecskemét.

'y
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Woiss Simon, l'vf.-Szigot.
Woiss Tiv., N.-Kanizstt.
J)r. \\Toiszburg Gyuln., Bp m~t.
,
~
k
Wortheinlor Armin, Szé (\S·
Fchér vó.r.
Worthoimcr Sam., Uj -Hódos.
Dr. \Vilhoim Arnold, H. - ~1.V!ísttrhcly.
Wint01·borg Ad., N.-Szmnbat.
Wintornitz Gyula, Ujpcst.
Wodin.uor Arthur, Bpost.
'Volf Albert, Budapest.

W olf Zsigmond, ~fohács.
Wolfner Gy ul a, Budape t.
W olfner J akab, Ujpcst.
\V olfn er J ózsef, Budape t.
Vlolfner Lajos, Budape t.
\Volfner Tivadar, Budape t.
\Vollák Hezső, Csáktomva.
W ollák om a, Budapest:
Zilzer alamon Budape t.
Dr. Zoliner Béla, Budape:st.
Zombori Chev-ra-Kndisa.

( frt).

IZRAELITA NAPTÁR
AZ 1895. POLGÁRI ÉV SZÁMÁRA.
Január.
1 5655. Tébéth 5.
5 Szombat. Vajjiggas
6 Tébéth 10. bőjtje.
12 Sz. Vajj~chi
19 Sz. Sem6th
26 Sz. W á-érá
- Sebát újholdja.

Február.
2 Sz. Bó
9 Sz. Besa.llách

16
23
24
!5

Sz. Jithró
Sz. Mispátím
Seká.lim
AdAr újb.
Ujh. 2. napja.

Márczius.
2
3
7
9

Sz. Terúmá
Adár 7. n.
Eszté1· bőjtje
Sz. Teczavve
Zákhór

10 Púrim
11 Súsán Púrim
16 Sz. Ki thisszá
-Páró.
!3 Sz. V~jja.khél-Pekúdé
- Hachódes

26 Niszán újb.
30 Sz. Vajjikrá.

Április.
6 Sz. Czáv

-

Babbáth haggádól
8 P észach előestéje
9 Pészach 1. n.
10 Pészach 2. n.
13 Sz. Chól Hammóéd
15 Pészach 7. n.
16 Pészach 8. n.
20 Sz. Semini
24 Ijjár újb.
!5 Ujhold 2. n.
27 Sz. Tazria.-Meczóra..
Május.
4 Sz. Acharé-Kedósim
11 Sz. Emór
12 Ómer 33. napja
18 Sz. Bebar-Bechukhóthái
24 Szivan újboldja
25 Sz. Bamidbar
28 Sabúóth előestéje
29 Sabuóth 1. n.
30 Sabuóth 2. n.

!unius.
1 Sz. Ná.szó
8 Sz. Beháalóthekhá.

4 1

IZR. NAPTÁR

15 Sz. Selach
22 Sz. K6rach
- Tammúz újboldja
23 Ujhold 2. n .
29 Sz. Chukkath .
Julius.
6 Sz. Bálák
9 Tammúz 17. bőjtn.
13 Sz. Pinchász
20 Sz. Matt6th-Masszeé
22 Áb újboldja
27 Sz. Debárim. Chaz6n.
30 Áb 9. böjtn.
Augusztus.
3 Sz. V áethchannán
- Náchamú
5 Áb 15.
10 Sz. Ékeb
17 Sz. Reé
20 Elúl újh.
21 Ujh. 2. napja
24 Sz. Sóf~tim
31 Sz. Ki théczé.
Szeptember.
7 Sz. Ki tháb6
14 Sz. Nicczábim-Vájj élekh
15 Szelich6th 1. n.
·18 R6s-Hassána. előestéje.
19 Rós-HaeBána t. n.
- 5656. Tisri 1.
20 Rós-Hassána !. n.
21 Sz. Háazinú
!! Gedaljá. bőjtje

Az IMIT :Évkönyve 1895.

27 J 6m Kippúr el őestéje
28 Sz. Jóm Kippúr.
Októbe1·.
2 Szukk6th előestéj e
3 Szukkóth 1. n.
4 Szukkóth 2. n.
5 Sz. Ch61 Hamm6éd
9 H 6sána rabbá
10 SenüxU aczéreth
11 Szimchath thóra
12 Sz. Berési th
18 Karebesván újb.
19 Ujhold 2. n.
- Sz. N6ach
26 Sz. L ekh -lekhá.
Novembe1•.
2 Sz. Vajjérá.
~ Sz. Ohajj é-Szárá
16 Sz. T6led6th
17 Kiszlév újh.
18 Ujholcl 2. n.
23 Sz. Vajjéczé
30 Sz. Vajjislach.
Deczember.
7 Sz. Vajjéseb
12 Chanukka 1. n.
14 Sz. Mikkkz
17 TáWth újb.
18 Ujh. !. n.
19 Chanukka utolsó n.
!1 Sz. Vajjigps
!8 Sz. Vajjechi
!9 Tébéth to. MjtJe.
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