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Egy régi zsidó hangsorról

1.

Az összehasonlító zenetudomány egyik’ legfontosabb meg
állapítása, hogy zenei alapelemek összefüggése és vándorlása 
époly jelentős egy-egy népi vagy művelődési közösség megisme
rése szempontjából, mint a kézzelfogható anyagi kultúrjavak kap
csolata, Egy-egy melódiaforma, egy-egy hangrendszer époly 
szerves tartozékai a közösség kultúréletének, épúgy hozzátapad- 
nak sajátos ethnikumához s viszont épolyan feltételek mellett 
kelnek vándorútra, mint bizonyos munkaeszközök, építésformák, 
rítusok vagy díszítőelemek. Régóta tudjuk, hogy hangszertípusok 
átvétele közvetlen vagy közvetett anyagi kapcsolatot tételez fel 
két vagy több nép, illetve kultúrterület között; dallamszerkezetek 
és hangsorok ugyanilyen messzevilágitó jelentőséget nyernek szá
munkra, ha régi vándordíjukat, elterjedési körzetüket a mai nép
zenekutatás eszközeivel igyekszünk megrajzolni.

Az emberiség régi zenei nyelvjárásai közül újabban főként az 
ú. n. ötfokú hangrendszer, a pentatónia állott tüzetesebb vizsgáló
dások középpontjában. Napjainkban mind világosabb lesz, hogy 
ez az ősrégi hangrendszer nem primitív jelenség, hanem a Föld 
legrégibb magaskultúráinak hagyatéka világunk különböző pont
jain. Ép ezért különös gonddal kell vizsgálnunk e régi hangrend- 
szer különböző mellékhajtásait is, mert hiszen minden elágazás 
és elváltozás az illető kultúra egy-egy elágazását és elváltozását, 
tehát sorsfordulóját sejteti. Az ilyen messzire-vezetö nyomok vizs
gálata közben fel-felderengenek a kutató előtt azok a betemetett 
utak, melyek rejtett kultúrgócokról, nagy művelődési áramok 
futólagos találkozásáról vagy félreszorult és megrekedt maradvá
nyairól, a kultúrtörténet alig-ismert fejezeteiről adnak hírt. Közü
lök való a régi zsidó dallamvilág és hangrendszer néhány, eddig 
figyelemre nem méltatott problémája is.

2.
Egyik legnépszerűbb régi dallamunk a Kol Nidré melódiája. 

Uiabb beható kutatások1) ellenére is alig tudunk róla többet, mint 
hogy többféle alkotórészből, különböző korszakok és kultúrák le
csapódásából áll s hogy eredetileg aligha tartozott ahhoz a szö
veghez, mellyel ma éneklik. A dallam kezdőszakaszának alap
formája egy háromhangos, jólismert motívum:

c h g g h c
Ez a különös trikord itt látszólag megmagyarázatlanul, ki-

1



Szabolcsi Bence:

fejtés nélkül áll, a dallam további részletei nem térnek rá vissza. 
Pedig alighanem ez az alapvető ősformája annak az egész dallam
típusnak, melyből a Kol Nidré-melódia valamikor kiágazott. Némi
leg világosabbá válik számunkra, ha melléje állítjuk a főünnepek 
askenaz liturgiájának egy ugyancsak általánosan ismert, vissza
térő dallamát:

vagy azt a zárlatíormát, melyet hétköznapi istentiszteleteink is 
sűrűn alkalmaznak:

és a teljes zsidó liturgia jellemző záróformuláit, a c~g-f és f-c-g 
motívumokat.

Ezek a formák már világosan kirajzolnak egy bővebb hang
sort, az

f-g-h-c-d
pentakordot, melynek középpontjában ott látjuk a Kol Nidré rej
télyes trikordját, a c-h-g gerincet. Úgy tűnik, mintha itt is, ott is 
igen régi dallamemlékről volna szó; mert idézett dallamaink 
aféle zenei alapgondolatok, m akam -ok, steiger-ek, nuszach-ok, 
melyek a gyakorlatban nem egyféleképen, hanem: számtalan va
riációs formában jelennek meg. Az ilyen bőségesen variált, alig- 
alig megrögzítbető alapformák mindig ősi múltból erednek; mo
dern dallamnak még nem lehetett rá ideje, hogy az öntudat mé
lyén fészkelő, számtalan alakban rögtönzésszerűen megnyilatkozó 
alapmelódiává alakuljon. Nagy régiségre mutat az is, hogy az 
idézett motívumok ma már csak hosszabb dallamok csökevényes 
részleteként élnek tovább, tehát alighanem elveszett nagyobb 
egészek széthullott tagjai.

Ismerünk azonban teljes egészükben idevágó dallamokat is. 
Egy lépéssel tovább vezet, ha szemügyre vesszük tiszavidéki zsidó 
családok egy primitívnek tűnő Ho lachm o-dallamát, ezt a régi 
széder-nyitó formulát, zárlatainak három változatával:

A melódia voltakép bárom főhangból áll (c-g -f) s mint álta
lában a legrégibb dallamhagyomány, recitáló, szabadon ritmizált, 
ú. n. pariando-alakot mutat. Háromhangos alaptörzse csak a zár
latban bővül három járulékos hanggal (d, b vagy h, és a vagy asz), 
az egyik változatban csak eggyel (e), s ezek közül csak kettőnek

2



Egy régi zsidó hangsorról

x,an hangsúlyos, szerkezeti szerepe: űf-nek és ő-nek (vagy h-nak). 
itt tehát ilyen hangsor áll előttünk:

f -g —(b vagy h)—c—(d)
Es itt meg kell jegyeznünk, hogy ahol széder-estéken a No 

iachmo-formulát egyáltalán éneklik, a melódia majdnem minde
nütt ezen a jellegzetes tetrakordon épül (g-c d-f).

Egyszóval itt is ugyanaz az ősréginek tűnő „hiányos“  hang
sor, mint az imént: egyetlen központi tűkord, ezúttal f-g-c, mely 
fokozatosan öt hangra növekszik. Hasonló felépítést mutat még 
több magyarországi zsidó recitáló dallam.

De ha jobban 'körülnézünk, hangsorunk nyomát a keleteurópai 
szomszédságban is megtaláljuk. Egy lengyelzsidó bölcsődal F. M. 
Kaufmann gyűjteményéből3) :

istentiszteletünk szombatreggeli recitativjaihoz hasonlóan, világo
san mutatja, hogyan bővül ki az f g-h  alaptörzs felfelé (c-d) s 
hogyan ölti fel leereszkedőben a jólismert „cigányos“ , bővített- 
másodos formát (h-asz-g). Erről a kromatikus dallamereszkedés
ről (kántoraink ,frig“  zárlatnak nevezik) ma mind valószínűbbé 
válik, hogy előázsiai, perzsa-arab eredetű s hogy a magyar, zsidó, 
török és cigány muzsikába egyaránt onnan, előázsiai forrásból 
került. Csakhogy itt meglepő különbségek vannak: szemben az 
arabos-cigányos, kromatikus dallamokkal, a felhozott zsidó meló
diákban ez a 'kromatika nem szerves alkotórész, hanem nyilván 
utólagos sujtás, hozzávarrt dísz; az alapszövet eredetileg nem 
ismerte, az még világosan mutatja egy ősibb és puritánabb dallam- 
formából, egy sajátságos zsidó pentatóniából, az f-g-h-c-d hang
sorból, sőt ezen keresztül még régibb és egyszerűbb trikord-for- 
mákból való leszármazását.

3.
A zsidó peníatonia-típus, ha így akarjuk nevezni (s itt szembe

kerülünk Idelsohnnal és követőivel, akik, általában kevés figye
lemmel lévén dallamszerkezeti elvekre, nem hisznek zsidó öt- 
fokuságban), nem sorolható a legtisztább és legjellegzetesebb, az 
ú. n. félhangnélkiMi ötfokuság családjába, bár itt-ott ahhoz hasonló 
alakot ölt (f-g-b-c-d).3) Más, elváltozott, félhanglépéssel (h e/ 
kombinált, különleges forma ez, különleges vizsgálatot is igényel.

Hol találjuk még? Erre egyelőre nehéz felelni. Bartók Béla 
a bihari románság jellegzetes hangsoraként jelöli meg s ezzel egy 
sajátos román dialektus jellegzetességévé avatja.4) E román zenei 
nyelvjárásnak egyes zsidó dallamokkal való rokonságára, más 
vonásokkal kapcsolatban, Keszi Imre hívta fel a figyelmet nem
régiben.5) Szerkezeti szempontból azonban a bihari román s az 
imént felhozott zsidó dallamok között semmi kapcsolatot sem 
találunk. Valamivel több rokonságot mutat dallamainkkal a Bar- 
tók-gyüjtötte zólyomi tót népdalok egy csoportja (lyd-hangsorú
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Szabolcsi Bence:

négysoros melódiák). Egyes arab makám-formák is felhozhatók; 
de itt maga a hangsor eltérően alakul. Az a körülmény, hogy 
Kelet-Európából és Nyugat-Ázsiából nincs elegendő és megbízható 
népzenegyűjtésünk, mindenesetre megnehezíti, részben lehetet
lenné teszi az ezirányú kutatást. Az eddig ismert idevágó anyag
ból csak annyit látunk, hogy török, örmény, turkomán, kirgiz, 
mongol zenétől egyaránt idegen az a néhány sajátság, melyet az 
idézett zsidó dallamok közös alapelveként mutathatunk ki: az 
f-g-h trikord s vele az ú. n. tritonus-viszony, a teljes hangkészlet
nek két-három ismételgetett alaphang körül való fokozatos k i
rajzolódása, s az egy-félhanglépésen kívül egyéb félhangok el
kerülése vagy csak alkalmi érintése. Világos, egyfajta dallam
szerkezetet, mely jellegzetesen e hangsorhoz kapcsolódnék, — ha 
a szombatreggeli recitativók különös típusát nem nézzük, — 
ezidőszerint a zsidó anyagban sem tudunk kimutatni.

4.
igaz: hangsorok vizsgálata dallamszerkezetek nélkül csak 

illuzórikus lehet, mert szinte elvi absztrakciókra szorítkozik; de 
ahol a hangsor aránylag kis területről ismeretes, ott az ilyen 
vizsgálat is hozhat némi eredményt. Mit keressünk vájjon a régi 
zsidó dallamok különös hangsorában s mit abban az elvben, 
ahogyan ezt a hangsort máig őrzik?

Mindenekelőtt feltűnik, hogy csupa recitáló-dallamról van 
szó; kötött-ritmusú, táncszerű dallamot, mely erre a hangsorra 
épülne, a zsidó anyagban eddig nem ismerünk. (Másutt is csak 
elvétve.) Viszont a recitáló dallamok nem a Tóraolvsáshoz, leg
régibb hagyományos liturgia-énekünkhöz, nem az ősi psalmódiá- 
hoz fűződnek, hanem csupa közép- vagy újabbkori szöveghez, 
melyeknek közös sajátsága, hogy a régi Palesztinán kívül kelet
keztek: a középkori istentisztelet vagy házi-ájtatosság, kisebb 
részben világi éneklés anyagához.

A dallamvilág tehát, mely az idézett zsidó melódiákban 
elénk tárul, kétségkívül már a diaszpóra zsidóságáé, de alig
hanem a diaszpórának arról az „alsó emeletéről“  való, mely még 
nem érintkezett a nyugattal, hanem csak a keleti-mediterrán 
világra terjedt ki: Kisázsiára, a Balkánra és Kelet-Európa egyes 
zónáira talán. A régi román anyaggal való rokonság alighanem 
ép az ősi Balkánra mutat (Illyria), a lengyel-tót-askenáz adalékok 
Kelet-Európára és a (szövege szerint valószínűleg már 700 táján 
ismeretes) Kol Nidré-„makám“  talán a keleti mediterrán part
vidékre. (A különben téves frig megjelölésnek itt csodálatosképen 
igaza lenne.) A diaszpórának egy viszonylag oldalvást-eső, rej
tettebb fejezete ez, melyet történetileg talán a pontusi-bizánci 
zsidó telepek életében, a romanióták és krimi zsidók rejtélyekkel 
teli múltjában kell nyomoznunk.

