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EGY BABERLEVEL A KOSSUTH , , 
KOSZORUJABA. 

Kossuth születésének szá.zadik évfordulójára. 

Ott, hollevélhullató őszszel sugár szőllöindák gaz
dag termésére emeli kését a vinczellér, hogy azt 
az aranycsillogású gyöngyöző nedvet sajtolja majdan 
belőle, melynek csupa tűz ereje hírét viszi világszerte 
az istenáldotta magyar föld kipusztítbatatlan termő 
képességének: a H egyalja lankás oldalán fakadt száz 
évvel ezelőtt szüret táján a Kossuth-nemzetség száza
dos törzsfáj án az a csodálatos új gyümölcs, melyben 
összeszoruini látszott a magyar fajnak minden za
matja és minden ereje, mely a belőle kiáradó tűzzel 
egy nemzet szunnyadó indulatait gyujtotta lángra és 
ez égésnek dicsőségét három földrészen vitte széjj el. 

Száz év - megannyi percz csupán a történelem 
ó1·áján. De milyen perczek voltak azok! Nemzetü.nk 
létele forgott koczkán némelyikben s csak kevés volt 
olyan, a melyet egész j övendönkre kiható elhatározá
sok és alkotások nem tettek emlékezetessé. De minö 
más is a nemzet ma, mint volt száz évvel ezelőtt ! 
A tudomány tanítása ezerint testünk legkisebb ré
szecskéi szüntelen elváltozásnak vannak alávetve, de 
mig minden sejt újjal cserélődik föl, az életnek jelen
tékeny része telik el. A magyar nemzet pedig az 
utolsó évszázban, nemzeti lételének alig egy tized-



8 EI SLE R MÁTYÁS 

résznyi tartamába,n minden alkotó elemére más lett, 
megújhodott. Sőt aránytalanul nagy részében ép ez 
idétt alakult csak ki. Hisz a népnek milliói azelőtt 
nem is voltak szerves alkatrészei. Csak a 48-iki alkot
mánynak a rendiség rozzant korlátait azétromboló s 
a föld népének nagy tömegeit felszabadító törvényei 
gyarapították meg a nemzettestet oly eladdig felhasz
nálatlan elemekkel, melyeknek fri ssen lüktető élet
nedve mintegy transfusio útjá.n belekerülvén a nemzet 
szervezetébe, annak lomhán keringő vérét sebesebb 
mozgásra indította s melyek a maguk szűz erejével 
új rugalmasságot vittek bele a régi . petyhüdt ta
gokba is. 

S e szinte példátlan átalakulásban senkinek több, 
döntöbb 1·észe nem volt, mint Kossuth Lajosnak. 

Igaz, a szabad eszméknek hódolt akkoriban minden 
polgárosult nép, de az európai levegő ez illó alkat
részeit rendkívüli egyéniségének súlyával Kossuth kö
tötte meg nálunk törvényes intézmények szilárd tö
megévé. Igaz, a korszellem jól felszántotta a talajt, a 
hova a demokráczia eszméinek magvait elvetette, de 
kikeiteni e magvakat csak a Kossuth tűzlelkének ér
lelő melege volt képes. És igaz, a népszabadság fen
költ gondolata iránt megvolt a kortársakban a lelke
sedés rajongása, de a kivitel energiájára Kossuth vál
totta fel azt. · 

Már egyedül ennyi elegendő jogczím volna ahhoz, 
hogy hódolni siessen Kossuth emlékének a magyar 
zsidóság is, a melynél azorosabban alig forrott össze 
a nemzet érzés- és gondolatvilágával bárki is mind
azok közül, a kiket a Kossuth irányította mozgalom 
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184 -ban a nemzet alkotó részeivé tett. Pedig töxté
-.oelm1:i.nk e na.gyszerű percze, molynek vjharszele 
századok szemetjét seperte el, a zsidókról nem törülte 
le a jogtalanság szégyenfoltj át. Ámde lehetséges volt 
volna-e, hogy rab nemzet tegyen szabaddá bennün
ket? A mi emberi jogainkat meg kellett hogy előzze 
a magyar népnek részeltetése a nemzeti jogokban. Ez 

• pedig a Kossuth érdeme. És következésképen mégis 
csak ő tette lehetövé a zsidók emancipa.tióját ~{agyar
országon. 

Ime különös jogczímünk arra, hogy egy boglárt 
tűzzünk a méltánylás koronájába, mely joggal fénylik 
a Kossuth fején. 

De közvetlenül mit sem tett Kossuth az emanci
patió érdekében? És mint vélekedett rólunk zsidók
ról ? És h ogy an i tél t vallásunkról ? 

Kossuth saját nyilatkozatai alapján megfordított 
.sorrendben kisértjük meg feltett kérdéseinkre a vá
laszt megadni. Aligha felesleges munka ez, hiszen 
Kossuth sokoldalú egyéniségét erről az oldalról köze
lebb még be sem mutatták. És időszerűtlennek sem 
mondható, mert az itt szóba kerülő kérdések nagy 
.része éllel bír többé-kevésbbé még ma is. 

l 

Nagyobb összefüggésben és kimerítően nem nyilat
kozott Kossuth a zsidó vallásról és így nem tudhat
j uk, milyen jelentőséget tulajdonított neki az emberi
ség eszmei háztartásában. Pedig érdekelt volna tud
nunk, hogy a mit nagy irók és nagy államférfiak oly 
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HCJ~Uft h céHlll t(dC, rrdn t VÚI c• kc~d oLf, VU ll (LH\1 n lu ól J( OHHlltlt, 

.., Jd h·ónalc (~H (t l htrnfó.dhínaJ< ogyil·án1, nu,gy volt. ÁíWrt

bnu (~ hi~H-myát'~ll no ro i A tn er t o v n, lJ á,H1l nkat ld>~o l ohbr/51. 
MugiHrrl orJwclhio ve lo nom iH vo l t Horn olot, Hom al 
kn lmn. Ar;. o l tt •óp~JJi Jcözvólornóny nltkoribttn ugyan 
Hoknt foglu,]ko~oM, a zHidókórd óAHol, do nom f4i 2s idóaág 
JcónlóHóYoJ. Ufl>hbi or;ak a·nnyiban órdolcolto, s:t rnony
nyíbt n n, ~Mid óJuutk tt~ ítlln,m hor;. vtt16 viazonyth·a be
folyáRSI-d vlJit. llyon l<i)zvotott órrlolt pedig ROhfliRom 

vor;.of, v•t,htmely tftl'gy tnólyobh iHmora11ób o~. 

A bihlilú l<OrHznk Hom volt n,l<ko r killönHa ó.t'<lokH5-
dtH4 tft, l ·~yu,. A H'/.ontirtiH tudornányánnl< ujnbb órUl,iji 
fotl oudülc'Hw rL H~á,r,ad má,Ho<lil< fo) óro oHik. Azonbn,n 
vnll tíH unk kútfojót, n hibliát iRmorto Kor-u~uth, hiHzon 
hoH~ócloihon ÓH lovoloihon ~yo.kran iclö~ helölo, óa 
rftgyogó OH11ntói n ok nom ogy gy<;ngyót ft aYJontirlis 
g<nldolntt'u:jnnu,l< mólyóldH ho~ttt fol. M óg oh:ttgtt(ló 
nyulvót, iH (> lykor hihliu,i htttfiH i hletj »Htt.{ ó~o~ a~inelt

bc n ~nv,du,~ RftiluH(LL norn ogyHV.tH' biblittÍ AZÓIIÍHfHtl, I<Óp· 
rwl f,uHYJ Í m(lg I<Hí'Jvotl tm oh hé, fo t·clulttltOHn,bluí. 

A rnonnyiro l(oHAuth n Hí'Jonti:níHból éa ta,ll\11 tL gyn
l<orl tLtbó l - hrtllolnttH u f;f\,n vagy HoJ,tt mugfigyelésoi 
rdnpj 1\,)1 - tudo:tnfÍRt Hí'JOl'í'JOtt tt í'J~Ícl ó Vttllfi~ lényeg Ó· 

riU, tLv.t, ]( ót ldi l l)nböv.é~ a,lltotö olertlböJ llttjn, ösAzotóvo. 
(PoHti llir)n}) 1844. tnódnH fi.) E~ok 1. 11 vttlóHt\,goA elog
mák H o~ek rwk rnogfoloJ ő H~ontoHU,ott t• ituttló,~, 2. •~v•Ll· 
ItiHoR Hí'Jabályok HY~inóhe öltöztotoM pol i.tiktti inHtitu
t.ibk ,,, A." n~yl<ori zHidóállnm t, hoo,ltrntilnu~ ~v.orvo."otó .. 
nhk mclgfalollS ft vnlláHtutk o~ n jüllogt1, mt1ly MózeHnok, 
tt c~ nn~y Htf\ftuRfórfiúnal< • bölc,.waégó1·e vall. Azonhn,n 
nmu. ccJwlit,ikni inHtitutiók,, fontartt\Hf\t n jolonhnn 
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mÁr nf•m tu.l'tja ezélezo1·íinok, sőt inkább lni rosnak. 
Ugy~t.ni H folveti a1.t a kt>rcl óAt: nöp-o még ma H, zaj dó
Hág, ftvu .. gy CHup(tn vallú.sfelokezet 'l Mindoneaotre lét
jogo, hor11nkhn,n < ~Futk zHidó vaJlfiHfolol<ozetnok van, do 
nom töhh(• ~Hid ó nópnok. Jlogy podig ez az r lnevozós 
még mu, iR j árjn., abLan mogorősít.éArt hí.tt.a annak n. 
nózotónok, hogy amtt poli tiluti inatitutiók ható Ol'Ővol 

bÍl·n~k móg a zHidósághan. Ezt pedig nom tndta ho
lycaolni, m<' rt akn.d ályát l fitta ho nno a zAidók telj or; 
oJnemzoti oRodéHónolc. CHak ogyotlon orsztlgról tud, a 
hol n. zHiclóAág mor<5Lon cfiak valHtA foloke?:et, különben 
poclig vórszcri rü vnló J·óazo ar. orHzág n ópénol<, tohtít 
•~ ol·odct i H~oroeFw nfaj 1> éH oz N n hin.. 

f<o aH11 th ozért fl! zAiclö vallást H lirgőson reformra 
sYJorulónal< hi Uo. Sej telmo som le\ vén vall Á.H ttnk kc
sőhbi fojJődéséJ·é) l, n tn1mu<lot e~;ak novéről iA
moxt~o nzt véHo, hogy n ~HidóRÁ,g a bibljai kor 
v<"~óvol fojlé>dóac'lhon egyszelTe megtUlott R nzóta egy 
tapo<ltnt, som mozclnlt olőhbre. Az úgynevezott rabbi 
niltuA olemekot holmi t~oJ dáAnalt -foldásnal< tartotta, 
molynok eltávolitáHa eJA() sorban magánalt n. zsidóaág
nnk érdoko. A kor hatáBa ttltt.tt ~íllott e diagnoais meg
állapítáRában ópúgy roint a~ orvosezer ajánlatában. 
UgyaniA napolooni mintára Hyno(lUR egybohivá.atH ja
v.-.Rolta, molynek hivatáHtt volt volna ama •'politikai 
inRtitntiók ,, kirokosztóse a z Ai dó vallásból. A t•abbi lea t 
ol i tól to, mivel a HynodnH lóta·oj öt tét nom azorgalmaz
M.l< és l<óA.r.nol< nyilatkozott egy o1apíta11cló Hemüut
rinm ozóljaira nlf\.írást nyitni 1Rpjltban, .. hn ('ZÁ.ltal n. 
költAönöH eml)orHzoretot, ogy il< eliada la némileg oW
mozclitható,,. 



12 !<}ISLICR MÁTYÁS 

Kossuth itt egyetemes európai nézet hatása alatt 
állott, melyet a zsidók közül is számosan a maguké
nak vallottak, de a mely ezzel természetesen nem lett 
alaposabb. Tévedése tehát érthető, a minthogy men
teni is lehet szándéka tisztaságával ; mert c z élj a nem 
volt más, mint a zsidóságot közelebb hozni és majdan 
i elj esen beolvasztani a magyarságb a. 

A zsidó erkölcstanban ellenben nem talált semmi 
kivetni valót. Ime saját szavai : <1Ha moráljokat gya
nusítja valaki; megilleti őket a nemes indignatio 
büszke szava, mely komolyan visszautasítja a rágal
makat - mert e1·kölcstanjok szintoly tiszta mint 
akárkié. » Különösen lelkiismereti kötelességének tartja 
visszautasítani azt a vádat, mintha a zsidó nem is
merne közérdeket. Neki magának - úgymond -
sokszor volt alkalma zsidókkal úgy a cselekvő ember
szeretet, mint a közjó mezején találkoznja, De termé
szetesen a közérdek iránti lelkesedés mindenütt csak 
egyes szebb jellemek vonása, nem a nagy sokaság tu
lajdona. 

II. 

Kossuth j ól ismerte a zsidókat, igaz, főképen az 
1849 előtti magyarországi zsidókat. Már gyermekkorá
ban is kétségtelenül sokukkal került össze, hiszen 
szülömegyéje e1·ösen zsidóiakta vidék maiglan. Erre 
mutat az a hagyomány is, mely a sátoralja-ujhelyi 
zsidó (( szentteh való regényes találkozásáról széltiben 
~l volt terjedve. (Magyar-Zsidó Szemle II, 322.) Utóbb 
Pozsonyban és Pesten, ezekben a zsidókkal is népes 
városokban laktában sem kerülhette el a velük való 
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érintkezést, kivált hivatali minőségében. Csak az kár, 
hogy ez érintkezés részleteiről oly keveset tudunk. 

Kossuth itélete a zsidókTól értékes tanusága nem 
csak a saját éles szemének és roppant emberismere
tének, melylyel a czéljaira alkalmas egyéneket az ö 
soraikból is a körülményekhez képest elég sürün 
tudta kiválasztani, hanem maguk a zsidók mostoha 
viszonyok közt is mindenkép bevált emberi és haza
fias tulajdonságainak. Már az alsó tábla 1847. deczem
ber 18-iki ülésén fényes bizonyítványt állít ki a zsidók 
magyarosadási törekvésén ek (Kossuth Lajos Ország
gyülési Beszédei 2 I, 25. 26. Pesti Hirlap 1844. máj. 5) : 
((Bár más ajkú népek is oly ha~lamot tanusítanának 
nemzetiségünk előmozdítása, tekintetében, minta zsidókr 
kik a nevelés körül is kitünő en buzgólkodnak. l) ily lel
kes szavakkal utasítja vissza a hírhedt szatmári követ,. 
Kende Zsigmond, mél'téktelen kifakadásait a zsidók 
ellen. Erkölcsi integritásukért pedig még ennél is. 
nagyobb melegséggel szállott síkra. <<Ha bűn, ha er
kölcstelenségl ha gáncsot érdemlő van a zsidókban -
így írja már 1844-ben és ismétli később élőszóval is 
az említett ülésben az útszéli vádaskodással szemben
a zsidók többségének nem mint zsidóknak, hanem 
mint embereknek a keresztényekkel közös bűnök, 

közös tulajdonok. 1> És a ki figyelemre méltatja a 
bűnügyi statistikát, egy haJ szálnyival sem fogj a azt 
kedvezőbbnek találni másoknál, mint a zsidóknál. 
Pest vá1·os követének állítása ellenében pasitiv adato
kat tudna felhozni, hogy az úgynevezett heti vásári 
uzsoráso~ közt is több keresztény találkozott, mint 
zsidó. És ez kimondhatatlan erővel szól a zsidók mel-
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lett, a kik, ha a másfél évez1·ed üldözései és nyomor
gatásai következtében teljesen elzüllöttek volna is, 
nem volna csodálatos. Hogy ellenkezőleg ennyire 
meg tudták óvni erkölcseik tisztaságát, <1valóban igen 
nagy becsületükre válik». 

Miben látta hát okát Kossuth a zsidók elleni gyülö
letnek? Erről egy későbbi időből való levelében (1882 
okt. 11. Kossuth La j os Iratai IX, 525- 528) igen 
világosan fejti ki nézetét. <lA dolognak két oldala 
van - úgymond - egyik a középkor sötétségének 
hagyománya: a zsidógyülölet; másik bizonyos köz
gazdászati és társadalmi bajok, melyek amannak tápul 
is szalgálnak és ébresztésére fel is használtatnak .. . 
A nép érzi a nyomort, de nem tud magának okairól 
számot adni s «malaisere)) spekulálva a középkori 
zsidógyülölet előáll s azt mondja: te szegény, nyo
morgó nép, megmondom én neked, mi a te nyomorod 
oka: a zsidó. S természetesen az a viszhang kél: 
• Ü ss ük a zsidót ! )) 

Az itt leírt betegség kettős okának megfelelően az 
orvoslásnak is kettős szerét ajánlj a a függetlenségi 
pártnak, melyhez levelét intézi, de úgy, hogy az 
egész nemzet is értsen belőle. Egyfelől a j ogegyenlő
ség sérthetetlenségének határozott megóvása mellett 
t~minden erélylyel rajta kell lenni, hogy a zsidóság a 
magyar nemzetbe beolvadj on, vele assimilálódj ék. 
Ezért küzdeni a törvényhozásban (polgári házasság) s 
valósitása körül tettel, példával eljárni,,, amit a zsidó
ság is a maga közremüködésével előmozdítani tarto
zik. Másfelől szükségesnek tartj a, hogy a nemzet 
:figyelme praktikus térre, a közgazdasági és socialis 
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bajok elhárításának munkájára tereltessék <IS ne néz
zék összetett kézzel tétlenül, miként uszíttatik .bele a 
közérzület a << zsidókérdésbe )) ( <c szégyen és botrány, 
hogy Magyarországon még ez is lehetséges ~,, írja 
J{ossuth a levél elej én), «melynek a mellett, hogy a 
XIX. század magyarját a középkorba akarja vissza
lökni, még az a nevetséges hibá j a is megvan, hogy 
absolute nincs semmi possibilis czélja, kivéve a gyű
lölködésben kéj elgést és hozzá még ezt is német min
tára. 1> 

Mondani sem kell, mily becsülhetetlen értéket kép
visel Kossuth ez állásfoglalása az örök igazság és 
emberi máltóság szempontjábóL Hogy javasolt orvos
szerei hatályosak-e, az persze kérdéses marad ; a fen
forgó betegség krónikus és egyetemes európai, nem 
lokális és speciális nemzeti baj. De érdekes megfigyel
nünk, hogy Kossuth lángelméj e itt is rátalál azokra 
az eszközökre, malyeknek alkalmazása, legalább az 
adott viszonyok közt, kétségtelenül a legtöbb ered
ménynyel kecsegtet. 

lll. 

A közkeletű felfogás Kossuthról az, hogy nem volt 
zsidóba.rát. Nem is volt az a szónak banális, váll
veregető értelmében. Több annál : emberbarát volt. 
Amint csak az övéhez hasonló nagy szív tud szeretni, 
úgy szerette az emberek egész nemét. A szabadságot 
pedig nem kevésbbé szerette és azért volt szivének 
legforró b b vágya : szabadnak tudni minden embert. 
Legkorábbi úgy, mint legkésőbbi nyilatkozatain ez az 
alaphang vonul végig: a polgári jogok élvezete füg-
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getlen attól, ki melyik templomban imádja istenét .. 
(Pesti Hirlap 1843 febr. 9. J 844 máj. 5. Országgy. 
Besz. II, 72. 74. Hasonlóan h ·atai IX, 359. 527.) 
És hogy a zsidókat e jogokból kizárni nem akarta, 
azt legjobban bizonyítja, hogy az idézett nyilatkoza
tot épen reájuk való vonatkozással tette meg. 

Csak természetes tehát, hogy elej étől fogva a leg
határozottabban foglalt állást a zsidók teljes emanci
patiója mellett. És nem tette azt függővé semmi fel
tételtől, mert a mi feltételt a nemzet legjobbjaival 
együtt Kossuth is szabott, azt az ő figyelemreméltó 
distinctiója szerint nem a politikai. hanem a társa
dalmi emancipatióra értette. A kettő közötti különb
séget így formuláz ta (Pesti Hirlap 1844. május 5.) : 
c1Amaz egészen a törvényhozás határozatától függ, (\Z 

csak annyiban, a mennyiben a socialis egybeolvadás
nak törvényes akadályait el kell hárítani , hogy a tár
sadalmi emancipatió lassú menete bekövetkezzék. Es. 
így hiszszük és vallj uk, hogy a politikai emancipatió 
a kérdést be nem végzendi ugyan, de annak ideje el
következett. S hiszszük, hogy minden ok, mi a zsidók 
állítólagos erkölcstelenségéből ellenhozatik, erőtlen, 
gyönge~ szeretetlen. » 

A ki ezek után, és hozzá véve még összes későbbi 
idevágó nyHatkozatait is, azt hiszi, hogy Kossuth a 
zsidók politikai emancipatióját bármely feltételhez 
kötötte, alaposan félreértette öt.~ De az igaz, hogy 

. * Csodálatos, hogy oly •tudós fö,. (Kossuth szava.) és 
világos elme, mint t öw Lipót is r észben ebbe a hibába esett. 
L. czikkét Pesti Hirlap 1844 jnnius 2. Egészen méltánytalan 
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volt egy időpont, mikor nem vélte tanácsosnak az 
egyenjognaágról törvényt hozni, épen a zsidók érde
kében. A kérdés régtől fogva napü·enden volt és 
Kossuth a megoldásáért küzdők első sorában. 1843-ban 
a pesti zsidó kézműegyesület megalakulását adva hí
rül, Kossuth aggodalmának ad kifejezést, hogy a kik 
eddig a. zsidó-egyenjogusítás ellen azt hozták fel, bogy 
a zsidó sem földművelésre , sem mesterségekre nem 
hajlandó, most viszont azzal állhatná.nak elő, hogy 
már még a mesterségekből is ki akarnak másokat szo
rítani. Azonban biztatja az alapítókat, hogy ne enged
jék magukat elkedvetleníteni, annál kevésbbé, mivel 
cc egyesületükkel hathatós lépést tettek ama minden 
jók által buzgón óhajtott időszak felé, malyben a pol
gári jogok osztogatásánál nem kérdik azt, hogy iste
nüket me ly templomban imádják •>. (Pesti Hirlap 1843 
febr. 9.) De még 1847-ben is nagyobb számban van
nak az emancipatio ellenzői, a kik vagy bJ'utáljs nyilt
sággal foglalnak állást ellene, vagy alattomos két
szinűséggel függövé akarják tenni a politikai egyen
jogusítást is (nem úgy, mint Kossuth, a társadalmit} 
a zsidók c1 confessio tételétől» és a fogalmak össze
zavarásával egybekötni kivánják azt a külföldiek 
honosításának kérdésével. ilyen értelmű utasítást 
kapott az utolsó rendi országgyűlés követeinek nagy 
része. (L. az utasításokat Zeller Árpád, A magyar 
egyházpolitika 1847- 1894. I , 2. 3.) 

.U IM/T Évkönyve 1909. 
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Ezzel az erős áramlattal szemben Kossuth kényte
len volt arra szorítkozni, hogy legalább az elvet ·meg
menteni iparkodjék. Ugyan a honosítás kérdésében ő 
is szem előtt kivánta tartani a szükséges óvatosságot, 
de határozottan, bár hasztalan ellenezte azt, hogy a 
honosítás valamely bevett valláshoz való hozzátarto
záshoz köttessék. Kossuth mindenek felett szerette 
hazáját s mivel úgy volt meggyőződve, hogy minden 
idegen elem olyan a nemzet testében, mint holt anyag 
az élő szervezetben, azért nyilatkozott ellene az ide
gen zsidók nem letelepedésének, de tömeges meg
honosításának, nem azért, mert zsidók, hanem mert 
idegenek. S ezt is csak azért, úgy mondotta a decz. 
18-iki ülésen, <c hogy a belföldi zsidók honpolgársága 
annál könnyeb ben lé tesülhessen •. (Országgyülési Be
széd. I, 26.) 

Ám hasztalan volt minden fáradozása. A közhan
gulat, miért, miért nem, erősen a zsidók ellen fordult. 
S ezért, midőn a sz. kir. városok rendezéséről szóló 
javaslat tárgyalásakor (mely javaslat a választói jogot 
valamely bevett valláshoz való hozzátartozástól tette 
függővé) Arad követének a tábla mostani irányzata 
mallett sikerre nem számolhatott azon indítványával 
szemben, hogy ez a qualificatio hagyassák ki, Kossuth 
az 1848 februá1· 19-iki ülésen azt a közvetítő javasla
tot tette, hogy a város képviselőtestületének legyen 
joga, egyes izraelitákat, kiket erre érdemesnek talál, 
választói joggal felruházni, a többség ezt a módosí
tást is leszavazta. (Zeller I, 47.) 

De mind rosszabb napok következtek a zsidókra. 
A pozsonyi nyárspolgárok zsidóhajszát rendeztek. 
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Kossuth a márczius 23-iki ülésen lelke mélyéből eredő 

felbáboTodással itél az elszomorító j elenetekTőL <tFáj 
az embe1· lelke, így kiált fel, ha mjndenütt látja a 
szabadság országának te1jedését s abból csak a zsidó 
népet látja kizárva. n (Zeller I, 55.) De már meg van 
félemlítve s kész engedményt tenni. Már csupán oly 
külön törvényczikk alkotását követeli, malyben kimon
datik az elv, hogy jogok és kötelességekre nézve a 
vallás nem tesz különbséget. Ime, Kossuth már el
ejtette a zsidó emancipatio iránti követelését. ic Sőt 

midőn Kossuth maga az általános vallásegyenlőség 

iránt tesz indítványt és Schnée László hevesi követ 
megpendíti a zsidó emancipatiót, Kossuth úgy találja, 
hogy <<a j elen körülmények köz t épen azoknak, hlk 
ba1·átai az emancipatiónak, kivánni kell, hogy e percz
ben ne történjék semmi e rész ben, me1·t vannak aka
dályok, mikkel bizonyos perczekben istenek sem küzd
hetnek meg ; most a zsidókról rendelkezni annyi volna, 
mint tömérdeket áldozatul vetni ellenségeik dühének. l) 

(Zeller I, 86.) 
Így szorította le fokról-fokra Kossuthot az emanci

patio ké1·désében elejétől fogva elfoglalt álláspontjá
ról a '(magasabb államraison)), amint mondani szo
kás. 8 hÓzzá még meg is csalta számítása, melylyel a 

* Érdekes, hogy Deák Ferencz még 1866. febr. 23-iki 
képviselőházi beszédében czélszerübbnek tartja, ha. mindenütt, 
hol a. törvény eddig különbséget tett a. vallások közt, kimon
datik, hogy valláskülönbség nélkül, ideértve· az izraelitákat, 
mint erről az eszméről : emancipatio, külön tör\'~nyt alkotni. 
De már 1867 jun. 26. interpellál a.z ema.ncipa.tionalis törvény
javaslat tárgyában. Zeller I, 220. 247.) 

2* 
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gyülölet molochjának áldozatul dobta a.z igazság ügyét: 
a zsidók elleni zavargások csakhamar mindenfelé foko~ 
zott mártékben törtek ki. (L. Bernstein, 52- 76.) 
Azontúl pedig nem is nyilt többé alkalom az elejtett 
fonalat újra felvennie. Me1·t felhangzott nemsokára 
Kossuthnak ht11·czi riadó j a s hozzáJ a fűzött velökig 
ható kéré se : <<hogy ba van valahol a hazában egy 
sajgó kebel, mely orvoslásra, ha van egy kivánság, 
mely kielégítésre vár, szanvedjen még egy kissé e sajgó 
kebel s várjon még egy kissé e kivánság, ne fügesz
szük fel ezektől azt, hogy a hazát megmentsük >) 
türszággy. Besz. II, 18.) - és az emberi jogok terí
tett asztalánáljóllakattak százezreivel együtt az egyedül 
éhesen maradt zsidóság is sietett vérét ontani a hazáért 
és sokáig ezenvedett még rút kij á tszása miatt sajgó 
kebele és sokáig várt kielégítésre jogos kivánsága. 
Igaz, az országgyűlés utolsó ülésén, 1849 jul. 28-án 
egyértelmű elhatározással beczikkelyezte az emanci ~ 
patiót (Zeller I, 17 4-180. ), de ez a törvény, melyet 
mint kormányzó Kossuth is aláírt, gyakorlati érvényre 
többé nem juthatott. 

Kossuthon ugyan bizonyosan nem múlott. Sőt épen r 
Hisz maga mondotta Angliában, 1858 novemberében 
tartott egyik felolvasásában, hogy sajnálja is, szégyenli 
is, hogy az akkor még uralgott előitélet miatt az örök 
igazság e szent elvét meg nem valósíthatta s csak az 
vigasztalta, hogy ~az elv törvénybe lévén iktatva, a 
szabadság napjának melege ez előitélet ködét is mi
hamar eloszlatandja s csak kis idő kérdése lehet, hogy 
a magyar nemzeti becsület paizsáról ez az utolsó folt 
is eltiinjék,,. (Iratai II, 143.) Eltünt a folt ; de midön 
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l{ésőbb némely agyvelőben ott kóválygott a gondolat, 
újra beszennyezni azt a pajzsot, a turini remete harag
jának czikkázó villámait zúdította rájuk: (( Lehetetlen, 
úgymond 1883 augusztusából való levelében (Egyenlő
ség 1894, 12. sz.), a magyar józan észről annyi hornirt
ságat feltenni , miszerint csak egy ember is legyen az 
országban, a ki hiszi, hogy az, a mit emlegetnek : n az 
emancipatio eltörlése vagy éppen 6- 700 ezer ember
nek az országból kiüzése 1> a XIX. században Európá
ban lehetséges, még ha a gondolat erkölcsi monstruo
zitás nem volna is. » 

Reméljük hogy hasonló <<erkölcsi monstruozitás» 
nem merül fel többé a magyar közéletben, annak leg
sötétebb zúgában sem. «8 a remény legyen anyja az 
önbizalomnak s ez az erős akaratnak, melytől a cse
lekvés születik. n (h·atai IX, 305.) Magunkat ugyan 
nem kell biztatnunk, de ba rajtunk állana, nem kés
nénk egy pillanatig sem, teljes erőnkből közremüködni 
amaz állapot megteremtésében, a melylyel már mint 
meglevővel szeretett Kossuth eldicsekedni a külföldön, 
hogy t. i. << magyar hazánkban a vallási nézetek különb
sége nem húz válaszfalat a haza szent sze1·elmében 
egybeforrt honfiak közé s hogy a magyarnak, bár
minő templomban, bárminő rítussal imádja is amin
denség megfoghatatlan végokát, van egy közös szent
egyháza, a <<haza)) , malynek oltárát felekezeti különb
ség nélkül karöltve állja körül s van egy közös reli
giój a, a <(honszeretet•> . (Levele M&zei Ernőhöz 1878 
j ul. 23. :ITatai IX, 261.) 

Ime, ilyennek látta vagy szerette volna látni Kossuth 
a magyart már a multban. És azért nem csupán a 
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polgári szabadságra és állami függetlenségre, melyek 
nagy agyának utolsó gondolatai voltak, hanem az 
ember- és testvérszeretetre is illik a Kossuth szava 
(hatai V, 230) : ((Én a multnak embere vagyok; de az 
a mult, a melynek embere vagyok, olyan mult, a mely
nek j ö vendőnek kell lenni, ha a magyar nemzetnek 
még van jövendője. ,, 

Kolozsvár. Dr. Eislet· Mátyás. 

' ' ' ZSIDOK V Al~ORLA.'3A. 

Ez Évkönyvnek második, 1896-ki évfolyamába 
«Zsidók vándorlása ,> czímen czikket írtam, hogy m eg
mutassam annak a meaének a képtelenségét, a mely azt 
hireszteli, hogy nagy a zsidóknak ez országba való be· 
vándorlása, oly nagy, hogy a zsidó lélekszám a be- és 
kivándorlás fölöslege révén is erősen emelkedik. t gy 
gondolom, sikerült akkor a hiteles számok segítségével 
kimutatnom e legendának mese természetét, kimutat
nom azt, hogy a magya1· zsidóság évenként körülbelül 
ötezer lelket veszít a kivándorlás révén. Most ugyan
ezt a kérdést akarom vizsgálni az új adatok, az 1900. 
év végén véghezvitt népszámlálás. eredményei alapján. 

A zsidók száma a szaros értelemben volt Magyar
országon 1890 végén 707.472 volt, 1900 végén pedig 
826.222. Tehá.~ a gyarapodás 118.750 lélek, 17·48 o;o a 
tíz év alatt, s így évenkint átlag 1·75o;0 • Mivel pedig 
e tíz év alatt 273.105 zsidó született és 138.455 halt 
meg, a természetes szaporodás révén a népszámlálás· 
nak 84~.122 zsidót kellett volna az országban találnia, 
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tehát 15,900 lélekkel többet, mint amennyi tényleg 
itt volt. A miböl nyilvánvalóan nem hogy bevándor
lás gyarapítaná a magyar zsidóságot, de az e tíz év 
alatt 15,900 lelket, évenként 1590-et vesztett a ki
vándorlás révén. 

Feltéve, hogy a születési és halálozási arányszám 
az itt szóban levő tíz év alatt is ugyanaz volt, a mint 
az 1880-90. években, vagyis átlag 36·35o/o és 1 ·320/o, 
akkor az 1890 \égén itt talált zsidóságra a tíz év alatt 
~57 .166 születés és 129.608 halálozás esett, úgy hogy 
magának a tíz év elötti zsidóságnak is 1900 végéig 
127.558 lélekkel kellett volna gyarapodnia. Minthogy 
pedig a szaporodás csak 118.750 lélek, világos, hogy a 
népszámlálás még azt a zsidóságot sem ta.hí,lta itt az 
országban, amelyet az 1 90-ki adatok s a természetes 
szaporodás alapján itt találni kellett volna. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a nemzetközi népmozgalom 
apasztotta a zsidók számát, legalább 15.900 fővel. Ha 
már most igaz lenne az, hogy másfelől jelent-ékeny 
zsidó bevándorlás irányult az országba, akkor azt kel
lene feltenni, hogy a kivándorlás ennél is erősebb volt, 
s hogy a kivándorlás révén való veszteség a 15.900 
lelket erősen meghaladta. 

Az egész magyar kivándorlás, a hivatalos statisztikai 
adatok szerint 284.710 lélek volt, a lefolyt évtizedben. 
A zsidó kivándorlás ennek 5·580fo -a -pedig 1890-ben 
a zsidóság csak 4·7 Ofo-a volt az egész népességnek. 
Tehát a zsidó kivándorlás már így is erősebb, mint a 
többi felekezeté. Arra azonban semmi okunk sincs. 
hogy a zsidó kivándorlást olyan erősnek tartsuk, mely 
a többi felekezetekét feltünöen meghaladja. Ha pedig 
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erre a feltevésre nincsen ok, akkor elesik természet
szerűen az a feltevés is, hogy zsidó invázióval van 
dolga az országnak. 

Budapestnek zsidó lakossága 1890 végén 103.317 
lélek volt, 1900 végén 16 7. 97 4, úgy hogy a zsidók 
száma a fővárosban tényleg 63.657 lélekkel gyarapo
dott, míg a természetes szaporodás szerint a szaporodás 
esak 18.628 fő lehetett volna. Tehát a gyarapodásból 
45.029 lélek a vidéki zsidóságnak Budapestre való tó
dulására esik. Ennek a vidéki magyar zsidóságnak a 
lélekszáma 1890-ben 594.155, 1900-ban pedig 658.248 
volt, tehát a gyarapodás csak 64.093, holott a termé
szetes fejlődés ezerint a szaporodásnak 116.022 lelket 
kellene kitennie. Vagyis a vidéki zsidóság 51.929 főt 
veszített Budapest és a külföld javára. Ha tehát igaz 
volna az, hogy azokba a bizonyos északkeleti megyékbe 
nagy bevándorlás történt, akkor az ország egyéb részei
ből a zsidóságnak szinte ki kellett volna vonulnia, mert 
hiszen akkor a vidéki zsidóság lélekszám-veszteségé
nek az 51.929-et is jelentékenyen meg kellett volna 
haladnia. Mintbogy pedig ez nem történt meg, már 
ebből is biztosra lehet venni, hogy az a nagy beván
dorlás egyszerűen mese. 

De tekintsük csak meg közelebbről e hat megyének 
az adatait. E hat vármegyében a zsidók száma volt : 

-

1890-ben 
Beregben __ _ ·- ·-· _ ·- M·358 
Mármarosban _ ·- __ _ 4-5·073 
Szabolcsban -· ·-· ___ - · __ 21·178 
Bzatmárba.n .. _ .... .... ·- .... 22·849 
Ungban ~ .... ·- ·-· ~ ·-· H)·599 
Zemplénben ·-· .. _ ·- ·- 30·491 

Együtt 

1900-ban 
28·993 
55•957 
23·226 
21 ·097 
16·675 
31·515 

177·463 
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A szaporodás 17.915 lélek = 11·260/o , egy évre 
.átlag 1·130/o. Pedig az egész ország zsidósága évenként 
-átlag 1·750/o -kal szaporodott. A természetes szaporodás 
.-arányszáma az 1890-ki zsidóságra nézve az egész or-
szágban 19·450/o lévén, e hat vármegye 1890-ki zsidó 
lakosságának tíz év alatt 31.132 fővel kellett volna 
szaporodnia. Tehát az igazság az, b ogy a népszámlálás 
még az 1890-ki zsidóságot sem találta meg e várme
gyékben a természetes szaporodással együtt. Ki beazél
bet ily adatok láttára bevándorlásról? Mikor az 1890-ki 
.zsidó népesség is 13.217 lelket vesztett e megyékben a 
_kivándorlás által? Ha e hat vármegyében évenként át-
lag 27 4 zsidó vándorolt volna be (a mi pedig nem ne
. vezbető bevándorlásnak), akkor e hat me gye zsidósá
,gának 1 O Of o -ot kellett volna vesztenie, pedig a vidéki 
.zsidóság átlagos vesztesége csak 8·7 40/o. 

De {el lehet hozni még egy sereg számot annak 
·igazolására, hogy bevándorlásról beszélni nevetség. 

Ime a zsidó~ aránya az egész népességhez a hat 
-vármegyében : 

1890-ben 
13·6oJo 
16·8 (( 

Beregben __ ~- __ __ __ 
Mármarosban __ __ ~- __ 
Szabolcsban _ __ _ -~ _ 
Sz atm árban ___ .. ..: _ ___ - ·-
Ung ban _,_ __ _ __ ·-· 
Zemplénben _ __ ___ _ 

8•6 (l 

6·4 . 
11·5 l 

10·2 ({ 

1900-ba.n 

13·90fo 
18·1 • 
8·1 . 
6·2 f( 

11·0 (( 
9·6 « 

Az összes lakosság s a zsidók száma volt : 
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1 90-ben 1900-ban 
Összes lakosság Zsidók Összes lakosság Zsidók 

Beregben - 179·455 24·358 207•647 28·993 
l\Iármarosban ~68·281 45·073 308·790 55· 957 
Szabolcs ban -~-

244•945 21·1 78 287·301 23·22& 
Szatmárban ·-· 303•032 22•849 340• 178 21•697 
Ungban --- - 135·247 15·599 151·824 16•675 
Zemplénben _ 299•197 30·491 327•604 31·515 

Együtt __ 1,430·157 159·548 1,623·344 177·463 
Zsidók aránya 11·16 0/o 10·930/o 

Tehát az arányszám még csökkent is. 

1'ekintsük a népesség anyanyelvét: 

1890-ben 1900-ban 
magyar német magyar német 

Beregben .... 42·4 ofo 10·8 oJo 44·6 0fo 8·9o;Q 

Mármarosban 12·5 (( 17·0 (( 13·7 « 15·3 « 
Szabolcsban - 9?>·9 (( 0·6 (( 98·9 (( 0 ·2 c 

Szatmárban -- 09·0 « 4·5 « 61·6 (( 3·3 (f 

Ungban -- - 27·5 (( 7·6 (( 30·0 (( 4•6 (l 

Zemplén ben ___ 47·~ (l 5·2 (( 53·1 (( 2·5 cc 

Magyarul beszélni tudott : 

1890-ben 1900-ban 
55•1 O/o 
19·5 (( 
99·4 (( 
71·2 « 
39·0 « 
57·6 « 

Beregben .... __ -- -
l\1ármarosban.... .... ., .. 
Szabolcsban_ __ _ _ 
Szatmárban _ __ _ 
U ngban_ ___ _ _ .... 
Zemplénben __ _ _ 

50·8 ofo 
18·8 (( 
98·5 (( 
68·7 « 
34•8 c 

52·8 « 

Tehát kivétel nélkül mindenütt erősen javult a hely
zet, a mi meg nem történhetik, ha galicziai : német 
nyelvü zsidók számot tevő arányokban bevándoroltak 
volna. 
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Végezetül még ideikta tom, hogy a kérelés es magyék
ben hány ausztriai és egy_éb külföldi illetőségű tar
tózkodott: 

1890-ben 1900-ban 

Beregben - - 677 1·231 
Má1·marosban - - 884- 1·032 
Szabolcs ban. ~ - --- 459 764 
Szatmárban ~ - - 220 590 
Ungban - -- ·- - 434 1·631 
Zemplénben _ - - 2·730 6·491 

5·404 11·739 

A szaporodás 6.335 lélek De ez semmi esetre sem 
irpató a zsidók rovására. Ha ez az idegen-plusz mind 
zsidó lenne, akkor e megyéknek 1890-ki zsidó lakos
sága 18.552 főt vesztett volna a kivándorlás révén, 
tehát 11·6o;o-ot, mikor pedig a többi vidéki zsidóság 
vesztesége csak 8·7 4o; o volt. 

Az idegeneknek az egész népességhez való aránya 
e hat megyében 0·720/o, az egész országban pedig 
1·02 o;o. Hogy a bevándoroltak csak csekély részben 
lehetnek zsidók, azt a férfiak és nők aránya is mutatja. 
A galicziai zsidó tudvalevően otthon hagyja család
j át s azt csak akkor vonzza magához, ha sikerült neki 
valamelyes exisztencziát szereznie. Ha tehát igaz 
lenne a zsidó bevándorlás, akkor e megyékben most 
kevesebb nőnek kellene jutnia ezer férfira, mint jutott 
tíz évvel ezelőtt. Jutott pedig ezer férfira: 

1890-ben 1900-ban 
Beregben ·-· -- ·-· - 1·034 nő 1·034 nő 
Mármaros ban. __ ·- -- 997 (( 1•011 « 
Szabolcs ban_ - ~ -- 1·045 « 1·040 « 
Szatmárban --- - - 1•030 « 1·023 • 
Ung ban __ --- - - - 1·087 « 1·103 c 
Zemplénben ·- - - 1•116 • 1•126 • • 
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Beregben, Mármarosban, "'Gngban és Zemplénben 
tehát ez az arányszám is megjavult s így már ezért ae 
lehet igaz az a zsidó cc beözönlés» , a melyröl még a 
hivatalos statisztika is beszél - a nélkül, hogy a saját 
.adatait megkérdezné. 

Átka már az a zsidóságnak, hogy mindenki beszél 
róla, de senkisem ismeri. Mi magunk se ismerjük ma
gunkat. 

Bocsánatot kérek e sok számért, de azt a vastag 
t évedést, a mely a nagy zsidó bevándorlásról regél, 
csak számokkal lehet elpusztítani. 

Budapest. Dr. Pap Dávid. 

VERSEK. 
I. 

A KEGYEI.E'I. i' 

Hogy a nagy bűn után az Isten elüzé 
Az éden lakosit a baj s a gond közé, 
S hogy már a kerub is) a kapu őreképen, 
Ott állott zordonúJ, lángpallos jobbkezében : 

Ádám följajgatott: c Ah Uram Alkotóm, 
Mért büntet haragod ilyen iszonytatón ? 
Ki csak porból vagyok karodtul megteremtve: 
}fért dobsz ki engemet örökös küzdelembe ? 

Gyöngék az izmaim; én Istenem, oh nézd, 
Nem birom vélök el a tenger szenvedést t 
Szánj engem és e n <St l Bár súlyos a mi vétkünk l 
Te· bölcs, kegyes biró : oh irgalmazz minékünk l• 

* Talmudi legenda után. 
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És ráfigyeit az t r a fellegek között, 
Miként imádkozik, a kit ö számüzött. 
8 im megdördűl a lég, és azután a. mennybül 
Világ-remegtetőn Adonáj hangja csendül : 

•Másítha.tatlan az. mi ki ' an mondva rád: 
\ erítékezve hordd az élet nyomorát. 
De hogy birhassad el, hogy légyen súlya. könnyebb : 
Ember ! neked adom ajóndokúl a könnyet ! • 

II. 

TITuS Í\E. 

A rom-mező felett. hol egykor Róma népe 
Törvényeket szabott Ro nagyvilág elé, 
A puszta domb alatt, a. melynek tetejébe 
Márványos csarnokit Augustus ernelé: 

Ott á.ll az ódon ív, komor, rideg, magányba', 
8zürkén s megkopva. bár, de vthatatlanúl: 
Hirdetve a. napot, a. min Sion leánya 
Leroskadt, vérezön Titus csapásitúl, 

~Iin a pogány előtt kinyílt a templomajtó, 
Hogy pusztíthasson ott vadúl, szentségtörőn, 
8 a. mjn frigyláda, kürt, hétágu gyer tyatartó 
A diadalmenet parádés-tárgya. lőn . 

. . . Io triumphe ! Ah, hogy jött e messzi helyre 
A kincsek özöne, mit a. had elrabolt ! 
Hogy· UJjongott a nép ! A tapsa: ég dörejje, 
A tombolása meg a föld rengése volt. 

Elhozták halmaz~i,t a gyöngynek s drágakőnek, 
Mindent, mi csillogott a papok öltönyén. 
Ott volt a préda. közt száz babilőni szőnyeg, 
Száz bársony-mennyezet s arany s ezüst edény. -
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Kivéve részüket a büszke diadalból, 
A győztes harczosok, fejükön zöld babé1·, 
Hordoztak képeket a hosszu viadalról, 
i'Ielyben mérföldnyjre, mint láva, folyt a vér; 

1\tiutattak várakat, amelyeknek falába 
Vad döngetés után nyitott kapút a gép, 
Mutattak falvakat, hova üszköt dobálva 
Küldötték a halált, gyilkos parittyakép. 

Utánuk a rabok, rikító öltözékbe', 
Az ifju és az agg, az asszony és a lány ; 
És meddB bosszuvágy- és gyűlölettül égve 
Legelt sötét szemök a néz()k sorfalán. 

És elszorúlt szivök, hogy sárba húllt a tó?'a, 

És hogy főpapjukat e nép arczúl veré, 
S kötéllel a nyakán megy Simon bar Gióra, 
A bukott hadvezér, a vesztőhely felé ... 

Oh Izraél, e nap jövődnek lett a képe l 
Tizennyolcz századig így mentél, gúny között, 
Rómának útjain a szégyen köntösébe', 
S ezer kéz megdobált, ezer száj leköpött. 

A mi borzalmakat az ész csak kitalálhat, 
Ami van szenvedés, ami van siralom: 
Az mind lelkedbe mart, azt mind czipelte vállad, 
Nyomorú pária, én üldözött fajom r 

Miként vadállatot, külön ketreczbe zártak, 
Ghettód zugaiba, hol nem sütött a nap, 
S honnan év év után, mikor a Tíber áradt, 
Mint ürgét önte ki aszennyes-sárga hab. 
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Onnan czipeltek el, midőn farsangi élet 
Zajlott az útakon ; letépték köntösöd, 
Lovak s bikák között versenyt futtatni véled 
A Oorso kövein, mit véred öntözött. 

Onnan czipeltek el más isten templomába; 
Korbácscsal kergetett röhögő sbirr-csapat, 
Hogy azt a szarzetest hallgassadtérden állva, 
A kinek gúnyszava piszkoita Uradat ... 

De szava s vesszeje hiába vert s gyalázott, 
Erősb volt mint dühe, türelmed és hited: 
És el nem hagytad Őt, a ki elhagyni látszott, 
S ki hqsszu gyászodon mégis csak enyhitett .. . 

Oh iv, a nagy napon, mit hirdetsz fennen állva, 
Egy óriási nép áldotta Jupitert. 
Hogy im villámai becsaptak J ú deá ba, 
S hogy ott egy nemzetet s egy vallást elsepert. 

S e hit jelvényeit kövedbül kifaragták, 
Mondván: u Hisz· csakhamar felejtik ezt a fajt ; 
Őrizze hát e kő bálványaik alakját, 
Miket száz év után nem ösmer senlri majd l» 

Oh déSre jóslatok! Im az Olympus béreze 
Elveszté istenit, lakatlan és sivár, 
8 a mennydörgéS Zeuszt csak operettek élcze, 
Trágár dalok között, említi néha már. 

De mely e kövön áll, a symboium varázsa, 
Az él ·mint akkor élt, mikor ide került: 
Áll még ezer helyen a szent frigyláda mása, 
8 új évnek ünnepén ezer helytt szól e kürt. 

31 
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S a végzet Júdeát bár össze-vissza szórta: 
E szent jelvényeit elvitte bárhova; 
A 1·égi Róma holt már másfél ezred óta, 
És istenségeit túlélte Jehova! 

Budapest. Radó A ntal_ 

l l " ' 

· A!l ORSZAGOS RABBIKEPZO-INTEZET. 

Az 1902. év november havának első napján ünne
pelte meg az Orsz. Rabbiképző fönnálltának huszon
ötödik évi forduló j át. Lármás volt a fölépülte ; kitörő· 

gyűlölködés, harag, gyanú és kevés-kevés remény volt 
körülötte megnyitásakor; és zajtalan volt ez ünnepe:. 
de e csöndben benne volt nemcsak az egyre öregbe
dett remények megvalósultának imádkozó meghatott
sága, hanem a maga hangjától megijedt igazságtalan 
gyűlölködésnek is a pillanatnyi elnémulása. Az ország 
községeit nem hívták meg a jubileumra; mert a tiszta 
papi szellemnek az az iskolája a megérdemelte hódo
latot sem akarta provokálni. Szűk keretben folyt le 
a családias ünnep : de évszázadokra szól az azon el
hangzott templomi beszéd. Nehéz, tartalmas munkás
ság után percznyi pihenő volt az ünnep ; tanítók, 
tanítványok újra szent munkában : én meg, az inté
zetnek egyik volt tanítványa, lelkemen amaz áldott 
napnak a. hangulatával, beszámolót írok az iskola. 
történetének e huszonöt évéről ; de csak a lelki élet
ről, a t8aD.Ításnak és a hatásoknak szellem éről. 

Az iskola e szellemének igazi hordozói, természe
tesen, csak a matura után következő zsidó tudomá
nyoknak a tanítói ; de igazságtalanság lenne, ha meg 
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nem &mlékezem az intézetnek alsó tanfolyamáról, ami 
is a zsidó irodalomnak bibliai és talmudi anyagával 
erősen kibővített, öt esztendőre nyújtott, felső-gym
násiumi kursus. Speczialitás a földnek mind az isko
lái köz t: első osztálya az első időben gymnasium is, 
chéder is, de egyetem is. Tanulóságában egymás 
mellett a középiskolai alsó osztályokat rendszeresen, 
nyilvánosan végzett 14- 15 éves gyermek, é~;; a 
jesiba kriptájából az életnek csarnokába menekült 
25- 30 esztendős férfiú. Ma is megilletődés nyomja 
a lelkemet, amikor emléke~etembe csap föl a jelenet, 
mint irogatta szakálhts öreg szomszédom nehézkes 
kezekkel a umensa,, declinatióját; mint nyujtotta az
tán felém, nézzem meg, nincs-e hiba benne. A bá
chúr-szemináristák javarészt csak ott kezdték meg a 
modern tanulást; sokuk a türelmét vesztette : az én 
öreg iskolatársam is megharagudott a consecutio tem
porumra és rabbija lett valamelyik orthodox bitköz
ségnek; de a legtöbbjük nekifeküdt a könyvnek, és 
bámulatos, milyen hamar urai lettek az addig elemei
ben sem ismerték tudományos anyagnak. 

ÉH abban a vegyes tanuló-ifjúságban a tanításnak is 
más a methodusa, mint egyébütt; a mathematikában, 
a fi lozófiában, sőt a nyelvekben is, főképen a latinban, 
a tanulónak cckérdései» támadnak - és a tanár csak
hamar egyre jobban dagadozó vitának lesz a vezetője. 
Mert különös tanuló-anyag került ott együvé: az is
kolázott gymnasista mellett a formai esetlenség, aki 
azinte óvodára szorulna, éa a szellemi érettség, akit 
agyonszorít a középiskolának padja. Az első időkben 
csupa formátlanság, di;;sonantia, durva, nyers anyag; 

A~ IM/1' Évkönyve 1908. 3 
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aztán forrnak-főnek az e1·ők, és megindul az átalaku~ 
l ásnak csodás processusa. Ott van a j elen et : a magyar 
órán Toldit olvastatta a tanár ; az «óriás szúnyognak 
képzelné valaki 1> soTnál megkérdezi az öreg báchúrt : 
no R., tudja-e mi az a szúnyog? és ö, aki a j esibán any
nyi pilpúlból került ki győzedelmesen, méltatlankodva 
vág vissza: ((hogy tudom-e, mi a szúnyog? miért ne 
tudnám mi a szúnyog? a szúnyog iz'e gelész~> - és 
e büszke tudást megigazolja a kéznek is, meg az arcz 
minden izmának az eleven beszéde. Ez a tanulási idő
nek eleje; egy-két év csak, és az öreg báchúr elegáns 
emlékbeszédet mond Arany Jánosról, olvassa Bucklet 
és lecsekélyli Geigert. 

E modernizálás azonban nem ölte meg az indivi
dualitást. Annak az intéze,nek légkörében nem ter
mett meg a sáblónosság. Már a tanításnak a ezerve
zete ie olyan, hogy ott együvé kellett kavarodnia a 
középiekolai megkötöttségnek és az egyetemi szellem 
szabadságának. Az alsó (gymnasiális) és felső (egye
temi, theológiai) tanfolyamot egymás ba olvasztották a 
talmudi előadások, amiket is az érettebb báchúrok 
már az első osztályból, a harmadik osztálytól kezdve 
meg, csekély kivétellel, a többiek is együtt hallgattak 
a felső tanfolyamnak tbeologusaival. Ez az érintkezés, 
együtt-tanulás teremtette meg a Rabbiképzőnek spe- l 

cziá.lis tanuló-typusát : a középiskolai egyetemi hall
gatót; aki a hivatalosan soha el nem ismert tan -sza
badságban csak nehezen, . vagy sehogysem tudott 
hozzátörődni az óráról-órára való tanulásboz. 

Ebben a bitorolt szabadságban a kötelességre nem 
a tanárnak szigorúsága szorította a tanúlót, hanem 
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egy·egy tanítónak a kedvessége hajtotta a könyvre 
fejét. 

A tulaj donképeni << rab biképző 11 nem ezek az alsó 
osztályok, hanem az intézetnek Felső Tanfolyama. 
A külföldi rabbi-szemináritn:llokon hiányzik is ez a 
középiskolai rész ~ de a budapestinek e kettős ezerve
zete t ölheesülhetetlen érték a magyar zsidóságra. Per
czentuális kimutatás nem áll rendelkezésemre; de az 
alsó tanfolyamnak tanulói közill átlag alig a fele ke
l'Ül föl a theologiára (én vagy tizenötöd magammal 
voltam az első osztályban, de csak négyen lettünk 
rabbik); a többi vagy belefárad a tanulásba, vagy a 
matura után valamelyik egyetemi szakra lép. Ezek a 
z-sidó eszmék légkörében mozgott, a zsidóság tudomá
nyán növekedett lateinerek a magyar Izraelnek leg
jobb ember-anyaga. Az intézeten megmaradtak aztán 
belekerülnek abba a világba, amelyben az öt-eszten
dős tanulási időnek minden pillanata a zsidóságnak 
szentelve. A zsidóság tudományának főiskolája az; az 
az eszményi iskola, ámely nem csupán nyers anyagot 
halmoz föl, hanem az érdeklődést a lelkesedésig is 
fölheviti; eszményi iskola, amely a tudományos és 
vallási gondolkozásnak nem szab irányt, hanem irR.
nyokat. Anyaga a végtelenség: a zsidóság múltjának 
egy ember életében soha át nem vehető irodalma és 
küzdelmei, meg Izraelnek a múltból átöröklött, évszá
zadról évazázadra tovább álmodott ideáljai; és vallási 
szelleme, eszme-világa is a végtelenség: amelyben, 
mint a mindenségben a naprendszerek, egymást nem 
háborgatva, szabadon, erejüknek teljességében érvé
nyesülhetnek a müvelődéstörténetnek ős-elvei, a. hi-

3* 



vés meg n kritika, n konservativRág és a libera
lismus. 

E különféle csillag-rendR~ot·eknek egy-egy központi 
napja az első huszonöt esztendőben az iskolának há
rotn nngy tanitója voU: Bloch Mózes, Kaufmann Dá
vid dr. és Bacher Vilmos dr. Nom tudom, a magyar 
zsidó nagyközönség is ösmori-e őket úgy mint a kül
földi; de azt tudom, b ogy a magyar tudományos vi
lágban kevés tartalmasabb név vun mint az övék. 

Mindjüknek áldásos munkásságát hadd méltassa 
majd a measze j övőnek hálás krónikása. 

Személyükct, amennyire lehet, St báttérben hagyva. 
nem róluk, hanem tanitásul{nak eredmónyérőt a ma
gyar modern rabbiságról, fogok beszélni. Épen ebben 
a tulajdonképeni kritériuma a tanítók trajének és a 

Rabbiképző vallá8-erkölcsi hivatottságának. 
Annak a mode1·n zsidó papnak is n szívóben és n 

fejében a hagyomány zsidóságának az eszme-világa; 
benne mégis az ősidőknek prófétáj a támad t új életre : 
a szellem is, fonna is a r égi ; csak a tartalom lett 
más. A talmud az egyes prófétáknak különvaló sig
nu,mj áról, egyéni sajátosságairól beszél ; és amíg az 
orthodoxia, a vallási megállottság, lekötöttség, a pil
lanatot örökkévalósággá húzó konservativság, mint 
egyébütt, a. zsidós&gban is, mint a múltban, manap
ság is, a lelki uniformizálásnak a mühelye, ahol az 
érzés meg gondolkozás a végtelenségbe nyúló ásítás : 
addig ezen iskolának rabbiságában az a prófétai indi
vidualismus, ami nemhogy nem konfiskálta, de kiköve
telte égtől-földtől az egyén önálló gondolkozásának a 
jussát ; az egyest összeforrasztotta az összességgel, de 
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nem az egyént olvasztotttt be üres skémáúl a vallásba, 
hanem a vallást oltotta be külön minden embernek a 
lelkébe. Csupa erős, eleven vallási individualitás ezek 
a papok is ; ro indegyiknek a maga különvaló sig
numja ; vagy hetvenen vannak: és bennük «a tórának 
hetvenféle képe 1> . Tanitásuk formában és szellemben 
az ősi prófétáknak tanítása : színtere a templom, az 
iskola, a társadalom ; eszköze a beszéd, az írás és a 
tett ; kerete az időtlen idő, a kezdet és a vég, amin 
végigszáll Izrael szelleme; és az élő szóban ís és az 
írott betüben is a zsidó-érzésnek lelkesedése, a zsidó 
öntudatnak büszke nyugalma, Izrael értékének erköl
csi dacza és Izrael szarelmének lelkesítése. 

Szavaimban mintba túlzás lenne, pedig, úgy érzem, 
nem mondtam sokat ; sőt nem is mondtam el még 
mindent. Külön akarok majd szólni e modern rabbi
ságnak privát tudományos munkásságáról; de előbb 

rámutatok annak a róla nyújtott fényes képnek a rea
litására. Vessék csak egybe a közeégek j elenüket a 
múlttal : mindenütt változás; mindenütt az a fejlődés, 
amiben megszázszorosodott a zsidóság számára hasz
nálható szellemi és erkölcsi értékű ember-anyag. Nem 
szólok itt a községekről, amelyekben e szemináriumi 
papoknak a külföldi rabbiképzőkön tanult, hatalmas 
erejű előmunkálói ·voltak ; csak azok1·ól, ahol vagy 
régi vágású rabbi taposta útakon, vagy egészen útta
lan ösvényen vezette községét az új pap. Itt világ lé
tesült a semmiségből, amott harmónia vált ki a tóhú
vabóhú ból ; és mindenütt resthetikai megfinomulás a f 
zsidó életen. Az a templomokban fölcsendülő magyar 
sz ó nemcsak hangj ával hatott. hanem, még inkább. a 
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tartalmával: azzaJ a nemzeti érzésnek követeléseit. ez-
1 

zel a müveltségnek igényeit elégítette ki. Valósággal 
ezen szónak nyomában támadnak az egymás után 
épülö új zsinagógák: egy-egy községben nem a ta
goknak a száma lett nagyobb, hanem a templomba 
járóknak nőtt meg a tömege. Lélek szállt az isten
tiszteletbe, és ahhoz az élőnek érzett zsidósághoz sze
retettel kezdett húzni a müveltség is. Még intenaivebb • 
volt az erőkifejtés a zsidóság tanításának másik te- 1 

rén, az iskolákban. Elemi iskaláink jók voltak addig 
ie ; de csodaszerü a föllendülés a középiskolai vallás
tanításban. Más a tanításnak anyaga, szelleme; és 

más a tanulás is. A hittan hamupipökéből édes anyává 
lett, akit tisztelnek és sz eretnek ; él az anya j ogaival, 
oktat, követel és fenyít - és engedelmeskednek neki. 
Gyermekek közt, felnöttek közt egyre jobban terjed a 
zsidóság ismerete; az ösztön helyébe a tudás lép; 
már nem csak azt tudj uk, mik n em vagyunk, de azt 
is kezdjük tudni, mik vagyunk; a múltban élet, a jö
vőért lelkesedés, a j elenben érdeklődés. A zsidóság his
tórai meg erkölcsi értékké lett a müveltség számára is. 
Akik addig háttal álltak felé, ma vágyó szemmal ke
resik: a község nem halottas ereklye többé, hanem 
élő ezervezet; intézményei és tisztaégei körül ver
senygés; nem a hiúságé, hanem a szereteté: a mű
veltség riválisa lett a zsidó ösztönnek ; és akik addig 
passiv, lekötött gyermekei voltak a zsidóságnak, ma 
fölszabadult, aktiv erőül érvényesülnek a feleke!leti 
életben. 

A nagy változást a modern papság hozta meg. So- ~ 
knknak persze nincs inyére a fejlődés íránya; azt J 
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mondogatj ák : szakítás az a hagyományos szellemmel ; l 
panasz meg vád meg gúny meg szitok kergeti egy
mást, hogy az a pap nem is a zsidó életnek az alakj a ; 
hogy nála és benne a vallásosság a kenyérkeresetnek 
ipari foglalkozása ; hogy az a rabbi a zsinagógai szó
székre merészkedett histrió; hogy tanitása hazugság, 
a multnak meghamisítása, a tömegnek megtévesztése. 

- A kulturhistórikus előtt j ól ismert hang az ilyen: a 
fejlődésről, az igazságról mindíg így beszélt, j aj gatott 
és káromkodott a m.üvelődéstörténeti bambaság. Ak
kor is, hajdanán, az istenkáromlás vádja meg beszo
rult ököl fogadta lzraélben a prófétákat: a szentséges 
prototypusok példáj án lelkesednek a késői utódok. 
A rájuk támadó ((konservativv szellemtől azokat is, 
ezeket is ugyanaz az erő válas~tja el: az értelemnek 
a jussa. A fejlődés nem is mai keletü, modern-:filozo
fiai, hanem ősi, bibliai jog. Itt aztán természetes, 
hogy csak a szellem maradhatott a régi, de más lett 
a tartalom: mindenik kor csak a találta lehetetlensé
gek ellen küzdhet. A nagy ideál ma is az, ami akkor 
volt: az Egyisten vallásának belső harmóniája - de 
a reális közvetlen inspirátió helyébe a pasitiv tudás 
lépett; a maiak nemcsak a szívükkel gondolkoznak, 
hanem az agyvelejükkel is; az intuitiót fölváltotta a 
filozófia, a sejdítést a kritika, a divínátiót a termé
szettudomány. Itt, itt bontakozik ki a maga végtelen 
történeti és erkölcsi fönségében a modern papnak hi
vatása. Ö az antik vallási és a mode1n tudományos 
világfelfogás közt szakadt ürnek a bídverője: hogy a 
tudományért senkinek ki nem kell szakadnia a zsidó
ságból, sem a zsidóságért el nem kell átkoznia a tu-
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domá.nyt. Igaz, a magyar-zsidó orthodoxia nem adott 
ki Encyklikát meg Sy llabust - de csak azért nem 
mert nem tudta, mely eszmék ellen kellene olya~ 
chérem-levelet kibocsátania .. Csak a modern rabbiság
nak müködéséből sejdit valamit, és a váddal csap felé, 
hogy a tudománynyal megalkudott. hogy . eladta a 
Yallást, feláldozta a zsidóságot. Ostobaság. E rabbi
ságnak egész bűne annyi, hogy a tudományt nem 
nézi le grand-seigneuri fitymálással - és dolgozik a 
zsidóságnak halbatatlanságán. ~Iegmutatja azt az igaz 
zsidóságot. amelynek eszméi halbatatlanok, mert az 
egyre fejlődő tudásnak életnedve mindig fölszívódhat 
bennük; és amelynek formái is örökkévalók, mert min
díg fölfrissülnek a müveltségnek és a művészetnek 
szabad levegőjén - hogy a szidóságban Haeckel ta
nítványa is készséggel váJlal róshakólságot. Feljajdu
lunk a sok hitehagyás miatt: de a valóságban az a 
rabbiság ezernyi-ezer lelket tartott-mentett meg a zsi
dóság számára. Kényszerűség. megalkuYás, könnyel- \ 
műség meg frivolitás ellen ő sem küzdbet : de tanítÁ
sával útját állta annak, hogy csak egyetlen lélek is 
meggyőződésből, erkölcsi jogon. hagyja ott a zsidó
ságot. E részt pedig tehetetlen minden konservativ
ság; mert hiábavaló minden prédikálás a (<tudományos 
ártatlanságnak - az absolut tudatlanságnak - para
diesomáróh : amikor a magyar zsidóságnak müvelt
jei ettek már a tudásnak fájáról, ami az életnek is a 
fája. 

A természettudományi filozófiából nem kaparha~ja 
ki senki papnak a szelleme a vallással többé-kevésbbé 
heterogén elemeket: józan pap azt meg sem is pró-
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bálja; az ő lelkét az ellentétesség nem bántja; és 
azon van, hogy azt a vallási szjlárdságot belopja, be
oltsa a magyar zsidóság minden müvelt fiának is a 
lelkébe. A tudománynak vallás-bomlasztó virusát 
bomöopatha orvosúl erőteleniti meg: tudománynyal; de 
nem valami rivális-filozófiával, hanem a zsidóságnak 
tudományával és, amivel az átitatja a lelkeket, zsidó 
öntudatosságga!, Izrael, páratlanúl álló kultúrhistóriai 
és erkölcstörténeti értékén ek a megismertetésével 
Még a közelmúltból is megdöbbentő képe tárul elénk r 
a magyar zsidóság zsidó műveletlenségének; Izraél
nek multja és ideáljai a sejtelemben sem élnek;. a 
zsidóság megismerésének nemcsak a vágya hiányzik, 
de szinte érzéke is; legfölebb ha Grootznek német 
ny elvű Történetét lapozgatj ák, de azt is csak a leg
művelteb bek, és azok közt is csak nagy-kevesen; a 
százezrekben a zsidó élet czudar tengődés. V alósá.gos 
csoda, hogy addig is megéltünk ; de talán annál is 
nagyobb csoda, hogy rövidesen ennyire át tudtunk 
alakulni. Hús.z év előtt még semmink; ma meg ha
talmas zsidó társadalmi és tudományos irod~lmunk
és mindkettőnek érdeklődő olvasó-közönsége, amely 
élvezni is tud, meg tanulni is akar. A magyar-zsidó 
közszellemnek föllendülésében nagy érdeme van a J 
Szabolcsi Egyenlőségének; de ennek a sikereiből is 
kivebetik részüket a Rabbiképző papjai: ki mint 
munkatárs, ki pedig, közvetve, a zsidó irodalmi fogé
konyságnak a fölkeltéséveL Magát a magyarországi 
zsidó tudományosságot azonban egyesegyedül a Rabbi
képző teremtette meg : onnan indultak országgá a 
tudománynak népszerüsítésére a Magyar-Zsidó Szemle 
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füzetei, és az I. M. I. T. Évkönyvei; és ott formálód
tak ki és izmosodtak meg, ott nyertek erőt, ihletet és 
lelkesedést az enálló, nagyobb szabású tudományos 
munkásságra az ifjak, akik a zsidó tudományosságnak 
világában rövid nehány év alatt nemcsak hogy meg
tisztították a magyar-nyelvü zsidó szellemet a tehe
tetlenségnek és lustaságnak gyalázatától, hanem te
kintélyben is egy sorba emelték azt a zsidó kultúra 
régebbi népeinek, a németnek és az angolnak, szel
lemével. 

Ha az intézet a modern tudományosságnak nem 
nevelt volna több papot, mint azt a négy embert, 
akik valósággal az iskola-padból kerültek a budapesti , 
(dr. Bla.u), a berlini (dr. Schreiner) és a bécsi (dr. 
Büchler) rabbi-iskolának, meg a budapesti izr. tanító
képzőnek (dr. Krausz) a professori székeibe: akkor is 
tartalmas és tökéletes lenne az a huszonöt esztendő. 
Imponáló erők ; akiknek már ott a helyük a zsidó tu
domány világának elite-alakjai között. Rajtuk is a 
budapesti iskola nagymestereinek a szelltime ; de az a 
szellem rászállott másokra is, sokakra még. Mind 
dolgozik; itt egyenkint, ott csoportban művelik azt a 
zsidó tudomány számára meddőnek hitt magyar hú
must. Az isten-áldotta föld termékeny, és a munká
!ok sem restek. Az egyik még vet, a másik már ara
tott is. Annyi sok erős, önálló egyéniség : akik azon
ban így is három csoportba verődő typusok. Ez a há
rom tanítónak a. hatása. Legtöbben vannak Bloch 
Mózes rabbinak a tanítványai : akiknek állandó stú
diuma a talmud és irodalma. Alta.lánosabb kultnrá
lis hatású a Kaufmann és Bacher követőinek a mun-
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kássága. Ebben a légkörben talá.lta meg magtit az a. 
korán elhúnyt költő, akinek lelkón, hosszú évszáza
dos elnémulás után, újra megrezdült a csóknak 1.e-, 
néj e, amelylyel egyko1· az Uristen megcsókolta Júda 
Halévinek lelkét. Ott nőtt belé a zsidóRágnal~ megis
merésébe a költők lelke, akiknek vallásj bymmusai · 
ban meg könyörgéseiben olyan müvészote tt szónak 
és érzésnek. Egy-egy rabbinak az otthona va,lóságos 
mühelye meg atelierj e a zsidó i,udománynak: ott a 
vallástanulásnak iskola-könyvei készülnek; itt hiva
tott histórikusok ássák ki a multnak omladékajból fl 

magyar zsidóságnak történem folytonosságát ; az egyik 
a zsidóságnak helyét és osztályrétizét k1tta~ja n nrfi
vészetek történetében, a másik a közeégek foJzervezo
tének búvárkodó archeologusa; ez a zsidó irodalom
nak történetét írj a meg, az a különböző orHzágokba 
szakadt zsidóságnak az életét, küzdelmeit, szenved<'
sét meg kultúrviszonyait ismerteti ; amannak szel
leme pedig a legősibb időkbe száll vissza és az iz
raeli vallás történetének, fokról-fokra való lassú fej 
lődésének, belső evolútióinak az elemeit meg hizotly
ságait hámozza ki a bibliából. 

Mindenütt dolgoznak, mindenütt teremtő lelkeaaóg. 
Az egyik munkában krónikai higgadtság, a másikban 
forradalmi láz: de ebben is, abban is I.zraól S7Jerelme. 
A bötűk élnek, a böttik repülnek; és amerre szállnak, 
mindenütt a zsidó géniusnak világtörténeti megdicHő

ülése. És a zsidó szellemnek ezek a községek meg 
országok ezerint szétszórt munkásai oda fordulnak 
arczczal az ő iskolájuk felé; lelkükben hála meg 
imádság : áldják tanítóikat, az élőket és a holtakat ; 
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áldják az intézetnek lelkes vezetőit; és a magyar Iz
rael legjobbjainak is meglepi a lelkét az az imádsá
gos hangulat : üdv annak az iskolának; az «Egyisten 
Nevének a helye)) az; minden_ köve egy-egy Zerubbá
bel-kő, és «az ujjongás riad felé : dicső, dicső az ! ,> 

Nagyvárad. Dr. J(ecskeméti Lipót. 

MIOHEL ANGELO EGY BIBLIAI 
ÁBRÁZOLÁSÁRÓL. 

A Sixtus-kápolna mennyezetképén Michel Angelo a 
világ történetét mondja el a teremtéstől Krisztus el
jöveteléig. A hely rendeltetése ezerint e történetből 

oly jeleneteket választott ki, melyek mintegy előre 

utalnak a megváltó megjelenésére. A boltozat tükTén 
kilencz képen a világ teremtését ; az eredendő bűnt, s 
a bün szakadatlan továbbéltét a szaporodó emberiség
ben ábrázolta; négy sarok· képen négy jelenetet mutat 
be a zsidó történetből, az érczkigyó, Hámán, Dávid _és 
Judith esetét, megannyi isteni mentéseket, a megvál
tás előképeit. E történeti képeket Krisztus genealógiájá
nak, s a látnokoknak, a testi és a szellemi elődöknek 
kettős koszorúj a övezi. Szigorúan átgondolt conceptió, 
malyben a vallásos czélzat következetessége egy tbeolo
gus segédkezését teszi valószinüvé. 

A középsö, kilencztagú képsor három, egyenkin t 
három-három mezőböl álló képcsoportra oszlik. Az 
első csoport a világ teremtésének három j el enetét 
adja; a második az első emberpár teremtését, bünbe
estét és kiüzetését ábrázolja; a harmadik a szapo-
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ro dó emberiség történetét tárgyazza N o é szégyenéig. 
E harmadik csoporttal, főleg annak első képével aka
runk foglalkozni. 

Vasari, életrajzainak 1551-ben megjelent első ki-
adásában e képet N o é. áldozatának nevezi. 1553-ban 
jelent meg a második kimeritő Michel Angelo-életrajz, 
Ascanio Condivitől, a meater tanítványátót Condivi 
szarint e kép Káin és Ábel áldozatát ábrázolja. Vasari1 
müvének második kiadásában, átveszi Condivinek úgy
szólván összes adatait, s ő is a «Káin és Ábel áldo
zata» magyarázathoz j árul. 

Pedig egy pillantás a képre meggyőz arról, hogy itt 
Káin és Ábel áldozatáról szó sem lehet. Itt csak egy 
áldozat van ábrázolva, azt is egy öreg ember végzi 
két nő között. Az oltár előtt négy ifju (egyik köztük 
valószinűleg nő) vesződik az áldozati állatokkal. Ú gy 
látszik az egykorúakat csak a bibliai ábrázolások meg
azokott r endje - a l(iüzetés után J(áin és Ábel -
vezette félre. 

A mai írók majdnem kivétel nélkül Vasari első 

magyarázatát fogadják el, s e képet Noé áldozatának 
nézik. 

E felfogás nem is lehetetlen ; az öreg áldozó, a 
résztvevő személyek száma, a bal oldalt látható álla
tok, a két kö-vetk~ző kép szintén Noé életéből vett 
jelenetei - mind mellette szólnak. De nagyon fontos 
okok szólnak e magyarázat ellen is. 

Első a képek sorrendje. A paradicsomból való ki
üzetés után Noé hálaáldozata, s csak azután az özön
víz : mindenesetre nagyon különös sorrendfelforga
tás, melyet a mezők különböző méreteivel - az özön-
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víz ábrázolására kellett a nagyobb terület - rnenteni 
lehet, de telj esen hihetővé tenni alig sikerül. 

Második a képsor esz.memenete. Az első emberek 
bűne után következik az emberiség bűne, melyet az 
özönviz sem bír elseperni, mert a bűn esirája tovább 
él az egyetlen megmenekült családban, N o é családj á
ban is. Az eredendő bűn következményeitől csak a 
Megváltó szabadíthatja meg az emberiséget . Noé hála
áldozata telj esen kiesik e gondolatmenetbőL 

Harmadszor maga a kép oly részleteket mutat, 
melyeket az emlitett értelmezés nem tud megmagya
rázni. Mit jelent a két nő Noé mallett? J usti Michel 
Angelo czimü müvében próbálja magyarázni, de fel
fogása oly erőltetett, hogy szinte az egész értelmezés 
iránt kétséget ébreszt bennünk. Szerinte a jobbra lát
ható öregebb nő Noé felesége volna, ki a ritus sza
bá.ly&it súgja urának; a fiatalabb nő balról, Noé egyik 
menye, pedig azért takarja el arczát kezével, hogy a 
láng meg ne perzselje. Különös csak az, hogy a három 
alak közűl ép e fiatal nő van legtávolabb a lángtól. 

Valószinübb az, hogy e kép nem is Noé áldozatát 
ábrázolja. Hisz Vasari maga is annyira bizonytalan 
volt ezen értelmezésében, hogy műve második kiadá
sában el is vetette. A magyarázatok ingadozása arra 
enged következtetni, hogy itt a bibliának vaJamely 
kevésbbé ismert jelenete van feltüntetve. 