Habent sua fata melodiae. . .  A közösség életében valamikép 
továbbélnek az elveszett tagok is; az egyetemes zsidó életben az 
eltűnt zsidó néprészek élete ugyanúgy folytatódik, mint a mi mar 
életünk. Legfeljebb a forma változik: az élet folytonosságának!
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Egy régi zsidó hangsorról

sokszor egy átalakító mozgalom a kifejezése, sokszor csak egy
két dallam, semmi más.

3) A. Z. Idelsohn: The Kol Nidre Tune (Hebrew Union College Annual 
V il i—IX. 1932). — 2) F. M. Kaufmann: Die schönsten Lieder der Ostjuden,' 
Berlin, 1920 (1935), 12. sz. dallam. — 3) Tisztán-ötfokú dallam a zsidó anyag
ban, mint már Idelsohn megállapítja (Hebräisch-orienitlalischer Melodienscihatz 
II. 1922. 26.), meglehetősen ritka, de nem ismeretlen. Liturgiánkban ilyen a 
.iomkippur-záró „Boruch sém kevaud“ -intonáció. (L. M. Wodak, Hamnazeach, 
Wien, 1897. 786—87. sz., hozzá u. o. 566, 568, 578, 689, 747. sz.) Ez a dallam 
áli legközelebb ahhoz az óhéber-gregorián formához, melyet legutóbb (Egye
temes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok, Bpest, 1937) előázsiai pentaton 
típusnak neveztünk- Másfajta, a tatár-magyar típushoz közelálló ötfokú dal
lam bukkan fel a zemirósz-anyagban (A. Nadel: Die häuslichen Sabbatge
sänge, Berlins 1937. 14. 1.: Kol mekaddiés II.). Pentaitön forma a negina-rend- 
szer dargo-tevir képlete; pentaton alapszerkezetet sejtet a Neila-bevezető 
kaddis-dallam is (Wodak i. m. 773—76. sz.). Viszont a cikkünkben tárgyalt 
rritonuszos hangsort mutatja pl. u. o- a 221. és 783. sz. dallam. Előbbi külö
nösen jellegzetes, archaikus recitativ-képlet:

Idetartozik a szombatreggeli recitativ-énekek jórésze. S hogy ez a hangrend- 
szer általában mélyen áthatja a zsidó recitativók dallamvilágát, bizonyítja 
többek között az a tény, hogy látszólag moll- vagjyi aeol-jellegű dallamok 
sűrűn záródnak hangsoruk második, negyedik, ötödik és hetedik fokán (pl. 
Wodak 77—85. sz.), ezzei sejtetve egy mögöttük lappangó ötfokú diszpozíciót- 
(Pl. látszólagos C-mollban ilyen zárlatokkal: c—f—esz—d, d—c—h—asz— 
g—f, d—c—h—asz—g, f—d—c—h ) Formai szempontból leginkább a szombat- 
reggeli recitativók mögött gyaníthatunk határozottabb szkémát: eg'y négysoros 
dallamképletet, makámot, melynek első sora g-től h-ig, második sora c-ig, 
esetleg d-ig emelkedik, harmadik sorvége aláhajük c-ről f-re, a negyedik 
h—asz-on keresztül érkezik vissza g-re- (L. 5. számú hangjegypéldánkat.) Ez 
a dallamvilág annyira sajátos atmoszférát teremt, hogy utána, a Tóra
kiemelés dúr-dallamaival s Tóra-olvasás negináival a hallgató valósággal 
más kultúrkörökbe érkezik. — 4) Bartók Béla: Román népzene. Zenei Lexi
kon, II. 419. U. a-: Melodien der rumänischen Colinde, 1935. XIX. (15- sz. 
hangsor.) V. ö. u. a-: Cántece pop. romanesti din com. Bihor 1931. 6—7, 
51—64, 72—76, 89, 100- sz. stb. — r>) Keszi Imre: Mediterrán elemek a zsidó 
zenében, Libanon I- (1936) 68.

Szabolcsi Bence.
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Negyven éve, hogy az első 
könyvem megjelent.

Révész Béla. 1938.

Századfordulónk magyar irodalmában csak két magyar-zsidó 
író vállalta leplezetlen hangsúlyozottsággal a zsidóságot: Kóbor 
1 amás és Révész Béla. Kóbor megmutatta a társadalom zsidó 
rétegének belső harcát; a hagyományhűség és a modern élet össze
ütközéséből lecsapódó problémákat, Révész észrevette a zsidóság 
jelenében a multat: befelé fordulását, zártságának színeit, hangjá
ban a kétezeréves fájdalmat. Kóbor epikusa a zsidó világnak, Ré
vész lírikusa a zsidó sorsnak. Ott a tárgyszemlélet elemeihez, itt 
az élményi mozzanatok emlékeihez fűződnek a zsidó-érzelmi meg
nyilatkozások.

Révész Béla a zsidó érzületi életforma tartalmát az egylelkű- 
ség közvetlen átélésével közelíti meg. Tértől és időtől függetlenül 
fedezi föl a zsidó lelkiség eredendő motívumait. Bárminő alakban 
jelentkezik is írásaiban a zsidó-levegő érzékeltetésének művészi 
teljesítménye, lírai énjének reflexiós kitárulásai mindenkor zsidó 
vallomásokká szélesednek. Zsidó életközelségből kiinduló szemlé
lete hajszálnyi és szinte megfoghatatlan elemekben juttatja kifeje
zésre a zsidó érzésvilágot. A szívazonosság készségesen vissza
ható érzékenységével fogja föl s rögzíti meg a hangulati pillanato
kat és lélektani összefüggéseket. Ezzel: zsidó alakrajzai mélyebb 
hátteret, zsidó világa irracionális elemeiben is megközelíthetőbb 
tartalmat kap. Zsidóságát ritkán tompítja kollektív hanggá, mert 
zsidó hangulatteremtő pillanatait sohasem érzi heroikus kiállásnak.

A zsidó életmozzanatoknak ez a pillanatokba merevítése csak 
annak az írónak jelenthetett művészi feladatot és hiánytalan sikert, 
akinek a rajz, miniatűr, elbeszélés volt sajátos kifejező formája, 
aki a melódia zöngétlen ősélményével érkezett. Révész Béla költői 
ihlete a novella zárt területén bizonyult teremtő erőnek. Itt nem a 
cselekmény, történés, dinamikus széthullás a lényeg s követel
mény, hanem az élek és vonalak, a hangok és mozdulatok élete: 
maga a zenélő kép. Ebben az arasznyi keretben metszőbbek a 
sugarak, s nagyobb a sóhajok akusztikája. S Révész műveiben 
tisztán és ellenőrizhetően mérhető le a visszhangok mélysége, mi
vel szókincsében talán nincsen még egy fogalom, amelynek gaz
dagabb és színesebb változatait használná, mint a dal, zene, dal
lam, ritmus, melódia. Minden hangulat és pillanat zenei szóképben 
fejeződik ki nála. A gyermekkori nagy csodálkozások és megráz
kódtatások közül a hanghatás hullámzik benne legtovább. A dal
lam erején éli újra a multat és írja át a merengés nyelvére régi

Révész Béla és a zsidóság
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emlékeit. S itt a zsidó templomi ének ugyanazzal a megújító len
dülettel szabadítja föl fantáziáját, mint az esztergomi bazilika ha
rangja. A zsidó ünnepi énekek és a keresztény körmeneti zsolozs
mák, a zsinagógái kardal és a misecsengő egyetlen hatalmas zenei 
impresszióvá olvad. Innen nyelvének zenei lejtése, ritmusos játéka. 
S ebben egyetlen magyar elődje Vajda Péter. A prózadalok író
jának alkotásaiban a romantika stílusa oldódik föl verseslüktetésű 
prózává, Révész a naturalizmus nyelvállományát fűti át s az 
expresszionizmusig fokozódó stíluselemek kapcsolatait hidalja 'át 
a dalszerííséget éreztető szóhullámzás belső feszültségével. Révész 
melódiaélményének köszönhető zsidó motívumainak legterméke
nyebb s legköltőibb csoportja: a zsidó családi életet és szertartá
sokat megörökítő mozzanatok.

A zeneiség kísértő parancsának engedelmeskedik akkor is, 
amidőn ezt a vallomásos visszaemlékezést írja: „Én is voltam 
kóruson, én is énekeltem ünnepi estéken a templomban, az árnyé
kos padokban az öreg zsidók mozgolódtak, az imakönyveket a 
gyönge kezükkel félretolták, a reszketős fehér fejüket a karzat 
felé emelgették s ijedt gyermekszívem iszonyúkat dobbant és a 
megállóit csöndben, diadalmas egyedül, a dalt elengedtem: — Mi 
adir . . . “  Révész boldog önfeledkezéssel öleli magához gyermeksé
gének ezt az eseményes időpontját. Érzi, hogy egy egész életre bő 
hangulatforrásra bukkant benne. Ehhez a kórus-emlékhez úgy ra
gaszkodik, mintha zsidó nemességét váltotta volna meg azzal, 
hogy péntek este bársony kalapban, selyem köntösben forró torok
kal üdvözölte a szombat menyasszonyát. Ez az élmény büszke 
életmozzanattá nemesedik emlékeiben. Örök útravalóként hordozza 
magával s kész bármely pillanatban kivetíteni leikéből mint vallá
sos ellágyulásának bizonyságát, akár idegen templomban is, csak 
hogy újra hallja azt a szopránt, amellyel egykor a Mi adirt vagy
a ........Vofachad vnaude lismau-t dalolta. Sőt, idegen testbe is
átülteti életének nagy élményét. A betegtestű asztaloslegény kül
földi hajszoltságában a párizsi zsinagóga orgonabúgásos kupolája 
alatt hanyatlik vissza az atlaszos, bársonyos ruhában elröppent 
templomi énekes múltjába. És a kis Simeon családboldogító elhi
vatottsága és büszke öröme, hogy torkakincsévei fenn a kóruson 
becsületet szerzett magának, apjának, ugyancsak egyéni élmény, 
ha min gyárt szimbólummá magasodik is: a szegény zsidó otthon 
boldogsága csak ideig-oráig ragyog, rövidesen álomfosztó való
ságba torkoll.