Ha a képet magát megnézzük, azt látjuk, hogy ott 
áldozati jelenet keretében valami fontos kijelentés tör
ténik. Az őszszaká.lú férfi égre emelt karral mond vala
mit, a mit az öreg nö reszkető kiváncPisággal, nyitott 
ajkakkal vár, míg a fiatalabb a rémület gesztusával 
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fordítja el arczát. Ez ábrázolás Lémekh történetét idézi 
fel bennünk

1 
s valószínilleg ezt is akartaMichel ~ngelo 

ábrázolni. <<És sz ól t Lémekh feleségeihez : Ada és 
Czilla, halljátok szavamat; Lémekh nejei, figyeljetek 
beszédemre! Bizony férfit ölnék meg sebem miatt és 
ifju t sérülésern m.iatt; mert hétszeresen boszultatik 
meg Káin, Lémekh pedig hetvenhétszeresen. » A biblia 
e soraihoz az a régi magyarázat fűződik, hogy Lémekh 
ölte meg Káint, s így ő viszi át a bűnt az első embe
rektől a későbbi nemzedékekbe. Ezen értelemben ki
tünően beleillik az egész képsor eszmemenetébe, a 
mint hogy a külső tö1-téneti sorrend ezerint is helye
sen kerül a Kiüzetés és az Özönviz közé. Hogy Michel 
Angelo a biblia e verseit áldozati j elen et keretébe 
helyezte, az könnyen érthető, mert <<akkor kezdték 
szólítani az Orökkévaló nevét)) . Ugyancsak az ő ellen
tétekkel dolgozó művészetére vall, ha az egyik nőt 
:fiatalnak, a másikat öregnek ábrázolja. 
- Azon sem lehet megütközni, hogy a művész a bib

liának egy ilyen kevésbbé közkeletű részletét válasz
totta itt ábrázolásra. Már említettük, hogy az egész 
kompoziczióba valószinűleg egy képzett theologus ta
nácsa is belejátszott; annyira sajátosan vannak az 
ábrázoltjelenetek megválasztva. Különben magaMichel 
Angelo is, mint Savonarola mély tisztelője, sokat olvasta 
és jól ismerte a bibliát. 

Budapest. Dr. Melle'r Si1non. 
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A KACZÉROK. 

A kiknek kedvük telik benne, hogy fűre-fára únos
untalan ráolvassák az actio-reactio örök váltakozásá
nalt törvényét, ezt a minden bölcsaségek legkényel
mesebb és legjobban elkoptatott bölcseségét, nos, azok 
megint jóizű falatra találtak. Ismét elmormoghatják 
az igét : actio reactiót sz ül s a reactiónak r·e-reactio 
a gyermeke, a hogy Spence1· kereszteli. Elmondhatják 
ujra, hogy minden mozgás rithmikus; nem kivétel hát 
a gondolatok mozgása sem. Egyik szélsőségből a másik 
szélsőségbe himbálja a gondolatot, a véleményt, az 
érzést a reactio ingája. 

Lám, ki hitte volna, hogy Franoziaországban, hol 
még alig ült el a polgárháború viharja, azé a polgár
háborúé, malynek - egy megfigyelőjük szarint - in
kább ürügye, mint oka volt az a soká viszhangzó tör
vényszéki ügy - Franoziaországban, hol pár év előtt 

még üvöltve dúlt a zsidógyűlölet, Francziaországban, 
hol tajtékozva akarta földretiporni a csőcselék a zsidó
ságot s a Szajnába hajítani annak legeszményibb védő
jét, Zolát: a Mercier-k, Boisdeffre-ek, Dromond-ok 
országában most egyszerre kiütött a mélységes zsidó
szeretet VaJósággal kiütött, mint a ragadós betegség. 
A kik azelőtt friss jó egészségben szidták, ütötték a 
zsidót: telivér krelik&Jisok esnek ebbe a szörnyü bajba. 
Kezdik beosülni a zsidót. Elismerik a qualitását, az 
érdem ét. Sőt szeretetreméltónak tartják ezt az « érde
mes keleti fajt n. Most még inkább az előkelőbbeken 
van a betegség sorja, rle könnyen elragad a.z apró bbakra, 
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a kisemberekre. Akkor aztán irgalmazzál, ~e éde~ j,ó 
Istenem, ba az egész franczia nemzet megkapJa a zsido-

ezeretet forrólázát l 
Tréfán kívül bizarr dolog, hogy kelnek versenyre 

szabadkőművesekkel a legvadabb klerikálisok a filo
semitizmusban. A franczia szellemi életben egyre
másra mutatkoznak a tünetek, melyek ezt az állítást 
megerősítik. Kibocsátják a tanszabadság ligájának alá
írási ívét. Világért se hagyják ki belőle az t<Ízrealitá
kat •> . Hizelegve ostromolják meg a tisztelt polgártár
sakat, vegyenek ők is l'észt a küzdelemben, az átkos 
kormány ellen. Igaz, hogy a kongregácziós iskolákról 
van szó tulajdonkép, de azért a tanszaba.dság vesze
delmét kiáltják teli torokkal a. kétségbeesett klerikáli
sok s nem is rossz a számításuk, mert itt is, ott is 
vedret ragad a tűz eloltásá1·a egy-egy fellármázott 
zsidó. 

8 a mint a Brunetiere elnöklete alatt álló Iigá
nak van protestáns tagja, Gabriel Monod: zsidó IS 

ágál a társaságban, a tudós Bréal. 
De a tanszabadság ligájának hízelgése nagyon is 

átlátszó. Nyiltan azzal a ezétlal fordul az ,izraelita 
testvérek» szabadelvűségéhez - ime, már a liberaliz
must is kisajátítja a rea.kczió! - hogy segítsenek meg
buktatni a kormányt. Ám ezeknél érdekesebb jelen
ségeket tüntet fel a mai franczia irodalom, mely kedv
vel tologatja a napi politika szekerét. A reakczió toll
forgatói nem szólongatják meg úton-útfélen a járó
kelőket, mint a politikusok. Ezek már ud~arlásra 
tartanak számot. Ezek már nem játszanak nyitott kár
tyá~al . Tetszeni akarnak, de ezt a szándékukat ügyesen 

A~ lM/T ~:vkunyt•e 1903. 4 



BALKÁNYI KÁLMÁN 

elrejtik. Ezek a kifestett irodalmi dámák értik a mes
terségüket. 

Paul Bourget az egyik. Az Institut és a Revue des 
deux Mondes beczézett regényírója Étape czímű regé
nyében hagyományaihoz - legalább is az ujabb hagyo
mányaihoz - híven a visszamenést is amint ő mondja: 
a társadalmi kenzarválást prédikálja. Tétele ez: Nincs 
birtelen átmenet az osztályok közt, osztályok pedig 
vannak, mióta családok ; családok, mióta társaséletet 
él az emberiség. A családok gyarapodásához idő kell. 
Csak állomásokon, hidakon lehet ahhoz eljutni. 

Az a földmívelő parasztember, a ki tehetséges fiát 
fölneveli, megbocsáthatatlan bűnt követ el. Gögös. 
Megveti a maga fajtáját, a maga kaeztját s bűntársat 
is talál - az államban, a forradalom-formálta állam
ban, mely megengedi az osztáJykülömbségek elsimítá
sát. Rettenetes tanítás ez, amilyenre csak a képmutató 
reakczió képes. A ki parasztnak születik, az maradjon 
paraszt, ha az eget veri is a tehetségével. Ha agyában 
nemzetboldogitó eszmék zsibongnak, hajtsa le a fejét 
es szántsa az ugart, mint az öregapja. Mert a család
nak idő kell, előrelépni veszedelmes, az okos ember 
meg-megáll, hogy valahogy előre ne baladjon vadul 
ez a glóbus ... 

Csak azért terjeszkedtünk ki a regény irányának 
ismertetésére, hogy eloszlassuk azt a kétséget, mintha 
Bourget midön tilosem i táskodik, egy pálford ulássa.l 
egyszerre ott hagyta volna előbbi politikai nézeteit. 
Dehogy! Ö megmaradt reakcziónáriusnak, szívének 
csupán (\gy rekeszét nyitotta meg a zsidók számára. 

Kotorjuk ki osak egy kicsit ezt a. rekeszt. Először is 
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Salamon Cremieux-Da:x. esik ki. Nem mindennapi 
fiatal ember. A családi viszonyai? Egyebet nem tu
dunk, csak hogy az apja dúsgazdag bör.ziáner, kinek 
van vagy hat palotája a boulevardokon a megszámlál
batatlan értékpapirosa a kasszában. Hogy-hogy nem, 
a fia még sem tart versenyistállót és odeumi énekes
nőket, hanem felcsap - szocziálistának. Van egy tár
sasága, az Union Tolstoi, ott boldogítJa reformeszméi
vel a külvárosok munkásait. Mé1·tékletességi vendéglőt 
állít fel, ott lakik jól 20 ezentime ára ebéddel ez az 
irígylésreméltó idealista, kire Bourget - pedig ez a 
lviensonges szerzőjének nem azokása-özönnel szórja 
a nemesebbnél nemesebb tulajdonságokat. Becsületes 
meggyőződés, határtalan lelkesedés, buzgóság, szervező 
erő, áldozatkés~ség meg még egy csomó szép vonásból 
állítja össze Cremieux-Dax egyéniségét. És milyen 
istenáldott béketűrés! Egyik társa faragatlan munkás
ember, heves vita közben durva czélzást tesz a C1·emieux
Dax édesapj ának valamelyik börze-manőveré1·e.A többiek 
összenéznek s már szinte látják, mint rohan rá a, fel
dühödt fiu. De nem! Cremieux-Dax összerázkódik ... 
és nem felel egy szót sem. Zsidó gyávaság ez? Világért 
sem, magyarázza meg Bourget, hanem végtelen önfel
áldozás, a fiúi ezeretetnek s a becsületérzésnek fel
áldozása a szent ~gy, az Union békessége érdekében. 

llyenféle apróságok váltják fel egymást egészen a 
regény végéig, mikor az Union Tolstoi felrobban ugyan, 
de Cremieux-Daxnak akkor sem esik baja. Gáncs nél
kül vonul vissza a magánéletbe, mint az Étape leg
nemesebb hőse. Jókain kívül keresve sem találunk 
széles e világrészen regényírót, a ki ilyen szimpátikus 

4* 
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mózes vallású alakkal dolgozik. Milyen kár, hogy sze
gény öreg Runstatter nem az Institut-t kereste fel ös
mart alapítványávaL ~Az bizonyosan elfogadta volna 8 

az első koszorút ő nyerné meg, ő, Paul Bourget 
de l'Académie. 

De hogy azt ne higyjük, hogy Bourget pápábba pá
pánál, lássuk, mint vélekedik maga a pápa vagy leg
alább a pápa égisze alatt mozgó hivatalos papi világ 
a zsidó kérdésről. J elen t meg a m~t évben egy ter
jedelmével határozottan imponáló könyv, czíme: Un 
siecle. Mouvement du Monde de 1800 a 1900. A világ 
forgásáról mondják el a véleményüket a klerikális élet 
vezéralakjaL Mennyiben haladt előre vagy maradt 
hátra a fold - már az ö felfogásuk szerint - az el
mult században: erről írnak sorban a filozófia, a hadá
szat, a természettudományok, a történelem, á sajtó, 
a szinházak sza.kértöi. Mindezt megelőzi a szent Atya 
kifogástalanul olvasható .névaláirása. Tegyük még hozzá, 
hogy szerkesztője Monseigneur Péchenard, az egész 
könyv konklúzióit pedig Pál"is hiboros érseke vonja le; 
ezzel azt hiszszük eloszlik minden kétség az iránt, hogy 
szolid keresztény ez éggel van dolgunk. N em az inter
naczionális mozgó tőke felbérelt tollbetyárai irták. 

Pedig az ember majdnem arra gondol. Mert ezek a 
kétségtelen hirnevü urak a század ügyeiről-bajairól 

elmélkedve, hogy hogy nem egész barátságosan nyilat
koznak a zsidóróL Rituális vérvádnak se híre, se ham va. 
Teringettét, még az uzsorával sem hozakodnak elő. 

Sőt ilyenformán szedi rendbe a gondolatait Carra de 
Vaux báró, a l\1em kere~ztény felekezetek írója: 

<tA zsidók sorsa jelenték("nyen fellendült ebben a 
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században. Nagy vagyont halmoztak fel, vállalatok 
élére kerültek, bejutottak a parlamentekbe, rengeteg 
intézményt alapítottak, a tudományok, müvészetek min
den ágában kitűntek. A jelentőség, a mire már eddig 
szert tettek, koránt sincs arányban számbeli gyenge
ségükkeL Az a tíz millió zsidó a szabad verseny uralma 
alatt szinte megdöbbentette a világot, nem annyira 
zsenialitásával, mint átlagos intelligencziájának magas
ságával, mely majd minden egyéb nemzet átlagos intelli
gencziáját felülmúlja. Munkabirók, hozzá vannak még 
szokva a szenvedéshez, el vannak szánva a meg-meg
újuló kivándorlásokra és új talajba való átültetésre, 
szerteszórva élnek az egész föld kerekségén. Akármilyen 
nagy itt-ott egyesek tudatlansága vagy közönyössége 
a rabbinusi ritusokban, mind magán viseli fajának el
törülhetetlen jellegét .. Semmi sem bizonyítja, hogy 
eljön valaha az a nap, mikor megjelenik az igazi 
Messiás, a hogy a zsidók vallják s övék lesz a dicsöség; 
hanem ahhoz nem fér kétség, hogy ez a nép élő és még 
soká élő tanúja a Krisztus vére hullásának, különös 
faj, halhatatlan faj. •• 

Tetszetős beszéd ez, nem mindennap ball ilyet az 
ember klerikális ajakról. Ám nem szükséges mindjárt 
a rókát és a sajtot idézni, így is érthető a nagy jó 
urak jámbor igyekezete. Nem most támadt, nem most 
jött a világra Cremieux-Dax, a zsidó ideálista ; nem 
divinácziókép jöttek rá a «különös és halhatatlan faj» 
jelentőségének tudatára. Ök egyszerűen számítanak. 
Az ökőlre szorított kéz kisimul és - simogat. Vállat 
vereget. Hiszen egyéb se kell a zsidónak, mint hogy 
vállát veregessék. Carra de Vaux, a nemes báró a zsirló 
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voksokat és a szidó pennákat számolgatja, melyek a 
kongregácziós iskolák érdekében fognak megszólalni. 
Bourget, a lélek rejtelmeinek búvára is erre gondol. 
De még másra is. A sz ép hizelgő szó tetszeni fog a 
zsidóknak, a keresztények pedig, a klerikálisok, az 
ellenzékiek fokozott gyűlölettel telnek meg a nagy 
forradalom ellen, hiszen annak a védői, eszméinek 
zászlóhordozói: a Cremieux-Daxok, a zsidók. 

És így - duplex libelli dos est. 
Ennyit tarthatunk a franczia klerikálisok filosemi .. 

tizmusáról. 
Berlin. Balkányi Kálmán. 
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ABEL HALALA. 

És meghalt Ábel .. . A zöld fák alatt 
Fekszik sápadtan, márványmereven. 
A megaludt vér hajához tapadt, 
Körötte minden ujjong, eleven. 
Öz csörtet át a zsenge bokrokon, 
Izzó a nap, az ég fellegtelen. 
A föld, az ég, virág, patak rokon . 
. . . Csak Ábel lett magános, idegen. 

S dalt dudorászva, játszi énekes, 
Mint a hajnal, oly ifjan és üdén, 
-- A lomb, virág, fa néki integet 
Jön Éva át a rét selymes füvén. 
A holthoz ér . .. Megáll csodálkozón : 
Mért alszik Ábel fénylő napszakán? 
8 egy rózsaszá.lla.l pa.jkos~n, bokán 
Megsimogatja ... Felneszel talán. 
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A gyöpre ül. Lassan hozzásimul, 
Magához vonja megdermedt kezét. 
De a. nehéz ka.r tompán visszahull. 
Éva. kaczag ... Fáj 6 csend sz erteszét l 
Bohó játék. Ébredj, terosz gyerek l 
V égigsimítj a. éjsötét haját. 
Ábel nem ébred . . . Holtan szendereg. 
Aludt vér érzik a. hajfürtön át. 

Ábeli Fiam l És Éva felsikolt. 
A vér hidegje a lelkébe szállt. 
Merev tagokkal fekszik lenn a holt ... 
Mit tudja. Éva, hogy mi a halál? 
Ábelre rogy ... Én édes gyermekem, 
A vesztett Éden minden vigasza, 
Fölébredsz tán szerelmea keblemen. 
Apádhoz, Abel, jer, menjünk haza. 

8 a. j s.jpanaszra a bokrok közül, 
Mint lizött vad, Ádám előrohan, 
Abeire néz ... A szive megkövül, 
Ő sejti már, hogy minden hasztalan. 
Miről az Úr büntetve szóla csak, 
A titkok titka. íme nyitva áJI. 
Elárulta.d, te megnémult ajak . 
. . . Reszketve súgj a: - Ez hát a halál? 

... És Ádám áll. A holtra. néz sötéten. 
A mindenségnek egy paránya volt, 
A boszúd napja megkezdődött, Éden, 
Ma a mindenben .egy parány a holt. 
De egy parány a többit is lerontja, 
Egymásba nőttek, mint fa és gyökér, 
A mindenségnek egy kicsiny halottja. 
Amindenség halálával fölér. 
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Felsirni1k hosszan és iszonytatón, 
Ily hang nem rítt át m ég a téreken. 
A pusztulás zord réme rezg a szón. 
Ábeli sikoltják egyre, szüntelen. 
Köröskörül csillogva rezg az ég, 
Ifjú a lomb, csókdosva száll a szél, 
Virág-illattól ittasult a lég . . . / 
. .. Mit bánja mindez, hogy Ábel nem éli 

Rndapest. flta~ztor ,~ú·ptíd. 
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SZALI NENI. 
FelolvasáBra került az IMIT 1902. jan. 21-jki felolvasó est éjén. 

Kissé aggódva mutatom be Önöknek tisztelt hölgyek 
és urak a Száli nénémet. Mert - mi tagadás - nem 
való ő ily ragyogó terembe s ily fényes társaságba. 
Ilyet ő csak a képzetében alkotott magának, a mikor 
egyetlen fiának, a Dolfinak, jövendőjéről álmodott. 

Ha a statisztika typusok ezerint csoportosítaná az 
embe1·eket, aligha siklanék közömbösen tova a Száli 
nénik lelógó széles pántlikájú és mindig a legódonabb 
divatú fejkötöje fölött, mert azt hiszem én, hogy Izraél 
minden családjában al<ad egy Száli néni, a ki hasonló 
az enyémhez. 

A merre a G alga kanyarog, mely ki· kiapad ó vizével 
táplálja a Zagyvát, gyermekemlékeimmel átvezettetem 
magam a sárivirágos mezökön, a tószögnek nevezett 
györki faluvégbe, a hol egy paraszt háznak hátához 
támaszkodó kamrában vonult meg Száli néném, árván 
maradt egyetlen gyermekével. Formás roanyecske volt. 
Kerek, szép arczáról csak a mosoly hiányzott. Azt az 
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ura vitte el magával, a ki - alig egy évi házRsság után 

itt hagyta özvegyen. 
Testvérbátyja, a regálebérlő , megalapította az egziaz-

tencziáját egy hordó törkölypálinkával, melyet Száli 
néni verdungonként méregetett ki az alkoholizmustól 
épenséggel nem irtózó paraszt felebarátainknak, árul
ván mellette gyertyát, élesztőt, szegfűszöget, sáfrányt, 
ezigóriát meg prominczli czukrot, mely fontos keres
kedelmi czikkek szép rendben voltak beraktározva a 
vakabiakba egy kanavász függönyke mögött. Azzal 
szemben egy hófehérre meszelt otromba kemencze ter
peszkedett azét a szük szobában, malynek egyetlen 
ékessége a kis Dolfi számára azépen kipárnázott széles 
padka volt. 

De ha szük volt is a kamra, a domonyi Bégler Sala
mon, a ki kékítőt árulva, okszerü időközökben meg
megjelent a falu vadókafái alatt, abban mindig stácziót 
csinált. De nem is volt ő amolyan közönséges házaló. 
Ö egyenesebben hordta batyuját a hátán és önérzettel 
szokta volt mondogatni : c1minden ház előtt csak egyszer 
fütyülök s csak egyszer kiáltok : mi van eladó ? 1> Hogy 
a portékáit tolakodva kommendálja, ezt nem engedte 
meg a büszkesége. Annál jobban kommendálta min
den házasulandó hj trokonának a fiatal özvegyet, 
kit akkor még Szálikának neveztek, de a ki a fütyülőj e 
hangjáról már messziről megismerve őt, hacsak tehette, 
fránya módon megszökött előle. 

Nem sokkal többre ment vele az istenfélő Éliás, a ki 
koldus volt ugyan, de - tekintélyes, - és a ki az olcsó 
táplálkozás igen észszem indokából állandó köruton 
volt, be-betérvén minden faluban az első zsidó család-
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hoz s a measze vidékek familiái közt önként adván ma
gának bizonyos magasabb diplomacziai küldetést. 

Például most is adott. Hihetetlenül hangzik, de szent 
igaz, hogy ezuttal a Perlusz Jak~b stafétája volt. 

Egeknek sz en t m·a l 
Hát lehetséges volna az, hogy Perlusz Jakab, ki a 

zsadányi uraságtól kétszáz holdat bérel, kinek saját 
lovai vannak, egy Perlusz Jakab, a kinek talán a gyön
gyösi templomban is az első sorban állna az imaszéke, 
a Száli néniért mellőzné Zsadány és vidéke hölgyeit ? 
Igaz ugyan, hogy erről többször esett már szó, ám ilyen 
hallatlan szerencsét remélni sem szabad, 'mert ha meg
gondoljuk, hogy ... 

De csitt. Perlusz Jakab kocsija, csengős két deressel 
ép most fordul be a regálebérlő udvarára. A nagy tisz· 
tesség súlya alatt diszt ölt a ház. Nincs péntek este, 
de a lázzal készült vacsorára mégjs két .milli-gyertya 
szórja a pazar fényt, hogy kápráztassa, szédítse a sok 
rábeszélés alatt önmagával küzdő Száli nénit. 

De a káprázat mégse azéditette el. Hogy, hogy nem, 
az ünnepi vacsora fatális véget ért. Ugy esett, hogy 
mire a czímettel behintett tésztát behozták, a Száli 
néni már nem volt jelen. Mikor pedig a tésztát kivit
ték, akkor már Perlusz se volt jelen. A közvetítő Éliást, 
ki kárpótlást akart, illendően kidobták, ugy hogy aztán 
ö se volt jelen. A két milli-gyertyát elfújták. És egy· 
szerre elsötétült a Száli néni jövője. 

B mialatt a fölzudult közvélemény kíméletlenül gán· 
csolta az önfejű asszonyt, ki az uri módot így eldobta 
magától, ez u önfejű asszony leborult a kemencze 
padkája előtt, szivéhez szorítva gyermekét. Kái", hogy 
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a kis Dolfinak akkor nem volt még esze. Még mostan 
sincs neki. Ha akkor lett volna, talán kihalászta. volna 
a könyözönből ezt az értelmet: 

N e félj én piczinyke magzatom! N em osztom én meg 
a szivem közted és más között! N em bízlak én másra 
téged, nem adok én mostohát neked ! Az isten őrködik 
fölöttünk. Te léssz az édes anyád büszkesége egykor! 
Majd fölnevellek - én! 

Zsidó asszony volt Száli néni. Izről-izre az. 
A zsidó hisz. Bízik a jövőben. És tud küzdenj , még 

hogyha asszony is. 
A zsidó szív a szenvedéstől nemesült meg. Ezért tud 

úgy szeretni. 
A sok százados elnyomatás egyetlen jutalmazó ered

ménye talán a zsidó családi élet sajátos bensősége, át
ható melege. 

Iczig zsidónak kilencz gyermeke van, de ba fohász
kodik, csak azért fohászkodik, hogy isten éltesse őket 
száz esztendeig. 

Abban a kilencz gyerekben akárhányszor csak ez a 
fohász tartja a lelket. 

Ha megnőnek, korlátokba ütköznek. Küzdelmük több, 
mint más ember fiáé. - Isten áldása, hogy erkölcsi 
erejük állandó fortása buzog - ott a szülői házban, 
vagy ha az összeomlott, a. szülők sírj a mellett. 

A kilencz közül egynehány elpusztul a nyomorban, 
de egy közülök felküzdi magát a főiskolákig, hol éve
ken át levegőből él. B ha végre magasabbra feljutott, 
magához igyekszik emelni a többit s a család legköze
lebbi nemzedéke már ott van az 6 szinvonalán. 
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Száli néni már előre ott volt. Egy kissé talán maga
sabban is. 

Oly élénken szinezte ki magának a Dolfij övőjét, hogy 
nem is a jelenben, hanem inkább abban a jövőben élt 
és annak bizton remélt fényéhez szabta a szokásait, az 
egész magatartását. Volt benn e tehát valami előkelőség, 
valami ünnepélyesség. Az as1.ódi Rosenfeldéket például 
mindig kikerülte, mert n em is voltak hozzá valók. 
Azok a Kóbjjukat lakatosinasnak adták. Volt ott egy 
kis leány is, a Lenesi, a ki azorobaton is mezitlát 
járt. - Ob, az ő álmaiba más alakok szövödtek 1 

Almaiban a Dolfi rendesen mint n agybírü ügyvéd és 
hi tközségi elnök valami trónusfélén karonfogva ült a 
nejével, a ki nagy családból származik és h osszú uszá
lyos, csipke-betétes kék pongyalában jár az utczán, a 
milyet egyszer látott valahol. Ez az álomkép n éha fo;r,
mát cserélt, a mennyiben a trónus szószékké alakult 
át, a malyről DoHi, mint tudós 1·abinus, a világ csodá
jára szónokolt. - Ennél az álomképnél az a gondolat 
zu.varta csak, hogy a rabinus nem lehet egyszersmind 
bitközeégi elnök. 

Ábrándjainak tényleg elég tápot adtak a Dolfi gyer
mekévei. Valóságos csodagyerek volt, mint kivétel nél
kül minden zsidó gyerek. Sokat ugyan nom lehetett 
látni belőle , mert a mamája mindig fülig bepólyázta, 
nehogy valami szellöcske megártson a nagyra hivatott 
lángeszü fiunak. 

Különöscn bepólyázta akkor, mikor az aszódi gymna
siumba vitte. A Roseofeldékhez persze a világért se 
aclta volna kosztba. Elhelyezte máshol. 8 hogy meg
szerezze Dolfinak a kosztpénzt, mohón iparkodott, hogy 



SZÁLl NÉNI 
6 t 

fölvirágoztassa az üzletét. Ez időtől kezd ve sót és ku
koriezalisztet is árult. Hogy pedig a saját szükségle
teivel ne apaszsza az üzleti hasznot, sillt tökkel élt né-

hány télen át. 
A lángeszű Dolfi ezalatt eljutott a negyedik osztályig. 

N em épen sok sikerrel. De annál meglepőbb baladást 
tanusított a társadalmi tevékenységnek egy kevésbé 
ellenőrzött más mezején, ugy hogy egyik egyéni kiváló
sága által. viszonylag még nagyon ifjan magára tudta 
vonni a kis város figyelmét. 

Ez a kiválósága abban nyilatkozott meg, hogy való-
ban mesteri tökélylyel - játszott kalábriászt. 

De nincs igazság a földön. 
A gymnasium ugyanis, mely a Dolfi másnemű el-

fogla.ltsága által magát gyakran mellőzve látta, a nagy
reményű ifju elől egy consilium abeundi alapján, a 
roamájára való minden tekintet nélkül könyörtelenül 
elzárta az ajtót. 

Szentséges szent egek r 
Ki mondja ezt meg a Száli néninek? 
Megmondta a. hivatalos írás, meg a hazazavart Dolfi. 
Egyszerre jöttek. Az írás meg a Dol:fi. No meg ~gy 

pakli kártya a Dolfi nadrágzsebében, mely feledékeny
ségből csatlakozott a kettőhöz harmadiknak. 

Villám még nem sujtott ily irgalmatlanul. Száli néni 
arczáról e perczben tünt el a fiatalság pírja, minden 
üdesége és nem is tért vissza többé. Megvénült egy 
nap alatt. Ijedelme, megdöbbenése, kétségbeesése rom
bolva, gyilkolva dúlta fel az egész belvilágát. A hit· 
közeégi elnöki méltóság gránitnak vé]t talapzata mint 
ronda agyag piszkoita össze a szegény asszony nemes 
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önérzetét, annak a csipkebetétes kék pongyolának a 
. foszlányaimint fúriák tánczoltak elborúlt szemei előtt 

és az a förgeteg, mely lelkén átviharzott, - mint szél
vész a felhőt - úgy szaggatta széjjel az ábrándjait. 

Nagy idő telt belé, míg, kissé csillapodva, leomlott 
légvárainak roncsait így-ú"gy összeszedegette és Dolfi 
ábrázatán a lángész nyomait újra fölfedezte. Elhítette 
magával, hogy csak a zsidó fiú szellemi fölénye bán
totta a tanárokat s hogy Dol:fi úr csak a saját kiváló
ságának mártyromságát szenvedi. És tehet-e 1·óla ez a 
hajlékony, jó fiú, - mert Dolfi. tényleg az volt -
hogy rosszra csalták? Ugy-e a Roseofeldék Kóbija adta 
a kártyát a kezébe ? - Oh tudtam! A Roseofeldék a 
rosszak, de Dolfi nem bünös, ő csak áldozat. És végtére 
is az az ügyvédi pálya nem a legszebb pálya. Egy hit
közeégi elnöknek is elég boszúsága van és nem vá
lasztják meg mindig újra, Dolfi arra született, hogy 
rabinus legyen, híres rabinus, mint a verpeléti. 

Az a bizonyos trónus tehát csakugyan szászékké ala
kult át. 

Minek utána pedig a verpeléti pap a Száli néni sógora 
anyai részről származó unokatestvérének másodágban 
való nagybátyja volt, mi sem természetesebb mint az, 
hogy a Rosenfeldék ifjú áldozatát új reményekkel és 
egy tarisznya pogácsával fölszerelve a verpeléti talmud
iskolába vitték, a hol Dolfi urat hevezették a magasabb 
héber tudományokba és tincseket növesztettek a két 
füle mellé. 

A kamaszkorba jutott lelkes ifjú onnan igen ékes 
leveleket írt. Minden levél élére valami nagy szólamot, 
vaJami bölcs mondást kerített, mely oda ugyan sehogy 
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ae illett, de a Száli nénit mégis megrikatta. Ezeket a 
leveleket a keblén őrizte mindig, míg egyszer csak egy 
riadt mozdulattal, mint hogyha kígyó marta volna meg, 
kivette és - - de nem tépte el, nem - csak egy ki
csinyt összegyűrte őket. Megtudta ugyanis, hogy a jeles 
talmudista betüről-betiire szakasztott ugyanolyan leve
leket ír a - Roseofeldéknak is. Ez n~cryon fájt neki, 
és a Ro sen ~ eidéket úgy meggyűlölte, mintba ezek orozva 
ragadnák magukhoz az ő életének egyetlen kincsét, a 
fiának szivét. 

A nagyo bb baj még váratott magára, de bekövetke
zett. Ez a baj is levél alakjába bújt, csakhogy azt már 
nem Dolfi írta, hanem maga a ve1·peléti pap, ludtollal, 
héber betűkkel és arany bölcseséggel. 

Meg lehetett érteni belőle , hogy ámbátor a talmud a 
tudományok tudománya, az olyan ifjúval mégse boldo
gulhat, ki már a gymnasiumban annyi világi szellemet 
szivott magába és megrögzött a lelki pásztorkodáshoz 
nem egészen illő valamely más irányban. Dolfi tehát 
sátoros ünnep után vissza fog térni az anyai házba, a 
melyre egyébként a szent atya amindenható isten ál
dásait kéri. -

Száli néni ebbe az áldásba szinte beleörült. Márhe
tetlen fájdalmában tehetetlenül vergődött mint aszíven 
talált madár, mely nem képes fölemelkedni többé, és 
égető gyötrelmek között elvérezve kénytelen fetrengeni 
a porban, kínteljes vonaglással csapkodva szárnyaival 
a földet. Izzó ft:íj dalmába most már az epe is felgyúlt. 
A galambazívű nő ádáz haragba jutott az egész minden
séggel, a verpeléti paptól a Rosenfeld családig minden
kit, még önmagát is okolván fiának leromlásaért! 
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Istenem ! Istenem ! 
És hogy rohannak az évek ! A hazaérkezett Dolfiká

nak már szakálla is volt. Akkot·ára nőtt a kis lelkern 
' hogy be se fért az ajtón. A kemenczepadkát bizony 

meg kellett toldani az egyetlen szalmaszékkeL 
A szelíd, jó :fiú ott szívesen koporodott össze, hisz az 

ő vágyai alig terjedtek túl a kemenczepadkán. Ép ezért 
az anyját sohse értette meg, sőt most a legbecsülete
sebb jóhiszeműséggel korholta a szertelenkedését és 
kiváltkép a Rosenfeldék ellen táplált máltatlan gyűlö
letét. Meglátszott Dol:fi. barátunkon, hogy esztendökön 
át - münyelven szólva - napokat evett. Lamentáló 
fenköltséggel, pathetikus hanghordozással - mindig 
példá.zgatva mondott hihetetlen dőreségeket. A templo
mok előtt ácsorgó koldusok is, kik legtöbbször azért 
kerülnek oda, mert naplopók voltak teljes életükben, 
az apostolok nyelvén beszélnek. De ép ez az apostoli 
hangnem tévesztette meg az együgyü anyát, úgy hogy 
a böJcseség méze gyanánt élvezte fiának szavait. -
De ép úgy élvezte azokat a Rosenfeld család .is, a kik
hez Do l :fi úr nagy titokban be-beh uk kant. A háborgó 
érzelmek mérlegét tehát a végzett talmudista akarat
lanul is a maga javára billentette és Száli néni most 
még inkább hitte, mint valaha, hogy az emberek go
noszsága és ármánykodása daczára Dol:fi mégis csak 
jelesebb férfiú lesz, mint akár maga a híres verpe
léti pap! 

Do l ft úr - dicséretére legyen moi.td va - most már 
maga is érezte, hogy a Raját közremüködése nélkül 
nem válhatik na.gy ember belőle. It.t az ideje, hogy a 
tettek mezejére lépjen. 
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~1inekutána tehát eddigelé semmit sem tanult, fogta 
magát es - elment tanítónak. 

Mialatt pedig a közoktatásügy ifjú bajnoka a tan
székét minden harmadik évszakban más- más faluba 
l1 elyezte át, a Száli néni imádságos könyvemindjobban 
kopott. A tábláján meg se lehetett ismerni már a két
tornyos pesti zsinagóga képét, pedig oda volt az egykor 
arap.yozva szépen. Kimerült fantáziával várta, várta az 
örömhírt, hogy fia valahol díszszel jut a révbe, a hol 
aztán az öröm könyei köz t szorítja maj d szivére a leg
boldogabb, a legbüszkébb anyát. Oly fanatikus hittel 
várta ezt a hírt, a melyre tüstént oda sietne, hogy min
den perczben készen volt az útra, mert gondoskodott 
arról is, hogy nyomban átadbaasa üzleti raktárát a ka
navász függönykével együtt. A várakozási határidöket 
újra, meg újra maga szabta meg magának, aszerint,. 
hogy mikor fogy el a só és mikor kell újra lisztet be
szerezni, azonközben nem vetve rá ügyet, hogy szép, 
szelíd arczán mily mély barázdákat szántanak a tava
tünő évek. E barázdákra olykor oda-odatévedt egy 
fáradt mosoly. Ilyenkor arra gondolt, q ogy a Do Ifinak 
mily szép szakálla nőtt és ezzel a gondolattal újra ösz
szezavarta annak a csipke-betétes kék pongyalának a 
foszlányait. - Máskülönben az a kamra nem is kamra, 
hanem inkább kripta volt, a melybe egy remény volt 
eltemetve, várva-várva az isten előtt is megszolgált 
föltámadásnak megváltó örömét. 

De hallga ... mintha feszítgetné valaki a kripta fö
de1ét. Ugyan ki tévedbet erre ? Ki mit kereshet itt? 

Száli néni Roseofeldre ismer. Úgy ismer reá, mintha 
a saját balsorsát látná megelevenedve benne. 

Az lMIT ÉvkönJive IIJO.! 5 
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A jámbor Rosenfeld visszahökkent. Öt már sokféle
kép fogadták, de így még nem fogadták. - De hát V'é
tett ö valaba a Száli néni ellen? Ki merné a szeméb~ 
mondani? Isten a világ felett! Mit akarnak tőle ? Mért 
haragszik épen ő 1·eá ? Mert sze re ti a fiát, a Dolfit ? 
Hát azután? Lám, ö nem mamája a Dolfinak, de azért 
mégis szereti a Dolfit. Ki bántotta hát? Mi okon gyű

löli épen öt, meg az egész Aszód ot, meg az egész v i . 
lágot? 

A derék embernek volt is tán némi igaza, szavaival 
mégis üszköt dobott a felgyült puskaporra. És felrob
bant az el~ojtott keserv, úgy hogy Rosenfeld, a nélkül, 
hogy jöttének czélját csak meg is magyarázhatta volna, 
vérig sértve száguldott tova, mindörökre kiengesztel
hetlenűl. 

Pár napra rá a robbanás megujult. Hírül hozták 
neki, hogy tegnap óta itthon van a Dolfi. Tegnap óta ? 
Hát nem az anyja volna az első, a kit fölke1·es? Irgal
mas isten ! Hát ez mit j elen t ? 

A választ erre meghozta Dolfi úr, ki Aszód felől 

tágra nyilt szemekkel, lihegve jött haza, két pipaszár
ral a kabátja zsebében, malynek négy gombja közül 
csak három hiányzott. Gomblyukába azon~an egy 
egész muskátliág volt beletűz ve, melynek illatát a pipa
szárak egy kissé kétessé tették ugyan, de mely ott mégis 
a ezereimet képviselte. A nem sejtett nagy titokról le
pattant a zár. Ö meg a Ros~nfeldék Lenesi j e már réges
régen boldog j egyesek. Holnap fogják először kihirdetni 
öket az isten templomában. 

- - Nem egyszerre hal meg minden ember. Ob, 
vannak élőhalottak is. A villám néha azéthasítja a töl~ 
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gyet, de a törzse megmaradt részén tovább teng még 
egy pár fakó levél. 

Száli néni se hal t meg egészen. 
Megnémulva, fásultan hallgatta a hosszú, bosszú 

évek óta idegen befolyás alatt álló fiút, ki szónoki len
dülettel vádolta őt, hogy ellenszenve által ((konkolyt 
hint két szerető szívnek tisztabuzája közé>> . ·Már pedig 
a szent lélek a Hóreb hegyén személyesen mondta meg 
Mózesnek az égő csipkebokorban: ne gyűlölj, hogy ne 
ítéltesséL Malakiás prófétának a negyedik része szerint: 
a fiú tiszteli az anyját - és ő tiszteli az anyját. De 
még a tigris anyának is vannak kötelességei a gyer
meke iránt és mivel -· Deák Ferencz szerint- a béke 
és a tisztesség a honfiúi erények próbakövét képezik, 
- magát pedig nem vághatja ketté, aMohácsnál elhalt 
IV-ik Béla császáT szavaival kéri, kívánja, követeli, 
hogy az anyja - kérlelje meg a Rosenfeld csa
ládot! 

Nem! Nem! Nem l - kiáltott ·a boldogtalan asszony, 
ki a nagy páthoszból csak azt értette ki, hogy már ré
gen, régen megfosztották őt a gyermekétől. 

Nem?- kiáltott Dolfi, - kinek ez a crnem1> sehogyse 
fért fejébe és maga is ezenvedett alatta; miközben az 
~lkalmatlankodó muskátli virágot a zsebébe tette a 
pipája mellé. Nem? Én is megesküdtem Lenesinek 
mint V-ik Ulászló Hunyady Bélának s te azt kívánnád, 
hogy megszegjem eskümet ? Azt kívánod az egyetlen 
fiad tól, hogy becstelenné legyen, mint Leonjdas? Oh a 
Rosenfeldéknek mégis csak igazuk volt! Te nem vagy 
anya l Tenéked nincs szjved ! 

És mialatt ez az elég szánandó szerelmea ifjú vi-

5* 
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gaszt keresett a Rosenfeld Lenesi oldalán, szarencsére 
befagyott a. tószögi kenderáztató pocsolya. 

Kellett a jég. - Hatósági orvos rendelte azt a nagy
beteg S1.áli néni fejére és a szivére. 

'Cgy tetszik, hogy mégis csak voltszíve a szegénynek. 

Dolti úr tehát, belátva, hogy a maga emberségéből 
megélni képtelen, fogta magát és - megházasodott. 

Kapott vala pedig százharminczöt pengő forint hozo
mányt (kétszáz volt igérvP.). Azonban a fuvart, mely
lyel az új házaspár egy szobára való berendezése He
rédre szállíttatott, Rosenfeld fizette. 

A fiatal pár szolid alapokon bizta az istenre a sorsát. 
Dolfi tanította Heréden a zsidó gyerekeket, Lenesi pe
dig mint képzett. fehérvarrónő fejtett ki üdvös mun
kálkodást. 

De hajh, egy szép nyári éjszakán, mialatt a boldog 
házaspár a szép Hóderos ágyakat és monogrammos 
fehérpárnákat megkímélendö, szokás szerint hátul a 
lomtárban aludt, istentelen kezek ellopták az utolsó 
szögig az egész díszes berendezést, a Lenesi kelengyé
jével és a varrógépével együtt. 

Privát életiikbe egy füst alatt a kormányhatalom is 
beleavatkozott, oly erélylyel foglalva állást a zúgtaní
tók ellen, hogy a herédiek nyomban okleveles tanítót 
fogadtak. 

Az új tanító épen akkor érkezett meg, mikor a Dolti 
nevének első örököse is megjelent és Dolfi barátunk 
képtelen nyomorban, harmadmagával osztozott a töké
letes semmin. 
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Az öreg Roserrfeld mitsem segíthetett. Hisz ő már 
mindenét a leányának adta. 

És a Száli néni - az ki volt tagadva. 
Amde ő a fiát - nem tagadta ki. 
Egy tarka kendő csücskébe volt kötve a sok esztendő 

alatt összekuporgatott pénze. Sok pénze volt. Hatvan
két forintja. Nyolcz forint erejéig a hitelét is kimeri· 
tette. A nyolczat azépen megolvasva odatette a hatvan
kettőhöz és akkor épen hetven lett beló1e. A drága 
pénzt visszakötötte és gondosan a kebelébe rej té. Aztán 
kimotozott valahonnan nehány fehér ingecskét s egy
két horgolt főkötőt. Azokat a Dol:fi viselte egykor, az ő 
első álmainak idején. Egy más csomagba ízes ételek 
kerültek. Mindezeket két pehelypárnával együtt egy 
abrosz ba kötöz vén, bágyadt mécs-világamellett vizsgálni 
kezdte a czipőit. Hála isten, van még öröm a világon. 
A talpuk még egész jókarba volt. , 

Ezekben a czipőkben és azzal a batyuval indult el 
pitymallatkor a több mint tíz órai útra, zimankós tél
időben. A batyuja nem volt nagyon nehéz. A szíve 
nehezebb volt. Itt-ott parasztszekér találkozott, mely 
nem átallotta helyet adni a saroglyában a szegény zsidó 
asszonynak, egy-egy darabra megkönnyítve útját. Ha 
ereje elhagyta, vagy tagjai a hidegtől dermedeztek, be
betért egy-egy födél alá, hol jó emberek megengedték 
neki, hogy hóval belepett czipöit levetheese és haris
nyáit megszárogassa. Aztán ment, falúról-falura tovább, 
torony irányában, úgy fogva batyuját, hogy két keze a 
keblére szoruljon, részint azért, hogy tapogathassa, 
vajon megvan-e a pénze, részint pedig azért, mert fájt 
ott valami nagyon, nagyon. - Oh, hogy oly rövid a 
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téli nap ! Lám, má1· sötétedni kezd, még messze van a 
czéltól, a hideg is fokozódik és a vastag bóréteg alatt, 
mely mindent egyenlővé tesz, megtéveszti a vándort az 
út, az árok, a mező. Könyei az arczára fagytak s csak 
akkor villant meg a gyöngülő szeme, mikor végre a 
herédi templom tornya feltünt a hóvilágnál. Akkor kez
dett csak igazán remegni. Mit szól majd a Lenesi? 
Vajon nem fogja-e visszautasítani őt, a Roseofeldék 
által kikiáltott b árpiát ? Eszébe se ötlött, hogy ö a 
megmentőjük; inkább Azorongó félelem fogta el, vajon 
azok, kik az ő fiát, az ö elvesztett ezerencsétlen fiát a 
birtokukba vették, nem fogják-e anyai szivének azt a 
jogát is megtagadni, hogy szeressen ? Ó h ha ez így volna, 
akkor - akkor inkább megkérleli őket, inkább vezekel. 
Ily gondolatokkallépett be a puszta házba és kimerül
ten rogyott le a földre. 

De a Lenesi nagylelkű volt. Átvette Rz ajándékot és 
megbocsájtott. Hogy még benne marstelt egy kis szilánk 
a kihúzott tövisből - én istenem ! - nem kell fe lróni 
azt. Dolfi, a gyenge Dolfi kisírta m agát az anyja keblén, 
ki az unokáját is ölébe vette, aztán talpra állítva a 
nyomorultakat,- nehogy itt ő is kenyer et fogyaszszon, 
úgy a hogy tudott, visszament haza. 8 egész úton ha
záig csak azon gondolkozott, hogy miképen fogja letör
leszteni a batvankett<Shöz szerzett nyolcz forintot .. 

Az írástudó Dolfi a Jászaágba költözött. Ott bírósági 
díjnok lett belőle. De a nélkülözések pár év alatt úgy 
megviselték, hogy féllábával már a sírban állott. Fon
nyadó felesége alig ápol hatta, hisz már négy kis gyerek 
kapaszkodott belé. Az ilyen házhoz cseléd kellene, 
még pedig hűséges j ó cseléd, ki gondot viseine raj uk, 
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hogy az asszonynak egy kis ideje maradna varrni, ke

resni valamit. 
De hol vegyen a DoHi cseléd számára bért? 
És ugyan hol volna olyan nyomoru személy, ki a 

DoHiékhoz cselédnek menne el ? 
Cseléd kellene, egy hűséges jó cseléd. 8 a Dolfi be

teg. em ápolhatja senki a Dolfit. - A Dolfi közelé
ből minden sóhaj így adott viszhangot a tószögi kam
rában. 

Abban a kamrában most már nagyobb a viszhang. 
Kiürült. - Még nem balt meg a lakója. Még szükség 
van reá. 

De a búbos kemencze is dülőfélbe van már és ha 
majd összedül, vele fog azétomolni a sokszor kimeszelt 
kemenczepadka is. 

Bármikép szereAsék, bárhogy is nevezzék, Száli néni 
a Lenesi cselédje. 8 a hű cseléd képzetében a kegyet
l~nül letarolt kertet még most is pótolgatja egy-egy 
gyönge esirája a reménynek. Hisz a dij noknak nem 
egy főnöke jutott már a tábláboz, a magas kuriához. 
Bizonynyal odahívjé.k még a Do1fit is. - Ebbe a re
ménybe fogódzik kialvó élete, de közvetlen környezete 
még moet ee éri föl, hogy ebben az egyszerű asszony
ban az érzelmek mily feneketlen mélysége és a lélek
nek mily igazi nagysága jeUemzi a. zsidó anyát, a sze
gény zsidó anyát. 

Budapest. Gerő Károly. 
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NAGIARA VERSEIBOL. 

AZ ÁRVA GALAMB. 

Jáh h&ragszik galambomra 
És azóta nincs nyugalma. 

Szép szárnyait tíí2 emészti 
Oltogatja sós könnyéveL 
Számüzetett gyermekeit 
Keresgéli szerteszéjjel. 

J áh haragszik galambomra 
És azóta nincs nyugalma. 

Varju-sereg mint a felhő 
Körülveszi s nyakát fojtja, 
Sok' kegyetlen gyűlölőj e 
Kárörömmel örvend rajta. 

Já.h haragszik galambomra 
És azóta nincs nyugalma. 

Üldözi öt minden madár 
Tüske, tövis sérti, tépi ; 
Lefosztják szép tollá.t, bőrét, 
:Egy barátja sinesen néki. 

Jáh haragszik galambomra 
És azóta nines nyugalma. 

Felemeli lankadt szárnyát, 
Felpillant a gyémánt hegyre, 
Szive lángol szerelemtól, 
Hazájába vágyik egyre. 

Jáh haragszik galambomra 
És azóta nines nyugalma. 
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Legyen erős :mlnt a gyémánt 
Epedező nemes szíve l 
Sújtsd le minden ellenségét 
8 vigasztald meg, régi híve l 

J áh haragszik galambomra 
És azóta. nincs nyugalma. 

CSAK VÁROK, VÁROK •••• 

Csak várok, várok sóvárogva, 
De szenvedésem nem ér véget ; 
Hát hő imám és sok fohászom 
Uram, már nem indit meg téged? 

A fá.jdaJomban elmerülve, 
Hazámtól távol élek itten, 
Bús lelkemet hő vágy emészti, 
És Te csak hallgatsz, óh nagy Isten ! 

Talán örökké tart sötét búm, 
És sohsem pirkad hajnal nékem ? l 
Hát nem épül már fel oltárod, 
A mit ledöntött ellenségem ? 

Mikor jön már el hős vezérün..k, 
Hű, drága. néped megmentője, 

Hogy visszaadja ékességét, 
A mit a bánat elvett tőle? 

Mikor nyilvánul meg hatalmad, 
Uram, mikor töröd már széjJel 
Nehéz, nyomó rablánczainkat 
Kegyetlen ellenünk fejével ? 

1R 
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Mikor jön már a várva várt hír 
' Hogy újra felépült a szent rom? 

És fen t C zi ón hegyén áll büszkén 
A balzsam illatú uj templom? 

Hogy ízlenék az étel nékem, 
A míg ott pusztán áll szentélyed? 
És hő imám és sok fohászom, 
Uram, már nem indít meg Téged 1 

VIGASZ. 

Ne zúgj, ne búgj búbánatos galambom, 
Hii drága lelkem, óh ne csüggedazz l 
Bár messze hányt-vetett kegyetlen sorsod 
Sok gyötrelmednek már jó vége lesz l 
Messze estél bár 
Kedvesed rég vár 
8 visszaadja már 
Elvesztett drága otthonod; 
Ne zajongj tehát, 
Hisz a hii barát 
J6 szivedbe lát 
Panaszszal óh mit zakla.tod? 
Kelj l rázd le már nyakadról rabbilincsed, 
Fel r tárt karokkal vár a drága hon l 
Had zengjen dal, bűbájos szép királynő 
Bad csengjen ének bíivös ajkadon l 

Ne súgj, ne búgj, búbánatos galambom 
Bii drigá lelkem, óh ne csüggedezz l 
Bár 'Dlenze hányt-vetett kegyetlen sorsod 
Sok gyötrelmednek már jó vége lesz. 
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Kies völgyeknek illatos rózsája 
A Sáronban virágzó ~iliom l 
Fölépítem dicső nagy várad ujra, 
Büszkén emelkedik az ősi rom. 
Zengd el hát a dalt, 
Mely sebet takart,· 
Fájdalom ha mart 
Mert hangod édes, balzsamos l 
V edd fel ékszered, 
Mely oly rég eped, 
Fénylő két szemed 
Melyet a könnyek árja mos. 
Remények rabja, dalt a megváltásról l 
Mely tetszetős lesz n ékem és neked; 
Deritse fel sötét felhős borúdat 
Csodásan andalitó éneked l 

Ne zúgj, ne ·búgj, búbánatos galambom, 
Hű, drága lelkem, óh ne csüggedazz l 
Bár messze hányt· vetett kegyetlen sorsod 
Sok g;tötrelmednek má1· jó vége lesz l 

Hagyj fel szívet tépő siralmaiddall 
Töröld meg könnyező szempárodat ; 
Vigadj l csapongjon szíved dús örömben 
Mert gyermekidre jobb sors vároga.t. 

\ 

Kit oly messze hányt, 
És a végzet bánt 
- Kedves fiút, leányt 
Im ujra látod kebleden l 
Kezeikben lant, 
És ugrál alant 
A hegy és a hant, 

75 
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Hol tánczot lejtnek kedvesen. 
Velök mulat, velök vigad hií atyjok. 
És az egész világ ujjong, örül; 
N e ved dicső királyasszony lesz ujra~ 
Kiválasztott a nemzetek köziíll 

Ne zúgj, ne búgj, búbánatos galambom, 
Hií, drága lelkem, óh ne csüggedezz ! 
Bár measze hányt-vetett kegyetlen sorsod, 
Sok gyötrelmednek már jó vége lesz 1. 

Hová oly rég vonz már lelked hő vágya, 
Fell táncz, dopszó s vidám dalok között, 

' Borulj az Ur elé szent áhítattal, 
Ki ujra szentélyébe költözött ; 
Alkotó erő, 
Minden lelke ő 
A nagy jóltevő, 
Kinek szavától függ a lét ; 
Az ifju s a vén, 
Gazdag és szegény • 
Csüng dicső nevén, 
Ki mindent táplál, őriz, véd. 
Borúdat égi fénynyé változtatja, 
Ki mindig él s a végtelenbe lát, 
Ajkadnak termését kegygyel fogadja, 
Mint áldozatnak balzsam-illatát. 

Ne zúgj, ne búgj, búbánatos galambom, 
Hd, drága. lelkem, oh ne csüggedezz ! 
Bár messze hányt-vetett kegyetlen sorsod 
Sok gyötrelmednek már jó vége lesz ! 

Zsitva.·Ujfalu. Pata·i .Tó zsef. 
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A HORVÁT ZSIDÓSÁG KÉRVÉNYEl A ~IULT 
SZÁZAD 40-ES ÉVEIBEN. 

IL József türelmi rendelete uj korszakot jelentett a 
magya1· és horvát zsidóságának történetében. A kala
pos király halála után a szabadelvüséget ismét a reák
czió váltotta fel, de a zsidóságnak az 1791. <1de Judaeis l) 
ez. tvczikk megőrizte eddigi jogaikat (Évkönyv 1900, 
Dr. Bücb1er Sándor, 286 l.). Ezután a törvényhozás 
egy félszázadon át nem tesz semmit a zsidók érdeké
ben. A harminczaB évek végén ismét szabadelvü áram
latok lengik át a magyar törvényhozást és napirendre 
bozzák a zsidó kérdést is. Helyzetök javít ását a zsidók 
akkor nem csak mások jó indulatától várták, hanem 
maguk is szóval és irással küzdenek érdekeikért. 

Ámbár a horvát zsidók csekély voltuknál fogva 
akkor minden tekintetben magyar hitfeleikkel együtt 
egy testületet képeztek és a magyar zsidóság megindí
totta mozgalomban 1840-ben is résztvettek, mindazáltal 
külön is aikra szállottak helyzetök orvoelása végett. 
Helyzetök pedig igen sok panaszra adott okot kivált
képen a. két legnagyob~ községben, az 1806-ban alapí
tott és 1840-ben 60 családból álló zágrábi és a vala
mivel korábban keletkezett varasdi községben. 

Ez időben már a pesti község állott a magyar zsidó
~ág élére. Körlevélben szólitotta fel a községeket, kiild
Jenek Pestre követeket, a kik majd megbeszélik az 
országgyűlés elé terjesztendő kérvénvt. Varasdra is 
küldött ily körlevelet azzal a kérelem~el, hogy tovább 
küldje, • minthogy á pesti község a másik megye fö-
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községét nem ismeri ''. A zágrábi község tehát ~- mert 
erről van szó - oly jelentéktelen volt, hogy a pesti 
nem is ismerte. 

Ezen első zsidó követgyűlésen nem volt képviselve 
sem a zágrábi sem a varasdi község, csak két ki vonatot 
küldtek, a mely a két megyebeli zsidóság számát és 
állapotát tüntette fel. Nem voltak pedig képviselve, mert 
nem tudták, hozzátartoznak-e a magyar zsidósághoz 
vagy nem. Mielőtt részt vesznek a közös mozgalomban, 
tisztában kellett lenniök az elv felől, <1nem kellene-e a 
horvát zsidóknak külön lépéseket tenni helyzetük javí
tása érdekében, mi velhogy itt más törvények vannak 
mint Magyarországon, és valjon a magyar törvények 
érvényessége Horvátországra is kiterjed-e ?ll Amire a 
pesti község azt válaszolta, hogy nézete szerint nincs 
kölönbség Magyar- és Horvátország között, de minden
esetre ajánlható .. hogy a horvát zsidók kivánalmaikat 
pontról-pontra közöljék•. 

Ezen levelezés közben a zsidó követgyűlés 1839 no
vember havában Pesten megtartatott ; eredményéről 

a varasdi község is tudomást nyert, melyet sietett 
közölni a zágrábivat 

Természetes, hogy a magyar ?rszággyűlés törvényei 
Horvátországra is kiterjedtek, a mint a pestiek véle
kedtek, és ebbe a horvát zsidók is belenyugodta1L 
Midön tehát a pesti község a második 1840 jan. 15-én 
tartandó gyülésre köldte sz ét a körleveleket, V arasdról 
sem feledkezett meg. Varasd pedig ismét testvérközsé
gével Zá~rábballépett érintkezésbe, melegen pártolv~n 
két követ küldését. •Ha két olyan férfi mint Boskovitz 
József és Vodjaner Sámuel (ezek irták alá a körleve-
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· ·a 1lfosinger a varasdi község elnöke zágrábi let) - IrJ l YJ l ' , • , , • 

lnöktársának és baratJanak Blum Dam,dnak - a 
e 'dóság J·avát czélzó mozgalom élére állanak, akkor a 
zs1 N . a· 
horvát közeégek sem maradhatnak bátra». e na JOn 
vissza a nagy uttól és költségeitől, az utazás alig 
18- 20 frtba fog kerülni, a pesti tartózkodás tán 1 O 
napig tartani, a mi együttvéve 50 írtnyi költséget fog 
egy-egy község terhére róni. A második zsidó követ
gyülésen csakugyan Mosinger és Blum képviselték a 
horvát zsidókat. 

Valóban a horvát községeknek érdekében állott e 
mozgalomban résztvenni, mert már 2 éve sulyos zakla
tásoknak voltak kitéve. 1838-ban a zágrábi község 
nagy veszedelemben forgott, amint a varasdi község
hez intézett eme levélből kiviláglik. A levél németül 
van irva, de zsidó kursi v irásban és így hangzik : 

<c Gefertigte sind augenblicklich in Mitte hiesiger 
Bürger in so t raurige Lage versetzt, dass sie nicht nur 
gegründete Ursache haben allein um deren gütige 
Beihülfe und Mitwirkung ergebenat ansuchen, sondem 
una auch von beater Quelle für hilfreichstes Mittel 
anempfohlen war benachbarte angesehne Gameinde 
hittend aufzufordern sich an die 1. Statthalterei, wie 
wir weiter unten angeben, gütigst für unseren Beaten 
verwenden zu wollen. 

Seit paar Jahren haben hiesige Kaufleute höhet·en 
Orts ihr Handelsgremium erhalten, zu weleber seiben 
Zeit wir wohl unangenehme Anfechtungen so manche 
erlebten doch nach bittschriftJichem Ansuchen bei der 
Statthatterei zu unseren Gunsten bald wieder Rube 
und Ordnung hergestelit sa.hen. 
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Voriges J ah r hat te der Magistra t neuerdinga rnehrere 
Parlbei en unserel' Genossen hi er Au fnahme und jed em 
seinen Handel erlaubt. Dies brachte unaere boshaften 
Antipoden neuerdinga auf und sueben allgemeine 
Aufwiegelungen, Zusammenkünfte und Untersebriften 
von allen Zünften dero Ort, um die J u den hier ganzlieb 
zu vertreiben und zu verniehten. 

Ihr vorhabener Zweek eben dürfte uns zwar wenig 
Scrupel machen, aliein die aligemeinen Seandalen 

' Schimpfereien und Hetzereien, die nur auf thatHeben 
Aufstand hinzielen, macben uns den Zustand der 
Dinge vor den;t Augenblick besorgt und bange. 

Zu dem haben wir an fremden Geschaftsmannern zu 
unserem Bedanem Eigenmiichtigkeiten vom Gremium 
anaeben müssen•. 

Ezután felsorol a levél néhány esetet, a midön zsidó 
kereskedők a zágrábi vásáron részint sulyosan meg
adóztattak, reszint elüzettek, sőt megöléssei fenyeget
ték öket, úgy hogy most egy zsidó sem mer a vá-sárra 
jönni. A zágrábi zsidók, a mint e Jeirásból kitünik, 
féltették vagyonukat és életüket a kereskedők és ezébek 
izgatásaitóL A városi hatóságnál nem találtak védel
met, sőt ez az uj onnan odaköltözött zsidóknak bezárta 
a boltjukat és megtiltotta az ott tartózkodást. 

Egy másik levélben a zágrábiak azt irják, hogy ügyük 
az egész horvát zsidóságé és minthogy nem marad más 
hátra, mint & budai helytartósághoz folyamodni, ketten 
Budára utaznak, egyszersmind pénzbeli segélyt kérnek. 

A varasdi község nem segíthetett, mert, mint mondjá, 
maga ho.sonló bajban volt és már folyamodott a hely· 
t artósághoz ; a két folya,modá.s egymást ki fogj a e gé-
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szíteni és bizonyítani, (c hogy az egész országban gyülö
let és zavargás uralkodik a zsidók ellen". Azután így 
folytatják: ((glauben ihnen zu ra then wen n nicht mög
lich ist 2 Deputirte so wenigatens eine Estafette in peri
culo mori an 8. Majestat zu senden , jedoch mit einigen 
guten Zengnissen versehen, die ihre Angaben unter
stützen und auf Thatsachen sich bernfen. 

Übrigens ist es eraich tlich d ass ih re V erfolgung 
nicht IndividuaUtat beabsichtigen sondern es geschicht 
wirklich aus Religioneh ass, V erfolgung und aligem ei 
nem N eid ind em der Agramer Handelsstand auch an 
den hiesigen Gremium und Bürger geschrieben und 
zur V ertreibung der J u den nachdrücklichst aufgefol'
dert und sornit die Gluth ilires Hasses anfachend zu 
verbreiten gesucht». 

A zágrábi község R eményi Agenor utján pana-szát a 
helytartóság elé terjesztette, de még mielőtt ez tárgyal
tatott volna, a városban zavargás tört ki, mely a zsidó
kat nugyon megrémítette. E rémület nyomát hordja 
a közeégi gyűlés jegyzőkönyve, mely így kezdő

dik : trnivelhogy községünk nagy veszedelemben forog, 
összejöttünk, hogy tanácskozzunk mily módon szaba· 
dolhatunk ettől a bajtó l, mely vesztünket okozhatná •. 
A gyűlésen 600 frtot gyüjtöttek össze - rengeteg összeg 
a kis község részéről r - a mit átadtak két választott 
de legátusnak. Ezek a delegatusok Budára mentek, a hol 
Olríh László ügyvéd segítségével a helytartóságnál ad
ták be panaszaikat. Ez 1838 október havában tört-énl 
Egy félévnél tovább tartott míg végre Oláh klienseivel 
eljárásának eredményét közölhette. A helytartóság úgy 
pöntött, • hogy mindama. családok, a melyek Zágrábban 

ti 
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már 1791·ben laktak vagy azóta ott a hatóság engedel
mével telepedtek le, za vartalan ul megtüressenek, a 
kik pedig nem birnak ily engedélylyel üzessenek ki , 
ba nem alkalmasak ily módon a tartózkodási engedélyt 
megszerezni. A zavargó polgárok ügyében - irja 
Oláh - nem történt döntés, mert a vizsgálat még 
nincs befejezve>». 

Hasonlóan referál a község bécsi közbenjárója 
Barlanghy László. De Pozsonyban is tudakozódott a 
zágrábi község ügye fel öl. Ott sem tudták telj esen meg
nyugtatni a megrémült községet. Singer Mózes zsidó
biró azt irja julius elején (1839) hogy az országgyűlés 
még nem tárgyalta a zs1dó kérdést, a zágrábiaknak 
tehát ép úgy mint a többieknek, meg kell várniok az 
időt, a mikor a zsidó ügyek és a kivivható kedvezmé
nyek napirendre kerülnek. 

Noha a horvát zsidók résztvettek a magyar zsidók 
1839- 40. évi mozgalmaiban, mégis a maguk hatósága 
elé is járultak külön kérvénynyeL A horvát zsidóknak 
a tartománygyűléshez intézett ez elsö kérvényük, mely 
az országos levéltárban őriztetik, keltezve van (latinul, 
mint maga az okirat) 1839. év május 21-étől és ezzel 
az aláirással van ellátva : • a zágrábi és varasdi .zsidók 
legalázatosabb közeégei a Horvátországban és Szlavo
niában fennálló többi héber község nevében is , •. 

A kérvény az elején a zsidók életkeresetével foglal
kozik. 

A zsidók helyzete még ma is, a legujabb humanus 
törvények daczára, igen keserves, mert még mindig egy 
foglalkozáara kényszeríttetnek, még pedig a kereskede
lemre. A kereskedelem csak parányi résznek nyujt 
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kenyeret, mert hozzá pénz kell, a miben a zsidók java
része szükölködik. Ipart nem üzhetnek, földmive
lők sem lehetnek, a mellett n agy terheket viselnek és 
így a szülőföldön, a hol napvilágot láttak és felnevel
kedtek, hazátlanok, mintegy szökevények, és nélkülözik 
a polgári erények legnagyobb buzdítását. Majd így 
folytatj ák : Dicsérnünk kell Istennek nagy kegyelmét 
és gondoskodását , a mely min ket ezen sz en v edések 
daczára az erkölcs azon fokán tartott fenn, hogy ritkán 
találkozott valaki a ki elcsüggedésében büntettre vete
medett volna. N em érhet minket szemrehányás, hogy 
ifjuságunkat elhanyagoljuk és hogy nem gondoskodunk 
eléggé neveléséről, me rt való ban nagy hirü tanítókat 
(professores) tartunk, a. kik tanítják a szentirásban, 
hogy e részről szemrehányás minket nem érhet. 

De mi hasznunk van nekünk és ifjuságunknak szent 
iratainkb(>l ? Mi hasznunk a szellemi, a vallással nem 
ellenkező kulturától, amelyben :mi a többiekkel előre 
nem haladhatunk, ha bennünket örökre és visszavon
hatlanul ama sanyaru állapotra ítélnek el, hogy legna
gyobb részünk batyut hordva a hátán falun és mezőn 
csak rongyszedéssei kényszerül örökké siralmas életét 
fenntartani, míg azalatt az otthon hagyott asszonyok 
és gyermekek kinlódnak• . (A következő részlet hiányos, 
mert ki van tépve néhány fél sor.) Hivatkozik ezután a 
kérvény arra, hogy a zsidók polgári kötélességeiket 
hiven végzik, adókat fizetnek, ujonczokat állítanak, 
kereskedelmi tehetségökkel az ország javát előmozdít
ják. Hálás szivvel említik fel az 1790/1 évi 138 tvczik
ket, mely elrendelte, hogy a zsidók jogi helyzete 
további törvényes rendezésig a statusquoante-ban tar-

6* 
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tan dó meg. Végül cc mindezek megfontolása után leg
alázatosabban kérjük Exellenoziádat (bán) a méltóságos 
Karokat és Rendeket1> méltóztaasék az országban lakó 
zsidók sorsán a lehető legjobb módon kegyelmesen 
segíteni - és minthogy arról értesülünk, hogy a 
magyar zsidók alázatos kérelmet fognak a törvényho
záshoz benyujtani az incolatusi jog és a zsidók polgári 
jogállapotának rendezése végett - legalább annyira, 
hogy meg legyen nekünk engedve polgári és urasági 
területen (jurisdictio) birtokot szerezni és tartani, ezéh
beli meatereéget tanulniés gyakorolni, városokba járni 
ez ország területén vallásunkat gyakorolni, hogy pol
gári joggal megajándékoztassunk, és ezen kérvény 
alázatos teljesítése a törvényhozás utján eszközöl- ' 
tessék•. 

Ismeretes, hogy az 1839- 1840. országgyűlés jóin· 
dulattal viseltetett a zsidóság iránt és meghozta a 29. 
tvczikket, mely ugyan nem teljesítette a zsidók összes 
óhajait és kivánságait, de mégis nagy haladást jelen· 
tett a zsidóság helyzetének javitásában. A horvát zsi
dók is részesültek e törvényczikk kedvezményeiben, 
de nem elégedtek meg vele. Valamint 1839-ben a zágrábi 
község áll az aláirók élén, ugyanaz a község, mely a 
budapesti község előtt ismeretlen volt, úgy továbbra is 
megtartja a vezérszerepet. 1843 április 23-án ismét 
petioziót intéz a zágrábi község a tartománygyűlés
hez, miután a hatóságok között báró Eötvös a «Zsidók 
ema.nozipácziója• czimü iratának barom példányát azét
osztotta. A kérvény így hangzik : 

Méltóságos urak, Karok és Rendek l 
Midőn az alázatosan alulirottak az 1840. évben tar· 
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tott országgyűlésen hozott törvények közül az utolsó 
' 29. törvényezikket tekintjük, valóban a törvényhozó 

testületnek nem csupán kiváló humánus törekvé
sét, hanem a mai kor békés szellemének megfelelő 
nagylelküségének nyilvános bizonyítékát hálás szivvel 
fogadjuk; de ha mégis az említett törvény tartalmát 
alaposabban vizsgáljuk, akkor valamint szelleme, azon
képen ez élj a miatt, a melyet a bölcs törvényhozás vele 
elérni akart, kimondhatlan hálával tartozunk ; de más
részt ha fontolóra vesszük, hogy ugyanezen törvény által 
előttünk az e ezéihoz vezető utak és módok nyilván
valóan el vannak zárva., akkor szomorú és nagy gondok 
ébrednek bennünk. Mert czél a hozzávezető mód nélkül 
el nem érhető. 

Igy az emlitett törvény 2. §-a értelmében megenged
tetik ugyan nekünk meetereéget űzni akár sa j átkezü
leg, akár izraelita segédekkel együtt, ép úgy ifjúsá
gunknak ily meetereéget tanulni, továbbá a tudomány 
és szabad müvészet ama válfajait müvelni, a melyek 
eddig tiltva voltak. 

De hogyan foglalkozhatunk meeteraéggel mi, a kik 
sajnos, felnevekedtiink a nélkül, hogy tudnók is azt 
a mesterséget, mivelhogy ezen törvény hozása előtt 

nem mertünk hozzá fogni? mikép dolgozhatnánk 
zsidó segédekkel, mikor ilyenek eddig nem léteznek? 
mikép taníthatjuk mi gyermekeinket erre, midön előbb 
mi magunknak kellene ~zt megtanulni? Hogy mégis 
azon törvénynek a kivánt hatása legyen, szükséges 
hogy megengedtessenek a hozzátartozó és megfelelő 
módok, ezek pedig abból állanak, hogy részint eegéde
ket vehessünk magunknak, a kiknek segítségével az 
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ipari mesterséget gyakorolhatjuk, teliintet nélkül a 
segéd vallására - a mennyire ez nem ellenkezik 
országos (municipialis) tö1·vényeinkkel - részint meg 
hogy ifjainkat keresztény meatereknél tanittathassuk. 
Ezen mód olyan fontos és nélkülözhetlen, hogy e nél
kül az említett törvény czélja fel nem fogható ; és épen 
ezt tiltja meg világosan a 2. §. E törvényt tehát, a hogy 
most érvényben van, a gyakorlati életben ke1·esztül 
vinni nem lehet. 

Ha helyesen fogják fel a bölcs törvényhozás szelle
mét és czélját, akkor mindenki örömmel fogja ebben 

· látni a fizikai és moralis jólét előmozdítására irányuló 
ernyedetlen és nem eléggé dicsérhető buzgalmat. 

Láttuk, hogy sok üdvös törvényt hoznak, a melyek 
az összes polgárokra különbség nélkül vonatkoznak és 
oda irányulnak, hogy az erkölcsi állapot javíttassék, a 
tudomány előmozdittassék és a müvészet tökéletesbít
tessék, láttunk üdvös törvényeket, amelyek a falun lakók 
és földbirtokosok viszonyait olyan biztosan és nagyhü
küen határozzák meg, hogy sokan vannak, a kik 
hasonló földbirtok megszerzése által az állam (fiscus) 
legnagyobb hasznára tartják magukat fenn. 

Mindez és hasonló, a mi világosan a közjó előmoz
dítására czélzó törekvést bizonyítja, a haza minden 
polgárára különbség nélkül terjed ki. 

De mi, a kiket a törvényhozó testület utolsó üléssza
kában a haza fiai közé vett fel, kényszerítve vagyunk 
nélkülözni ezen törvények üd v ös hatását - egyedül 
nekünk, fájdalom! a, haza összes fiai között az 1840. 
évi 2n. t.-cz. 2. §-a értelmében van elzárva az ut, a 
melyen elérhető a moralis tökéletesség, a tudomány-
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nyal és szabad mü vészettel való foglalkozás ; - csak 
nekünk van megtiltva hazánkban polgári és urasági 
földbirtok vásárlása, tehát csak nekünk nem adatik 
meg az alkalom, hogy a földmi velés előmozdításával a 
haza jólétéhez és a fiscus h11sznához bozzájáruljunk. 

Ez az, ami bennünket a.n·a. indi t ott, hogy alázatos ké
relemmel folyamodjunk a Méltóságos Karok és Rendek
hez, hogy kegyelmesen magukévá tegyék kérvényünket 
és vele összhangzó utasításokat adjanak a delegatosok
nak (a tartománygyülésből az országgyűlésre) a kik az 
országgyűlésre utaznak, a kik azt ott keresztülvigyjék, 
még pedig : 

a) hogy nekünk szabad legyen meatereéget keresz· 
tény segéddel is üzni, 

b) hogy ifjainkat keresztény meaterekhez adhassuk, 
c) hogy polgári és urasági földbirtokot szerezhessünk, 
d) törvénynyel engedtessék meg, hogy a tudományt 

és s?:abad müvészeteket a haza többi polgáraival kü
lönbség és megszorítás nélkül tanulhassuk és üzbessük. 

Fölösleges alázatos kérvényünknek jogos voltát itt 
bővebben fejtegetni, biszen akkora a Méltóságos Ren
dek és Karok igyekvése, akkora az igazsá.gszeretetük, 
hogy bennök megnyugvást találhatunk. 

A kik alázatos kérelmünket megismételve legmé
lyebb hálával és tisztelettel maradtunk 

Goldmann 'Afó't·, ]!;pslein József; 
az izr. hitközség hitszónoka. az izr. hitközség birója. 

Epstein Sárnnel, 
a többi zsidó nevében. 

Ezen itt először közölt horvát zsidók kérvénye tanu· 
ságot tesz az akkori zágrábi zsidók öntudatáról. Nem 
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tartalmaz sem többet sem kevesebbet, mint a mennyit 
a kérvény tárgya kiván, elismeri a törvényhqzás eddigi 
jóakaratát és világosan ldfejti a 29. t.-cz. hiányát, nem 
könyörög, hanem appellál az igazságra és a haza jólé
tére, melyet a zsidók is mint a haza fiai elő akarnak 
mozdítani, azért is a törvény hézagait pótolni kell. 
Nevezetes, hogy ezen kérvény csak a zágrábi községtől 
származik, a mely a kor szellemétől át volt hatva, 
hiszen német iskolát tartott fenn és rabbimellett német 
bitszónokot alkalmazott. Igaz ugyan, hogy V araadot 
ki véve, Horvátországban még valóságos rendezett köz
ség nem létezett, akkor csak alakulófélben voltak a 
mai községek. 

A kérvénynek nem volt eredménye, mert az ország
gyülés 1848-ig a zsidókkal nem foglalkozott. Magának 
a tartománygyűlésnek sem volt olyan a hangulata, hogy 
a kérvényt máltányosnak tartotta volna. Sőt a zágrábi 
országos levéltár egy okmányt őriz, mely a tartomány
gyülésnek, nem akarom mondani : zsidóellenzését, de 
legalább a jogegyenlöség ellen táplált aggályait tük· 
rözteti. 

Ezen okirat 1845-ből származik és érdekessége miatt 
ideiktatjuk. · 

((Legszentebb apostoli stb. l 
A törvényjavaslat, mely az utolsó országgyűlésen az 

izraeliták érdekében készült és kegyelmes királyi szen
tesités végett Felséged elé terjesztetett, ha a legmaga
sabb záradékkal meg fog erősíttetni, sulyos sérelmeket 
fog ejteni ezen királyságok eddigi törvényein, mivel 
ezen törvényjavaslat ;j. §-a értelmében a zsidóknak 
nemcsak nemesi birtok bérbe vétele, hanem uradalmi 
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birtok szerzése ép úgy mint polgári birtok szerzé~e 
örök bil·tok czime alatt adatik meg, ez által pe.d1g 
országos (municipialis) törvényeink erején .csorba ,eJte
tik mert a 790/1. évi 26. és 27. törvényezikkek ertel
mében világosan kihirdettetett, hogy senki, a ki nem 
római katholikus vagy görög n em egyesült, jószágot 
nem birhat és hivatalt nem viselhet. 

Mikor hasonló kívánságai az evang. vallásbeli lako
soknak, a kik keresztény vallás hivei, országgyűlésileg 
nem teljesíthetők, mert ezen kil·ályságok elleni jogta
lanság volna, annál kevésbbé adható meg ez a kedvez· 
mény a zsidóknak, azaz egy türt szektához tartozó 
embereknek. 

Ezen és más alapos aggodalmakra, a melyeknek 
ismétlése hosszadalmas volna, támaszkodott a mi 
bánunk, midőn e királyságok nevében már az utolsó 
országgyülésen 1844 szeptember 8-ától keltezett fel
iratot intézett Felségedbez, hogy méltóztassék kegyel
mesen az előterj esztendő törvényjavaslattól királyi 
jóváhagyását megtagadni. Bánunk ezen alázatos fel
iratához hozzáteszünk még egy kérelmet. A Felséged
nek szentesítés végett aláterjesztett törvényjavaslatnak 
5. §-a értelmében a zsidók letelepedése az országban a 
magyar nyelv ismeretétől tétetik függővé . Ezen elvnek 
törvénybe iktatása nagy sérelmet ejt királyságunkban 
lakó más nemzetiségü lakosain, amiért is alázatosan 
kérjük, hogy eme § vagy teljesen kihagyassék vagy 
csupán a magyar királyság hatáira szoríttassék. )) 

Ezen felirat az országos törvényre támaszkodik és 
azt hozza fel a jogegyenlőség ellen, a mivel az elöbbi 
években a zsidók bevándorlását akadályozták meg, 
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hogy t. i. az országban csak katholikusok és görög nem 
egyesültek lakhatnak. 

A közölt két kérvény bizonyítj a, hogy a horvát zsidók 
vezéremberei a 40-es években - ha igaz is, hogy a 
magyar zsidóktól ny~rték az impulzust felekezeti érde
kekért való közdelemben - nem birtak szük látókörrel 
és koruk szinvonalán állottak. Ha 60 család, amely 
csak pár évvel ezelőtt létében és fánmaradásában volt 
megtámadva,-JC feliratot intéz a tartománygyüléshez, a 
melyben a méltányosság, az igazság, a hazaezeretet és 
a haza jóléte nevében öntudatosán, nem csuazva
mászva, nem kegyelemért könyörögve, felekezete azá
mára egyenlő jogot kér a többi polgárokkal, ha embe
rek, a kik soha iskolába nem jártak, a koltura áldásai 
után ábitoznak, a törvényes válaszfalak lerombolására 
törnek, akkor azoktól az utókor elismerését meg nem 
tagadhatj a. 

Zágráb. Dr. Schwarz Gábor. 

NEM AD.OM. 

Egy drága kincsem van nekem, 
Bús éltem legszebb gyöngye -
Én azt hiszem, hogy mindenem, 
De más szemében gyönge. 
Törékeny mint a nádi sás -
Ám érhet engem száz csapás: 

Mégsem adom. 

* Az itt közölt levelek és okmányok itt kerülnek először nyil· 
vánoss'tP'a. Megvannak pedig a zágrábi országos s a zágrábi 
ás varasdi hitközeégek levéltáraiban. 
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Kaczagva támadt rám a gúny : 
«A hit hát a te kincsed? l 
N o lám az Isten szeme t húny : 
A sok gonoszt tekintsed l 
Övék az üdv, a tiéd a gond, 
Hi tet ki föl nem ád: bólond t» 

8 én nem adom. 

cGunnyasztva hajlik meg fejed • 
- Igy súg az ifju mámor -
c Ezer virág nyil - s nem neked, 
Hát márt lennél te fából-? l 
N os do b jad el a szőrcsuhát, 
Rózsákból fonok rád ruhát - , 

Nem - nem adom l 

8 szívemre tört a büszke dacz : 
•Erényed vének üdve --
Te égbe törsz - és lenn maradsz 
Kietlen éjbe űzve. 
Hiteddel birkózik a gond, 
És leteper és reád ront -• 

Ah, nem adom. 

• Mi vár reád ? t csalatkozás l 
Száz álmod már is oszlik - 
Nincs dőrébb mint az ifjuság, 
Mely virágporrá foszlik. 
Arczodra könnyre könny pereg, 
Ó h meddig álmodsz, vén gyerek? l • 

Mégsem adom. 

·c Hová tünt hát a bizalom, 
Hited az emberekben? 
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Van-é a földön irgalom 
Nos mond a szenvedésben ? l 
Hányat ezerettél igazán? 
8 hii hány maradt az éjszakán? r" 

Mégsem adom. 

c 8 örökbe mit apád adott : 
A hit, neked: a véred, 
Világ előtt gytt,lázatod, 
És elveti testvéred. 
Oserélj ed föl, ha nagyra vágysz, 
A hit hisz úgyis cseretárgy. • 

Nem - nem adom. 

Sarkalnak egyre kételyek 
Szívtépl.Sen, gyötörve, 
•Ha hii, ha hiitlen, egyre megy 
A csöndes sírgödörbe l 
A hajad száJa szürke már, 
Reád gonoszszal egy sors vár. • -

Mégsem adom. 

N em r N em r hitemet nem adom 
Tinéktek martalékul -
Én szivem meg nem tagadom 
Míg ajkam el nem némul. 
Sziszegjetek r üvöltsetek r 
Én nem leszek a tietek r -

Nem - nem adom. 

Fejem fölött már gyertya ég, 
Halotti rongy fölöttem -
És jajveszékll.S kedvesim 
Zokognak 1najd köröttem. 
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Halálos árnyék rám szakad, 
A szivem lassan meghasad -
De hitem én föl nem adom -

Nem - nem adom. 
B u d.apes t. 

l l , 

EGY REGI NAPLOBOL. 

IV. 
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Kiss Arnold. 

Elbucsuzva kedves házi népétől, október hóna.k egy 
ragyogó, enyhe napján Pécs felé indul; s mert volt már 
minek az uti ládába szorulnia, amolyan u alkalmatos
ságra•• kap fel: dinnyével, szilvával megrakodott há
romlovas kocsira. A gyümölcsös szekér lassan haladt 
s apám, életében először, ereszkedett hosszas beszélge
tésbe magyar paraszt emberrel. Alig győzi dicsémi 
értelmes voltát. Beszédjében józanság és humor, egész 
valójában türelmesség és felebaráti szeretet. No meg 
az a vendéglátó szivesség, mellyel megnyitja előtte az 
ö elemózsiás tarisznyáját! Mig a Balaton mellett czam
mognak a lovacskák, bőven kerül olcsó hal. A fuvaros, 
mint afféle tómelléki, fenéki «fi», érti is a módját a 
süllő elkészítésének. A nóta is azt tartja arrafelé, 
hogy : (la fenéki híd alatt, vesszön sütjék a halat.•) Hát 
azon sütötte ő is. Midőn már messzibb kerülnek az 
áldott nagy víztöl, Benkő János uram az ((átalvetönek •• 
keriti sorját és kotor a tarisznyából egy kis <1 avaskát•,, 
melyet az árokparton pirít meg, nagyokat szeg a barna 
kenyérből, rá is csöpögteti a megrovátkolt szalonna 
zsirját és barátságosan nyujtja oda apámnak. De ez 
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beéri a száraz kenyérrel, mert hogy az ő vallása tiltja 
enni a sertésbőL 

- Kár, mondja az emberséges fuvaros és (( fecske
farkúra» harapja ki a rengeteg karéjt. De ezt a csere
pes héju sárga dinnyét csak nem veti meg ? mondja. 

S az ülés mögül kiválaszt egy illatos, « ólmos1> (már 
hogy nehéz) zöld bélüt, czikkekre szabdalja, jóizüen 
meg is hinti paprikával és odakínálja az ö vendégének, 
hegyébe meg fölhasít egy görög dinnyét, legyen mivel 
locsolni a sárga után kelt szomjuságot. S hogy F ejér
vár alá érnek, a városszéli csá1·da előtt Benkő J án os 
Ul'aiD kifog, megkaptatja a lovait s aztán ö lett az én 
apám vendége : a kecskelábu asztal mellé ültek és vi
dáman boroztak, sőt még danolásztak is. Kicsiben mult, 
hogy nem muzsikáltatták magukat. Csak hogy ök már 
szedelőzködtek, mikor a ((füstösök» (t. i. a czigányok) 
az ivóba nyitottak. 

Délután volt s oly melegen sütött a nap, hogy apám 
a kabátját lehántotta magáról és párnának a feje alá 
gyűrte. Igy feküdt hanyatt adinnyékens megint bámult 
fel a magas égbe. Akit measze űzött a sors azoktól, 
akiket szeret, s aki álmodozik elébe egy eltakart jövő
nek: a felhőkben látja azt a kárpitot, mely el-eltakarja 
a régit s rebbenéseiben rést nyit egy következő életbe. 
A lengő bodrok játéka pillanatokra fölfed előtte egy 
darabkát boldog gyermeksége kék egéböl, meg egy 
másik darabkát abból a derüböl, amely felémost igaz
gatja vágyainak vitorláit. Föltekintett hát az égbe, 
amelyben min<lig bizott s ahol, mint mély meggyőző
déssel hitte, most könyvelik el az ő sorsát is, mert 
ros-ha-sana közeledett. Követve a felhők csendes uszá-
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sát: mint Hamlet, · ő is képeket alkot magának a lebegő 
gomolyokbóL Kiváncsi volt, vajjon meglátja-e azokat 
az ö furmányos barátj a is ? 

- Nézze csak, János gazda : egy vén medve a bocsai-
val most fognak el egy szarvast. 

- Az ám! adja vissza a szót Benkő uram. Csak 
hogy van ám esze a szarvasnak. Ah un a! Egyet fordult, 
vén asszonnyá változott . . . meg már szerte is foszlott, 
rojtos köpönyeggé lett. 

- Csakugyan, véli apám. De nyilván boszorka lehe
tett az a vén asszony is, mert hogy a maczkótól elma~ 
rad a két fia, ezeknek már nyomuk sincs, magamig 
ürüformát váltott .. . 

- Isten ugy segéljen ! hagyta helyben a fuvaros. 
Világéletemben sokat láttam fölleg et; megtapasztal tam, 
hogy ezeknek a tömlőjében rejtőzik az eső, de <csa.se•) 
tudtam, hogy ilyen áb1·ázolatok is telnek belőlük. 

Hogy hüvösebbre vált az est, atyám a feje alól elő
keríti a kabátját ... azaz : elökerítené, ha volna. De 
kabát nincs. Isten tudja, mikor és hol csuszott az le a 
kocsiról l 

- Biz' ez baj, ifiúr, sajnálkozik Benkő uram. 
- De hogyan is veszhetett el? tünődik apám. 
Ekkor a szemét hunyorgatva s az ostor boldog vé

gével az égre mutatva fel, jóságos gúnnyal mosolyog a 
fuvaros: 

- Nyilván ott a köpönyeg végibe lesz az a. kabát is. 
Azt hiszem, gyakorlott, czéhbeli h uruorista sem 

mondhatott volna ennél elmésebbet. 
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Ime, ami ott gömörödik a szemhatár föhbe, azok az. 
ibolyaszinben elmosódó lágy vonalu ormok: azok a 
budai hegyek, és eminnen rajtok az a púp, a szt. Gel
lért. S hogy letérnek a fehér mészkő-portul kavargó 
utról a rómaiak Promontoriurna felé: a napszállat me-. 
leg derengésében hullámzik elmellettök a nagy folyó -
a Duna. 

Még akkor csak a templomok tornyai j elentették a 
nagyobb város közelségét. A még magasabbra törekvő, 
füstök diadalmas szalagját lobogtató kürtők, hol vol
tak még azok? A maihoz képest csak nagyobb vidéki 
v.árosnak tetszett Budapest, mely fölött a királyi palota, 
akkor a nádor lakása uralkodott, de amelyhez fogható , 
különbet is látott vándorlásaiban a jövevény. Am e 
városnak volt egy pontj a, amellyel nem birt eltelni -
a hajóhíd. Ekkora folyamot igába hajtani: ez volt a 
nyolczadik világ-csudája. 

Fiatal ember gyorsan sző barátságot s még gyorsab
ban lel jó pajtásokat, főképen ha megsejtik, hogy van 
pénze. 

És akkor 750 forinttól duzzadozott a pugyillá
risa. Persze: váltó pénzben. De így is tetemes összeg 
volt az 1828-ban egy szegény ifjunak a zsebében. És 
találkozott itt a balatonmelléki fiúkkal is. A te Istened 
az én Istenem, az én kabátom a te kabátod, az én p én
zem a mindnyájunké s fölöttünk mosolyog az ég és j ó 
kedve van az egész világnak ... élj en a barátság ! N em 
telt bele három hónap s apránkint elszedték tőle a 
vagyonkáját. Pedig kemény tél következett és nagy volt 
a drágaság. Egy kenyér ára 17 garastól egész 1 fo ri n
tig. Ezt az árszökkenést a lengyel fölkeléssal bozták 



EGY .RÉGI NAPLÓBÓL 97 

kapcsolatba. Mit bánta azt a boldog fiu l Eszik keve

sebbet és tanul többet. 
},!lég csak nem is oly rég bontották le azt a mogorva, 

szürke házat az Ujvilág-utczán, amelyben bőségesen 
fért meg akkor a tanulóság s kényelmesen a tudomány. 
Mai csodás fejlettségéhez képest, mi volt akkor Pesten 
az ars me dica ? Régi formulák ba reked t, a meater sza
vaira megesküvő, maradi, az önálló kutatástól mentől 
távolabb eső, · csak a meglevő kevésből gazdálkodó, 
szinte dogmatikus merevség és szárazság. Még csak 
egy-egy ujabb megfigyelés közlése is vagy fölényes, 
lenéző mosolygással találkozott, vagy lehurrogatták 
mint forradalmit. A vaskalaposság rajta volt, hogy ki 
sehajtsons valahogy szárba, kalászba ne szökkenjen 
a magszem. Hiszen még elég közel van hozzánk az az 
idő, midőn korszakos fölfedezésemiatt szinte a halálba 
gunyoltak bele egy lelkes férfiút s éles szemü buvárt, 
akinek vállain áll ma az angol Lister s akitől kelte
zik az egész fl.Septic:u.s irányt, mely évenként százezre'
ket vált meg a gyötrelmes haláltól. Pedig ez-idétt már 
tudtak Pasteur felől a a górcső alatt már ott ficzánkolt 
az első nyavalyaszerző bacillus. 

Egy közeli kávéház volt az orvosnövendékek tanyája. 
Philosophiát végzett medikus és négy gymnasialis osz
tályon téltul átvergődött borbélylegény, bócber, bolti 
segéd, szi~bázi kórista, vidéki zsidó ta,nitó, aki vala
~~ly, sz ép reggelen megbökve a homlokát, hogy hiszen 
ő IB Arkádiában született, elcsapta magától a chédert, 
hogy orvosnak szegddj ön - ilyen és hasonló elemekból 
V~r~dött össze Aesculapius ifjusága. v aocry hogy nem is 
vegig volt az i(juság. Került ott élemedett bácsi nem egy, 

Az IMJT Étlkünyve 190,'1 7 
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ősz BH 'kopasz, aki ne(,'Y"en évvel J endü lt neki a (4 tudo
mányos" pályának, mjg otthon a család összekuporodva 
az inHégben, léste az apa diplomáját s vele a jobb 
napok földerül tét.· Persze, hogy a <<sebésznek" készülő 
jobbára a zRidóságból telt, közte sok olyan, akjt vőle

gónyül fogtak az eladó lány m ellé, kinek hozományát 
ebédben s vacsorában költötte el tanulmányai befejez
téig. R éppen n em ritkán fordult elő - atyám három 
esctet is említ - hogy a vőlegény, mihelyest a szegény 
ipa pénzén kiváltotta az oklevelet, másnap eltünt s 
vaJamely távol vármegyének székhelyén, vagy akár csak 
falujában települt meg. Ha a csalódott m enyasazony s 
a megcsalt apa nagy sokára nyomára lelt : a.z ipse már 
akkorára veje lett a község valamely tehetős tagjának. 
Gyötrelmes pörök s kinoa jelenetek felháborító sora 
következett s a vesztesek, az elhagyatott hajadon s az 
ő szegény szülei, elkeseredve s átkozódva ültek az ő 

reménységük omladékai fölött. Igazságot csak az erő
sebbnek mértek - már akkor is. 

Természetes, b ogy az orvosnövendékek arisztokratája 
a medikus, miser plebejuea a chirurgus volt. A tudás
heli plua, a csinosabb ruházkodás, a jobb modor: ama
zokat élesen választotta el emezektőL Még a tanterem· 
ben is kifejezésre jutott ez a megkülönböztetés : a me
dikusok a tanár jobbján, balján a chirurgusok ültek. 
S a tanár kataJogost is olvasott, de csak a sebé.szek 
számára. A medikust e tekintetben is föléje emelték 
annak a szedett-vedett hadnak, mely nagyobb számmal 
lévén, ott azorongott a padokban, csüggve az előadó 
szaván, mclyet fogyatékoR készültségénél fogva alig 
értett meg. A német nyelvnek akademikus voltával 



EGY JiÉGl NAPLÓBÓL 99 

úgy 3; hogy meg birkózott, ám a latin szó idegen maradt 

előtte. 
Atyám az ő följegyzéseiben egyenkint fölemlíti a ta-

nárait e az ő tárgyaikat. 
A leíró boncztan, az anatomia descriptiva, Kining-

etTe volt bízva. Név, mely a tudományban nyomot nem 
hagyott. A chírurgiát és retiologiát valami Welecky 
olvasta. Olvasta a szó azoros értelmében, megkövetelve 
hallgatóitól, hogy felhivás esetén szórul-szóra is darál
ják le. A tüzetesen vett gyógytanba ·(therapia) s a pa
tbologiába (kórtan) valamint a sebészet practicumába 
Gebhardt ártotta be az ifjakat. Atyám hagyatékában 
egy füzetre akadtam, melynek ez a tanár a. szerzője. A 
müvecske hat lapra terjed; czíme és tárgya a követ
kező: c1A lakó szobák kimeszeltetésének idves voltáról». 
Tehát egészségügyi értekezés, melynek akkoron ritka 
becse az, hogy magyar nyelven volt megszerkesztve. 
Az érdemes férfiúnak talán egyetlen munkája, de 
amely nehány évtized multán, midőn keresve keresték 
a magyar tudóst, elégségesnek mutatkozott arra a ki tün
tetésre, hogy az épp megalapult Magyar Tudós Akadé
mia az ő tagjai közé válassza, amely tagsággal 600 
váltó forint évi jutalom járt. Késöbb ezt a kedvezményt 
eltörölték, mert közben akkora lett a honi tudósok 
száma, hogy méltó dijazásukra nem futotta volna a 
kamatok ból. 

Aszülészet tanára Birly. Már inkább önálló s meg
figyelő elme. Fukarságáról csodákat beszéltek e igy 
annál feltünőbb, hogy házának emeleti sarkára ott 

' ahol a Váczi-utcza a Kristóf-térrel szögellik össze, koloe:6-
szális azobor diszére költekezett. Ez a nagy Kristóf, 

7* 
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immáron egyik emlékjele Budapestnek. Érczbe öntött 
ujabbkori szobraink nagyobb részétől csak épp abban 
üt el, hogy tisztességes munka. 

Böhm kezében egyesült a törvényszéki orvostan a ... 
szemészettel, amelyet csak úgy mellesleg müveltek. 
Mellesleg egy szakmát, mely az utóbbi negyven év alatt 
oly ragyogóra fejlett. 

Lenhosse'k Mibály (a kitünő anatomusnak, Józsefnek 
apja) protomedicus, az élettan (physiologia) tanára 
górcső (miluoskopum) s vegyi bontások híjával. Egy jó, 
öreg bácsi, napi pensumának hűséges lemorzsolója. 

Az állatorvostan Hafnerre volt biz\a. 
Erős magyarságával, melyet még ruh ázatában is val

lott, Bug át Pál tünik elő; az orvostani anyag, a mate
rio. medica professora. Folytonos küzdelmeket folytat a 
magyar nyelv mellett s magyarul is tartja előadásait. 

Ö is megkivánta ezeknek szószerint való reczitálását, 
cc de", ugy mond, «nem csupán a tárgynak alaposabb meg
esmérése, hanem a végett is, hogy a hallgató urakjobban 
tanuljanak meg magyarul.~, Szép szál ember, zsinóros, 
vitézkötéses, sujtással bőven kihányt ((magyarkában •>, 
szűk nadrágban, sarkantyus csizmában. Az egyetlen 
tanár, aki bajuszt visel. Lelke mélyéből gyülöli a 
•nímetet•, amely néven osztrákot ért. Nem is léptet
ték előre, dekánnak meg nemválasztották; s amidőn 
a nádorispán nemességgel biztatja, ha megszelidül: · 
makacsul hátraszegezte fejét s nem kért belőle, ő, a 
gyöngyösi szürszabó fia. Néha napján megtörtént, hogy 
németül olvasott. Olyankor a szorulásig telt meg a ball· 
gató-terem, de nem annyira a?.~ért, hogy tanításán épül· 
jenek, mint inkább ázért, hogy ronlassanak rajta, 
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mert olyan ropogtatást nem hallott még emberi fül, 
mint aminőt Bugát Pál követett el a «nímet» szón, 
melynek derdidaszját kevésbé tudatlanságból, mint 
inkább hazafias elkeseredésből úgy összeforgatta, hogy 
az ifjak folytonos vivátozással jutalmazták a német 
nyelven elkövetett vérengző sérelmeit. 

Valamennyi fölé egész fejhosszal magasoruk Stahly 
Ignácz. Igazán lángelméjű férfiú, magaviseletében elő
kelő, erősen aulicns hajlamokkaL Ugy népszerüségre 
mint ta1·talmasságra, de meg önérzetes, nagyuri s e 
mellett el báj o ló kedvességre sokban emlékeztet reá 
Balassa J án os, az országosan bálványozott sebész, az 
első, aki a magyar orvosnak a külföldön is szerzett hi
telt és tekintélyt. 

Ketten osztoznak a tanár különös kegyében, amely 
közösség benső barátsággal füzi egymáshoz a két colle
gát. Ez egy Du·msa nevü görög ifjú. Szép mint Alkibiá 
dész, s épp oly vakmerő és elmés is. Födetlen fővel 
járt s különös szabású köpönyegét antik redőzetbe tudta 
magára aggatni. Egy izben Gebhardt professor osztá
lyán egy ú. n. <<kórtörténetet» olvasott fel a beteg ágya 
mellett, mely ugy alapossága, mint azokatlan sz ép alakja 
miatt annyira megtetszett a tanárnak, hogy elkérte töle 
a kéziratot. Dumsa Cornelius átnyujtja neki a papirost, 
melynek mind a két lapja - üres. Ge b h ard haragjában 
elpirul, ad audiendum a tanári gyülés elé idézi, ahol 
Stahly ékes azavakban dicséri Corneliust, mégis, a 
nári tekintély megóvása végett arra inti, hogy az ·y~~\\ 
improvisatióktól jövőre tartózkodjék. ~~ 

A Józsefvárosnak valamely züllött házáb ·~ott 
egy pinezegádor fölött. Első lépcsője volt a « .::.conly~ 

\ ~. . ·~,,, 
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ahol könyvei sorakoztak. A második az ((Alu·opolisz,>. 
Itt egy zöld lebernyegbe bujtatott emberi csontváz ágas
kodott. Fénylő tar koponyáján rózsaszín szalaggalle
kötött fürtös paróka. Kezét Hippokrátész gipsz-mell
szobrának vállán nyugtatá. A harmadik lépcső volt az 
<lÜlympósz ,, . Ott nyult el a szalmafonatú fakó nyoszolya, 
ahonnan vastagon eregette csibukjának sürü felhőit 

Dumsa-Jupiter, meg-megrázva dús hajzatának ambrózi 
csigáit, s ahonnanle-ledörgött pompás homéri hexame
tereket, de vintimokat nem szórt, mert még akkor föl 
nem találta Irinyi József a gyújtó szálat. 

Sajna, a barátság nem sokáig tartott. Megbontotta a 
·halál. Egy fürdőző paraszt fiút, akit elkapott a bab, 
akart kimenteni Cornelius a Dunából, ott a (<Sóház,> 
tájékán - és maga is utána veszett. A geniális, eredeti 
s épp oly deli mint nemes ifjút szive legjobb érzelmei
vel siratta el atyám, valahányszor szóba kerültek az ö 
pesti évei, mindannyiszor 'rajongó ezeretettel emléke
zett meg róla. 

Kereseti forrása az idétt egyetlen egy leczke-óra volt. 
Moravecz, a német szinház első hegedüsének fiait ok-, 
tatta. Epp csak hogy éhen nem veszett mellette. Nagyon 
búsan lógatta a fejét egy sugaras tavaszi nap a kávéház 
előtti padkán, midőn melléje toppan egy öreg ember s 
kérdezi: vállalna-e gymnasialis tanítást egy előkelő 
nagykereskedő házánál? Csak egy fiúval kellene foglal
koznia s ba ennél beválik az ő módszere, tán egy leány
kával is. Hogy ne vállalta volna a kapóra jött ajánla· 
tot ? Gondosan kiöltözködve lépett egy első emeleti 
salonba. A gazdag butorzat, a zongora, a puha szőnyog 
amelyen állott, a. virágos polcz és egyéb je l ei a boldog 
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bőségnek, benyomással voltak rá. Különösen fölmele
gedett, midőn kevés vártatva belépett a ház asszony~. 
Kerek arczú, kerek tagú fiatal nő. Nagy barna szeme
nek bársonyos és, mint a közel-látóknál tapasztalni, 1&
pos pillantása, ábrándozó kífejezést kölcsön~ött ;olna . 
vonásainak, ha gyors és kecses mozdulata1, erős, de 
kellemesen csengő hangja vidámaágba nem vonják 
egész valóját. A mondaine és nagyon csinos hölgy fesz
telen nyájasságas biztató baszédessége csakhamar meg
lazították az ifjú lelkén az első elfogódás nyügét s a 
következő óranegyedben, a szép mama kivánságára, 
kifejtette az ő methodusát, melyet a fiú- de hol is 
van?- tanitása körül fogna alkalmazni. 

- A fiam, az ön uj tanítványa mindjárt itthon lesz ... 
sőt hallom is már közeledését. 

S e pillanatban robajjal pattan fel az ajtó s egy ke
rek arczu, vagy tizenkét éves vhágzó fiú, a ház asszo
nyának szakasztott mása, észre sem véve a vendéget, 
egy nagy szökéssel az anyja mellé ugrott; kezét, haját, 
homlokát, könyökét, amijét érte, szenvedélyesen csó
kolta, mint valami szerelmes. A mama is föléje hajlott 
a zajos fiúnak s nem győzte ölelgetni. Aztán bocsánatot 
kérve a j elenetért, bemutatta a pozsgás gyerkócz öt a 
halovány medikusnak. 

Ugyanazt, akinek arczképe itt függ a fejem fölött. 
Wahrmann Móricz volt az a fiú. 
Atyámnak boldog napj ai következtek itt. N em amolyan 

((házi tanítónak)) tekintették, mint inkább a család 
egyik tagj ának. Már magában ez a fölfogás is e háznak 
nemesebb voltát bizonyítja. Tagja a családnak, barátja 
az ő növendékének. A fiú átható eszét, gyors felfogását, 
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egész a lázig fokozott szargalmát s kötelességtudását 
áradozva emlegeti írásaiban. !\!fint ilyen s mint első~ 
szülött: hozzátartozóinak büszkesége, édes anyjának 
szemefénye és egyetlen hugának - még akkor csak 
ketten voltak testvérek - zsarnoka inkább, mint játszó~ 
társa. Az az erős fölény, amelynek érzetében volt, e 
szelid, álmat~g leánykával szemben ütközött ki 1·ajta. 
S Máli - ez volt a neve - boldogan tűrte Móricz os
torát és zaboláját. A fiatal tanítónak egész energiáját, 
de egyúttal avatosságát is ki köllött fejtenie, hogy 
megjuhoztassa a vadócz, kegyetlen :fiút. Hivatkozással 
büszkeségére, hivatkozással ru:ra, hogy inkább illene 
hozzája megvédelmezni s megoltalmazill gyöngéd hu
gát, semmint éreztetni vele erősebb voltát, az ifju ne
velő módszere oly kitünően vált be, hogy a szülék ki 
nem fogytak a hálából, mert Móricz azontúl még a 
pezsdülő mama ellenében is a félénk testvérke lovagjá
nak szegődött. 

De hát atyám végre sem nevelői sikerekre törekedett. 
Eddiglen szerzett orvosi ismereteiből már j o g ot váltha
tott arra, hogy ha am ugy pad alatt is, praxist folyt~sson. 
Hiszen akkor a babonában s bűvös ezerekben dolgozó 
kuruzslás sem volt még tilalmas és bizony a <ckész or
vosok )) köztnem egy akadt olyan, akit, hogy Rokitansky 
szavával éljek, ((rászabaditottak az emberiségré1>. S vá
ratlanul megjött az alkalma, hogy a még <enem kész 
orvos • is hivatalos felhatalmazással időnek előtte vigye 
szerzett orvosi tudását a szenvedők szolgálatába. 

J öt t a kolera. 
Oroszország felől közeledett. A liberálisok azt mond

ták, hogy az az ég torló igazsága a lengyeleken elkö-
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vetett iszonyu vérengzésekért. A conservativek, de külö
nösen a legitimisták measze F1·ancziaországban, ahol 
ugyanakkor tört ki a pusztító járvány: a bosznló ég 
osto1·át látták a forradalmiakon, akik X. Károlyt döntöt
ték le apái trónusáról s száműzték. De hát milyen meg
torlás az olyan, mely az üldözöttet is irtja? Mi bünte
tés az, melyet a királyhűség is megazenved? De hát 
a jelszavak hirdetői sohasem törödtek a logikával. 

S a KáJ:pátok felől mind előbbre nyomult a sötét ár
nyéh. Legjobban féltek a gazdagok. Ezeknek nem csak 
életére, de vagyonára is tört a szörnyü ellenség. A köz
rémületet növelte, hogy nem ismerték sem a jáJ:vány 
valój át, sem annak orvosságát. A megzavart elmék 
kétségbe esve s kétségbe ejtőn kapkodtak fühöz-fához, 
aszónak való értelmében. Levelekből, kéregből párol
tak, szürtek, kotyvasztottak eladdig ismeretlen decoc· 
tumokat és infusumokat. Az avatottak közül peiliglen 
ki hideget, ki meleget ajánlott, valamennyien pedig az 
egyetemes gyógymódot: a véreresztést. Rettenetes csa
polás indult meg a riadt városban. A rettegés, a bő ér
vágás - melyet azért alkalmaztak, hogy a mételyt ki
ömleesze a, testből - már szedte áldozatait, mielőtt 
még hozzáfogott volna maga a kolera. Persze hogy az 
ilyen körűlmények között jó vásárt csapott a sok csoda
doktor, tudós bába, borbély és javas-asszony. A füsze
res boltok, de még a patikák ablakai is piros-betűs czé
dulákon hirdették a mentő gyógyszereket. A ((Pestofner 
Kundschaftsblatt)) csak úgy tarkállott a biztosan segítő 
arcanumok neveitőL 

A vészes fölleg méhéböl valahol a határon már lecsa
pott az Isten ostora. Akadtak, akik a járvány utját 
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strategice határozták meg : Duldán át fog Magyaror
szágba jönn~. Egy másik tábor Erdélyből várta, egy har
madik meg Arva vagy Liptó felől. Juniusban hire ter
jed, hogy rohamosan vágtat előre északról is, keletről 
is egyazon időben. Két tüz közé szoruU az ország. 
A megrökönyödött emberek szinte agyon védekeztek. 
Csak úgy párolgott mindenki a kámfortól, mosusztól 
és nem győzték szürcsölgetni ismeretlen tincturák po
koli zagyvalékát. 

Minden tanintézet cursusának befejezését siettetik s 
bezárul minden helyiség, ahol többen gyülekeznek 
össze. Templomot, szinházat becsnknak. A korcsma 
azonban mind nyitva-tárva ; és, m.intha a meglevöksürü
sége nem födözné a szükségletet, amolyan repülö csap
székek is támadnak szana-szerte. Legjobb orvosság a 
törköly-pálinka. 8 akiket megóvott a veszedelemtől, 

azok részegen ott fetrengenek az asztal alatt, vagy az 
ut sarában. 

A rémület nőttön nö. Az orvosi egyetemen, apró cso
portokra osztva a hallgatóságot, a koleráról tartanak 
előadást. Az egyik tanár nem tartja ragadós nyavalyá
nak, a másik az ellenkezőt bizonyítja. Merő okoskodás, 
semmi okosság. Szószaporitás, big beszédek egy meg
állható igazság nélkül. •Ártatlan orvosságokat kell 
preskribálni s ráolvasni a bet.egre •, tanácsolá az egyile 
Ez volt közöttük tale a legbölcsebb. Ismerte a suggestio 
erejét. 

Azok élén, akik vallották a kolera ragadós voltát, 
kiizdöU Siahly. Az ö véleményének su1ya alatt az orvos
növendékség sürgeti a tanfolyam gyors befejezését, a 
végzettek a rigorosumot s az oklevele~. A tanárok több-
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sége ellenzi. Elég, ha megszüntetik az előadásokat. ~z 
ifjuság zúgolódik. Zugolódása fenyegetéssé fokozódik. 
mióta bire j árt, hogy a városban már két kolera-eset 
fordult elő . Tanulók és mesterlegények, összetéve tor
kuk erejét, karöltve tüntetnek. Zajos felvonulásaikhoz 
hozzá szegődik a nép, ehhez meg a csőcselék, melyet 
harsány szavú szónokok tüzelnek. Repül a kő a a hepe
hupás bnrkolatra leesörren az első lámpás, az első 
ablak üvege. A tömeg egy része a város széleire r ohan 
és szartedönti a. vámsorompókat, mig sürü, orditó so
rokban másik része a városházára vonu1 s utleveleket 
követel. A városnak bástya-kapuit bezárják (még akkor 
voltak) s egyszerre ütemes, nehéz lépésektől megdob
ban a föld. A katonaság, még csak vállra vetett puská
val ... de töltött puskával Láttára visszahőköl a szit
kozódó nép. 

Az összes lakosság diihe, átka, gyűlölete Stahly fejé
nek zúdul. Ö az, aki a kolerának r agadós volta mellett 
nyilatkozott. A t-ömeg orditásán külön jajveszéklések 
nyilalnak át~ az itt rekedt vidékiek és idegenek sirása 
és káromkodása. •Ha már el kell pusztulniok, a család
juk körében érje öket a halál. • 

Az élelmiszerek fogynak, ujakat nem hozhatnak be 
a városba. Már a gazdagok is kiporcziózzák a kenyeret, 
húst, bort. A szegények lopnak, a tolvajok rabolnak s 
fényes nappal leszegetik föl a becsukott bolt{)kat. Nyo
mnkba vonul a sokaság, mely ölhe viszi ki a füge
koszorút, gesztenyét, cznkrot, mandulát, szalámit, ola
jos korsót, palaczkot, szappant, gyertyát, porzó páczát, 
spongyát és a szomszéd boltból meg a vásznat, szala
got; a harma.díkból a posztót; a negyedikből . .• nem, 
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onnan nem Yisznek el semmit, mert az egy üveges 
és porczellános bolt, melynek czikkeit nem lehet sem 
megenni, sem ruhává szabni vagy ölbe távolabb vinni. 
Hát, hogy mégis valamelyes hasznát lássák, apróra 
zúztak mindent. 

~fár bezáródnak a korcsmák is és csak a nehány pa. 
tika van nyitva. 

A kaszárnyákból ujabb katonaság vonul az Uj -vásár· 
térre, melynek ma Erzsébet-tér a neve. Főparancsnoka 
egy b. Lederet; nyilván ugyanaz, akinek én sokad ma
gammal (apró diákokkal) t 848 márcziusán macskazenét 
ezereztünk Budán, amiért, bá1· V aj da J án os eTősen kö
vetelte, nem engedte meg nekünk, hogy a szabadság 
védelmére a fegyvertár ódon fustélyaival és ócska ka
száival fölfegyverkezzünk, s akinek ablakai alól, mihe
lyest az első Ceccopieri olasz gyalogos ·katona mutat
kozott, vitézül megszaladtunk valamennyien negyed
éves gymnasisták. 

Nem ugy egy ifju jogász akkor, a járvány idején. Va
lamelyik Keyleuic.'> grófot említi atyám, aki a. főparancs
nok lovának kantárszárába belékap s feléje dörgi, még 
pedig magyarul: «Vissza, generális úr! (A <1tábornok" 
azó, mondja a napló irója, akkor még nem volt feltalál va.) 
Vissza! A nép ellen nem szabad katonaságot vezetni l,, 

Sa generális úr - visszavonult. 
A sokaság erre más irányba omlik. «El a hid felé l,, 

orditá. •Most jön Budáról! Mondja meg: van-e ko
lera. ?• 

Atyám följegyzi, hogy mindezek a nyilatkozatok ma
gyarul történtek. Akkor, midőn Pesten Budán elvétve 
akadt magyar ember. Nyilv&n az itt szorult s haza 
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vágyódó vidékiek vezettek s adtak irányt a mozga

lomnak. 
<dgen, igen h> harsogta a nép. (<Mondja meg nekünk 

igazán, van-e kolera s hogy ragadós-e? (Me~ ,hogy, az 
<~epemirigyet)) sem ismerték akkor. A magyarazo Bugath 
Pál alkotása ez is, de a «kolerát>> nem birta vele meg-

szüntetni.) 
((Mondja meg! mondja meg !J> bömbölé a háborgó tö-

meg. És akitől ezt követelte, Stahly volt. E pillanatban 
jött meg Buda felől, József nádortól, ahi magához 
kéreté, hogy tanácskozzék vele, mi rendszabályokhoz 
folyamodjanak a járvány ellen. 

<<A tömeget el lehet fojtani katonasággal, fenséges 
uram, de a nyavalyát nem!)) felelé az udvari tanácsos 
a palatinus-főherczegnek. 

<< De re bus dubiis consultamu~ », felelé csüggetegen a 
nádorispán. · 

<< Mit hozott Budáról ? » zu gá a nép. « Mi lesz ve
lünk ?11 

Stahly ott állt a hidfö előtt a hintaja mellett, halvá
nyan, de szilárdan. Az egyik csoport ökölre azoritott 
kézzel rohant felé, a másik, többnyire asszonyok, térdre 
borulva zokogtak s esdekelve csókolták hosszu kabát
j ának a szélét. 

<< Jöjjenek a lakásom elé, annak ablakából mindnyá
jának felelek! 11 mondá. 

<<Nem igaz! • bődült fel egy csontos, hosszú ember. 
<eNe higyjetek neki! El akar bújni s hátul kiszökni! » 

Stahly bátran, de a felindulástól remegve lépett a 
munkás elé. 

«Hogy mersz ilyet mondani felőlem, te hitvány lá-
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zi tó? Engem gyanusítasz, aki életemet koczkáztato 
felebarátaimért? Lódulj szem em elöl r" rn 

A sokaság egy csapásra a híres orvos mellé szegődött 
aki haragjának fenséges hevével, bátorságával 8 méltÓ 
önérzetével meghódítá a zúgolodókat. Nyilván agyon
verik a bujtogató ácslegényt - ennek ismerték fel 
többen - ha maga a megtárodott orvos-tanár nem veszi 
oltalmába. (c S most utánam, emberek ! >> 

A tömeg széjjel vált, utat nyitott Stahly előtt s az 
ólő ösvény között vonult közel lakására, mely ott volt 
az akkori Nagyhíd-, ma Deák Ferencz-utczában, a 
Ketneniczky-féle ház első emeletén, melynek az alatt, 
hogy a tanár odajárt Budán, minden ablakát beverték. 
S feltárva az egyiket, measzecsengő hangon, mely mint 
boldogító üzenet szállott el a sürü emberfők felett, igy 
szólt: 

«V ali om, hogy a kolera ragadós; de esküszöm, hogy 
Pesten, Budán nincs kolera ! )) 

Amely kijelentésre az utczán véges-végig harsogott a 
nagy •vivát l» - mert akkor az éljent sem ismerte 
még a tömeg. Kezek ezrei kendő- és kalap-lobogtat-va 
kaszáltak a levegőben. «V i vat Stably! ,, És egybevegyült 
ujongás a zokogással. Stahly a nép megnyugtatása vé
geU hazudott. Szent hazugság volt, mert a pusztító 
já.rvány a város szélein már szedagette áldozatait. 

A városházán pedig tele marékkal osztogatják az ut
levelet, mig a csőcselék a soroksári vámot bontogatja., 
szerie roncsolva mindent, ami a keze ügyébe kerül és 
gúnyolva s piszokkal dobálva meg az ismét kivonult 
katonaságot, mely puskatussal szoritja vissza az ordi
~zó mobot. 
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Erre szörnyü dulakodás támad, s nép és katonaság 

összecsapnak. É 
Éles vezényszó nyilal á t a zugáson. <1 Feuer ! » :~B 

Pestnek egyik jeles polgára, aki csitítani jött: Rotten
biller, a nem kevésbé kitünő s 1848-ban fényesen sze
repelt Lipótnak édes apja, holtan rogy le a földre. 

És ekkor megmozdult a kőburkolat is. 
A hevenyén kifejtett koczkás és kerek granit kövek 

zápora hull a hadfi.akra. De ezek már nem lőnek, csak 
bonthatatlan, jól fegyelmezett sorokban azoritják vissza 
a feldühödt népet, majd a mai Kálvin-, akkor Széna
térről visszafordulva és strategiai szabatassággal hát
rálva, indul a Károly-kaszárnya felé. 

A győzelemtől megittasodott csőcselék szekerekből 

kiszedett löcsökkel, felborított lámpások nehéz karói
val, élén athleta hentesek és mészárosok törzskarával, 
utána veti magát a lépést visszavonuló katonaság
nak ... midőn egyszerre megrendül alattuk a talaj. 
A tömeg elnémul, sápadnak az arczok. Az Ország-ut, 
ma V áczi-körut felől döngve közelednek az ágyúk, s 
mindegyik mellett égő ka.nócczal egy-egy pattantyús. 
(Még akkor így hítták a tüzért.) Leírhatatlan a rémület, 
mely most elfogta a tömeget, mert visszatértek az imént 
meghátrált századok is. A nép a. gyalogság s a tüzér
ség közé szorult. Igy hajtották be az Új-épület rengeteg 
udvarába. 

Közbe meg a levegőben tört ki roppant vihar, igazi 
itélet-idő . A csattogó mennykövekröl azt tudták: ágyuk 
dörgése; a mélyen alantjá1·ó felhőkbe kavarodó por
fellegekről meg, hogy puskapor füstje A hogy mind 
a négy sarkán kigyult a város. Remegő jajveszéklés 
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mindon f(ll ó. H lll i Wrtön il\ u.v.o ldtnl 11, Hzotonot4ótlonold\ol, 
nldlwt oda \i~ l.d< td >ht~ n. roppn.nt, kn.Hzt\rnyn.-udvn.l'bn.? 
Av.~,knt. lll<'gtiY.('<h~li n. folh(h~v. iiH HY.o ldtttoHzkn l 

Roltn.~w t~V. r . .. A llttgyl4v.t\j ú, bnjtogtttcS, höH lUÖHr.tl._roR
Ót-1 hon trA-l<'gÓnyoJwn vögig hogodült tt kirondclL őr
nwRt.or \'n · mogyo t·(Htt- pt'l.l o~t\.jn., n. t.öbbiL 1n og csuk úgy 

Wl<tök-ruK<htlMJ< ki, d Of·atk agyonkint; n.z n.ss~onyo
kn.t. öt-~ ~.)'C'ttn olw lw t; podig n j ó kntonu. bt\.oa ik osoporto
~-tn.tt ki ~t\rf.t\k (\l hn.zttig. 

ic 

l~lillt fl, lu\.horgt~l:l. do nlt\.r hoii.tött n kolortt. 
hlt\.sun.p ki hi ni< t.ilt n11 ('gyototnon, hogy n.ki exa1nout 

n.knr t.onni, n1n jöjjön. 1\flHÜ iH nv. oxn.rnintUt\s ós ttppl'eha
t.io gőz~rÖYol. n.molyot, podig n.kko1· szintón ueru ismor
tek még. Az osv.tl:ák-oln.sz háború idejón voltn.m htnúja 
mn~n.tn is az ilyon gyorsuli sült doktorstígnnk. Tud 
nen1 tn d : kórdóare uzt ki vo ti ? Hadd menj en l 
A nngy kolcrtt irlej fS n 1nég soklntl kovésbó törődnek 
vel o. II iszon n1eg som ismel'tók n. sv.örnyíí. keleti j öve
vényneli: termószotót, sen1 a roódjnt, bogynn is kell · 
vórlokozui ollone. 1\[n.jit n.z ogyik voszedelmét mogbénít
já.k n. nltísiklutl : kezében tt heveuyén szorzett bizonyit
vt't.nnyttl, szttnn.sr.t't rebben lt fiatnlsúg. 

AJJtiru holyzetc szomorúbb mint valnha. A városban, 
Stahly sürgctésén\ fehUlitjtík a kolera-kórhtízakat. De 
ott csak magyar születésii orvostan-hallgntókat n.lkal
mo.znak, meg olyant, akinek nuh van ideigl~nes érvé
nyességü gyógytani oklevele. Aki idegen, a.z pusz
tuljon. És idegon volt az ón n.ptinl is, pé:uze meg alig 
fnt.ottu. n betevő falnh·n. Honnnn sv.cre1AZ(I a bizonyít· 
Vtin>·ért jártS tnksát? !)edig ö, a.ki nln.posnn készüit el 
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ftkár a Hz igorú vizsgálatra ja, mennyivel könnyebben 
felolhotett voln11 mog aj/j enyhe és felületea examenen ! 

J)o 1niko1· legnagyobb a szükség, közel a segitség . 
A bolytartóság kihirdeti, hogy fiatal orvos-növendéJ{e
kot alkalmaz a, vidéken. Apám legott jelentlrezik, már 
osak n,zórt is, hogy R~ falusi jó levegőn maga is elkerül
hesao a mindinkább növekedő járvány veszedelmét. 
u Vn,gy ha •> - de már inkább szószerint idézek -
<~und atorbé ich in moinem Berufe, ich atürbe dann 
im Dienste moiner Mitmenschen '> . És amodább né
b{tny sorral: <c Van n,z én bátorságom, elszántaágom 
akkora, hősisóg, min t a csataté1·en küzdő katonáé ''. 

:H'orgatván ez avatag leveleket, mélyen megilletődöm 

azon az idealismuson, mely sanyaru sorsában is ki
kilobban az irója lelkéből. A kötelességtudásnak és 
folebn.ráti ezeretetnek ez a hévmalege annál é1-tékesebb, 

. mert a papok a kolcrás halottat csak húsz lépésnyi 
távolságban ezentelik be s még inkább óvakodnak az 
utolsó kenet föladásátóL <1 W ie andera der Arzt! '' írja 
npám. <~ Ühne Furoht und Angst bietet er dem Pest
kranken seine Hülfe dar, wohl wissend, dass Tod und 
Verderben ihn anhauchen. •> 

A holtakat éjjel s nappal temetik, de bucsuztató 
harang nem szól. A kocsira ötösével-hatosával rakják 
fel a holtakat, tél-tul összeábdált koporsóban. Külön 
elsiratásról, külön sirról szó sincsen. Közös nagy gö
dörbe temetik őket. A distancziából meglódított szelen
czének engesztelő töményfüstje minden áldozatnak 
jutott, ha a kórházban balt meg. De több nem. Ehhez 
a borzalomhoz füződik az a kegyetlen humorú anek
dota is, melyet sokan ismernek. Leröpül &z egyik ·ko-

Az IMIT Éukiinyt•e 100,.,. 
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porRó födcle, lakója fö1ül benne s igy szól: «Herr 
Mo.tthcA, kórcml Mórt akarnak engem eltemetni? Hi
RZ(~n ne ro haltam én meg f" - «No ja freili f,) adja 
víaRza. ~~ azót a IIcrr Matth cs. ((Dös kunnt' a j eder sa
gon! • F~K he lökte a gödörbe. 

A helytartó tanács a kinevezési okirat mellé minden 
orvoRlegónynck 25 forintot is adott - kölcsönkép. 
Do llát jó volt az így ia. Apó.mnak a Tolnamegyébe 
kobolllzctt don1Lovári járás jut. Boldog ós büszke, mert 
csolckvéRre nyilik alktLima. Kedves neki ez a kiküldotés 
azért iH, mert Ireghoz lesz közel, ahol a szerotett Nobol
cfutlád ól. Ha ez új hi vatfisában el találna halni - oly 
lohotősóg, amellyel komolyan számot vet - akkor 
lesz, aki eltemeti laltí11, elo olsiratja bizo11yosan. 

A tolnai ali H pán pattogva ós dölyfösen fogadja ; de 
hogy az ifju folmutu.t,ja igazoló u·ásait B o]ő9Jdja jötte 
ozólját, merlS nyáj nHHágra válik ós kóri a (( tokintetes 
orvo& urat-, rendelkezzon volo óa embereivel. A <(to
kintotos orvo& úrnak» eHzóbo jut a bölcs íakir mon
dáaa : •Bizonyos illőben a róka is oroszlán-számba 
mogyon, M 

Tolnu. vártnogyo szükholyón ogy hete garázdálkodik 
a járvány. Már nlogórlwz(\se napján tiizbe vonul a fia
tal gyógykatona. Eladdig móg csak nem is látott kole
ru beteget. Dehogy is ég annak az arcza, teste, mint 
Bene profelsor ur tanitá, éR dehogy tüzel a szeme l 
A pillantáRa bágyadt, arczának szinc fakul, teste fa
Ryoara va\lik a ikráit ö&Hzorángn.tja a ~nros. Az i(jtU az 
ö józa\n oMzo " i'p orvotti l)~ztöno n. lwlyoH gyögymódl'n 
tereli r': a melogot aJka.lmav.za fürdöben s borogntás-
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ban, dörzsölést a görcs ellen, a fájdalom csillapítására 
meg opiumot - és nagy sikereket ér el. Vakmerősége 
miatt csak azzal vádolja lelkiismeretét, hogy egymaga 
vállalkozott küzködni a nálánál erősebb halállal, s még 
a halálnál is erősebb vak babonával, s még a vak babo
nánál is erősebb irigykedő gyanuval. 

A kolera közben elharapózik s terjedése megbont 
minden családi köteléket. Apa szökik a fiától, gye1mek 
az anyjától. Csak az édesanya hűségén nem fog ki a 
halálos veszedelem. Akár hányszor üzik el, mindannyi
szor visszatér vergődő gyermeke mellé. S ha akad ha~ 
bozó sz üle: a halálmegvetésben az orvos mutat neki 
példát - és ragadós a bátorság is. Atyámnak növekedő 
népszerűsége lebirja a borbélyok és javas asszonyok 
áskálódásait, az orvosok melléje állnak és gyógymódját 
elfogadják. Tudósitásai, melyeket közönkint a ható
ságoknak beküld, figyelmet keltenek. 

Járásának apróbb községei, melyeknek szintén sorát 
ejti, irtózatos jelenetek szinhelye. Minden háznak egy
időben van halottja és betege. Amaz temetetlen, emez 
ápolatlan hever. A temető-csősz a korcsmában véde
kezik a kolera ellen : ne féltében vigye őt magával, de 
akkor, amikor javában mulat. A fővárosból kiutasított 
kisasszonyok még csak élesztik a kétségbeesett vigado
zók infernális jóked vét. A tolvaj és rabló urak nem is ti
tokban dolgoznak, hanem, ami tetszésöket megnyeri, 
azt egyszerüen viszik. Nincsen se tekintély, se hivatal, 
se biró - se panaszos. Ha nem használ az Isten, hasz
nál az ördög. Ha nem segít a patika, segít a csapszék. 
A kegyes ér~ésüek) be lévén zárva a templom, térden 
(•sússzt\1\ körül a. szent házat és zokogva imádkoznak, 

8* 
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sírva éneklik n zsoltárt. A többi meg, akinek már 
(c nincs mennyország, ae pokol >>, iszik, dalo 1, udvarol. 
Az utozasarkokon, a kő szent János talpára állva, rovott 
kuruzslók és ismeretlen csavargólt dörgő hangon vádol
j ak a hatóság ot, me ly azért küldte ki az otvosokat, 
hogy «a kutakat megmórgezzék 1>, a nélkül, hogy ez ok 
az urak megmagyarázták volna, ebből a kutmérgezós
ből vajjon mi haszon háramlik országra, l< özségre? Az 
orvost, akit még tegnap bálványozott a nép, ma kővel 

dobálja, aztán pedig magához váltja a piaczi prédiká
toroktól olcsón mért bűvös szereket, ördöghajtó amuletot 
ós kolera-üző megfej elt miatyánkot. Az orvosok fel 
akarják világositani a megtévesztett lelkeket, amidőn 
előre ugrik egy toprongyos alak s bori z ü hangon oda
böffen ti az orvosnak: (cHa nem méreg, bá t azzal bizo
nyítsa, hogy megiszsza t >, Az orvos hasztalan vetette, 
hogy hiszen, ami a betegnek orvosság, ép embernek 
kész veszedelem. <c Úgy-e mondtam ?" vág vissza diose
kedve a próféta. ((Fél a kutya! Nem meri meginnya a 
kotyvadékát r l) 

8 felzúgott a helyeslés. Jól j árt, akit a csőcselék 
agyon nem vert. Mivel a gyógyulők Rzáma nem birt 
versenyezni a ragály bóditásaival, a nép a kuruzslók 
mellé állott. Perczröl perezre nagyobb hullámokat 
vetett az izgatottság, ugy hogy az orvosok szöktek, ki 
merre látott. Atyám, akire egy dühöngő szürszabó rá
fogta a puskát, a két órányira levő Ireghre menekül, 
ahol Nobelék örömmel fogadják. Ezt a falutmegkímélte 
a járvány R népe csöndes volt. Ismét boldog órákat él a 
kedves család körében s játék ós zene közt mulnak az 
órák. A napló irójának eszébe jut a Boccaccio Decame· 
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ronja. Mig Firenzéuen dul és öldököl a pestis, a sze
rencsétlen szép város közelében egy tündöklő nyári 
palota oszlop-sorai vagy tölgyei árnyán, müvészi szökő
kútnak h ütő permetegén, sz ép asszonyok és elmés urak 
derüs meaéket mondogatnak egymásnak. 

Ireghet is körülfogta az ádáz nyavalya, de batárait 
át nem lépte. 

Mint az özönviz: negyven napig tartott a járvány és 
szeptemberben végkép meglohadt. A családfő, Noéhoz 
hasonlóan, hirnőköket bocsát szanaszét, hogy áll-e 
még az Ur haragja? Az Ur haragja meg8zünt, a kolera 
elmult; azonban sirdombok olvasatlan ezrei és temető
gödrök megszámlálhatatlan kupjai jelölik utját s hang
zik fel közel ós távol gyászba borult szülék, megfosztott 
gyermekek és roskatag özvegyek megrázó siralma. 

S hogy a borut kövesse biztató derü, hadd keljen föl a 
nap is az ő diadalmas ragyogásában - legyen doctorrá 
a legény, ha már bele kóstolt a pálya küzdelmeibe és 
dic8óségébe is. VáJj on valóra a •• tekin te tes orvos ur,., 
melyet a tolnai alispántól kapott előlegbe, 8 mellyel 
nem is oly régen a Nobel-lányok ruházták fel, bájos 
évelődéssei bókolván előtte. 

Októberben kerül vissza Pestre. Midön a helytartó· 
ságnál jelentkezik, hogy tolnamegyei viselt dolgaival 8 
megtett munkája eredményével beszámoljon, a kikötött 
honorarium helyett váddal fogadják. <•Hiszen ön hüt~ 
len ül hagyta el hivatalát r» szólt neki a tanácsos ur. 
1cNem hagytam én eh, válaszolá az ifjú, «de elüztek 
onnan mindnyájunkat orvosokat. Külön engem még 
lelövéasel is fenyegettek. ,, A tanácsos t1r ékes szava
latba fogott, idézvén Oicerót is, aki <•de officiis» hires 
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müvében a törhetetlen kitartásra inti az ifjút. ((Az ifjut 
is, de a meglett koru t is>), feleli atyám erős czélzással. 
((Ezt különösen. Mert akadt ám nem egy meglett korú 
férfiu, talán épp itt, ebben az országos föhivatalba;n, 
aki a környékező veszedelem elől a visegrádi hegyek tö
vébe menekült. >) Amire a tanácsos ur sz ó nélkül ment 
be a másik azobába a az írnokkal kiküldötte az 50 frtra 
szóló utalványt. 

V égre, bár makkora pén~ volt az az ötven forint, 
csakhamar elfogyott az az ö javíthatatlan bő kezén. 
Hogy nagyobb takarékosságra szánta magát, egy már 
ötvenöt éves vén sebész-diákhoz költözködik, akinek 
jóval idősebb, félszemű felesége főz nekik és mos 
rájuk. 

És apránkint vidéki küldetéséből megtér a sok me
dikus kollega is. Természetes, hogy ök még nagyobb 
csodákat müveltek. Az egyik Árvában a borovicska-ku
rával ezreket váltott meg a biztos haláltól. Valameny
nyien azokatlan ul gazdagon, dagadó pugyilárissal s meg
duzzadt gyakorlati tudással mentek eléje a rigorosum
nak. A gyakorlati tudása olyiknak annyira meggyara
podott, hogy még az alapvető anatomiát is kitolta a 
fejéből. «Fődolog a taksa!,. mondák. Mert hát a felpén
zelt ember bátrabban küzd meg a követelő tudomány
nyal is. 

Látva e boldog bizakodást, atyám vigan csettint az ő 
ujjaival. Hiszen, ha csak ez kell l Az ő egyikjó barátja 
ott, ahol küldetésben járt, már meg is vetette a lábát. 
Tóbiásból ugyan Tivadarrá, zsidóhul kereszténny~ 
vedlett azóta, de a jópajté.si sziv bizonyára megmaradt 
a régi helyén. Ha vallásához, nevéhez hűtelen lett is. 
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csak nem pusztult ki belöle a ezeretet és hála. Az a fiú, 
aki másodmagával nyűtte az én apám ruháit és fo· 
gyasztotta sanyaru forintjait, bizonyára boldog lesz 
bele, hogy a <t Józsi gyereket>) (ez volt köztük az én 
apám beczéző neve) megsegitheti most, midőn maga 
már biztos és kényelmes révbe jutott. Mi rejtett uton s 
titkos eszközökkel vágott eléje Tóbi a többinek, hogy 
időknek előtte jutott állásba: kis részt megmagyarázza 
az emlitett név- és hitbeli változás, nagyrészt meg az, 
hogy a deli legény egy szép nőre bizta sorsát. Mert 
hogy régtől fogva igaz, hogy férfi sorsa az asszony. 

Megment a lev~l Losoncz városába, de biz' arra vá
lasz nem érkezett. A sürgető második elől már nehéz 
volt kitérni, mert ezt egy közös barátjok adta át a me
gyei orvos úrnak. Hát kapott rá feleletet, amely tele 
volt áradozó szives érzelmekkel, de nem akadt abban 
egy poltura sem. Pedig csakis kölcsönképen kérték tőle 
a 300 forintos taksának felét, ennél is kevesebbet: csu
pán 120 bankó forintot. Hát ilyen kegyetlen józansággá 
fagyott a baj da ni boldog közösség melege ? Hiszen 
enyém-tied volt közöttük núnden f Csak hogy mindig 
apám volt a tied s ők voltak az enyém. Kérelmének édes 
szavakba burkolt megtagadásán nem háborodott fel, 
csak nagyon elszomorodott. Mitevő legyen már most? 
u Furcsa fl) nevettek a kollegák. «Hát mire való a házas
ság ? Hiszen csak a kisujj ada t nyujtsad ki és fürtösével 
akad rá menyasszony, aki hozományával kivált a 
rabságbóL » 

Hogyan? Letegyen a kedves ábrándról, hogy a 
maga szíve és nem a gyomra ezerint választ magának 
feleséget? 
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De an·a, hogy a többi példáját kövesse, még volt ke
vés ideje. Ott, ahol felismerték jóravalóságát, becsüle
tességét, csak nem kopogta t hi j ába ? 

És hijába kopogtatott. Mind kinyilt ugyan előtte : az 
ajtó, a ka.r, a szív - csakhogy éppen az erszény nem. 

Megcsalód va minden reménységeiben, vakmerő gon
dolata támad, mely csakis kétségbeejtő helyzetében 
fogant meg benne. Megy Stahlyhoz ! 

És ment. Nem volt szüksége az ékesszólásra. 
«Ne folytassa r» mondá neki a hires tanár, aki nem 

csupán tudása, elméje és állása - de, amint a követ
kező pillanatban bevált, szíve szerint is előkelő férfiu 
vala. «Én ismerem önt,,) folytatá. <(A helytartósághoz be
nyujtott j elentéseiből, melyeket figyelemmal olvastam, 
egy tehetséges és lelkes ifjú képe tünt elém. Én önt 
megszerzem a szenvedők számára. És tudom azt is (ezt 
csak ugy mellesleg) hogy önnel nem jól bántak ((oda 
fönt1). 

És ezzel apám elé aranyban olvasott le négyszáz 
forintot. 

«A negyedik száz arra való, (és itt Stahly komoly 
halvány arczát mosoly derítette föl) hogy a hegedühöz 
megadjam a vonót is. Amikor módjában lesz, megtéríti. 
Isten vezérelj e r n 

És apámat csaknem kituszkolta az ajtón. Még ott 
állt az üveges ambitus virágai között, szédülve kisérle
tének fényes sikerétől, midön utána jött az udvari ta
nácsos és jókedvűen mondá: 

•A többinek aztán el ne áruljon, mert nem vagyok 
gazdag ember.» 
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Két héttel az itt leirt emlékezetes jelenet után, az 
ifju doktor, csínosan kiöltözködve, sétált a városerdei 
tó partján. Vasárnap volt s a liget népes. Közel és távol 
zene, mely százszorosan verődött vissza a boldog ifju 
lelkében. A tó kikötöjének bódéja előtt egy csapat fia
talság készült éppen vízre szállani. A lányok, hogy az 
inga ladik orrára léptek, vis í tv a fogóztak egymásba. Az 
utolsó, egy sötét haj ú sz ép kisasszony, önerejében bizva 
szökkent a szélső ülö-deszka felé. A csónakot azonban 
ugyan-ekkor a kormányosi polezra szánt egyik vasár
napi hajós az ellenkező oldah·a nyomta s a fekete hajú 
szép leány visszahanyatolva, biztosan a tó szélének 
iszapjába keveredik, ha kapóra oda nem rohan egy 
halvány arczu ifju s karjaiba föl nem fogja a piros 
arczú leányt. 

Az az ifju az én édes apám volt, az a leány meg az én 
édes anyám. 

, 
Es e találkozás rajzával be is fejeződik a régi napló. 

Azaz: nem fejeződik be, csakhogy nincs tovább. Egy 
félbemaradt mondás bizonyítja, hogy írója folytatni 
akarta. De innen túl a napló nekem nem csonka. Sok
szor hallottam ez epizódnak folytatását, mely házas
ságban v~gződött. 

Mert, bár szüleimnek szerelemből szőtt f1·igyét ke
rülte a szerencse, de boldogság volt az mindhalálig. 

Budapest. Ágai Adolf. 
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EUTHANASIA. 

J ó emberek, csak imádkozzatok, 
Ugyis tudom, hogy hányadán vagyok. 
Virraszszatok velem ma éjjel már csak, 
Imátok nem használhat és nem árthat .. . 
Ti is, kik itt maradtatok köröttem, 
Mért álltok olyan némán, csüggedetten ? 
Adjátok kezetek, jó rokonok ... 
Ki az, ki ott elfojtva zokogott? ... 
Nem látok jól ... ah minden összefoly .. . 
Agyarnban egy zsibongó hangyaboly .. . 
Egymást üzik a szörnyü látomások .. . 
. . . De jó, hogy nem tart az egész soká ... 
Nem, hallom már parancsoló hivásod 
Követlek, jBjj hát, hozzám szállj alá. 
Hisz ez a fájdalom embertelen, 
8 földön nem termett még ily gyötrelem r 
A szívem ... az agyam ... ah az agyam ... 
Megálljatok ... most ... vége van ... 

Sötét alak az ágyamhoz leszállott ... 
•Te vagy tehát ?• Egy szót se válaszol. 
•Te vagy, a kit régen e epedve várok ?• 
N em () ... bisz ezt má.r láttam valahol ... 
Az arcza sápadt, halott halovány, 
Szeméb()l szömyd tdz villog reám ... 
E tdz nem kéjek édes lángja, 
Mely szarelmét elégetni kivánja, 
Nem bátorság tüze, nem ezenvedélyé, 
Rettent() láng, most már megösmerem : 
Egykor a puszták vad népét vezérlé, 
h éhaAg, a leggyötr<llib gyötrelem •.. 

~~---
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S a sápadt arczu megszólal ... e hang l 
A sírnak mélyiből . eredt, fogant l .•• 
cTi elhagyátok veszni ifjan engem, 
A kora sírba ledöntöttetek, 
Magam maradtam nagy betegségemben, 
Ágyat nekem gondos kéz nem vetett ... 
Halálverítékern le nem törölte, 
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Ki állott vívódásimnak fölötte? 
Mért nem segitett gondos kéz nekem ? 
Mért mostoha volt édes gyermekem? 
De most ... kűzködj csak ... érted eljövék .. o 

Kezem kinyujtom kegytelen feléd . .. 
Ösmersz-e hát ? mért nem ösmersz reám? 
Tán letagadnál ?• «Irtózat l - anyám l• 
J ó emberek, hát imádkoz,zatok l 
N em látj átok, hogy hányadán vagyok o • o 

Hogy van a zsoltár? Mondjátok hamar 1 
Még most is ott áll . o o bántani aka1· o •• 

• A mélységből kiálték föl tehozzád, 
S te meg~entettél onnan engemet. 
Velem az Ur, a windörökre élő, 

Ellenem a föld fia mit tehet? • . •. 
Ugy, köszönöm ... nyujtsad ki hát kezed ... 
Anyám ... nézd ... annyit szenvedek ... 
Mi mind nem vétheténk te ellenedbe 
Annyit, a mennyit minmagunk ellen . . . 
Mily lágy kezed ... mi jó lesz majd öledbe .. . 
Csókolj meg hát, békülj ki már velem . . . 
Csönd van . . . békesség ... most elszunnyadok ... 
Jó emberek, csak - imádkozzatok ... 

Zene zeng ... csupa angyalok ... itt van a menny .. . 
Hogy hívnak ... öröm lakik erre . . . pihenj . . . 
Hogy lebben a légben a lágy patyolat ... 
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Mint lejtik a tánczot a hűs fa alatt .. . 
És én seregükbe vegyülve megállok . . . 
eliajahaj l mulatunk, vigadunk ma, leányok, 
Elég vala fönn az a nyomoru élet, 
Itt más a világ, itt ujra élek r 
No tánczra r ki jé)? ime a zene zeng .. . 
8 halk suttogás járja a kört odabent. 
« Ösmerjük. Ő az. Átok rá s nevére ! ,-
Ő rajta tapad mindünk ifju vére r 
Ide varázsolt ifju szűz virágok, 
Mindegyik egy-egy liljom, porba hágott, 
Mi nem bánthatjuk ... mi nem bántjuk, 
De ()t körünkbe ugy-e nem bocsátjuk. 
Elég volt bíznunk zengé) szép szavadban : 
Pusztulj magadban l• 
Megálljatok l még itten voltatok, 
8 már egyedül, egész magam vagyok. 
Mért hagytok el ? 6 irgalom l 
Minden bűnöm magamra vállalom, 
Csak ti, osak ti bocsássatok meg l 
Még most is, még itt is szeretlek l 
8zeretem ah az ifjuságot, 
Az üde pompázó virágot, 
A rózsát, szegfüvet, a. liljomot, 
Virágok, nékem megbocsássatok r 
Zene zeng . .. ime itt van a. menny . • . 
Éneklik az angyalok is : Te pihenj J 

HaJálod óráján s azon túl 
Mi megbocsátunk. Nem is irgalomhul . .. 
Bzerelemből adunk bocsánatot .. . 
Jó emberek, csak imádkozzatok r . • . 

Most béke lesz, most nyugalom talán . . 
Hát oly nehéz meghalni igazán ? 
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Van Isten, a ki tudja nézni azt 
A gyötrődést, a végtelen panaszt? ... 
Van Isten ... ó most nem birom tovább . .. 
Mi fény ragyogja bé ezt a szobát? 
Eltűnt előlem rokon, jó barát, 
Imádkozóknak nem hallom szavát . .. 
Itt harsog, zúg egyre erősbre válva: 
Ah ez az itéletnek trombitája! 
«A porba l silány, le a porba előttem ! 
Most láthatod íme, hogy van Isten ! 
Most láthatod ! eddig nem hitted, 

l • 

Es kétkedésed csaknem sírba VItted ! 
Mikor gondoltál rám ? zord életútadon, 
A sok egyforma, rossz hétköznapon 
Ösmertél engem ? hívtad a. nevem? 
Törödtél-e csak valaha velem? 
Nem űztél gúnyt gyakorta én belőlem, 
S azokból, a ki~ félnek félve tőlem ? 
Megszenteléd-e ünnepnapomat? 

l 

Egett-e oltárodon áldozat? 
Sanyargatád-e tel:ited bőjtnapon? 
V agy nem kaczagtál mindezen vakon ? 
S ha. kis baj ért, fohászkodál-e hozzám? 
8 j utott eszedbe, gondolnod rám, 
8 hálásan leborulnod az én jósá.gomért, 
Ha sikered vala vagy jó szerencse ért? 
Istentelen vagy! és azért gyötörlek. 
És á.rulóm vagy. A:T.ért összetörlek. 
Meghalni nem tudsz s kín az életed ! 

l 

En vagyok a te Urad Istened !• 

Uram . . . irgalmazz .. . tudom, mi vagyok ... 
J ó emberek, hát imádkozzatok 1 

Uram J hallgass meg . . . nem veszítesz el . . . 

1.25 
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Fiad akármily sorsot érdemel, 
Te irgalmas vagy. Hiszen szent igaz, 
Az én éltemből nem fakadt malaszt. · 
Gyermekszívemből a hitet kiölték, 
És benne képed gazul összetörték ... 
8 a szörny(i, végnélküli küzdelembe 
V aló, hogy nem gondoltam Istenemre. 
És gúnyt űztem gyakorta én belőled, 
S azokból a kik félnek félve tőled, 

S nem szentelém meg ünnepnapodat, 
S nem égett oltáromon áldozat .. . 
8 testem nem sanyargattam bőjtnapon, 
Sőt még kaczagtam másokat vakon . .. 
De most .. .. leráztam e földi bilinc set, 
Mely minden jótól el a rosszra intett, 
Kezedbe tészem fáradt lelkemet, . 
Isten, Isten, ne űzz el engemet l 
Fáradt vagyok s pihenni vágyom ... 
Mért gyötrödjek tovább e betegágyon? 
Hiszek, hiszek, hiszek l a lelkem tiszta: 
Te adtad tisztán s úgy fogadj ad vissza. 
Csak azt a szót, osak azt találnám, 
Mely szined elé engem elvezet l 
Ott ítéleted nyugton bevárnám, 
8 fogadnám áldó vagy sujtó kezed. 
Csak azt a bűvös, erős szózatot l .. . 
,Jó emberek, hát imádkozzatok l 
Segítsetek l most Uram, légy velünk, 
Könyörgök ho·zzád e szent perczenetben. 

•Ha~ld lzraél, az Ur, mi Istenünk, 
Az U r egyetlen l• 

Budapest. &rbestyén Ká1·oly. 
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KÜZDELMEK. 
Felolvasásra került az IMIT 1902 nov. 18. felolvasó estéjén. 

Sátory Marianne soltáig nézegette a fekete betüket, 
aztán újra olvasni kezd te a levelet : 

((Kedves Marianna, biztosan tudom, hogy gyöngének 
és szószegőnek tart majd levelem olvasása után. Min
den földi és túlvilági gyötrelemnél súlyosabb reám 
nézve az ön megvetése és mégis el kell vi solnem né
mán, önmegadással; mert mit is tehetnék egyebet? 
Bujkálni, hazudni, áltatni, önt, vagy magamat? Nem, 
kedves Marianna, életem e leggyötrelmesebb órájában 
világosan érzem és tudom, hogy teljes és föltétlen 
őszinteséggel tartozom önnek. Lehet, hogy vallomá
som után nem akar többet látni, de bizonyos, hogyha 
e vallomást elhallgatnám, nem volnék arra érdemes, 
hogy lássam magát, édesem; bizonyára legdrágább 
nekem a földön, kiért habozás nélkül dobnám oda 
földi boldogságomat és ro ennybéli üdvösségemet- ha 
osak önmagamróllenne szó. Ámde mindnyájunk szívé
ben van egy benső evangélium, mely felebarátunk sze
mében talán ostobaságnak látszik, mi azonban kép
telenek volnánk eme külön, benső evangélium tör
vényeit megsérteni, ha életünket, boldogságunkat, mi 
ennél százszor több: a ~zeretett lény életét, vagy bol
dogságát vásárolhatnők is meg rajta.. 

Az én evangéliumom első törvénye ez: ne keseríts 
meg olyan szivet, melyet nincs módodban megvigasz
talni. 

Miko1· megigértem önnek, hogy elhagyom valláso-
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mat és fölveszem az ön hitét, komolyan, de minden 
megfontolás nélkül fogadkoztam; könnyehnűen, de jó
hiszeműleg kötöttem le szavamat, jóformán nem is 
gondolva arra, a mit fogadtam. Teljes és föltétlen 
őszinteséget igérte~ önnek, azért azt is megírom, 
hogy nem is tartottam semmiféle áldozatnak a dolgot. 
Nem vagyok vallásos ember. Aszó közönséges értelmé
ben való hitet a szemerm·ől lehulló gyermekhályoggal 
együtt vesztettem el. Az ön naiv, hivő vallásossága 
kedves volt nekem, mint minden, a mi önhöz tartozik, 
de nem tulajdonítottam neki túlságosan nagy fontos
ságot. Szégyennel vallom be, hogy bár annyira imád
tam önt, mint a hogy senki sem imádhatja a földön, 
szégyennel vallom be, hogy benső lelki élete nem ér
dekelt túlságosan. Láttam, hogy szép, éreztem, hogy 
jó, tudtam, hogy okos s mi kell még egyéb? Bele
estem a férfiak közös hibájába, kik bár térden állva 
imádják a ezeretett nőt, kik mosolyáérl csillagokat 
hoznának le az égből, soha seni. tudják elhinni, hogy 
a ezeretett leány épen olyan erős, határozott, egyéni 
lélek, mint ők; kinek a ezerelmen kívül épen úgy meg
vannak még a külön nézétei, szokásai, külön benső 
élete, mint a hogy meg van nekik. Bűnös önzésünk
ben azt hiszszük, hogy a nő tisztán és kizárólag, tisz
tán ami szerelmünkért, a mi gyönyörűségünkért lett 
teremtve. Meg is teszszük hálából istennőnek, tündér
nek, .angyalnak, csak épen annak nem, a mi igazában 
és valój ában : embernek. 

Ime én, a ki két év óta ismerem magát, most nem 
tudom mint kezdjek abba, a mit okvetetlenül el kell 
mondanom? Ha férfi lenne, teszem azt jó barátom, 
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most annyira ismerném lelkét. hogy elöre tudnám, 
mit fog soraimra felelni? De így! ... Két évig egyebet 
se tettem, mint a maga két szemét és aranyos haját 
néztem. lelki világából pedig c ak annyi érdekelt. 
hogy szeret-e engem? Szó\al önben is csak magam,
v-agyis a.z irántam érzett szerelern iránt. érdeklödtem. 
Benső lelki életéből nem tudok többet, m.int az első 
napon, mikor elmondta, hogy legkedvesebb költője 

Petőfi és Jókai, hogy legszívesebben Chopint ját.sza. 
azt is tudom, hogy rendesen azokott gyónni, hogy 
mindj árt az első találkozásnál megbocsátotta nekem azt. 
hogy zsjdó vagyok. Én pedigmikor láttam, hogy a bo
csánat és elnézé~ igen sok szomorúságába kerül. meg
igértem, hogy jóvá teszem velem született és eredendő 
bűnömet. 

Igen, én magam igértem meg és soha sem felejtem 
el azt az édes sugárzó mosolyt az arczán. Bánni tör
ténjék is közöttünk e levél ut.án mosolyának emléke 
velem marad és melegíteni fogja szívemet, még lent 
a koporsóban is. 

Nem vettem az egész dolgot nagyon komolyan. El
végre miért ne hajtanám meg fejem és tértlern az előtt 
a Krisztus előtt, ki önnek hite szarint Istene, nekem 
pedig benső meggyőződésem szarint első és legnagyobb 
emberem. 

Igéretet tettem önnek, most el kell mondanom, mi 
bírt reá, hogy igéretemet visszavonjam? 

Két éve folyton a maguk társaságában voltam. Gentry 
uTak között, a kik, el kell ismernem, oly szívesek vol
tak hozzám, hogy soha egy pillanatig sem éreztem 
j övevény voltomat. N em aláztak meg, még a túlzott, 

Az IMI'f Évkönyve 1903. - 9 
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finom udvariassággal sem, melyben az úri gőg ren
desen burkolózni szokott. Úgy beszéltek velem, mintha 
mindig közöttük éltem, j árta,m volna. A gondolkozá
som nagyon átformálódott. Nem mondom, hogy sze
renosém, vagy szerencsétlenségem volt ez a változás, 
de tény, hogy egészen más ember lett belőlem, mint 
voltam. 