Révész Béla költészetében a zsidó családi élet is a dal hang
jain át teremtődik széppé. Élmény és szemlélet itt is úgy egyesül 
novellateremtő ihletté, hogy tárgyi vonatkozásainak minden moz
zanata mögött ott érezni az író személyes lelki közelségét, elvi 
állásfoglalását, meggyőződését: a vallásos hagyományok tisztelete 
nemcsak az Isten és a zsidó ember szellemi viszonyának formáit 
szabályozza, hanem a családtagok kölcsönös szeretetében is 
állandó rendet teremt. Ennek a sokrétű és összetett érzelmi ága
zatcsoportnak megnyugtató, kibékítő világát kicsinyített keret-

Zsoldos Jenő: Révész Béla és a zsidóság
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Zsoldos Jmö:

ben, jelkép! mozdulatlanságban a havdala szertartása mutatja: 
Szombateste, alkonyatkor, félhomályos szobában együttül a csa
lád ; a családfő imákba felejtkezve, hétköznapi gondoktól meg
szabadultál! dalolgatja a szombatbúcsúztató ősi melódiákat; ajká
ról felsírnak a héber szavak; az asztalon lilásan lihegnek a fonott 
viaszgyertya lángjai, hogy a kiöntött pálinka tűznyelő sodrában 
egy hétre elhamvadjanak. Az ünnepi dalokban a zsidó múlt év
százados vallási öröksége újul meg. De a zsidóság jövőváró remé
nyét, sóvárgott boldogságát is énekhangokban mentette magával 
a jelenbe. A „Vácna . . .  vácna . . .  arme Leit, Vát son kümen . . .  e 
bessere Zeit“  kezdetű zsargon dal ugyan dallamának pezsdítő ere
jével nótázó hangulatba ragadja a családot, de az énekmondó 
zsidó tudja, hogy a sorok mélyén rejlő bánatos tartalomhoz inkább 
illik a jajgató hang és zsoltáros imádkozás. És amikor Révész Béla 
így, a bánat harmóniáján át ver hidat a dal szelleme és a tolmá
csolás hangszíne között, tudatosan megérezte, hogy a dalnak az 
egyszerű szavakon túl az örök zsidó vágyódás, a megváltó hely
zet után epedő sírás adja meg az igazi értelmét. S amit itt meg- 
érzett, azt más alkalommal kerülő nélkül fogalmazza meg. A Jeru
zsálem felé sóvárgó, üldözött zsidónak lelkét még senki sem tárta 
fel mélyebben s a zsidó sors szomorúságát senki nem keseregte 
el fájdalmasabban irodalmunkban, mint Révész Béla írói jóvoltából 
Jeremiás, a zsidó kántor. A hangja úgy zengett a szívekben, mint 
Dávid hárfája a zsidók képzeletében, te le  volt sűrű bánattal, ün
nepi méltósággal. S amikor Jeruzsálemről beszélt, szavaiból a 
próza fenséges pátosza csendült ki; „ . . .  sírni csak Jeruzsálemben 
lehet. . .  Mórija hegyén, a nagy templom falánál, Cion ormain, a 
Dávid-vár romjainál onthatjuk könnyeinket. Sírásban ilyen gyö
nyörűség soha, sehol máshol. . .  Érezzük külön-külön, hogy sze
münkből millió és millió zsidóember könnye buggyan, hogy szí
vünkben Izrael népének minden nagysága, büszkesége és minden 
gyásza ott lüktet és újra é l . . .  Járni a földön, a mely a Kánaán 
volt, érezni azt, hogy itt valaha boldogok voltunk, hatalmunkat 
rettegték és prófétáink, királyaink a bölcseség kövei voltak, a 
mikben az egész világ fölépült és érezni azt, hogy minden-minden 
iönmaradt, a mi belőlünk nőtt meg és mi összeomlottunk, mint 
csudás palotáink és templomaink, mindezen sírni, fájdalmaiban is 
megenyhülni, higyjétek, az isten ezt a gyönyörűséget vigaszul 
adta nekünk ajándékba ..

Jeremiás az író legfenségesebb zsidó alakja. Pedig van néhány 
felejthetetlen zsidó figurája. Révész új területhódítással kiszélesí
tette a magyar irodalom zsidó arcképcsarnokát. Szociális élet- 
szemléletével a társadalom alsó világából felszínre hozta a zsidó 
típusokat s polgárjogot szerzett nekik. Mennyire egyoldalúan ha
mis lenne irodalmunkban a zsidó élet visszaverődése, ha csak a 
századforduló időpontjának szalonzsidóit ismernők, s nem öröklőd
nék át a jövő ismeretébe Révész kegyelméből az asztaloslegény, 
a borügynök, a kereskedőinas, a divatárussegéd, a szentegyleti 
halottvirrasztó stb. zsidó alakja, ha nem ismernők a zsidó apát,
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aki a pozsonyi jesivából hozott fárasztó emlékeinek visszahatása
ként ipari pályára szeretné nevelni gyermekét, a zsidó anyát, aki 
világi-művelt embert akar faragni a fiából, a császárszakállas fő
könyvelőt, aki boldogító elméletekkel szórakoztatja a hajléktala
nok menhelyén a matrácbérlőket, a családfenntartó agglegényt, 
aki boldoggá teszi öreg édesanyja utolsó éveit, a gyermekáldástól 
riadozó gabonaügynököt, aki borivó hangulatában ébred a maga 
zsidótlanságára , . ha nem ismernők Nösomele-t, a kis zsidó 
fiút, szemében az orosz-lengyel gettók tébolyító félelmével, a ma
gyar égbolt alatt: „Gömbölyű fejű, nagyszemű gyerekek játsza
nak a házak előtt és hallom, amint valamelyik emeleti ablakból 
lekiáltanak: — Nösomele... Kaftános rajkók tanakodnak, ugrán
doznak a komor, ódon templom lépcsőin, a hang az emeleten már 
türelmetlenebb, cirógatva fedd és hivogat: — Nösomele... Nö
somele . . .  Fekete félcipellőben, fekete selyemköntöskében egy 
öklömnyi rabbinus kiválik a gyermekrajból, kiáll az utca közepére 
és fölnéz az emeletre, a nap süt, sugárzásában előttem égnek a 
fölemelt gyerekszemek, sötét gömbjük hegyében a nagy szemboga
rak különös szomorúsággal tündökölnek, a kis rabbinus apró szája, 
almaarca mosolyog, de a kinyílott, szemefehérjéből fölemelt sze
mei, ismeretlen komolysággal, rebbenés nélkül fölbámulnak az 
emeletre s földobban szívemen a bizonyosság: — Ez a Nösomle. . .  
— Leikecském. . .  Leikecském..

Révész Béla zsidó lelkiségét, zsidó sorsszemléletét gyermek
korának vallásos környezetélménye határozta meg. Maga vallja: 
„a hajdani rituálék megalakítottak annyira, hogy hívő vagyok ma 
is.“  Hite őszinte zsidóságából fakad: nemcsak hagyományokban, 
vallási szokásokban, zsidó hangulatokban gyökerező lelki szálak 
táplálják közösség tudatát, hanem a biblia erkölcsi tartalma is a 
zsidóság mellé kötötte le minden tagadás nélkül, bátran, íróink 
között szinte egyedül. Zsidó tudományos ismereteit nyíltan a 
tudásgazdagodás rovatában számolja el és hirdeti, hogy a bibliai 
könyvek fantáziaserkentő adománnyal színezték ki álmodozó 
gyermekvágyait. (Nem véletlen, hogy bibliai emlékképei közül 
Jákobot és Dávidot idézi föl a leggyakrabban. Az égbe nyúló laj
torja s az égi kórus fölött zenélő hárfa: a magasba törő dallam
szárnyak lebegő irányát jelzi.) Csupa önigazoló vallomás. És mi 
mégis úgy érezzük: minden írói rámutatás ellenére is fel kellett 
fedeznünk a magunk számára Révész Béla munkásságának zsidó 
mozzanatait, hogy ezzel a felfedezéssel kétszeresen vegyük ki 
részünket negyvenéves írói működésének egyetemes ünneplésé
ből : köszöntve benne a magyar és a zsidó írót.

Zsoldos Jenő.



K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K

Zsidó tárgyú regény Balzac fiatalkori művei közt
A modern regényírás megalapítójának politikai eszméi a nagyközönség 

előtt kevéssé ismeretesek. Maga Balzac, aki Emberi Színjátékában korának 
teljes szintézisét akarta adni, a nagy ciklus előszavában és másutt is hang
súlyozta, hogy művének egységes ,.világnézetű“  alapja van s hogy min'deti 
regényét „két örök igazság: a Vallás els a Monarchia fényénél“  írta; az iro
dalomtörténészek nagy része azonban azon az állásponton van, hogy Balzac 
regényei ezzel az (utólag megállapított) irányelvvel sehogyan sem egyeztet
hetők összie és, divatos szóval élve, inkább destruktív hatásúak. Az bizonyos- 
hogy a Betti néni, a Goriot apó, a Pons bácsi s még annyi más hatalmas re
gény semmiesetre sem hat a létező társadalmi rend védőirataként. Az is 
biztos, hogy a világ olvasóközönsége Balzadban nem a mai jobboldali rend
szerek előfutárát látja, hanem sokkal inkább a századvégi, szocialista törek
vésekkel rokonszenvező realista és naturalista írók, elsősorban Zola elődjét.

Balzac legtöbb monográíusa az író többször hangoztatott arisztokrata, 
klerikális és reakciós politikai elveit kész Balzac parvenü és sznob hajlamai
nak betudni, amelyek ösztönös írói állásfoglalásával csak erőszakolások árán 
egyeztethetők össze. Egyszóval rossz politikusnak és jó írónak tartják. H ír
nevének valóban szerencséje, hogy az utókor a politikust felejtette el és az 
írót tette halhatatlanná.

A monarchista Balzac politikai poggyászához hozzátartozott az antisze
mitizmus is, persze annak nem korunkban kifejlődött tökéletes rendszere, 
hanem csak egy hangulati formája, amely egjy-egy rosszakaratú jelzőben, 
mellékmondatban és általánosító megjegyzésben nyilvánul (s amely nem aka
dályozta meg a niagy írót abban, hogy a Rothschildoktól időnként nagyobb 
segélyeket kérjen és kapjon). A regényeiben előforduló zsidó szereplők több
nyire ellenszenvesek. Ennek az ellenszenvnek valószínű okait és különböző 
megnyilvánulásait igen érdekesen magyarázza meg I. Jarblum az Emberi 
Színjáték nem-francia nőalakjairól írt könyvében.1)

Sem itt, sem más olyan munkákban, amelyek Balzac politikai s társa
dalmi eszméivel foglalkoznak, nem találunk azonban utalást Balzacnak egy 
olyan könyvére, amely pedig már címénél fogva is méltán felkeltheti a 
figyelmet. Ez a regény az 1822-ben megjelent Clotilde de Lusignan ou le Beau 
Juif; későbbi kiadásában a L'ísraélite címet viseli-

A mellőzés érhetővé válik, ha (tudjuk, hogy ez a mű Balzac ifjúkori, ál
néven megjelent könyvei közé tartozik, amelyek hitelességéről is sok vita 
folyt- Balzac írói pályáját csak harmincadik életévétől számítja az irodalom- 
történet. Igaz, hogy húsztól harminc éves koráig írt mintegy harminc kötetet, 
de ezek irodalmi értéke jóformán semmi. Balzac maga, ha nem is tagadta le, 
de „beérkezése“  után nem engedte művei közé felvenni ezeket a pénzszűkében 
írt ponyvaregényeket, amelyek valóban nem váltak dicsőségére.

Hogy a minket érdeklő Llsraélite  című regényt valóban Balzac írta, ahhoz 
nem férhet kétség. Más helyen2) felsoroltam mindazokat a bizonyítékokat, 
amlyek ezt az állítást megerősítik. A címlapon szereplő álnév: Lord R’hoone 
Balzac keresztnevének (Honoré) anagrammája.

A Llsraélite  műfaját tekintve történelmi regény, vagy inkább történelmi 
mázzal bevont meglehetősen kúsza és értelmetlen kalandos történeti- A Pro- 
vence-ba menekült ciprusi király lányába, Klotildba beleszeret egy rejtelmes 
zsidó ifjú, Nephtaly Jaffa; a királylány is beleszeret, mert nem tud a fiatal
ember rendkívüli szépségének ellenállni. Van azonban a királylánynak egy
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kérője, egy titokzatos fekete lovag, aki életét már többször megmentette és 
apja ehhez akarja adni feleségül. Klotild nem tud lemondani a szép zsidó 
ifjúról, aki egyébként szintén megmenti egy párszor az életét; tudva, hogy 
soha nem lehet az övé, már-már megöli magát, mikor kiderül, hogV la fekete 
lovag és a zsidó ifjú ugyanaz a személy, még pedig Provence grófja, A fiata
lok egybekelnek és még ma is élnek, ha meg nem h'alltiak.

Mint látjuk, ez a „zsidó tárgyú“  történet tulajdonképen nem is az. A miég 
nagyon ügyetlen író, akiben senki sem sejthetné a jövő Balzacját, még azt 
sem tudja megmagyarázni a regény végén, miért volt szükséges^ hogy Pro
vence grófja hol zsidó ifjúnak, hol fekete lovagnak öltözve mentse meg a 
szeretett hölgy életét.

Reális ábrázolásnak itt még semmi nyoma. Hősét ugyan az író állandóan 
Je beau Jvát"' néven emlegeti, de semmi megkülönböztető jeggyel nem tudja 
ellátni, aminthogy egyéb személyeit is képtelen jellemezni. De mégis van va
lami ebben a kaotikus írásműben, ami alkalmas arra, hogy Balzacnak a zsidó
sággal szemben elfoglalt álláspontját némileg megvilágítsa és ez egy tiráda, 
amelyet önmaga és általában a zsidók védelmére a főhős mond el, és egy rö- 
videbb elmélkedés (az egyetlen az egész regényben), ahol az író maga veszi 
őket védelmébe. Későbbi műveiben Balzac talán sehol nem emlékezett meg 
ilyen hosszan a zsidókérdésről, sem pedig ennyi megértéssel; ez a két részlet 
mintha bizonyíték lenne a mellett, hogy későbbi barátságtalan magatartása 
inkább az arisztokráciához dörgölőző, polgári származását megtagadó sznob 
felvett attitűdje, mint ösztönös és őszinte megnyilatkozás.

Balzac, aki későbbi műveiben olyan gyakran szakítja meg szubjektív 
megjegyzésekkel az elbeszélést, fiatalkon regényeiben ritkán beszél a saját 
»evében. Egyike ezeknek a ritka részleteknek az az elmélkedés, amelyet az 
íróból hősének első megjelenése vált ki- A Nephtafy ruháján levő sárga folt 
látttára minden jelenlevő borzalommal fordul el tőle.

„A zsidó mozdulatlanul és sápadtan állt ott, m int egy lapit: akit 
megdermesztett Medúza tekintete. Ennek az örök nemzetnek szerencsétlen 
sarjadákai, akikről azt hitték akkor, hogy az isteni harag súlya végleg meg
törte őket, minden igazságszolgáltatás, minden vallás részéiről csak gyűlöletet 
tapasztaltak. A szánalom soha nem tekintett le rájuk; ők voltak Európa pá
riái . . . hazájuk a világ volt, ismertetlőielük a gyalázat, táplálékuk a sértés 
és a megszégyenítés, társuk a lepra és a közfelháborodás, vigasztalásuk a 
kínvallatás; de bennük megvolt az a bátorság, hogy hűvösen beburkolózzanak 
szerencsétlenségükbe és ragaszkodjanak életlükhöz, amelyet bármikor az utolsó 
paraszt is elvehetett tőlük a nélkül, hogy megtorlástól kellett volna tartania. 
Miközben meggörnyedtek a közmegvetés súlya alatt, ez a súly tönkretette 
erényük maradványait és kénytelenek voltak nélkülözhetetlenekké tenni ma
gukat zsarnokaik számára az által, hogy nagy vagyont gyűjtöttek kíméletlen 
uzsorával, ami bizon/yos fokig igazolta a világ gyűlöletét. Minthogy kény
telenek voltak gazdagságukat elrejteni, feltalálták a váltókat és az adós
leveleket, úgyhogy Biashoz hasonlóan a zsidók mindenhova láthatatlan formá
ban vittek magukkal vagyont. Az előző rezsim kiűzte őket Franciaországból; 
most ismét feltűntek itt, hogy a háborúkban eladósodott főurakon élősködje- 
nek és el voltak készülve arra, hogy mindent elveszítsenek s hogy a legcse
kélyebb ürügyre újból kiűzzék őket, vagy újabb kínzásokat szenvedjenek.“

Nem célom itt, hogy a fiatal Balzac túl sommás történetszemléletét kritika 
tárgyává tegyem. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy ez a legrosszabb 
XVIII. századi próza hagyományaira emlékeztető mitologizáló, dagályos és 
»aív stílusban írt részlet határozottan mutat tárgyilagosságra valló törekvést. 
Az író a zsidók hibáinak okait a kívülről rájuk kényszerített társadalmi körül
ményeikkel magyarázza.

A regény további folyamán egy alkalommal a szerelmesek beszélgetnek



Hahn István:

egymással- K lotild már el van szánva arra, hogy Nephtalyé lesz, mikor hir
telen ráeszmél, hogy imádója zsidó és ettől a gondolatitól visszadöbben. Neph- 
ta ly szenvedélyes fájdalomkitörése eloszlatja tétovázását-

„ — ö, égi hölgy, hát rácáfolsz származásodra és magadévá teszed a 
világ álmodozásait1 és előítéleteit? Sötét gőzük még az istenek trónjáig is fel
száll? . • . Mondd, Klotild, talán a zsidók ma már nem az az örök, az a 
változatlan nép, amelly előtt a nemzetek eltörtek, mint törékeny cserjék? . . . 
Ez a nép látta a többieket eloszlani, mint az árnyékot és ö egyedül maradt 
meg, mert megvédte az Ur támogatása. Hasonló ő a földhöz, amelfylet az em
ber nem pusztíthat el' . . . Mondd. Klotild. ha a zsidók erényesek. Isten kü
lönbséget tesz majd közöttük és a keresztények között? Abban a világban, 
ahol minden szenvedély kialszik, a földi megkülönböztetések létvényben lesz
nek továbbra is? Milyen jel különböztet meg bennünket a többi embertől? 
Talán, homlokunk a föld felé hajlik? Vagy már nem tudunk Istenhez fohász
kodni?’ Nekünk nem tetszik a szép? Szemünk zárva van talán? A kétségbeesés 
kiáltása nem hat meg bennünket is? Ó jaj, az a végtelen szerelem, amely 
szívemben született, egymagában is meg kell, hogy győzzön arról, hogy én is 
Adám fia vagyok . . .  A szerelem kizár mindem aljasságot', tüze mindent meg
tisztít: ez a szenvedély magában foglal minden nemes érzést, ez az emberek 
egyenlőségének egyik ékesszóló bizonyítéka! ■ . . Vájjon a föld nem hajlandó 
a mi tetemünket befogadni és minket táplálni? A folyók vájjon elfutnak-e 
ajkunk elől, hogy Tantaluszokká tegyenek? M iért gyűlöl bennünket a világ? 
.ludás vétkéért én vagyok-e felelős? Mivé lenne Isten jósága, ha engem bün
tetne meg érte? De mit bánom én a föld gyűlöletét, ha egyszer te nem gyű
lölsz, ó Klotild . •

Ez a részlet sem kevésbbé patetikus, mint az előbbi. A mitológiai képek és 
hasonlatok, a körülírások, a dagályosság állandó stíluselemei nemcsak a fiatál 
Balzac műveinek, de az egész egykorú tucatirodalomnak. De ebben a rosszul 
megírt tirádában is van, valami megható, valami, ami Shakespeare Shylockjá- 
nak híres szavaira emlékeztet.

A vidéki kisvárosból nemrég Párizsba került Balzac1 ebben az időben 
valószínűleg nem ismert még egyetlen zsidót sem, mint ahogy Shakespeare- 
nek sem voltak zsidó ismerősei- Később sem voltak zsidókkal közelebbi kap
csolatai. Részvéte, amely ezekben a sorokban a megvetett és üldözött zsidó
ság iránt megnyilvánul, nem nyugszik élményen, egyszerűen annak az ele
mentáris és természetesen emberi érzésnek kifejezése, amelyet annyi nem
zsidó nagy' ember érzett, mikor zsidó embertársai Beikébe igyekezett magát 
beleélni.

x) I. Jarbhtm: Balzac et la fémmé étrangére. Paris, Boccard, 1930. 25—78- 
1. — 2) Rónai Pál: Jegyzetek Honoré de Balzac fiatalkori regényeihez. Buda
pest 1930. 17—18. 1-

Rónai Pál.

Az ókori misztériumok és a zsidóság
Az újabb kutatás mindinkább fokozott figyelmet szentel a késő ókor vallá

sos életének, és különösen az e kort jellemző ú- n. misztérium-vallásoknak. 
Az az egységes tanítás, amit a misztériumok kifejlődésük csúcspontján 
adnak, kb. a következőkben foglalható össze. A vallásnak egyedüli célja a 
megváltás. A megváltás pedig nem más, mint az egyén egyesülése az Istermel, 
az ember istenné-válása. A misztériumba beavatandó meghal mint ember s 
újjászületik mint isten. Az újjászületett embert, mint a misztérium gyülekezet 
új tagját örömünnepéllyel üdvözlik testvérei.

Mi az, amit a misztérium tagja ez által az Istennel való egyesülés, istenné-
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válás által nyer? A misztériumok ajándéka a gnózis, a nagy megismerés; 
az Isten megismerése és ezáltal a vele való egyesülés és azonosulás. Aki meg
szerezte a gnózist, az felszabadul a földi élet kategóriáitól. Teste már úgy
szólván csak látszat-test, élete csak látszatra földi élet. Valójában már az érzé
ken túli világnak tagja- A psyche, a lélek helyett birtokosa lesz a pneumának• 
a szellemnek. Ez köti ezentúl már össze a szellemi világgal. A misztérium 
tagja már az életben üdvözült.

A misztérium-vallásokban egymás mellett megtaláljuk a különböző fejlődési 
fokokat. Ugyanakkor, amikor a legmagasabb fokon már szinte filozófiává 
finomodik, megvannak benne sokszor a legbarbárabb szertartások nagyon is 
világosan észrevehető maradványai is. És ezért úgy hisszük, hogy nem túlo
zunk, ha ezt az egész eszmeáramlatot és gondolatvilágot az egyetemes vallás- 
történet dekadens fejezetének nevezzük. Mert ha igaz is, hogy a rómaiak 
eredeti vallása egyike volt a vjlág legkedéfytelenebb, legszárazabb és legíor- 
malisztikusabb vallásainak,1) ha nyugodtan állíthatjuk is, hogy a keleti vallások 
teológiája mélyebb, tanításaik sokszor újszerűek voltak, még sem felejthetjük 
el egy pillanatra sem a sok véres, bizzar és sokszor obszcén szertartást, 
melyek" ezeknek a gondolatoknak kifejezői lettek. Sőt, igen könnyen lehet, 
hogy az Istenséggel való egyesülés és általában a mélynek látszó tanítások 
csak ürügyek voltak egyes köröknél és a valódi cél épen a visszataszító szer
tartásokban volt. Hogy ezekben a vallásokban, a látomásokban, extatikus 
állapotokban mennyi az önámítás és mennyi a tudatos csalás, azt sem tudjuk 
ma már eldönteni. Hogy sokan voltak, akik mindent a legkomolyabban vettek, 
az bizonyos. De, hogy untig elegen voltak, akik bármilyen célból másoknak ezt 
a hitét hideg fejjel tudatos csalásra használták fel, az is bizonyos. Az isis- 
misztériumok igazolják ezt a legjobban.2) Ez az egész irányzat egy tipikusan 
dekadens, túlfinomodott kornak betegesnek is nevezhető szellemi áramlata. 
Jelentősége elvont értelemben, magát a szellemi tartalmat' nézve nem is túl
ságosan nagy. Fontossága nem is eszmei, hanem történeti. Mert a misztérium- 
vallások jelentősége főleg időbeli és földrajzi elterjedettségükben van. Ha 
ugyanis az emberek nagyrésze hivatalosan nem is vált tagjává ezeknek a 
gyülekezeteknek, kétségtelen, hogy mégis tisztelettel néztek ezekre a vallásokra 
és hogV ezek a vallások valóban teljesen átalakították az ókori ember egész 
vallásos világképét. A Kr. u. II- században alig volt ember, aki emancipálhatta 
volna magát ennek a gondolatvilágnak formái alól és ne hitt volna a misztikus 
isteni megváltás lehetőségében és szükségességében, az önkínzásig menő 
a.szkézis szépségében és erkölcsi értékében, vagy más oldalról a csillagok 
hatalmában és a mágikus papirusok varázsformuláinak erejében és hatékony
ságában. Hozzátehetjük, mint érdekességet, hogy elsősorban nők lettek ezek
nek a vallásoknak hívei. Csak a Mitras perzsa eredetű misztériumai, melyek 
különben is sok szempontból egészen külön helyet foglaltak el, azok, amelyek 
kizárólag férfiakhoz fordulnak. A misztériumok megismerésének jeléntősége 
az egyetemes történet számára tehát részben az, hogy a primitív vallások for
máit és szertartásait ezek szublimálták először és tették egy-egy magasabb- 
rendű gondolat hordozóivá, másrészt hogy ezek jelentik azt a szellemi atmosz
férát, amelyben a keresztény vallás elterjedt és a zsidóság hosszú ideig élt.