Most, hogy haza j öttem, újra megkapott a 1·égi le
vegő és én pereliről-perezre jobban éreztem, mint for
málódom újra vissza benne. Ne gondoljon valami val
lásos meggyőződésre, vagy hitbeli dologra. A hit olyan 
mint az ártatlanság, csak egyszer lehet elveszíteni, 
visszanyerni pedig soha többé és semmi áron. Meg
győződésem, életfilozófiám a régi maradt, ellenben 
feltámadtak a régi emlékek, eltemetettnek hitt érzések 
és diadalmasan új életre kelve visszaültek régj trón
jukra, megint magukhoz ragadva a kormánypálczát. 
Mert ostoba korlátoltság azt hinni, hogy meghalhat 
valami, a mi igazán élt bennünk. Lent mélyen szu
nyadoz s mi jóhiszemüleg halottnak gondoljuk, el
temetjük, virágot hordunk sirj ára, de csak egy kis ráz
kódás s íme a balottnak vélt érzelem, emlék, kegyelet, 
hagyomány, diadalmasan felemelkedik koporsójából s 
megint leigázza lelkünket. 

De talán így meghasonlott lélekkel, jobb meggyző
désem ellenére is beváltattam volna önnek tett igére
temet, ha szülőim hajlékába nem vitt volna vissza a 
sors. Ne higyje, hogy átkozódtak, sírtak, vagy fenye
getöztek. Az átokra, a könyre mindig talál az em ber 
szavakat. A legrettenetesebb olyan emberekkel har
czolni, kik előre leeresztik a fegyvert és védtelenül 
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állnak velünk szemben. Most is fülembe cseng édes 
apám halk, megtört hangja: ((a hogy gondolod, édes 
:fiam, mi már nagyon öregek vagyunk. Bizonyára nincs 
nagyobb bűn, mintha egy istenfélő ember oktalan fővel 
a halált hívja, mert az élet, bármilyen keserves is, a 
Mindenható ajándéka és így meg kell becsülni. De bűn 
és rossz szándék nélkül legyen mondva, remélem, a 
Mindenek Ura már nem hagy sokáig szenvedni itt a 
földön». 

Eltakartam arczomat és én -- igen én kezd
tem sírni. Az édes anyám, az a mélységes vallásos ér
zésű asszony, kinek minden kincse, az ő Urában Is
tenében vetett hite, felém haj olt és vigasztalni kez
dett: <1ne sírj, édes fiam, minden úgy történik, a hogy 
a jó Isten akarja. És ba ö így rendelte, járj békével 
.azon az uton, melyet magadnak választottál. Ha utad 
el is tér a mienktül, szeret.ünk, áldásunk kisérni fog 
mindig, téged is, meg a leányt is, ki boldoggá fog 
tennil>. É.reztem csókját, könyét a mint fejemre hul
lott, hallottam remegő szavát, a mint gyötrelmektől 
elkínzott szívvel, de megengedi, hogy új hitet - az ö 
meggyőződése szarint - új mennyországot válaszszak 
magamnak. ~lbocsát magától, holott belehal, ha nem 
leszek többé az övé. Leborultam ez előtt a mennyei, 
önmagát feláldozó ezeretet előtt és éreztem, hogy ez 
áldozatot nem lehet, nem szabad elfogadnom. Még 
egy köny ezekből a drága szemekből és én megérdem
lem, hogy maga megvetéssei forduljon el tőlem, meg
érdemlem, hogy az első tisztességes férfi, ki szembe 
jön velem az utczán, arczulvágj on. Átöleltem anyámat 
és csókjaimmal száritottam fel könyét, aztán az apám 

9* 



J 32 LENGYJ~L LAURA 

elé léptem és halkan, de szenti:il megfogadtam, hogy 
soha őseírn hitét el nem hagyom. 

Apám fej emre tette kezét és megáldott. En pedig 
elhatároztam, hogy mindent meg fogok önnek írni. 
Bűnös hanyagság volt, hogy nem foglalkeztam töb

bet lelki életének vizsgálásával, akkor legalább sejt
hetném, hogy mit felel? Így sejtelmem sincs róla és 
nem is merek j ó t remélni. Sz eretném arra kérni, hogy 
ba már válnunk kell, váljunk el fájdalommal, de ha
rag nelkül. Ám ha képtelen a megbocsátásra, haragját 
is tisztelettel és alázattal fogom viselni. Mert én soha 
sem fogom elfelejteni, hogy milyen boldog voltam ön 
mellett, ön által az ön szerelmében. Ha pedig annyira 
szeretne engem, hogy elnézné, megbocsátaná szószegé
sem, csak arra gondolva, hogy szeretem, úgy, a hogy 
.senki e földön szeretni nem fogj a . . . de ezt remélni 
sem merem . . . És mégis, én a hitetlen, szkeptikus 
ember, imádkozni szeretnék, hogy az Isten, mindnyá
junk Istene, a mi igaz egyetlen Istenünk, álljon szí
veink között, mielőtt a végső szót kimondanánk ... '' 

Sátory Marianne letette a levelet, végigsimította 
keskeny fehér kezével homlokát, aztán erős, határo
zott, bi-ztos léptekkel ment Íl'óasztalához. A szeme kö· 
nyezett, de a keze nem reszketett, mikor a levelet 
írta: 

«Kedves barátom, maga csakugyan nem ismeri az én 
lelkemet, mert különben tudná, hogy mindenekelőtt 
és fölött szeretem r Ha azt írnám, hogy fájdalom nél· 
kül olvastam levelét, hazud.nám. De azt is megirhatom, 
hogy immár teljesen nyugodt vagyok s hogy ezeretern 
magát talán még jobban, mint azelőtt. Büszkévé tesz 
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a gondolat, hogy ön még a boldogságról is le tudott 
volna mondani, azért, hogy szülőit a fájdalomtól meg
kimélj e. Az én szülőim? Egy kicsit zsörtölődtek, de 
végre is belé nyugodtak, mert mint apám mondá: az 
igazság az ön részén van. Ne hagyja magát soha el
tántorítani ama benső igazságtól, de szeressen engem 
továbbra is úgymint eddig szeretett. Talán igazuk van 
a férfiaknak, mikor az asszonyt nem tartják maguk
kal egyenlőnek. Az asszony minden elvet, meggyőző

dést, hitet feláldoz azért, hogy szerelmesét megtart
hassa. S maga azt hiszi, hogy ez kis e b bít bennünket ? 
Ellenkezőleg, ennyivel vagyunk mi különbek önöknél 
fé1·fiaknál ,> . 

Budapest. Lengyel Lau?'a. 

MÓZES. 

Alfred de Vigny. 

A nap leszáll, de sok hegyes sátortetőn 
A rézsutos sugár még lángol égetőn; 
Aranyló ujjait kinnhagyja még lobogva, 
Midőn alunni tér a puszta, sík homokba. 
Arany s biborpalást borúl a. táj fölé. 

Kopasz Nebó hegyén halad a csúcs felé 
Az Isten embere : Mózes, ki most megállva, 
Gőg nélkül eltekint a széles láthatárra: 
Im Fázga ott, fügés erdők veszik körül, 
Tul a gerinczeken előtte elterül 
Menasse, Gilead és Efrajim !apálya, 
Melyeknek jobb felől nyúlik jó földü tája. 
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Délnek meg Júd~ van, hol óriás, sivár 
Föveny nyugvóhelyén szunnyad a tengerár. 
Measzebb a völgy ölén, mely már sötétbe játszik, 
Olajfa koronás Naftáli völgye látszik. 
8 hol színpompás virág ékíti a sikot: 
A pálmák városa, Jerikó alszik ott. 
Fogortól Szégorig pompás erdők vonulnak, 
Malyekben mézgafák egym~s fölé borulnak. 

' 

E1lStte az egész igéret földje ím: 
De sírja nem lehet a szent táj völgyein. 
Lenéz ... alant a nép s ő áldást szór reája, 
8 útját folytatja, fel, a hegy kopasz csucsára. 

Moáb mezőinek széles kerületén, 
A szent begy lábaig, a völgy terűletén 
Izráel fiai hullámzanak nyüzsögve, 
Miként a szöke rozs, ha szél fut el közötte. 

' 

Fövény aranyja még harmattól nedvesült, 
Mely rezge gyöngyivel jávorfán ringva ült, 
8 az agg próféta már, kit tisztel népe mélyen: 
Mózes a hegyre mén, hogy Istennel beezéljen. 
Minden szem követé lánggal jelzett fejét, 
S midlSn elérte már a nagy begy te tej ét, , 
8 midlSn ott fönn az Ur felleglakába lépe, 
Mely villámolva szállt az ormoknak fölébe : 
Alant az illatos tömjén lobbot vetett, 
S hatszázezer zsidó a porba göTnyedett. 
A füst alatt, melyet nap fénye megaranyzott 
Hatszázezer zsidó szent dala egybehangzott. 
A néptömeg fölött álltak a Léviták, 
Miként futóhomok árjában karcsu fák, 
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És kíséret gyanánt pengett kezükbe hárfa, 
Így szállt a dal Feléd, királyoknak Királya ! 

Megállt az Úr előtt Mózes, midőn felért 
s a felhőben vele-szemtől-szembe beszélt. 
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S igy szólt akkor neki: «Még meddig hagysz te élnern? 
Mit kíván sz ? Léptemet hová kell még vezélnem? 
Örökkön így leszek : hatalmas, elhagyott? 
A földi álmot add, 6 add, hadd szunnyadok l 
Mért választál? Mi az, mit úgy kedvedre tettem? 
Mutattad az utat : én néped csak vezettem l 
De már előtte az igéret földje, lásd, 
Válassz tolmácsodul, közötted s közte, mást. 
Izráel ménjinek fékét az tartsa kézen, 
A könyvem' s érczbotom az ő örökje lészen. 
Mért száritottad el mind~n reményemet? 
Tudatlannak miért nem hagytáJ éngemet? 
Ha már, Nebóig el a Hóreb szent hegyétől, 
Nyugalmas sírhely.ét testem nem lelbeté föl. 
Ó jaj l Bölcscsé tevé! a bölcsek közepatt 
Ujjam vezérelé bolyongó népedet. 
Gőgös királyra hullt a tüzeső, ha kértem ; 
Törvényem' a jövő imádni fogja térden. 
A legrég1bb sir az, mely nékem nyitva áll, 
Profétaszót talál szavamban a halál. 
Tulontúl nagy vagyok r Népek felett a lábam, 
Országok sorsa van ajkamnak egy szavában. 
8 ó jaj, magam vagyok, hatalmas, elhagyott l 
A földi álmot add, ó add, hadd szunnyadok l 

Ó jaj, már ismerem minden titkát az égnek, 
Szemednek lángjai az én szememben égnek l 
Parancsolék : az éj széttépte fátyolát, 
Megszámlálám a menny nagy csillagtáborát. 
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8 alighogy az egen ujjam feléjök intett : -
/ 

cJöviink:» Shóltak, s felém láttam sietni rnindet. 
Megérinté kezem a fellegbomlokot: 
A vész forrásai menten kiasztak ott. 
Várost futóhomok lángjávaJ perzselek fel, 
Hegyet feldöntetek dühöngő, vad szelekkel. 
Lábam nem fárad el, erősebb, mint a. tér 
A nagyvizű folyam előlem mind kitér. 
Ha megzendül szava~ : nem zúg a tengerörvény. 
Népem hiányt ha lát, a.v~ay kell néki törvény: 
Szemern Reád vetem és megszáll szellemed, 
A napkorong megáll, föld akkor megremeg. 
Irígyel engem és csodál angyalcsoportod, 
És mégis, ó Uram, lelkem sehogyse boldog ! 

Midön lehelletid a. pásztort úgy betölték, 
Mondák az emberek : eNem ismerjük mi őt még• 
8 lángpillantásomat szemü.k nem birta el, 
Merllátták : benne nem saját lelkem tüzel. 
Láttam, hogy hervadott szerelern és barátság, 
Elburkolt szűzek is várták halál csapását. 
8 az éjszín felleget magam köré vevén, 
Dicsöség ben, magam és búsan mentem én. 
S a szívem így beszélt: • Az élet még mit adhat ?• 
Oly súlyos homlokom, hogy keblen nem nyugodhat! 
liegreszkettet kezem mindent, mihez csak ér , 
Hangomban Yész dübörg, ajkamnak lángja kél 
Engem nem is szeret, csak r etieg gyönge népem : 
Én azéttárom karom - s lehullnak ők elébem ! 

A nép imádkozott~ s merl félt: tekintetet 
Féltékeny istene hegyére nem Yetett. 
Mivel felnézve rá : felleg gyászszínü keble 
M~gdönlült sv.örnyöen, s villámot szórt tütelve. 
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Fénytől vakultak el n. tágranyílt szemek, 
Sa· sápadt homlokok alágörnyedten ek. 

És Mózes nélkül áll a hegycsúcs nem sokára. 

Siratták. -

8 íme már a szent földnek hatá.ra f 
Eló1 jár Józsua, sápadt, gondolkodó, 
Mert őt szemelte ki a nagy Mindenható. 
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A TIZENXIIAENCZEDIK SZAZAD :ll.AGYAR-

ZSIDÓ ffiOD~IÁRÓL. 

Ha a zsidóság, mint az ókor oly sok népe, ki is veszett 
volna teljesen, ha semmi egyéb, hát irodalma fen
tartaná emlékét, a míg csak ember él a földön. Nem 
tekintve a könyvek könyvét, a könyvet kat' exochén, 
a legtisztultabb monotheismusnak, a leggyönyörűbb 

költészetnek ezt a foglalatjá.t, minden időben voltak 
ki váló iróink ; a legnagyobb elnyomatás korában, a 
legkegyetlenebb üldözések közepette a zsidók olyan 
bölcsészeti, matbematikai és költői remekeket szüJtek, 
melyeknek fénye beragyogta az egész müvelt világot. 
Ez az irodalmi miíködés szint-e traditió, melyet lelki
ismeretesen ápoltak mindenha és a mely alól nem 
vonta ki magát felekezetiink egyetlen töredéke sem. 

Jogosult t-ehát aLnak a kérdésnek a felvetése, hogy 
a magyar zsidóság kivette-e a maga részét ebből 

a szellemi mozgalomból, k-ITette-e különösen a mnlt 
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században, mely hozzánk oly közel van, a melyben 
éltünk és a mely első sorban köti le érdeklődésünket. 
A felelet, melyet erre a kérdésre kapunk, nemkedvező . , 
ba a súlyt a magyar-zsidó irodalomra heJyezzük, mert 
ezzel kirekesztjük vizsgálódásunk keretéből felekezeti 
irodalmunk legértékeHebb termékeit: Löw Lipótnak, 
Kohut Sándornak, Maiaelsnek és másoknak müveit. De 
hát ezekkel nem akarunk foglalkozni; még nem jött 
meg az ideje annak, hogy eme nagyjaink müködéséről 

záróitéletet mondbassunk. Magyar-zsidó irodalomról 
pedig a mult században alig lehet szó. Egészen a sza
badságharczig kevés kivétellel német volt a tanítás és

1 német a társalgás nyel ve ; és az egész félszázad csak 
egy oly zsidó-magyar müvet mutat fel, melynek fon- 1 

tosságot és némileg maradandó értéket tulajdonítha- ~ 
tunk, és ez a Bloch Móricz bibliaforditása (Pentateuch \ 
és Józsua könyve) és kommentárja; nagyon érdemes 
munka, kár hogy torso maradt. Szerzője mint Ballagi 
Mór késöbb a magyar nyel vészetnek és a protestantiz
musnak lett oszlopa. 

A márcziusi napok és az azokat követő események 
a zsidóság keblében is hatalmas fellendülést, hazafias 
felbuzdulást idéztek elő . Tudjuk - és Dr. Bernstein Béla 
jeles könyve részletesen számol be vele - hogy milyen 
lelkesedéssel vettek részt hitfeleink a szabadságharcz
ban; akkor indult meg a tömeges névmagyarosítás is, 
malynek arányai alig voltak kisebbek, mint az utóbbi 
éveké. De irodalmi emlékei ennek a felbuzdulásnak 
nem maradtak, mert hiszen inter arma silent musae. 
A mi nyomot pedig ez a hőskor hagyott volna, azt 
alaposan elseparte az abszolutisztikus oora erőszakos 
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gerrnanizátió.ia. Két évtizeden át megint német világ 
járta: hogyan keletkezhetett volna zsidó-magyar iro-

dalom? 
Erről csak akkor lebetett megint szó, mikor az 

alkotmány helyreállításával a nemzeti erők és aspi· 
rátiók szabadon fejlödhettek. Ismeretes az a mozgalom, 
melyet akkor néhány fiatal iró és politikus a. magyar
zsidó irodalom érdekében indított. Ez az actió nem 
vont mélyebb barázdákat, a minek oka főleg az volt, 
hogy a kezdeményezők más-más pályára lépvén, saját 
dolgaikkal annyira el voltak foglalva, hogy kevés ki
vétellel a felekezeti érdekekkel mind kevésbbé törőd
tek. De azért mégis volt termékenyítő hatása. Ez a 
hatás első sorba:n a tankönyv-irodalom terén nyilat
kozott; jobbnál jobb bibliai történetek, hittani vezér
fonalak jelentek meg, és a pesti iz1·aelita hitközség, 
valamint az országos izraelita tanítóegyesület e nem
beli kiadványai valóban síkra szállhatnak a külföld 
hasonló termékeiveL Egy hiányát ezeknek a kiadvá
nyoknak azonban nem hallgathatom el. Mikor az 
elemi iskolába jártam, az absolutistikus kormány által 
kiadott egyöntetü olvasókönyvek voltak használatban, 
melyek az egyes felekezetek részére némi módosulá- . 
sokat mutattak fel. Így a zsidó iskoláknak szánt ki
adásba a zsidó történelemből és bagadából vett olvas
mányok voltak közbeszúrva, melyek a gyermekek fel
fogásához alkalmazkodva, érdeklődésöket ébresztették 
a zsidóság, története és intézményei iránt. Így nagy 
hatással volt ránk gyermekekre a rabbi Gamaliel 
<<gam zú letóbá 1) -ja. Ezeket az olvasmányokat a mai 
olvasókönyvekben hiába keressük ; kérdés, nem volna-e 
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czélszerü, azokat vagy hasonlókat a bibliai történetbe 
vagy a vallástanba függelékül felvenni ? 

Nagyobb -szabású, az iskola falaiból kinőtt közönség 
igényeit kielégítő magyar-zsidó müvekkel nem igen 
találkozunk a kiegyezés első öltőjében ; kivétel mind
össze Kohn Sámuel müve : (( A zsidók története Magyar
országon))' mely a mai napig dsonka maradt. Ne feled
kezzünk meg továbbá Klein Mór rabbinak Maimonides
fordításárql, valamint azokról az értekezésekről, me
lyek a rabbiképző-intézet értesítőjét oly értékessé 
teszik, de ezelr sokkal tudományosabb dolgok, sem
hogy a nagyobb közönségnek lehetnének szánva. 

Et nunc venio ... A század már alkonyodott, midőn 
végre felkelt a magyar-zsidó irodalom napja. Köszön
jük ezt az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak, 
mely évenként két kötet igazán értékes könyvet ad 
tagjai kezébe és rövid fennállása óta már egy egész 
kis zsidó-magyar .könyvtárt teremtett. Ettől a társulat
tól fogjuk kapni a teljes magyar bibliafordítást, a 
zsidó irodalom történetét és - remélhetőleg - a 
zsidóság általános történetét is. Hitfeleinken áll, hogy 
az IMIT m'üködése minél intenaivebb és minél exten
sivebb legyen. 

A magyar-zsidó irodalomról lévén szó, nem ha,gy· 
hatjuk figyelmen kívül a naptárakat és az időszaki 
sajtót. Feltünö, hogy bár különböző időben különböző 
kisérlet történt zsidó-magyar naptár vagy évkönyv 
megteremtésére - nem tekintve az IMIT év könyvét 
egyetlen egy sem érte meg a második évfolyamot. 
Már a forradalom előestéjén jelent meg a magyaritó 
egylet buzgólkodása folytán az első zsirló·magyar év· 
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könyv ; b ogy folytatása n em lett, a z t az ~kkori v i
szonyok eléggé magyarázzák. 1875-ben Ktss. ~óz~ef 
nagynevű költőnk próbálkozott meg egy zs1do ev
könyvvel, melybez jeleseink egész gárdája szolgálta
tott érdekesnél érdekesebb közleményeket. Hogy csak 
néhány nevet említsünk: Acsády, Ágai, Goldziher, 
Kármán, Kőrösy, Löw Tóbiás és Sámuel, Nordau, 
Silberstein, Weisz (most Földes, udvari tanácsos, egye
temi tanár) és mások nevével találkozunk a czitrom
sárga kötetben, mely csínosan volt kiállítva és illus
trálva, ára is mérsékelt volt - és mindennek daczára 
nem jelenbetett meg második évfolyama, oly csekély 
támogatásban részesült. Ép így járt a Magyar-Zsidó 1 
Szemle által 1889/90-ben kiadott (c Zsidó közigazga· 
tási naptár• , mely igaz, csak szakembereknek készült 
volt. Dugába dőlt egy tavaly vagy két évvel ezelőtt 

megindult ezerény kisérlet is. Legújabban egy nagyon 
díszesen kiállított és elég magas irodalmi szín
vonalon álló zsidó almanach látott napvilágot; a jövő l 
fogja mutatni, hogy miJyen sikerrel. 

Szerencsésebbek vagyunk az időszaki sajtó dolgában. 
A számos kisérletből két állandó, különböző czélok-' 
nak szolgáló folyóirat j egeczesedPtt ki : a tudományos 
irányú Magyar-Zsidó Szemle és az ink á bb gyakorlatias 
irányú Egyenlőség. Mindkettő derekasan felel meg 
feladatának és híven teljesíti önvállalta kötelességeit. 
Hogy dr. Weiszburg Gyula hetilapja (A jövő), mely a J 
kettő közt foglalt helyet, rövid sikeres pályafutás után 
megdzünt, azt őszintén sajnáljuk. 

Az új században a zsidó-magyar irodalom, hála az 
IMIT-nak és a zsidó-magyar wűveltséget terjesztő 
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rabbi-szeminárinmnak, a legkedvezöbb ausp1c1umok 
közt indult meg. Annak az irigylendő embernek, a ki 
majdan a század végén ennek magyar- zsidó irodalmá
ról fog r eferálni, vaskos kötet fog kelleni, hogy fel
adatának csak némileg if:t megfelelj en. 

Budapest. Peisner Ignácz. 

l ' 

EJFELI NAP. 

Éjszak fokán, hol száll a nap nyugotnak, 
Nyúl íve föl be az éjfélbe távol, 
Bugárai le sohsem alkonyodnak, 
A lejtőn ott megfordul s újra lángol. 

A fenyves áll hűvös hegyeknek ormán, 
Dér, hó fe<li s viruló lombja él, 
Lombot cserél száraz levelét ontván, 
Örökre zöld, megfordul rajt' a tél. 

8 a rege szól csodás főnix madárról, 
Szemére ha közelg nagy éjsetét: , 
Uj bölcső válik Wzkoporsójából, 
És újra kezdi ifjú életét. 

Éjféli nap, ha én is visszatérnék, 
B győzelmet ülnék majd a tél felett, 
Ha a csodás főnix regéje él még, 
És újra kezdhetném a kezdetet? l 

8 ki tudja, nincs-e így a messze ívben, 
Hová. szemünk tekintete nem ér ; 
Új származás: már elmulá.som itt lenn, 
B forróbb szivem : míg száll fejemre dér. 
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Arny nő elporladásomból megettem: 
Mig lelkem már előre fényt lövel, 
A létet összetartó lánczszemekben 
Halál a a születés olyan közel. 

Szeged. 
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Kisteleki Ede. 

VICTOR HUGO V AlJIJÁSTÖRTÉNETI ÉS 
l l l 

VAJ,IJÁSlliODAL:MI TUDOMANYAROL. 

Fölolvasásra került az IMIT 1902 február 18-iki felolvasó 
estély én. 

V. Hugo. tevékenysége rengeteg és változatos. Ha sze
münk végig fut alkotásainak csúcsain, érthetővé válik, 
hogy mindenféle nemzeti, művelödési, társadalmi, gaz
dasági, politikai kör lefoglalja az ünnepelt férfiúnak egy
egy töre dékét. N ek ünk itten némileg kegyeletdöntő sze
rapünk jut. Mert kiemelvén és ·bámul ván is V. Hugó
nak meglepő érdeklődését eszméink, irodalmunk, tör
ténetünk és intézményeink iránt, meg kell akadnunk a 
nagy elme apró botlásainak jókora sorozatán. Sem nagy
hangú méltatás, sem elkeseredett méltatlankodás nem 
illenék hozzánk. Vizsgálódásunk oly részleteket visz 
elénk, melyeken mosolyognunk szabad, melyeken néha 
kaczagnunk kell. V. H. a XIX. század legnépszerűbb 
franczia költője. Feltehető, hogy a tervezett, Európára 
szóló ünneplés még fokozza müveinek elterjedését. 
Talán nem fölösleges, hogy a közforgalomban levő író 
vallástörténeti itéleteit megvilágítjuk és kirivóbb téve· 
déseit helyre igazítjuk. 
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.11 b ib lia tana i. 

Köztudomású dolog, mily gyökeres átalakuláson 
ment át V. Hugo világnézete. Mintha hozzá intézték 
volna a fölszólítást: «imádd, a mit eddig elégettél, 
égesd el, amit eddig imádtá!. )) Ifjúságának bálványai: 
az isteni eredetű királyság, a középkor, a katholicismus. 
Pályája második, hosszabb felében a köztársaságért, a 
franczia nagy forradalomért, a nemzeti és felekezeti 
korlátok ledöntéseért lelkesedik. A vallásról való föl
fogásával módosult a bibliáról való i~élete is. Eleinte a 
bibliában látja a legfőbb bölcseséget. Később mindunta
la.n beleütközik és megütközik rajta. Végül kijelenti: 
szívem nem fogad el sem bibliát, sem koránt. 1855-ből 
való költeményében Istenről ( <1Dieu))) valóságos érte
kezéseket szaval a mozaismusról, igy nevezi ferde tudo
mányossággal a zsidóságnak bibliai fokát. A költő 

Istent keresi, hogy tőle megnyugvást vigyen az emberi
ségnek. Sorra elszállnak előtte a külön böző tanok : az 
istentagadás mint denevér. a kétkedés mint bagoly, a 
kétistenség (manichmismus) mint holló, a sokistenség 
mint keselyű, a mozaismus mint sas, a kereszténység 
mint griffmadár, az észszerű vallás (rationalismus) mint 
angyal, végül a jövendőbeli világosság, melynek még . 
nmcs neve. 

A mozaismus sas, még pedig olyan, a mely Mózest 
kisérte és így csőrét az isteni tudomány kútfej ébe ár
totta. Hazugnak szídja nemcsak a bálványokat, de a 
gyermekeért zokogó anyát, hazugnak a rab lánczát, 
N rró erőszakát, a sorsot, - nincs sors csak Isten van. 
l aten pedig megteremtette a világat, maga alszik, 
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világa ájultan teng. Semmi köze a világához, ö létezik, 
punctum! 
, Így szólaltatja meg V. Hugo Mózes sasát. Az a mena· 
geria, melyböl ez a csodamadár elrepűlt, kétségtelenül 
állatorvosi beavatkozás1·a szorúl. Luther arra a ké.rdésre, 
mit csinált Isten a világ teremtése előtt, azt feleli, 
vesszőt kötözgetett, hogy végig suhintson a léha kér~ 

dezökön ; a világ teremtése után pedig bizonyára az 
ilyen csacska madarak csőrét tompítgatj a. 

Különösen feltűnő, hogy V. Hugo, a ki pedig maga 
mélyreható evolutión ment át, mit sem sejt Izraél val
lásának tisztulásáról, az egyes bibliai korok és könyvek 
közti történeti fejlődésről. 

.1:1. bibha mint irodalmi 71'bŰ. 

A biblia. költészete iránt rendületlen V. H. elisme
rése és bámulata. Egy restauratio-korabeli professor a 
hibliát hasonlathalmaznak gúnyolja ; V. H. ráczáfol, 
azt vitatva, hogy a biblia képpel szereti kifejezni a 
gondolatot. Legtüzetesebben és legrendszeresebben 
abban a tanulmánysorbanméltatja, melyet Snakespeare
nek szentelt. A költészet elé erkölcsi hivatást tűz és rá
utal Jób, Mózes, Dániel, Ámosz, Ezekiel, Jesajas, 
Jeremias, Dávid, Salamon müveire, a malyekben a 
költőiszépség szolgája a tartalmi nemességnek De (( az 
emberi szellem rendíthetetlen óriásainak díszsorát» a 
követke.zök alkotják: Homéros, Jób, Aischylos~ Jesajas, 
Ezékiel, Lucretius, Juvenalis, Szent János, Szent Pál, 
Tacitus, Dante, Rabelais, Cervantes, Shakespeare. Jóbot, 
Jesajast és Ezékielt egyénileg is jellemzi1 részben nagy 
hatással. Jóbban az első drámát látja; Isten és a sátán, 

Az IMJT Évkönyve t9Qs. lO 
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a jó és a 1·ossz szembe kerülnek, kifejlik a drámai cse
lekmény. J ó b földmüves király, a puszta papja. Abrahám 
mellett ö az ar·abs pat.riarcha . Inségében még magasz
tosabb, mint szerencséjében. Csak hét napi és hét éjjeli 
hallgatás után szó]nak hozzá barátai. De a komoly ha
tást fölváltja a mosoly, mihelyt V. Hugo nem mint 
költő, hanem mint kritikus j tél. Azt hiszi, J ó b könyvé
nek eredetije arabs költemény volt, de elveszett és csak 
a Mózesnek tulajdonított héber fordítás szállott reánk 
és itt V. H. bámulja <la szemátdomb emberét, kit a 
Sinai ember~ fordít1>. Arabs eredeti ről, Mózes fordításá
ról komoly ember manapság nem szól ; viszont köz
keletű dolgot födözött fel, midön kideríti, hogy Jób 
könyve rhythmikus. 

Jesajasban az emberiség fölött morajló örökös dör
gést hallja. E jellemzés méltó volna rá, hogy minden 
bibliatisztelő ismerje. 

Ezékielben az emberiség morgó, duzzogó jótevőj ét 
tiszteli, egy önkéntes J ó bot. Bemutatására igen találó 
részleteket választ. De megint kitör belöle a féltudás. 
Tudvalevő, hogy Ezékiel próféta merész képzelettel 
mutatja be Isten megjelenését. Ezért ezen egy fejezet
nek tanulmányát csak érett gondolkodásnaknak enged· 
ték meg. Már most V. H. nem tesz különbséget ezen 
egy és a többi 48 fejezet közt, hanem vádolja a zsidókat, 
hogy rettegtek Ezékieltöl, hogy a papok pecsét alá he· 
lyezték a költöt. Pedig könyvének 3. verséből tudhatná 
V. B., hogy Ezékiel maga is pap volt, sőt ö ad le~hatá· 
rozottabb formát, testet a papi tannak : templomterve t, 
istentiszteleti rendet készit. 

A bibliai költészet tetözését Jóbban látja, még pedig 
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az utolsó fejezetekben, amelyek Humboldtot is bámu
latra ragadták. De míg a c1Kosmos)) szerzője a hatalmas 
természetfestést csodálja, addig V. H. a szertelen, a 
rendkívüli, a szokatlan, a groteszk, mondhatni a 
romantikus elemeket keresi, nézi és utánozza. << Jóbnak 
fejére az arabs nap tűz, mely szörnyetegeket tenyészt, 
mely a macskát tigrissé, a gyíkot krokodilussá, a mala
czot orrszarvúvá, az ángolnát óriáskigyóvá, a csalánt 
kaktussá, a szelet számummá, a miasmát vészhalállá 
fokozza.)) A régi mythologiából maradt szörnyetegek 
kellenek neki. Midőn unokáival az ~llatkertben sétál' 
Leviathant és Behémothot keres nekik. Az a hírhedt sas 
túl akar ·tenni Jób leirásán ; torkot rajzol, mely ordítva 
egész folyót szív magába, testet, mely érczpajzsok 
mozgó halmának tűnik fel, álma leheletét földalatti 
folyó zúgásává növeli. Ezékielnél is a romantikus, 
mondhatni a draetikus vonások bámulója. Ezékiel -
ezerinte - szemetet eszik. Voltaire ezen kaczag, V. H. 
zokog rajta. E kaczaj jellemzi a kényeskedő, classikuA, 
e hódoló zokogás pedig a romantikus költöt. De mind 
a kaczajt, mind a zokogást elfojthatták volna, mert a 
szemét nem eledele Ezékielnek, csak tüzelő anyaga, 
mely mellett ételét süti és az egész leirás csak rhetorikai 
eszköz, mely Izraél nyomorúságát példázza. Dánielben 
hogy ne ragadná meg az a phantastikus elbeszélés, 
hogy Nebukadnezar hét évig barom volt! V. H. nagy
szabású hasonlata ezerint a népek is baromi hivatást 
teljesítenek, azután válnak csak emberekké; ezt az 
átalakulást forradalomnak nevezik. A csodaszertit 
szereti tetézni, általánosítani. A biblia elmondja, hogy 
lllés tűzes szekeren szállt az égbe. V. H. Abelt, Jóbot 

10* 
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(Le crucifix) is hasonló halálban részesít i. Gedeon 
katonái tenyerökből isznak. V. H. Anatuias , Saul és 
Józsué seregére terjeszti ki o von ást tLes paroles dn 
docteur). A bibliaolvasók előtt emlékezetes jelenet, 
mint idézteti föl Saul kitály a holt Sámuelt; Éndorba 
teszi a biblia ezt a rémes jelenést. Azért Éndor 
V. H.-ná.l mindon csodas:terüségnek tanyája. Meg-, 

· szólaHatj a az Endori si by ll át, sőt úgy tes!!., mintha a 
mécset is isme1·né, mely a titokzatos jelenséget meg
világította. Még furcsább, hogy Éndort Jákóbbal hozza 
kapcsolatba, azt mondván önmagáról, hogy szelleme 
mint Orpbeus Delpbiben és Jákób Éndorban az arany
csillagokon vegez mértant. 

És itt rátérünk V. H. botlásainak sorozatára. Egyik
másik tévedése czélzatosnak látszik. Az a csacska saR 
például azt hirdeti, hogy Isten a 20. nemzedékig boszúl. 
pedig a bibliai legszigorúbb itélete csak negyediziglen 
büntet és sokkal sűrűbb az a hirdetés, hogy senki 
nem lakol másért, hogy az éretlen bogyótól , melybe 
az apák haraptak, nem vásik meg a gyermekek foga. 
De V. H.-nak vérszinü zsidó biblia kell. Azért Sala
monról azt halljuk, hogy mint a sas ott termett, a hol 
idegen kultuszt kellett megtorolni; pedig a biblia Hla

gáról Salamonról tudja, hogy ő iA bálványimádásra 
tántorodott. Eliaáról V. H.-nál arról értesülünk, hogy 
átka egy kutyának fülét megrágta, Ezrát·ól pedig, hogy 
egy átkozott nőnek a gyermekét a tengerbe . dobta. 
Ezeket a kegyetlenkedéseket is hiába keresnők bib
liánkban. 

Költői jogával elmondhatja (a Temple ez. négysoros 
költeményben), hogy Mózes szobrászt keresett a szen-
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télynek, de Isten kettőt vezetett be, Oholiabot. és 
Beczal élt, hogy az egyik az idealisa t, a másik a reahsat 
vésse. De már az kemény dolog, ba ugyanezzel a 
Mózes-korabeli Oholiabbal alkottatja az a termet, 
melyben J é z us birái tanakodnak, és keménynél kemé
nyebb, ba Zadok, a kit V. R. Jézus-korabeli papnak 
tesz meg, abban a templomban tanít, melyet Salamon 
egykor Oboliabbal a tyrusi király fájából építtetett. 
Kiséreljük meg a helyreigazítást. Ha Oholiab a mózesi 
szentélyt készítette, nem építbette föl ötödfél századdal 
késöbb Salamon templomát. Mivel pedig ez a templom 
586. ban J é z us előtt elpusztult, n em állhatott fönn 
Jézus halálának évében. Itt V. H. majdnem versenyez
het a ~Iagyar Géniusz egy czikkirójával, a ki szerint 
a szabadkömivesség vallása «az a szeretet, melyet 
Krisztus urunk a 10 parancsolatban juttatott kifeje
zésre : « Szeres d felebarátodat, mint tenmagadat. 11 

(Magyar Géniusz 189S jan. 15. «A szabadkőmivesség» 
Szterényi Józseftől.) Ide vág az is, hogy az érczből 
val6 12 ökrön nyugvó vízmedenczét átveszi Salamon 
templomából Jézus korába; a keresztre feszítéskor az 
érczökrök rémületükben egy lépésnyire megmozdulnak. 
Hasonló kortévesztés, ba az urim és thummim oraculu-
. mát mely csak a babylou i fogság előtt sze re pel, V. H. 
Caipbasnak mellére tűzi, midőn a synhedrion Jézus
l·ól dönt. 

Merőben képzeletbeli adat, hogy Mózes megtántoro . 
dott Isten közelében és az a híres sas tisztára szájas
kodik, hogy Mózessel együtt látta az Istent, mert 
Mózes azt a kivánságát, hogy Istent lássa, a. hiblia 
teljesitetlenű l ha.gyj a. Megfejthetetlen, hog_v Sault és 
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Ezrát, kiket egy félévezred válaazt el egymástól, pár
beszédben rontatja be. Minden laikus is elbámul azon , 
hogy Salamon király egy pásztoróráj án azzal dicsek. 
szik el, hogy ö látta az ujjat, mely a- Mné Mné Th'kél 
Ufarszint írta a falra, holott még a hölgyek is, ha 
egyébünnen nem, Heineből tudják, hogy Belzaczart 
rémítette meg a falra vetett tüzes betli. 

V. H. nemcsak bibliai adatokat, de bibliai alakokat 
is teremt. Tud egy Anatbiasról, ki után vért izzadt a 
föld és egy Annahról , ki Ezráról ábrándozott. 

A bibliai történet is zavaros előtte. Samáriát, melyet 
csak Omri építtetett, már Nimród korában 300 tornyos
nak képzeli. Az aasyr Tiglathot megteszi egyiptomi ki~ 

1·álylyá, a perzsák történetét megajándékozza A.zer 
királylyal, mindkettöt Gaddal pokolba viteti. 

Látni való, V. H.~nak bibliai tudománya meglehe
tősen sekély. Azért gúnyolódását sem kell valami 
nagyon komolyan vennünk, midőn pl. nevet azon 
az Istenen, a ki hat nap múlva elfárad, pihenésre 
szorúl (a mely gúnyban egyébiránt már Mohammed 
is megelőzte) vagy midlin J ózsuát napzsandárnak szidja. 
Fogékony volt bibliánk hangjai, színei, képei iránt; 
utánzásra ihlette öt a biblia párhuza1nos és ellentétes 
'rhythmusa, mely V. Hugo költészetének egyik fővoná.
sává fejlödött. Egy-egy bibliai ecsetvonást vagy kréta
vonalat valóságos midrasikus képzelettel alakított pom
pázó képpé, pl. Káin bünhödését (La Conscience), 
Dánielt az oroszlán~veremben (Les lions), Ruth idyll
jét (Booz endormi). Majd magasztalja és utánozza, 
majd ócsárolja és gúnyolja a bihliát, de alig mélyed 
el benne. 
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.11 talm1..lldism;UJS. 

A bibliáról hullámzik, a talmudról meglehetősen 
egyforma V. H. itélete. Minden alkalommal a becs
mérlés, néha a fölháborodás hangján szól róla. Itt-ott 
a Toldot Jesu mellett zsidó alaptörvénykönyvnek tün
teti föl, pedig a Told ot J e su a mai zsidóság elót-t 
egész ismeretlen és csak most készül új kiadása. 
Gyakran a keleti népek híres vallási okirataival fog· 
lalja egybe, koni.nnal, Védákkal, Zend-Avestával, na 

talmud •> , szarinte unem kevésbbé hitvány, mint a 
koran •• , «ha a Zend (t. i. A vesta) sötét, a talmud fakó »: 
majd meg a «rettenetes• talmudról beszél. 

Ha ezt a következetes és elkeseredett gyíilölséget 
látjuk, okvetlenül ébred bennünk az a jogos kiváncsi
ság, vajjon mit tucl V. H. a talmudróL Erre világos 
feleletet kapunk. V. H. a saját személyes talmudjábol 
egy egész fejezetet szed alexandrinusokba, czíme: 
Les paroles du docteur dc la loi, a törvénytudónak 
szavai. Zadoknak hívják a férfiút, kinek ajkáról V. H. 
talmudtudománya ömlik. Előadása következő főgondo
latokba foglalható: 1. Isten osztatlan odaadást kiván 
ezt készséggel elfogadjuk talmudi tannak. 2. Érzület 
és ezertartás egyaránt fontos. Ez ugyan nem közfel
fogás, de hozzávetőleges szemrehányásnak nem teljesen 
igaztalan; azért erre még rátérünk. 3. Isten törTénye 
titkos; a nép csak Lévi :fiaitól kap felöle útmutatást. 
V. H. Brahminkasztnak képzeli a le~itákat és gátat 
emel közéjük és a nép közé (-M~po~, A.~o~), pedig a zsidó 
tanhoz mindenki hozzáférhet, nem származásának 
előkelősége szerint, hanem buzgóságának és tehetsé-
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gének arányában. 4. Az élet elmultávttl az emberi 
tetemet semmi sem éli túl. Itt aztán feje tetejére 
kezdi V. H. állítani az igazságot, me rt az ev ange lium 
felsőbbségét akarná dicsőíteni; pedig a halál utáni 
létről a talmudnak hite nem tér el az evangeliumétóL 
Ezt az alaptévedést V. H. egy másik részlettévedéasel 
igyekszik enyhíteni. Elmondatja·Zadokkal, hogy a lélek 
kísértetszerű lehet és hogy a gonosz ember lelkét a 
büntetés oda csapkodja az éjjelhez. Ezzel azt éri el 
V. H., hogy a talmud rémesnek, kegyetlennek tűnik 

föl. A derült kedvtől is irtózónak szeretné a zsidóságot 
jellemezni: <1 a nappal angyalajelen van lakomáitokon, 
de mihelyt nevettek, elmenekül az éjjel angyala előtt!)) 

Ezzel szemben csak arra az adomára utalunk, mely 
ezerint Illés próféta a túlvilági életre kiváló an méltóknak 
két oly embert jelze tt, a kinek más érdeme nincs, mint 
A.z, hogy maguk vidámak és a szomorkodókat vidítják. 
(Thaanitb 22a.) És ez átvezet e tanítás 5. alapgondola
tához: Zadok követeli, hogy tudjanak büntetni, boszúlni, 
harczolni, gyülölni; ha egy nép gonosz, aratástul, 
öregestül, gyermekestül irtsák ki. Ez a beszéd Jézus 
korában természetesen időszerűtl en, mert ily pusztító 
badviseléere semmi alkalom sem volt. De V. H.-nak 
szüksége van a gyűlölség e hirdetésére, egy nagy ba
tású ellentét kedvéért. Midőn Zadok ugyanis azzal 
végzi, hogy a csupán Lévi előtt ismeretes szent törvény 
veleje: boszúlkodjatok karddal, gyűlöljétek azt, mit 
Isten gyűlöl, a.kkor egy fiatal c1 szőke » ember - J é z us -
ellene veti : c1 az egész isteni tan a sz ere tet. l) A pap 
erre fölkiált : edstenkáromlás r Sérelem esett Istenen.» 
Peilig a nem talmurli sták (\lőtt is közhe1y Hi ll él 
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tanitása és Ben A zzai is vallhatta: az egész hibliát 
összefoglalja e mondás : szeresd felebarátodat, ~int 
tennenmagadat. Sem Hillelnek, sem Ben Azzatnak 
fejérP. nem olvasott istenkáromlást a legtúlzóbb sam-

maita. 
.A szertartásolc. 

" Látni való, mily zavaros elemekből táplálkozik V. H. 
talmudkárhoztató indulata. Csak az egyik vádja közeUti 
meg az igazságot, hogy a ezertartást majdnem oly lé
nyegesnek nézi a talmud, mint az érzületet. De ha 
szemügyre veszszük, mit és hogyan tud V. H. a szer
tartásokról, kétessé válik minden j o ga az itélkezésre. 
A legtöbb zsidó ezertartásról hallott, de oly homályosan 
és oly zavarosan, hogy egy megindulandó zsidó élcz
lapot évfolyamokon át lehetne csodabogárral ellátni. 

Ismeri a zsidó jelképeket: a tbefillint, mezuzát, czi
cziszt és thalithot. Mikor a szanhedrin tanácskozik, <ca 
thetiUin, melyet görögül phylactériáknak neveznek u, 

beborítják a falat, érczla.pokra arn.ny betükkel vannak 
írva.. Sőt Ca1phas mind a két karján hord thefillint, me
lyeken tóraösszefoglaló verset olvashatni. A mezuzára. 
czéloz a következő gúnyosan összeállított két parancs: 
cc a n ö legyen erkölcsös és hallgatag, a férfiú az egész 
fleutoronomiumot üreges nádban tartsa», a deu toro
nomium a bibliának egész l{önyve, a mezuzára pedig 
csak két kis szakaszt írnak. No de hisz megesett, hogy & 

legelökelőbb magyar folyóiratban, a Budapesti Szemlé· 
ben, egy theologus, Strompf László, fölfedezi, hogy a 
Sernone Ezre (cma is imádságszíjaikra és ajtófélfáikra 
van erősítve» a zsidóknak. (Bpesti Szemle, 1901 már
ozius, S+rompf László: Keresztelő János, 45~. o.) 
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Az imáról is több részletet ellesett. Tudja, hogy közös 
imához 1 O férfiú szükséges, de nem zsidó fölfogást hir
det Zadok abban, (\hogy Isten bej ön a templomba, mi
helyt tizen vannak», mert zöidó fölfogás szerint egy 
embernél is, a ki elmélyed a zsidó taJlba, lakozhatik 
Isten dicsöség e. Y. H. tud arról a három lépés.röl is, me
lyet az ima bizonyos fordulatánál az alázatjeléül hátra
felé teszünk : ö nála. a nép három lépést tesz, valahány
szor a tanító ég felé emeli az ujjá t. Mindennapi imának 
a sharrit (sacharith) mellett ~ nehilaa -t, azaz a neilát 
említi, pedig köztudom&sú, hogy az csak az engeszt.elö 
nap záró-imája. 

A szombatról nem mond sokat, de eléggé érdekeset. 
Zadok tanUja : a legszegényebbnek is meg van a maga. 
lámpája, szombat-on meg kell gyujta.nia, akár ha kol
dulva gyüjti is össze olaját, merl e napon tiszutották 
meg öseink a várost E megokolá ból kéts~ateJ en hogy 
V. H. a szombati gyertragyuj bist összetévesztette a 
chanukkai mécsekkeL égy lálszik a babdala szerl&r
iására czéloz Zadok fölszölitása: a templomban, el
mondván a szokáso verset) terjeszszétek ki kezetekei a 
világosság felé. . 

A ~rá ból való fölol;asásokról igy oktat Zad ok: 
•Olvassátok a Penbteucbust ötével, az Exodus\ négyé· 
vel• ; mindjárl ez a szembeállitá meghökkent, merl az 
Exodus egyik része a Pentateuehuanak, de az utasHas 
uérl oly rettenetesen furcsa. mert 'ud;ale;öleg a föl
olvasáshoz uólitoüak száma, mely 3, -1-. :>, 6. i körl 
hullámzikl nem függ a köuyvtöl. a melyböl, hanem az 
ünneptől, amelyen olvasnak. De Y. H. még mnla\sá· 
gosabb ti~oka' is tesz köze ezekröl az ünnepi fölolva-
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sásokróL Mikor a törvényszék, Jézusról döntendö. egybe
gyúlt, sok más mesebe való miv-elet so_rán következö is 
történik: «A sciamas {olv. samesz) tarlJa a kulcsokat. a 
cazan (chazan) a. könyvet. A DáYid király írta szöv-egre 
szögzett szemmel a két pap, kit a törvény férjének nevez
nek, komoly magatartással olvas váltakozva eg.) ik az 
elsö, másik az utolsó oldalon.• Yágjunk neki a. félre
értések ezen csomójának. Dá vid királynak a legkono
kabb hagyomány is legfeljebb zsoltárokat tulajdonít, 
ezekból azonban föl nem oh-asnak; a fölolvasáshoz 
pedig nem épen papokat szólít.ana.k és azok, a kiket 
szólita.nak, rendesen nem •férjei a törrénynek• . Ez az 
intézmény csak a tórabefejezö vígság ünnepén rirág
zik, mikor három templomlátogatót egy napi völegény
nyá, a biblia-jegyesévé a"Yatna}i. Ezen az ünnepen oh·as
sák a tóra utolsó és elsö szakaszát. Ennek az intéz
ménynek zavaros, homlo" risszhangja, ha Y. H. tör
vényszéki tárgyaláson oh~as\at az elsö és utolsó lapról. 

A halottas szerlartá.sokat gondosabban figyelte meg, 
illetőleg pontosabbal hallott felőlük. Tud a haldokló 
bünbánó imájáról, a ruha elszakításáról" egy zsáknyi 
föld.röl, melyet a holtnak fejtól adnak, de tud olvan . 
parancsról is, hogy hétszer kell imádkozva a sirverem · 
körül járni. 

Akadnak aztán oly tanok is Y. H . -nál, melynek zsidó 
forrását bajo volna kimu~mi. Zadok ut kivánja hall
gatói\ól. hogy rangjukat megilletö hosszú kabátot l"i el
jenPk {ezt talán a lengyel zsidókról olYasta le. viszont 
megtiltja nekik, hogy könyvben növényt S%áritsanak. 
merl ezzel gonosz szellemet visznek a papirhá.riyák 
közé. 
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Szartartásmagyarázatra is vállalkozik V. H. A kilájim 
tilalmat, hogy t. i. a ruha ne készüljön kétféle anyag
ból, azzal okolja meg, hogy az Isten is egy. 

A tnlmuf1 történeti és irodalrni tartalma . . 

A talmud-korabeli történet is meglehetösen zűrza
varos V. H. előtt. Lucretius Carus, az epikurreus philo
sophia költői szóvivője, ezerinte épúgy, mint Pythagoras 
megfordult N ahardea és Pnmpaditha titokzatos iskalái
ban és itt zsidó tudósokkal találkozhatott; már pedig a 
nehány századdal korábbi Pythagorasról nem is szólva, 
Lucretius a Kr. e. első században élt, a babyloniai zsidó 
iskolák pedig csak nehány századdal később lendültek 
föl. - Heródiás tánczában gyönyörködteti Heródest, 
pedig már a képtárakból ismeretes, hogy Heródiás 
leánya, Salome lejti a tánczot, mely fej ébe kerül Keresz
telő Jánosnak. Kant elé V. H. tudós szamarat visz, mely 
elkesergi, mi mindent kellett megtanulnia, azt is, hogy 
a szent szellem lebegett azon viták fölött, melyeket Sz. 
Jeromos Akiba rabbival folytatott. Akiba a II. század 
első felében balt meg, Jeromos a IV. ezázadban szüle
tett; vitatkozásuk nem a hittudomány, hanem a mese 
körébe vág. 

A Jézus korabeli i ntézményele közül V. H. a szan
hedrint tolja a színnek előterébe . Erről annyi mulatsá
gos adatot ha.lmoz egymásra, mintha valaki egyenesen 
meg akarta volna tréfálni. 

Árontól eredeztet három testületet: egy 100 tagú t, 
melynek hivatása a tanítás, egy 11 tagú kormányzó
tanácsot és egy 19 tagú törvényszéket ; a tagokat a 
szanhedrin nevezi ki, kizárólag a papok közül. Egy 
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szomszéd fejezetben pedig magát a 19-es törvényszéket 
nevezi szanhedrinnek és alapítójának Mózest, fejlesztö
jéne~ Makkabeust mondja. Pedig még a ki nem is ezéh
szerő régiségtudós, hallotta, hogy a nagy szanhedrin 70 
tagból, a kisebb 23-ból állott, mert 23-nál kevesebb 
biró nem is ítélhetett életről-halálról. A 19-es testület 
alkotó elemeit is eredeti módon állítja össze V. Hugo ; 
tagjai: nyolcz hajadon fejű író, négy titkos tannal telt 
tudós, taledbe (!) burkolva és Izraélnek hét véne, fehérbe 
öltözve, püspöksüveg alakú turbánnal. Ez összeállitás 
tisztára képzeletszerű. A misna csak szavazóbirákat 
ismer és beéri két, illetőleg három j egyzővel, kiknek 
egyike a fölmen tő, másika a terhelő tények et, harmadika 
pedig az egész tárgyalást jegyzi. A tanácskozó hely 
rémes, soha nem tűnik el onn~n az éjjel; csak a falat 
borító tbe:fillin érczlemezeiből csal ki a mécs homályos 
sugarakat. A tárgyalást oly ezertartásokkal kisérteti 
V. H., a melyek a költői képzelet szabadságán j ó val túl 
csapnak. Minden biró egy-egy verset mond fönhangon; 
azlián Dávid irásaiból olvas föl két pap, a tau férjei , 
egyik az első, másik az utolsó lapról. A sciamas (!l 
tartja a kulcsokat, a <•cazan» a könyvet. A főpap bibor
czipőbén, fehéren jelenik meg, két ka-rján a thefillin, 
malyről a tant összefoglaló versek olvashR.tók. Mellén 
a pap vértet visel, melyen rubintha vannak vésve a tör
zsek nevei. Mikor lecsendesül a versmormolás, meg
indul a tárgyalás. Minden jelenlevő fölszólal. V. Hugó
ban van annyi méltányosság, hogy többeket Jézus vé
delm:\re szélaltat meg. De Ca1pbas főpap lefegyverzi 
a büntetést ellenzőket ~fikor kimennek a tanácskozó 
teremből, egy levita kikiáltó jár előttük. Kár, hogy V. H. 



nem te,;zi hozzá, roit ke1lett az ily zsidó kikiáltónak 
birdetnie : <(N. N. a halálbüntetés elébe megy, ezek és 
ezek az ellene valló tanúk, a ki nekj kedvező tényekről 
tud, jöjjön, valljon a j avára l>. 

A talmudnak költői gazdagságát nem méltatja V. 
Hugo. Ez annál föltünőbb, mert a keleti képzelet alko
tásai iránt fölötte fogékony. A midrás költészetéből 
főkép a Nimród-midrás és a Lilith·monda ragadta meg 
figyelmét. A bibliában Nimród bős vadász. A hagyomány 

. Istonnek és Abrahámnak elvetemedett ellenségévé teszi. 
Víotor Hugo is Macbeth ösét látj a benne. Ismeri az 
Ábrahám-legenda arabs változatát. E szerint Nimród 
Istent az égben akarja megtámadni. Egy szekrény négy 
azélén lándzsára azögoz húsdarabokat, e darabok alá 
négy éhes sast kötöz. A sasok a hús felé törekesznek és igy 
egyre fölfelé viszik a ládában ülő Njmródot. Lilithröl 
el is nevezi a Fin de Satan egyik fejezetét,. melyben Isis
szel azonosítja, másutt meg Anankéval, sőt sibyllává 
is teszi. 

Hébe1· nyelvismereteí. 

V. Hugo szereti előadását azzal jellemzetesebbé 
tenni, hogy beléje sző héber jelöléseket: taled, tafillin, 
sciamas, cazan, Liscat-Hagazit, Hannasei. 

Legtöbb tanulmányt Isten neveinek szá~n. Istenben 
kétféle természetet hasít ketté : az irgalmat Adonaiban, 
a megtorlást Sabaothban látja. A Sibyllával hirdetteti, 
hogy Brahma annyi, mint Abrahám, Adonisban fölragyog 
Ado nai, J ovis pedig J ahovából kel ki. A sibylla ép 
arra való, hogy olyan marészeket mondjon, amire más 
nem vetemedik. Csakhogy V. Hugo maga megismétli e 
sibyllikus kinyilatkoztatást. Összehasonlítja Prome-
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theust Évával, kik mindketten a tudást szerezték meg 
az emberi nemnek. Évát J eh o va bünteti meg, Pro
metheust Jupiter, a ki Jovi, Jova alakjaiban azonos 
vele. Hasonló tudományt árul el a Nomen, nnmen, 
lumen ez. költeményében. Isten szükségét érezte, hogy 
a megteremtett mindenségnek megnevezze magát. Azt 
kiáltotta a sötétbe : Jehova l és legott előtünt a gön
czölszekér hét csillaga, melyek mindegyike az Isten-név 
egy-egy betűj ének felel meg. V. H. tehát 7-betűsnek 
nézi azt a nevet, a melynek igazi (nálunk zsidóknál 
tilalmas) kiejtését nemismeri, melynek már görög neve: 
tetragra.mmaton elárulja, hogy négy betűs ~Í~~. Eze
ken megszabhatjuk V. Hugo héber tudásának mértékét. 

A későbbi zsidóságról. 

Számos bizonyságunk van rá, hogy V. Hugo a tal
mud utáni és a saját korabeli zsidóság sorsa iránt is 
érdeklődött. Két ellentétes hangnemből sz ól, maj d epés 
becsmérléssel, majd a kitagadottak iránt érzett szána
lommaL 

Az emberi elvetemülteégek rémes lajstromában föl
hozza a zsidót, mint a ki pénzdarabért mér lelket. Zsi
dót hoz föl e.llentétül a magas szárnyalású sassaL Egyet
len fegyve~ül a dühöt adja kezébe. A görögökkel egyiitt 
a zsidóknak fölhányja, hogy lelkiismeretüket árúba 
bocsátják. Ezt a vádat a Chatiments-ban szórja -ellenük, 
mert III. N apoleonboz, Kis N apcleonhoz csatlakoztak. 
Különösen Fould bankárra ontja fölháborodását. Fould 
fölidézi benne Iscariotes és Shylock képét. Shylockban, 
egyszer, a juiverie és }udaisrnus, a zsidó emberek és 
eszmék fajképét akarja észrevenni ; azért oly nagy 
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Shylock, mert összefoglal egy egész fajt olykép, a mi
lyenné az elnyomás tette legmagasabbjával éslegalan
tasabbjával, h itével és csalárdságával. Egyébként hozzá 
teszi, hogy a zsidók, még a középkoriak is, joggal vitat
hatják, hogy egyikük sem Shylock. F ouldban a pénzes 
zsidót üldözi; gúnyja Rothschild és Samuel Bernard 
ellen is fordul. A képviselöházban a j ezsuita-pártnak 
oda vágja, hogy a bankokban zsidékra támaszkod
nak, kiket legszívesebben el ezeretnének égetni. (1850, 
VIII/19.) Némi személyes haragtartás is vegyült talán 
a zsidó pénzről való itéletébe; V. Hugo azt hitte, hogy 
Samuel kiadó rászedte. 

De jogérzete és emberszeretete rendszerint diadal
maskodik a személyes elfogultságon. Egyik hősének, 

Don Ascagnenak ritka erényeül tudja be, hogy a zsidó 
portékáját sem nézte szabad prédának. A nagy Cid 
Caropeador V. H.-nál büszke arra, hogy várában arabs 
emir és zsidó rabbi baráti vendéglátásra talál. Midőn 
az egyház kegyetlenségeit sötét sorokba rójja, fölhányja 
neki azt az autodafét, melyet II. Károlynak Orleansi 
Lujzával kötött házasságakor rendeztek: egy 16 éves 
zsidó nőt elégettek és hamúját nászgyertyakép ajánlot
ták föl a pátnak. Rémülettel beszél toledói zsidókról, 
kiket állítólag kemenczében megföztek. A reménynyel 
táplálkozók sorába a hugonották és a fekete bőrűek 
mellé a zsidókat is helyezi. 

Ezeket a nyilatkozatokat, melyek annyira eltérnek 
hangulatban és czélzatban, megvilágítja V. Hugónak 
egy rendszeresebb fejtegetése. (Journal des idées, des , 
opiniona et des études d'un jeune jacobita de 1819). 
Kivánatosnak tart egy könyvet a zsidók h~lyzetéről a 
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középkorban. Maga úgy véli, hogy a zsidókat gyiílölték, 
de gyülöletesek is voltak; megvetették őket, de. rá. is 
azoigáltak a megvetésre. Az istenölő nép tol vaj nép 
volt. Bacbja ellenére (a kinek V. H. uzsorás szándé
kokat tulajdonít) kizsákmányolták a keresztényeket. 
V. H. példát hoz a gyűlöletre és példát a megvetésre. 
Gyűlöletről tanuskodik az az irtó öldöklés, melyet 
Amiensi Péter csapatai elkövettek rajtuk. A zsidók 
megvetettségére bizonyságul hívja az 1262. (pontosab
ban 1263-iki) barcelonai hitvitát, melyröl azt hiszi, 
hogy a királynő zárta be egy draetikus kérdésével. Ez 
alkalommal Nar.hmanit összetéveszti Jechiellel, a pá
risi disputatio szóvivőjével, Paolo Christiani-t Paul 
Ciriaque-nek nevezi és furcsa kútföket hoz föl, me
lyekre a rabbi állítólag hivatkozik. cc Doch es will mich 
schier bedünken '' , hogy V. H. e nagyképű történetböl
cseleti elmélkedéshez nem végzett más tanulmányt, 
mint Heine, az ismert pajkos verséhez. Ez a gyűlölség 
és ez a magvetés, folytatja V. H., idővel enyhült. 
A XVII. századbeli vitatkozók Orobio de Castro és 
Phlippe Limborch kölcsönös tisztelettel czá.folnak egy
másra. 

Sőt akadna.k többen, kik zsidó hitre térnek. De 
itt feledi V. Hugo, hogy a például fölhozott Nicolas 
Antoine, a ki katholikusból kálvinistává és kálvinistá
ból zsidóvá. lett, máglyán lakolt második hitcseréjeért. 
Az elmélkedést V. H. ekkép fejezi be: c< Manapság na
gyon kevés a zsidó, a ki igazán zsidó és nagyon kevés 
a keresztény, a ki igazán keresztény. Nem gyülölnek 
többet, nem vetnek meg többet, mert nem hisznek töb
bet. Márhetetlen szeren csétlenség ! J érusalem és Sala-

Az IMIT Évkönyve 1908. Jl 
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mon hal va van, Róma és VII. Gergely halva. Él Pár is 
és Voltaire.,, 

De ha V. Hugo fiatalabb korában abban bizakodott , 
hogy a lankadó hittel enyhül a. felekezeti gyűlölség 
is - később magán és másokon tapasztalhatta, hogy 
a vallási üldözésnek vérvörös napja még nem alko· 
nyodik. Les Misérables czímű regényét, melyből az 
erkölcsi és anyagi nyomorúltak jajja· hallszik, eléget
ték Spanyolországban és ez alkalommal zsidónak, sőt 
ördögnek szidták. Alkalma nyilt kikelnie azon kisérlet 
ellen is, hogy a zsidókat középkori gyámság alá fogják. 
Midőn a parlamentben az ellen tiltakozott, hogy az 
olasz szabadság oltalmára küldött franczia csapatok 
visszahelyezték IX. Pius pápát, szemére lobbantotta a 
pápaságnak azt is, hogy~ zsidókat korlátozza és estén
ként bezárja, akár a XV. században. (1849 X/5.) 

És itt ismerünk az igazi V. Rugóra, a ki egy fél 
évszázadon át minden zsarnokság és rabság ellen tilta
kozott és minden emberies törekvésért hallatta messzire 
elhangzó szavát. Politikai pályája legelején a lengyel 
szabadságért száll síkra, a mi magyar függetlenségi 
harczunkat pedig lankadatlan együttérzéssel szemléli. 
Mint magyaroknak kötelességünk e nagy szellem ün
neplésében hálásan osztoznunk - mint zsidóknak 
nines okunk ez ünneplés elől elzárkoznunk. V. Hugo 
csak addig tartotta meg elfogultaágát a zsidók ellen, 
míg semmi gyakorlati, tényleges föladattal nem került 
szembe. A mint a balitélet balcse1ekedetté fajul, föl
háborodik a múlt kegyetlenségein és tiltakozik a jelen 
jogtiprás ell~n. 1.-füveiben is változatos rétegek rakód
tak le. Történeti és bölcseleti construetióival szemben 
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legyünk óvatosak. Az Istenről szóló theologiai érteke
zésén (Le Dieu), mely bibliánk tanait elhomályosítja, 
azabad átsiklanunk azzal a megnyugvással, hogy az 
elvont eszmék le nem szürődötten kavarognak ebben 
a nagyhangzású müben. Itt és pl. Ane-ban a hevenyé
szett ismeretek súlyával megakasztja a saját lendületét. 
Hasonlóa.n ne olvassuk a Ji'in de Satant, melyben egy 
vénhedt zsidóság és fiatal kereszténység első küzdel
mét kirivóan bemutatja. Vagyis inkább olvassuk, de 
ne feledjük, hogy V. Hugo arról, a miben itél, a leg
felületesebben tájékozódott. De igenis engedjük át 
magunkat azon kidomborodó bibliai képek varázsá
nak, melyek a századok legendájában elénk tárulnak. 

Teljünk el azzal a bámulattal, melylyel Shakespeare
ről írt tanulmányaiban (Shakespeare, Les Génies) pro
fétáinknak hódol. És szállj on belénk az a lelkesség, 
mely V. Hugo beszédeiből árad, valahányszor a harcz 
tárgya a népek függetlensége, az emberi méltóság és 
meggyőződés szabadsága. 

FüggeUk : Victor Hugo Jesodaa profétáró~. 

Jesajas úgy tűnik föl mint szakadatJanúl dörgő vil
lám az emberiség fölött. Ö maga a nagy szemrehányás. 
Iráamódja, olyan éjjeH zivataros felhő féle, egyre képek
kel világosodik meg, melyek hirtelenül hiborba borítják 
ennek a fekete gondolkodáanak egész mélységét és 
melyek mellett fölkiáltunk: Villámlik! Jesajas testről
testre birkózik a gonoszsággal, mely a müvelődésben, 
a jó előtt lép föl. A szekerek, ünnepek, diadalak elé 
azt kiáltja: csend! ProfétiAjának habja túlárad a 
természeten: bevádolja Babylont a vakondoknak és 

.... 
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denevéreknek, Ninivét odaigéri a tüskének, Jeruzsá
lemet az éjszakának, határidőt tűz az elnyomó ellen 

' a hatalmasságoknak jelenti közel végüket, megállapít 
napot a bálványok ellen, a magas tornyok ellen, Tarsus 
hajói, Libanon minden cédrusa, Basan minden tölgye 
ellen. Ott áll a müvelődés küszöbén és vonakodik be
lépni. Olyan, mint a sivatagnak szája, mely a soka
ságokhoz szól és a homoknak, a bozótnak, a fuval
maknak követeli azt a helyet, hol a városok állanak ; 
mert ez igazságos; mert a zsarnok és a r~b, azaz a 
gőg és a szégyenültség, mindenütt található, a hol 
falak öve emelkedik ; me rt a rossz ott van, hússá válva 
az emberben ; mert a pusztában csak vadállat van, 
ellenben a városban szörnyeteg. A mit Jesajas sze
mére lobbant saját korának: bálványimádás, tobzódás, 
háború, fajtalanság, tudatlanság, mindez máig tart; 
Jesajas örökös kortársa a vétkeknek, melyek szolgákká 
és a gaztetteknek, melyek zsarnokokká válnak. 

Budapest. Dr. Heller Berná. 

A ZSIDÓ SIBYLLA VERSEIBÖL. • 

L 

II. Töredék. 

Majd ha egész elenyésznek az éll>k, nem lehet akkor 
Hogy a halandók ágyékából Isten eredjen. 
Egy Isten lesz csak, a legfelsl>bbb, ki teremté 
Az eget és a napot s holdat s a. csillagokat mind ; 

* A sibylla-veraekről tájékoztató jegyzetet L Évkönyv 1'902. 
153. l. 
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6 A földet, mi terem s táplál s a vizek sokaságát, 
A meredek hegyeket s források örök kifolyását, 
Úgyszintén a vizeknek ezer meg ezernyi lakóját. 
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És a mi csak jár, vagy csúsz-mász s élősköd a földön= 
Éneklő, lármás madarak különös sokaságát, 

10 Melyek a légben erős szárnyakkal avezve repiilnek 
S a hegyek odvaiban menedéket adott a vadaknak. 
Mindezeket nékünk, a halandóknak, kezeinkbe 
Adta egyébb sokkal, mit az emberi elme nem ért meg. 
Mert halandók közt ki is érthetné ezeket mind 

u Meg? Csakis 5, ki a kezdettől alkotta meg, érti; 
Ö, az örök mester, ki a mennyekben lakozik s ki 
Jót ad a jóknak a tetteiért jutalomként, 
Míg a gonosz s rosszakra gyülölséget s haragot gyűjt, 

Sujtva sirást okozó baj vész és háborusággal. 
to Emberek, esztelenül végromlástokra siettek? 

Nem szégyeltek e kígyókat s macskákat imádni? 
N em őrületes-é s érthetlen a józan eszíinek, 
Hogy fazekat kiürítsen az Isten s lopjon a tálból? 
Nem hogy egekbe kívánkoznának örök ragyogásban, 

t6 A mit a moly megemészt vagy a pókseregekre ügyelnek. 
Esztelenek, ti letérdeltek kígyóknak, ebeknek; 
Madarakat s földön csúszó-mászókat imádtok, 
Kőbálványt s képet, mit az emberi kéz faragott ki, 
Sőt utakon heverő kőha.lmaz előtt leborultok ; 

ao És még sok egyebet - említeni szégyen - imádtok l 
Esztelen ember eszelt balgán ilyen isteneket csak, 
Miknek az ajkairól foly a méregcsöpp, a halálos. 
Néki, az élet örök s romlatlan fény nagy urának, 
A ki az embernek máznél édesb örömöt nyujt, 

u Ó h egyedül neki hajtsd az igaznak meg nyakadat osak l 
Mindezeket feledésbe bocsátva, ivátok a bosszú 
Rettenetes tiizü és erejii, nagy, er6s, vegyitetlen 
Serlegeit őriiletetekben, mind vala.mennyin. 
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Józanodá.st nem akartok, ügyelni a jóra, okúlni 
•o És I stent, ki ügyel mindenre, nem ismeritek meg. 

A lobogó tiiz lángja elér ezekért titeket majd; 
Az örökös tiiz lángja emészt véghetlen időkön 
Szégyenkezve hamis bálványhitetek hiusá.gán. 
Mig, kik az Istenben bizakodnak a nagy s az igazban, 

~li Élet az osztályrészük : örök ideig lakozandnak 
Majdan a Paradicsomkertben buja fű, fa, virág közt, 
Élvezvén kedves kenyerét a csillagos égnek. 

Ill. ének 218- 247 vera. 

Széles utú város terül el Ur Chaidea földjén , 
Honnan az emberiség legigazságosb faja támadt, 

!lto Kiknek a tervük mindig jó és helyes a tettük. 
Mert sem a nap, hold forgására azok nem ügyelnek 
És a csodás dolgokkal a földön mit se törődnek, 
Sem mélységit a tengernek kikutatni se vágynak, 
Sem tüsszentés, sem a madárjóslásra nem adnak, 

2ttJ Sem a varázslók, bűvészek ~ jósok seregére; 
Hasbeszélők balga beszédit nem hiszik ők el, 
Csillagból nem jósolnak, mint tesznek a chaldok. 
Csillagokat sem vizsgáinak, mik félrevezetnek, 
Miket a balga halandók naphosszant kieszelnek 

tso Szellemüket fárasztva hiába haszontalan ügyre 
És a hiszékeny embereket tévesre taníták, 
Mik a halandóknak sok rosszat okoztak e földön 
Eltérltve a jó tettektől a helyes utaktól ; 
Kik az igazságosság és az erényre ügyelnek. 

uA Kiknél nincs pénzsóvárság, a mi már sdk ezer bajt 
Szült a halandóknak : inséget s háboruságot. 
Becsületes mértékük a városban s a falukban. 
Egymás ellen éjjeli rablást nem gyakorolnak · 
B nem hajtják el a csordáit barmok s a juhoknak, 

s.o Sem szomszédja batárából szomszédja ki nem vesz, 
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Sem a szegény embert a gazdag nem nyomorítja. 
8 nem búsítja az özvegyeket, sőt kész a segélyre 
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8 támogatásra nekik gabonát, bort és olajat nyujt; 
Mindig gondol a népre, a melynek semmije sincsen. 

t&6 Sőt aratásából szivesen nyujt részt a szegényne~ 

Bétöltvén a nagy Istennek törvényit, a szentet, 
Mert mindenkinek egyformán alkotta a földet. 

Nagy-Atád. .D?·. L övy Ferencz. 

HIV A TALBELI EMBEREK. 

Hivatalbeli emberekről szálván - nyiltan kimon
dom, - hogy egy hitközeégi tisztségnél többet ér a 
nagyváradi püspöki stallum. Meg kellett tennem ezt az 
egybevetést, hogy azt ne higyj ék, hogy holmi zsiros 
hivatalok fejeinek bemutatásával akarom önöket un
tatni. Nem, a kisvárosi és a falusi kitközség hivatal
beli embereiről emlékezem, s így dús javadalmazásu 
hivatatokról nem beszélhetek. A főváros is ballott 
valamit az én embereimről, tud valamit a tekin télyes 
rasekólxól, a templomjáró czödóke-gaberól, a kegyes 
chevra-gaberól, a mindentudó dájenról, a szegény 
mölamedról, az éneklés mü vész éről, a chaznról s a 
Prey Páloskodó sameszról,- de nem ismeri őket a 
maguk valóságukban. Pedig érdekes emberek ők vala
mennyien, sőt értékesek is. Ime, egy bizonyság nagy 
értékükrőL Egy bennünket nem nagyon kedvelő ujság 
szerkesztője hevesen védelmezte az antisemiták iga
zait. Czáfolgattam a zsidókról szóló bünlajstromát, 
mire megszólaltatta a nagy ágyut és a szemembe vágta, 
hogy a zsidó csak. a hasznát keresi mindenban, ezért 
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nem is visel önzetlen szándékkal nohile officiumot 
baszonnal nem járó hivatalt, a milyent a nemessé~ 
ezer éven át viselt. Ez a vád, ebben a formájában nem 
valami sulyos, könnyen rá lehet czáfolni és meg is 
mutattam mindjárt a czímtárban, hogy mennyi sok 
egyesület és testület vezetésében vesznek tevékeny 
részt a zsidók. Hja - szólt az ellenfél - ez mind 
semmi, biszen ezeket a hivatalokat A is , B is csak 
azért vállalta el, hogy a nagyokhoz dörgölőzködhessék, 
hogy főrendekkel és képviselőkkel tegez~dhessék, s 
hogy zsurj aira megezerezze az elmaradhatatlan rep
rezentacionsz-krisztet. E rosszakaratu túlzás hamis
ságait nem lett volna nehéz kimutatni, de hogy a meg
czáfolandó tételhez visszatérjünk, a bizonyítást más 
térre vittem át. Egyenkint bemutattam a kisvárosi 
zsidó hitközség hivatalbeli embereit, vázoltam a mun
kakörüket, példákkal illusztráltam istenes buzgóságu
kat és végül megkérdeztem, hogy : nem mintái-e ők az 
önzetlenségnek, a kegyességnek és a jóságnak? Hát 
nem nobile officiumot viselnek a mi hivatalbeli em
bereink? Az ellenség majdnem kapitulált. Beismerte 
mindenekelőtt, hogy nem tudott ami hivatalbeli em
bereinkről, a tevékenységüket pedig bámulj a és tételét 
ebben a vonatkozáBban elejti. 

Lám, a szegény kis községben, az elhagyatott kile
ben micsoda kincsek vannak! Istenem, ha aprópénzre 
lehetne váltani ezeket a kincseket, már rég megépítet
ték volna a mi falvainkban a templomot s az irás 
ta.nitómesterének, a jó öreg mölamednek, két pár 
csizmát is készittetnének évenkint. Ma még - méltóz
tatik tudni - szalmás viskóban imádkoznak és a 
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mölamednek csak egy pár csizma jár. De hogy a biblia 
tanítójának sorsa ne aggaszszon bennünket, vegyük 
tudomásul, hogy ő beéri egy pát· csizmával is, hiszen 
keveset jár az emberek között, reggeltől estig az írással 
foglalatoskodik. Ö különben a chaznnal meg a samesz
szal együtt búz val amicske fizetést. De szegény a 
község, hát a kis fizetések úgy tellenek, hogy a rasekól 
a gabekkal együtt alaposan rá:fi.zet a tisztségére. Az el
nök tehetős ember, bírja is a dolgot, de a gabaknak 
bizony nem nagyon telik költséges passziókra, mégis 
ragaszkodnak a hi va tal ukhoz. 

A nádortól kezdve a szolgabirákig valamikor minden 
nohile officium volt, és roppant büszke e multjára a 
nemesség. Tartsanak velem és legyünk mi büszkék a 
hivatalbeli embereinkre! Így értékelem én őket, ne 
vegyék hát a tiszteletreméltó lelkesedés profanizálásá
nak, ha megrajzolom kúsza vonásokban ami hivatal· 
beli embereink kedves félszegségeit s az intézkedéseik
ben rejlő patriarkális vonásokat. 

Kinek a hatalma terjed legtovább? Azt hinné az 
ember, hogy a hitközeégi elnöké. Hiszen tekintélyben 
ő az e1ső, intézkedéseinek nincsen felsőbb forurna és 
véleménye egyaránt megfölebbezhetetlen, akár a kán
tor péntek esti lehodajdijáról mond szakvéleményt 
vagy akár a maczesz finomságáról nyilatkozik. És még 
se az ő hatalma terjed legtovábbra, hanem a chevra
gabéé, a ki nem csak az élők, de a halottak fölött is 
rendelkezik, az ő hatalmi körébe belekerül szegény és 
gazdag, barátja és ellensége egyaránt. Ezért fél egy 
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kicsit a chevra-gabetól még a rasekól is. A hatalmi 
kö1·ben való összeütközések, az illetékességi kérdések 
azonban vajmi ritkák a hivatalbeli embe1·ek között. 
Intézkedéseik és teendőik nem alakultak ki ügyosztályok 
szerint s így alaposan bele is szólnak egymás dolgaiba. 
Közben persze a hivatalbeli tekintélynek se hh·e, se 
hamva. 

Különös formájú is ez a tekintély. A tisztség- tagad
hatatlan - tekintélylyel jár, mégis úgy áll a dolog, 
hogy tulajdonképen a hivatalbeliek va.gyona adja meg 
az igazi tekintélyt. Az elnök rendesen gazdag ember, 
van is nagy respektusa. A chevra-gabe meg a czödóke
gabe kevésbé gazdagok, néha szegények, de rendelkezik 
is ám velük mindenki. Megszólja őket boldog és bol
dogtalan, tanácscsal szolgálnak nekik még az együ
gyűek is. És jaj nekik, ha valahogy a tekintélytar
tást ambiczionálják, a gúny és a maliczia rögtön 
kikezdi őket. 

A czödóke-gabenál példának okáért kapóra jön, hogy 
ő mutatj a az ezüst kÁzzel a tóra fölolvasásánál a soro
kat. Ha nem elég nyájas, kisütik róla, hogy büszke 
és megszólj ák eképpen : 

- Persze, mivel a. tórát mutatja, azt hiszi, hogy tud 
is valamit .. . 

A ebevra-gabénak még keményebben lehet vissza
vágni: 

- Parancsoljon a halottaknak ... 
Ebben legalább van egy adag lehetetlenség, de erő· 

sebb a maliczia, mikor a chevra-gabét, a vándorló 
szegényekkel, az ajrachokkal hozzák összeköttetésbe és 
így szólják meg: 
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- Azt hiszi, hogy ajrachokkal van dolga . .. 
Ezt annak köszönheti a chevra-gabe, hogy a ván

dorló szegényeknek ő osztja ki az adományt. Tulaj
donképen a czödóke-gabe tartoznék kiosztani a nödcz
vekat, de mivel szegény a község és biztos, hogy a 
szegények mind a két gabét fölkeresik, hasznosabb ha 
mindjárt a ebevra-gabehoz fordítják őket. 

Akármilyen kényelmetlen a szegényeknek ez a 
segítése, akármennyi vakszaturával is jár, mégis nagy 
szaretettel végzi ezt a chevra-gabe. Hogy is ne, biszen 
a vándorló szegények között megtiszteli a házát egy
egy ben-tajre is, az írásban járatos ember. A tudós 
férfiunak van is nála módja minden jóban és ha ebéd 
után még egy kis taj re t is mond, bőségesen ellátja 
utravalóval a gabe. A szegények előtt tárva-nyitva e 
ház és a szo:Qlszéd parasztok, a kik a szegények föl
vonulását látják, szelid humorral el is nevezik agabet: 
zsidó kódisbírónak. 

Megkülönböztetett figyelemben van része a gabe 
házánál a talmudiskolába, a jesivába járó bóchernek. 
Ismeretes önök előtt bizonyára a protestana legatus
ság, az ifju theologus, a ki a papi pályára készül és 
ünnepeken kis falusi templomokban teszi meg szárny
próbálgatásait? Nos, ennek a legatusnak hasonmását 
megtajáljuk a zsidóknál is. Nem azokra a szegény 
bócherekre gondolok, a kik e~jutnak mindenfelé és a 
jó emberek adományai révén kis szünetet tartanak a 
koplalásukban. A jesivának is vannak legatusai. A nagy 
ünnepek előtt állítanak ők be a gabekhez, ketten jönnek 
együtt és elkérik a község éven1inti adományát a tal
mud iskola tanulóinak tápintézete javára, az úgyneve-
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zett mezajnesz ebevra számára, ami a Mensa Académi
kának felel meg. A jesiva küldöttei nagy tisztességben 
részesülnek a gabenál. Megvendégelik őket, aztán jó
akaró érdeklődéssei megkérdezik őket, hogy mit csinál
nak a bócherek, tanulnak-e szorgalmasan, kell-e még 
aoka.t koplalniok, bántják-e őket és van· e köztük gaz
dagabb ia. Az utóbbi kérdéa mögött, mintha lappan
gana va1ami. Van-e gazdagabb fiu is a bócherek kö
zött? Persze, persze : a gabenak eladó lánya van és 
a talmud megfelelő vagyon mellett értéket ad a le
génynek. 

A hivatalbeli emberek választásánál sem ismeretlen 
a korteskedés. Hiszen ha a faluban két minjera való 
ember, vagyis húsz zsidó férfi lakik, akkor legalább is 
huszollkilencz véleménynyel indúl meg a választás. De 
közben az érdekek közössége, meg a ravaszság, no, meg 
az asazonyok politikája kiegyenlíti a véleménykülömb
aégeket és mire azombaton a tóra elé járulnak a meg
választott férfiak, mindcnkinek juttatnak egy-egy mise
beracht. 

A békét azonban örök időkre nem lehet biztositani, 
meg-megrendül némelykor egy· egy hivatalbeli állása, 
a mi egy való~ágos kabinetválság izgalmaival is 
fölér. 

Baranya-megye egy kis zsidó hitközségéről tudnak 
egy ilyen klasszikus kabinetválságot. Itt az történt, 
hogy a ebevra-gabet a szegényebb emberek Jeköszön· 
tették, mivel a vád szarint a tóra örömünnepén a gaz
dag gyerekeknek két viaszgyertyát is adott, a szegé
nyeknek meg alig adott egyet is. De különb bukás ennél 
a~, a mely egy nagyobb tolnamegyei községben esett 
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meg. Itt a czödóke-gabet megbuktatta egy szellemes 
.maliczia. 

Úgy történt a dolog, hogy a gabenak régi vágya 
volt, hogy egyszer ő mondhassa el az esőért való 
fohászt, a gesemet, a minek az előimádkozásával kis 
községben a legjámborabb és a legtudósabb embert 
tisztelik meg. A gabe bizony nem volt se jámborságban, 
se tudásban kiváló és veszekedő természet hírében is 
állott. A gesem imáért azonban addig erőszakoskodott, 
míg végűl beleegyezett a rabbi is, a rasekól is, hogy 
nyugtuk legyen tőle, nem ellenkeztek tovább: - Jó, 
mondja el a gabe az esőért való imát! Fölvirradt a 
nagy nap, büszkén lépett elő a gabe és kezdetét vette az 
ájtatos fohász. Ám alig kezdett az imába bele a gabe, 
megeredt az eső, zuhogott a zápor és az esőcseppek 
paskolták a gyönge ablakokat. Roppant önérzettel ment 
a gabe az ima után a helyére, mikor pedig vége volt 
az istentiszteletnek, az udvarban egyenesen oda rohant 
a rabbi meg az elnök elé és az egész község halla
tára fitymáló lenézéssel kérkedettt az imája eredmé
nyével. 

-No, elnök uram, ugy-e, hogy engem meglát és 
meghallgat az Isten ! 

A rasekólt kissé bántotta a nagy siker, a jó esl:S, a 
mire már olyan szükség volt. Boszúságában aztán 
vissza vágott a ga be nak : 

-Persze, hogy meglát téged az Isten, hiszen ilyen 
emberek kedvéért küldte egyszer az özönvizet is . .. 

Óriási hahota támadt erre és a ga be hirtelen eltünt. 
De rajtaszáradt a viczcz, hogy özönvizet is küld érte az 
Isten. A maliczia végre is annyira bántotta a gabet, 
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hogy leköszönt a tisztségéről és a közszereplést többé 
nem ambiczionálta. 

Egy kis izelítőt akarok még adni a hivatalbeli em
berek hatalmaskodásábóL N em olyan hatalmaskodásról 
van szó, a mely exisztencziákat tipor el és keserűséget 
támaszt, inkább ártatlan kedvtelés ez a hatalmaskodás. 
Jól megmagyaráz~a e hatalmaskodás különlegességét 
a somogyi példa. Egy somogymegyei faluban történt 
a világraszóló szenzáczió, hogy az új kánto1• péntek 
délután czilinderben ment végig az utczán. Egyszerre 
föllobbant az egész hitközség indulata. A rasekól tüzelt 
a legnagyo bb erővel 

- Hogy mer ez az ember czilindert hordani? Hiszen 
a toponári rabbi is csak nagy ritkán tesz czilindert a 
fejére! És ez a jött-ment czilinderben benezeg! Mi 
fizetjük és ö lenéz bennünket . . . 

Szegény kántor jámbor fajta volt, nem nézte ő le a 
a községbelieket. Igaz, kissé egyenesebb tartással lép
delt, mikor a czilindert föltette, de az is igaz, hogy 
lehet már tizenöt esztendeje, mikor a czilindert olcsó 
pénzért beszerezte. Új ember volt a községben, az 
éneklésnek értette a módját, ezért kis ideig csak türték, 
hogy szombatonkint ő volt a legtekintélyesebb férfiú a 
fainban a fényes czilindere révén. 

Egy nyári napon aztán végképp betelt a pohar. 
A kántor kis fia két szódavizes üveggel ment az utczán, 
egyik kezében meg egy czitromot is szorongatott Egy 
bolt előtt együtt ült néhány emberrel a rasekól meg a · 
két gab e. A kiváncsiság hirtelen félbeszakította a be
szélgetésük et, megállították a kántor fiát és megkér
dezték tőle, hogy ki beteg otthon. Mert falun nagy sor 
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az, ha valahova szódavizet meg czitromot visznek. 
A fiu - mit sem sejtve - megmondta az igazat : 

- N em beteg kérem, senki sem. A papának me lege 
van és· iszunk maj d limonádét ... 

Több se kellett, egyszerre harczias hangulat támadt 
a bolt előtt. Szapulták a szegény kántort, a hogy csak 
tellett. 

- N em elég, hogy czilinderben jár, még limonádé t 
is iszik hétköznap, :t;nikor semmi baja sincs ... 

- És a mi pénzünkért ! - szörnyűködött a gabe. 
- N o ezt már nem hagyjuk ep.nyiben ! - fogadkozott 

a rasekól. 
A példátlan tékozlásnakJ a limonádés uraskodásnak 

híre terjedt gyorsan a faluban. És a radikális elem 
addig izgatott, míg végül megegyeztek abban, hogy 
ilyen embert nem szabad tartani, ez megrontja a leg
jobbakat is. Föl is mondtak a kántornak. J ött aztán 
szegény és szánta-bánta a bűnét, mentegetődzött és 
külön-külön bocsánatot kért mindenkitől. Jószerencse, 
hogy alapjában jó ember az elnök is, a gabe is és 
visszavonták a fölmondást. Előbb azonban megfogad
tatták a kántorral, hogy nem hord többé czilindert és 
nem iszik többé limonádét. 

Így végződnek a hatalmi túlkapások. Kedvesen, jó
ságosan intézik el a hivatalbeliek a bajokat. Kegyes 
cselekedeteiket meg éppen titokban végzik A gabe
nak a gazdagok néha adnak egy kis pénzt, hogy oszsza 
ki a szegények között és a gabe úgy intézi ezt az osz
tást, hogy a községben, a hol mindenki tudja egymás 
ügyes-bajos dolgait, senki sem tudja. hogy ki kapott 
segi tséget. 
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Miivészei ezek az emberek a ezer etet és testvériség 
kegyes cselekedetei nek, a jótékonyságnak és az egymás 
segí tésének. A köznap ridegségébe m elegeéget és poézist 
visz az önzetlen buzgólkodásuk, az emberszerető jósá
guk, a mely patriakális keretében éA szürke félszegsé
gében a zsidó hagyomány ékessége. Szeretek erről 
emlékezni, mikor melegségre vágyakozom, a kis köz
sógbe menekszem és a távolból köszöntök egy embert, 
a ki két évtizede viseli a fárasztó hitközeégi tisztsége
ket. A fővárosban nem akar . letelepedni, a sz eretet 
gyökerei a kis város embereihez kötile Köszöntöm 
istenáldással jó apámat és vele együtt vallási ezerve
zetünk minden kedves, derék hivatalbeli emberét. 

Budapest Hajdu Miklós. 

AZ ARANYBORJU. 

Negyvened napja már - sűrű köd elfedte, 
Egyedtil áll Mózes Jehovával szembe', 
Negyvened nn.pja már, hogy a Szinai bérczén, 
Mózesnek mond az Ur: c Ez legyen a törvény! 

Én vagyok az Isten, úr a mennyen, földön. 
Kezem intésére megnyílott a börtön, 
Szolgaság házából én hoztalak ide, 
Szent a melyet mondok, szent legyen az ige. 

Btfnös, ki aranyból, mocskos földi sárból 
;épet a képemre, undok bálványt tákol, 
Atkos az áldozat, mely az előtt izzik, 
Bosszúm nem csillapul harmad, negyed izig! • 
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Zeng, harsog a szent szó, véső száll a kőre, . 
Igy írja meg Mózes, mind örök időkre, 
Éje nincs, napja nincs, tüskebokor lángol, 
Buzog a szent forrás Seregek Urától. 

De most, mínt bősz vihar, felzúdul az égbolt,. 
Tüzes·villám lobban, hol eddig csak köd volt, 
N em malasztos törvény, nem irgalom hangja, 

l 

Rémítő mennydörgé.s .. ~ száll az Ur haragja; 

«Móze.s, a te néped többé már nem népem, 
Ellenség kardJától többé meg nem védem, 
Lángoszlop az útját többé nem mntatja, 
Nem hull az égből már ösvényére manna. 

Mózes, a te néped keménynyakú fajzat, 
Parancsoló szómra alig alig hallgat, 
Bálvány előtt térdel ... haragom sújt rája, 
Elpusztul mint porszem, szélvész fuvásába' l» 

«Ítélő nagy Isten szembe szállok veled·! 
Őseinknek adott szavadat meg ne szegd, 
Ábrahám, Izsáknak, Jákobnak istene l 
Szavad a zálogunk és mi bizunk benne. 

Azért vezettél ki nyugalmas hajlékbul, 
Hogy az ellenségnek ha.jíts martalékul? 
Kezem által azért tettél csodát, ezret, 
Hogy testünk vadaknak lakomára vessed ? 

Izráel Istene, kegyelmezz e népnek, 
Táborába, engedd, gyorsan visszatérjek, 
Hadd ltítom, mit mível = azután itélkezz l, 
Szólott az Úr szava: c Menj vissza a néphez ! , 

Az IMIT Évkönyve 1903. 12 
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Szinai bérczéről le, a völgyfenékbe, 
Csacska patak partj án Mózes visszatére, 
Mély gond ül szemében, gond ül a homlokán, 
Köd dereng körüle, sűrűn gomolyogván. 

Szikláról sziklára hull alá a csermely, 
A hogy lejebb kerül, foszlik a ködtenger, 
Ott a felleg szélén, rég várja naponta 
Móz-est, N únn ak fia, J ozsué a szolga. 

Most megjött a vezér ... leborul elébe, 
De az üdvözlő szó elhal remegésbe, 
Fenséges homlokon ül a harag, átok, 
Szikrázó szemekben lobogó villámok. 

Már látszik a tábor ... már hallatszik hangja, 
Futó szél felkapja, magával ragadja, . 
Rideg szirthez csapja onnan visszadördül, 
J ozsué szól: «Uram, kürt harsog a völgybül. • 

cFulladj el átkos hang, harsona törj össze, 
Káromló rivalg~s, némulj el örökre l 
Nem diadalt hirdetsz, nem is vereséget, 
Mulhatatlan szégyent, mely lelkemben éget. 

Nézd e czéda népet, bálvány körül tánczol, 
Hütlenül elfordult Seregek Urától. 
Színaranyból öntött Istent borjuképre, 
Az előtt csorog az áldozatok vére l • 

Rémít() dühében messze elhajitja 
Törvények tábláit ... Isten maga írta l 
Kő a kőre siivit, ezer szilánk pattan, 
Visszhangul az ég is dördül a magasban. 
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Borzad, a ki látja: mint mikor fövénybe 
Gyors, czikázó villám sisteregve sujt le 
Mózes ell$1 a nép úgy porzik azét messze. 
V étek öntudata kél gyáva szivekbe'. 

Egyetlen ütésre felbukik a bálvány, 
Porrá ég a szannyes áldozatok lángján, 
Víz szinén szétsz61ja, nyoma se maradjon, 
Iszap rejtse mélyen ingoványos parton. 

«Háládatlan fajzat, aljas söpredék te 
Rajtad a pogányság fertőztető vétke l 
Kóbor kutya lelke nem ismer hűséget, 
Mérges giz-gaz vagy te, kiirtalak téged l 

Ide mellém álljon, kinek szive tiszta! 
A kit megbánás hoz J ahovához vissza! 
V étkesek vérében fürödjék a kard unk, 
Istennek szent nevét dicsérje az ajkunk l» 

Bátrak során végig patakként húll a vér, 
Atya gyermeket öl, testvért gyilkol testvér, 
Háromezer hulla fekszik vérbe fagyva . .. 
Kereng a magasban ölyvek éhes hadja. 

Szinai bérczének meredek ormára 
Megindult lélekkel Mózes ismét járna: 
c U1·am, a te néped bűnökben fetrengett, 
Megbifnhödött érte ... adj neki kegyelmet l 

Bzünjék meg haragod, bocsásd meg a vétket, 
A te szavad lesujt, a te szavad éltet, 
Akaratod szerint világ sorsa eldől, 
lrga.lmnzz; ... vagy pedig törülj ki könyvedbőL 

12* 
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Törülj ki könyvedböl, hadd essem el én is, 
Vérrel a véremböl, hadd buk:jam el én is, 
Csikasz farkas éljen Izráelnek csontján .... » 
Zúgott az Úr hangja: «Figyelj reám szolgám l 

Én vagyok az Isten, igazságos Isten, 
A kinek szivében rút hamisság nincsen, 
Szemet veszek szemért, vért veszek a vérért, 
Ártatlant nem vesztek bűnösök vétkéért. 

Eljön még az a nap, törvénylátás napja, 
Mikor ez a nép is ítéletét hallja, 
A mikor a gonosz minden tettért szenved, 
A Inikor a tiszta nyer égi kegyelmet. 

Fel hát újra Mózes ... Véssed kőtáblára 
Mi az örök Isten örök igazsága, 
Nem pusztít el vihar, nem sodor el örvény, 
Biztos úton vezet szent szavam: a törvény l» 

Budapest. Dénes Tibm·. 

, 
AZ AM HOORECZ. 

AdA.lék a második templom korabeli pártharczok történetének 
ismertetéséhez. 

~,öl tételezhetem - s talán joggal- hogy nincs az Év
könyv olvasói közt csak egy is, ki életében még sob'se 
hallotta volna a kifejezést: Am Hoórecz. Zsidó körök
ben közkeletű e kifejezés, sűrűn halljuk, magunk is al
kalmazzuk, de ha arra kerül a sor, hogy e szónak hű 
és szabatos, a benne rejlő fogalomkört teljesen vissza
tükröztető fordítását adjuk, úgy megakadunk s azt 
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vesszük észre, hogy itt is azon számos és közhasználat
ban levő szavak egyikével van dolgunk, amelyek a for
dítás által sokat veszítenek a fogalom gazdagságából, 
a tartalom tömörségéből, a kifejezés zamatjábóL 

Mit értünk ugyanis Am Hoórecz alatt? Ha e kérdés
sel sorra járnék t. olvasóim közt, ugy bizonyára sok
féle választ kapn ék, a melyek azon ban külömböző ár
nyalatokban csak azt fejeznék ki, hogy Am Hoórecz az, 
a ki a vallásos dolgokban tudatlan, nem ismeri a val
lásgyakorlatot, járatlan Izraél szent irodalmában. Ma 
tényleg ezt értjük alatta s a benne rejlő fogalomkörre 
nézve telj es kielégítést nyer a ki vánesi kérdező, ha meg
tudja, hogy a szó maga «Ország népé,>-t, tehát a népet, 
a tömeget, a profan um vulgust, vagy a «föld. népé" -t 
jelenti, tehát a parasztot, a kinek Palesztinában ép oly 
kevéssé volt módja és alkalma kiművelődni, irodalom
mal, tudománynyal megismerkedni, mint akár a ma
gyar parasztnak. 

Tudom, hogy sokan, kiknek érzékenységét legtávo
labbról sem érinti az Am Hoórecz kifejezés, melyet 
nemcsak mosolyogva hallgatnak meg, de minden szé
gyenkezéB nélkül, sőt sokszor még önvédelem czéljából 
is használ~ak önmagukról, nagyon is neheztelnének, 
ha a szó jelentését a paraszt szóval magyaráznók, mint
hogy a paraszt kifejezés nemcsak az ismeretek hiányát, 
hanem a müveletlenséget, a társadalmi illem nélkül 
való szükölködést is magában foglalja. Pedig látni fog
juk, hogy volt a zsidó történetnek olyan korszaka is, a 
mikor Am Hoórecz alatt tény leg parasztot értettek. 

B ugyan mit szólnának, ha azt mondanám, hogy Am 
Hoórecz valósággal nem jelent egyebet, mint idiótát? 
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Persze nem a mai értelemben, hanem eredeti fogalmá
nak megfelelően, a mikor a még élő görög nyelvben az 
idióta magánembert jelentett, szemben az államfér
fiakkal, népet szemben a közügyek vezetőivel, utóbb pe
dig mindenkit, a ki valamely jellegzetes tulajdonsággal 
felruházott körön kívül állott, s így a tudóssal szem
ben a tudatlant, a szakértövel szemben a laikust j elen. 
tette. Azóta az idióta a billyeségig fejlődött, holott az 
Am Hoórecz lényegében ma is csak az, ami volt régente, 
t. i. Am Hoórecz. 

Ezen szó alakját és fogalomkörét még legjobban ta
lán a laikus szóval fejezhetnők ki; a laikus szintén 
a népet jelentő görög szóból származva eredetileg a 
vallás tudományától távol álló tömegre vonatkozott 
szemben a vallástörvényt képviselő testülettel, a klé
russal, a mely jelentés utóbb mindenre átruháztatott, 
ami bizonyos szaktudással állott szemben. 

Így tehát három szó áll rendelkezésünkre, a melyek· 
kel az Am Hoórecz le volna fordítható : a dehonesztáló 
paraszt, az értelmetlenné vált idióta és az egyrészt na· 
gyon is sokat, másrészt pedig semmit sem mondó laikus, 
s mindannyian érezzük, hogy ha e szavakkailefordítva 
nem is forgatjuk ki egész lényéből az Am Hoóreczet, 
úgyde egyik sem képes teljesen kifejezni a szó jelenté
sét, B csak azt érezzük, hogy az Am Hoóreczet csupán 
megérteni tudjuk, de nem lefordíta~i. Hogy pedig mi· 
ért nem lehet egészen kifejezöen lefordítani, annak 
okát egyedül abban találom, hogy e szó értelme - el
len~étben a más nyelveknél tapasztalható történeti fej· 
16dessel - a történet folyamán nem változott, baneiD 
gazdagodott ~omban. A mint anyanyelvünkben, 
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még nem is oly régen, a cseléd szót gyermekére atkal
mazta a szülö, vagy a mint a vásárcsarnokban már 
nem a fejedelmi czímzést jelzi a nagysága kifejezés, 
úgy egészen mást értünk ma az idióta és laikus szavak 
alatt is, mint a mit eredetileg, vagy a történeti alaku
lás egyes fázisaiban jelentettek. Nem úgy az Am Hoó
recz ; az nem változott Izraelben soha, hanem mindig 
szaporodott. Ha az élő nyelvekben használt szavak fej
lődését folyamhoz hasonlítanám, mely helyenként a 
beléömlő melléh. vizek következtében s a különböző kö
ze tek behatása alatt nemcsak színében, de vegyi al
kotó részeiben is változik, úgy az Am Hoórecz szót czisz
ternához kellene hasonlítanqm, mely magába fogadta 

. mindazokat a képzeteket, a melyeket Izraélben a tör
ténet egyes korszakaiban az Am Hoóreczről alkottak, 
megőrizte a régit s -folyton gyarapította ujabb képze
tekkel a tartalmá t, úgy, hogy a mai Am Hoórecz már 
nemcsak egyik ujabb árnyalata a fogalomnak, hanem 
egész Rzínképlet, melyben fölisme1·hetők a harmadfél
ezer éves történet nyújtotta derűs és sötét sávok. 

Ha ezek után természetesnek találjuk a lehetetlen
séget, hogy egy szóval lehessen visszaadni e kifejezés 
teljes ta.rtalmá.t, úgy legalább adjunk választ a.rra a 
kérdésre, hogy a történeti fejlődés alapján kire alkal
mazható j o go san e sz ó ? 

Körülbelül 1700 évvel ezelőtt már oly tekintélyes 
történetnek örvendhetett az Am Hoórecz, hogy még a 
tudományosság és törvénykezés vezető férfiaiban is ké
tely támadt már az iránt, hogy tulajdonképen ki ér
tendő alatta, s másrészt már oly erös hálót fontak ak
kor a vallásos és társadalmi törvények az Am Hoórecz 

.. 



1 4 V&NETIANER LAJOS 

köré, hogy a tudósok kénytelenek voltak a kérdéssel 
behatóan foglalkoznj, hogy pontosan s mindén kétsé

. get kizá.ró módon állapítsák meg az Am Hoórecz lé
nyegét. 

Megindult hát a nagy vita (Berakhoth 47. b.) ; azt 
mondta az egyik : Am Hoórecz az, a ki r eggelenként és 
esténként nem imádkozza el a Semá Jis1.róélt; a má
sik mondá : az az Am Hoórecz, a ki nem rak Te fillint ; 
a harmadik nézete ezerint: a ki négyszögletű ruhája 
sarkain nem hord Czicziszt ; a negyedik úgy vél i, hogy 
az, a ki lakása ajtaján nem tart Mezuzót ; az ötödik 
szerint, a ki étkezésnél figyelmen kívül hagyja a meg· 
tisztulás törvényeit; a hatodik ezerint az tekintendő 
Am Hoórecznek, a ki gyermekeit nem taníttatja vallás
tudományra; az általános nézet oda irányult, hogy bár· 
mennyire otthonos legyen is valaki a vallástudomány
ban, mégis csak Am Hoórecz az, ha n em ad ta meg a 
kellő tiszteletet a tóra tudósainak ; végre pedig még 
olyan nézettel is találkozunk (Berakboth 61. a.), mely 
ezerint Manoach azért volt Am Hoórecz, mert minden
ben a felesége tanácsát követte. 

Ime, t. hallgatóim, tengernyi irodalmunkban az egyet
len hagyomány, mely az Am Hoórecz fogalmának meg· 
határozásával foglalkozik , s mely meghatározások azon
ban - - bár igen fontos vallásgyakorlati tételek elba
nyagolását veszik kiinduló pont gyanánt - nem nyuj · 
tanak elég alapot azon szigorú vallásos és társadalmi 
törvényeknek, annak a megdöbbentő gyülöletnek s 
kiközösitő törekvésnek, mely évszázadokon át megve· 
té&Ael. megbélyegző lealázással kömyf'zte az Am Hoóre· 
czet. E rendszabályok s kijfllentések, melyek legnagyobb· 
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részt a közönséges időszámítás első két századában té
tettek , a következők: Am Hoórecztől nem szabad elfo
gadni tanuságot, nem szabad őt valamely titokba be
avatni, nem szabad sem árvagyámnak, sem jótékonysági 
pénztár gondnokának kinevezni, elveszett jószágát nem 
szabad kihirdetni, hogy a becsületes megtaláló vissza
adhassa, sőt utazás alkalmával kisérőill se~ s~abad 
felfogadni (Peszachim 49. b.), mert az Am Hoórecz 
gyanus egyén, ki nemcsak az enyém s tied közti 
különbséggel nem törődik, de szükség esetén még 
utitársa életét sem tartj a szentnek. Ma szoczialistának, 
vagy anarkistának mondjuk az illetőt, Palesztinában 
Am Hoórecznek nevezték azt, a kinek j elszava volt: az 
enyém tied s a tied enyém (Aboth V. 10.) Nem szabad 
Am Hoórecz leányát feleségül venni, s a ki Am Hoórecz
hez adja leányát, mintha oroszlán karmai közé dobta 
volna (Peszachim 49. b.). A mihez az Am Hoórecz 
hozzányúl s ha csak gyanúba fogható is az érintése. 
már tisztátlan, a miért is a ki tudós vagy vallásos híré
ben akar állni, ne tartózkodjék Am Hoórecz társaságá
ban (Berakhoth 43. b.), ne lakjék nála s ne adjon neki 
szállást (Demaj II. 3.), ne étkezzék vele együtt (Sab
bath 13. a.) s ha már a béke kedveért meg is enged
hető, hogy a tudósnak vagy vallásosnak felesége szítát 
vagy rostát kölcsönözzön az Am Hoórecz feleségének, 
sőt még hogy segédkezzék is neki az őrlésnél, de azonnal 
ott kell hagynia, mihelyt dagasztanikezdi a tésztát(Chul
lin 6. b, Gittin 6t:a. ). Ám nemcsak a lévitai tisztaságra 
nézve vétetik gyanub a az Am Hoórecz, de a papi járulé
kokra nézve is s szavának nincsen hitele, ha bármint erő
sítgeti is, hogy gabonáj ából, vagy gyümölcséből megadta 
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a dézsmát; ezér t a ki igényt tart arra, hogy vallásosnak 
tartsák, ne adjon el gabonát· az Am Hoórecznek (De maj 
II. 3.) s a ki azt akarja, hogy tized dolgában higyjenek 
szavának, az ne lakjék Am Hoórecznél (Demaj II. 2.). 
Am Hoó1·eczet nem szabadott harmadiknak befogadni 
Mezumon-Bencsoláshoz (Berakhoth 47. b.), a vallásgya
korlatban megengedett könnyítést nem szabad vele 
közölni (Menachoth 99. b. Chullin 15. a.) s előtte zárva 
vannak a menyország kapui is: Am Hoórecznek nin
csen túlvilági léte s nem fog részesülni a feltámadás
ban. (Kethuboth 111. b.). 

Természetes, hogy az Am Hoóreczek nem nagy ön
megtagadás·sal fogadtak a tudósok ezen rendszabályait 
s lealázó kijelentéseit, hanem oly féktelen gyülölet .tá
madt bennük, a minőre csak az Am Hoórecz képes· 
Nagyobb a gyülölet - mondja a hagyomány (Peszá
chim 49. b.) - melylyel az Am Hoórecz viseltetik a 
tudós iránt, mint a minöt a bálványimádók táplálnak 
Izraél iránt, s ha a létfentartásban nem volna ránk 
szükségük, úgy bizonyára már rég agyo~vertek volna 
bennünket. Rabbi Akiba is mondta: a midön még Am 
Hoórecz voltam, forró vágyamat képezte, hogy egy tu
dóst fogaimmal t~phessek széjjel (u. o.). Persze az ilyen 
jámbor óhajtásokra a tudósok sem maradtak adósak a 
válaszszals oly kijelentésre ragadtatta el magát R. Eli
ezer, hogy az Am Hoóreczet szabad Jom Kippurkor, 
mely szombatra esik, leszúrni, ha - mint későbbi ma
gyarázók mondják - akkor vérfertőzést követett el 
. (u. o. és Ran az Alfásziboz u. o.), valamint R. Jocba
nan, ki azt mondta, hogy az Am Hoóreczet szabad 
mint a halat fölhasítani, mit a középkori vatikáni ezen· 
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zura megtoldott a Jehudi szóval, hogy t. i. a ezeretet
nek ezt a művét csak a zsidó Am Hoóreczen szabad 
gyako1·olni (u. o. Bacher, Ag. d. P. Am. I. 64.5). A köl
csönös gyűlölség megtagadta az Am Hoórecztől még a 
képességet is a jámborságra (Aboth ll. 5. Erubin 39. a.) 
s sz épen fej ez i ki a tudósok engesztelékenységét s az 
Am Hoórecz jámborsága iránti bizalmatlanságot R. Si
mon b. Lakis mondása, mely ezerint ha egy tudós 
bosszúálló és haragtartó, úgy kösd övedre, azért csak 
ragaszkodjál szívósan hozzá, de ba egy Am Hoórecz 
jámbor, úgy menekülj a szomszédságából (Sabbath 
63. a.). Az Am Hoórecz iránt táplált gyűlölség nemcsak 
puszta theória volt, hanem - - úgylátszik - szomorú 
gyakorlati következményekkel is járt, melyet a követ
kező eset világít meg. Marcus Aurelius római császár 
idején nagy pestis és éhinség dühöngött Palesztinában 
is; midőn már magas fokra hágot.t a nyomor, R. J eh u da. 
a dúsgazdag pátriárka megnyitotta gabonatárait és se
gélyt osztogatott az inségesek között, de eleve is kije
lentette, hogy csak azokat részesíti segélyben, kik val
lástudománynyal foglalkoztak, holott Am Hoórecz ne 
is merészeljen közelébe férkőzni; segélyosztás közben 
betolakodott hoz~ á J onáthán b. Amram s könyörögve 
mondá : U ram, adj nékem is ennem ; mire a pátriárka 
kérdé : Fiam, tanultál-e Irást? J onáthan azt felelé, 
b ogy nem. Ú gy talán írásmagyarázato t? Azt sem! Úgy 
hát mi alapon adjak néked élelmet? Adj, Uram, en
nem, mint a hogy szemtelen kutyákat s ragadozó hol
lókat is táplál az Isten ! A kétségbeesés megindította a 
pátriárkát és segélylyel bocsátotta el Jonáthánt; de 
minthogy még azután is sopánkodott azon, hogy gyön-
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geségébeu Arn Hoórecznek adott kenyeret, környezete 
arra :figyeJmeztette, hogy úgy rémlik, mintha az a 
J o náthán a tudósok közé tartoznék; az ügyet megvizs
gálták s miután kitűnt, hogy J o náthán csakugyan nem 
a tudománya. révén akart kenyérhez jutni, ez az ön. 
megtagadó szerénység annyira meghatotta a pátriár
kát, hogy azontúl az Am Hoórecznek is juttatott se. 
gélyt, előbbi eljárását azzal okolván meg, hogy min
dennemü csapás' csak az Am Hoórecz miatt éri a vilá
got. (B. Bathra 8. a.). 

Ezek után t. olvasóim most már igazán türelmet
lenül kérdezhetnék, hogy tulajdonképen mit is jelent 
hát az Am Hoórecz? Mert az imént hallott kijelentése
ket, rendszabályokat, társadalmi elszigetelést és meg
döbbentő gyülöletet nem képes kielégítő módon meg
okolni a talmudbölcsek meghatározásainak egyike sem. 
Mindenki méltányolni fogja a talmudbölcsek állás
pontját, kik a legszigorúbb megítélés alá fogták a val
lástörvény megszegőit, mindazonáltal nem találunk 
elég alapot az Am Hoórecz olyatén megrendszabályo
zásáras nem értjük meg az ellene lángoló fékevesztett 
haragot, ha az Am Hoórecz ismertető jele nem lett 
volna egyéb, mint csak az, hogy nem tartott be ponto
san egy -egy meghatározott hagyományos törvényt, 
vagy nem adta meg a kellő tiszteletet a tudósoknak, 
vagy különösen ha R. Nachman definiczióját akarnók 
elfogadni, hogy Am Hoórecz az, a ki mindenben a fe
lesége tanácsát követi. 

A meghatározások s rendszabályok eme útvesztőjé
ből csak a történet fonala vezetheti ki az Am Hoóre
czet úgy, hogy teljes alakjában, igaz mi voltában figyel-
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hessük meg. Mielőtt azonban megragadnám a történet 
fonalát, kérem t. olvasóírn közül azokat, kik a zsidó
ság történetével soh'se foglalkoztak, sziveskedjenek 
türelmes figyelemmel követni az előadást; azon fogok 
igyekezni, hogy ~z ismeretlen talajon ismerős alakza
tokat találjanak fel az idegen képekben. 

A bibliai könyvek, melyek a babylóniai fogságig tár
gyalják őseink történetét, az Am Hoórecz kifejezést 
részben általában a lakosságra, legtöbbnyire pedig a 
népre használja, ellentétben a királylyal, papokkal, ha
tósági személyekkel, tehát az idióta eredeti értelmében. 
A babylóniai fogságból való visszatérést s a templom 
restaurálását tárgyaló könyvekben már más jelentése 
van az Am Hoórecznek, mely kifejezés alatt az ország
ban lakó pogány és félzsidó nép értendő, melylyel a 
fogságból visszatért zsidók összeházasodtak. Az utolsó 
próféták és a jeruzsálemi t emplom buzgalmas helyre· 
állitói tel j es lelkesül ts ég gel igyekeztek a vallásos érz ü
let föllendítésével megszerezni a templom számára a 
régi dicsöséget, s a vallásos érzület benső megerősö
dése czéljából elkülönödésre szólították fel a hazatért 
zsidókat az ország népétől. A vegyes há.zasságok fel
bontása és a társadalmi különválás nagyrészt sikerült 
is, de - s ez a de képezi azt a vörös fonalat, mely ke
resztülhuzódik az egész történeten s a mely összeköti 
a mai Am Hoóreczet a kétezer évvel ezelőttiv el, a mi
kor Am Hoórecznek nevezték nemcsak az országban 
lakó más vallású népeket, hanem természetszerűleg 
a zsidók közül is azokat, kik velük a vallásos kötelék 
megla1.ítása árán léptek szorosahb érintkezéshe. Ezen 
az alapon fejlődött ki Palesztinában mindinkább na-
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gyobbodó két párt: az Am Hoórecz és az elkül ö nöd ők 
tábora. 

A magya1· reformáczió idején különösen kedvelt thé
mája volt az íróknak, hogy párhuzamot vontak a magya
rok és a. zsidók története közt. Igaz ugyan, hogy az egé
szen párhuzamos vonalak sohse találkoznak úgy, hogy 
teljesen födj ék egymást, de emberi szemeinkkel mégis 
csak azt látjuk, mintha bizonyos távolságban egy 
csúcsba futna össze a két vonal s így n em bánom, ha 
jól eső optikai csalódással tekintik is a 'párhuzamot, 
melyet a magyarok s a zsidók története közt akarok 
vonni, mert hazánk eleven emlékben élő története s 
még mai napig sem befejezett országos és zsidó feleke
zeti pártalaku~ása legalább _meg fogja értetni velünk a 
zsidóság régi történetét. 

A hazai zsidóság körében tapasztalható vallásos 
irányzatokat s ezeknek egymás elleni heves küzdelmét 
ismerik önök. Ezen kép kiegészítése czéljából idézzék 
képzeletük elé hazánk XIX. századbeli szomorú s jól is
mert történetét, azt a két villamos battériát, mely Po
zsonyban és Bécsben volt felállítva, a melyek ellenté
tes áramlatából kipattant szikra ·a forradalom lángjába 
borította az országot. Önök ismerik az előzményeket, 
ismerik a következményeket, tudják, hogy előbb is. meg 
utóbb is, a ki akár hiúságból, akár politikából, akár 
nagyravágyásból, akár pedig csakugyan a haza érdeké
ben óhajtott szerepelni, vagy eredménynyel müködni, 
annak kaczérkodnia kellett az osztrákkal s volt idő, 
mikor németnek mondták azt is, ki magyar nadrág he
lyf:\tt pantalónban járt, még ha a Jegigazabb bonfiúi 
Rzív doh0 gott is kehléhen . EzPn történeti báttér mellett 
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képzeljék el a parlament mai pártalakulását, az úgy
nevezett szabadel vü pártot, melyet az ország egyes 
vidékein most is csak német pártnak hívnak, s vele 
szemben a függetlenségi s klerikális irányzatú néppár
tot, úgy e tükörben hű képét láthatják a zsidók törté
netének a második templom idejéből, valamint bármely 
alföldi kurucz hanglejtéséből, melylyel még ma is 
«a. némötj i,, ről sz ól, kiérezhetik a gyűlölet s megvetés 
egész skáláját, melyet a talmudból idézett mondások 
az Am Hoóreczről hangoztatnak. Mert Am Hoórecz 
egyértelmű volt a hazaárulóvaL 

Ugyanis a babylóniai fogságból való visszatérés után 
bár saját országukban, őseik hazájában, de idegen ura
lom alatt éltek a zsidók. Egymást váltotta fel a perzsa 
és makedón, maj d az egyptomi és sz ír uralom, mely 
idegen fenhatóság képviselete a főpapok kezében volt. 
Ez alkalommal nem bocsátkozhatom annak a taglalá
sába, hogy mivé alakulhatott volna Palesztina helyzete, 
ha a második templom helyreállítása után azonnal 
külön kezekben lett volna a potitikai s külön a vallásos 
főhatóság ; tény az, hogy végelemzésében e két hatalom 
egyesítése okozta a szentföld benső békéjének a földú
lását, az ellentétek kiélesedését, a jeruzsálemi szen
tély gyakori megfertőzését, a zsidó nép nagy tragé
diáját. 

A főpapok, minthogy politika.ilag felelősek voltak az 
idegen fenhatósággal szemben, szüntelen összeköttetés
ben álltak az idegen udvarral s így gyakran juthattak 
abba a helyzetbe, hogy akár egyéni hajlamaikat követve, 
akár pedig az uralkodó hatalom iránti hízelgés folytán, 
oly idegenszerű szokásokat vegyenek fel, a melyek az 
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elkülönödésre hajló vallásos nép előtt csorbát ejtettek 
a vallásos tekintélyen. 

Az egyiptomi és szír udvarokban a görög müveltség 
8 görög vallás dívott, s a ki J eruzsálemben politikailag 
sze1·epelni, vagy a királyi udvar kegyébe akart jutni, az 
nem zárkózhatott el a görög müveltség elől, melynek 
előmozdítói a főpapok s a papi családok voltak, mint a 
melyek a zsidó népben a magas arisztokrácziát képez~ 
ték s ennek révén a politikai vezetést is képviselték. 
Eleinte politikai okosság volt a görög mű v előd és és 
szokások meghonosítása, mely visszatetszést keltett 
ugyan s mindjobban növelte az elégedetlenséget is a 
vallásával elzárkózó nép körében, de utóbb, midőn a 
főpapi hatalomra vágyás olyan versengést keltett, hogy 
a főpapi jelöltek nem tudtak különbséget tenni a tem
plomi vagyonban az enyém és tiéd közt, és a szír 
udvarnál egymásra Hezitáltak a megvesztegetésben s a 
görög szokások terjesztésében, a mi által éppen Anti .: 
ochus Epiphanes vérazemet kapott s a hatalomért 
még vallásukat is eláruló főpapok segédkezésében 
bízv& magát a görög vallást akarta meghonosítani 
a zsidók közt, tetőpontjára hágott az elégületlenség 
s a vallására féltékeny nép a Hasmonreus pa pi család 
köré csoportosulva, mely család talán egyedül képvi
selte a papok közt a zsidó nemzeti irányt s az idegen 
szokások terjesztésével szemben az arisztokraták közül 
az ellenzéket, kibontotta a forradalom zászlaját. E for
radalom a vallásos független néppárt győzelmével vég
ződött s miután oly telj es volt a diada] , hogy a hős 
Makkabeusok egészen fölszabadították az országot a 
szír uralom alól s megalapitották a füp-getlen királysá-
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got, megfosztották a görögöaítő ősrégi főpapi családot 
a hivatali utódlás jogától, s helyébe a néppárti Makka
baus Simon lépett mint egy új főpapi s fejedelmi 
dynasztia megalapítója. 

Ettől az időtől fogva a pártok szerepet változtattak; 
kormányra jutott az előbbi ellenzék s ellenzéki párttá 
szervezkedtek azok, kik a hatalom polczáról letaszítva 
már azél·t sem tudta.k belenyugodni a megváltozott 
helyzetbe, mintbogy maga a nép továbbra is tisztelte 
bennük a papi jogokkal felruházott születési arisztok
rácziát. Előbb a vallásos és nemzeti buzgóságában el
különödő nép alkotott külön pártot, a Perusim, a fari
zeusokJ vagy elkülönödöttek pártját, mely párt termé
szetszerűleg Am Hoórecznek nevezte mindazokat, a kik 
az elkülönödöttek pártján kívül állottal\, kik meghódol
tak az idegen szokásoknak s az erős nemzeti érzés fel
áldozásával, mely nem járhatott vallásos lanyhaság 
nélkül, igyekeztek az idegen uralomnak hízelegni. 
Most, hogy a farizeus párt jutott uralomra, ellenzékké 
szerveződött a letaszított papi arisztokráczia, mely párt 
ez idő óta a szadduceus nevet viselte, azoknak a jelzé
sére, kik Zad ok főpap utódjaihoz szítottak, amely párt 
tagjaira azonban a farizeusok továbbra is a régi köz
keletű Am Hoórecz kifejezést alkalmazták, mint olya
nokra, kik a nemzeti öntudat lazaságával idegen azoká
sokkal kaczérkodnak s a kik szabadabb vallásos gon
dolkozásukkal a nyilt vitatkozás terére léptek. Míg 
ugyanis egyrészt a farizeusok, vagyis a jeruzsálemi 
néppárt a vallásosság megerősítése czéljából elkülönítő 
törvények felállításán !áradoztak, addig a szadduceu
sok, vagyis a jeruzsálemi szabadelvű-párt, a görög kor-
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szellem szabadelvű irányát követték, tagádták a lélek 
halhatatlanságát, az emberi szabad akaratot, ellentétbe 
helyezkedtek a hagyományos törvényhozással s az Írás 
törvényeinek csak a szellemét tekintették irányadónak; 
daczára annak, hogy a párt zömét papok képezték, nem 
vették pontos figyelembe a papi tisztaság hagyományos 
törvényeit, s könnyen vették a női tisztulás szabványait 
(Niddah 33. b. l. Weisz, D. D. Vedórsov I. 119.), nem 
kötötték magukat a mindennapi Sema· imának meg
határozott időben való elmondásához ; az Írás törvé
nyeit: <( kösd azokat jelül kezedre s homlokdíszűl sze-

• 
meid közé s írd azokat ajtófélfádra1> valamint: ((szem-
lélöszálakat készíts ruhád sarkaira)) raczionálisan 
magyarázták s nem raktak Tefillint, nem hordtak szem
lélöszálakat s nem vertek ajtaikra Mezuzót. Valóban a 
Talmud erre vonatkozó tételeiben telj esen födi egymást 
az Am Hoórecz a Szaducceus kifejezéssel, aminthogy 
tényleg több helyen a farizeussal kifejezetten az Am 
Hoórecz van ellentétbe állítva (Sabbath 13 a. Chagiga 
18 b. Chullin 35 a., valamint, hogy a Chaber-Társ is 
ugyanaz, mint farizeus, csakhogy egymás közt Társ-nak 
szólították egymási; l. Schürer, Geschichte ll. 400 és 
Weisz, D. D. Vedórsovi.115. A Chaber pedig ellen- · 
tétbe van helyezve az Am Hoóreczczel, Demaj ll. 3. 
VI. 9. Chagiga 25. b. Erubin 39. a.); ebből érthető meg, 
miért rovatott fel halálos bün gyanánt az Am Hoórecz
nek, ha az Aron Hakkódes (frigyláda) helyett a nép 
nyelvén használatos arameus Arna kifejezést mondta s 
a •zsinagógai) szó helyett (•nép házá,, -t mondott 
(Sabbath 32. a.), melyben gúnyos utalást láttak arra, 
hogy a templom feletti uralmat a nép s a nép·párt fog-
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Jalta le és ebből érthető meg, hogy az Am Hoórecznek 
miért nincs túlvilági léte s hogy az Am Hoórecz fogal
mának megállapításakor a múlt emlékei alapj án miért 
mondották, hogy Am Hoórecz az, a ki nem mondja 
reggel-este a Bemát, vagy, a ki nem rak Tefillint, 
nem hord Czicziszt, vagy nem tart Mezúzót; ebből ma
gyarázható meg Simon ben Gamliél fájdalmas feljajdu
lása, hogy: «a papi járulékok és tizedek ezentesitésének 
törvényei a tóra lényegéhez tartoznak s mégis Am 
Hoóreczeknek voltak kiszolgáltatva•> (Sabbath 32. b.), 
melylyel a templom pusztulása fölött bánkodó tudós a 
nemzetietlen s így vallástalan főpapokra utalt, vala
mint, hogy a talmud számos törvénye a levitai tiszta
ságt·ól s papi járulékokról mindazt a meggyőződést kelti, 
hogy azok nem a tudatlan köznép fékentartására, hanem 
a vallástalan és nemzetietlen arisztokrata-párt ellen-, 
súlyozására hozattak. Igy bővült az Am Hoóreoz 
fogalma a nemzeti érzés megtagadásától a vallásos 
könnyűvérüségig, mely ellen annál inkább buzgólkodtak 
a farizeusok, minthogy szomorúan tapasztalták annak 
a mondásnak igazságát, a melyet egykor egy Tisza
párti képviselö vágott oda boldogult Csanády Sándor
nak, hogy ha ö jutna a kormányra, úgy ö is szggre 
akasztaná az elveit. Bizony csakhamar szögre akasztot
ták elveiket a hasmonmus főpap-fejedelmek is, kik a 
vallásos néppárt vállain jutottak a trónhoz; a királyi 
udvarnak az arisztokratákkal kellett tartania, a külföldi 
udvarok utánzásában áldozatúl hozta a szigorú vallásoa 
irányzatot s bizonyára ilyen emlékek hatása alatt kelet
kezett a talmudi mondás (Horajoth 13. a.), hogy egy 
fattyú vallástudós többet é1·, mint egy Am Hoórecz fő-

13* 
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pap (a minthogy Hyrkán J á nos szadduceus főpap- feje
delmet tényleg megrágni mazták mocsoktala.n szárma
zásában a farizeusok) s bizonyára ily emlékek hatása 
alatt tette meg később R. Eliezer azt a bánatos kij elen
tést, hogy midőn egykor Izrael 'énei királyt kértek, 
helyesen cselekedtek, mert azt monclták : adj nekünk 
királyt, hogy bíráskodjék felettünk, de ezt elrontották 
az Am Hoóreczok, kik azt mondták : mi is olyanok 
akarunk lenni , mint a többi népek (Szanhedrin 20. b.). 
Ezek a királypárti Am Hoóreczok nemzetellenes és 
vallástalan törekvéseikkel elérték azt, hogy a nép egé
szen a farizeusokat támogatta, kik oly erős pártot ké
peztek, hogy még a verszomjas Heródes (kit idegen 
származása folytán Josephus, Antiqujtates XIV. 15. 2. 
c1idiótá»-nak és Hfélzsidó )) nak nevez) sem tudta el
nyomni őket s hogy ~ papok, kik túlsúlyban a szaddu
ceusokhoz tartoztak, kénytelenek voltak a farizeu3ok 
utasításai előtt meghajolni ; pe eiig vallásosságukat szín
legesnek tudta mindenki, jámborságukban meg nem 
bízott senki, mert már gyökeret vert Hillél mo~dása: 

az Am Hoór~cz nem lehet igazán jámbor. akárhogy 
hangoztassa is folyton a törvényt, mégis csak szaddu
ceus ; ma. megfordítva monrlj ák a tö1·vényt hangoztató 
szabadelvű szadduceusokra. hogy mégis csak néppárti 
farizeusok ! De hiába volt már minden színváltoztatás; 
addig kaczérkodtak a szadduceusok Rómával, mig ke
zére nem játszották az országot; J e1·uzsálem sorsa már 
el volt döntve, Titus elhamvasztotta a szentélyt s a 
szadduceusok, kiknek éltető eleme a politika volt, mi
után nem szerepelbettek többé, az állam feloszlásával 
letüntek egyelőre a történet szinteréröl. Csak egyelőre ; 



AZ A;\1 UOÓRF.CZ 19i 

mert ha a jámbor és igazán vallásos farizeusok meg
nyugodva Isten akaratában önmegadással ezenvedték 
el a hontalanság fájdalmait s az iskolák légkörében, a 
törvény tanulmányozásáLan keresték vigasztalódásukat, 
úgy a szadduceusok, kiket Renan (Geschichte, V. 44.) a 
Párisban élő zsidó világfiakkal hasonlit össze, azon 
zsidó arisztokratákkal - mondja Renan - kik csak 
nagy ritkán járnak a zsinagógába s legtöbb idejüket 
nem zsidók körében töltik el, azok sehogy sem tudtak 
beletörődni az elnyomottság helyzetébe, szerepre vágy
tak és - daczára a legnevesebb törvénytudósok békél
tető fáradozásának - addig élesztették a lappangó 
elkeseredettséget, míg tényleg sikerült az utolsó sza
badságharcz lobogója köré gyűjteni a szentföld zsidó
ságát, mely végső küzdelem eredménye teljes leveretés 
s legjobbjaink vértanúsága volt. Bizony megértjük a 
jámbor tudósok fájdalomszülte mon_dását, mely még 
félszázaddal utóbb is vádlólag hangzott el R. Juda pát
riárka ajkairól : Minden baj csak az Am Hoórecz miatt 
éri a világo t. 

A Bar Kochba lázadás után nem szerepel többé az 
Am Hoórecz, de még nem halt ki egészen; nem fari
zensoknak képezi már ellentétét, hanem a Talmud 
Chakham-nak, a törvénytudósnak ; az Am Hoórecz még 
nem tudott egyszer1·e szakítani teljesen a ~allástalan 
irányzattal, a világfias gondolkodással, a vallástudósok 
iránt táplált lenézéssel, de lassanként elhalványodott 
a politikai gyűlölet s mintegy a békekisérlet szép pél
dáját láthatjuk R .. Juda b. Ilai (a buzgalmas R. Akiba 
tanítványa) monrlásában, mely szerint (B. Mezia 33. b.) 
a talmuéf cbakbam tévedése szándékos bűnnek. holott 
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az Am Hoórecz vétke csak tévedésnek tekintendő; 
valamint R. Simon b. Lakis mondásában, mely szerint 
(Cbullin 92. a.) Izraél a szőlőtöböz hasonlít, melyen a 
venyigét a gazdák képezik, a fürtöket a tudósok, a leve
leket az Am Hoóreczok a a fölösleges kacsokat a tudat
lanok; a fürtöket észre sem venni, azok szerényen 
húzódnak meg, csak a leveleket lehet látni, de azért 
hadd imádkozzanak csak a fürtök a levelek javáért, 
mert ha a levelek nem volnának, melyek föltartóztat
ják a nap perzselő sugarait, úgy nem terembetnének 
a fürtök sem. 

A palesztinai zsidóság történetével kihaJt egészen az 
Am Hoórecz régi fajtája; az elnyomatás kora nem 
alkalmas világfiak nevelésére s az üldözés viharai egy 
födél alá űzik a közös sorsúakat ; nincs ott már sem 
keletje, sem alkalma a párto.skodó szabad gondolko
zásnak. 

El is mosódott az igazi Am Hoórecz emléke, úgy 
hogy Babylóniában, hol Palesztina után a zsidóság 
szíve dobogott, a X. században már azt se tudták, hogy 
mihez fogjanak a Talmud sokrétű törvényeivel, melyek 
az Am Hoóreczra vonatkoznak, s jellemző egy ismeret· 
len Gáónnak a döntése, melyben azzal magyarázza 
meg az Am Hoórecz mivoltát. hogy váltót vagy köte
lezvényt ír alá, a nélküL hogy el tudná olvasni, vagy 
meg is érteni, a mit aláír ; no ez már csakugyan Am 
Hoórecz, idióta, de a mai értelemben; s nem kevésbbé 
jellemző Haj gáón döntése, malyben az olyan mondatik 
Am Hoórecznek, a. kinek nincsen Derekh Erec~·je, a 
mit szintén nem tudok lefo1·dítani, de hiszen megértjük 
alatta a parasztot (l. Tesuboth Hageonim, ed. Har-
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kavy 1885. p. 116. és Tesub. Hag. Skhaaré Tesub. no. 
23. és 24.). 

Azóta közkelernvé vált a kifejezés olyanok jelzésére, 
kik járatlanok a vallásos irodalomban. De \&jon helye
sen használjnk-e mi e kifejezést s csakugyan az rejlik-e 
benne, amit mi értünk alatta? A nyelvészek azt állit
ják, hogy a szavakat ide-oda dobálják a történet hul
lámai s csak azt szabad értelmezésüknél irányadóul 
vennünk, a mit az egyes korok élő nyelvhasználata 
értett alattuk. Ez tökéletesen igaz ngya.n, de az Am 
Hoórecz nem törődik a nyelvészek törvényével. Mert 
ma, a midőn a zsidóság kebelében ugyanoly jellegzetes 
törekvésü pártokat látunk, mint voltak Palesztinában 
kétezer évvel ezelőtt, egész öntudatlanul protestáJ maga 
az Am Hoórecz szóval és tettel az ellen, hogy a szó 
csak a fejlődés időleges értelmében és ne a kétezer év 
óta összehalmozódott jelentésben alkalmaztaesék reá. 
Tessék csak valakit ki szemelni, a ki tetszelgős mosoly
lyal önmagáról is elismeri, hogy Am Hoórecz; minö 
jellemző tulajdonságokat vesznek rajta észre, melyek 
folytán rászolgál a díszes névre? Művelt világfi, tagadja 
zsidó nemzetiségét, nem mondja el reggel-este a Se
mát, nem rak Tefillint, nem hord szemlfUőszálakat. 
nem tart Mezuzót, gyermekeit nem neveli tóra-isme
retre, a vallástudománynak nem adja meg a kellő tisz
teletet, talán váltókat is ír alá vaktában s talán még a 
felesége tanácsát is követi. 

Ezen elemekből áll az Am Hoórecz, mely szót ~an 
lefordítani nem tudom, de az előadottak után, azt 
hiszem, mindnyájan rá fogunk ismerni. 

Uj-Pest. Dr. Veneliauer Lajos. 
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' ' ' MINDENTUDO ARON BACSI. 

Ismerik őt minálunk, i tt a Tisza pal'tján . 
Viró.gzik a bibircsók himlőhelyes arczán . 
Testalkata olyan, m in t a görbe fának törzse, 
Kacskaringós • S » bet íibe zsugorodik össze. 

AtalveW lebernyeg, czifra kaozabajka 
S térdig érő miatyánk libeg-lobog rajta. 
Pajzánkodó sihaderek gúnyt űznek belBle, 
Panyókáján nagyot rántva nógatják előre. 

Csetlik-botlik, meg-megáll. Inog már a t érde, 
Útközben a göröngyöt alig veszi észre. 
Holdvilág süt fejebúbján, ozipó van a hátán . 
Gubbaszkodik bibliáján, akár csak bölos NátH.n. 

Tudománya. óriás, feneketlen tenger. 
Ki gondolná, hogy ilyeu öklömnyi kis embe1·, 
Egyszetnélyben pap és kántor, egyh ázfi és metsző 
Azonkívül sír ásó és házasságszerkesztő . 

Szó, a mi s~ó. Őkelme· már sok sírt áshatott 
},iu.ta.lna.k, öregnek. Egynek itt, másnak ott. 
Péter-Pállal szőkét· barn át összeboronálvn. 
Többet küldött Gyehennárn, mint a Menyországba. 

Könyv nélkül is tudja ő, kinek hol a sírja, 
Élő, halot.t egyaránt fejébe van irva. 
Emlékszik, hogy ki mikor tért csöndes nyugalomra, 
Sötétben is rátahihu\ minden sírhnlomrB. 
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A jászsági községek apraja és nagyja. 
Mtndentudó Áronnak hívja-hivogatja. 
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Sze n t igaz, hogy Áron bácsi ördöngds nagymester 
Rászolgált e dicső névre százszor is, nem egyszer. 

Szatócsnak is beválna. Rég ott hever nála : 
Viaszgyertya, havdála, naptár, mizrach-tábla., 
S más efféle csiri-csáré, sok-sok drága holmi. 
Potom áron lehet nála mindent vásárolni. 

Kenyérhagyó nagyhétre süti a sok pászkát, 
És sátoros ünnepre kötözi a pálmát. 
De mit ér, ha nincs keletje ? Sajnos, de hát így van. 
Annyit se nyer néha. benne, mint Bertók a osikban. 

Minden lében fakanál. Nincs nyugta, nem pihen. 
Lakodalmas dáridón ott terem sebtiben. 
Sürög-forog, sok a dolga, sok a mondókája, 
Kivált, hogyha sűrü garast hullatnak markába. 

Ha az áldás megfogant az új mátkapáron, 
Hát megint csak bekukkan Mindentudó Áron. 
Tán gyanítja, hogy fitTVal köszönt be a gólya., 
Köszörüli a szerszáxnjá.t cirknmcízióra. 

S ha az ágyból lábra kél az ifjú kis mama, 
A • Sz en t kuh -hoz kisérni ö szokta egymaga. 
Ö ad neki utmutatást két vagy három ízben, 
Hogy mikép kell tisztálkodni ezentelt ntikvP-vízben, 

.Beteghöz is el-eljár, mint a javasasszozy, 
De nem azért, hogy holmi kenőesőt kotyvo.sszon. 
Nem kell annak patikaszer, ördög-pirulája, 
Egy-két zsoltár, szent zsolozsma. jobban kikt1rálja. 
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Am ha látja, hogy immár nem használ a kúra 
8 menní kell a vándornak az utolsó útra, 
Ott virraszt az ágya mellett éjjelről-éjj elre, 

És unszolja bdnbánatra, vallomás-tételre. 

8 ha jobb létre ezenderült ... Ő is zokog gyászol, 
Siránkozó Jiszgadalt elmondja vagy százszor . 
Imádkozik a halottért derüre-borura, 
Korán reggel, késő este a templomot bújja. 

Semmije sincs szegénynek, se tiicski, se hajtski. 
Termőfája elvirult, többé már nem hajt ki. 
Amije volt, elprédálta három mostoháje.. 
Biz' a templom egere is gazdagabb őnála. 

Ujévkor, ha. megfújja a harsogó sófart, 
Nyögdécselve köhinget és nagyokat sóhajt. 
Hejh, mikor még rózsásabb volt életének útja, 
Másképp szólott a riadó, vígabban is fújta. 

Vége van már annak a szép idlSnek, vége. 
Boldogsága rombadőlt s minden reménysége, 
Amióta elhantolták első életpárját, 
Drága. kincsét, szemefényét, istenfélő Sárát. 

Volt őneki egykoron második párja is, 
Tdzről pattant menyecske, dévajkodó, hamis. 
A míg ő a templomba járt, addig a szép Klára 
Legényekkel ölelkezett magamula.ttára. 

A harmadik, az még él, Delila leánya, 
Haja nyüstjét gyakorta. két kézzel czibálja. 
Áspiskígyó, vén szipirtyó, Metuzsálemína, 
Meglássátok, atyafiak, ez viszi őt sírba. 
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Fogytán a sz us z . .. Lassankint .minden cserbe hagyja. 
Megnyekken a hars?na s eireked a. hangja.. 
Erőlködik szegény Aron - hiába., hiába., 
Nem győzi má.r lélekzettel úgy, mint ha.jdanába. 

Hány éves már kigyelmed? - tudakolják tőle, 
Ő pedig csak czélozga.t a zsoltárköltőra : 
eHetven évig él az ember, -jól mondta. Szent Dávid, 
Hetvenen túl már csak lézeng, pihenőre vágyik. 

Bár ha. Isten akarja, elélhet nyolczvanig. 
De ki tudja? Hátha csak máig vagy holnapig? 
Öregségünk javarésze vesződség és bánat, 
Boldogságunk sz ép napjai gyorsan tovaszálln ak. • 

És hogy jobban megértsék Szent Dávid igéit, 
Magyarázni igyekszik elejitől végig. 
Minden szónak porozikáját csűri-csavarintja, 
Majd a komoly szentbeszédet tréfára fordítja. 

Vásároltam - hangzik a tréfás magyarázat, 
Piros almát, boríztí b, hetven egynebánya t. , 
Es berakva. kosara.mba kezdtem kérineaélni: 
c Adjon egyet r áadásul, kedves Rézi néni l• 

Hederítni se akart könyörgő szavamra, 
Nagynehezen mégis csak dobott kosaramba 
Egy va.da.lmát, kuka.czosat. Lám, ilyen a rá' dás l 
Nem ér az egy ütet ta.plót, nincs már azon áldás. 

Igy vagyunk az évekkel. Szűken mérik nagyon. 
Talán fönn az égben is nagy drágaság vagyon. 
Hetv~n évet á.d az Isten - jól mondja. Szent Dávid. 
Hetvenen tnl egy-két rá'dás már nem sokat számít 
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Rimánkodunk sokáig, sóvárgunk, sóhajtunk, 
Míg vegre a jó Isten megkönyörül rajtunk. 
Nagynehezen kegyelemből megkapjuk a rá'dást, 
De mit ér az, testvéreim, nincs már azon áldás 1 

Öregségünk javarésze vesződség és bánat, 
Boldogságunk se;ép napjai gyorsan tovaszállnak. 

Szolnok. Heves Kornél. 

l ' ' ' ZSIDOK A ROSNYAK O KK UP ACZIOBAN. 

Felolvasásra került az IMIT 1902 decz. 2. felolvasó estélyén. 

Az ezután következő esztendő~en negyedszázada 
annak, hogy Andrássy Gyula gróf, mint osztrák és 
magyar külügyminiszter elküldött előbb egy, aztán sok
sok magyar ezredet Boszniába, sétálni. N em tudom, 
honnan támadt az a tévedése, hogy odalent, a Görbe 
hegyek országában várva-várják a mi katonáinkat, a 
hogy az egész okkupáczió nem lesz egyéb, - a mint 
egy bécsi félhivatalos azt akkor költői lendülettel meg
irta, - <• eine Promenade, mit Musikbegleitung inmit
ten ihrer Befreiung vom Türkenjoche entgegen janch
zender Völker. >) (Béta zenekísérettel olyan népek között, 
melyek ujongva várják megszabadításukat a török iga 
alól.) Még a katonai körök is ebben a tévedésben vol
tak s föl sem tették volna előre, hogy abból az egy
vagy kétheti sétából, melynek útját mesés pontosság
gal kiczirkalmazták a térképen, véres hadjárat lesz. 
A melynek történetét úgy stratégiai, mint politikai 
szempontból később többen is megírták. 

De nem irták meg mostanáig sem, hogy milyen sze· 
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repe volt a zsidóságnak ebben a harczi játékban. Nem 
pedig azért, mintha kicsinyelték volna ezt a szerepet, 
hanem mert a népkáosz ban, a mi az okkupáczió idején 
Boszniában és Herczegovinába,n kavargott, nem tudták 
megkülönböztetni a zsidót a bosnyáktól, az albántól, 
az arnautától, a bolgártóL a Isten tudja csak még mi
féle fajbeliektől és népelemektöl, melyek ott izegtek
mozogtak. 

A megkülönböztetés alkalma és módja az első har
czok lezajlása után is csupán azoknak adatott, a kik 
mint zsidók jutottak érintkezésbe a boanyák zsidóság
gal. A nélkül, hogy kerestük volna az érintkezést, eljött 
annak természetea azükaége, - az őszi zsidó nagy
ünnepek beálltával. 8 találkoztunk olyan téren, a hol 
a zsidólélek m.indenkor egybeolvad s fölébred benne az 
a tudat, hogy J e hova népe együvé való. Találkoztunk 
a templomban, I sten oltára előtt. 

Másként és másutt nehéz is lett volna. A Keleten élő 
zsidó elszigeteltsége és zárkozottsága, a meglehetősen 
egyforma török viselet, melyet az idők folyamán ak· 

. czeptált és csak az okkupáczió befejezése után vetett 
le - egyfelől, másfelől a mindent nivelláló uniformis 
nehezitette meg a kölcsönös fölismerést. Pár évvel a 
mi vendég- és sétalátogatásunk elött jelent meg az az 
iráde, mely a Boszniában lakó zsidókat ha nem is 
egyenjogosította a többi bennlakóva], de föloldotta ama 
súlyos és megszégyenítő kötelezettség alól, hogy a ruhá
jukon megkülönböztető jelt viseljenek. Gondolom, hogy 
Midhát pasa müve volt ez a rendelet, legalább ő rá vall 
annak libel'ális szelleme. 

A véletlen azonban úgy akarta, hogy . én valamivel 
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elöbl> mint a többi társaim kötöttem ismel'etséget a. 
boszniai zsidókkal. Úgy történt, hogy szeptember 22-én, 
Bihács várának bevétele után két nappal, a mi száza
dunktól küldöttek ki egy ccczugot» az elrejtett fegyve
rek beszerzésére. Kellemetlen egy munka volt ez na
gyon ! A bosnyáknak családi ereklye ma is még a fegy
vere, hát akkor, midön minden egyes handzsárhoz és 
kováapuskához egész legendakör fűződött. El is tagad
ták a létezését és ha mégis rátaláltunk, olyan nyöször
gést vittek végbe, hogy bizony megesett volna rajtuk a 
szivünk, ha meg nem gondoljuk, hogy ez a «családi 
ereklye » pár nap előtt még erőse: n szerepelt az ellenünk 
vívott harczokban. 

Közel a régi török lovaskaszárnyához, melynek szé
les udvarán még Mátyás-korabeli rozsdás ágyúgolyóhi
sok hevertek, volt egy nagyon szük sikátor, a melynek 
házai korántsem érték be azzal, hogy török szokás sza
rint hátat fordítanak az utczának, hanem még· azonfe
lül félig a föld alá bujtak. Minden ház kis várnak lát
szott és mikor végigmasiroztunk a zeg-zugos sáncz
területen, hálát adtunk az Istennek, hogy nem kellett 
ezt a területet fegyveres kézzel külön kivívni. Mert sok 
vérontásba került volna ez a munka! 

Az utolsó háznál megállottunk és miután hadna
gyunk óvatosságból feltüzette a szuronyokat, bekopog
tattunk az alacsony, vassal kívül is, belül is bélelt 
ajtón. 

Olyan gyorsan nyitották ki, mintha már vártak volna 
bennünket. A ccportás» egy öreg férfiú volt, hófehér 
szakállal, félig törökösen, félig európai módra öltözve. 
Egészen elfogulatlanul viselkedett és két karját a mel-
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lén összefonva, nyájas szalern alejkummal üdvözölte 

parancsnokunkat. . .. 
A hadnagy kiválasztott öt embe1·t, a k1 vele egyutt 

ment a házba. Én is azok között voltam. Lementünk 
vagy tíz rozoga lépcsőfokon, végigkopogtattunk egy 
szük folyosón és benn voltunk a családi szentélyben: 
egy meglehetősen üres, nagy teremben, a mely felül
ről, üvegtetőn keresztül kapta a világosságot. 

Parancsnokunk szerb nyelven adta elő, hogy miért 
jöttünk, és fölszólította a ház urát, hogy adja elő, 

a mi fegyvere van. Mint bácskai fiú én is értettem 
sze1·bül, - a mi körülbelül azonos a bosnyákkal - és 
iíJy maradt meg emlékezetemben az egész beszélgetés. 

- Uram, - válaszolt az öreg férfiú, a ki minket 
idáig kalauzolt, - fegyverünk nincs ... Minek is 

, 
volna? Izrael nem barczolhat, mert az Ur haragja ki-
ütötte kezéből a kardot és rámérte, hogy a türelem és 
megadás fegyverével győzze le ellenségeit . . . Aztán, 
ha volna is, maguk ellen én úgy sem harczoltam volna, 
mert, nemde, hogy magyarok? 

- Azok volnánk ! - válaszolt egy kicsit elcsodál
kozva hadnagyunk. 

• 
- En és a családom Magyarország vendégei voltunk 

1861-ben, épen tizenhét esztendővel ezelőtt. Akkor tör
tént, hogy egy kegyetleoszívű basa kiadta a rendeletet 

' hogy minden zsidó takaradjék ki a villajetbőL Azzal 
gyanusította őket, hogy titokban fegyvert és lőport 
s~állítana~ a lázadó bégeknek. Én hát itt hagytam a 
hazamat es gyalogszerrel indultam a feleségemmel 
Magyarországnak. Mindenütt barátságosan fogadta.k, 
nevezetesen hitsorsosaim, a magyarországi zsidók része-



sitettek vendégszereteti:ikben. Fanosován történt, hogy 
feleségem megszülte egyetlen leányunkat, a kinek én 
hálából és jóleső visazaemlékezés kedvéért a Mad
zaarla nevet adtam. 

- Ez mind igén azép. öreg ! - mondta a had
nagy. - De nekem ki van adva a rendelet, hogy a há
zadat átkutaasam. Mert a parancs, parancs t 

Hozzá is láttunk. Kértük az öreget, hogy menjen 
előre és értesítse a háznépé t, nehogy a szokás ellen vét
Aünk, mikor ölret meglepjük - fedetlen arczczal. 
Ö mosolyogva j egyezte meg : 

- N em vagyunk mi mohamedánok, hogy fátyollal 
eltaka1jul\ a nő arczát. Az utczán megteszik, mivelhogy 
máskülönben kicsufolná öket a bamba tömeg. - de 
hogy ami asszonyaink lelki tisztaságát beszenyezhetné 
egy idegen férfiú tekintete, azt nem hiszszük. 

Hanem azért mégsem találkoztunk növel. Hallottuk 
azonban a suttogásukat magunk mögött. Különösen 
akkor, - s ijedten is hangzott egy kicsit, - mikor már 
végigjártuk az egész házat és egy alacsony vasajtóhoz 
értünk, mely olyan volt, mint a bejáratok a középkori 
gazdagok kincstárához. 

Az öreg keze reszketett, mikor a kulcslyuk nyilását 
kereste és a szemében különös ragyogás jelont meg, a 
hogy könyörögve fordult a. pa1·anosnokunkhoz : 

- Okvetlenül szükséges, hogy ezt is kinyissam ? 
- Nem segíthetek rajtad, öreg, - válaszolt a bad-

nagy. - me rt úgy sz ól a paranos . . . De miért nem 
akarod kinyitni ? N ~on drága fegyver van tán ott? 

-- A legdrágább. a mi zsidó embernek adatott. Az, 
amely harczolni S{lgíti kétezer év óta és eröt ad neki. 
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hogy elviseljen szenvedést, gyötrelmet, ~elki ~s t~.sti 
megaláztatást. A th óra . . . Ide hoztuk, 1de reJ tettük~ 
mikor az ostrom ala,tt egy ágyúgolyó átcsapott a tem
plom falán és az oreunt összezúzta . . . A thórát az a 
golyó sem bántotta ... 

A hadnagy egy khsé megsértődött. 

- Miért nem akarod nekem megmutatn i ? - kér
dezte. - Vagy azt hiszed, hogy keresztény ember nem 
tartja tiszteletben a más vallásbelinek szentírását? 
Vagy tán azt gondolod, hogy a nézésem megszentség
teleníti ? 

- Távol legyen tölem, hogy azt higyj em. De hozzá
nyúlni, kézzel érinteni azt, csak zsidónak szabad. N e
héz és egymagam föl nem emelhetem, ki nem hoz
hatom. 

Ekkor előléptem én. 
- Jelentem alássan, hadnagy úr,- mondtam ma

gyarul, - bennem megvan a szükséges kvalifiká.ozió : 
zsidó vagyok én is. 

Az öreg figyelmesen hallgatta a be8zédemet és jól
lehet, nem értett belöle semmit, kitalálta a gondolat
menetemet, mert most hozzám fordult: 

- Jehudi ató? (Zsidó vagy te?)- kérdezte. 
Egy kicsit meg voltam akadva, mert ámbátor gyer

mekkoromban szorgalma.san tanultam a héber tudo
mányokat, az idők folyamán sok elpárolgott az emlé
kezetembőL De összeszedtem magamat egyetlen, min
dent megmagyarázó mondás elejéig: 

- Halau á.chim anachnu ? Halan él ech od borónu? 
(Vagy nem vagyunk mi testvérek és nem egy Isten 
teremtett minket ?) 
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Az öreg odajött hozzám, szivére ölelt és megcsókolta 
az arczomat. Így kötöttem ismeretséget Pintó Benja
minnal, annak a háznak az urával. 

II. 

Egy hét mulva újból találkoztunk. Roshasono elő 

estéjén elmentem a templomba, hogy kadist mondjak 
abban az évben elhunyt édesanyámért. 

Mikor a bátyám kiséretében, a ki egy zászlóaljban 
szolgált velem, az egyszerű imaházba léptem, már a 
mairiv íroánál tartottak. B a mint a jiszgadalhoz ér
tünk, az én hangom is belevegyült az előimádkozó 
szavába. 

A templomban levők összenéztek, engem néztek és 
mikor a smojne eszerét befejezték, odajött hozzám egy 
gazdagon öltözött öreg férfiú, a kinek helye az oreun 
mellett volt és megszólHott : 

- Ugy-e, testvér, te vagy az a katona, a ki a mult
héten nálam járt? 

- Csakugyan én vagyok. 
- Udvözöllek testvéri ezeretettel és arra kérlek, hogy 

jer el velem te is, a kisérőd is vacsorára. Te mondád, 
hogy testvérek vagyunk, s nem is volna illő, hogy ami 
vérünk Rosbasono napján idegenek ~között költse el, a 
mit földi jóban adott az Isten. 

Hálás köszönettel fogadtuk el mindaketten a szivé
lyes meghívást, amely egy kis változatosságot igért a 
meglehetösen unalmas katonai étrend ben. Négy hónap 
óta, hogy cokkupáltunkn, egyebet sem ettünk, mint 
rizsben főtt húst és annyira voltunk, hogy dühbe ho-
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zott a urizs» szónak puszta említése is. Elmentünk hát 
templom után Pintó Benjamin házához. 