Ezeknek a vallásoknak ismerete tehát sok mindent megmagyaráz. Az, 
hogy az őskeresztények titkos összejöveteleinél a rómaiak rögtön orgi
ákra gondoltak, megérthető épen a misztériumok világának atmoszférájában. 
A zsidó vallást is igen sokan csakis ilyen misztérium-vallásnak tekintették. 
Juvenalis, aki sokat gúnyolódik a misztériumokon, csak azt a különbséget 
látta, hogy míg az előbbiek nagyon sok pénzbe kerülnek, a zsidó vallás gya
korlata legalább olcsó. Belső zsidó szempontból pedig jelentőségük szintén az, 
hogy általuk megismerjük azt a szellemi környezetet, amelyben az ókori 
zsidóság, — itt persze elsősorban a diaspora zsidóságra kell gondolni — élt.
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Tehát nem Jupiter és a görög-római Pantheon isteneinek sokasága, hanem 
Osiris, Attis és társaik kultusza volt a zsidó vallás tulajdonképeni ellenfele é* 
hozzátehetjük: sok szempontból riválisa is. Fel kell tehát vetnünk a kérdést: 
hogyan reagál az ókori zsidóság ezekre a misztériumokra, milyen álláspontot 
foglalt el velük szemben?

Vizsgálhatjuk ezt a kérdést elsősorban elméleti szempontból: hogya* 
viszonylik a zsidó vallás a misztériumok tanításához? Kétségtelen, hogy alig 
lehet nagyobb ellentét két vallás között, mint az, amely a zsidó vallást a 
misztériumoktól elválasztja. Azt lehetne mondani, hogy a vallásos gondol
kozásnak két ellentétes pólusát alkotják- A misztériumok egész vallásrendsze
rét szinkretizmusnak szokták nevezni. Főjellemvonásuk: a gondolatok, formák 
összefolyása, egymásbafonódása, elmosódása, az egyes vallások határainak 
lerombolása. A zsidó vallást épen ellenkezőleg a minden szinkretizmustól való 
irtózás, a kizárólagosság akarata jellemzi. A hellénisztikus műveltségű ember 
számára nem probléma Venust Astarté-val, Atargatisszal és Isissel azonosí
tani: nem talál -benne vallásos szempontból semmi kivetni valót. A zsidó 
számára egyenesen elképzelhetetlen lenne saját Istenét bármelyik más nlép 
istenével felcserélni. — Azután; a zsidó vallás Istene az ég és föld végtelen 
fenségében és mennyei távolságában trónoló világteremtő Isten. A zsidó vallás 
istenfogalmát az Atya, az U-ral-kodó, a Bíró képéhez asszociálja: igazságos, 
kegyes, könyörületes Isten, aki szeretetet gyakorol, meghallgatja legkisebb 
teremtményének panaszát, baját is, de akit mégis végtelen ür, feneketlen 
szakadék választ el minden teremtett lénytől, ö  az Abszolutum, minden más 
csak relativum. — Milyen más ezzel szemben a misztériumok nagyon is földi, 
nagyon is relatív istene. Az ember és istene között nagyon is kicisi a távolság. 
Adonis, Attis, Osiris maguk is emberek voltak és aki most ember, az holnap 
istenné is lehet. A vallásos megismerés útja a misztériumokban nem a 
zsidók ,-éjjel nappal való elmélkedésbe, hanem a gnózis, az egyénnek szóló 
külön isteni megnyilatkozás. Az egyikben az Isten végtelen fensége, a másik
ban az isten és ember lényegbeli egysége, az isten embermultja, az ember 
istenné válása.

Ha a vallások fejlődési útját vizsgáljuk, ugyanarra a különbségre bukka
nunk. Emitt a zsidóságban megvan a vallás megmásíthatatlan alapokmánya: 
a Tóra- Ez az Isten egyetlen és minden időkre szóló kinyilatkoztatása. Ehhez 
képest minden más könyv, még a Szentírás többi könyve is csak magyarázat. 
Minden emberi alkotás csak annyiban értékes, amennyiben a Tóra vallásos 
gondolatainak kifejtését, megóvását célozza. A vallásos fejlődés csak addig 
terjedhet, ameddig a Tórába torkollik. De nélküle, vagy különösen ellene sem
misem történhetik. Igaz, hogy egy — a mi fogalmaink szerint — nagyon is 
liberális tóraexegésis a fejlődésnek már igen korán nagyon tág teret nyitott, 
de ez nem változtat azon az igazságon, hogy legalább is formailag a zsidó 
vallásnak minden szertartása és jelensége a legszigorúbban a Tórához kap
csolódik és abban leli indokolását. Ezzel szemben a misztériumok vallásában a 
legteljesebb egyéni szabadság van- Aki megszerezte a misztérium extatikus 
állapota által a gnósist, isten tökéletes megismerését, annak az a felismerés 
felér mindazzal, amit előtte mondtak, hittek és tapasztaltuk. Minden beavatott 
egyúttal prófétája is istenének. Mindegyiknek meg van a teljesen autonóm 
joga a vallást a saját magának szóló kinyilatkoztatás szerint fejleszteni és 
átalakítani. Mindenki autonóm ura a maga vallásának.3)

Egészen alapvetők tehát a különbségek, melyek a két vallásrendszert 
egymástól elválasztják. A valóság azonban mégsem ilyen egyszerű. A leg
mélyebben gyökerező eltérések ellenére is számos érintkezési pont van. Ezek 
a legkülönbözőbb társadalmi körökben a legeltérőbb alakban és a legválto
zatosabb intenzitással jönnek létre; A misztériumokban való teljes feloldódástól
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tFrig ia) a szintézis kísérletén át (Egyiptom) a csak nagyon kis-méretű felü
leti érintkezésig (Palesztina).

Frigiában már Kr. e. 200-ban voltak nagyobb zsidó telepek. Ebben az évben 
Nagy Antiochus szír k irá ly  200 zsidó családot telepített le Apamaeia városába. 
Frigia csaknem minden nagyobb városából maradtak fenn zsidó eredetű fel
iratok vagy egyéb emlékek- Legérdekesebb az érmeknek egy Apamaeiában 
talált sorozata, amely Noé történetét ábrázolja. Az egyiknek felirata Noé 
Sangariou. Ez azért nevezetes, mert Noét, a bibliai hőst Sangarios frigiai isten
nel hozza kapcsolatba. Egyébként is ókori tradíció volt az, hogy Noé bárkája 
Frigiában épen Apamaeia városában, ért szárazföldet.4) Már ez is élénken 
mutatja, hogy egyes körökben mennyire egybe forrottak a zsidó vallás hagyo
mányai a frig ia i istenekben való hittel. De vannak meglepőbb adatok is- 
Valerius Maximus írja római történetében, hogy Kr- e. 139-ben Cornelius His- 
palus praetor a zsidókat ,-qui Sabazi Jovis cultu Romanos inficere more* 
conati erant“ , „akik Jupiter Sabazios kultuszával a római erkölcsöket meg
akarták fertőzni“ , kiutasította Rómából. Sabazios a frigiai misztériumok egyik 
istene. A tudósítást, amelynek történeti értéke vitán felül áll, csak úgy érthet
jük meg, ha feltesszük, hogy Sabaziusf a frigiai zsidók már igen korán a 
hasonló hangzás alapján a héber Zabaotíh (seregek ura)-tal azonosították. 
De még tovább visznek bennünket azok a római katakombákban talált 
freskók, melyek Vincentiusnak, a sabaziostisztelők papjának sírját1 díszítették. 
Ezek a képek többek közöbt az üdvöziiltek lakomáját ábrázolják, továbbá az 
angyalt- aki bevezeti a halottat az üdvözültek közé- A halottat az üdvözültek 
k inyú jto tt kézzel megáldják: mozdulatukban Cumont, ezeknek a kérdéseknek 
legnagyobb ismerője, felismerni véli a köbének áldástosztó mozdulatát. —- Ha 
sok konkrétumot nem mondhatunk is e kérdést illetően, annyi azonban bizo
nyos, hogy a zsidó vallás Frigiában végül1 is teljesen beléoljvadt az ottani misz
tériumokba. A Talmud is úgy tudja, hogy a frigiai zsidók elhagyták vallásukat. 
Ez a zsidó-pogány szinkretizmus minket természetesen csak mint az akkori 
idők egyik szimptómája érdekelhet. Ennek fontossága tulajdonképen csak a 
keresztény vallástörténetben van, mert egészen bizonyosnak látszik, hogy az 
ilyen zsidó és pogány elemekből összeolvadt vallásos gyülekezetek voltak a 
kezdődő kereszténységnek melegágyai.

Nemcsak Frigiában volt ez így. Philon többször is élesen kikelt azok 
ellen, akik, hogy jó helléneknek tűnjenek fel, beavattatják magukat valamely 
titkos miszterium-szektába, rablók, kalózok és romlott emberek közé, akiket 
— mint ő maga mondja — a tisztességes társadalomnak ki kellene taszítania 
önmagából.5) Más adatunk is van erre nézve. A Makkabeusok III. könyve közli 
Ptolomaios Philopator egy állítólagos dekrétumát:6) ,.minden zsidót a legala
csonyabb népség listájára kell felvenni és rabszolgává tenni . . . akik azonban 
valamely misztérium beavatottjaihoz akarnak csatlakozni, teljes polgárjogot 
nyerjenek.“  Itt nem annyira az a fontos, hogy kiadtak-e valóban egy ily e *  
határozatot, hanem az, hogy ilyesmit elképzelhetőnek tartottak. A régi jó 
idők is néha meglepően hasonlítanak napjainkhoz. Egyébként maga Philon is, 
aki o ly nagy hevességgel küzd a misztériumok ellen, hatásuk alatt áll. 
Nyelve tele van a misztériumok műszavaival.7) Tudásának forrásául az isten
nel való szinte közvetlen társalkodást (homilein Theo) vallja, amely az „éber 
mámor“  extatikus állapotban lepi meg. Egyes műveit, pl- a De cherubim 
címűt, ő maga is kifejezetten misztériumnak nevezi. Ezeket, úgymond, lehe
tőleg csak beavatott olvassa, mert hiszen úgyis csak az értheti meg.

A misztériumoknak a diaszpóra zsidóságára gyakorolt hatását természete
sen nem szabad túlbecsülni. A zsidó nép zöme a diaszpórában is tiszta zsidó 
marad. Az általános jelenség mindenütt az, hogy a zsidó vallás tisztán meg
őrzi karakterét. A zsidóság beolvadása csak kivételes jelenség. És különben 
is: ebből a találkozásiból a zsidóság keveset nyer. Inkább ő maga adott át
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sokat a magáéból a misztériumoknak. Mindamellett nem szabad azt gondol
nunk, hogy semmi hatást sem gyakorolt ez a gondolatvilág a törzs-zsidó
ságra. Egy-két példa hadd illusztrálja azt, hogy a hagyományos, Palesztiná
ban keletkezett irodalom sem tudott teljesen szabadulni korának szellemisé
gétől.

A Talmud azt mondja egy helyen, hogly: én mázol löjiszróel8): a csillag
zatok nem uralkodnak Izrael fölött. Ebben egyesek a íelvilágosodottságnak 
jelét látják. Pedig ebben a kijelentésben nincs benne az asztrológia elvi elve
tése. Benne a misztériumok egy gondolatát kell látnunk. Mindenki a csilla
gok uralma alatt áll, — így tanítják a misztériumok — de az, aki elnyerté 
a gnosist, az felszabadul a sors, a csillagok uralma alól. Az ilyen ember 
egyenesen az Isten kormányzata alatt áll, hiszen lényegében vele azonossá 
lett. Nagyon valószínű, hogy a zsidóság ezt a közkeletű gondolatot önma
gára alkalmazta: ők azok, akiken nem uralkodik csillagzat, hanem csupán 
Istennek személyes hatalma. Ez a tanítás a Taltmudban nem mint általános, 
hanem csak mint elszigetelt vélemény jelentkezik. A közvélemény az, hogy 
zsidókra is vonatkozik a csillagok hatalma.