Milyen más volt az most, mint első látogatásunk 
alkalmával! Fényesen ki világítva a belseje. Ezüst lám
pák, ezüst áll ván y okon mindenfelé. Drága szőnyegek 
borították a szük folyosót, a hol én egy hét előtt botor
kál va a nappali sötétségben végigkopogtam. Keleti za
matú és illatú virágok, porezelián és ezüst edényekben 
kétoldalt, úgy, hogy az én kopott egyenruhám, me
lyen az istállószag valósággal elterpeszkedett, - hisE 
a kaszárnya, a melyben elhelyeztek, azelőtt istálló 
volt, - nem tudott hova lenni csodálkozásában. A nagy 
teremből nem látszott meg az üvegfedö, mert hófehér 
függönylepel borította. A'il üresség is eltünt, mert Inin
denfelé puha vánkosok kinálkoztak, apró asztalok áll
tak, valósággal roskadozva a gyümölcsök, üdítő ita
·lok, a dulcsászák és rózsaillatos sütemények terhe 
alatt. 

De ami még ezeknél is bizalomgerjesztöbb volt és a 
gazdagságnak képét adta, a nők jelenléte és a csillogó 
ékszer, meg a finom csipkedísz, mely ezeket az eleven 
virágokat ékesítette. Akadt azok között idősebb és fia
tal, szép és kevésbbé szép, de valamennyinek arczán, 
mint egy közös családi vonás, a jóság és az igazi nőies
ség. Ugy fogadtak, mintha igazán testvérük volna ez a 
szegény agyongyötört, külsőleg is elhanyagolt katona. 
Részvét, jóindulat és ezeretet sugárzott a tekintetükből 
és ekkor éreztem át először életemben annak a mon
dásnak a j elentöségét : 

- Hslau áchim anachnu? Hát nem testvérek va
gyun}; C? , a kik egy hitért szen vedtünk ? 

l.f.* 
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A fal mellett egy állványvn gyönyörű pipakészlet 
állott. Remek csibukok, drágakövekkel kirakott nargi
lék és opálköves dobozokban az illatos szultándohány. 
A háziúr észrevette mohó nézésemet és mosolyogva 
j egyezte meg : 
-A feleségem fényűzése. De jut majd belöle nek-

tek is. 
- A tied is bizonyára ? - kérdeztem. 
- N em a! Én nem dohányzom. Volt egy idő, mikor 

a gondűző füstfelhőbe elmerülni életem legnagyobb 
gyönyörűségének tetszett. De bekövetkezett a számüze
tés, a nélkülözés. A feleségem, a ki megszokta a do
hányt, nem tudott lemondani róla, kettőnek pedig nem 
telt. Lemondtam hát én, hogy ö neki jusson. S azóta 
csak ö dohányzik a mi házunkban . 

. . . Egész faji j ellemzést láttam ebben az egy vo
násban. Ime, a zsidó, a ki dolgozik, küzd, lemond, -
csakhogy az övéinek meglegyen minden, a mit szivük 
óhajt. 

A nők suttogva beszélgettek egymás között. Néha 
megütötte a fülemet egy lágy hang, ismerösnek tetszett, 
de mégsem tudtam, hova tegyem. 

- Milyen nyelven beszélnek? - kérdeztem. 
- Spanyolul, - volt a válasz.- Mert onnan szár-

mazunk. - S hozzátet1e reszkető hangon: - Négyszáz 
esztendeje, hogy onnan elkerültünk. 

· · · Négyszáz esztendeje? 8 erről a fajról merik állí- .. 
taní, hogy könnyen cseréli a hazát és azt az elvet 
vallja : ubi bene, ibi patria? 

Négyszáz éve, hogy elkerült onnan, mert egy örült 
király fanatizmusa kikergette a második hazából .. · 
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Vagyonától megfosztva, lelkében megtépve, kínzástól 
testileg elgyötörve ment át a spanyol határon a zsidó 
és szeme még mindig odairányítva, szive még mindig 
tele odahúzó vágygyal, a nyelv pedig, melyre gyerme
keit tanítja és ezerelmesének va,llomást tesz, még min
dig a spanyol nyel v. 

ITI. 
Én a háziúr mellé jutottam. Szerb nyelven beszél

gettünk és a hol az nem fej e zte ki eléggé gondolatain
kat, kisegített a losen hakaudes, a szent nyelv, amit 
őseink beszéltek egykor Palesztina földjén. 

Csodálatosan föléledt, megszaporodott rövid néhány 
óra alatt ebbeli nyelvkészletem. S nevessenek bár ki, 
de én azt hiszem, hogy minden zsidó em ber lelkében 
csak szunnyad ennek a nyelvnek tudása, alkalomra 
vár, mikor a mult föltámad, hogy ö is föltámadjon. 
Akkor pedig a zsidó ember megérti azt a nyelvet, még 
ha sohasem tanulta is . 

. . . Látom, nagyon elcsapongok már. Visz az emlé, 
kezet. Horgonyt vetek hát a hajójának és partra szá.l
lítok valamit a kincseiből. Ha nem is sok és nem elég 
értékes, csak rajtam múlik, de nem a kincseken. 

Sokat kérdeztem szivélyes házigazdámtól az okku
páczió elötti és alatti viszonyokról. A többi között azt 
is, hogy a bosnyák zsidóság milyen állást foglalt el a 
fölkelökkelszemben? 

Ö kifejtette előttünk, hogy a túlnyomó része nem 
rokonszenvezett a fölkeléssel. Sokkal inkább mi velünk, 
a kik maodátumot kaptunk a béke és a rend helyre
á.llitására. Kereskedés útján érintkeztek, ö és a többi 
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bosnyák zsidók a müvelt Nyugottal és onnan várták 
üdvüket, megszabadításukat, a bégek zsarnoksága, a 
török helytartók kapzsisága és nyomása alól. Szaloniki 
felől hozták ügynökeik a hireket arról a nagy háború
ról, melyben a török hatalom összetört és a bíztatást, 
hogy a jobb idők hajnala fölv~rradt. 

De ha akadt is volna, a kit rokonszenve a fölk elők 
ügyéhez csatol, nem talált módot arra, hogy azt tettel 
is kifejezze. A török nem engedte fegyverkezni a zsi
dót, a benszülött bosnyák eltűr~ minden lenézést és 
szenvedést a töröktől, hacsak kétszerte akkora rész jut 
belőle a zsidónak. Azt, hogy vele egy sorban harczol
jon, semmiesetre sem tűrte volna . meg t Idegeneknek 
nézte a zsidókat, most is, négyszáz év után is csak be
vándorolt spanyoloknak. 

- S nem volt arra egyetlen eset sem, hogy zsidó a 
fölkelök sorában harczolt? - kérdeztem én. 

Habozva, kelletlenül jött a válasz a házigazdám 
ajakáról: 

- Volt egy vagy kettő ... De azok nem számítanak, 
mert a kik odacsatlakoztak, haszonlesésből tették. 
Rablóbandába állottak, nem pedig szabadságukért har
czolók sorába . . . Hanem egy esetet mégis tudok, a 
mikor önérdek nélkül ment egy zsidófiú a fölkelők közé. 
Petrováczban történt, hogy hét esztendővel ezelőtt a 
keleti pestis kiirtotta az egyetlen ott élő zsidócsaládot 
és nem hagyott belöle életben csupán egy tízéves fiút. 
Mire mi megtudtuk a gyászos esetet és intézkedhettünk 
az árva gyermek sorsáról, elmult két esztendő. A fiú 
azalatt egészen elidegenedett tőlünk, basztalan hívtuk 
Bihácsba és kináltuk meg jobb sorssaL Mikor a fölke-
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lést szervezték, ő is beállt egy csapatba és ~ondják, 
hogy a legvitézebb harczosok közül való. Hogy mi lett 
a sorsa, nem tudom • 

. . . Megtudtam én később és el fogom mondani, 
egyelőre azonban elmondok egyet-mást azokból, a. mit 
azon az estén hallottam. 

A m.j bosnyák hitsorsosaink az okkupáczió előtt na-
gyon különleges és zárkózott életet éltek. Külön biró
ságuk volt, mely egyedül zsidók közötti ügyekben ítélt. 
Ezt az itéletet nem lébetett fölebbezni. Mas vallásbeli
ekkel való pörösködésben vegyes biróság itélt, a mely 
háromnegyedrészben mobamed vallásnakból és csak 
egynegyedrészben zsidókból állott. Képzelhető, milyen 
volt a zsidóember igazsága, ba töl·ökön kereste r 

A családi élet nagyon benső volt és tiszta. Az ottbon 
nyelve, mint már mondottuk, csaknem kizárólag a spa
nyol volt. A házban az asszony szabadon járt és kelt, 
födetlen arczczal fogadta látogatóit, a férje barátjait is 
beleértve, de ha kiment az utczára, a török azokásnak 
hódolva, sűrű fátyolt viselt. 

A gyermek nevelését az anya vezette, az oktatást, 
mely elsősorban a spanyol nyelvre, a zsidó történe
leml·e és a szentírás alapos tudására vonatkozott, a 
hitközség ellenőrizte. Magániskolák minden nagyobb 
községben voltak, a ki pedig többet akart a gyermekei 
számára, Szalanikibe küldte azokat felsöbb iskolára. 

Az iskola mindig a templommal volt kapcsolatos, 
többnyire annak előcsarnokában folytak az előadások. 
Ez különben a törököktől átvett szokás, kik ma is kö
vetik. 

Az érintkezés a két nem között, mielőtt a házasság 
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Jétr~jiítt, r.na.jdn~m eg~az~n azt a szokást l ö\·ette, a mi 
hajdan szoká.R volt Palesztina földjén. Ezen alig vál
toztatott a kétezer esztendő. Az ifjú és a leány csakis 
a leány szülőinek házában láthatták egymást s abban 
a. pillanatban, amint föltámadt az egyik vagy a másik
ban az érdeklődés gondolatja, gondosan el kellett ke
rülni a találkozást, - legalább is egy félévig. Akkor 
aztán elküldbette k~rőit az ifjú a leány szüleihez. Ha 
ezek beleegyeztek és megtörtént az eljegyzés. a mely
nek törvényes ereje volt, ismét találkozhattak a lány 
anyja jelenlétében. 

Az elválás nem okozott nagyobb nehézséget, de azért 
nagyon ritkán fordult elő . 

. . . Körülbelül ennyi, a mi megmaradt emlékeze
tomhan éR ba volna benne itt-ott tévedés, mentsék ki 
a hosszú idővel, azzal a huszonnégy esztendővel, a 
mely azóta elmult. 

IV. 
, 
]~pen kilencz nappal ama rám nézve olyannyira ér-

dekes est után jó messzire voltunk Bihácstól. Megjött 
a parancs, hogy az első zászlóaljt fölváltsuk a czirká1ó 
őrazolgálatban, melyet eddig a vilajetnek északi részén 
telj esi tett. 

Elindulásunk előtt bucaut vettem az öreg Pintótól és 
oaalácljától. Nem tudom,. miféle bogaram támadt, hogy 
mikor a kapuig elkísért, tréfásan odaszóltarn neki : 

- Ifa visszajövök, hírt hozok a petrováczi zsidó
fiúról, a ki elment fölkelőnek ! 

Ö is moaolygott és barátságosan integetett felém 
mindaddig, míg a nagy sánczkapú el nem nyelte az ala-
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komat. Egy óra mnh·a már visszhangzott a hegyi ös
vény lépéseink egyforma koppanásától és mentiink, 
mandegéltünk napokon át, zeg-zugos utakon. melyeken 
rajtunk kívül ember alig járt 

A kilenczedik napon tábort ütöttünk Lipács környé
ken, egy fensíkon, egészen közel az erdöhöz, mely a. 
körülfekvő hegyeket borította. 

Nyugodtak voltunk és teljes biztonságban éreztük 
magunkat. Egész czirkáló utunkon az ellenségnek nyo
mát sem találtuk, aztán pedig - épen ma délelőtt ol
vasták föl nekünk a napipSJ:·ancaban, hogy Bosznia tel 
j esen paczifikálva van. Most már igazán csak séta az 
egész katonáskodás ! 

Az esthajnali csillag békésen ragyogott az égen, mi · 
kor kijött a kapitányunk a sátrából és a nevemen szó
lított. A kezében egy csomó levelet éa levelezőlapot 
tartott. 

- Mondja csak, önkéntes, - kérdezte tőlem és ba
rátságosan mosolygott, - kik iH voltak sajátképen azok 
a Hazmoneusok ? 

A katonának nem szabad semmin sem csodálkozni, 
különösen ha a fölebbvalója kérdezi. Igy hát lehetőleg 
világosan, röviden és mégis kimerítően, - (c prompt, 

· bündig und dennoch ausführlich J> , mint a Dienstregle
ment mondja, - azt vé.Iaszoltam: 

- Jelentem alássan, kapitány úr: az egy papi csa
lád volt, mely az ó-korban sok bölcs és vitéz h öst adott 
a zsidó nemzetnek. 

- Igy már értem ! - mondta a kapitányom és át
adott nekem egy levelezölapot. - Az édesatyja. irta. 
Nem volt szándékom, hogy elolvassam. De szemembe 
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ötlött ez a mondás: <<Úgy viseljétek magatokat fiaim ' ) 

hogy méltók legyetek a Hazmoneusokhoz .. . l) Mi is a 
maga édesatyj a ? 

- Jelentem alássan, kapitány úr: az én atyám 
tanító. 

- Derék ember l Irj a meg neki, hogy tiszteltetem. 
- Jelentem alássan, kapHány úr, meg fogom csele-

kedni . . . S volna egy kérésem . . . 
- Mondja el. 
- Vagyunk itt tizen, mindannyian zsidóvallásnak 

és holnap lesz a legn agyobb ünnepünk, a Jomkipur. 
Szeretnénk összejönni ezen a tisztáson ma este és imárl
kozni Istenhez . . . 

- Csak rajta, fiaim! Szeretem, ha a katona nem 
fél az ördögtől és tiszteli Istent. 

Öt percz mulva együtt voltunk a kis tisztáson, az 
erdő szélén, a hova eljutott az esti szellötöl mozgatott 
fák rejtelmes suttogása. Gyönyörű őszi est volt, mély
séges csend honolt a tájon és a lélek szárnyaló áhíta
tának m.i sem állott útjában, mikor fölkereste Iste-

• j 

nét ... 
Látom még most is magam előtt azt a madarasi fiút, 

a ki előkeresta katonai fölszereléséből az oda nem tar· 
tozó, de őt soha el nem hagyó hófehér imaköpenyt. 
S a többinek is akadt a készletében egy, a mindennapi 
imádságra való könyv, sőt machzor is, a melyben az 
ünnepi imádság foglaltatott. 

A madarasi fiú előimádkozónak volt a fia és pompá· 
san értett az ösi imák és énekek előadásához. A szi
vünk mélyébe kapott velük. Sohasem rezgett át any
nyira, sem azelőtt, sem azután a lelkemen az áhítat, 
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mint azon az estén. Templomnak csodálatos szép volt 
a környezet. A hatalmas fák, mint egy domnak pillérei 
nyultak az égbe, a csillagok: mintha az elhunyt ősök 
lelkei lobognának fölöttünk és a gondolat, hogy ezer 
veszedelem után itt vagyunk mégis, hálát adhatunk az 
alkotónak életbenmaradásunkért, ihlettel töltött el 
minden szivet. 

A hogy buzgón imádkozom egysorban a többivel, 
egyszerre csak kettéválik velem szem ben a bokor és 
halk, nesztelen léptekkel jön ki abból egy bosnyák vi 
seletü fiú. Azt hittem, hogy kecskepásztor, a kit a ki
váncsiság csalt elő. 

Úgy jött, mintha valami ellenállhatatlan ösztön kény
szerítené. Megbűvölve az áhítatos hangoktól, tétován és 
akarata ellenére . . . 

Fegyver nem volt a kezében, oda sem néztünk hát 
néki. Tán ez bátorította föl, hogy mindinkább közele· 
dett és egyszerre csak azt veszem észre, hogy ott áll 
mellettem, belenéz az imakönyvembe és idegenszerd 
kiejtéssel bár, de egészen érthetően velem imádkozza a 
zsoltárt: 

ccÓvinu, malkénu, pszáeh sáré somajim liszfilo
szénu''· 

. . . Atyánk, király, tárd föl imádságunk előtt manny
országodnak kapuit . . . 

Elcsalta közénk az ősrégi zsidó érzés, a mely szivet 
szívhez kapcsol. 

N em tudott annak ellentállni. Lefoszlott szivéröl a 
fás~ltság rozsdája, a hideg közöny. Érezte, hogymost, 
e pillanatban közénk való. Eljött, hogy velünk együtt 
imádkozzon. 
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... Dc egysze1·ro csttk megszólalt a század ttombi. 
tája vésztjelző hangon, kettészakítva n1inrlen áhitatot. 
Hangzott a kA.pitány parancsot osztogató szava az éj 
csöndjében . Nem telt bele két peroz és a tisztás üresen 
1nararlt, sorban állottunk vo.lamennyien, a fegyvert azo
rong~ttva. 

Hirtelen megszólalt újból a kapitány hangja, kicsen
gett belőle a jókedv. 

- H át magához mi ütött, Fleischmann? - kérdezte 
a madal'asi fiútól, a ld az imént még clőinuídkozott ne· 
künk. - Miért viseli azt a febérséget ? 

Szegény Fiaischmann a nagy sietsógbon magán felej 
tette az imaköpenyt és szörnyen r estelte, hogy vele 
ilyesmi megeshetik. Mert nagyon rendszerető katona 
volt. A kapitány, látva zavarát, m egvignsztalta: 
~ Különben nem baj! Csak m enjen gyorsan bátra 

éR vesse le, nehogy azéipontul azoigáljon rninden .. . 
A mondat végét nem hallottuk. A bban a pillanatban 

megelevenedett az egész erdő. Pokoli üvöltés és orcHttía 
támadt. Hatalmas sortűz villant felónk. 

- Arczra le! - kiáltott a kapitány. 
Gépiesen engerlolmeskedtem én is . . . De mégis lát· 

tam, hogy kettévált a szemközti bokor . . . Ott á11ott tt 

cserjes nyilásában a petrováczi zsidófiú ... A kovás· 
puskáját arczhoz en1elte . .. Egyetlen lövés és szegény 
},leischmann hófehér imaköpenyén kerek piros folt je· 
lent meg ... 

it 

Billácsban voltam ismét négy hét mulva, mikol' ft 

petrováczi zsidófit\t a rögtönitélő katonai biróság ha
lálra itélte. }i'egyver volt a kezebou, mikor elfogták. 
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- 1\1:it kores~él a fölkelők között? - kérdezte a ka-
tonai biróság elnöke, hisz te zsidó vagy. 

Egészen egykedvűen válaszolt a fiú. Mintba csak 
magának beszélne, saját maga előtt mentené a csele
kedetét. 

A zsidófitít mindenki elhagytn .. . Senki sem tö
l'ődött vele ... Éhen halt volna, ha meg nem könyö
rül rajta a hajdamák, az erdők lakója. S mikor a baj
damák azt mondta neki: <~ Jer velem és harozolj azok 
ellen, a kik ránk törnek)) - ő elment és harczolt . .. 
8 mikor kezóbe adta a puskát ós azt kivánta, hogy lőj
jon n,zokr11J, a kikkel n.z itnént együtt imádkozott,- mit 
tehetett volna egyebet ? 

Ot perezezel kósöbb a bibácsi sánczokban eldördült 
hat puska. A szegény petrováozi zsidófiúnak ez volt a 
halotti nótája. 

Budapest. Tábo'ri Jlóbt1'/. 

GYgRl\lEKMESÉK. 

• 1. 

A KALÁOS . 

J<> pántok est. Az olsö péntek este, 
Hogy n.z n.sztal fej6n ~gy holy szn.bn.d, 
Hogy €'gy kn.rosszók elhngyott, elttrvnlt , 
Mert gn.zdájtírn. örök éj szakadt. 

A férj megtörve ül az ostobédbez, 
B nom üdvözölheti mt\r hitvesét, 
8 hil\.bt~ vtírjn. n.uyju. njn,kti.ról 
Három bohó kis gyermek a mesét. 
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Ah, azell>tt hogy csillogott az asztalt 
Kaczaj csengett s nem volt itt szenvedl>. 
És most. és most úgy véli, hogy az abrosz 
Egy végtelenbe nyúló szemfedl) . 

A. gazda előtt a fonott kalács állt, 
Beborította hófehér lepel. 
Foszlós, fehér volt s minden egyes morzsa 
Valami édes illatot lehel. 

De ime, a hogy felpillant, előtte 
Egy letakart kalács, mint egykoron . 
Igaz, nem lisztből - sárból összegyúrva, 
N em foszlós és belepte a korom. 

S megszólal Böske : N é z d, ozukros papuska, 
Ezt a kalácsot én sütöttem ám, 
Hogy itt legyen, mint eddig péntek este, 
A mikor még sütött jó mamám. 

Könyek között mosolyg az atyja erre, , 
Es Böskének egy édes csók kijár, 
S a szomorú, a sötét éj szakába 
Belopózik az első napsugár. 

2. 

GYÁSZFORDULÓ. 

A napok, az évek miJy gyorsan suhannak. 
Hogy nem látták egymást, kilencz éve annak. 

Az egyik testvérrel játszott tt szerenc~ e, 
Tudta a módját, hogy Fortuna szeresse. 
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A másikat pedig a tékozló élet 
Megrontá s vagyona hamar semmivé lett. 

A szegény és gazdag ellenséggé lettek 
S gyülölték egymást most, kik elébb szerettek. 

S kiJencz év után most édes anyjuk hantja. 
Mind a két testvért im vissza hivogatja. 

Talán a véletlen szeszélye okozza, 
Hogy anyjuk sirjánál őket összehozza. 

Avagy talán nem is a véletlen p1íve, 
Hivogatta anyjuk porladozó szíve. 

Gyászforduló napján találkoznak ottan. 
A szegényebb testvér rongyban és kopottan. 

Mellette kis fia, barna fürtii gyermek, 
Mint a friss vadvirág, mely az erdőn termett. 

Ott áll atyja mallett azétfoszló ruhába., 
A lyukas czipőböl kilátszik kis lába.. 

A másik testvér hord gyémántgyiiríit, lánczot, 
Mellette bársonyba fiacskája játszott. 

A szegényebb testvér kérleWen tekint, 
Mintha szólna : Dolgos leszek eztán megint. 

Mintha. így beszélne: Oh, bocsáss meg nékem, 
Megbíinhődtem én már, mit vétettem, régen. 

Hadd szünjék a harag az anyai sirnál. 
Mondd, így gyülölséggel, tova menni birnál? 
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Nézd a könyern uünt hull e fölszantelt rögre, 
Haragot ne hordjon szíved mindörökre l 

De a másik testvór reá tekint zordul 
8 hogy ne lássa, inkább a sirtól elfordul. 

8 núg a két testvér közt vége nincs a pernek, 
Kiváncsian nézi egymást a két gyermek. 

Néz csak, néz a szegény, hosszan irigykedve, 
Hogy a másik milyen bársonynyal van fedve. 

A gazdag meg lopva tekint a szegényre, 
F élig szánakozva, félig pedig félve . 

Kezében egy forint, amit adott atyja, 
Oda lép s a fiu zsebébe csusztatja, 

S szól : Nézze apus kám, milyen szegény gyermek l 
Neki adtam pénzem; úgy-e hogy nem ver meg ? 

Csókot nyom az apa fia homlokára 
8 a régi gyíilölség oszlik mint a pára. 

Testvéréhez siet s átöleli sírva. 
Tán e forró könyek leérnek a sírba. 

A szép lSszi napnak aranyos augára 
Mintha mosolyogna : V égre valahára l 

És a sírhant fölött a fffszál megrezdül, 
Őszi szél fuvalma suhant ott keresztül. 

l 

V agy az anyai szív a sírban megdobban, 
S attól hajladoznak a fíiszá.lak jobban? 



3. 

A. GONDOS KIS LEÁNY. 

Hideg, csikorgó téli nap, 
Fehér pelyhek hullonganak, 
És vágyam messze, oda von, 
Hol örökös a nyugalom. 

Amott egy sir, nincs jel se rajt, 
Fölötte csak a dudva hajt ; 
A síron kis leány pihen, 
S néz, vaj nem látja senki sem. 

Imája száll az ég fele, 
Mint kis madárka éneke, 
És forró könnye lopva hull ... 
Vaj ' érzi-e az ott alul? 

A zo-rd hidegség egyre nő. 
Vállán kis gyapjukeszkenő, 
Reá teriti sebtiben, 
Hol édes anyja lent pihen. 

Megkérd€zém : U gy an minek 
A keszkenő a sír felett. 
És szólt: Itt nyugszik jó anyám 
S a nagy h1degben fázna tán. 

Budapest. 

Az /M/1' Evkünyve 190.'1 
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Feleki Sándor. 
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EGY RÉGI NÓTA. 
Felolvastatott az Il\!IIT első vidéki felolvasó estéjén 

Debreczenben 1902 roárczius 9-én. ' 

Mikor Debreczen vidékén járok, a hol gyermekségem 
boldog esztendőit, a pillangó-kergetés bájos idejét töl
töttem, olyankor mindig eszembe jutnak a régi emlé
kek, a kedves emlékek, s fülembe csendül egy régi dal, . 
egy szomorú nóta: 

Szól a kakas már, 
Majd megvirrad ~ár ; 
Ha az I sten néked r endelt, 
Tied leszek már ~ .. 

Minden időnek meg van a maga nótája, de a régi 
nóta hangja kedvesebb, mint az új nótáé; amaz szebben 
csendül. 

Miért? Azért, mert a régi nóta visszahozza az ifjú
ságvnkat, az elmultat; elővat·ázsolja a múlt idők verő
fényes, bájos idejét. Az emlékek szinte belecsimpasz
kodnak a nóta zengő szálaiba és egyszerre csak elénk 
támad maga a múlt, maga az ifjúság, az élet tavasza, 
melyet most, a ~a reális milieujében szebbnek, ragyo
góbbnak és boldogabbnak látunk, mint amilyen a való· 
ságban lehetett valaha, régen. 

Egyszerre, egy napon, egy óra alatt vénülünk ki a 
gyermekezipökből s egy 1·eggel ott tafáljuk magunkat a 
mindennapi kenyeret hajszoló, az éhes, a telhetetlen 
emberek zsivajában. Egy napon arra ébredünk, hogy 
nem kergetjük többé a lepkét, nem építünk porból vá
rat, nem vágyakozunk többé azok után a haszon~alan 
örömök után, me1yek nemrégiben még boldogsággal 
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töltöttek el. Bzétfoszlottak a tündérálmok s a gyermek
évek boldog idejéből nem marad egyebünk, csak egy 
dal, a mit az apánk dudolgatott valamikor ; nem marad 
egyebünk, csak annak a csóknak emléke, a mit bucsu
zóul adott az anyánk valaha, régen. 

Ilyen emlékem nékem az a nóta, a mely mindig a 
fülembe cseng, valahányszor Debreczen vidékére téve
dek. De nem csak az én emlékem ez a nóta; emléke, 
nótája minden debreczenkörnyéki zsidóna-k száz esz
tendő óta, mert száz esztendeje, hogy egy öreg zsidó 
pap, a nagykállói rabbi megírta. Azóta egyre éneklik 
lakodalmi vígságban, esős őszi esték szomorúságában 
a nagykállai rabbi nótáját: 

Sz ól a kakas ru ár, Micsoda madár ? t 
Micsoda madár ? t Maj d megvirrad mái· -

Zöld erdőben, zöld mezőben 
Sét ál egy madár. 

A1·any szája., arany lába .. . 
Engem oda vár. 

p 

Várj madár, váTj l 
Várj madár, várj l 
Ha. az Isten n eked 1·endelt, 
Tied leszek már. 

--==:::::=== ---_ _ ____.=-

~é~ - f:: ;-; '- ~~ t~--
1'a/f. 

71 

(K6tára. szedte: dr. Molnát· Géza.) 



A vm·se egyszerű, naiv: a nótája szomorú. De hát 
így is jó azoknak, a kik éneklik jámbor zsidó lakodal
makon. Rendesen úgy éjfél után, mikor a debreczeni 
homoki bor, vagy az Érmellék tűzes nedűj e már felol
dotta a szíveket, mikor az aranyi~júság tánczra pet·dül: 
akko1· ősz szakáló zsidók, öreg irástudók egy sarokba 
huzódnak s a kiknek ajkát zsoltáréneknél egyéb soha 
el nem hagyta: rágyújtanak egy magyar· szerelmea 
nótára, szomorú nótára és éneklik hévvel, lelkesedve: 

Sz ól a l< ak as n1á1·, 
Majd megvi:nac1 már ... 

Ezzel köszöntik a hajnalt. 

:,c 

Maga a vers egyszerü, igénytelen. Afféle naiv nép
dal, mely nem alkalmazkodik valami túlságosan a 
poétika szabályaihoz; de a nótájában van valami, ami 
belémarkol a szív húrjaiba. Van ebben a dalban valami 
végtelen szomorúság, mintha a zsidóság ezredéves 
bánata sírna-rína ki belőle. 

Mi az, a mi ebben a nótában olyan szomorú? Miért 
bús a zsidó nóta ? Szomorú, mert könnyei vannak a 
búbánatnak. A zsidóságnak pedig minden időben meg 
volt a maga oka arra, hogy sirva. vigadjon. 

De meg van ennek a nótának egy másik érdekessége 
is. Az, hogy ez a nóta a magyar zsidóság egyetlen 
politikai nótája. Hogy allegória akar lenni, hogy szim
bolum benne a szerelmea vágyakozás, hogy politikai 
nótának van szánva, az kitetszik abból is, hogy a dal 
utolsó strófáját így éneklik: 



Szól a kakas m ár , 
Majd megvirrad már, 
Ji bune ham ikdu.<{ i1· Czion tem oü· ! 
Iv!iko1· lesz az m ár ? l 
Vesod nosir sit· choclos u vi1·no no uáúlP. ! 
Ideje volna m ár l 

Szabadon való fordításban, versbe szedve igy szól a 
két héber sor : 

Mikor épül a szent templom, 
A sors mikm· t elik be má1· ? 
Ujjongani sze1·etnénk újra l 
. . . Szól a kakas már . . . 

A fájdalom a boldogsággal, a ·reménység a kétségbe
eséssei ölelkezik a nótában. Annak a tűznek a lángjn. 
csap ki a sorok közül, mel.v a X-XI. század zsidóságát 
hevítette; mikor a Juda Halévik költeményt írtak arról, 
hogy felépül még a szent templom .. . , 

Alom volt az egész, a mely nem telj esült ; utolsó fel-
lobbanása egy nagy és szent vágyakozásnak, de elmult~ 
elenyészett. Nem maradt egyéb belőle, csak az emlék, 
meg J u da Halevi báj os költeményei. A nevezetes idők 
eltünt képei a~onban olykor megelevenednek, olykor 
kibontakoznak a múlt idők ködéből és az emlékek fel
támadnak mindannyiszor, valahányszor a zsidót bánt
ják. Ez a feltámadt emlék olvadt dall á a <'Sz ól a kakas 
má1· .. . l)-ban is. 

Valami különös véletlen, hogy a «Sz ól a kakas 
már ... 1> költőj ének tl.z ősapja ugyanabban az oi·szág
ban született, a melyben a legnagyobb zsidó poétának: 
J u da Halévinek a bölcsőj ét 1·ingatták, Spanyolországban. 
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A XVI. században, az inkviziczió véres éveiben mene
kült el a spanyol földről, a máglyahalál borzalmai elől, 
két testvér: Jechezkel és Eizik. Hosszas bolyongás 
után Magyaror szágba tévedtek és Szerencsen alapí
tottak új otthont. Eizik családjából származott rabbi 
Reb .Eizik, a n agykállói zsidó pap, a ki most száz esz
tendeje magyar nótát írt arról, hogy majd m egvirrad 
már ... 

Érdekes ember volt a nagykállói rabbi; érdekes az 
életefolyása is. 

Gyönge, vézna testű gyermek volt. Alig hogy föl
cseperedett, az apj a megházasította s a maga szárnyaira 
bocsátotta. Kereskedjék, éljen a maga emberségébőL 
A rajongó gyerek azonban sehogysem tudott bele
törődni az új sorba s egy napon otthagyta Szerencset, 
meg a feleségét s megszökött hazulról. Átgyalogolt 
Csehországba, a nikolsburgi rabbihoz: rabbi Reb 
Smelkéhez. 

Két esztendeig hallgatta a tudós pap tanításait; két 
esztendő multán aztán egy napon bevallotta a rabbi
nak, hogy neki bizony felesége van otthon, Szerencsen. 
Az ősz pap nem örült a felfedezésnek. 

- Micsoda ? N e ked feleséged van s te ott hagytad ? 
Lódulj azonnal haza! 

Eizik megijedt. 
- Aztán mihez fogjak otthon? - mondta félén~ 

ken. - Élhetetlen ember vagyok én, nem értek én 
semmihez ezen a világon. 

A rabbi gondolkozott. Kevés vártatva aztán meg· 
szólalt: 
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- Légy melamerl (tanító). 
- De rabbi, ahhoz tudás kell, én pedig nem tudok 

semmit. 
- N o, akkor légy rabbi - mondta a pap tréfásan. 
Ta ub Eizik, ie mit tehetett egyebet, nyakába vette a 

sátorfáját és m egindult hazafelé. Hosszú vándorútján 
eljutott Debreczenig.Fáradtan, elgyötörve ült az útfélen, 
a mikor an·a jött Jankev Fischnek, a nagykállói rase
kolnak a szekere. J ankev Fisch megszólította a fiút. 
Kikérdezte, hogy hova, me1·re igyekszik. Megsajnálta 
az elgyötört gyereket s hazavitte Nagy-Kállóra tanító
nak a fiai mellé. 

Ez úgy 1 780 körül történt. 
Künn a mezőn, a nagykállói homokos puszták kellő 

közepán építettek a tanító számára nádfödeles knnyhót. 
/ 

A kunyhó volt a lakás is, az iskola is. Itt lakott Taub 
Eizik elvonultan a világ lármájától, nem érintkezve 
mással, csak a tanítványaival, meg a pásztorokkaL 
Igazi poéta lélek volt s lassankint szerelmea lett a 
nagy természetbe, a homokos pusztákba. És ott a ter
mészet ölén, a puszták rengetegében nem volt más 
szórakoztatója, csak a biblia, meg ·a pásztor-furulya 
hangjasamint az édes-bús hangokat tornáczára hordta 
a kósza szellő : elhallgatta volna napestig. 

Szomorú volt a nóta hangja, mert minden pásztor
furulya bánatosan sz ól. De meg bánatosak voltak akkori
ban a nóták Magyarországon. Csak az imént áldozott 
le Rákóczi napja, csak az imént hunyt el a kuruczok 
csillaga s a pásztornép furulyája még mindig a vad-

* A Tan b ne·" ot vaMszíniileg József c sáRzár idejében vette föl. 

p 



kerti csatál:ól, meg arról mesélt, hogy «a tábor, a tábor 
zászlóit lehajtja a maj th ényi páston 1>. Még alig telt el 

akko1· egy félszázad esztendő, hogy megkötötték a szat. 
má1·i békét s még mindig arról szálott a nóta, hogy 
<t_.Vfegvi?~'rad még vnlaha, nem lesz mindig éjszaka ... » 

Vesztett csatálu·ól regélt a nagykállói pásztorok furulyája 
is, mert hát a nagykállai puszták nem messze esnek 
SzatmártóL 

Ebben a környezetben született m eg a nagykállói 
rabbi, reb. Eizik nótája: ((Szól a kakas már, majd meg· 
virrad már . . . 11 

A nóta pedig szét vitte a rabbi n evét, hírét szerte az 
országhan. Messzi földről zarándokoltak el hozzá ta
nácsért és a ki nála járt, az mind vitt tőle emléket, egy 
bús magyar nótát. 

Tűntek, múltak az évek s az idő legendás alakká 
tette a nótaköltő papot. A környékbeli lakosság mesét 
szött róla, meg a nótájáróL És a legenda szállott szájról
szájra, apáról fiúra. 

Egyszer künn sétált a mezőn - így beszéli a hagyo
mány - a mikor egyszer csak bús tilinkó üti meg fülét. 
Úgy tetszett neki, mintba ballotta volna má1· valahol 
ezt a nótát, de birtelenében nem jutott eszébe, hogy 
hol hallotta. Abban a pillanatban valami ellenállbatat
lan ösztön azt mondta neki : 
.. - Tanuld meg ezt a dalt, mert így rendeli ezt az 
Orökkévaló. 

A rabbi megindult a hangok után. Egy ismeretlen 
juhászember fújta a tilinkót. 

- ~l.'anits meg a nótá.1·a montltn, a rabbi. 
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A juhász elfújta a nótát a rabbi pedig csudálatos
képen első hallásra megtanulta a dalt. 

A legenda szerint n juhász attól a pillanattól fogva 
nem tud tn többé elfúni a nótát; de el is tűnt másnap 
arról a környekröl, seu ki sem tudj a, hogy hová lett. 

Ez a dal volt az, a melybez rabbi Reb Eizik késöbb 
magyar szöveget üt. 

Eddig a legenda. 
Hogy a nóta-legendából m ennyi a valóság, azt ma 

már nagyon bajos lenne eldönteni. A valószínűség az, 
hogy a poétikus lelkű magya.ros rabbinak megtetszett 
a pásztorok bússzavú km·ucznótája s mivel legjobban 
hozzá jllett a hangulatához : megtanulta, kuruczos szö
veget fundált hozzá. Késöbb aztán eltanulták tőle a 
hívei< és ha úgy esett, elénekelték a nem tisztán egyházi 
jellegű ünnepségeken is. E lvégre, a mit a rabbi énekel, 
azt istenkisér tés n élkül elénekelhették a hívek is. Késöbb 
aztán, mikor a körn rékbeli zsidóknak rosszabbodott a . 
dolguk és sza\akat kerestek a szenyedések kifejezésére, 
akkor szinte kinálkozott az alkalom, hogy minden 
szenvedésöket és reménységöket belemagyarázzák a 
nagykállói rabbi nótájába. 

Igy toldhatták hozzá a rabbi magyar nótájához a két 
utolsó héber sOJ·t. 

Egyébként a <l Sz ól a kakas má1· ... » kezde tű dal nen1 
az egyetlen magyar nóta. mely a Debreczen környékén 
lakó zsidók egykor n em tisztán egyházi j ellegü ünne
peken énekelnek. Nagyon népszerű például ez a nót-11: 

Túl a Tisziiu, - erről is, -
Áldjon meg az Isten is, 
T , d ' ' . ~ge rozsüm. eugem Is ... 
:\l~g n. ki föl Jl C\ ' C)t i~. 
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Vagy: 

PÁSZ1'0R ~URÁL\' 

Erdő, erdő, de magos vagy l 
Édes rózsám, de messze vagy 1 
H a az erdőt kivághatnám: 
A rózsámat meg1áthatnám. 

Nem érdekesség nélkül való, hogy mind a két nótát 
zsidó melódiá'ra éneklik és például az « Erdő, erdő,. de 
magos vagy ... 1> kezde tű dalba is - hasonlóan a nagy
kállói rabbi nótájához - új értelmet magyaráznak bele 
a Debreczen kö1-nyéki talmud tudósok. Szerintük ez a 
dal is allegoria ép úgy, mint a <<Sz ól a kakas már ... )) 
és az alatt a. kitétel alatt, hogy <<erdő, erdő, de magos 
vagy ... )) tulajdonképen azt kell érteni, hogy milyen 
nagy a zsidókon a <<g élesz)) , az átok. 

~ 

Hogy a nagykállói rabbi nótáj a nem csupán lakodalmi 
ének akart Ienni, az kitetszik minden sorából. Mikor 
ez a nóta született, olyan idők jártak akkor, hogy nem 
csoda, ha Czionra gondoltak a zsidók. Olyan idők vol
tak azok, a mikor még bottal mérték a jog· , törvény
és igazságot. A zsidó ki volt rekesztve a polgárt meg
illető jogokból és ki volt rekesztve a városból is. A fa1u 
szélén ütötte föl sátorfáját, ha ugyan a földesúrnak 
nem volt ellene kifogása. Megtűrt ember volt a zsidó, 
a kinek házat építeni, földet vásárolni nem volt szabad. 
Csak az adót, meg a 'Nfalkegeldet fizette hűségesen a 
zsidó. 

Debreczen is csak 1848 után nyitotta meg kapuit a 
zsidók előtt. Addig jóformán csak vásár alkalmával 
mehetett be a zsidó a c< puszták fővárosába ,> . Huszon-



négy óráig maradhatott Debreczen falai között ha \olt 
«türelmi bárczájau. Ha meg elmulasztotta a czédnla
váltást, akkor a pandur 12 bot-ot, vagy 12 korbácsot 
vert rá a városháza udvarán a mulasztásért. Meghálnia 
még türelm i bár ez á val sem volt szabad a város falain 
belől ; de ha szabad l ett volna is, ugyan ki adott volna 
szállást a zsidónak? l 

Teljesen azonban még Debreczen városa sem tudott 
meglenni zsidó nélkül. A XIX. század legelején a, deb
reczeni határban volt két korcsmáá a a városnak : az 
egyik korcsma neve volt <~Ponyvás 1>, a másiké n Gilá nyi ... 
Ezt a két korcsmát~ zsidók árendálták : a << Ponyvás n -t 
Áron Ábrahám, a ccGjlányi•)-t Steinfeld Mihály. Ez a 
két korcsmáros volt Debreczen két első zsidaja. 

Heti vásár alkalmával ebbe a két korcsmába tértek 
nyugovóra a vásáros zsidók. Nagy vásárok alkalmával 
meg valóságos szekérvár volt a két korcsma környéke. 

Hajdantahiresebbekvoltakadebreczeni nagy vásárok. 
Még Pest-Budáról is lejöttek a kereskedők, pedig vasut 
nem volt, az országutat pedig n em gondozta a vár
megye. Nehogy azonban nagyvásár alkalmá,al a deb
reczeni czívis tulságosan összekeveredjEln a zsidó kal
márokkal : a város végén, a Tizenhá.rom város mel
lett, ott a hol most a nánási viczinális vasutja halad: 
mély árkot ásatott a város. Ez az árok választotta el a 
zsidó kereskedő ponyvás sátrát a debreczeni iparos 
sátrátóL Túl az árkon a zsidó üzérkedett, árkon innen 
a debreczeni. 

Mikor aztán elmult az o1·szágos nagyvásár: a zsidó 
haza huzódott a portékájával ismét ft fnlnjábn R éJrlegélt 
a mint lehet&tt. 
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Csodálatos idők voltak azok a régi idők, mikor a 
debreczenkö1·nyéki ember csak az új pénzről tudta meg, 
hogy Budán vagy Bécsben nagy politikai változások 
vannak. Pénz, az aztán volt temérdek fajta. Volt paraszt 
forint, ko n vencziós forint, kurta forint, gyász forint, 
pengő forint, sájn forint; huszas, hatos, garas, batka, 
fitying. Volt kék hasú, piros hasú, zöld hasú, meg az 
Uristen tudná előszámlálni, hogy ~ilyen hasú bankó. 
A bankók hasának a színe változott csak, de az ér
téke mindig alatta állott a parienak. 

Mikor tavaly nyáron D~breczen környékén barangol
tam s gyűjtöttem a környékbeli zsidóság történetéhez 
az adatot : egy kedves öreg bácsi a következő épületes 
példát mondta el a különböző, egymást gyorsan követő 
pénzek illusztrálására : 

- rudja öcsém - mondta az öreg úr - a negy
venes évek valamelyikében, pontosan már nem emlék
szem, nagy volt a szárazság a vjdéken. Eső nem esett, 
búza nem termett s éhinség szakadt a kör~yékre. 

Elmentérn egy jómódú paraszt nemeshez, gondoltam 
csinálok vele valami üzletet. Tndtam, hogy van pénze, 
mert a régi törvény megvédte a nemest maga . ellen a 
törvény ellen is. Hivatalos személy nem mebetett a 
portájára, ha a gazda nem akarta. Ezt az állapotot 
aztán sokan a maguk hasznára fordították s megesett, 
hogy a környék összes lopott holmiját nemes emberek 
vásárolták össze, mert a nemest nem lehetett elcsukni 
orgazdaságért. Az én emberem is ilyen úton-módon 
szedte meg magát. Elmentem hát hozzá s azt ro ondtam: 
c(Kávás gazda! Álljunk össze vagy hárman sa Nyírség· 
ben vegyünk össze vagy ezer fo1·int ára búzát. Ott ter· 



mett az idén is. Idehaza aztán eladjuk, talún hoz valami 
hasznot. ,, El is me n tünk, hoztunk is életet. El is adtuk 
és tizenitat forint volt a bármunk tiszta haszna. 
A tizenhat forinton aztán megosztoztunk hárman 
s mindegyikünknek jutott tizennégy forint. 

Kissé elcsodálkoztam a különös osztozkodáson, de 
az öreg mindjárt megfejtette a rejtélyt. 

- Ön csodálkozik azon, hogy ha tizenhatot három 
részr e osztanak, hogy juthat egynek-egynek tizennégy. 
Pedig egyszerű a számítás, csak ismetni kell a régi 
pénzviszonyokat. A mi bármunk tiszta nyeTesége 
tizenhat forint volt pengőúen. Egy pengő forint pedig 
manapság egy forint öt krajczárnak feleloe meg s 
miután a tizenhat pengő fol"intot háromfelé osztottuk, 
jutott egynek-egynek 14-- J 4 sá,jn f'orint. Már pedig a 
sájn forintnak csak 40 kra.fczáT volt az értéke. 

Ennyiféle pénzzel számítottak a régi időben. Egy 
pár csizmának öt sáj n forint volt az ára, de ba rossz 
volt a termés és nagyon szorult idők jártak : akkor 
5- 6 pengő forintra is felsrófolták egy pár csizma árát. 
Egy köböl búzának négy ezüst huszas volt az ára, 
a rozsot három ezüst huszasért vesztegették, a zabért 
meg csak 30 garast l\ értek. A teldntély az ekebeli jószág
nál kezdődött. A kinek két 11 ekebeli jószág» járt ki az 
udvaráról az már ki!J!Jt'lme!l volt és rámás csizmát 
viselt. 

Csak a zsidó ma1·adt meg minden időben «csak 
zsidó >> -nak. 

Egyszerre aztán jöttek az új idők. Az apró viskók
ban kaszát köszörültek. Dobpergés, csatazaj tette han
gossá a hortobágyi pusztákat. F elvirraflt 1 R4.R. 
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A zsirló j s ott küzdött a csatasorban. Hogyne ment 
Yolnu, mikor veszedelemben volt a haza, mikor el akar
ft\k venni azt .a földet, melyen született, azt a földet 

' n, mely a mindennapi kenyeret termette. Aztán követ-
],ezett Világos. Világos után a Bach-korszak . .. 

De az ój szaka után virradás következik. Megvirradt 
a zsidóknt is. Megváltozott minden. Divatját múlt nóta 
lett a rabbi nótáj a.~ Nem voltak már «idegenek és zsel
lérek ezen a földön >> a zsidók. D ebreezen is megnyitotta 
kapuit előttük. A sámsoni zsidók voltak az első beköl
tözők; aztán jöttek a nyírség, a hajduság zsidói és nagy 
kereskedő várossá tették Debreczent. 

Igen megváltozott minden. Csak debreczenkörnyéki 
puszták poézise nem változott. Virágos most is, déli
bábos most is, csudásan szép kereteként annak a hala~ 
dásnak, a mely lerombolta a régi viskókat s palotákat 
épített helyébe, jogot teremtett a jogtalanság he
lyébe. 

És a régi idők hírmondójaként megmaradt az egyet
len magyar-zsidó politikai nóta a: Sz ól a kakas már ... 
Az öreg rabbi ajkán ugyan már rég elnémúlt az ének. 
Rabbi Reb Eizik ott porlad a nagykállói te:r;netőben, 
de az emléke ma is él; sírjához ma is elzarándokolnak 
halála évfordulóján, Ádár hónav 7 -ik napján, a jám
borok. 

* Azóta osak egyszer lett divatos nóta a. «Szól a kakas 
wó.r ... » az alföldi zsidók közt: a hires eszlál·i -pör tárgya· 
lása alkalmával. Talán semmi úgy nem jellemzi az akkori 
haugulatot, mint az a körülmény, hogy ez a divatját mult, 
fólig már elfelejtett nóta ismét előkerült a mult idők emlé
keinek lomtárából és ujra népszerü lett. 
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Örök nyugó helyét egyszerű emlék j elöli. Ö maga 
szerkesztette meg a saját sírfeliratát. Ime : ~ 

j/l~ 

i'"i'-r ~'i i'"l""N ''i ?'i:-1 
:""1'~:""1 N":i ~l',~j' 

r-r~", , ,., -,p~v".,v 
1~~ ito~~ =,-r:-t "v 

w-r,n', C",M" T C"V~~ 
to"~i'M i-rN 

Ez a sír felirat tökéletesen jellemzi az ös z pap nagy 
szerénységét. Nagy tudós volt, nevét szárnyára vette a 
bír s el vitte külsö országokba is, de nem a hírére, nem 
a tudományát·a volt büszke, hanem arra, hogy becsüle
tefi, jó zsidó volt. 

-+c 

Zsidó lakodalmakan pedig, úgy éjfél után, mikor 
megered a jókerlv, az öregek meghuzódnak egy sarok
ban és a kiknek ajkát zsoltár éneknél egyéb soha el 
nem hagyta: 1·ágyujtanak egy profán szerelmea nótára, 
de az a nóta oly bús, olyan szomorú . . . 

Budapest. Rísztot> 1lfihály. 

* Itt nyugszik Rabbi Reb Eizik Nagykálló szent községé
nek rabbija. Becsület~s zsidó volt. Meghalt 70 éves korában. 
Ádá.r 7 -ik napján, 5589. 
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KORDA GYURI MEGTÉRÉBE. 

1. 

Korda Gyuri jogászgye1·ek a világát könnyen élte, 
Ifju h evét elernyeszt{) robotmunkán nem fecsélte. 
VaJahonnan Tisz{~ntulról a gyorslábu kedves posta 
A b<5séges garasokat pontosan kezébe h ozta. 
Valahonnan Tiszántulról minden hónap elsejével 
Be kopogtak a garasok héberbetűs kis levéllel : 
<<Édes fiam >> oz állt benno cc imádkozom teéretted, 
Hogy ho. ezt az ü·ást kapod, ép legyen a tested-lelked, 
Imádkozom Adonaihoz mel't megadott annyi kincset, 
Hogy utadra tövis helyott gyümölcsöt és rózsát hintsek; 
Imádkozom Adonaihoz hogy mint egykor jó apádra, 
Lépteidre, tetteidre ugy tekintsen s~ázszor áldva. 
Imádkozom Adonaihoz: oltalmazza szived, elméd, 
Hogy ne feledd teljesitui a vallásunk szent kötelmét l'' 

2. 

Korda Gyuri eleinte hüh követte anyja szavát, 
Mindon szombat s ünnepnapon áhitattal templomba járt, 
Mécsest gyujtott, kaddist mondott, tfillint rakott, czicziszt 
Hogy ne érje tréfi ajkát buzgón viselt arra gondot. [hordott, 
Heted napját minden h étnek megszentelnj n em mulasztá, 
S ez napon egy s~egény társát vendégül mind ott marasztá, 
Kovásztalan kenyé1· került husvétkor az asztalára, 
Hanukakor rámosolygott viaszgyertyák fénysugára. 
A J omkippur magas napján tisztafehér talisz t öltött, 
8 esttéH estig imaszó közt föl se vette a nagy b()jtöt. 
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3. 

Korda Gyur i igy élt, igy tett néhány álló esztendeig, 
Nem is látta, nem is bánta, hogy társai kinevetik, 
Nem is érzé, hogy körülte egészen más a. l evegő, 
Nem zavarta, hogy m ellette majd mindenki hiteszegő. 

De miként a szinaranynak fényét az idő lemossa 
És rniként jó aczélra is leülepszik piszkos rozsda ... 
Lassan-lassan olyanná lett uz ő hires jámborsága 
Mint ha többé élőcsiga ujncsen benn a kagylójába. 
Ajka mozgott, lába eljárt, de a szive már .nem érzett, 
Megmaradt a külső forma, de tartalma elenyészett. 
S aztán azt~n .. . mint a bokor mely virágát hullatgatja 
Egy nap ezt a ... más nap azt a szép szokását hagyta abba. 
8 aztán lassan minden gúnyra nagyon érző lett a. lelke 
S napról-napra magát mindig jobban-jobban elrestelte. 
A míg végül szégyenében olyan perczhez is elére 
Hogy szinte megharagudott anyja szokott levelére. 
Haragudott ... aztán többé reá nem is hederített, 
S világért sem árulá el semmiben az ősi hitet. 

4 . 

Do ha Korda Gyuri urból valóságos póse vált is, 
Nem csökkenté ez a métely az ő régi azorgalmát is. 
~inden tanár megkedvelte, minden fokot jól megálla. 
Ugy hogy egyszer e levél ment anyja messzi hajlokába: 
•Büszke szivvel jelenthetem az örömhírt éd's anyámnak, 
Hogy kitiinőn tettem le ma a doktori végvizsgámat, 
~övő. szombat ~élelőttjén avatnak fel díszben, fényben, 

m1ért hogy JÓ anyácskám nem lesz ott az ünnepélyerr ? 
O rniért az ut oly hosszu? Mért a vonat olyan rázós? 
Ó miért hogy drága anyám gyenge már az utazáshoz ! 

Az UfiT Évkönyue 1903. 
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Harmadik nap Tiszántulról mint a villám sebbel·lobbal 
Tá,ira.t jött pár sz{ik szóval, de jelentős tartalommal: 
cHolna.pután megérkezem, karjaidban leszek este 
Ifju lettem, egészséges, szivem feléd száll repesve 1 • •• 

6. 

' 

Korda Gyuri e szavakra olyan víg lett mint a gyerek, 
Hirtelen nagy jókedvében majd hogy nem hányt bukfen
Szeme ragyog, arcza ég a viszontlátás örömétűl, [ezeket. 
Szerető hű fiúszive szinte kábul, szinte szédül. 
De nem soká ... egyszerre csak az eszébe jut valami, 
S marczangolva tépik mellét bubánat és kín nyilai : 
cPóse lettem l Apikórosz! Jó anyácskám ha meglátja, 
}!eghasad a hívő szive gyötrelmébe, fájdalmába. 
De nem látja . .. igen igen gyarló voltam, gyáva, hitvány, 
A kisértés ördögének rést engedvén, ajtót nyitván. 
De nem lettem végleg rabja! Kikergetern mindörökké, 
Édes anyám te segits, hogy meg ne ejtsen soha többé l 
Hogy ne férjen közelembe hitetlenség gonosz férge, 
S l'érem meg ne fertőztesse közönyösség álnok mérge. 
Igen igen! ~fás akárki bánnit szóljon, bármit tégyen 
Engem már nem tántorít meg, meg nem téveszt léha szé
~yiltan vallom a vallásom, nem tagadom a hitem meg, [gyen . 
... • yiltan hozom áldozatom én Adonai istenemnek, 
A ki engem idáig vitt, jó anyámat ide hozza 
A ki sorsom, útam létem, így gondozza, kormányozza l 

7. 

S Korda Gyuri hfi buzgalmát hamaroRan meg is kezdé, 
A mezüzét ajtajának félfájára lrifüggeszté. 
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Megszenyezett edényeit uj, tisztákra becserélte, 
A cziczist is megcsókolva visszarejté kebelére. 
Tfillint rakva elxebegte r ég nem mondott imádságát, 
s megnyugodva, emelt fővel, várla anyját, a jót, drágát. 
Emelt fővel ment anyjával szép magasztos ünnepére 
S vele aztán írnaszóra a templomba hogy betére 
S hogy utána boldog-büszkén egymást forrón átölelték, 
Egy nagy érzés jár ta által mindakettő jámbor lelkét. 
aKi megvédett, hogy népünket bajveszélyek le nem győzék. 
Hála a nagy Adonain ak, örök h ála és dicsőség l, 

Budapest. Lenhei Flen:t~iJ;. 

AZ Ó-ZSIDÓ ISKOLA.* 

Régi bölcseink egyik étől, a ~ részt vett a palesz ti
nai zsidóság ujjáélesztésének munkájában, miután 
Róma J eruzsálemet legyőzte, egy ima maradt ránk, 
melyet olyankor mondott el, mikor az iskolából távo
zott. Az ima így bangzik: l) <• Köszönet neked, Istenem 
és atyáim Istene, hogy életem sorsát azoké közé he
lyezted, kik zsinagógákban és iskolákban ülnek és nem 
azoké közé, kik szinbázban és czirkuszban ülnek. Én 
fáradozom és ők fáradoznak, én kitartok és ők kitar
tanak; de én a paradicsom kedvéért fáradozom, ők 
pedig az enyészet örvénye kedvéért fáradoznak. ,, 

* Bécs ben, 1902 január 8-áu tartott felolvasás, a • Gesell
s~haft zur Sammlung und Conservirong von Kunst- und bisto
nseben Denkmalern• ez. társulatban. 

1

) Nachunja L. Hakkána. j . Berákbót 7 d: más verzióhan 
h. Berá.khót ~R h. 

J 6* 
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l~zen imáLttn a t ö1<életeB megelégedés rnellett, me
tyet a j ám bo1· irástudó hivatá!:lában talál, a zsidó ku l
tura óa a görög-római kultura között fonn álló ellentét 
i ~; plnsztikus kifejezést nyer. A görögök szinbáza és a 
ró1rutiak czirl\nsza, a pogány életkedvnek ezen két in
tézménye, melyeket Palosztina zsidói saj át országuk 
vároaajban is megfigyelhottek, az ő szemükben külö
nös ismertető j ole i voltak a pogány müveltségnek, 
moly Izraél vallásával és erkölcsével annyira ellen
kező szell emű volt. Úgyszólván e szellem megtestesü
]ésónok tekintették a szinházat és czirkuszt. 

Ezért a ezentirás ama tilalmát, 2) hogy ne kövessék 
tt népolr szolrásait, egy régi magyarázat 8) a szinházra 
ós czirkuszra vonatkoztatja. A csúfolók ülése, melytől 

a zsoltárkönyv első ve1·se óv, Rabbi Méir, a második 
század ünnepelt tanítója szerint, egyet j elent a szin
házzal és czirkusz szal. 4) Méir egyik kortársa Elija pró
fétának tulajdonHJa azon kij elentést, hogy a föld azért 
inog, mivel szinbázat és czirkuszt kell hordania, ho
lott Izraél szentélye romokban hever. 13) AbbSin a go
noszban, kinek istentelen gondolkozását a tizennegye
dik zsoltár ostorozza, a ba1·madik század egyik pa
lesztinai predikátora Ezsaura, vagyis Rómára ismert, 
melynek gyaJázatosságai, a mindenütt felá,llított bál
ványtemplomok, szinházak és czirkuszok a föld kerek
ségét betöltik. 6) Egy másik Izraél községét a próféta 

11
) Levitiaus lt:s,~. 

1
) Szifrú. az id. helyre. 

4
) T6szofta Ah. zár a 2,u ; Ab. 

diR. Nátán ~8,11; v. ü. b. Abc'H1a 

zhra 18 ''· 

r,) Nehórái, j.Berákh. t3 c.; 
S6ché1· t6b, Zsoltár 18,s-rn. , 

0) Sámuel b. N aohmáu, So· 
chér tób, ~soltár 14,t·r~. 
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szavaival 7) szólaltatja meg : c<Nem ültem a mulatozók 
körében, a pogányok szinházában és czirkuszában, 
hogy velük ujjongjak".8) És egy harmadik a zsidóság
nak a jövőben a pogányság fölött kivívandó győzel

mét azon jóslattal jelzi, hogy eljövend az idő, malyben 
szinház és czirkusz Izraél tanainak hirdető helyeivé 
válnak. 9) 

És valamint Palesztina zsidó népének a görög-római 
kultura minden fényével és bűnével, minden vidám
ságával és érkölcstelenségével együtt a szinházban és 
czirkusban vált különösen szembetünővé, ép úgy látta 
a tulajdon, örökölt kulturáját a zsinagógában és is
kolában megtestesülve. A zsinagóga, mint a közös is
tentisztelet, az egybegyült község nyilvános oktatásá
nak szinhelye,- az iskola, az ifjuság tanításának és a 
felnőttek közös tanulmányának szinhelye : mindkét 
intézmény a különleges zsidó kultura alkotása, a 
minthogy mindkettőnek együttesen · a zsidóság meg
mentése és fentartása volt feladata. 

Hogy miben állott a zsidó kultura különlegessége, 
mily módon tudott érvényre jutni saját hazájában a 
görögök és rómaiak kulturáj ával szemben, erre a két 
évezrednyi távolságból a világtörténeti szemlélődés 

jobban megtanít, mint a korábbi korszakokban lehet
séges volt. Ma nem fogunk a régi Izraél kulturájának 
oLy alkatrészeket tulajdonítani, melyek nem tartoztak 
hozzá; nem fogjuk, 1nint az ó- és középkorban ko-

7
) J01·em. 15,u. 9) J<)s?.é b. Chanina, Megilla 

M) Abba b. Káhana, Peszikta ti a. 
H9b. 
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moly gondolkozák egész komolysággal tették, Izraél 
prófétáit és bölcseit görög :filozófusok és kutatók ta
nítóivá megtenni; sőt inkább elismerjük, hogy Izraél 
hivatása nem a müvészetek és tudományok megterem
tése volt s hogy e téren inkább vett, mintsem adott 
volna. Csakis vallása és a vele elválaszthata.tlan kap
csolatban lévő ethika által vállott Izt·aél alkotó kul
tm·néppé és a nemzetek szövétnekévé. A gondolkodás 

· világossága az igazi istenismeret folytán, az érzés 
nemesbülése, a kötelességtudás kiélesülése, az élet és 
feladatainak szentesítése a valódi istenismeretben gyö
kerező erkölcsösség által, ezek Izraél különleges kul
turáj ának lényeges elemei és ezek tették a zsidóságot 
hivatottá arra, hogy a népek tanítója legyen és 
az emberiség erkölcsi átalakulását előidézze. 

Iz1·aél kulturájának első, teremtő korszaka a szent
írást hozta létre, mely azonban nem maradt a múlt
nak holt emléke, hanem tovább élt a néppel és új 
életet keltett a népben, melynek kebeléből származott. 
A tóra parancsaiból és elbeszéléseiből, a próféták be
szédeiből, a bölcsek és költők szavaiból ugyanazon 
szellem áradt ki, mely ezen iratok alkotóiban élt. És 
az új kulturkorszak, a · mely a régi iratokkal való 
foglalkozásban és a.zok átalakulásában gyökerezett, ez 
a második tmnplomról elnevezett kol"siak legsajáto
sabb terméke gyanánt az írástudást hozta létre és 
egyszersmind azon intézmé:qyeket is, melyek által az 
egész népnek megadatott, hogy benne 1·észt vehessen. 
Ezek a zsina,góg.a és az 1'skola intézményei. 

A sokféle változás és megrázó események alatt, 
melyP.k a második templom idejében a zsidó nép küls~ 
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történetét iTányítj ák, mindkét intézmény fejlődésa és 
erősítése csendben ment végbe. A perzsák uralmát 
felváltja a görögöké, Egyiptomét a syr; Antiochus 
zsarnoksága a Makkabeusok küzdelmeit és győzelmeit 
eredményezi; egy új , n emzeti királyságnak a rómaiak 
mindent elnyelő hatalma vet véget; a procuratorok 
elnyomás!1i az utolsó hősi küzdelmet idézik elő és a 
fővárossal és a szentélylyel együtt romba dől az állami 
önállóság végső maTadéka. De a romok közill ki
magaslik templom és iskola, mint egy új létnek erős 
vára és mint valódi kulturhely azon szellem tovább· 
fejlesztése és továbbfenntaTtása számára, mely bennök 
kifejezésre jutott. 

És midőn egy kiváló babylooiai tanító a negyedih 
században a kilenczvenedik zsoltár első szavait így 
paraphrasálta : 10) <<Ó uram, te menedékünk voltál 
minden nemzedéken át a zsinagógákban és iskolák
ban, l) ez nem csak szellemes magyarázata a biblia 
szavának, hanem utalás is a történelmi igazságra. Az 
Isten által való elhagyatottság érzete nem verhetett 
gyökeret, míg zsinagógák és iskolák tevékenységet fej
tettek ki. Hol található Isten? Kérdé egy prófétai 
igére 11

) czélozva Palesztina zsidóságának egyik nagy
tekintélyű vezetője a hatmadik században. Erre így 
felel : A zsinagógákban és iskolákban. 12) Kortársa, 
Rabbi Jiczchak, a szellemes irásmagyarázó, mondta ki 
a merész szót : Valahányszor a zsinagógákban és is
kolákban összegyül Izraél, Isten dicsősége ott. jelen 
van.18

) A zsinagógákból és iskolákból kiinduló szelleuli 

10
) Rába., Megilla 29 a. 

11) J , . esaJa. ö5,e. 

111) Abáhú, j. Bera~h. 8 d. 
13

) Peszik ta 193 a b. 



ébresztésre az Énekek Éneke 14
) szavai utalnak, melye~ 

ket allegorikusarr Izraél községének szájába adnak . 
Én alszom, de sz i v em ébren van ! 15) · 

Már BiJeám, a pogány jós is a zsinagógákat és is
kolákat 16) dicsőítette Jákób sátrai- és Izraél lakóhe
lyeire 17) vonatkozó dicsőítésében, mint ezt hívő lélek
kel föltételezték. És ép így a második század egyik 
pogány bölcsének tulajdonítottak egy kijelentést, mely a 
zsinagógáknak és iskoláknak a zsidó népre való párat
lan j elentőségét emeli ki. Gadarai Oinomaos volt ez, 
Rabbi Nléir barátja. Mondását a következő költői el
beszélés tartalmazza : 18) Egyszer elj öttek a pogányok 
gadarai Oinomaoshoz és megkérdezték: Hogyan győz

hetjük le ezt a népet? El·1·e azt felelte : Menjetek szerte 
és figyelj étek meg zsinagógáikat és iskoláikat. Míg 
ezekből kihallatszik az iskolás gyermekek csengő 

hangja, semmit sem tehettek ellenök. Mert így jöven
dölte nekik ős atyjuk: 19) <<A hang Jákób hangja, a 
kéz Ézsau keze. Míg Jákób hangja kihallatszik a zsi· 
nagógákból és iskolákból, Ézsau kezének - Ézsau 
Rómát jelenti - nincs hatalma fölötte. 1> · 

A zsinagógákat - mint ebből az elbeszélésből is 
kitünik - mindenek előtt oktatási helyeknek is te
kintik. Azok is voltak, nem csak azért, mert az ott 
összegyül t község a szentirás szavaiból és a felol va
sáshoz csatlakozó magyarázatból okulást merített, 

1
') Én. éneke 5,2. 

1 &) Sir rabba. e. h. 
16

) Num. 24,&. 
17

) Szanhedrin 105 b. 

18) Gen. r., 65. fej., Ékha l'. 
prooemiumok 2. sz. ; Pesziktft 
121 a (Abba b. Ká.hana). 

1 9
) Ge11. 27 ,22 . 
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, hogy Phno a zsinagógákat iskoláknak nevezi,20
) 

ugy · b t " 'kt "l el ekben a zsidók m1nden szom a on az ose1 · o 
:ö~ölt bölcselettel foglalkoznak és a hol mindenféle 
erkölcs taníttatik; 21) hanem a szó azoros értelmében 
véve oktatóhelyek voltak, minthogy abban a régi idő
ben a :fiatalság első oktatá.sa r endszerint a zsinagó
gában folyt le. 21) Ezért a n émet zsidók azon nyelv
használata, mely a zsinagógát iskolának (Schule) ne
vezi, már az ó-korra nézve is történelmi jogosult
sággal bír. 

Zsinagóga és iskola az ó-zsidó homiletikában, mely
nek sokhangú dicsőítő ka.rából nehány kijelentést idéz
tem, egységet képez. Mint intézmények is elválaszt
hatatlanúl együvé tartoznak és kiegészítik egymást. 
Midőn a zsidó nép az önálló n emzeti lét külső köve
telményeitől meg volt fosztva, bennök találta fel annak 
lehetőségét, hogy sajátos kulturáját fenntartsa és át
térjen az új létalakra_, amely számára a nemzetek kö
zött ki volt j elölve. De különösen az iskola az, mely 
elsőrendű történelmi tényező gyanánt az új létalakra 
való átmenet idejében páratlan működést fejtett ki. 

Hiszen a zsidó nép az állami önállósága elvesztését 
követő első századokban a nemzeti közösségnek oly 
képét nyújtja a történet buvárának, melynek legmaga
sabb érdeke a tanulás és tanítás, mely egyetlen nemzeti 
kincsként a tanulás és tanítás tárgyát: az Írást és az 
atyák hagyományát őrizte, melynek vezérlő osztálya 
a mindenki előtt nyitva álló tudósok osztálya és 
melynek egyetlen látható tekintélye a főiskola volt. 

:.o) Philo, Vita. Mosis Ill, 27. l!J.) L. alábL, 265. L 
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Az ó- zsidó iskolai élet, malyből az egész nem
zeti lét gyujtópontj ává vált főiskola ·keletkezett, ez 
okból nagyjelentőségű tárgy az Izraél múltjába el
merülö történelmi szemlélödésre nézve. Hogyan fejlő. 
dött a zsidó iskola Palesztinában a második templom 
idej ében, Iniben állott szervezete, mik voltak leg
szembetünöbb ismertető jelei, miben láthatjuk taní
tása czélját és eredményeit, eiTe akarok következő fej. 
tagatéseimben röviden utalni. 

l 

Az ó-zsidó iskola kezdeteiről, a mint Palesztinában 
a második templom idejében kifejlődött, nincsenek 
semmiféle tudósításaink. Azon lörténel1ni rníí, mely
ből historiai ismereteinket a babyloniai számüzetés 

~ utáni első két évszázadról merítjük s a mely magában 
foglalja a most egymástól különválasztott és héber 
bibliánk végén lévő: Kt·ónika, Ezra és Nechernja 
könJ'eit, egyetlen egyszer tartalmazza azon szót 
melylyel később valamennyi rangú tanulót jelölnek 
meg, a taJ.míd 22) szót, s ezzel az énekes iskolákra 
czéloz, melyek JeruzsáJem szentélye mallett fennállot
tak, s malyekben hivatott meaterek a zsoltárok éne
keseit, a levita énekkarokat kiképezték. 

De ezen történelmi mü más érdekes adatokat és 
tudósításokat tartott meg számunkra, malyekből ké
pesek vagyunk az ó-zsidó iskola eredetét megismerni. 
Ezráról, az írástudóról azt beszéli, hogy gondolatait 

ld) I. Krón. :;lf>,a. 
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arra irányította, hogy az Isten tanában bnvárkodjék 
és Izraélben törvényt és jogot tanitson.28

) Azután ele
venen ecseteli az első nyilvános taníta!:;/, melyet Ezra 
avatott egyénektől támogatva, J eruzsálemben tartott. 
A ker. időszámítás elötti 445. év ama nevezetes tisri 
1. napj át, melyen Ezra a levitákkal oldalán az össze
gyült népnek a tórát felolvasta és értelmezte, 24 az 

ó-zsidó iskola születésnapjának tekinthetjük. Mert 
Ezra által tartott ama tanítás tárgya, a tóra, fötárgya 
maradt azon tanító tevékenységnek, mely J ernzsálem 
és Judrea iskoláiban kifejtetett. 

Bár ezen iskolák felállításáról mit sem tudunk! fel
tehető, hogy már Ezra maga kezdte meg annak a 
megvalósítását, a mi életének egyik főfeladata \Olt. 

hogy Izraélben a tórát tanítsa. Azon intézmények 
közt, melyek a hagyomány neki tulajdonít, 25) az isko
lákat nem találjuk ugyan, de a babyloniai talmud 
egy helyén 26) - igaz, hogy apokryphnek tart{)tt he
lyén - azt olvassuk, hogy Ezra. elrendelte, hogy ta
nítók tanítók ;nellett a.lka.lmazta.ssanak. mivelhogy a 
kartársak versenye folytán a tudomány szaporodik. 
Ez adat belsőleg igaz, mert a. szentföldi iskola. Ezrát 
tényleg alapítójának tekintbette és ebbeli érdemét a 
nyelvhasználat is megörökítette. A szófér szó, mely
lyel Ezra. hivatását mint irástudóét. ki a széferrel. a 
könyvvel Xa't' S~OXTJV foglalkozik, j elölik, a későbbi 
századokban az iskolamestert jelentette, de egyszer
smind a régi irástudókat is, kik Ezra követ-ói és mü
vének első folytatói voltak. 

18
) Ezra 7 ,to. 

"') N eh. 8,1-e.. 
~) Bába Kamma S!a. 
•J Bába Batra !l l aluL 
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Ezeket a régi irás tudókat a hagyomány a nagy 
yyiUekezet {ér'(iainak 27

) is nevezi, ama döntő gyüle
kezet emlékére, a mely néhány héttel Ezra nyilvános 
tanitása után Jeruzsálemben megtartatott és a maly
bon az égósz nóp képviselői ünnepélyesen kötelezték 
mngukat Mózes tanának megörzésére.28) E nagy gyü
lokozet férfiai oly tételt állítottak fel, 29) melyet az 
ó-1.sidó iskola alapgondolatának tekinthetünk. A tétel 
így hangzik : 

11 [(épezzctek ki sok tanulót». E tétel a vezető fér
fink elé azon czélt tűzi ki, hogy a tanulást sokaknak 
tegyék lehetövé és hogy az iskola körét kiterjeszszék. 

Ezt az alapgondolatot a Krónika egyik elbeszélésé
hen is felismerhetji:ik. Itt ugyanis azt olvassuk, so) 
hogy Jósáfát király egy többnyire levitákból összeál
litott collegiumot, mintegy tanító bizottságot küldött 
ki, hogy a népet az ország minden városában a tó
rára tanítsák. A Krónika szerzője ebben az elbeszélés
bon azt a feladatot, melyet Ezra és követői maguk 
el ó til ztek, már J ó sáfá t király által telj esítteti és a 
buzgó levita előtt lebegő ideál megvalósítását, a mint 
oz gyakran történik, a dicső multba helyezi. 

Hogy ez az eszmény, a mely az egész országot, 
Judma összes városait felölelő tanintézmény, lassan
ként megvalósult, jelenti egy felette érdekes hagyo
mány. a mely a palesztinai ifjuság nyilvános oktatá
sának történetét lapidáris rövidséggel adj a ~lő. E hagyo
mány közlője Ráb, Babylonia legnagyobb tekintélye a 

") An~6 K~n~~zet Hagge
ve) Neh. ~,.. [th\la. 

Ile) Misna Ábót 1,2. 
30

) II. Krón. 17,v. 
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Ill században, az iskolaügy nagy barátja és fejlesz
tője ; de mindeneset.re régi palesztinai hagyományból 

merítette. 
A traditio így hangzik: 81) Kezdetben minden atya 

maga oktatta fiát i kinek nem volt atyja, nem része
sűlt tanításban. Később eh·endelték, hogy J eruzsálem
ben iskolák alapíttassanak, melyekbe a vidéki gyerme
]reket is fel kellett hozni. Ezután minden kerület ka
pott iskolát, de a tanulók már érettebb korban, mint 
16- 17 évesek kerültek · az iskolába, kik, ba a tanító 
szigorú volt, ellenszegültek és elma1·adtak. V égre J ó
zsua ben Gamala elrendelte, hogy az ország minden 
helységében 82) a gyermekek számára tanítókat alkal
mazzanak és a gyermekeket 6- 7 éves korban hozzák 
az iskolába. 

Bár a palesztinai iskolaügy eme története nagyon 
is mesterkéltnek hangzik, mégis bizonyos, hogy 
históriai valóság magva rejlik benne. A nyilvános 
iskoláztatás lassan előrehaladó meghonosításának em
léke j egeczesedik itt ki : először a főváros, azután a 

· kerületi székhelyek, végre az ország összes városai 
kaptak iskolát. A ke1·ületi iskolákról szóló adat a ke
rületet egy ritka szóval 88) jelöli, a mely, mint Ne
chemja feljegyzéseiből tudjuk 84) a perzsa uralom kor
szakában Judea kerületeit j elölte. Ugyanezt a szót 
egy másik hagyományban is találjuk, a mely az egyes 

81
) Bába. Ba.tra 21 a. 

a») E 'k . szo : trnlDden tarto-
mányban • néhány kéziratban 
és régi idézetekben hiányoz
nak és Esztér 8,t7 (v. ö. 9,1ut) 

ana.logiája által bele jutottak 
a talmud szövegébe. 

88
} Pélekb . 

84
) Nehem. 3, e, u, !4- tS. 
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kerületek és vá1·osok számára felállított törvényszé
keln·ől sz ól. 85

) Ez a sz ó igen világosan utal a pet z sa 
korra. A törvényszékek felállítása és az iskolák meg. 
honosítása az egyes kerületekben tehát bizonyára a 
pe1·zsa korszakban az Ezra után következő században 
történt. 

A palesztinai iskolaügyre tartozó utolsó rendelke
zés hagyományunk befejező adata szerint egy fél év
ezreddel Ezra után bocsáttatott ki és szerzőj e a má~ 
sodik templom gyors egymásutánban ·váltakozó utolsó 
főpap j ainak egyike volt, kikről a történet csupán dicste
len tetteket jegyzett feL De képzelhető-e, hogy oly 
mélyreható rendszabály, a milyen az ifjuság általános 
iskoláztatása, ily időben és ily szerzőtől ered ? Az a 
kor, melyben J ó z sua ben Gamala - vagy ben Ga
maliél - mint főpap alig két évig müködött, 86) sze
rencsétlen forrongás kora volt. Az önkényeskedő pro
curátorak igája sulyosa.n nehezedett az országra és a 
nép közvetlenül a rómaiak elleni nagy és kétségbe
esett harcz kitörése előtt állott. Alkalmas volt-e ez a 
kor arra, hogy az egész országra kiterjeszkedő, békés 
művelődési munkát czélzó rendszabályt keresztül vi
gyen? És ba a rendelet tényleg Józsua ben Gamalá
tól indult volna ki, megvalósíthatták volna-e az utána 
következő háborús években, és gyümölcsöket érlelbe
tett volna-e úgy, hogy a ·szóban forgó hagyomány köz
lőjének állításaszerint ennek volna köszönhető, hogy a 

3tí} Makk6t 7 a ; T6szefta 
Szanhedrin, 3. fej. végén. L. 

• még T6sz. Bikkúrim 2,e, a 
~senge áldozatna}\. kerijl~tek 

szarint gyülekező bemutatói· 
ról. 

36) 63- 65 K1·. -q, 
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tóra Izraélben feledésbe nem me nt? Továbbá, hihető-e , 
hogy a főpapi máltóság egyik viselőj e, mi.után e hi
vatal tekintélyét rég elvesztette és a nemzet mozgató 
erőivel összefüggésben nem állott, vitte voln~ diadalra 
a farizeusok, a régi i.Tástudók örökösei által képviselt 
irány alapgondolatát, az ifjuság oktatásának általáno
sítását? 

Ily történelmi valószínűtlenséggel szemben meg
engedbetjük magunknak, hogy a hagyomány szövegét 
kügazítsuk, miáltal ez a fontos adat igazi történelmi 
összefüggésébe kerül. Bátor vagyok föltenni, hogy itt 
névcsere töl'tént. 

A hagyomány eredetileg nem J ó z sua ben Ga maláról 
szólt, hanem e név egy régibb viselőjéről Józsua ben 
Perachjáról. 

Józsua ben Perachja Hyrkan János főpapi uralkodó 
korában müködött, mint az irástudók feje, mint az 
akkor először a farizeus név alatt a történelem vilá
gosságába lépő nagy párt vezetője, a mely befolyását 
és hatalmát csakis Hyrkan uralkodásának utolsó évei
ben volt kénytelen a sadduceus pártnal\ átengedni. 
Ebben az időben a makkabeusok felkelésa és győzel
mei által előidézett vallásos és nemzeti fellendülés 
tetőpontját érte el Judeában. Ez a kor minden más 
ko1·nál alkalmasabb volt arra, hogy a farizeismus 
szellemében gyökerező ilyen rendszabályt, a milyen az 
egész országra kiterjedő iskoláztatás volt, megalkos
son és keresztülvigy en. J ó z sua ben Peracbja ·egyetlen 
mondása, a mely az utókorra szállt, ezt a férfiút 
kiválóan alkalmasnak tünteti fel az iskolaügyre vonat
kozó rendszabály megalkotás~ra. J elmonda ta. melyet 
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az Atyák Mondásaiban 87
) olvasunk, a tanulásra v t ona. 

kozik és így bangzik : Szerezz magadnak tanítót é 

végy magadnak tanulótársa t l Ez a mondás az Ó·zsid~ 
iskola története szemponijából különben sem közörn. 
bös, mert ebben ta.láljuk először azt a két szót, me. , 
lyek a tanító és kolJega állandó megjelöléseivé vál· 
tak. Az egyik, ráb, mester, tanító, rabbi alakjában a 
tudós n1egtisztelő czimévé is vált és a másik, chábér a 

' mely általában a társat, de Józsua benPeracbjamondá-
sában a tanulótársat jelenti, később szintén önálló 
jelentésre tett szert, mert vele jelölték a tudós kolle
giumok tagjait vagy pedig általában a tudósokat. 

Ha ezen, megvallom, kissé merész, de aszóban forgó 
korok éé férfiak körülményeinek megfontolása mellett 
jogosult föltevés szerint nem a főpap, Józsua ben 
Gamala, hanem a kétszáz évvel idősebb írástudó, 
J ó z sua ben Perachj a volt a palesztinai általános isko
láztatás megalapítója, akkor érthetővé válik egy másik 
hagyomány is, a mely az épen megbeszélt és kiigazí
tott, az iskolaügy successiv fejlődésére vonatkozó 
hagyomány körébe eddigelé semmiképen sem volt 
beleilleszthető. E1ne másik hagyomány 88) szerint 
ugyanis Simon ben Sétach volt az, a ki elrendelte, 
hogy a gyermekek iskolába járjanak, más szóval, ő 
hozta be az általános és kötelező ifjusági iskoláztatást. 
Simon ben Sétach pedig Józsua ben Perachja tanít
ványa volt s egyszersmind utódj a, mint az írástudó~ 
feje. Simon ben Sétach volt az, a ki, midőn Janna~ 
Sándor a farizeusok ellen irányuló véres üldözései 

'17) Misna Ábót 3,,. 118) J er. Kiddúsin, K fej . végén (3'2 c d). 



AZ Ó-ZSIDÓ I SKOLA. 257 

. t , tek pártjának befolyását helyreállította és egy 
vege er ' . . , , k , . t k . 
. · · t 1dósítás szaval szennt 89

) a torana regt e tn-
1egl t di ki 'l " b 'k ' t a ét visszaszerezte. Salome Alexan ·a ra yno e es 
: r;lkodása és Simon ben Setáeh erős vezetése alatt 
az irástudás virágkora. köszöntött be. A farizeusok 
erőre kaptak és befolyásuk előtt meghajlott a nemzet 
nagy többsége. Ez ismét alkalmas idő volt az iskola 
megszilárdít!tsára. A mit Józsua ben Perachja megkez
dett és a mi J a:Q.nai Sándor üldözései éveiben telj esen 
keresztülvihető nem volt, azt Simon ben Sétach ismét 
megindította. Rendelkezése úgy tekinthető, mint taní
tója és elődje rendelkezésének megújítása és kiegé
szítése. 

Most úgy képzelbetjük a dolgot, hogy az általános 
iskoláztatás Palesztinában nem úgy, mint eddig hitték, 
csupán kapuzárás előtt, Jeruzsálem utolsó napjaiban 
honosíttatott meg, hanem hogy ez az intézmény 

· akkor már kétszáz év óta működött azon hatalmas 
befolyás eredményekép, a melyet a farizeusok a has
moneus királyság napjaiban a szellemek fölött nyer
tek, de egyszersmind állandóan emelkedő erkölcsi be
folyásuk soha ki nem apadó forrásakép is. Csakis, ba 
így képzeljük a történelmi fejlődést, hozhatjuk vele 
összhangzásba azt, a mit a második templom utolsó 
századának két tanujától hallunk a zsidó nép neve
lési ügyéről. Alexandriai Philo fajbelijeinek vallásuk
hoz való ragaszkodásáról következőt mondj a: 40) (( Mint-

.hogy törvényeiket isteni kinyilatkoztatásnak tartják, 
és ezekre zsenge gyermekkoruk óta taníttatnak, a tör-

311
) Kiddúsin 66 a. 

Az li\!JT Évkönyve 19()8 

.w) Legatio ad Cajum 31. 
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vény ek képeit lelkükben hordj ák t> . És J osephus, azon 
idők történetirója ezt mondja: 41) <cMindennél többet 
törödünk a gyermeknevelésseb . Ugyanő még íg 
nyilatkozik: 42

) cc Nálunk bárkitől lehet a törvények~ 
kérdezni és ezeknek minden rendeletét könnyebben 
fogja elmondani, mint a saját nevét. Minthogy öntuda
tunk ébredésével kezdjük a törvényeket tanulni, lel
keinkbe úgyszólván be vannak vésve. • 

II. 

Ha a J eruzsálem el pusztulását követő századokban 
Palesztina zsidó köreiben a hajdani fővárosról és 
fényéről megemlékeztek, akkor a fájdalmas vissza
emlékezés tárgyai közé iskolaügye is tartozott. Azt 
beszélték,48) hogy közvetetlenül a katastropha előtt 

Jeruzsálemben 480, más pontosabb adat szerint 394 
zsinagóga volt és hogy minden zsinagógához két 
iskola tartozott: egy alsóbb fokú iskola a biblia taní
tására és egy felsőbb fokú a hagyományos tan tanítá
sára. Megemlékeztek továbbá a cc nagy házróz ,,, mely
Iyel egy bibliai kitételre 44) való czélzással J óchánán 
ben Zakkái iskoláját jelölték, ki az utolsó nagy irás
tudó volt, a ki körül Jeruzsálemben tanulók gyüle
keztek. 

Ez a visszaemlékezés Jeruzsálem utolsó napjaiból 
az elpusztulás előtt létezett ó-zsidó iskola szervezeté-

41
) Contra Apionem I, 12. 

'') U. o. II, 18. 
48l Hósája, j. Megilla 73 d, 

j. Ketub6t 35 c, Ékba rabb. 

prooemiumok, 12. sz. ; u. o. 
1,2-re; Sir r. 5,12-re; b. Ketub. 
105 a. 

" ) II. Kir. 2519. 
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ről a legfontosabb adato~ szolgáltatja. Jó~~áná~ b~n 
Zakkái iskolája volt a főiskola, malyben IfJak es fer
fiak a meater szavait lesték, tanításait kérték, kérdé
seire feleltek, vagy pedig egymást tanulmányaikban 
előbbrevitték az által, hogy a tárgya.t közösen előadták 
és rej tegették, hogy mindenki közölte azt, amit tudott 
és kikutatott, hogy kérdéseket és ellenvetéseket hoz
tak fel egymással vitatkozva. Ez az iskola, a mely 
Hillél és Sammái, Semája és Abtaljon és az irástudók 
előző fej ei iskoláinak tevékenységát folytatta, arra volt 
rendelve, hogy a palesztinai zsidóság mentsvára és 
egy új fellendülés kiindulópontj a legyen. 

Midön a római sereg a pusztulásra szánt fővárost 
ostromolta, Jócbánán ben Zakkái abban a szörnyű idő
ben már J abnéba helyezte át 'iskoláját, amely ott kezdte 
történelmi hivatását teljesíteni. Ezen iskola története, 
a mely évtizedes eredményes tevékenység után a had
riánnai kor zavarai és viharai közepette más helysé
gekbe helyeztetett át és végül a Tiberiási-tó partján 
állandó helyet talált, képezi - más palesztinai és a 
babyloniai iskolák történetével kapcsolatban - bosszú 
időn át a zsidó történet fötartalmát. Hisz a történet
írás az egész korszakot amaz iskolák tagjairól a tan
llák és antárak korának nevezL 

Mialatt a nagy főiakolában a zsidó n ép történelmi 
léte lüktetett, az ifjúság nevelését szolgáló iskola foly
tatta csendes tevékenységát és szakadatlanul teljesí
tette a müvelödés reá háramló munkáj át. Ezen iskola 
két foka a tanezéiból eredt. Az ifjúságet először a 
~zentiroda.lomba vezették be, hogy a bibllát olvashassa 
es megérthesse: azután sajátítsa el a hagyományos 

!7* 
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magya.rázatok, szábályok és tanok a szóbeli ha , 
mányban megőrzött és egyre növekedő kincsét A~) o

nak ketté osztása h·ott és sz ó beli tanra 44°) a~ i. k:~t~ 
Ire t té osztására vezetett. A J eruzsálem iskoláira vonat
l{o~ó már említett adatban az elsőfok u iskola ne, r· 
B rfl /t /1{( - szé(e:r, a könyv há:tia, a felsőbbCoku iskoltt 
neve B él h Tal111.ud) a tanulás -háza. Az el ső névvel 
máshol is jelölik az iskolát, a m ásodikat azonban nem 
basználják és a főiskola rendes neve; B éth llttJJt.'idrri:-i, 
ki szorítja. Az iskola két fo kának megfelelőleg a tanítók 
iH l<étfélék voltak: bibliatanítók, kiket a régi Rzóferim 
n évvel n eveztek, és a hagyo1nány vagy 1\Iisna tanítói, kik 
Masnim-nak neveztettek. Minden községnek köteles
sége volt, hogy mindkét fajta tanítót alkalmazzon. 
A 2. században Simon ben J ó ch ai Palesztina elpusz
tult voltára tekintve és kortáTaait intve, ezt mondta: 46 

Ha Izraól országában városokat látsz, melyek töl<éle· 
to~:~on elpusztíttattak, akkor tudd meg, hogy ez bünte
tés azért, 1nert nem fizettek tanítókat, kik a7~ ifjúságot 
n bibliára és hagyományra oktatták volna. A harmadik 
században a patriarcha a tiberiási főiskola bá,rom ki
váló tagját megbízta a palesz~inai városok ifjúsági 
iskoláinak inspiciálásával és meghagyta nekik, hogy 
mindenütt. a hol szükséges, biblia- és hagyománytaní
tókat alkalmazzanak. 46) E szemleúton a h árom tudó 
ogy helységbe került, a mely mezőőröket tartott, de 
tu.nitókat nem. En·e figyol~eztették a lakosokat, hogy 

u a) L. Ha. b hát a l a: !:izifré, 
I>cut. 3~,1o · re; Szifl'á., Lev. 
~6,.a·r~. 

~) J er. Chagign 76 c; re
sz ikta. 120h; Ékba 1·abb., prore-
miumok 2. sz. ' 6

) U. o. 
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t\ váro jgRzi őrzői a néptanítók.47) - A zsoltárköltö 
za,~át nz út ismerőiről, kiknek az Isten üdvét fogjrL 

routatni,Js egy régi magya.rá.zn.t a biblia és hagyomány 
tnnítóira vonatkoztatja, kik az ifjúsfígot hü odn.adó.. sal 

oktatj ák.40
) 

Hogy némely köz ég néptanítót nélkülözni volt 
kénytelen, kiviláglik a talmud amaz érdekes értesíté
sébő}, melyben H. Chijj a, I. J ú da kortá.rsának érdemei t 
dic. öíti.60) A sajátkezűleg foglyul ejtett szarvasok bőré
llől tekercseket készített, malyekre a pentateuchus 5 
könyvét írta; ezután 5 gyermek közill egyet-egyet meg
tanított 1- 1 könyvre és min<legyiket arra kötelezte, 
hogy a megtanult könyvre a többi négyet iR okta.sAa; 
hasonló módon tanitott meg 6 fiút a Misna hat rend
jére. Ezért a kölcsönös u. n. Bell-Laneaster-féle oldJt
tásmódra emlékeztető elj árásért, melyet a buzgó tudó A 

különbözö helyeken alkalmazott, a patriarcba lelkes 
dicsárotét érdemelte ki. 

Az emberi élet korszakairól szóló ismert mon
flás 61) azerint a gyermeket a biblia tanításra a betöltött 
5-dik, a hagyomány tanítására a 10-dik évben kell 
fogni. De azon r égi rendelet szerint, melyet eddig 
Józsua ben Gamalának tulajdonítottak, az isko1ai köte
lezettség a hatodik vagy hetedik évvel kezdődött. 
Azon szabályok között, melyeket Ráb, Babylonia nagy 
tekintélye, egy iskolamesternek adott, 62) azt a tilalmat 
is találjuk, hogy hat éven aluli gyermeket ne vegyen 

"') u. o. 
48

) Zsolt. 50,ia. 
101 I.e\'. r., 9. fej . elojén: 

51') Ketub. 103 h, B{tba Me
czia 85 lJ. 

r.1) MisnaÁb6t, V. f('j. \'f.gú1. 
:í-J) .HáLa JJatra ~1 rt. 
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fel. Egy népies szabály, melyet egy másik babyloniai 
tudós, Abáji, közöl, a hatodik évet nevezi azon idő
pontnak, melyben az oktatást meg kell kezdeni. 

Az iskolakötelezettség szá'mára felső határt nem 
ismertek, de úgy látszik, hogy a tizenharmadik év, a 
vallástörvényi nagykorúság kezdete, 54) ilyen határt al
kotott. A ha1·madik században vhágzó R. Lévi aga .. 
dista költött elbeszélésében Jákób és Ézsau nevelésé
Től 65 azt olvassuk, hogy mindketten tizenhárom éves 
korukig az iskolába együttjöttek-mentek. Ezután útj aik 
elváltak: Jákób a felsőbb iskolákat ke1·este fel, Ézsau 
pedig a bálványtemplomoka t. Az emberi életkorszakairól 
szóló már említett mondás a tizenötödik életévet 
nevezi a felsőbb, a talmud szóval j elölt tanulás kez
detének. - Josephus tizennegyedik é vét jelöli első 

tanulmányainak befejező pontjául. Önéletrajzában azt 
beszéli, 66) hogy mint körülbelül tizennégy éves ifjú a 
tudományban annyira előrehaladt, hogy a főpapok és 
a város előkelői felkeresték, hogy tőle a törvény kivá
lóan alapos magyarázatát hallják. Josephus azonban 
nem látogatott nyilvános iskolákat; mint előkelő fő
városi család gyermeke, testvérével együtt magántaní
tóknál tanult; forrásainkban különben sűrűn említtet
nek magán tanítók. De a 1Yazareth-beli .József nevű 
ács fiáról, ki később a kereszténység alapítója lett, szin
tén azt beszéli a gyermekségére vonatkozó tudósítás, 57

) 

hogy tizenkét éves korában szüleivel a zarándok-

ro) Ketub. 50 a. 
M) Miena Ábót V. fej. végén; 

Gen. r. 6H. fej. (Eleázár b. Si
mon). 

:í&) Gen. r. 63. fej., Tanchúma 
B. Tóledót 2. 

56
) Vita, 2. fej . 

:;7 ) Lukác~ en1ug. 2, 41 s kö,·. 
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ünnepre J eruzsálembe jött és a templomépületben, a 
tudósok között ülve, figyelt és hozzájuk kérdéseket 
intézett és valamennyiüket bámulatba ejtette eszessége 
és feleletei által. 

Arról, hogy valaki, ki az iskolai oktatás jótétemé-
nyében nem részesült, miképen pótolja érett korb~n 
az elrnulasztottakat, megható példát nyújt a nagy 
Ak1. ba, kinek gyermekkora az első század közepére 
esik. Az erre vonatkozó, bár későbbi korból eredő 
elbeszélés 68) mutatja, hogy miképen tanultak és taní
tottak és kiegészíti képzeteinket az ó-zsidó iskoláróL 
Akiba már negyven éves volt és még semmit sem 
tanult. Egy napon Lyddában a kút mellett ült és a. 
kút szélén egy kivájt követ látott. Ki vájta ki ezt a 
követ? kérdezé. Azt felelték: A víz, a. mely napról
napra a köre csepeg. Ekkor át villámlott agy án ez. a 
gondolat: ha a víz a kemény követ kiváj hatta, nem 
lesznek-e képesek a tannak szilárdságra nézve a vas
hoz hasonlított szavai szivemet megpuhítani? Azonnal 
elhatározta., hogy tanulni fog. Fiával együtt elment az 
iskolába és kérte a tanítót, hogy mindkettőjüket ok
tassa. Apa ·és fiú együtt ültek a tábla egy-egy végét 
fogva, melyre az ábécze betüi közönséges sorrendben és 
különböző csoportosításokban voltak irva és ily módon 
lettek az olvasás elveibe beava.tva. Ezután következett 
a bibliatanulás a tóra harmadik könyvéveL Midőn 
Akiba a szentirást megtanulta., elment EN!=erhez és 
Jó z su ához, J óchánán ben Zakkái hires tanítványai
hoz, hogy vezeesék be a hagyományok ismeretéhe. 

:.s) ÁIJ. di U. Nátán 6. fej. (ed. Hehechter !H. l.) 
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Midőn Akiba a hiblia egyik m ondatát megtan lt 
' b l t · ' k t t · u a' a magany a vonu v1ssza es u a ta m.1nden bet(i k 

j elentőségát ; ép így gondolkozott később a hagyom~~ r 

m egtanult tételeirőL E zu tán tanítóihoz kérdéseket inté>. 
zett és ellenvetéseket tett. Ily módon sajátította el Akilia 
lassanként az egész tudományt és a tan legnftgyobb 
meaterévé vált Izráélben. 

Ezen elbeszélés két részlete külön figyelmet érde
mel: a tríblrik használata mint első taneszköz és a 
biblia tanításnak kezdése Mózes harmadO,; könyvével. 
A táblákat, malyekre az ábécze különféle b etűcsoportok
ban volt írva, a forrt-ísolt máshol is említik 15 9) Az á.bócze 
titkaiba vttló beavatás természetesen az olvasás okta
tásának kezdete volt, melylyel kétségtelenül ar. írás
tanítás össze volt kötve. Egyízben találunk 00) czélzást 
arra, hogy a tanító az írástanításnál a tanulónak a kezét 
vezeti. l li llél az ismert anekdótában a proselyta taní
tását az ábéczóvel kezdi és kétkedő tanítványát a (ha
gyományos) tan valóRágáról azzal győzi meg, hogy be
bizonyitja noki a betük j elentésébőJ és sorrendj éből a 

hagyomány szükséges voltát. Az ol vasott táblákon ki
vül taneszközökül apró, a pentateuchus egyes sza,ka
szrtit tartalmazó teke?'f·,r:;ek szolgáltak. 61) Az egyik taR 
n í tóról azt beszélik, hogy a tanit{ts ez ól j aira szabály 
ollenére a tóratekercsből egyes darabokat vágott ki. 62

) 

A mi a /.~nvUicn~ használatát az elemi oldatásban 
illet.i, megjegyzendő, hogy nn.gyon rógj szokáson ala-

:,e) 1 ... 'l'n.nohúllln., id8~d lrrie<l
JJUlUil Mekhilta. - kiadást\nak 
bovezetósében, XXXIV. l. 

'
1
'
1

) ~ir r. 1,»-re. 

u1) JJ. n 5H. j ogy~etbo i <ló~. 
holyot.. 

1111) Megilln 7r)/J. 
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Ilt az, hogy az isl{olában a bibliaolvasást ezen könyv-
pt ki ál , t d, , h d"k ' J l{ezdjék, rnert egy v o u os mar a arma 1 sza-
::dbn.n pusztán horniJetikai módon képes a szokást meg
okolni: os) «Az álclo7.n.tok, m elyek szabályai ama könyv 
főtartalmát teszik, tiszták, és a gyormeliek szintén 
tiszták; foglalkozzanak a tiszták azzal a mi tiszta.>> 
VA.lószjnű, hogy ez a szokás a jeruzsálemi iskolákból 
oredt, malyekben a papi családok fiait oldatták és 
először az áldozatok és a szentélyro vonatkozó. 
nl.jul\ n ér.ve f~ntos töl'vényekkel ismel'tettél' meg. 

ill. 

Egyos alkalmi adatokból, a milyenel\et épen megbe
széltünk, összeállitható az egész anyag, melyet a for
rnsok az ó-zsidó iskola ism eretéhoz szolgúltatnnk. Bá
torkodom még nehány különösen j ellemző adatot he
mutatni. 

A népiskola helye rendszerint a z.~inayó!la volt, dc 
a felnőttek a főisit o l ában gyültek össze. A prófótn 
síró sr.avát,64) hogy a gyermekek és ifjak az utczáról 
és terekről sodo1·tattak el. a harmadik század egyik 
prórlikátora ily módon glossálja: 66) de n em a zsina
gógál<ból és a főiskolákböl. Mert a gyermek a zsina
gógába való, az ifjú pedig a f()iskolába .. Ra'r-J(ochha 
fővárosának túlzásol<kal telitett e<~sotelésóben . hol az 
iskolák tevékenysógo nz ostrom alatt son1 sziinotelt, a 
ltövetkozö adatot találjuk: au) Bétbárban négyszáz zsi
nagóga volt; minden zsinagógában nógyszá.z tanító 

tul) A . l, . HS~J. o~z1ktn. fiOb; L o\. 
r. 7. fnj.; PeAz. rnhh. Hi. fflj. 

'
16

) J eroru. n, to. 

ti."•) IÍ1kbn rnbb. l ,u- rt' (Ahhu 
b. Knhann ). 

od) Oittin ó8 a. 
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működött és minden tanító négyszáz gyermeket taní
tott. (Mellékesen megjegyezzük, hogy Rába babyloni . 
tudós iskolaszabálya szerint egy tanító huszonötn:~ 
több tanulót nem oktathat).67) Józsua ben Lévi híres 
tudósról azt beszélik, hogy unokáj át maga vezette a 
zsinagógába, azaz az jskolába; 68) de rendsze1·int az 
anyák hozták gyermekeiket a zsinagógákba, mit az 
asszonyoknak nagy érdemül tudnak be. 69) A harmadik 
század egyik prédikátora arra inti az anyákat, hogy e 
kötelezettség alól ne vonják ki magukat azon ürügy 
alatt, hogy a gyermeknek nincs képessége a tanulás
hoz. 70) - Sok anekdóta szól arról, hogy Seppharis 
vagy Tiberiás zsinagógái mellett elhaladó tudósok az 
iskolás gyermekek ajkairól egyes verseket hallottak és 
ezeket ez alkalommal elmésen értelmezték 71) 

A hivatásukat a zsinagógákban teljesítő nyilvános 
néptanítók mellett voltak olyanok is, kik az iskolát 
sa j át lakásukhan tartották és az iskolás gyermekeket 
ez okból a tanítóház gyermekeinek is nevezték.79) 

A jövés-menés és az oktatással járó zaj a szomszé
doknak terhére eshetett és ez okból már régi törvény 
volt, hogy azon udvar lakói, melyekben az iskolává 
átalakítandó lakás volt, ez ellen épúgy tiltakozhatnak, 
mint más zavaró szomszédság ellen és e tiltakozást 
figyelembe kellett venni. 78) 

67
) Bába Ba.tra 21 a. 

us) Kiddúsin 30 a. 
6
') Berákhót 17 a (Ráb ). 

711
) .J. Challa 57 b (Szimón ). 

71) L. Gen. r. n2. fej. (Oldja 

b. Abba); 86chér tob, a 93. 
zAoltár végén (Chaggái). 

72) Tinókót sel hét rabbáu. 
, 7a) Misna Bába. Batra n. 3 

lJ. H. Batt·11 2 1 a, 21 b; 'l'ÓA~ef. 
B. Batra , 1. fej. 
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Az iskolamester segédj e régi időkben a chazzán 74
) 

lt az a hivatalnok, ki a zsinagóga és felszerelése 
vo ' l ki k l k k l "bb őrzésével volt megbízva es · ne cz1me csa eso , 
a talmud utáni korban, ment át a község· előimádko
zójára.75) Eliézer ben Hy'tkanos, Jóchánán ben Zakkái 
tanítványa, nevezetes panaszában korának szellemi aü
lyedése fölött, melyet a szentély elpusztulá~ával ok
sagi kapcsolatba hoz, 76) az iskolamester rangját a tu
dósok hierarchiáj ~ban a következő szavakkal ecseteli: 
<(mióta a szentély elpusztult, a tudósok az iskolames
tel~ek foká.ra, ezek pedig a chazzánok fokára szálltak 
le>>. - Gyakran elismert tudósok müködtek mint ma
gántanítók vagy mint nyilvános iskolamesterek. L 
Júda patl'iarchához egy kis város lakói azon kérelem
mel fordultak, hogy ajánljon nekik tanítványai közül 
valakit, ki bírájuk, szónokuk, iskolamesterük és chaz
zánjuk legyen.77) L évi bar Sziszit ajánlotta , ki a 
patriarcha iskolájából kikerült tudósok legkiválóbbjai 
közé tartozott. N em ritkán történhetett. hogy kisebb 
községek a nevezett hi va talokat egyetlenegy személyra 
ruházták. A hostra-i község ugyancsak arra kérte a 
harmadik században Simon ben Lákist, hogy aj án1-
jon nekik egy tudóst, ki a többi hivatalok mallett az 
iskolamester ieendőit is végezze.7 8) A negyedik szá
zadból a talmud igen érdekes nézeteltérést közöl a 

· néptanító qualificatiójáról. 79) Az egyik azon neze-

74
) Misna Sabbát, I, 3. 

76
) K6hélet rabba 7 ,&-re és 

9,t&-re; Massz. Sz6ferim, 10. 
fej. végén, 11. fej~ elején; Pirké 
R. Eliézer a 13. fej. végén. 

7tl) Sz6ta 49 a b. [81. fej. 
7 7 ) J. J e hám 13 a, Gen. r., 
78) J. Sebiit 36 d fel. 
70 ) Bába Batra 21 b 1Rába 

·és Dirui). 
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tet Yallja .. hogy a tudás terjedelme a tanítónál 
gyobb előny, mint a csekélyebb tudással páro nal-
al , ' ik ll su t apossag: a mas · az e enl\:ező nézeten van. 

N em szabad elhallga tn unk, hogy a közönséges is
kolamester bh·sadaJmilag nem foglalt el magas ranaot 
ba a tannaitikus korból származó egyikházassági szabál; 
palesztinai mértékadó körökben uralkodó felfogást tük
röztet. A szabály így hangzik : 80) A házasuló adja 
el mindenét, hogy egy tudós l eányát vehesse nöül, ba 
ilyet nem ta.lál, vegye el a kor valamely nagyjának, 
azaz jámborság és jótékonyság által különösen kiváló 
férfiúnak a leányát; ha ilyet sem talál, válaszsza egy 
zsinagógafő leányát : ha. ez sem lehetséges, vegye el 
egy alamizsnaosztó leányát; ha ilyet sem talál, egy 
iskolamester leányát: 

Ezzel az iskolamesternek egy fontos eset alkalmá
ból világosan jellemzett, alárendelt állásával igen jól 
összeegyeztethető a hivatásának fontosságáról és mál
tóságáról táplált magas vélemény. Ezt a hivatást a 
kenyérkereseti hivatások fölött oly magasan állónak 
tekintették, hogy anyagi jutalomról tulajdonképen szó 
sem lehetett. Minthogy azonban közeleső okokból az 
iskolamester kénytelen volt munkájáért fizetést el· 
fogadni, különböző okokat hoztak fel, hogy miért tart
hat igényt a fizetésre. Némelyek azt mondtlik, hogy 
nem a tanításért fizetik, hanem azért, mert a tanítás 
ideje alatt egyúttal a gyermekeket is őrzi. 81) Mások 
pedig azt mo.ndták, hogy a testi fáradsággal járó mun· 
ktít fizetik neki, melyet a bibliatanításnál az egyes 

.,) l>eszú.chim 49 b. 111) Nedíuim ~7 a (Rab) • 
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vérsek értelmes tagolásának m egjelölése é" begyakor

hísa okoz. 2) Egy harmadik ~é~et ,szeri~t -~ t~ni~? fi.z~ 
t~sét az igazolj a, me r t a tan1tásnal eltoltott IdeJ et ma 
· övedelroező foglaJ.kozásrtt fordíthatta voln tt. 88

) 

J Az jskolamester fizeté. éhez való h ozzájárulást nagy 
érdemnek tekintették. Az utókor dicsérőleg utalt rabbi 
.lkiba példájál·a, kinek barátja r abbi Tarf'óo nagy 
öss'zeg pénzt adott át. hogy ezért földet vásároljon, 
melyuek jövedelmét közös tanulmányaik ideje alatt 
életszükségletükre fordithassák . De Akiba n pénzt sze

gény biblia- és misnatanítók közt osztotta el. ~Iidőn 

Tarfón a földről kérdezősködött, Akiba megmutatta 
neki azokat, a kiknek a pénzt ajándékozta ~ az ily mó
don elhasznált ö szegről 'szóló irás pedig, Akiba ze
rint, Dávid zsoltárán ak eme szavaiban to.lálbató : &!) 

((J ó tette m egmarad örökre. )) 85) - A negyedik ... zázt1d 

egyik predikáczlójában ezt olvassuk : 6) Az agghlgény. 
ki a városban lakik és a biblia" és misnatanítók fize
téséhez hozzájárul, oly kötelességet teljesít, mely 
tulajdonképen csak késöbb terbelné, mirlön maga. is 
család alapít és gyermekeket küld az iskolába. Reá 
alkalmazható az Isten szava Jób könyvéből: 87) ulü ily 
módon engem megelőz, azt megjutalmazom 11, jutalmn 
n.z, hogy gyermekei ]eszn ek, kik az oktatásban r észesülni 
fognak. 

A nemes és önzetlen kötelességtudás mintájául a 

~'l) U. o. (J6chánán). 
Ra) J. edárim 38 c d (Jútlan 

b. Jismn61). 
8.4) Zsolt. ll ~. v. 

s:,) L ev. r. 34-. fej. Yégén; 

Pesziktn J•abb. ~~). f(\j . ( l ~ti ld: 
1\lassz. Knlla. 

St') Tanchúmn., Lov. r. 27. 
fej., Pes~ikta ~~)b. 

87) J l)b 4l,a. 
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babyloniai iskolákban egy néptanítót dicsértek 88) k' . 
· ' · ' b h t· bb ' Inek tmaJa egy 1z en a asosa nak mutatkozott . 
ko1·a leghíresebb tudósa által elrendelt böjt. Ug ~~~t 

R 'b h l ' b . "tt y 18 
egyszer a egy e yseg e J o , a hol állandó sz~ra _ 
ság uralkodott. Böjti istentiszteletet rendezett d z , e a 
várt eső csak nem állt be. Midön azonban az előimádkozó 
odaállt és az ima e szavait mondta: «Ki a szelet fúja
tod'', akkor kezdett a szél fújni: és midön folytatta és 
e szavakat mondta: c< és leszállatod az eső h, akkor 
esett az eső. Ráb az eredményes imádkozótól meg
kérdezte, m.i a foglalkozása? Erre azt felelte: «Nép
tanító vagyok és a szegények gyermekeit ép úgy okta
tom, mint a gazdagokét; ki nem képes az iskolapénzt 
megfizetni, attól nem fogadok el fizetést; oly gyerme
keket pedig, kik 'pajkosságból maradnak az iskolától 
távol, ajándékokkal csalogatok magamhoz és addig 
beszélek nekik, a míg készek tanulni. )) 

Ép ily jellemző a következő palesztinai adoma.89
) 

Rabbi Jóchánán, Tiberiás nagy mestere, egy helység· 
ben a tanítót alva találta . Midön felelösségre vonta, 
azzal mentegetödzött, hogy böjtöl. Erre J óchánán így 
szólt: «Ha az emberek számára végzett mu.nkánál 
meg van tiltva a böjtölés, mert ezáltal a munka csök· 
ken, mennyivel inkább van megtiltva a böjtölés, ha 
ezáltal az Isten számára végzett munka sz en ved csor· 
hát». Ebben az értelemben Jeremiás felkiáltását: 

90
) 

«Átkozott legyen, ki Isten munkáját banyagnl végzi,,, 
arra az iskolamesterre vonatkoztatták, ki kötelességét 
nem teljesíti pontosan. 91) 

88) Táanit 24 a. 
"").Jer. Demá.i ~6h. 

11·') J e rem. 48,lo. 
1' 1 J Bá. ha Ba tr~ 21 lJ, 
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A bibliai predagogia 92) szellemében az 6-zsidó iskola 
testi fenyítéket fegyelmi eszközül használta. De az ily 

~üntetések túlságba menő alkalmazását megtiltották. 
Az imént említett Jócbánán a biblia- és misna-taní
tóknak megtiltotta, hogy a meleg nyári napokon a 
tanulókat testileg fenyítsék. 98

) A IV. századból a kö
vetkező adomát beszélik : 94) Egy előkelő ház szol
gálója Tiberiásban a zsinagóga mellett ment el és 
észrevette, hogy a biblia-tanító az egyik gyermeket 
kelleténél jobban verte.- Ekkor fölháborodásában fel
kiáltott: Legyen ez az ember kiátkozval Az ily várat
lan módon anathama alá került tanító Rabbi Achához 
ment és megkérdezte, vaj j on az ilyen kiátkozás érvé
nyes-e? Ez azt felelte neki, hogy teJpntse magát kiátko· 
zás alatt levőnek, mert tilos eljárása folytán ezt meg
érdemelte. A már gyakran nevezett Ráb a zsoltár e 
szavait: 95) «Ne nyúljatok fölkentjeimhez,,, az iskolás 
gyermekekre vonatkoztatta 96) és ezzel minden bizony
nyal arra a visszaélésre czélzott, melyet a tanító a 
fenyítés jogával űz. 

A szorgalmi időnek ho~szabb szünetek által való meg
szakításáról sehol sem olvasunk semmit. Sőt alaptétel 
volt, még pedig a pa.triarchai ház hagyományai között, U7) 

hogy az ifjúság tanítását még a szentély felépítése 
miatt sem szabad megszakítani. De a III. század végén 
a biblia- és misna-tanítóknak Palesztinában meghagya
tott, hogy a tanulókat a legmelegebb nyári évszakban 

9~) L. Péhlabesz. 13,!!~ . 
118

) Ékha rabb. J,a végén. 
114) T ·Jer. 1Mécl l<:H:an Rld 

n5) íjsolt. toó,u;. 
'"'J Habhát ll~ b. 
1•7) • O, 
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a délelőtt utolsó és a délután első óráiban szab d 
b l , k 98) Má l t " a on ocsass a . sresz ugyanebbol a korból arról t d,. 
sítanak, hogy egy tekintélyes tiberiási tudós gyerm:ko. 
tanítójától rossz n éven vette, hogy szüretko1· hái·o~~ 
napi szünidőt tartott. 99) 

A tanítás, mint Jeromos ·egyházatya is kiemeli,1oo) 
korán reggel kezd()dött és csak a déli szünet szakította 
meg. A IV. század egyik agádájábau 101) találunk egy 
vonást, a mely nyilván az életből vétetett: az anya 
gyermekének arczát megmossa, mielőtt az iskolába 
megy és az iskolából jövő gyermeknek vidáman megy 
elébe. Egy másik költésben azt olvassuk,1°2) hogy az 
iskolából jövő és az ebédhez a szülői házba siető 

iskolás fiúk fölött egy égi bang Kóhélet következő 

szavait lOS) hallatja: ccMenj, edd kenyeredet örömmel, 
mert Istennek tetszik a te cselekedeted. 11 

Az iskola tulajdonképeni feladatáról, a tanulás1·ól 
és a ta uításról, a tanító és tanítvány közötti viszony
ról, továbbá a tanulótársaknak az ó-zsidó iskolában 
különösen fontos viszonyáról forrásaink a legszebb 
mondások gazdag gyűjteményével azoigálnak ; de ezek 
közül, sajnos, itt még egy részt sem idézhetek. Ugyanez 
áll a tanítás müvészetéhez tartozó szabályokról, me
lyeknek tárgya főképen az e~ékezőképesség iránt a 

!oS ) ~~kha ! ' . l ,a végén ~~á
mnel b . Naclnu{tn ). 

!lll) Ketub. 111 b (Sünón b. 
Lál<is). 

1110) Jesája Hl, 14.-re (idézi: 
K.rauaz, M. Zs. Hzerule VII. 
33H), 

1u1 ) Pesúkta r. 43. fej . végén 

(rl1auchúnut b. Abba). 
1 0 !1) Kóhélet rabba e h. 
108) Kóhélet 9 ,., . [(Acha). 
1 0 !J a ) P eszikta l l O ct; Fe· 

sziktu. rabb. 21. fej. (tOl ZI); 
Mass~ . l:)zóferim 16,2, 
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bb igényeket támasztó oktatás a hagyomány legmagasa . 
d · yában. Csupán egy finom megfi.gyelest, egy 

tu oroan . . , , ln' d .d '· 
d l 'k t ba szabad e k1feJ eze st haszna 1, a t ah-aaeo, . . ·t 

t 'k · physiognomikához akarok k1emeln1, mely szer1n 
t at 't , . ~ 
a tanító arcza a négyféle tananyag tan1 asa szenn, 
más-más kifejezést öltsön. Arcza komoly, ünnepélyes 
legyen a szentírás tanításánál , nyugodt a tnisna, ele
ven, mozgékony a talmud, és derült, mosolygó az 

agáda tanításánáL 

IV. 

A zsoltárkönyvben van egy költemény, melyet az 
ó-zsidó iskola költői programmjának tekinthetünk. Ez 
a 119. zsoltár, mely nevezetes formája által- u. i. a 
versfőkben nyolczazor huszonkét versben nyolczazor is
métli az ábécze betüit - de még nevezetesebb tartalma 
által. Mert r endkívüli terjedelme mellett ez a zsoltár 
csupán egy érzelmet fejez ki: az odaadást Isten igéje, 
a lelkesedést I sten tana és töxvényei iránt. Bárki volt 
e zsoltár költője, az irány, melyben a zsidóság Ezra 
napjai óta fejlődött, az ebből eredő iskola vezérgon
dolata már eleven lelkesedést gyújtott szívében. 

Eme leghosszabb zsoltár költői egyhaHgúsága mint
egy azt n nagyszabású egyoldalúságot hirdeti, mely
ben az ó-zsidó iskola 'ifejlődött. Összes fokaiban csu
pán egy tanczélja Y an : a tóra tanulmányotása. A tóra 
~év persze nem csupán Mózes tanát., a pentateuchust 
Jelöli, hanem az egész zsidó tant, a mint az hivei 
tudatában az ősöktől származó, ü·ott és szóbeli szel
lemi örökség foglalatjakép élt. E tágabb értelemben a 
tóra, melyben a biblia és hagyomány ezerves egységgé 

l ~ 
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kapcsolódott össze, mind a főiskolák mind ·r· . . 
k tá , , . . ' az 1 J us ag 

o ta sara szan t 1skolak egyetlen tantárgyát k · · 
Ebb . k 1, b epezte. 

en az IS o a nn az első fokon a tan ez él a ·b 'bl" 
. t , d.k l l a 
1smere e, n. mn.so 1 fokon a hagyomány ismer t 
A kétfokú iskolát mélyreható különbség választott: :i 
egymástól: az egyikben szövegeket olvastak, a másik
ban a tananyagat élőszóval tanították. Ezért nevezik a 
bibliát, az elsőfokú iskola tantárgyát Mikrá·nak, az 
olvasottnak, a hagyományt pedig, a másodfokú iskola 
tantárgyát 1\llisná-nak, az élőszóval előadottnak, mely~t 
irott szövegek segítsége nélkül tanítva vagy tanulva 
ismételtek. Ez a különbség oly lényeges volt és oly 
szigorúan ta1·tatott meg, hogy tilalom képződött, mely 
szerint az írott tant tilos könyv nélkül előadni, a szó
beli tant pedig írásból tanítani, sőt nem is szabad le
írni. E tilalom telj es megőrzése elé persze természetes 
akadályok gördültek ; és végre a tilalomnak hátrálnia 
kellett azon szükség elől, mely mintegy a hagyomány 
önfentartási ösztönéből eredt, úgy, hogy végre a szó
beli tan kiterjedt iTadalommá vált. 

A bibliatanító kötelessége volt, hogy lehetőleg kor
rekt példányokat használjon, hogy a szent szpvege~et 
pontosan olvassa, hangsúlyozza és értelmesen tagol]~· 
Az ó-zsidó iskola bibliatanítói, kik rendszerint a, bibha 
másolói is voltak, ezen gondossággal és pontosság~al 
igazi törr·ténelmi hivatást teljesítettek Ha héber bib· 
liánk szövege épségét az egyszer megállapított alakban 

. ő t' , ban eleven megtartotta, ba ezt a szöveget vegs pon ~ a 
- . " h , erin t olvashat· nyelvtudatra vJsszameno agyomany sz · . . 

J.uk ha e hagyomány alapján az 6-héber nyelv alakJlal 
' . tök . a nye v a legfinomabb árnynlatig felismerhe . es 
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t " vényei kifürkészhetők voltak, ha ezen nyelvi bú; ár-

l
otr k folytán a szentírás értelmezése a helyes utra 
a 0 k · ll ' olt irányítható : akkor a tudományo es a va a-sos 
~aladás történetében oly j elentőséggel biró ezen té-
nyekért a bála ~ s~e~t .szöveg az~~. ig~n~elen és ~ü 
rnegőrzőit, az o·zs1do Iskola tan1tolt illett meg, k1k 
hivatásuk teljesítése közben az embe1·i müvelödés leg
nagyobb kincsét, a vallás és erkölcsiség életadó forrá
sát tisztaságában megőrizték. 

A bibliatanításban elért isme1·etek mártékéről tanús
kodik az a törvény, hogy kiskoruak, a tizenharmadik 
életévet még el nem é1·t gyermekek olvashatják a zsi
nagógákban a tóra és .próféták szakaszait és előadhat
ják a targumot, az aram népnyelvre való fordítást.10 4) 

Jeromos egyházatya a IV. században na.gy bámulattal 
beszél a palesztinai zsidók bibliatudásáról és különö
sen azt emeli ki, 105) hogy már zsenge gyermekkoruk
ban sajátítják el a szentírás tartalmát és pl. a biblia
történet személyeit Ádámtól Zerubbábelig oly pontosan 
tudják megnevezni, mintba s~ját nevüket kérdeznék 
tőlük. Azok a zsinagógai hitszónoklatok, melyeket 
amaz időkben a községnek tartottak és melyek közül 
gazdag szemelvények maradtak reánk, szintén arról 
tesznek tanúságot, hogy a prédikátorok hallgatóiknál 
a bibliaszöveg bő ismeretét tételez ték föl. 

A hagyomány, a másodfokú iskola tantárgy&, már 
~orán három szakra oszlott, melyek együttvéve aJkot
Ják a Misnát e szó tágabb és régibb értelmében. 

t06) M. 1sna Megilla IV, 5 s 
köv. 

106
) Epist. ad Titum, 3,• 

(idémi Krausz u. o.). 

l * 
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E három szak n eveit, melyeknek megállapítását eo 
adat .a. ~a~ygyü~ek~zet .férfiai~·a vezeti vissza, lOt>) mi~ 
denk1 JOl 1smer1, k1 az Itt tekintetbe jövő )torszak iro
dalmi emlékeivel foglalkozik. A szóban forgó nevek a 
következők : midr·ás, halákha és haggáda. Mindenki 
tudja, ba csupán Heine bájos költeményéből is, Júda 
Haléviröl, 107

) hogy halá kb a és haggáda (vagy közön
séges kiejtés sz~rint agáda) együtt alkotják a talmud 
tartalmát; midrás pedig közkeletű jelentésében az exe
getikai és horniletikai mí1veknek egész sorát jelöli, 
melyek eredetük és minőségük szerint a talmudhoz 
csatlakoznak. 

De azon századokban, melyek ben az épen említett 
irodalom, a talmud és midrás, mint irodalom még 
nem is létezett, hanem mint egyre fejlődő és gyara
podó hagyomány élt a főiskolákban és a tudósok és 
tanítványaik tárgyalásaiban, a nevezett három műszó 
azt a három szakmát jelentette, melyre a hagyomány 
oszlott. Alidrásnak nevezték a szent szövegek magya
rázatait és értelmezéseit, a mennyiben ezzel a vallás
törvény egyes szabályait és tételeit leszármaztatták és 
megokolták. Halákha - vagy pontosabban többes· 
számban halákhótb - jelentette magukat a vallástör
vényi szabályokat és tételeket azon alakban, midőn 
alapul szolgáló bibliamagyarázattól függetlenül roint 
önálló hagyományok jelentkeztek. Végűl haggád a -
vagy pontosabban többesszámban haggádótb -jelen
tette azon bibliai szövegek magyarázatait, melyek n~~ 
vonatkoznak a vallástörvényre. A baggáda alapJalt 

•·m) ,J er. Hekáliw, 5. f<>j . elején. 107 ) A Itomanzeróban. 
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tehát a pentateuchus elbeszélő részein kívül az összes 
bibliai könyvek alkották és irányát legtalálóbban egy 
igen régi mondás jellemzi, m el y így hangzik : 108

) Ha 
meg akarod ismerni a világ teremtőjét, tanulj agádát, 
mert ebből a tanulmányból isme1·ed meg az Istent és 
megtanulod Isten útjait. 109) 

A hagyomány három ágát előszeretettel állították 
szembe a biblia három részével és gyönyörködtek a 
nemzeti tudományosság összes tartalma felosztásának 
symmeh-iájában. Azt mondták, hogy a biblia, mikra 
alkatelemei a pentateuchus, a próféták és a hagio
grapbák, a hagyomány, misna alkatelemei pedig a 
midrás, a halákha és az agáda.110) De az idők folya
mán a nyelvhasználat megváltozott és a misna, a 
mely eredetileg a hagyomány összes tudományát je
lölte, középső ágának, a halákhóthnak neve lett. 
A harmadik század elején I. Júda patriarcha misnáját 
isme1·ték el ezen ág mértékadó rendszeres összefogla
lásának, mintegy a codificált vallástörvénynek és ez 
okból a tanítás az iskolai előadások és tárgyalások 
szövegkönyvévé nyilvánították. Most a talmud, a 
misna tételeinek magyarázata és fejtegetése, lép elő
térbe. Az irástudás és ennek következtében az iskolá
ban és főiakolában ápolt tudomány e kortól kezd ve a 
azorosabb értelemben vett misna által elfoglalt állás
nak megfelelően a következő szakokra tagolódott : 

108
) Szifré, Deut. 11 ,!ID-re (§ 

49). 
10 0

) A hagyomány tudomó.
nyának három ágáa·611. bőveb -

ben Revue des Études Juive~ 
xxxvm, 211 s kö,. 

110) TJ. PeRziktA 10!l rr h; Tan
ch ú ma, E~odu~ 19, J- &!. 
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mikra, 1nis1la, talmud, agáda. 111
) A talmud pedig az 

ismert képleges kitétel szerint tengerré válik, melybe 
a tudás és búvárkodás különböző folyói betorkolnak. 

Az Ó· zsidó iskola egyoldalúságában és egységes vol
tában azon sajátos szellemi kultura megfelelő alko
tása volt, melyet a zsidóság a második templom ide
jében önmagából fakasztott és a szentély lerombolását 
követő négy században tovább fejlesztett. Ezen kultu
rába behatoltak ugyan idegen elemek is, de önálló 
jelentőségre nem jutottak és a nemzeti iskolaügyre 
nem is gyakoroltak átalakító hatást. Ha 1·abbi Akiba 
egy kortársa, ki mathema.ti kai tudása által volt hires, 
azt állította, 112) hogy az astronomiai és mathematikai 
tudás a bölcseség, vagyis a törvényismeret mellett 
csak ráadás, úgy ez minden más tudás elemeire nézve 
is áll az ó-zsidó iskolában tanított, úgyszólván au to ch· 
thon tudományhoz viszonyítva. Mert ily elemeket az 
ó-zsidó iskola semmiképp sem nélkülözhetett; sőt 

éppen állandó vonzóerőt gyakorolt a legkülönbözőbb 

fa.jú tudomány elemeire. Az egyéni és társadalmi élet 
összes viszonyait, a földmívelést épúgy mint az egész 
jogot felölelő vallástörvénynek a legapróbb részletekig 
menő kialakítása azt eredményezte, hogy a halákhára 
nézve az emberi tudás semmiféle mezeje nem marad
hatott idegen terület és hogy benne az állati szetvezet 
mélyebb ismerete épúgy érvényre jutott, mint az égi 
testek megfigyelése és pályafutásuk idejének kiszámí
tása. És a végtelen terjedelmü gondolatkörből, melyet 

111
) L. j. Péa 17 a al. éa a pb·huzamos helyeket; Lev. r. 22. fej. 

r:lcjén (J Ó~Ana b. Lévi); Massz. Sz6frim 16, s. 
11~) liisna Ábót III. fej. végén. 
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az agáda feltárt a vele foglalkozónak, nem hiányzott 
semmi, a mi az emberi szellem buvárkodását és 
töprengését valaha foglalkoztatta, vagy a mit az em
beri képzelet valaha kitalált. A biblia két szakaszának, 
a Genesis első fejezetének és Ezekiel első fejezetének 
értelmezése oly keretet alkotott, melyen belül termé
szetbölo~eleti és metaphysikai apekulácziók helyet ta
láltak és a titkos tant a legkiválóbb irástudók ápolták. 
De e sokféle tudáselemek, melyek a zsidó irástudo
mány épületébe beilleszkedtek és malyeknek bősége 
a talmudot, az irástudók eme nagy ü·odalmi emlék
müvét, a l~gkülönbözőhb tudományszakok kimerítbe
tetlen forrásává avatja, nem változtatott semmit e 
tudás sajátos te1~mészetén, sem pedig az iskola jelle
gén, melyben ápolták. 

Az ó-zsidó iskola egyoldalúsága biztosította számára 
sikerének egyik főfeltételét, a tanításnak egyik fő 

tárgyra való concentrálását, tananyaga természete pe
dig oly előnyt biztosított számára, a melynek min
den nevelési intézmény előtt eszményképill kell le
begnie : befolyásolta az érzületet és az életnek nevelt. 
Me rt a tudás, melynek elsajátítását é ápolását köz
vetítette, eredeti rendeltetése folytán vallásos felvilá
gosítást és erkölcsi tökéletesedést kivánt terjeszteni; 
tanulóit az Istenismeret eszméjével, az igazságosság 
és emberszeretet tanaival akarta altölteni és meg
érlelni bennük a kötelességtudás, a lemondás és az 
a1ázatosság erényeit. A lót·a lauulá.sa - így szólnak 
meaterei egy izben ünnepélyes hangon 118

) - csak az 

ua) Kid · · p • h· ·:10 lJ · Szifré dú1:nn 40 b; Sir r n bl1. ':2, 1u, ~u ; J. eRztt.c lW •l • .. • 

Deut. ll, 11-ra. 
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által .nyer igazi j elentőséget, hogy a helyes cselekvés
hez, JÓ cselekedetek gyako1·lásához vezet. 

Az ó-zsidó iskola közel ezer évi, Ezrától kezdve a 
talmud befejezésig terj edő tevékenységében a zsidó 
népet átalakitotta és a zsidóság és hivei fejlődésére 
döntő hatással volt. Azon egyoldalúság, hogy ez az 
iskola a vallásos alapiratok és a vallásos hagyomány 
ápolásának volt szentelve, arra az egy1·e világosabban 
kidomborodó történelmi tényre mutat, hogy Izraél 
rendeltetése az, hogy mint a vallás népe, mint az 
örökölt vallásos igazságok ápolására h i vatott közösség 
éljen. l\fialatt Izraél ebben az évezredben a nemzeti 
Jét feltételeitől providentiális következetességgel meg
vált, szellemi hazát nyert a tóra tanulmányozásában, 
melyen a vezető fórfiak és az öket követő közösség 
oly lelkesedéssel ós f\ldozatkészséggel Cbüggött, a mi
lyent máskülönben csak a lelkes hazaszet·etet képes 
előidézni. A z:-;idó néplélekben pedig ez az évezred 
felébresztett és megerősített, mint soha el nem vesz
hető tulajdonságot egy ösztönt, a mely az ó-zsidó 
isl<ola legbecsesebb gyümölcse : ez a tnnnlás ösztöne. 
Ez az öHztön a z Ri dó szellemi élet fej l ödéseben két 
irányban müködött. Re(elé elmélyedt a mult örök
ségébe, a hagyomány irodalmába, melynok kutatása 
eredetének szellemében a régi egyoldalúság és kizáró
lagosHág fentartásához vezetett. /(i{elé azonban a ta
n uláH ösztöne, a tudáss7Aomj az idegen kultura be· 
folyásainak kedvezett és a zsidóságot arrn vezette, 
bo~y u. lH!lliZRidó kuHurvilág szellemi törekvései-vel 
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belső érintkezésbe lépjen és velük összeolvadjon. 
A zsidóság belső története egészen a mai napig jó
részt a vázolt két irány által szült áramlatokon, ezek 
összeütközése által keletkezett küzdelmeken és a békés 
összeegyeztetésükre irányuló fáradozásokon nyugszik. 

Az ó-zsidó iskola egyoldalúságával és kizárólagos
ságával örökre a multé. De -a megváltozott művelödés 
viszonyai között is ragaszkodnunk kell ama nagy czé
lokhoz, malyeket ez az iskola korában példátlan si
kerrel elért. Akármilyen intézmények léptek a zsidó
ság kebeleben az ó-zsidó iskola helyére, kötelességük, 
hogy szent irataink és hagyományaink ismeretét meg
szilál·ditsák és sokaknak hozzáférhetövé tegyék, hogy 
az ezeket megte1·emtő és évezredeken át fentartó szel
lem körünkben eleven maradj on és hogy az ezen 
szellem történelmi hat~ísaival való összefüggés érzete 
el ne enyészszen. Az a társulat, a mely egyik fel
adatául a zsidóság történelmi emlékeinek összegyüjté
sét és megőrzését vallja, szintén ezt a czélt szolgálja; 
ez is igényt tarthat n.1·ra a dicsőségre, hogy oly intéz
ménynek tekintsék, a mely a maga módja szerint és 
szükebb müködési körében arra törekszik hogy a 
zsidóság szellemét ébren tartsa és az évezredes törté
nettel való összefüggés érzetét táplálja. Ha tehát ma 
e tisztelt gyülekezetben az ó-zsidó iskold t. a fent
vázolt czélt elérését bajdan a legtökéletesebben szol
gáló ez intézményt, választottam történelmi rissza
emlékezésem tárgyávR., ezt abban n hitben tettem, 
hogy ez által én is bozz~járulok az érdemes tár nlat 
feladatainak teljesítéséhez. 

Budapest. /)r. Rad~t•J· Ji'ilwos. 
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I. 

Bánó c zi József titkári jelentése. 

Előadta az 1902. deczember 10-iki ülésen . 

Tisztelt Választmány l 
Az elmúlt év kimagasló eseményeiről beszámolván, el

sőben is a hagya.tékról kell szólnom, melyet néhai Kune ~ 

walder L. M. nemes érdeklődésének köszönünk. Aránylag 
csekély összeg, de két mozzanat kölcsönöz neki nagyobb 
jelentőséget: hogy a legelső hagyaték kilenczéves történe
tünkben s ennyiben bizalmat kelt bennünk, hogy feleke
zetünk tehetősebb tagjai, a midőn emlékük méltó meg
örökítésére gondolnak, ezentúl az IMIT közérdekű czéljai
ról sem fognak megfeledkezni; továbbá, hogy ez alapít
vány, a nagylelkű hagyományozó akal'atából, tudományos 
pályakérdéseken kívül szépirodalrniakat is rendel kitíi
zetni, a minek kivánatos voltáról már többször volt kö~ 
rünkben szó. 

E kétrendbeli föladatának egyforma művelését a Tár
sulat egyébként sohsem téyesztette szem elől. Jobbára 
né_pszer{1 és szépirodalmi Évkönyvünk 1902-iki kötete is 
értékes gazdagodása eddigi kiadványainknak s dr. Vene
tiauer Lajos kitünő könyve A zsidóság sun'Vezete az cu,·ó
pai állan~okban először egybehordott nagybecsii anyagá
val és ez anyag világos és módszeres földolgozásával egye
nesen hézagpótló nemcsak a magyar, hanem az egyete
mes irodalom ban. 

Örvendetes kiterjesztése hatR.stmknak a vidéki felolva-
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!;ás ok, melyeknek rendezését a magy~n i~r. közala p11 ak 
köszönjük, mely c czélra évi összeget ad. A legelső vi 
dék i fölolvasást f. évi márczius 9-ikén Debreczenben tar
tottu k s a ritka si kerért s nagy erkölcsi diadalért hálá
val tartozunk a kitünő fölolvasóknak, továbbá a deure
ezeni buzgó rendezőségnek, első sorban Reichmann Ármin 
hitközségi elnökn ek. 

Valóban működésünk sikerét ~ hatásunk erősödé
sét örömmel szemlélhetjük, de anyagi eszközeink elég
telensége állandó panaszra késztet. Tavaly mondottam 
e helyen és szóról-szóra ismételbetem: vajha az IMI'I' 
mindenik tagja a propaganda munkáját önként vállalt 
feladataként teljesítené, hogy Társulatunkat kiemeljük ab
ból az nnyagi veszteglésből és pangásból, mely tevékeny· 
ségének n yugodt folytonosságát fenyegeti. Az igazgatóság 
kötelessége lóvén a Társulat anyagi erej e megrendülésé· 
nek elejét venni, elhatározta, hogy a tagilletményt, a 
másik kötet boszüntetésével, egyelőre az Évkönyvre szo
ritja. Rajtunk valamennyinken áll, hogy ez intézkedésre 
csak rövid ideig legyen szükség. 

Fájdalmas szivvel jelentem fővárosi választmányunk 
egyik legbuzgóbb tagjának, Neumann Antalnak halálát. 
Társulatunk léte perezétől r észt vett munkájában és gond
ja1ban s örült fejlődésének és emelkedésének. Emléke 
áldva ma1·ad közöttünk. 

II. 

Pályakérdések. 

1. Füygőuen levő pályakénlés. 

Kivántatik a zsidó irodalo1n története a görög korszak 
kezdetét()! a jelen korig. - Pályadíj 2500 K. 



2. Tencer-dij. 

Kivántatik a zsidók története a :második templom el· 
pusztuJásától a jelenkorig a legújabb kutatások nyomán. 
Előadandó a zsidók sorsának fejlődése, jogi viszonyaik, 

tsírsadalmi helyzetük és kulturállapotuk története az egyes 
országokban és korszakokban, az irodalom történetének 
mellé$zésével. 

A mű tudományos alapon, népszerű és a nagy közön· 
ség tájékozását szolgáló 1nódon írandó meg. 

A munka beható tervrajza köl'ülbelül öt nyomtatott 
ívre terjedő és két különböző korszakra vonatkozó kidol· 
gozott részlet kiséretében 1903 október 15-ig adandó be. 
A pályadíj e tervrajz és mutatvány alapján ítéltetik oda 
és a munka teljes elkészítésének határideje a szerzővel 
egyértelmiileg fog megállapíttatni. Az egész mű terjedelme 
a társulat kiadványa.inak nyomtatása szerint legfeljebb 
30- 35 ív lehet. A pályadíj Tencer Pál gyűjtése, 2500 
korona, mely csupán a kész munkának adatik ki. A juta
lom csak önálló becslí münek itélhető oda. A nyertes 
mű tulajdonjoga a társulaté, mely azt tagilletményei so
rában fogja közzéadni. 

A jeligés levéllel ellátott, jdegen kézzel írott munka a 
társulat elnökéhez Andrássy-út 9. sz. küldendő. 

III. 

Bizottsági jelentések. 

1. 
A bi.blia-bizottság örömmel és megelégedéssel tudatja, 

hogy a Szentirás harmadik kötetével elkészült, s hogy "' 
negyedik kötetet már munkába vette. 

Dr. Eaeher Vilmos, 
b. olnö.k. 



288 'l'ÁRSULA'l'I KÖZ.Ll•iMF"NYJI:K 

Oklevél-bizottság. 

Mélyen tisztelt Igazgatóság 1 

Az I . M. I. T. oklevél-bizottsága folyó évi május 28- l 

tartott_ ülésébe~ a l Magyar-~sidó Oklevéltár szerkeszt~~~ 
~r. Fr1scb Ármin es dr. "\Ve1sz Mór urak előterjesztették 
J,el~nté~öket, mely sz~rint a ny~mt~tásban megjelent anyag 
atv1zsgalását már telJ esen befeJeztek, a kiadott okiratokat 
az er edetiekkel összehasonlították s a levéltári ko.tatással 
is annyira előre haladtak, hogy juniusban munkájok e 
részét is be fogják fejezni. A jelentésből s az egyik szer
kesztő szóbeli felvilágosításaiból az oklevél-bizottság azon 
meggyőződést merítette, hogy az oklevéltár tervbe vett első 
kötetének a.nyaga már nagyban és egészben együtt van s 
hogy kinyomtatására a szükséges előkészületek megtehe
tök, hogy a munka a bizottság eredeti programmjához 
képest még a folyó 1902-ik év végeig megjelenhessék. 

A bizottság felhatalmazása alapján van szerenesém te
hát a mélyen tisztelt Igazgatóságot fölkérni, s~iveskedjék 

elhatározni, hogy a szerkesztők a kézn·atot még juliusban 
nyomdába adhassák s a munkát kinyomathassák. 

Erre nézve a következőket van szerenesém · javasiatha 
hozni : Minthog,y az új kiad ván y nem feldo]gozott s a kö
zönség szélesebb r étegeihez szóló munka, hanem okirattár, 
tehát oklevelek és törvények gyűjteménye lesz, az nem 
illeszthet<) be az I. M. I. T. rendes kiadvlinyainak kel'etébe 
s ennek következtében e kiadványok formájában sem je~ 
lenhetik meg. Az I. M. I. T. 1·endes kiadványainak ívei 
oly kicsinyek, hogy ha az okirattár is e formában jel~n· 
nék meg, kiadása sokkal több költséget igényeine, mi~t 
H.Z a nagyobb alak malyben például az Akadémia oklevel-

' . . 'ból 
tá.rai meg azoktak jelenni. Már a költség szempontJa . 
is, másrészt pedig azért, mert nálunk az oklevéltárak kl· 
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adásának már megvan a maga általánosPn dívó alakja, 
arra kérem a tisztelt Igazgatóságot, szíveskedjék elhatá
rozni, hogy a Magyar-Zsidó Oklevéltár szintén ez általá
nosan elfogadott nagyobb alakban úgy, mint például az 
újabban megjelent s az Akadémia által kiadott gróf Bla
gaj vagy Zrinyi Oklevéltá1·ak (sajtó alá rendezte Thallóczy 
és Barabás), nyomassék ki. A betük megválasztásánál, R. pa
pirnál szintén ez a minta lenne követendő s a nyoma
tandó példányok száma - szem előtt tartva a szűkebb 

közönséget, melyre az oklevéltár számíthat - 500-ban 
lenne megállapítandó. 

Végül még an· a kérem a m él y en tisztelt Igazgatóságot, 
sziveskedjék engem felhatalmaz ni, hogy ívenkint 1 O korona 
díjazás mellett hazai szakembereink közül, ]ri a diploma
tika tudományában teljesen járatos, a titkár úr s a szer
kesztők beleegyezésével egy főrevisort szerezzek, ki a sze
dést tudományos szempontból átnézi és felülvizsgálja. Ez 
azért mulbata.tlanúl szükséges, mert a szerkesztő urak 
még maguk is csak kezdó'k s társulatunk jó hírneve meg
kivánja, hogy e fontos kiadvány minden tekintetben a 
mai szaktudomány szinvonalán álljon s kifogástalan pon
tossággal lépjen a közönség elé. Ezt a 3-4.00 koronányi 
szükségletet már eredeti költ~g-előirá.nyzatomba. fölvettem. 
úgy hogy e tétellel a költséget, melyet 4.800 korona ma.
xjmális összegre számítottam, nem fogjuk túllépni, sőt a 
kötet valószin\Ueg az egész előirányzott összeget sem fogja 
teljesen fölemészteni. 

A mélyen tisztelt Igazgatóságnak 

kitünő tisztelettel 

Budapest, 190~ május 29. D1·. Ac.~ády Ignárz, 
az I. ~I. I. T. oklevM-bizott

ságának elnöke. 

J 9 
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Jgou t i ~~t.c• I L hizo tt~uíg. A f'. 6. 1111i.juR lu'> 2~-án t.m·tott 
itJ6Hen jolontóHI Lot.tilu k mnn.lo\sst\gnnk lmlaclásál'ól, u. rnoly
nol< tuuotnr\enl vótolo uL1tn Wlll u.tn.lmn.~•íst nyertün l{ hog . . . ' y~~ 
uiC'gJova o lul'u.toJo~.t SttJt6 ulri. t ondozzt\k. A t. bizottság 
o?: t n folhn.tfltlmnzást n.bbn :n a rem.énybeu n.dtt~, hogy nokt\uk 
m6dnn It b tut lot-tz t\ móg hittu,y~ó okmányokttt rövi <l idé$ alatt 
hoHzotozni. L ogyon ~zt~uttd rniudjtírt jolontésünlrbe foglal
tlHnlt, h ogy n. L. bizot,tság obboli óho.ja teljoaült. Miután ,~ 
nymnLtttttMlmn megjolont oltirn.tok tuóg f. 6. májnsbn.u kezünk 
lcözött voltn,lt ÓH oattki!i n béoH i oldovó!Lár, vn.ln.miut t\ pozso
nyi ós wtgyszontlmtiból l oll<'Lt egyoa hinnyokat pótolnunk, 
onnoJc 1~ bosze r~ÓHO •tn n1tl js l<önnyebb volt., minthogy Dn.tlm 
,J án oH út·, PoY~H<>uy vitro H lavóltnroRn móg nt6lu.goAu.n is ren
dull<l\ZÓHi\u kre hocsát~ottn. 1Lrt. öHszos j w lu ifúlmf, dr. Császár 
gtmnór l'•rn nl< lHidig, nóluti 1Jnj nik lm ro vojónolt ho,tát~ozott 

igór ( t6t hil'jnl\, hogy IL ur lw.i IIttjnik ltnr hngyiLtékábn.n 
rn ogtntLrnclt Ut\gyHv.omlmt i jnrlíLio~lw.t lUÓg IL llltpnkbnn 
l<'gf( ljt•hh egy hót nln.tt roodolkov.ósi\nkro boc~u\tjn,. L~z 

n tóhuihoz kr uyt ülonok voJtuuk folyttmodui, tnort jóJlohot IL 

N omzoti M uv.mm1 ignzw~télHt\~tL u tJ•íu bivnt1do~ forrottbau 
kc'l rdóHt iall.óv.tüul( 1\ llii·~.YAZolllbtLii lovtSlbttrhoz, onnnn 
"ommi fólu Vltli\Hz t, uom lmptunk. Pt·iv1ít Ól·tos\\lóHoink 
()onei litL l•lmil kunouolc ÓH Htoiu MikHn rtLbbi lll't\.któl 
vtdn.miut ogyHv.t r t.oU, enj1í t ttLpttHVítnhtttLin lc nrr61 gyl~v.líd 
tettnk mog, ho~y ogycllh·n tL lovólttil' rondov.ot.lon voltálliH 
fOJ(VIL tHHII1U i tW tn to}wt(), 

Az n.k1uló•uini lovólt-ttr \1. 11. Ov.<'t~h gyiijtomóu.vót ópou 
ruuf' t. kut.nt.jn. 1tt clr. Orünn Alhod, \u·, n ki igon ROI\hl\u R(I~Ít
sógünkrt VILll. l lt~glu\H()hhon hohtttp n.blmn ~~ holyv.o t.hon 
h~Hv.llnk , hogy orrlH iM t.tlljt~H bizonytuígoi. nyujt.\lnk. lltitrn 
vol111\nnk tu (lg H (ltiH c\11 Hi'. OrHv.. l~uvó lt. ,t r·. ll}v, ut<~hbilmn •~ 
#It • 11 iq IH It' l't'~Pf ll l it~~ If' N tóuylog !iV.IltlH>tl, ~Hitlb k ri~ VOll t~ltJwzb 
•ulu.t~t. t.nrtnlmtumn.l<, clt o~t, lc 1lrt. oHztrttl< nRI\szttrol<tM mint 
mn~yiLr kirtUyoktc)l orodvt\n, mind mt\r l rl40 utt\nin.k tStt (~y 
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ől " nk figyelenlbO vehetők nem voltak. A becsi levéltár 
t . ~b átkutntása pedig felesleges, minthogy az ottani zsidó 
~~:atJwzttsú okmányok már több izben kiadattak. 

A hn.zai levéltárak. közül Sopron vá.rosa az, a hol a Pollák 
Miksá.tól kiada~ottakon kívül még több okmány őriztetik. 
Vahuuounyi idézve v~tn Pollált Miltsának Társulatunk által 
kiadott pá1yamüvébeu. Pollák Miksa Úl' révén ki is kértük 
ezeket az okmányoltat, de d1·. Polták an·ól világosított föl , 
hogy windezek dnplical um ai A-Z ő tUtalrt kiadottaknak 

l!}zek ntttu tjAztelettel jelentjük, hogy gyűjtő munká.ssá
gunknak végén va,gynnk és 1·eméJjük is, ruinthogy az okmá
llyok nu.gy része már ki~zedetott, hogy a legközelebbi 
januárhan teljesen készek lesziink és kö1·iilbelül 30- 32 ív
vel n Tltrsnhtt kio,dványt\it gyarapítbtttjuk. 

Midl:>n dr. Wejsz Mó1· mcgbjzott. M.rsammuJ együtt ké
l'lz ított o jelen tésüult Rzives ttldomásvételét kérni bátrak 
v1tgynnk, lUttrarltam kiváló tisztelettol 

BntltLpest, Hl0'2 doozewbel' hó 3. /Jr. /~}·i:·:r/, . ÍI'Iui t' 
b. előadó. 

~. 

A folklore-bizottsltg jelentése. 

A folyó évb<'n u. folklot· '-bizottR•íg, ho.bá.r lassú bn.1tt
thlssn1, mégis uórnil{'g közeletlett kitíizött ozéljtihoz. A tneg· 
lco~dett m<ldon folytnHR. 1\z uuynggyiijtést . .. az uuyag köz
l é~~t n. M,~gym· Zsitló 8::(lm/éiH1 H, Rgyidojüleg megbízh\ 
Urbn.oh Heurik szmu iuárium i hnllgatút a llHlgyar-zsich) 
fol'klol't' irodtthuthlllk összo,UHhhu\vttl. R mellett megtette 
a hizo1 tsttg nz els6 Jópést ahhoz is, hogy t~rvsz.,'ríi lUtill · 

kás~utggnl ~yíijtcsso iisszo egym'~ vidt.\kt'k folkloro·tnlyllgtH. 
Az IMI'[' ignzgntóstiga t 00 korouM szavazott lUt.'g' errt.' a 
t'Z61ru, s n. folkJ(\r<'-hüwtt~tlf.t t' 1uökí' ugYnucsllk tlrbndt 
lleJU·ik urut hizttt nu.'U' ho1.n• n lH'til· ·foh·•mHi.n Ft.\ls<•· M P\' ""·' • ... 

· R~,Yaror!l~t\g <'~~·oA r~~~~t .i•irjt\ h~ ~~idó folklore·l\n~·~ 

w• 



'YUJh' . ., ' ij Jih61. lfrhach ÚI' ez ÚtJILrúl ti. következéi 
j l ' Ut ó b n számol be : 

· A ~ IMlT folkloro-bizo ttsá~•tnak meghízásából L t 
· o • eu aztam 

1 1 ~~Y h t u tH, angus~tu hó 2-ától 30-ál·g a He 1· · . , gyaJát 
ho~y o ' ulékeu n hozzáférhető zsidó folklore an a t' 
·· · ·t l ' · l ' k y go u ... szcgynJ SúlU. ~ vu o ·et azél't vti lasztottam, mivel itt in-
ktibb rcruélbetten1 mugynr vonatkoztí.soka.t találhatni u. 
mib0u nt•m i ::; csnl6dtmu , mivel sz»mo!:! olyan ele~re 
nkntltnm. n mcly a magyar néppel, nyelvével, szakásaival 
C.-. ~ézctc iYcl töhbó·kcYéshbé összefügg. És ez lesz majd 
egytk főfelntln.tom , h ogy ttz összegyűj tött n.nyagból a ma
gyar votul.tkozásúa.knt ki \'tílaszs_zam, a magyar magvat ki
htimozznm és kellő csoportosíbís által hozzáJérhetövé 

tcgytHD. 
Bejt\rtam ez idő nlatt R.tor -A.-Ujh elyt, Sár ospatakot 

B.-Keresztúrt, Erdöbényé t , 0 .-L iszkát , Tolcsvát, Szeren
cset. ?tf tíclot és 'l'ok a.j t. E leintén azt h ittem, h ogy a Nyír
séget is átkutathatom, mi által a kóp teJjes lett volna. 

, l 

Mcrt az egész vidéket az CjbelyböJ, Liszkából és Uj-Fe-
hértóból kisug tirzó chaszidizmns ~irasztott~L el és itt a 
kmc~önhabis l 'ptcu -nyotnon tnpasztallwtó. A mese- és 
mondavilúg i az újhelyi R . l\Iózes Teitelbatnn, a liszkai 
• Reb H ers• és nz újfeh értói cReb H er czke11 kimagasló 
alakjai kür é rakóllott le. D e úgy tnpasztaltam, hogy h~ 
tnnulml\nyuimat a yírségre is ki n.kA.rorn terj eszteUJ, 
akkor ahhoz több idő kolle tt volna. 1\llert kevés helyen 
(vagy jobban mondva seh ol scm ) találkoz taro a kellő ér 
dekliitléssel és tudással. a mi a folklore minden ágának 
komoly fe lfogás~\hoz m11lhatatlanul szükséges, úgy bo~ 
c~ak n helyszínén kellett nz egyesek nézeteit tanulroa
nyoznom é~ c1.cn egyéniségekhez mérten kutatásaim egy· 
egy tiga érdekében az illetökhöz, m ég 1)edig mindenféle 
kerü lö úton fordulnom n. mi munká.roat tetemesen m~g-' .. 
peJaezítette. E tekintetben jövőre sokat használnA. az ug~·-



k ha a vjdéki intolligencziát, és első l:iorLa,u az 1.Ml 11' 
11.~éki t~1ojait körlevélben tá.jékozte:Ltnák a folklore-kérdé
~ k lény;géröl és figyelroeztetnék, hogy szemeljék ki ideje
~~rán ~z alkalmas médiumokat, kikhez a gyüjtő bizonyos 
kérdésben bizn.lommal és er edményre való kilátással for
dulhat. Én teljesen 1nagamrn. voltam utalva, és csak sok 
utánjárással akadhattam ember ekre, kik he1yi vonatko
zású roeséket, csodarabbikról, vagy egyebekről szóló le
gendákat, adomákat, pa1·ódiákat, gúnyverseket, népdalo
kat, népszokásokat, játékokat, gúnyneveket és közmondá
sokat mondtak el, melyekből ezen nehézségek mellett 
mégis sikerült nagy csomót összegyűjtenem. 