Az eschatológiában is sok misztériumi elemet találunk. A tüzözön kép
zetét (a világot az idők végén óriási tűzvész fogja elpusztítani) — a zsidó
ságban a misztérium-vallások hatásának tulajdoníthatjuk. A tüzözön képzete 
a zsidóságon belül megtalálható Josephusban és a Talmudban is. Az elkép
zelés tulajdonképen perzsa eredetű, és valószínűleg a Mithras misztériumaival 
ju tott el az ókori világ köztudatába. Ovidius már jól ismeri. Fontos szerepet 
játszik ez a képzet a zsidóság, a misztériumok és a gnosis találkozásának egyik 
legnevezetesebb alakjánál, a zsidóból gnosztikussá vá lt Simon Mágusnál-

Az Agádára egyéb vonatkozásban is hatást gyakoroltak a misztériumok, 
pl. a világteremtés agádéiban, az Ádám-legendákban is megtalálhatjuk vissz
hangját az ókori elképzelésnek, hogy a világ egy ősemberből keletkezett. 
A szenvedő Messiás képzetében is felismerni vélik egyesek a meghaló és 
feltámadó istenekről szóló mithoszok nyomait. Végül a misztérium vallások 
közvetítésére kell gondolnunk akkor, amikor a midrásokban egyiptomi és 
asszír elemeket találunk. Ezek közül egyik legnevezetesebb az, amely József 
koporsójának Mózes által történt megtalálásáról szól. Ebben a tudományos 
közvélemény az Osiris holttestéről szóló egyiptomi mithosz maradványát 
ismeri fel.9)

Az ókor végén eltűntek és a kereszténységbe olvadtak a misztériumok 
vallásai, amelyek pedig oly sok, részben eredeti, részben közvetítő gondo
lattal készítették elő az új korszak eljövetelét. A nagy világrendülést csak 
egy vallás élte túl: a zsidó vallás. Azok a gondolati értékek és vallásos 
eszmék, amelyeket a misztériumokkal való összehasonlítás által a zsidóság 
lényeges tanításainak ismertünk meg, eddig minden ellentétes vallási moz
galommal szemben diadalmaskodtak.

0  Különös erővel hangsúlyozza ezt Cumont: „Les religions orientales“ , 
p- 25, 215. — 2) L. pl. Josephus elbeszélését: Antiqu. XVIII. 65. Közli Reitzen- 
stein is- Hellenistische Mysterienreligionen, p. 99. — 3) Reitzenstein i. m. p- 
33, 87—91- — 4) Erre és a következőkre nézve 1- Remach: Noé Sangarion 
RE.I LXV. 161—180, LXVI. 1—43, 213—245; Gressmann; Die orientalischen 
Religionen. Cumont: i. m. p- 60—62. 228- — 5) De spec, legibus I. 319—325. §: 
— 6) III. 28. 30- Riessler: Altjüdisches Schrifttum • . . p. 686- — 7) Egy egész 
sorozat: Bousset—Gressmann: Rei. d. Judentums3 p. 451- u- 3. — 8) Sabb. 56/b; 
Löw: Die Astrologie bei den Juden. Ges. Sch- II- 118. — 9) K ittel: Probleme 
d. Spätjudentums.

Hahn István.
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Csillag Róza életének és téinekesnői pályájának mozzanatairól ismert ada
taink egyrészt felülvizsgálatra, másrészt! széleskörű kiegészítésre szorulnak. 
A róla szóló rövid közleményeikben (Kayserling M.: Zsidó nők a történelem, 
az irodalom és a művészet terén. Bp. 1883. II. 199. Erödi Jenő, Egyenlőség. 
1937. 34. sz.) és lexikon! cikkekben (Ú jvári Péter: Magyar Zsidó Lexikon_ 
183. L; Schöpflin Aladár-. Magyar Színművészeti Lexikon. I. 298. I ) ellenőriz
hetetlen megállapítások váltakoznak forrásmegjelölés nélkül idézett anyag
részekkel. Az újra-feldolgozás szükségének igazolására és egy részletes élet
rajz előmunkálatainak támogatására közlünk néhány adatot:

1846 június 9-én Erkel: Hunyadi László c. operáját já tszó iig  *1' . ' " t i  
Színházban. A dalmű részben új szereposztással került színre- „I f] :107t f fÍa.'g  
ma este Csillag Róza is, egy alig serdülő leányka, ki Mátyás szerepében első 
színi próbáját tévé. Hangja e kis Mátyásnak már is ritka erejű és kitérjedt- 
ségű, e mellett kellemes és — érzelmes. A mai esti fátyolozottsága, remélni 
akarjuk, csak esetleges és mulékony fogottt lenni. Ügyes tanítókéz sokat, igen 
sokat csinálhat belőle.“  (Honderű- 1846. 1. 479. 1.) (A Magyar Zsidó Lexikon 
szerint Csillag Róza 1840-ben született! A Magyar Színiművészeti Lexikon 
cikkében a születés időpontja: 1823. Ez az adat is valószínűtlen. Nem tételez
hető fel, hogy a Honderű színi kritikusa egy huszonhárom esztendős művész
nőről ezt írná: „alig serdülő leányka“ -)

184S július 11-én a Nemzeti Színház bemutatta Floitlow: Martha vagjyi a 
richmondi vásár c vígoperáját. Nancy szerepét Csillag Róza lénekelte. Az elő
adásról Szilasi Géza írt beszámolót. Bírálatában megemlíti, hogy az első 
felvonás szép e-dur hármasa „tréfás hatását, Csillagh R. k. a- hiányos játéka 
miatt . . . egészen elveszté.“  Ennek ellenére kedvezően nyilatkozott a mű
vésznő hangjáról: ,.Csillag k- a. mint felette haladó kezdőét diosérőleg említ
jük meg, mi a közönség által is annyira elismertetett, hogy 3-ik felv. különben 
nem olly felette szép vadászáriája (b-dur) hihetőleg azért ismételtetett1.“  (Élet
képek. 1848. II. 90. 1.)

Érdekes részleteket jegyzett föl Csillag Róza érvényesülésének kezdeti 
időpontjáról Frankenburg Adolf: „Még egy másik erő is tűnt föl akkoriban a 
Nemzeti Színházban kevesebb szerencsével ugyan, mint Hollósy Nelli, de 
szintolv fényes sikert aratván később a külföldön, mint ez utóbbi hazájában. 
Értem Csillag Rózát, ki 1846-dik évi junius 9-dikén tette első kísérletét Má
tyás szerepében ,Hunyadi László'-ban, s mind szép és erőteljes kifejtést vár
ató hangja, mind elfogulatlan játéka után buzdítólag fogadtatott s gyakori 
tapsokkal jutalmaztatott. — Nem lesz tán érdektelen e nagy hírre ju tott hon
leányunkról, k it kicsinyes ármánykodások s illetlen bánásmód a külföldre 
kényszerítettek menekülni, néhány adatot közölni azon időből, melyben fényes 
jövendőjének alapját megvetette, s mely a nagy közönség előtt eddig még tel
jesen ismeretlen-“  Csillag Róza 1850 júliusának vége felé édesanyjával együtt 
megjelent a Holbein iga-zgatása alatt álló bécsi udvari dalszínházban. Pró
bát énekelt, de még kór istának sem szerződtették, bár „szép alt hangjával 
tetszést aratott“ . Másnap felkereste az opera első karmesterét, Prach-ot, hogy 
néhány szerepet átvegyen vele s így kísérelje meg szerencséjét valamelyik 
vidéki színpadon. „Ez alkalommal — úgy mondá nekem Prach, kinek szíves
ségéből ez adatokat bírom — meg voltam lepelVe Rózának szép és nagyter- 
jedelmf! hangjától s azon gondolatra jöttem, nem lenne-e képes ,Fides‘-t éne
kelni? A mi annál kívánatosabb lett volna, mert a ,Próféta4 ugyanakkor épen 
a tetőpontján állt hírességének, az udvari dalszínházban pedig nem adathatott, 
mert a kik eddig a ,Fideszt énekelték- Lagrange, Behrendt-Brand ,s Wagner 
Janka, csak mint vendégek szerepeltek s ismét eltávoztak Bécsiből.“  Prach

Csillag Róza pályakezdése a Nemzeti Színházban
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azonnal hozzáfogott a művésznő tanításához s miuitlán „Csillag Róza az ak
kori intendáns grói Lauckoronszky s az egész directorium előtt általános 
megelégedésre énekelte a -Fides‘4, augusztus 22-dikén (1850-ben) e szerepben 
először lépett föl az udvari színpadon oly fénlyes sikerrel, hogy azonnal ötezer 
s később tizenkétezer forintig emelkedő évi fizetéssel szerződtettek.‘ ‘ Fran- 
kenberg Adolf visszaemlékezését ezzel a megjegyzéssel fejezi be: „No, ezt is 
szerencsésen elszalasztottuk; pedig mint Hollósy Nellit, úgy Csillag Rózát 
sem pótolta k i azóta s e n k i  t ö b b e  (az író ritkítása) a nemzeti színház
ná l!“  (Emlékiratok. Pest, 1868. III. 92. 11.)

Frankenberg Adolf évekkel utóbb feleleveníti régi bécsi élményeit és az 
operai viszonyok ismertetése közben feliidézi Csillag Róza emlékét is: „Leg
többet értek meg az ifjú erők, melyek Magyarországból kerültek vagy téved
tek ide. V il iá g  Róza, a k i bár tehetséges, de kezdő művésznő volt, s Pesten 
nem + Á llo tt boldogulni, itt azonnal első szerepeket énekelt, s a többi közt mint 

e<li'e . .nnv-ra megtetszett a bécsieknek, hogy Passera kisasszony, Szigligeti 
barátom sógornője is felkerekedett ide szerencsét próbálni . . •“  (Bécsi élmé
nyeim- Soproni, 1880. I. 210. 1-)

Zsoldos Jenő.

Költészet és filozófia
A költészet és a filozófia viszonyát az ókorban Platon, a középkorban 

Gabiről, az újkorban Nietzsche döntötte el. Az antik filozófia legrégibb alakja- 
a tanitóköltemény (Xenophanes- Empedokles, stb-). Lucretius ,.De rerum na- 
tura“ -jának költői szépsége veteked'k dialektikai tartalmával. Plafont pedig, 
aki dialektikáját oly szerencsésen egyesítette a görög mítosszal, már az 
ókorban a filozófusok liomerosának nevezték. Ezek a megcáfolhatatlan tények 
azonban a 18. századi felvilágosodás úttörőit! nem győzték meg. Mendelssohn 
Mózes Pope-nak (All is right) Leibnitz „legjobb világa“  ellen intézett táma
dásait bírálva, éles határt vont filozófia és költészet, értelem és fantasztikum 
között. És Lessing kimondta a döntő szót: „Kicsoda Pope? Költő? Mit keres 
Saul a próféták közöfit. M it keres egy költő a metafizikusok között?“  A két 
ultraracionalista gondolkodót nemcsak közel egfy évszázad, hanem egy egész 
világ választotta el a romantikusoktól, akik a költészetet a szív filozófiájának 
és a filozófiát az agy költészetének mondták. És valóban: a szív filozófiája 
szól hozzánk Goethe „Faust“ -jából és Madách „Ember tragédiá“ -jáből és az 
agy poézise fordul feléink Nietzsche ,.Zarathustrá“ -jából és Schopenhauer 
-,Szerelem m etafiz iká jábó l.

Az igazi költő lénye a bölcselkedés és a filozófusból nem hiányozhatik a 
költő pátosza. Van, ami elválasztja őketf egymástól, de még több köztük az 
érintkezési pont. Mindketten az állandót keresik a változóban, az egységet a 
sokaságban, az örökösét a mulandóban és a tipikusát a véletlenben. Amíg 
azonban a költő a szemléletes konkrét képet és a plasztikus metaforát hasz
nálja, addig a gondolkodó főleg elvont fogalmakkal és absztrakt definíciókkal 
dolgozik. De ifit is érvényben van Kant szava :„szemléletek fogalmak nélkül 
vakok és fogalmak szemlélet nélkül üresek“ . Ezért válnak gyakran a filozó
fusok költőkké és kényszerülnek a költők bölcselkedésre. A költészet a szc- 
lelem örök s kifogyhatatlan élménymélységeiből merít és a filozófia a tudás 
szerelmének, az ismeret eroszának, az igazság szeretetének áldoz. Amaz a 
testi szeretet érzéseit tolmácsolja s a fizikai vágyódások kimeríthetetlen ská
láját tükrözi, emez a metafizikai igazságérzelemnek és eroszélménynek 
logoszformákkal történő fogalmi megragadását jelenti. „A filozófia világa: 
poéma és a filozófus: poéta, a szónak ősi értelmében-“  Az a tevékenység, 
amely nélkül sem filozófia, sem művészet nem létezhetnének, amely mind
kettőnek közös alkotó tényezője: az intuitiv fantázia. A teremtő fantázia kap-
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csolja össze a filozófia és a művészet világát. A logiikum és etikám igazságait 
az esztétikum vetíti ki. Az irodalom a humanum tükre, a flozófikum pedig 
elválaszthatatlan az irodalomtól és Böhm Károly szerint: a művész gyakor
lati filozófus.

A költészet és a filozófia közös eredetét a zsidó irodalomban is nyomon, 
követhetjük. A próféták költői szárnyalása és a zsoltárok lírikus istenvá
gyása: a héber filozófia első megnyilatkozása. Maimonides kivételiével, aki 
a költészetet üres szójátéknak és időfecsérlésnek tartja, majdnem minden 
középkori héber költő filozófus is. Míg a nagy közönség Gabirolban a „Kether 
Malchuth“  (k irá ly i korona) költőjét csodálta, addig a filozófusok a „Fons 
vitae“  (élet forrása) c. munkájába m|él|yedtek. Jehuda Hálévi népszerűségét 
épíigy köszönheti ciondalainak, mint „K uzari'- ja  filozófiai párbeszédeinek. Az 
újkorban Mendelsohn Mózes a „német Platon“  nevet nemcsak filozófiája miatt 
kapta, hanem stílusművészete miatt is. Heine nemcjsak lírikus, de filozófia- 
történész is (1. Grózinger: Heine és a filozófiatörténet. Libanon, 1936, 82. 1.) 
és Bialik munkássága is a poázis és a szcientifizmus közt oszlik meg (!. 
Grózinger: B ialik a zsidó lélek kettősségéről. Libanon, 1937. 57. 1.). Salom 
Asch sem veszít amiatt költői nagyságából, hogy bölcselő tehetsége a regény
írás mellett a filozófiához is elvezette. „Woran ich glaube41 c. könyve a költő 
filozófusvoltát bizonyítja és érdemes arra, hogy vele közelebbről megismer
kedjünk. (Woran ich glaube. Von der Gattung zur Persönlichkeit. Berlin— 
Wien—Leipzig, 1932.)

Az antropológiai filozófia a logika és metafizika mellőzéslével magát az 
embert teszi meg a filozófiai elmélkedés központjává. Salom Asch könyvében 
is kevés hely jut az ismeretelméleti és logikai kategóriák tárgyalásának, mert 
a szerzőt elsősorban az ember életcélja és antropológiai világhelyzete érdekli. 
Az ember feladatát ezen a földön keresi léis azokat a feltételeket kutatja, ame
lyek az alsórendű ösztönei miaílt gúzsba kötött embert szabad lénnyé tehetik.

Az egész lét előre meghatározott törvényszerűség szerint fejlődik és 
minden a mechanikai kauzalitás uralma alatti áll. A természet vak mechaniz
musa működik az élet egész vonalán és az egyéni akarat érvényesülésének 
ebben a kauzálisán összefüggő predetermináltságban nincs lehetősége. A ter
mészet megalkotja a nemeket és beléjük ültette az élni akarás öszönét, a ne
mek inspirációját, az emberi nem életfenntartási ösztönét. Amíg azonban az 
ember csak ennek az állati ösztönnek hódol, addig nem emelkedhetik felül az 
animális szinten éls a heringkollektivizmus személytelen baromsorsának esik 
áldozatul. Ezért a fejlődéselmélettel ellentétben Salom Asch a modern biológia 
(Driesch, Morgan, tsb.) tanításait követi és az ember magasabbrendűségét 
biológiai adottságnak tekinti. Minden keliekezhetik a kauzalitás törvénye sze
rint, egyet kivéve és ez: az emberi személyiség, más szóval az, ami az em
berben isteni. A mernek inspirációja mellett Istien az emberbe az első ok inspi
rációját, az isteni inspirációt plántálta, amelyet nem az emberi nem (életfenn
tartásának és erősítésének szükségletei termékenyítenek meg. Az ember 
alkotó intuíciójával és értelmével felülemelkedik az ösztönét követő állation 
és felszabadulva a természet törvényszerűs©gének fatalizmusa alól a személyi
ség szabad életét! éli. A személyiség megszerzésének biztosítékát az ember 
számára a hit nyújtja: az ember szoros kapcsolata Istennel a személyiséghez 
vezető út. Az istenhitet megelőzi az emberhit, a felebaráti szeretet megerő
síti az érintkezést Istennel. Kontaktusunk Istennel: a személyiség szabad elha
tározásának tudatával ajándékozott meg minket és ez a tudat embertársunk 
személyiségének megbecsülését és minden ember szeretetét írja elő nekünk: 
a személyiséggé emelkedett ember a szabad személyiségek közösségében 
büszke tagnak tludja magát.

Salom Asch gondolatait a laikus kiváltságával fejtette ki és önálló utakon 
halad. Bizonyítékain mégis észrevehető a filozófusok befolyása. Különösen

19



K o lm  Z o ltá n :

Hermann Cohen korrelációtan,a hatott Salom Asch kontaktusfogalmára. 
Könyve, amelyben intuitív meglátásain kívül mások gondolatait is a maga 
érzései és sejtései szerint dolgozta át, temperamentumos vallomása egy nagy 
személyiség mély vallásos lelkiéinek. Salom Asch, a regény író, mint prófétikus 
lendületű gondolkodó mutatkozik be ebben az eleven szemléletességgel és az 
epikust jellemző képgazdagsággal megírt filozófiai könyvecskében.

Grózinger M. József.
Zsidó robinzonok

Ha az objektív történetíró egykor megírja Európa immár majd! három év
tizedes lelki, szellemi és gazdasági válságának historikumát, úgy külön feje
zetben kell majd fölmérnie és értékelnie azokat az erőfeszítéseket, melyeket 
e válság közepette a zsidóság tett önmagáért. A zsidóság háború utáni válsá
gának súlypontja, ha lélektanilag erősen Nyugatra tolódott is és ennek követ
keztében fejlett nyugati formát öltött is, mégis: földrajzilag eredendő, „p r i
m itív“  csökevényeiben változatlanul Keleten maradt. A keleteurópai zsidóság 
etnikailag és földrajzilag is zárt tömbje: a lengyel, litván, ukrán és orosz 
zsidóság továbbra is a probléma középponti helyét foglalja el. A minőségi 
értékjelzővel díszített és fémjelzett nyugatibb és európaibb zsidóság problé
mája egy pillanatra sem szoríthatta háttérbe a pusztán mennyisiégileg meg
határozható keleti zsidó tlömegek élet-háláik arcát. Es ennek következtében, ha 
ma zsidókérdésről hallunk vagy olvasunk, mindig benne kell éreznümk, miért 
benne van a problémában immanens módon a keleti zsidóság nagy, fájdalmas 
létkérdése is. Ebből a keleti zsidóságból egyelőre és bizonytalan időre k i
szakadt a mai Oroszország hárommillió főnyi zsidósága, amely mint valami 
ismeretlen és rejtelmes világ imbolyog elszakítottan a zsidó egyetemesség 
messzi óceánján, mint valami béna végtag csüng a guzsbakötötit, de élő 
organizmuson: a zsidóság testén és nem tudni, hogy vájjon nem egj^ új kata- 
kombás, inkviziciós zsidó középkor bontogatja-e sötét szárnyait az új-orosz 
égboltozat alatt. Ennek az ismeretlen és bizonytalan sorsú zsidóságnak heroi
kus erőfeszítéséről, élniakarásárói hozott1 hírt L ili Körber: Begegnungen im 
Fernen Osten (Biblos Verlag, 1936) című érdekes riport-regénye, melynek 
utolsó fejezetében (Unter jüdischen Robinsonén) személyes tapasztalatai alap
ján fest helyzetképet az Amur-parti .,zsidó-országiról: Birobidschan-ról.

A település nevét az Amur mellékfolyóitól: Bira- és Bidschan-tól kapta. 
Mandzsúriával szemben természetes határa az Amur, amely 550 kilométer 
hosszúságban vonul végig a 70-000 négyzetkilométer kiterjedésű, tehát Hol
landiánál és Belgiumnál nagyobb, javarészt (60%) erdővel borított területen. A 
hegyekről alázuhanó folyók energiája sokezer kilowatt elektromos áramot ad
nak, de a vizierő még nincs kellőképen kiaknázva és a fejlődő mezőgazdaság és 
ipar szolgálatába állítva- A település főjövedelme erdőtermelésből és az elejtett 
vadak prémjéből adódik. Termékeny lankáin és a völgyekben úgyszólván 
minden megterem: a búza, rozs és a csodás szójabab. Klímája általában kel
lemes és a középeurópai ember számára a sok esőzés ellenére is elviselhető. 
A sok csapadék és a talaj nedvessége következtében újabban a rizstermelés is 
megindult. A legújabb geológiai vizsgálatok megállapították, hogy nemcsak a 
föld felszínén vannak roppant és kiaknázatlan értékek, hanem a föld belsejében 
is. így szén és vas kb. 500 m illió tonna, grafit 600 millió tonna értékben, sőt 
magnezit is- De vannak gyógyforrások, sőt szűz aranymezők is. Az erdőgaz
dálkodás mellett fejlett a tejgazdasága is. Hatalmas kiterjedésű narancsültet
vényei és méhészete évente nagy mennyiségű árut exportál nemcsak az anya
országba, hanem a messzibb külföldre is.

A zsidó bevándorlás 1928-ban indult meg, de nem ez volt az első telepítési 
kísérlet. Már 1858-ban Muraviov tartományi főnök szibériai parasztokat tele
pített le- Ezeknek javarésze az idő viszontagságai között elpusztult, akik pedig
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megmaradtak, az Amur partján apró falvakban telepedtek le. Az 1928-as 
zsidó település idején 33-000 orosz és koreai lakosa vo lt Birobidschannak. 
Hasonlónevő ,,fővárosának“  ma 2000, az egész tartománynak pedig 52.000 
lakosa van. Ebből mindössze 12.000 a bevándorolt, javarészt ukrán zsidó. 
Kísérleteztek német és francia zsidókkal is, de ezek a kényes, kulturált! zsidók 
alkalmatlanoknak bizonyultak az átrétegezödésre és csupán az ukrajnai, a 
Petljura, Denikin, Wrangel pogromjait átszenvedett és ki tudja, hogy' milíyfcn 
lelki kényszer által hajszolt, mindenre elszánt tizenkétezer főnyi keleti zsidó 
birkózik itt az élettel új Robinson módjára- De ennek a maroknyi kis úttörő 
csapatnak mégis hatalmas érdemei vannak a távolkeleti zsidóország gazdasági 
föllendítése terén, mert a zsidó bevándorlást! megelőző 70 évben 14-500 hektár 
föld volt megművelhető, míg ma már 28.000. Ebben természetesen nagy sze
repe van a mezőgazdasági gépeknek is, melyeket az amerikai zsidók itt is, 
szinte szüntelenül megnyilatkozó hatalmas áldozatkészsége juttatott az Amur
parti zsidó telepeseknek. Az ország, a közigazgatás és tanítás nyelve is: orosz 
és jiddis. A főváros rendezett és jólápolt utcáin, üzletek, áruházak, pékségek, 
mosodák címtáblái, éttermek feliratai, kultúrépületek és színházak műsorai és 
programmjai orosz-jiddis nyelven szólnak a járókelőkhöz

Az úi-orosz gazdasági életről, a kollektív társadalmi berendezkedésről, 
amely ennek a zsidó településnek is az alapja, a szerző csak keveset mond, 
de még ennél is kevesebbet az általános szellemiségről, a zsidó lélek nagy 
válságáról, amely itt a kék Bira közelében és a szibériai szél viharában talán 
még dermesztőbb, mint Nyugaton, ahol legalább a vallásos élmény enyhíti a 
magános zsidó lelkek szenvedését.