Az anyag maga egyelőre csak azon h elységek szerint 
van összerakva, melyekben fölvétetett és részint gyors
írással, részint pedig magyar vagy héber irással van kö
liilbelül öt hatszáz nyolczad ív nagyságú lapon följ egyezve. 
Ezenkívül számos kéziratot is bocsátottak r endelkezésemre 
kölcsönképen, többnyire zsidó dalokkal. Felszólításomra 
ajánlkozott egy ember, hogy leírja majd az általa ismert 
dalokat, még pedig egy sfu·űen teleírt ívet két koro
náért és tényleg küldött is egy ilyen ívet vaJami 12 dal 
szövegével. Egy másik emberem is akadt, ki noha keres
kedl), szorgalmas látogatója csodar abbiknak és a chaaszi
deus köröknek és a ki az összes nyomtatásban még meg 
nem jelent meséket följegyzi annak a nevével, a kitől 
merített és khe az illető forrás vi sszamegy. Körülbelül 
száz ívre terjednek följegyzései, melyek pongyola héber
ségben vannak megírva, a melyen a zsargon erősen meg
érzik. Tényleg lelkiismeretesen jegyezte a dolgokat, sok
szor többféle változatban és nem volna érdektelen ezeket 
tőle , megszerezni. Ő ki akarja ezeket nycmtatni. hogy 
~bbö~ hasznot húzzon, de bizonyos összegért rá lehetne 
öt._ unni, hogy anyagát Ieirnsrn. és feldolgozásra kölc~ön 
adja. 



294 l ú l 
TARSUJJATt Ko7.LEMF.NYEU 

Usttk két körből boztam kevés adatot : a.z archoo 1 · 
é b b k ·· 'b '' l H é 

0 
o gitt. s a a ona ore o . ogy 1· gészeti és mí1vészeti · ' anya-

gom aránylag csak gyéren akadt, ennek oka első sorb 
az illető ]{özségck i fjúságáhan, eredeti szegénységük b:~ 
és erkölcseik puritán voltában rejlik, mely minden díszt 
majdnem teljesen kizár. Mégjs csináltam egy pár jegyze
tet egyes tárgyakról, 1nint pl. a templomok külsejéről, 
berendezésükrl5l és a kultnsz-tárgyak alakjáról, melyek 
nem müvészi értéküknél, hanem egyéb sajátságaiknál 
fogva érdekesek. A. másik gyengé1n a néphit és babona, 
mely nehezen megközelíthet<S és osak önkéntelenül és 
véletlenül nyilatkozik, ép úgy mint a közmondás, melyet 
csak a beszécl folyamán hullajtanak el. Azonban e téren sem 
volt utam eredménytelen . Külön ben a szoros falklore
kérdése ken kívül felhasználtam a történetj hagyományo-
kat és Cöljegyzéseket is. • Balassa József dr., 

biz. előacló. 

4. 
Felolvasó· bizottság. 

Igen tisztelt bizottság l Az Izr. MagyR.r Ir. Társaság fel
olvasó estéinek immár harmadik évadja lezajlott. Három 
éve, hogy a társaság mliködését kisebb bizottságokrn. biz· 
ván, a rendes és következetes el<Sn.dások eszméjét felvette 
programmjába és három éve most, hogy ez elhatározásához 
híven a felvetett eszmét megvalósítja. Az <>s hármas szám, 
tnely mindig bizonyos hefcj ezottséget , 1)izonyos cyolusszo· 
r(iséget jelent, alkalmat ad nekem, hogy szives beleegyezé· 
sükkel néhány elmélkedést f{izzek A végzett munkássághoz 
és lesz'lirni törekedjem azon tapasztalatokat, melyek fel · 
olvasó E,stoink Rorán azt biszem roindannyiunkbttn kialn· 
kultak, ft kik ttzokat figyelemmel kisórtük. . 

Minilc·n~kelőtt 1\ legnagyobb örömmel s úgy zsinó, ~mt 
tu:mzeti ttzotupoutbbl ignz ö.uórzottél haugtmlyozlul.tJuk, 
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, eszme maga szerenesés volt, a felolvasó esték ren-
hogy ttz 1 · 1 k' t tl 

é é ek szükséges és hatásos vo ta DlJ m eu te lll e )eu 
aez 8 u . 

bizonyosodott. Igenis lre11 lenn1 egy fórumnak, egy szó-
beék ek a honnan zsidó vallású íróink hüszkén és báti·a.n sz n , . 
hirdetik zsidó magyax voltukat. A honnan az 1ngadoz6k és 
kétkedők felé lelkesen hangoztatják, hogy ép úgy r észünk 
"olt hazánk rnngalkotásábnn, ujjászületésében , mint a hogy 
nem adjuk fel a jussunkat ahhoz, hogy jövendő nagyságá
hoz hozzá ne járuljunk. 

Igenis, bizonyitjuk a szó és az irás erejével, hogy egybe
forrtunk a n emzettel, mely ölébe fogadott és kiáltjuk igaz 
lélekkel, hogy semmiféle ármánykodás, semmiféle elked
vetlenítés, semmiféle áramlat n em fogja elhervasztani val
lásunkhoz és magyarságunkhoz való ragaszkodásunknak 
örökzöldjét. 

Fájdalom, vannak a legszabadabb gondolkodásnak között. 
sé>t társaságunk kebelében is olystnok, kik egy felekezeti iro
dalmi társaságnak és felekezeti irodalmi felolvasásoknak 
létjogosultságát mindjobban tagadóba veszik. Ha ma.ga. a. 
fentebbi szempont lo nem fcayyerzi kétkedésüket, akkor 
hivtttkozom az eddig elért eredményre. Ám nézzék m eg mit 
nyujtottunk eddig, hány h·ót éf.i 1\öltiít r evohíltunk. luln~· oly 
tudományos és irodn.lmi runuktínn,k megírtl.stit incUtottuk meg, 
melyek különhen semmikép sem jöttek volna létre, háuJ 
hallgatóban, nöben, férfiban, ifjítban egytu·ánt ébre ztettük 
fel az irodalom iránti érdekl~dóst oly idé>ben, melyot kúlön· 
hon haszon nélkül töltöttek volna - ám moudhatjtik-c ezt 
medd~, felesleges, sé>t káros fárn.doztisnnk ? Ámde ők ad a 
kifogást is emelik, hogy roi növeljük a separationtilis huznl
kodást, növeljük az össz olvadt\s nch~z ~gcit és útjában 
Illiunk a felekezeti bnrmonitinnk. ~agy téY(\dés uraim l !!in
den igaz embo1· mogllccsüli a mttsik ignz m(\gg,vi)zltdéAét. 
S a. tníg nz (\gy akol ós egy pásztor nMpit\.js nem teljesül. 
addtg minden ()szinte hit. éH ft•lekezeti rara.szkodás csllk 



fisztelet tárgya lehet a komolyan érzők és u . . lk l . . . oOlluo ozok 8, 
mében. Az an t1semlt1zmus egyik főoka sze · t ze-. nn em nem 
7.sldósnghoz vn.ló azor etetünk és 1·endíthet1e ít a , n sz ásunk 
httnem ellenkezőJeg H, hitehagyók csapata egyrészt á ' 

d. 'k , , m srés7.t 
pe tg a cyn t nsok es skeptikusok mind nagyobbodó l 

l 'k · d szama 
~t n tn tu en nA.gyot és szépet sivárságukkal és közönyükkel 
nláásnak. 

Igenis, vélemónyem , m ely, szeretem hinni, az önöké 1 
is tn.lálkozik, oda összpontosul, hogy szerenesés mindaz:: 
intézmény, m ely úgy a nemzeti cuiturának tesz szalgálatot 
1nin t 1negerősíti ethikánk lazuló gyökél'szálait és növeli 
baunünk azt a molegséget, mely vall~sunk magas eszméiből 
r lí.nk sugltrzik l , 

Am foglaljuk össze idei nyolcz est ér e terjedő felolvasá-
sainkat. Tekintsük át a felolvasók és műveiknek névsorát 
és czímeit. 

1. nov. 5-én: 1. Az első eretnek. Dr. Krausz Sámuel. 2. 
Hymnus (vers). Dr. Sebestyén Károly. 3. Régi naplóból 
(Befejezés). Dr. Ágai Adolf. 

Nov. 19-én: 1. A történelem színpadán. Dr. Singer Bernát. 
2. Purim a király-utczában. Kóbor Tamás. 

De ez. 3 -án : 1. Zsidó szekták. Dr. W eis z bm·g Gyula. 2. Há
rom mese (vers). Dr. F eleki Sándor. 3. Zsidó magyar tem
plom. Gerő Ödön. 

Decz. 17 -én : 1. Zsidó moocenások. Dr. Adle1· Illés. 2. A «Kö
nyörgések könyvéböh (vers). Kisteleki Ede. 3. Kontárkodás 
A. bibliában. Kadosa Marczell. 

Jan. 7 -én: 1. Rahel (vers). Roboz Andor. 2. Nők a társa· 
dalomban. Dr. Neumann Árminné. 

Jan. 21-én: 1. Egyenjogosításunk előzményei. Dr. Büchl.er 
Sándor. 2. Korda Gyuri megté1·ése (vers). L enkei Henr1k. 
:t Szá.li néni. Gerő Károly. 

Febr. 4--én : t. Egy nemes zsidó család a XVII. századba~. 
l )r. l humu.ut Gyula. 2. A predikátor t)u.lamon könyvéboi 
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(vers). Dr. Súlágyi Géza. 3. Hivatalbeli emberek. Hajdu 

Miklós. . .b. 
Febr. 18-án: 1. Hugo V1ktor és a b1 lia. Dr. Heller Ber-

nát. 2. Abel halála (vers). ~ász tor Árpád. 3. Drámai alakok 
és szinészek. Rothauser M1ksa. 

Tehát az ügyrend szerint megállapitott 8 estén 22 fel
olvasó 22 munkával működött közre. A felolvasók közt 14 
e eyelasban szerepelt először felolvasó estéinken. A három 
év alatt pedig összesen 24 estén 49 iró, tudós és költő vette 
ki részét a felolvasásainkon való munkásságból.. 

Ki hitte volna felolvasásaink megindításakor, hogy ily 
szellemi erőket lesz módunkban mozgósítani eszméinkért 
és igazainkért ? Ki merte volna remélni, hogy sikerülni fog 
ennyi kiváló művet toborzani czéljaink szolgálatában? Igaz 
ugyan, hogy e felolvasások természetszerűleg nem lehettek 
egyenlően értékesek, egyenlően elmemozdítók és szivre
hatók, egyenlően művészi formába öntve és egyenlő meste
rien előadva. Hiszen ezzel oly irodalmi társaság sem dicse
kedhetik, mely megalakulásának alapjánál fogva nem kény
telen legalább nagyrészben egy felekezetre s egy bármi 
széles, de mégis csak megszabott határu tárgykörre szorít
kozni. Annyit azonban állithatunk, hogy az összes felolva
sásra került dolgozatok közül egyik sem volt tartalmatlan 
vagy pongyola s ha egyik-másik terjedelmére és hangjára 
nézve nem is tudott tejesen alkalmazkodni hallgatóink fel
felfogásához, talán ízléséhez és fogékonyságához sem, azért 
egyik sem hagyott okulás, gyönyörűség és meghatottság 

· nélkül távoznunk.~ Ennek legtalálóbb bizonyitékául szol
gál, hogy közönségünk lankadatlan buzgósággal töltötte 

* Aminthogy ügyrendünknek az az intézkedése, hogy rend
szerint a tudományos mü után egy költ()i, ezután pedig egy 
h~mOl'isztikus , novel lisztiku~ yagy eg;ráHa1:Íll szépirodalwi 
nni. kerül felol vasásra, is fényeseu b eY ált. 
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meg a felolvasások szinhelyét s csupán ennek aránylag sziik 
v.?ltán mulik, hogy még szélesebb rétegeket nem nyerhe. 
tunk lelkes és sokszor a kényelem rovására is kitart6 ven
dégekül. 

Mielőtt azonban az utolsó, rninden tekintetben üdvös 
· hatásunak mutatkozott felolvasási évről befejezném beszá

Inolónkat, még egy igen örvendetes mozgalomnak legalább 
is sikerült kezdeményezéséről kell jelentést tennem. Ér
tem a társaságunk által r égen tervbe vett vidéki felolva
sások ügyét. Ezeknek elsője márczius 9-én megtörtént 
Debreczen városában következő programmal : 

1. Juda Halevi. Dr. Perls Ármin. 2. Versek. Roboz Andor. 
3. Egy nagy ismeretlenről. Szabolcsi Miksa. 4. Egy régi 
nóta. P ásztor Mihály. 

Tehát egy igen becses felolvasó estét nyujtottunk dabre
ezeni hitsorsosainknak, a kik viszont óriási r észvéttel és 
páratlan érdeklődéssei dúsan viszonozták a felolvasók 
fáradságát. 

N em mulas~thatom el, hogy az önök elismerését ne kér
jem Szabolcsi Miksa tagtársunk részére, a ki igaz buzgó
sággal ütötte nyélbe ez első és uttörő felolvasás ügyét. 

De arra is biztos kilátásaink vannak, hogy e felolvasások 
rendszeresítésa is sikerülni fog nekünk, annál is inkább, mert 
az izr. közalap vidéki felolvasásaink nemesen propagáló 
czélját elismerve, azoknak anyagi támogatására is kötele· 
zőleg ajánlkozott és magukat a községeket is mindjobban 
meg fogjuk nyerhatni úgy a költségekben való osztozko~ 
dásra, mint az ügy iránti mennél mélyebb felbuzdnlásra. 

E bízó tekintettel a jövőbe, munkánknak az eddigieknél 
is dúsabbaknak ígérkező terméseire kérem önöket, sz! ves
kedjenek jelentésemet tudomásul venni. 

Márczins 28. L,•,tkei JleH1ik. 
a l1i zott~á.g előad /1ja. 
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IV. 
Költségvetés. 

Zárszámadás 1 901 november 1-töl 1902 október 81-ig. 

B e11étel. 

Pénztárkészlet 1901 novembel· l -án --- .... . ... K 

'Jlagdfjakból befolyt : 
rendes K 
hátralékos • 
pártoló << 

4624.40 
515.-
400. - « 

Társulati kiadványok és kötéH fejében 
Folyó számla kamat .. . -

. .. .... (( 

Záloglevelek kamatai .... 
Kunewalder alapitvány... . . . 
Pesti izr. bitközség a felolvaRásokra ... 

f(iadás. 

Titkári fizetés .... .... ·- ·-· __ .... .... --- -
Kezelés és postaköltség . .. _ .... .... ·- ·-
Nyomdai kiadás és expeditio __ .... _ ·- -
Ir6i díjak .... .. . . .... ·-· ... __ _ ·- ... 
Budapesti felolvasások .... ·- ·-· _ .... .... . ... 
Folklore-bizottság .... .... .... .. . . . . ....., ·-
Magyar-Zsidó Szemle subventiója __ __ _ _ 
Kunewalder-alapítvány kamatai . _ . . ... 
1)énztárkészlet 1002 október 31 -én •. 

« 

• 
« 

• 

K 
• 
« 
« 
• 
• 
• 
• 
• 

!)01.11 

5539.40 
H69.70 
51.14 

900.-
000.-
400. -

1000.-
1155.2{. 
4616. 7 
1450.n2 
1200.-
100 . 
800.-
:i20. -

:>818. 7~ 
K 1 H4fi 1.3.=l 

Budapest, 1902 október H1-Pn. 
Reck Dénes s. k., 

ellenör. 

Letétben: 

.C:;z(>kely Ferencz s. k., 
pl•nztAros. 

K 20000. - 41/! 0 /o-os Belvárosi takpt. záloglevél. 
• 4

3
00
2 

· - 10.829. sz. takarékb. könyv. (Izr. KözaJap). 
11 

• O. - 10.8~1. sz. " c (Kunewalder alapftv.) 
• t.I)()Q. - XXVill. 13667. sz. takarékkönyv, a Budapesti 

t~karékpénztár és orsz. zálogkölcsön r. t. 'Ital 
ki'lHtva. (Tencer-dij). 
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Költségvetés 1902 november 1-töl 1903 október 31 -ig. 

Fedezet . 

J. l'ón~Mrkészl et 1 !J02 októbo>· :11 -én .... 
'1.. HondoH tagnk járnJókai 

--- h.. .. .. J( 5818.7 '2 
·- - i 5000.-

:t ll (l.tra lókb61 várhat{, -· ... " 1000.
4. Kuruatbc.wétel " 1000. 
;j, T árHulut i kiad vú.nyfJk cl u.dásáb61 . . . ·~ IC 400, -
fi. I't:Hti izr . hitközRégtő l a feloh ·asásnkra. ..... . ... 
7. ~[. I. K öutla.p t61 a vidéki felol vasásokra. .... 

l< 400.-
41 (jQO.-
K 14218.72 

8zük~égtet. 

1. 'l'itkári fizetés . . . . . - ~· .... .. . .... . . K 
2. Kozeléai és postu-i k öltség .. .•. .,. ·-· " 
:1, Nyomdai kiaflús és expeflitio . .. . . ~ _. _ u 

4. 1 rói dijak . . . .. . . . . .. .... ... « 

?;. Bucl upesti fe lol vasások .... . .... ··- . " 
6. Vítléki felolvasások . _ . . . . . ·-· ·- u 
7. Koloztwári F elolv. Egyl et subventi6ja (b á.tra-

JáktHm) 1902. . ___ ·- .... . . . " 
~. Kolozfwári F elol v. Egylet rm bventiój a 190:L « 
9. M u.gyar -Zsiil6 Szerulo au bvontiój a . . 11 

to. Knncwa.Wer-a]apítv(Lny karnatai « 

1000.-
1090.72 
4408.-
4600.-
1200.-
600.-

100.-
100.---
800.-
320. 

-----:-
J( 14218.72 

Hndapaat, 1 !J02 októbe1· :-H -én. 

v. 

Székely Ferencz s. k. , 
pénztár os. 

Az utolsó év jegyzőkönyvébőL 

1 :t Titkár jelenti , hogy az első vidéki felolvasás már
ez i us H-ón lJebrcczen ben fényes sikerrel megtartatot t: 
A felolvasók voltak : P erls Ármin főrabbi Pécs, Szabolcs! 
MikHa HzerkesztéJ , Hoboz Andor tanár, Pásztor .Mibály iró, 
hnclnvc~tiek. Ki.ílönöR érdemet szereztek maguknak a sike~ 
kiirúl ~zu.holcH i Mik HI1 úron kivül a következő debreczeDJ 



:;ut 

uiák: Reichmann Ármin hitk. elnök, ki tetemes anyaQ'J • o 

áldozatot is hozott. Dr. Popper Mór, Dr. Balázs Bertalan 
és Burger D. J ózsef. A váratlanul nagy eredmény erkölcsi 
diadalát jelenti a Közalapnak és a Társulatnak. - Az igaz
gatóság a jelentést örömw el veszi tudomásul (Junius 3.l. 

11~-. Titkár jelenti , h ogy Debreczenben a felolvasás alkal
mával 30 új tag lépett a Társulat kebelébe. - Örrendetes 
htdomásul van (Junius 3.). 

15. Titkár előadja, hogy a Közalap évi 600 R-val já
nl! a vidéki felolvasások költségeihez, ez összeget ápr. 
1-én a folyó évre a titkár kezeihez ki is fizette. - Tudomá
sul van. (J un. 3. ' · 

16. Titkár jelenti, hogy a debreczeni felolvasásra a 
Közalap subventiójából 200 kor.-t költött tiszteletdíjakra. 
Tudomásul szolgál. (Jun. 3.) 

17. Titkár előterjeszti az általa készített ügyrendet a 
vidéki felolvasásokróL Az igazgatóság azt egész terjedel
mében elfogadj a és elhatározza, hogy jegyzőkönyvbe vé
tessék. - A vidéki felolvasások ügyrendje: 

1. A felolvasások lehetőleg a téli évadban: november
től februárig v.annak. 

2. Egyelőre legalább 3 helyen 3 felolvasá tartatik. 
3. A felolvasás a kiszemelt, avagy ajálkozó község elnö

kének és 1·abbijának előleges bevonásával rendeztetik 
4. Ugyanazt a felolvasást azonegy évadban kétszer is 

megtarthatní. 
5. Vidéki felolvasó a maga lakhelyén nem szerepelhet. 
6. A felolvasó-est rendje a vidéken ugyanaz, mint a 

közpon t ban. 
7. A felolvasásokat a felolvasó-bizottság előadója a tit-

kárral egyetértésben rendez1. 
8. A kiküldöttek egyike mindenkor az Izr. Orsz. Köz· 

alapot és az IMIT-et képviseli. & a kiküldött a felolv&-

sók e~ike is lehet: 
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H. A felolvasás költségeit a Közalap és az i llető község 
vagy községi tagok közösen viselik. 

1 O. Az összes költségek hovafordításár ól a titkár az 
igazgatóságnak beszámol. (Jun. 3.). 

2 . Dr. Stiller Mór el6adja, hogy dr. Venetianer Okirat
tárára a viszonyok mostohasága miatt összesen csak 700 
ko1·onát sikerült gyűjtenie . :&linthogy er edményre ezek 
után egyáltalán n em számíthat, a pénzt az adakozók név
sorával együtt az elnöknek átadja s a további gyűjtésről 
nagy sajnálatára lemond. - Miután dr. W einmann Fülöp 
és Székely Ferencz a maguk, dr. Stiller Mór a maga és 
a többi adakozók nevében kijelentik, hogy a pénzt kü
lön czélra fordíttatni nem kivánják, elnök úr határozatkép 
kimondja, h ogy a 700 korona a Társulat szabad r endel
kezésére marad s az összeget Székely Ferencz pénztáros
nak azonnal átadja (Deczemb. 3). 

31. Titkár előadja, hogy kiadványainkat az idén a követ
kező helyeken rendelték meg jutalomkönyvekül, és ·pe· 
dig: Budán, Losonczon, P esten, Szombathelyen. - Örven
detes tudomásul szo1gál (D eczem b. 3.). 

33. Titkár jelenti, hogy társulati kiadványokért az idén be
folyt : {) nála 229·90 K, a pénztárosnál 108 K, W odlaner 
bizományosnál 331·80 K, összesen 669· 70 K. - Tudomá
sul van (Deczember 3.). 

43. Titkár előadja, hogy dr. Pollák Miksa soproni rabbi 
cArany János és a biblia» ez. m{1vét a Társulatnak ki
adásra fölajánlja. - Az igazgatóság a kéziratot birálatra 
a titkárnak adja ki (Deczember 3.). 

61. Bánóczi József felolvassa titkári jelentését. - Tudo
másul vétetik. A mi a jelentés azon részét illeti, hogy a 
tagilletmény egyelőre csupán az Évkönyvből fog állani, az 
ülés többek felszólalására azt határozta, hogy e megszo~ 
rítás csak 1904-re szóljon. A jövő évben majd a vála~~t~ 
roR.ny, a viszonyokho1. képest, újra fog habtrozni ; a.z ót•Jas~ 
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roód fels:taporodott hátralékok apasztására pedig az jgaz-
tóságot erélyes eljár ásra hívja fel (Deczemb. 1 O.). 

ga. 63. Székely Ferencz előterjeszti a zárszámadást a lefolyt 
, o" l valamint a költségvetést a j övendő évTe. - A váevr , 

lasztmán y ezt elfogadja (D eczem b. 1 O.). 

VI. 

A Társulat alapszabályaiból. 

A társ-ulat czíme Ás székhely e : 

J. §.A társulat czíme: Izraelita Magyar Irodalmi Társu
lat ; székhelye : Budapest. 

A tá'rsulat ezé lj ai. 

2. §. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat czéljai: 
a) a szentirás magyar forditásának eszközlése, kiadása és 

terjesztése ; 
b) a szentirásnak és későbbkori vallásos irodalomnak, és 

általában az izraelita vallás- és erkölcstannak ismerte
tésére és m egvilágítására szolgáló művek kiadása és ter
jesztése ; 

c) a szentirás és a zsidóság történetére s irodalmára vo
natkozó el<>adások szervezésének elősegítése ha.zai egyete
meink bölcsészeti karán külföldi egyetemek módjára; 
. d) ugyancsak e körbe tartozó, valamint egyáltalán az 
Izraelita hitközségi életre vonatkozó nyilvános felolvasások 
rendezése a fővá1·osban, valamint a vidéken; 

e) a felekezeti élet ismertetésére és nemesítésére szol
gáló népszerű művek és a hitközség feladatávals az általuk 
nyujtandó hitoktatással összefüggő jelesebb munkák" kiadása 
és terjesztése ; 

fJ a kijelölt tudományos és közhasznú irodalmi czélok 
tekintetében pályakérdések kitüzése és jutalmazása. 

l 
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A tá?'.'>/tl((t lUfÚU'Í. 

;{, ~· A Mrsnlat tn.gjai lehetnek: 
a) izrttelitft hitl<ö~sógelc, l1) egyéh tostil lotok, c) 1nagánosok. 

A htgok lehetnek : l . alarJitók, ki k ogys:;~,or H Jni:nc1enkorr1~ 
legu.Jtíbb l OOO km·omtt ar1nnk, maly öss:~.cgot h itközségeit é~ 
ogyób testületek öt ogytn1tsnM.n követko:~.() évi 200 koronás 
rl1s7. lctekhen törloszthetik; ~. ]JáTtfogó/,·, l\i lt egyszer s miu
<lenlwrnt legH-hi bb 400 koron1H R.dn1\.k ; :~. ?Ui·l'lvlók, kik egy
S7.or s miudenkorrn logn.btl>h 200 koronttt H dnak ; 4·. ?'endesek, 
kik hu.t ÓYen keres~tii ll ogn.lfíhh 8 koronn, ft~otésóre kötelezik 
mugnkat. 

.. t touul.· juy(('i . 

20. ~· A tttgok, fel tó vo hogy évi j R.1·tdókai kinti hátr1.Llékba11 
11 incseu ok, 1\. c.:solo kvlí 0s szonvcclö válA.s:~.ttl.si jogitik élvezeté11 
ldvü) tngi llflt.mén~·bcn l'észosülrtok, ruóg pedig ttz alapító 
tugo k n TtírsuJat összos l\ it~<lv1íny1~ibn.n , a tlibhi tagok tLZ 

i gn,zgn,tó!-HÍg fíltu.l moglütt~Ll'OrtiOtt 1nór tókbon. Az utóbbütk 
n:lonfolül u, töbhi kin.dvtl.nyolm.t kedvozmóuyos áron nyer
h etik . 

Az n h~}litó tngok n. l f>. ~. órtolmélwn n. vttlt~sztmányuak 
tn~jni. 

rl'iHztviself;k : 
Elnök : 
'l'ánwluük: 
'l'itkt\r: 
Pónzb\roH : 
F~lloué)r : 

V ll. 

A Társulat képviselete. 

t. IGAZGATÓSÁG. 

. " 
])r. \VF.tNMA ·N Fui.öP, kir. tn.míosos, közJegyzo. 
Dr. BA<'HFlH Vu.Mus, l'tt.bhikópz()i t~n.m\.r. 
Dr. BÁNÓOZl ,JóZSJ!JJI', tmdtókópzói igazgtttó. 

BzlÍJKt<JJ.Y Ji'J~nu:Noz, httn kigazRttt6. 
Hv.cK Dt-1NJIJH, bn.nkign.zgAttó. 
Dr. IIALÁHZ FnrnYF.R, iigyvétl. 
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Az iyazg. többi tagjai: 
Dr. MEZEY ]fERENoz, ügyvéd. 
D1-. R.tb'l'HY Món, m\iegyetemi tanár. 
ScHILL SALAMON, rabbiképzői tanár. 
SenwErGER MÁRTON, keresk. tanácsos. 
Dr. StMON JózsEF, kir. tanácsos, ügyvéd. 
Dr. STILLER MóR, ügyvéd. 

~. VÁLASZTMÁNY. 

A) Fővárosi tagok: 

Dr. AcsÁDY IGNÁ.cz, író. 
D1-. ÁaAl AnoLF, író. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyet. tanár. 
Dr. BALASSA J ózsEF, gymn. tanár. 

f>. Dr. BÁNóezt JózsEF, tanítóképzői igazgató. 
Dr. BÁRoN J óNÁS, egyet. m. tanár. 
BEoK DÉNES, bankigazgató. 
Dr. BLAU LAJos, rabbiképzői tanár. 
Dr. FARKAS EMIL, ügyvéd. 

10. Dr. HALÁSZ FRIGYES, ügyvéd. 
Dr. KAYSERLING M., rabbi. 
KoRNFELD GYULA, az izr. tanítócgyl. elnöke. 
Dr. Könösy J ózsEF, stat. hiv. igazgató. 
Dr. KRAusz S!MUEL, tanítóképzői tanár. 

J 5. LENKEI H ENRIK, reáliskolai tanár. 
Dr. MARCZALI HENRIK, egyet. t~tnár. 
Dr. MEzEY FERENOZ, ügyvéd. 
Dr. MEZEI MóR, orsz. képviselő. 
Dr. MuNKÁcsr BERNÁT, hitk. taníelügyclö. 

20. PoLLAK LAJos, 1·abbi. 
Dr. fu.nó ANTAL, író. 
Dr. RÉTHY MóR, mücgyet. tanár. 
ScmLL SALAMON. rabbiképzői tanár. 

1\t lltl17' J.:'tJküuy l't: W(). 'l, 
------------ --------------~-----------------



nr. ScniJ, ] ,'liiH 7JstGl\10ND, szorkesztt>. 
~;>. Sc núN DÁ VID, hittantír. 

Dr. SrM~N JózsF&', ki1·. tanácsos, ügyvéd. 
STERN ABllJ\TIJi.M, hitk. iskolai.gazg~ttó. 
STERNTHAL AnoLll', földbirtokos. 
Dr. STILLER BEn'l'ALAN, egyet. tanár. 

30. Dr. STILLER MóR, ügyvéd. 
ZA.IlOLCSl ~!IRSA, SZOrkesztÖ. 
ZÉKELY FEnENcz, bankigazgató. 

T .t<;NCER PÁL, író. 
Dr. 'YALDAPFEL JÁNOS, gyrnn. tanár. 

35. " 'Eisz BERTHOLD, orsz. képvisell.l. 
Dr. WmszBunG GYULA, rabbi. 

B) Vidéki tagok: 

Dr. BAKONYI SAMU, orsz. képviselő, ügyvéd, Debreczen. 
Dr. BÁRÁNY J ózsEJt', rabbi, Kecskemét. 
Dr. BERNSTEIN BÉLA, rabbi, Szombathely. 
Dr. BücBLER SÁNDOR, rabbi, Kesztholy. 

5. BücHLER P., rabbi, Moór. 
Dr. ErsLER ~IÁTYÁs, rabbi, Kolozsvár. 
ELFEB JAKAB, rabbi, H eves. 
Dr. FISCHER MIHÁLY, rabbi, Zombor. 
Dr. FLEscu ÁRMIN, rabbi, Mohács. 

l O. FmEDLlNDER GYULA, De és. 
FRIEDMANN ÁRMIN, U jpest. 
GERLÓC7.I }.f. A., rabbi, Fiume. 
IlAns ADoLF, tanár, Székesfehérvá1·. , 
Dr. KEcsKE~I~~Tr LAJOS, főorvos, Kecskemét. 

l r,. Dr. KEcsKEMÉT! LIPÓT, rabbi, Nagyvárad. 
Dr. KELEMEN AnoLF, igazgató, Nyíregyháza. 
Dr. Krsa ARNOLD, rabbi, Buda. 
Dr. KLEIN JózsJo;~· , rnbbi, Kassa. 
Dr. KLEI~ ~fóR , rahl>i, Nagybecskerek. 
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~().LEOPOLD SANDOH, Szegzárd. 
Dr. Löw Ú1MÁNUEL, rabbi, Szeged. 
Dr. LöwY Món, rabbi, Temesvár. 
Dr. NEUMANN EnE, rabbi, Nagykaniz8a. 

Dr. PEnLS ÁRMIN, rabbi, Pécs. 
25. Dr. PrLLtTZ BENŐ, orvos, Veszprém. 

D1·. PoLLÁK MIKsA, 1·ab~i, Sopron. 

REron MÁR'l'ON, birtokos, Kalocsa. 
D1·. RósA Izsó, ügyvéd, Szeged. 
Dr. RosENBERG SÁNDOR, rabbi, Arad. 

30. RosENTliAL NÁNDOR, hitk. elnök, Veszprém. 
8oHRffilBER IoNÁo:~, (Győr) Bécs. 
ScHWARZ J AKAH, rabbi, Csáktornya. 
8ELT1\:IANN LAJos, rabbi, H.-:M:.-Vásárhely. 
Dr. SoNNEN}'ELD BERNÁT, ügyvéd, Vágujhely. 

3!). STERNTHAL SALAMON, földbirtokos, Temesvár. 
Dr. UNGÁR 8!1\mN, rabbi, Eszék. 
Dr. VAJDA BÉLA, rabbi, Losoncz. 
Dr. VENETIANER LAJos, rabbi, Ujpest. 

C) Tagok alapltó tagsági jogon: 
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GELSEI GoTTMANN VILMos, kir. tanácsos, Nagy-Kanizsa. 
KonNER ZsiGMOND, földbirtokos, Budapest. 
SoHWEIGER MÁRTON, ker . tanácsos, Budapest. 
SviB KAnoLY, főrendiházi tag, Budapest. 

5. Néhai SvÁB SANDOR alapítvány képvisel5je. 
Néhai HATVANI DEUTSCH BERNÁT alapítvány képviselője: 

HATV ANY-DEUTSCH JÓZSEF. 

NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
NAGYVÁRADI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
PEsTr IZR. HITKÖZSÉG képviselője: ADLER LAJOS, elé>ljáró

sági tag. 
10. P.EsTr OHEVRA-KADIBA képviselője: BoeoHÁN JAKAB, elnök. 

SzABADKAI IZR. Hn'Közsto képviselője. 
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3. SZÁMVIZSGÁLÓK. 

AnLER LAJos; nagykereskedő . 

BREITNER ZsiGMOND L. 
D EU1'SCH SÁMUEL, háztulajdonos. 
FLEISCIDIANN EDE, nagykereskedő . 

5. W oLFNER J ózsEF, gyáros. 

VIII. 
, 

Allandó bizottságok. 

1. 

A bizottsági tagok névsora. 

Biblia-bizottság: 

Elnök: Dr. Bacher Vilmos. Előadó: Dr. Krausz Sámuel. 
Tag: Dr. Bánóczi József. 

Oklevél-bizottság : 

Elnök: 
Dr. Acsády Ignácz. 

Előadó: , 
Dr. Frisch Armin. 

Tagok: 
Dr. Bacher Vilmos. 
Dr. Bárány József, Kecske

mét. 
Dr. Bernstein Béla, Sz om

bathely. 
Dr. Bloch Henrik. 

Dr. Büchler Sándor, Reszt-
hely. 

Dr. Kayseriing M. 
Dr. Krausz Sámuel. 
Mandl Bernát. 
Dr. Marczali Henrik. 
Dr. Máinai Mihály. 
Dr. Pollák M., Sopron. 

l 

Stern Abrahám. 
Dr.Venetianer Lajos, Ujpest. 
Dr. Weisz Mór. 
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F olklore-bizottság : 

Elnök: 
Dr. Blau Lajos. 

Előadó: 
Dr. Balassa József. 

Tagok: 
Dr. Adler illés. 
Dr. Eaeher Vilmos. 
Bató J. Lipót. 
Dr. Bernstein Béla, Szom-

bathely. 
Dr. Blurogrund Naftáli, 

Abony. 
Dr. Diamant Gyula, Vukovár. 
Dr.Eisler Mátyás, Kolozsvár. 
Feigl L. H., Gyöngyös. 
Dr. Fényes Mó1·. 
Fischer Sámuel, Mjskolcz. 
Dr. Frank József, Mura-

Szombat. 
Dr. Friedmann Dáv., Zsolna. 
Dr. Frisch Ármin. 
Galgóczi Ábrahám, Galgóoz. 
Gerlóczi M. A., Fiume. 
Dr. Grünwald Zs., M.-Sziget. 
Dr. Kardos Alb., Debreczen. 
Dr. Hanvai Lajos, Huszt. 
Dr. Herskovits Mózes, So-

mogy-Szill. 
Dr. Heves Kornél, Szolnok. 
Dr. Kiss Arnold. 
Dr. Klein József, Kassa. 
Dr. Kőrösy József. 

Dr. Kr~Bmer Lip., N. -Szöll<Ss. 
Dr. Krausz Sámuel. 
Kro6 Hugó, ~Iunká.cs. 
Kun Lajos, Baja. 
Dr. Irunos Ignácz. 
Dr. Lenke :Manó, Besztercze-

bánya. 
Dr. Lőw Immánuel, Szeged. 
Dr. Löwinger Adolf, Szegecl 
Dr. Máinai Mihály. 

l 

Dr. :Mandl Armin, Szigetvár. 
Moskovits Miksa, Erdőbénye. 
Dr. ~1unkácsi Bernát. 
Dr. Neumann Ede, Nagy-Ka-

ruzsa. 
Dr. Pap Dávid. 
D1·. Perls Ármin, Pécs. 
Pollák Kajim. 
Dr. Pollák Miksa, Sopron. 
Roboz Andor. 
Dr. Roseuthai T., BonyhR.d. 
Dr. Rubinstein Mátyás, 

Szegzárd. 
Dr. Rudolfer An., A.-Lendvn. 
Schill Salamon. 
Beltmann Lajos, H.-M.-Vá-

sárhely. 
Szilasi Móricz, Kolozsvár. 
Stern Ábrahám. 
Strausz Adolf. 
Singer Izraél, 8.-A.-Ujhely. 
Dr. Schwarz Gábor, Zágráb. 
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Dr. Schwa1·z Mó1·, Győr. 

Dr. Reismann A., Ungvár. 
D1·. Rosenbaum L., B1·assó. 
Uhrbach Henrik. 
Dr. Vajda Béla, Losoncz. 

Dr. Waldapfel János. 
Dr. vV eis z b ur g Gyula. 
D1·.Weiszkopf Art., Rozsnyó. 
Dr. Wellesz Gyula, Nagy-

Bittse. 

Felolvasó-bizottság: 

Elnökök : 
Dr. Ágai Adolf. 
Tencer Pál. 

Előadó: 
Lenkei Henrjk, 

Tagok: 
Dr. Balassa József. 
Dr. Blau Lajos. 
Dr. Bródy Lajos. 
Dr. Feleki Sándor. 
Dr. Fraenkel Sándor. 
Geré> Károly. 
Geré> Ödön. 
Kóbor Tamás. 

Dr. Kohner Adolf. 
Dr. Kunos Ignácz. 
Dr. Márkus Dezső. 

D1-. Mezey Ferenoz. 
Dr. N eumann Ármin. 
Palágyi Lajos. 
Radó Vilmos. 
Dr. Sebestyén Károly. 
Szabolcsi Miksa. 
Dr. Sohachter Miksa. 
Szatmári Mór. 
Székely Ferencz. 
Dr. Vészi József. 
Dr. Waldapfel János. 

Propaganda-bizottság : 

Elnökök : 
Dr. Stiller Mór. 
Dr. Kohner Adolf. 

Előadók: 

id. Dr. Glass Izor. 
Dr. Heller Bernát. 

Tagok: 
Adler Gyula. 
Auer Róbert. 
Dr. Baroberger Béla. 
Beck Dénes. 

Beim el Sándor. 
Déry Károly. 
Dr. Erdélyi Sándor. 
Dr. Farkas Emil. 
Dr. Fraenkel Sándo1·. 
Dr. Halász Frigyes. 
Herzmann Bertalan. 
Káldor Marczell . 
Dr. Krausz Ede. 
Löwy Sámuel. 
Mandl Mór. 



Dr. Neumann Ármin. 
N euschloss Marcell. 
D1•. Ró th y Mór. 
1.uszti Ruszt József. 
Dr. Simon József. 
8 urányi József. 

Dr. Stambe:rgor Ferencz. 
Dr. Stiller Mór. 
Szabolcsi Miksn.. 
Szatmári Mór. 
D1·. Tolnai Lipót. 
W olfno1· J ózsef. 

IX. 

A társulat kiadványai. 
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1. Évkönyv. Szerkesztik d1·. BAOHER VILMOS és dr. MEzEY 
FERENOZ. 1895. 

2. Évkönyv. Szerkesztik dr. BA.CHER VILMOS és dr. ~1F.ZF.Y 
FERENOZ. 1896. 

3. Tn.lmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. HéberbéH 
forditotta és bevezetéssel s jegyzetekkel elláttn. dr. KnAus.r. 
SÁMUEL. 1896. 

4. Alexandriai Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségről. Legat)o ad Cajum. Görögből fordította SoHILL 
BALAMON. 1896. 

5. Évkönyv. Szerkeszti BAOHER VrLMOS és B1Nóczr JózSEF 
1897. 

6. A zsidók története Sopronban a legrégibb id8ktöl a 
mai napig. Az Izr. Magyar Irod. Társulat által jntnlmnzott 
pályamiL !rtA.: dr. PoLLÁK MmsA sop1·oni rabbi. Huszonöt 
ki ada tlan okirati melléklettol. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BAoJIER VILMOS és BÁNÓCZI JózsEF 
1898. 

8. Szentirás. Első kötet. -- A tórft. ~fózes öt könyve. l 89 . 
9. Évkönyv. Szerkesztik BAoHER VIL:rtiOS és BiNóozr.TózsEF 

1899. 
1 O. Az 1848/49-i ki magyar szabRdságharoz és a zsidók. 

Irtn. dr. BEnN~TF.lN Jh:Jr.A s1.omhn.thoJyi rabbi. JóKAI ~fbn el6-
szavávn.l. t ~un. 
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l l . E vkönyv. Szerkeszti BÁNóczr J ózsEF 1900. 
J~. Sze~th·tís . Mtísodik köte t. - Az első próféták 1900. 
13. É ,·konyv. Szerkeszti B ÁNóozr J ÓZSEF 1901. 
14 .. A zsidók története Budapeston. A legrógibb id "kt "l 

l ~G7 . A · 0 0 
< ·lg. z, l zr. "lt,Ingy. 1rod. Társ. tU tal n. Tencer-díjj nl ju-

htlnlt't?.ott pn.lyn.m1L Irta dr. BücHr.ER SiNnon .. 1901. 
15. É,·köny v. Szet·keszti BiNóozr J ózsEF 1902. 
16. A zsidóság szervezete az európai államoldmn. Az Izr. 

Mt\gyar Irod. TÁJ·s. által jutalmazott pályamiL Irtn. dr. V RNR

rraNEn LAJOs 1902. 

x. 
A társulat tagjai. 

l. ALAPÍTÓ TAGOK. 

ÖzY. hatvnni DentschBer
nátué, Budapest. 

gE'lsei Guttma.nn Vihnos, 
N. -Kt\n iz sa. 

l\ohner Zsigmond, Bpest. 
uéhni ~I~tchlnp Adolf. 

, N,lgykn.nizsni izr. hitközs. 
~agyvltrudi izr. hitközség. 

Pesti Chevra-Kadisn .. 
Pesti izr. hitközség. 
Sch weiger ~Iárton, Bpest. 

to Svtíb Károly, Budapest. 
ö~v. Svtíb Sándorné. 

Budapest. 
zttbadkai izr. hitköz ég. 

néhai Tn.ub Salamon. 

~.PÁRTFOGÓ TAGOK. 

Br(>dy Zsigmond. 
Dr. Chorin Ferencz,BpE'st. 
Löwy ~It1r, Budapest. 
néhni báró Schassberger 

Henrik, BudS}lest. 
a Schreiber Ignácz, Bécs. 

néhai flteinfelel AntAl. 
Dehrcczen. 

néhai Steinfeld ~Iibály, 

Debreczen. 
teruthai Adolf, Bpest. 

Sternthal Salam .. Temes-

vár. 
1o Dr. Stiller Bertalan, Bu

dapest. 
" .cisz Berthold, B pest. 
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~ . P ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos, Budapest. 
Ar~.tdi izraelita hitközség. 
Bacher Emil, Budapest. 
Bock Dénes, Budapest. 

fi BrELun vV. Arnold, Mern.n. 
Breitner Zsigm. L., Buda-

pest. 
Budai hitközség. 
Deútsch Sámuel, Bpest. 
Ebenspanger Lipót, Nagy-

Kanizsa. 
to néhai Ehrlich ~1ózes, 

Budapest. 
néhai Frank Antal , Bpest. 
tószegi Freund F ., Bpest. 
tószegi Freund Sahnnon, 

Budapest. 
néhai Garai Károly, B pest. 

tú Hartenstein Zsig., Bpest. 
Kecskeméti izr. hitközség. 
Dr. Kohner Ágost, B pest. 
Karnfeld Zsigm., Bpest. 
megyeri Dr. Krausz Izidor, 

Budapest. 
10 Leopold Sánd., Szegzárd. 

Linczer Béla, Budapest. 
Losonczi izr . hitközség. 
~Iarczali izr. hitközség. 
néhai ~Iarkbreit Adolf 

' B pest. 
:l6 Dr. Misner Ignácz, Buda

pest. 

Nemes-Vidi Izr. fiók-hit-
község. 

Ifj. Neumann Adolf, Arad. 
Ó-Kanizsai iz1'. hitközség. 
P écsi izr. hitközség. 

soDr. Pillitz Benő, Vesz-
prém. 

Popper István, Budapest. 
Reich Márton, Kalocsa. 
Dr. Rosenberg Gyula, 

Budapest. 
Dr. Ság :Manó, Bpest. 

ss Dr. Simon J ózsef, B pest. 
Dr. Schuschny H., Buda

pest. 
Schweiger Adolf, Buda

pest . 
néhai Stern Ignácz, 

Budapest. 
Dr. Stiller ~fór, Budapest. 

..o Szegzárdi izr. hitközség. 
Temesvár-belvárosi izrael. 

hitközség. 
Tolna-tamnsi izr. hitköz

ség. 
lov-ag \\ .. echseimann lg

nácz, Budapest. 
Dr."·ein1nann Fül.,Bnda

pest. 
..fi W eis z Manfréd, Budapest. 

" . ellisch Sándor és Gyula, 
Budapest. 
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4. RENDES TAGOK. 

Ackersmann A., K.-V á rel. 
Dr. Acsády Ign ., Bpest. 
Adler Dávid, Budapest. 
Adler Gyula, Budapest. 

~ Dr. Adler illés, Budapest. 
Dr. Adiel' 1fíhály, Bpest. 
Dr. A dl er Vilmos, Hatvan. 
Abonyi Géza, Bpest. 
Dr . .Agai Adolf, Budapest. 

l 

10 Agai Ignácz, Deés. 
Dr. Alapy Henrik, B1)est. 
Dr. Alexander B.; Bpest . 
Alsó-L endvai jz1·. hitközs. 
Altmann Ignáoz, Bpest. 

tó Altheim Osiás, H.-M.-Vá
sárhely. 

Amster Adolf, Budapest . 
Dr. Anisfeld Endre. 

H.-11.-Vásárhely. 
Aranyosi ~Iiksa, Budapest. 
Auer Róbert, Bpest. 

~ Aufricht Alaj., Dehrec.:zen. 
Augenstein Dávid, B1Jest. 
Auspitz Allolf, N.-Várad. 
Dr. Bacher Vilmos, B pest. 
Bach ~Iór, Pancsova. 

,,. Dr. Bácskai Alh<·t·t, B11est. 
Ba<1cr Samu, Villúny. 
Bajai izr. hitközség. 
Bajai Chevra Kadisa. 
Dr. Balázs Bertalan, Deb

reczen. 

so Dr. Bakonyi Samu, Dc h~ 
1·eczen. 

Dr. Bakos Ödön, Nagylak. 
Dr. BalassaJ ózs., Bpest. 
Dr. Balkányi Miklós, Deh-

reczen. 
dr. Balkányi Miksa,Bpest. 

s5 Dr. Balla y Lajos, B pest. 
Balogh Ármin, BpeM. 
Dr. Bambe1·ge1· B., Bpest. 
Dr . Bánó József, Bpest. 
Dr. Bánóczi J ózsef, B pest. 

,o Dr._Baracs Marcel, Bp est. 
Dr. Bárány J ., Kecskemét .. 
Bárdos Lipót, Budapest. 
Dr. Báron J ónás, Bpest. 
Barneh Gyula, Miskolcz. 

,5 Ba tó J. Lipót, B pest. 
Dr. Bauer Mór, Bpest. 
Dr. Bátori Dániel, Bpest. 
Baue1· MiksfL, Bpest. 
Dr. Baumgarten Aaron, 

Budapest. 
6o Dr. Beoher Áron, N n gy· 

Szalont::t. 
Dr. Beck Adolf, Nngyhtlc 
Ifj. Be ok Aclolf, B pest. 
Beok S{tndor, Koszthely. 
Beok Oszkár, Bpest. 

rsrs Beim el J aka h, B pest. 
Beimel Sándor Bpest. 
Dr. Béla Pál, Budapest. 
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Dr. Berezeller Imre,Bpest. 
Beregi Lajos, H.-M.-Vá

sárhely. 

110 
Dr. Berényi Sánd., B pest . 
Berger Arnold, Veszprém. 
Dr. Berger FeTenez, H.-M.

Vásárhely. 
Berger Jakab, Heves. 
Dr. Be1·ger Miksa, Bpest. 

&6 Berkovits Sándor, B pest. 
Dr. Bernstein Béla, Sz om

bathely. 
Bernstein Samu, Sz.-Fe

hérvár. 
Beszterezebányai izr. hi tk. 
Bienenstoek M., Buttyin. 

1o Biró Károly, Bp est. 
Birnbaum Imre, Bpest. 
Blau Adolf, Budapest. 
Dr. Blau Henrik, Heves. 
Blau Jeremiás, Miskolcz. 

76 Dr. Blau Lajos, Budapest. 
Blau Pál, Nyíregyháza. 
Blau Rezső, Moháes. 
Bleier Jónás, Budapest. 
Bleuer :b, . Péter, Laczházn. 

110 Dr. Bleuer Samu, B post. 
Dr. Bleyer Vilmos, Bpest. 
Dr. Bloch Heurik, B1)est. 
Dr. Blum Ödön, Bpeat. 
Bognltr Sándor, N.-Várad. 

"~ Boschan Arthur, B pest. 
Boscbán Péter, Bndo.pc~t .. 
Boskovitz Sándor, Bj>Cst. 

Böhm Sámuel, H.-M:.-Vá
sárhely. 

Brachfeld L ajos, Bpest. 
oo Brachfeld V., Kecskemét. 

Brandatadter Izsák,Bpest. 
Brasch Simon, Buziás. 
Braun Adolf, Fiume. 
Braun J ózsef, Ege1·. 

olí Braun Károly, Budapest. 
Dr. Braun Lajos, Bpest. 
Brecher D., Besztercze. 
Brecher Hersch, Naszód. 
Breuer Mór, Bpest. 

too B1·icht Lipót, B pest. 
Bródy Lajos, Miskolcz. 

l 

Bruck Aron, Bpest. 
Bruck Ármin, Zombor. 
Dr. B1·uck Samu, Baja. 

1o6 Bruck ~Iiksa, Bpest. 
Brust Dávid, Budapest. 
Brüll Zsigmond, Bpest. 
Buck Adolf, Nagylak. 
Budai Chevra Ka.disa. 

uoBurger D. J., Debreczen. 
Buttyini izr. hitközség. 
Buziási izr. hitk. 
Dr. Büchler Adolf, Bécs. 
Dr. Büehler S., Keszthely. 

ur; Büchler P., ltfoór. 
Cohn Dávid, Bpest. 
Csillag Vilmos, Bpest. 
Czakó Ign., 8.-A.-Ujhely. 
Czecrlédi izr. hitközség. o , 

n uDr. Cziglcr Arwin, Bpest. 
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Czukor Márton, H .-M.-Vá-
sárhely. 

Dr. Czukor Soma, Bpest. 
Dr. Dalnoky B éla, B1)est. 
Danneherg Miksa, Bpest. 

1211 Da1·óczy Rezső, Bpest. 
Debreczeni izr. hitközség. 
Detsinyi Károly, Bpest. 
Deutsch Antal, Budapest. 
Dr. Deutsch Ernő , Bpest . 

1so Deutsch Ign. , N.-Bittse. 
Özv. Deutsch G. Sándorné, 

Veszprém. 
Deutsch Ign., Debreczen. 
Deutsch I zid., N. -Bogsán. 
Deutsch J akab, B~dapest. 

t s6 Deutsch J en ő, P. -Gy ala. 
Doutsch József, Rábahíd

vég. 
I~j. Deutsch Samu, Szotn-

bathely. , 
Deutsch Tiv., Szombnth. 
Déri Izidor, Budapest. 

uo Déri J ózsef, Győr. 
Diamant Sam., N. -Szomb. 
Dr. Dőri F e1·., N.-Várad. 
Dukász J aka b, Budapest. 
Dr. Ecsedi Mór, T.-Méra. 

t46 Ed elstein 1rliksa, B pest. 
özv. Egger Dnvidné, B u· 

elapes t. 
ElHlich Emil, Fiume. 
Ehrlich Snmn, Ó-Bulla. 
Ehrmanu Leon, Fiume. 

t ilO Dr. Enge! Mór, Szeged. 
jánosi Enge! Róbert, Bu

dapest. 
Engel Sándor , Budapest. 
D1·. Engelsmann Izidor 

' Budapest. 
D1·. Eisler Mátyás, Kolozs

vár . 
t~>5Ei slel· Mór, Budapest. 

Eisler Samu, Budapest. 
Elfe1· Dániel, Budapest. 
Elfer J aka b, Heves. 
Eperjesi izr. hitközség. 

t6o Eperjesi Chevr~t-Kadisa. 
Epstein Gyula, H.-M. -Vft· 

sár hely. 
Dr. Ernyei Mór, Bpest. 
Facseti izr. hitközség. 
Dr. Faragó Samu, B pest. 

tmsDr. Farkas Emil, Bpest. 
Dr. Farkas J., Bpest. 
Dr. F ayer László, Buda

pest. 
Feigl L. H., Gyöngyös. 
F einer h'Iór, H .-M.-Vásár

hely. 
u o Dr. Fejér F er. , Debreczen. 

F ejér Márton, Budapest. 
Dr. Fekete J ózs., Buttyin. 
Dr. Fekete L ftszló, Kecs-

kemét. 
Feld Salamon, Budapest. 

nr. Feldmann B. J aka b, Sz.· 
Uj vár. 
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Feldmann Lajos, Bpest. 
Feldmann Salamon, Nagy

Szőllős. 
Feldmaye1· Ignácz, Kecs

kemét. 
Dr. F eleki Sándo1·, B pest. 

taoFényes Dezső, Budapest. 
Dr. Fényes Mór, Bpest. 
Fische1· F. Adolf, Eger. 
Fischer J. József, Ó-Becse. 
:Fischer J án os Károly, 

B pest. 
ts11Fische1· L., Fiume. 

Dr. Fischer Mih., Zombor. 
Fispán Mór, Kecskemét. 
Fiumei Chevra-Kadisa. 
Dr. Fleischl L ajos, Bpest. 

t 9o Fl eischi Ró b ert, B pest. 
Fleischmann Ede, Bpest. 
Dr. Fleischmann Mór, 

Debreczen. 
Dr. Fleischmann Sándor, 

B pest. 
Dr. Flesch Árm., Mohács. 

t 91) Fluss József, Budapest. 
Dr. Fodor Ármin, Bpest. 
Fogarasi izr. hitközség. 
Fornheim Zsig1n., Ujpest. 
Porrai Gábor, Budapest. 

:too Földesi J o akim, B pest. 
Dr. Froonkl Lipót, Bpest. 
Frmnkel Sámuel, Ó-Becse. 
Dr. Frrenkol Sándor, 

Budapest. 

D1·. Frank József, :Murtlt
Szombat. 

2o11Frankfurter Alb. , Fiume. 
Freiberger Sám., Bpest. 
Dr. Freund Art ur, Bp est. 
D1·. Freund J ., Debreczen. 

' FrGund József, O-Becse. 
2 10 Frey Gusztáv, Ujpest. 

lh ·ied Adolf, Sopron. 
Dr. Fried Aladár , N agy

Szőllős. 

Fried J ózsef, Budapest. 
Dr. Fried Samu, 8.-A.

Ujhely. 
216 Friedler Lajos, N. Bittse. 

FriedH1nder Lajos, Bpest. 
Frieclhinder Gyula, Deés. 
Dr. Frieclmann Miksa, 

N.-Bittse. 
Friedmann Mór, Kassa. 

~2o Friedmann Sándor, Nagy-
Károly. 

Dr. Fris ch Ármin, B pest. 
Frisch Lipótné, Tapolcza. 
Dr. Frisohmann Gyula, 

Budapest. 
Fröhlich Miksa, Bpest. 

225 Frühauf Rezs5, Bpest. 
Fuchs Samu, Kecskemét. 
Fuchs H., Budapest. 
Füredi Ignácz, Budapest. 
Dr.FürediLipót, Vágujh. 

· ~so Dr. Gál Jenő, Bpest. 
Gnlócsi Samu, Deés. 
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Gnw~l lgn., L.-Szt. -}.Iiklós. 
U cis tl J eu ő. Sz om bath el y. 
Dr. Gencsi Soma,Miskolcz. 

2:l6 D1·. G er ber Bóla, B pest. 
Gerlóczi ~I. Adolf, Fiume. 
Gerő Ödön, Budapest. 
Gcröfi Arnold, Budapest. 
Gcrstl Géza, Temesvár. 

:.:"u Ghtc;z Adolf, Febértempl. 
Dr. GhtRs Izor, id., Bpest. 
Dr. Glück Iguácz, Bpest. 
Go i toiu J óutts, KecsJwm ét. 
budai Goldberger Ber ta-

Inn, Budapest. 
::u Gohlberge1·Gusztáv,Bpest. 

Dr. Goldberger Ign., P écs. 
budai Goldberger Sámuel, 

B pest. 
Goldberger J . 1\Iór, Szeg

zárd. 
Goldfinger Gábor, Bpest. 

21'.o G olehun n n J ón ás, Fiu me. 
Goldstein J aka b, De és. 
Dr. Goldstein Ju.kab, Szi

rt\k. 
Goldzieher Gézn, B11est. 
Dr. Goluzieher Vihnos, 

Duda pest. 
~aa Dr. Gpnd~ lgnllCZ, llpest. 

Dr. Oonda Zsigrnontl, 

H pest. 
Gondos lfliksa, Bpest. 
Gottesmann Lip(;t, Ntt.gy

~ zőllós. 

Görög Gt\.bor, Bpest. 
2eoD1·. Grauer V., Bpest. 

Greiner Arnold, Eger. 
G1·einer Jakab, Bp est. 
Dr. Greiner Sámuel, Vesz

prém. 
Dr. G1·6sz Gyula, Bpest. 

2s& Dr. Grós z Lipót, 13pest. 
Grosz Lipót, Kecskemét. 
Gross Simon, Kecskemét. 
Grosz Simon, Ó-Becse. 
Dr. Gruber Ármin, Bpest. 

97o Grün ba um Miksa, Buda
pest. 

l 

Dr.Gr ünbaumP., O-Becse. 
Grünwald Sn,mu, Bpest. 
D1·. Gutfreund Sámuel, 

Debreczen . 
Guttmann Emánuel, N.

Szőllős. 

2 75 Guttmann Zsigru., Bpest. 
Gyöngyösi keresk. csam. 
Egy. Győri és Győrszigeti 

izr. hitközség. 
Gyulai izr. hitközség. 
Dr. Gyulay Noé, Bpest. 

~80 Dr. Hun.z Sitn., Szucsá.ny. 
Hajnal Sáro., Debreczen. 
Dr. Hnhísz Frigyes, Bpcst. 
Htllász 1\fnnó, l!pjest. 
liahisz :r.tór, Bpest. 

~86 Halász N átt\.n, Budapest. 
Hau(Ucr J óuús, Bpest. 
Dr. Hnn(ller Situ., Lngo~. 
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Hartmann József, Fi um e. 
Hatvany-Deutsch Béla, 

Sá1·vár. 
sgo Hatvany-Deutsch Sándor, 

Bp est. 
Hauer Miksa, Bpest. 
Hausbrunner Vilm.,Bpest. 
Hay Gyula, Bpest. 
Hay Ignácz, Bpest. 

:~ot. Hay Károly, Abony. 
Hecht Emil, Budapest. 
Dr. Hecht Ernő, Bpest. 
Dr. Hecht József, Bpest. 
Dr. Hegedüs Izidor , Győr. 

3oo Heinrich 1f., Csáktornya. , 
Heller Armin, Bpest. 
Heller Árpád, N.-Bittse. 
Dr. Heller Árp~d, Bpest. 
Dr. Heller Bernát, Bpest. 

so~Heller Gábor, Bpest. 
Hellsinge1· Zsigm., Bpest. 
Herzeg Géza, Ó-Becse. 
Dr. Hermann J. Mór. 
Dr. Hermann ~f., Mohács. 

81oHermann Antal, Bpest. 
Dr. Hernádi Mór, Bpest. 
Dr. Herz ~fór, Bpest. 
Dr. Herzog ~I., Kaposvár. 
He1·zfeld Frigyes, Bpest. 

:m, Herzfcld Frigyes, Nagy-
Bittse. 

Herzfeld Norbert, Bpest. 
Herzfeld Mór, Yágujhely. 
Herzmann Bert., Bpest. 

Dr. IIerzmann )!anó, Mo
hács. 

a2o H esszar Gyula, Baja. 
Dr. Heumann J ., )loór. 
Dr. Heves Kornél, Szol

nok. 
Hirsch Nándor, Bpest. 
Hirsch Aladár, Budapest. 

&116 Dr. Hirsch Vilm. , Pápa. 
Hirschfeld Ál-min, Deb

reczen. 
D1·. Hll·schler H., B pest. 
H.-:M.-Vásárhelyi izr. hit

község. 
Dr. Hotfer L ipót, ~Iakó. 

3so Hoffmann .Ármin, B pest. 
• Dr. H offmann A., Bpest. 

Dr. Hoffmann Lá zló, Tn
polcza. 

Dr. Hoffmann Lipót, Lo
soncz. 

Hoffmann Sowa, Keszt
hely. 

88~ Hoft'mann és Kronovicz. 
Debreczen. 

Dr. Hofmeistcr J.. Halas. 
id. Dr. Holzmann Lajos, 

N.-Bittse. 
Horn Sándor, .-Bittse. 
Dr. Horn Kár .. E~ztergom. 

s~ Hubert János, :MiskoJez. 
Hunwald L., Kolozsvár. 
Dr. Hiivös József, Bpest. 
l}lolysági izr. hi~· 
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Dr . Iricz Adolf, Bpest. 
346 Iri ez Gyula, Makó. 

J asnigi Sándor, B pest. 
Jászárokszállási izr . hitk. 
J er em.iás J en ő, Bp est. 
J er emiás és Rose n b erg, 

Deés. 
360Juhász Mór , Kassa. 

J us tus Dezső, Budapest. 
Dr.Jnszth Á., N.-Szombat. 
J unk er Gusztáv, Csurgó. 
Kada Sámuel, Bpest. 

36sKáldor Marczal, Bpest. 
Kallus L ajos, Besztercze. 
Dr. Kanitzer Sándo1·, 

H.-1\1.-Vásárhely. 
Kardos Antal, Kecskem ét. 
Dr. Kárman Mór, Bpest. 

saoKarsai Vilmos, Bpest. 
Kassai izr. hitközség. 
Kassai Chevra-Kadisa. 
Katona Mór, Miskolcz. 
Dr.KaufmannJ., }fohács. 

s&sDr. Kayseriing }I., Bpest . 
Kecskeméti izr. hitk. 

, l 

Dr. Kecskem éti A., Mako. 
Dr. Kecskeméti Lajos, 

Kecskemét. 
Dr. Kecskeméti Lipót, 

N.-Várad. 
a1oDr. Kecskeméti Sándor, 

Kecskemét. 
Dr. Kelemen Adolf, Nyír

egyháza. 

Dr. Kelemen Miksa, Bpest 
Kell Hugó, Bpest. · 
Keller Arnold, Bpest. 

375 Kellner Sándor, Jfiskolcz. 
Kemény Dávid: Bpest. 
Kemény Dezső, Bpest. 
Dr. Kemény Fülöp, Perlak. 
Dr. Kende Ádám, Pápa. 

380 Kende Tivadar X.-Tarcsa. 
Keszthelyi izr. hitközség. 
Kisbéri izr. hitközség. 
Dr. Kiss Arnold, Bpest. 
Klein Adolf, Ó-Becse. 

886Klein Ignácz, Eger. 
Kleín J ózsef, Zsarnócza. 
Dr. K1ein J ózsef, Kassa. 
Rlein Manó, Fiume. 
Dr. Klein Mór: N.-Becske

rek. 
390 Klein Samu, Miskolcz. 

Dr. K1ug Lipót, Kolozsv. 
Kohn Arnold, Budapest. 
Kohn J ózsef, B pest. 
Kohn Lipót, Debreczen. 

395Dr. Kohn Rezső, Csákova. 
Kohn Vilmos, N.-Bittse. 
Kohn Samu, Szombathely. 
Dr. Kohn Sámuel , Bpest. 
Dr. Kohner Adolf, Bpest. 

4oo Kollár Dávid, Budapest. 
Komáromi izr. hitközség. 
Komáromi Ch e vra-Kadisa. 
Konn Lajos, Bpest. 
Kónyi Manó, Bpest. 
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.c,c,Dr. Koritschoner L.,Pápa. 
Komfeld Gyula, Bpest. 
Kó'bányai izr. hitközség. 
Körmendi ]zr. hitk. 
Dr. Kőrösy József, Bpest. 

. u o Kővári Fülöp, Kecskemét. 
Dr. Krremer Lipót, N.-

Szőllős. 

Kramer József, Bp est. 
Kramer Malakiás Bpest. 
Kramer Antal , llobács. 

.us Krausz Adolf, B pest. 
Dr. Krau.sz Ede, Bpest. 
Kra.usz Manó, Győr. 

Dr. Krau.sz Sámuel ,Bpest. 
Kriegler Miksa., Bpest. 

dO Dr. Kriesh a.ber B., Borok-
sár. 

Kron Sámuel Szegzá.rd. 
Dr . Knnos Ignácz, Bpest. 
Kurlmnder Ede, N. -V árad. 
Dr. Kux Adolf. L . -Sz.-

~Iildós. 

•tsDr. Kux B ernát , L. -Sz.-
Miklós. 

Dr. Kux Vilm., L.-Uj vár. 
Dr. Kü.rti József, Bpest. 
Dr. Ladányi Gy., Bpest. 
L mndler F er., N.-Várad. 

.aoLatnm Antal, Budapest. 
Landsberger lzid., Bpest. 
Laendler Fer., N.-Vámd. 
Laendler Józs., Kis-Sebes. 

~ La.sz Rezső, Budapest. 

.Az /JI/T Ét•k<inyt•e 1903. 

uc.László .A.dolí, )fiskolcz. 
Latzko Károly, B pest. 
Latzko Náthán, B pest. 
Lázár József, Budapest. 
Lázár So ma, Reszthely . 

W~ Lazams Adolf, B pest. 
Leboncs J ., B.-Mágocs. 
Dr . Led er er Béla, B pest. 
Léderer Dávid, N.-Várad. 
Lederer Lajos, Abony. 

«J;Ledofszki Lajos, Szom-
bathely. 

Dr. Leitner Adolf, B pest. 
Lendvai Sándor, Arad. 
Dr. Lenke Manó, Besz-

terczebánya. 
Lepkei Henrik, Bpest. 

4,60Leopold Károly, Szegzárd. 
Dr. Leopold Kom él, Szeg· 

zárd. 
Leopold L., Szilia.ma.jor . 
Leopold Zsigm., Arad. 
Lévai izr. hitközség. 

.ss Lévai Adolf, Fiume. 
Lévai Antal, Kecskemét. 
Lieberma.nn K., Kassa. 
Liedennann Henrik, Deb-

reczen. 
Dr. Linksz Ármin, Bpest. 

1e0Dr. Loewy Lipót, P écs . 
Dr. Loránd Leó, Bpest . 
Dr. Löw Immánuel, Sze

ged. 
Löwenstein Am .. Bpesi. 

!ll 



Dr. Löwinger A., Szeged. 
~Löwy Adolf és fiai, Lo-

soncz. 
Dr. Löwy Fer., N.-Atád. 
Dr. L öwy J akab, Mobács. 
Lőwy Sámuel, Bpest. 
Lukács .J 6zseí, Budapest. 

41"Lnsztig ~fór, had. 
Mak6í izr. hitközség. 
Makó i G'hevra-Kadisa. 
Dr. Málnaí Mihály, Bpest. 
Dr. Jti an dl A1-min, Sziget.-

vár. 
&76Mandl Ignácz, H.-M:.-Vá-

sárhely. 
}fandl József, Nyírbátor. 
Mandl Miksa, Bpest. 
Mandl Mór, Bpest. 
Mandl Pál, Keszthely. 

.,..)Dr. MarczaliHenr., Bpest. 
Izr. ifjak Társasköre, Már

maros-Sziget. 
Marton Henrik, Bpest. 
Margalit Alfréd, Toldi

Puszta.. 
Dr. Márkus Dezső, Bpest. 

.-Dr. Márkus Sámuel, Pol
gárdi. 

May Sándor, N.-Várad. 
Dr. Máyer Ármin, L.-Sz.

Miklós. 
Mayer Lajos, Szombat-

hely. 
Dr. Medrei Béla, Bpest. 

41lfll1eller lgnáez, Győr. 
Messinger .J aka b, B pest. 
Dr. liessinger L., B pest. 
Dr. }!eze í ~Iór, B pest. 
Dr. Mezei 1-fór, Sajó Bzt. 

Péter. 
' 96 Dr. ?t!ezey F er. , Bpest. 

Dr. ~fihelfy Lajos., Nagy-
Várad. 

Militzer Gyula, Eger. 
Milkó J aka b, Szeged. 
Mogyorósi Zsigm., Bpest. 

ooo Dr. Mohr Mihály, Bpest. 
Moóri izr. hitközség. 
Morgenstem Emil, Bpest. 
Dr. Moskovits A., Gál-

szécs. 
Dr. Moskovics Ernő, Ho

monna. 
606 Dr. Moskovics J ak., Kassa . 

Mosoni izr. hitközség. 
Mózes Bemát, Csáktor

nya. 
Dr. Munkácsi Bernát, · 

Budapest. 
Dr. Murányi Ernő, Buda· 

pest . 
61o Dr. Müller Ferencz, Szeg

zárd. 
Miiller Lajos, H.-M.-Vá-

sárhely. 
Müller Mór, Budapest. 
Münz Sámuel, Budapest. 
N.-Becskereki izr. hitközs. 

. -. 
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, 16 :r.-Becskereki Chevra Ka-
disa. 

N.-Bittsei izr. hitk. 
N.-B ittsei C hev. K.a.disa. 
N.-Kőrösi izr. hitközség. 
Nagy-szent-miklósi izr. 

hitközség. 
&20 N.-Szalonta.i izr. hitközs. 

N ey Sándor, B pest. 
Nay Rezső , Budapest. 
Dr. Nádas Bernát, Bpest. 
Nádas József, Bpest. 

Ma N en J ózsef, Veszprém. 
Ne~baner Izidor , Győr. 
~enbaner Vilmos, Temes

vár. 
Neufeld Sándor, Bpest. 
Neuhauser Sándor , V águj

h ely. 
&soDr. NeumannÁrm.,Bpest. 

Dr. Neum ann Ede, N.-Ka
nizsa. 

Dr. Neumann Jákó, Kis
bér. 

Neumann J ózsef, H.-M.
Vásárhely. 

Neumann Károly, Bpest. 
&MDr. Neumann Mór, Ga.

lanta.. 
Neumark lgn., Keszthely. 

. N euschlosz Ödön és Mar
cel, Budapest. 

· Nord Mór, Budapest. 
Nyirl)átori izr .. hitközség. 

66oÓ-Becsei izr. hitk. 
O blatt Béla, Ó-Becse. 
Oblatt Rezső, Bpest. 
O-Budai izr. hitközség. 
Ó-Budai Chevra-Kadisa. 

M:; Dr . Oppenheimer Ármin, 
- Ver secz. 

Orosházi izr . hi tk. 
Orosházi Ohevra K.adisa. 
Orsz. rabbiképzö, Bpest. 
Orsz. izr. tanítóképző int., 

Budapest . 
ooo Orsz. izr. tanítóegyesül et, 

B udapest . 
Oszmann P ál, Keszthely. 
Ottern Salamon , Bpest. 
ráczalmási Dr. Pajzs Gy., 

Rácz-Almás. 
Dr. Pálfy I . D. , Bpest. 

666 Pancsovai izr . hitközség. 
Dr. Pap Dávid, Bpest. 
Pártos Izsó, }fakó. 
Pa un ez Sándor, B pest. 
Pesti izr. hitk. fiárva.háza. 

&so P eisner Ignácz, B pest. 
Perényi Adolf. Temesvár. 
Pető Vilmos, Keszthely. 
Pfeifer Ignácz, Bpest. 
Pick Ignácz, Bpest. 

66&Dr. Pick Jenő, Bpest. 
Dr. Pillitz Sámuel, Bala-

ton -Sz t. -György. 
Pintér Gyula, Abony. 
Pirnitzer Lajos, Kalocsa. 

fl* 
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Pírnitzar József és fiai, 
Szegzárd. 

a1oDr. Politzer Armin, Nagy-
Bittse. 

Dr. Politzer Árm., Bpest. 
Politzer Bernát, Budapest. 
Politzer Lajos, B.·Gyula. 
Pollákné Frisch Adél, 

Tapolcza. 
615 Pollák József, B pest. 

Pollák Kaim, Bpest. 
Pollák L., Budapest. 
Dr. Pollák Miksa, Sopron. 
Pollák Sándor, H.-M.-Vá-

sárhely. 
580 Póor J aka b, B pest. 

Dr. Popper Alajos, Deb
reczen. 

Dr. Popper Mór, Debre
czen. 

Popper J. D., Mohács. 
Popper Károly, Budapest. 

&s5Dr. Popper Mór, Bpest. 
Dr. Porgesz Samu, Besz-

terczebánya. 
Preszler Fer., Eger. 
Dr. Radó Antal, Bpest. 
Dr. Radó I., Nagy-Várad. 

&eo Radó Vilmos, Bp est. 
Dr. Beiner Albert, N.-Sza-

lonta.. 
Dr. Beiner Miksa, Alhó. 
Dr. Ra.konitz Mór, Bpest. 
Dr. Reich Miklós, B pest. 

s9sRejchmann Ármin, Deb-
reczen. 

Reismann Mór, N.-V árad. 
Rémi Jenő, -Budapest. 
Dr. Renner Adolf, Bpest. 
Dr. Réthy Mór, Budapest. 

aoo Dl'. Révai Izidor, B pest. 
Révai Miksa, Budapest. 
Dr. Révész Béla, Vácz. 
Richter Béla, N.-Abony. 
Rigócz Zsigmond, Bpest. 

6o11Roheim Károly, Zombor. 
Rohrlich Imre, Besztereze. 
Róna József, Bp est. 
várhelyi dr. Rósa Izsó, 

Szeged. 
Dr. Ro senart Miksa, B pest. 

et o Rosenberg Bódog, Fi um e. 
Dr. Rosenberg Gy., Buda

pest. 
Rosenberg Ignácz, Bpest. 
Rosenberg Ignácz, Nagy

Szőllős. 

Rosenberg Márton, Va-
l ranno. 

et5Dr. Rosenberg S., Arad. 
Rosenfeld Alfréd, 13pest. 
Rosenfeld M., Sopron. 
Rosenieid Henrik, Bpest. 
Rosenfeld Henrik, Bicske. 

e2o Dr. Rosenfeld Náthán, 
Sopron. 

Dr. Rosanthal M., Nagy-
Várad. 
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Dr. Rosenvasser Mór, Tar
czal. 

Rosner Adolf, N.-Szőllős. 
Rosner Jenő, Eger. 

~5 özv.Bothhauser Ignáczné, 
Veszprém. 

Dr. Rothbart J., Bpest. 
Roth J aka b, Szemlak. 
Roth Manó, Ó-Becse. 
Dr. Rott J aka b, Bpest. 

~o Roz Ignácz, N.-Szőllős. 
Rubinstein H., Szegzárd. 
Dr. Rubinstein Mátyás, 

Szegzárd. 
ruszti Ruszt József, Bpest. 
Sacher Gusztáv, Losoncz. 

tJs5 Salamon Árm., Szegzárd. 
Dr. Sámuel Lázár, Bpest. 
Sándor Mór, Lippa. 
Sándor Pál, Budapest. 
Schachter Henrik, N agy-

Bittse. 
~oDr. Schachter Miksa., 

Bp est. 
Dr. Schaff er ~I ó r, Sza

badka. ... 

Dr.· Schifi Ernő, N.-V árad. 
Schill Salamon, Buda

pest. 
Dr. Schiller Zs., Bpest. 

~ schlesinger Herman, N.
Szombat. 

Dr. Schlesinger Bernát, 
B pest. 

Dr. Schlesinger Emil, 
Zsolna. 

Schlesinger Nátán, Bpeat. 
Schmidl Albert, Bpest. 

650 $chöfier Bódog, Bpest. 
Schön Dávid, Budapest. 
Dr. Schön Vilmos, 8.-A.

Ujhely. 
Dr. Schreiber Ign., Kecs
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