„Nem csoda, hogy ma oly ritka a nagy kritikus“  — állítja Komlós Ala
dár, mert „a nagy kritikában egyesül a mű kritiká ja  és az irodalompolitika, 
míg a mi kritikusainknak egy-kéti kivétellel, csak a jelzők iránt van kifinomo
dott érzékenységük, vagy az irodalompolitika iránt. Nagy kritika  nincs nagy 
felelősségérzés nélkül . • •“  Aki ezt a feltétlen igazságot egyszer felismerte, 
az már tisztában is van a nagy kritikus mibenlétével és célkitűzláiseivel. Komlós 
Aladár valóban a nagy kritikus igényeivel lép a porondra: férfias díszteleti- 
séggel, nemes halksággal. mely a lármát! lecsillapítja és magára vonja az újra 
éledő figyelmet, főképen pedig a szándék tisztaságával és elfogulatlan felelős
ségérzéssel. Csakhogy a felelősségérzés viszonyfogalom: az ember csak vala
kivel vagy valamivel szemben érezhet felelősségérzést. Kivel szemben áll a 
kritikus felelős viszonyban? Valószínűleg: önmagával szemben. Tehát mielőtt 
a kritikus, mint kritikai magatartás lenne bírálható, előbb az egyént! kell vizs
gálni és megítélni. „A  művésznek mindig az immanens kritika volt az ideálja.“  
Elégedjék meg a kritikus is olyan kritikával, amely őt magát „a belőle magá
ból kiolvasható törekvésekhez méri“ .

És ez az a pont, ahol bizonytalanságban maradunk. Komlós tárgyilagos 
kritikus. Ez kétségkívül igaz. De a tárgyilagosság már szándék és magatartás 
dolga. Ez a szobor ábrázolata, de vájjon mi a talapzat?

Komlós emberi alapja: a humanizmus. Mindent megérteni a ráció nevében 
és megbocsátani az embertársi szeretet nevében. Ezenfelül: értékelni is, épen 
e humanizmus nevében. Komlós kritiká ja  pedagógia és normatív rendszerezés.

Kőim Zoltán-

K Ö N Y V E K

Komlós Aladár írók és elvek
Nyugat-kiadás. (1937.)
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Felismerte a költészet, az esztétika-, a humánum nagy igazságait és most e 
fölfedezett igazságok súilyaival mérlegel jobbra-halra. Pedig a költészet k r i
tikája nem igényli az esztétikai eleve-elhatározoítság súlyait. A műalkotás 
lemérésénél nem csak a mérleg nyelvének szubtilis ingadozása, de maga a súly 
is újra és újra előállítani és megfigyelni való. A költői igazságot nem a be
kötött szemű Justitia szolgáltatja, hanem a szeszélyes és kiszámíthatatlan, a 
maga isteni voltát épen teljességével és hiánytalan jelenlétével megbizonyító 
múzsa

Épen itt van Komlós könyvének nagy hiányossága. Komlós a kritikájává] 
van jelen: az esztétikai tudásával, fölényes irodalom-szerkezeti áttekintésével, 
meleg és józan eszével, nyílt és becsületes humanitásával: csak épen önmagá
val nincs jelen. Írók és elvek sűrű tömött sorban sorakoznak fel, csak egy író 
tüntet távollétével: Komlós Aladár, és csak egy elvnek nem adatik meg a 
bűnbocsánat: a követelő és rendelő, a misztikus kritika  elvének. Van a kötet
ben egy tanulmány a zsidó Bólékról: Komlós a zsidó lelket a racionalizmus 
tengelyében igyekszik elhelyezni- a tőzsde üzleti észszerűsége, a Heine ész
szerű költészete és a nagy zsidó gondolkodók racionalizált észszerűtlensége 
között. Akármilyen szép és meggyőző is ez a rendszer, mégis csak egyik 
metszete a komplex zsidó léleknek. Van a zsidó Beleknek egy ezt keresztező, 
másik metszete is, nem az ész, de az érzelmek intenzitása irányában. Ez a 
világ hiányzik Komlós egyéniségéből, és ennek következtében Komlós iroda
lomszemléletéből is: a kegyetlen és torz, de leányát a félőriiietig imádó 
Shylocktól a próféták irracionális, tömbszerű, sötét1 ragyogásé érzelmi telí
tettségéig. A zsidóságnak ebből az aspektusából Komlós csak egy pontot 
ismer, a középpontot, ahol a két egy mást-keresztező tengely, érzelem és ész 
találkozik: Heinét, a centrális zsidót.

Az egyéni öntisztázásnak ez az egyoldalúsága tükröződik Komlós iro
dalmi világán is: a közlékeny, derűs, tárgyilagos kritikus egy oldalon elhall
gat, elkomorul, rejtélyes védekező attitűdbe burkolódzik. Németh László a 
zsidó írótól az előzetesen megvizsgált és megtisztított „sors-tialajt“  köve
teli. Nos, Komlós igyekszik a sors-talajig 'el nem jutni. Nagy, vízválasztó
célzatú tanulmányaiban a háború utáni irodalomról, az új népiességről, valami 
ösztönös óvatossággal felületes: ősi és vérségi ellenszenvét az újnacionális 
irányzatokkal szemben egy felszínes objektivitás vékony köntöse alá rejti eh 
de mintha a kelletlé'néi többre becsülné a fejtőferenoek véleményét is. A zsidó 
érzelmek túlkompenzálása és a Szép Szó recenziójának a túlbecsülése közt 
vesznek cl Komlós nagy, áttekintő tanulmányai. Ha egyik oldalon becsületes, 
bátor, nyílt és objektív kritiká t ír a ,.Tanu“ -ről, másik oldalon mindent meg
tesz, hogy kellő glóriába borítsa az álzsidó, olcsó racionalizmus iparlovagjait. 
Zsolt Béláról szóló tanulmánya mesteri írásmű: Zsolt alkotásait a tanulmány
ban valami oly hűvös intenzitás veszi körül, valami oly nyomasztó, víziós, 
rosszálom-Iégkör. amilyen Zsoltnál soha; a kispolgár-alakok valami olyan, a 
valóságosnál sokkal valóbb valóságok, olyan pokoli, sürűtesíű kísértet-életet 
nyernek, amilyet Zsolt alakjai soha nem értek eh csak a kritikus igényeiben. 
Az ember olyan csodálkozással olvassa a tanulmányt, hogy szinte hajlandó 
lesz elfelejteni a nagyon is középszerű írót, akiről szól. Imié a helyzet: 
Komlós igényei nagyok és becsületesek, de mivel az egyoldalú és helytelen 
irányban, melyben kielégítésüket keresi, nem lelheti azt meg, kénytelen a 
hiányt a maga kritikai alkotó képességével pótolni. Tárgyiassága tárgy
talanná válik: a súlyok üres mérlegen egyensúlyozgatják egymást. Komlós 
zsidója: Zsolt Béla, illetőleg Zsolt Bélának egy, a kritikus igényeiben kotno- 
lyanvehetővé és szimbolikussá növelt vetülete. Komlós könyviének hiányossá
gát egy megírt, sőt kitünően megírt tanulmány és egy megiratlanul maradt 
tanulmány jelzik. Az első Zsolt Béláról szól, a második Pap Károly felől 
hallgat . . .
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Steiner Lenke: Pap Károly

Aki igazságot követel, adass,ék annak igazság, és tőlünk se volna szép, 
ha mindezek után nem sorolnék fel it t  a köqfyv nagy jel'ességeit. Ha a szinté
zist nem fogadjuk is el, ha a nagy, összefoglaló írásokat fakónak, gyengének 
találjuk is: nem kételkedhetünk a kisebb tanulmányok erejében. K omlós k i
tűnő arcklépfestő. Az egyes írókról szóló tanulmányai finom, éles, szemléletes 
portrék. Zsolt-tanulmányát1 méltattuk már, de kitűnő a Kassák-jellemkép és 
becsületességében megkapó a ,,Tanu“  elsiratása is. A tanulmányok legjobbika 
pedig a színes, gazdag, néha a vízió ezüst szálaival viliódzó Bródy-portré. De 
jelesek a kisebb, esztétikai kérdésekkel foglalkozó tanulmányok: a giccsről 
szóló, a szavalás esztétikáját fejtegető, a Homlérosz-kérdés mélyeibe beható 
írások is. Kívánjuk ennek a szelíd, nyílt, becsületes és nagyon jószándékú 
esszéistának azt a parazsat, amellyel átégeti maga alatt a gátló rostélyokat, 
hogy egjyszer a saját talajáig is elérjen.

Pap Kátoly: Azarel
Nyugat-kiadás. 1937.

Az emberi élet nagy lázadása, az 
első s örök felsőbbség, a szülők 
ellen irányul. Pap Károly hőse gyer
mekségének könyvében, az Azarel- 
ben ezt az első legkeservesebb, leg
reménytelenebb lázadást ábrázolja. 
Reménytelen, menti szeretet és gyű
lölet szoros egységben tapad össze 
benne, fájdalmas, mert „rossz gye- 
rekségének“  makacs és megvető 
számkivefettségében éhesen és „rosz- 
szaságának“  növekvő mértékében kö
veteli a teljes, feltétel nélküli, „ön
zetlen“  szeretetet. Olyan feltétel nél
küli szeretetek amelyről azt tanulják 
a kisfiúk az elemiben, hogy vele csak 
az Istennek adózik az ember- A min
denható Isten és a mindenható apa 
egyformán süketek az érzékeny és 
elvadult gyermek vak vágyainak és 
önző, de oly természetes és gyer
meki féltékenységének szavára- A 
ház, ahol ez az érzékeny és vad gye
rek nevelkedik, zsidó rabbi háza. A 
gyerek ösztönös biztonsággal érzi, 
hogy apja exponáltsága folytán se
bezhetőbb, mint bárki más- Ez a se
bezhetőség számtalan indulatos jele
netben igazolódik. Azarel Gyuri, az 
egészen kisfiú, és az iskolás még in
kább, tudja, vagy legalább biztosan 
érzi, hogy melyik ponton adhatna 
vissza valamit abból a szenvedésből, 
amely „fegyelmezetlen“  és „zabolát
lan“ , feltétlen és megkülönböztetett 
hódolatot! követelő szívét gyötri. 
Sokszor manifesztálódott előtte, me
lyek azok a szavak, amelyekre az 
apai harag rugói mechanikusan mű
ködni kezdenek. Míg egyfelől meg
csillogtatja társai előtt az apai mél
tóság fényét, másfelől keserű élvezet
tel kiáltja otthon, hogy iparosnak

Keszi Imre.

áll, hogy keresztény mestert keres, 
s hogy — ősi gyermeki el is hitt, 
nem is h itt fájdalom — szülei nem 
igaziak. Démoni jelenet, amikor az 
első iskolai napon a kis Azarel a 
tábla mögé vonja tanítónőjét és halk 
hevességgel kérlelni kezdi, hogy le
gyen neki anyja, mert az otthoni 
anya nem kell, nem igazi. Az osztály 
pedig, mint valami pokoli kórus, si
kítva, bőgve követeli ugyanazt-

Egy „rossz gyerek“  százszorosán 
érzékeny és magányos szenvedésének 
rajza a regény, Azarel György első 
lázadásának története. Akart és vál
lalt rosszaságának, sebzett és sértő
dött kicsinységének kettős vértezete 
merevíti és teszi számára az össze- 
iulközéiseket mind fájdalmasabbá- A 
gyűlöletnek és szeretetnek kettős 
gyermeki magatartása fogja később 
szeretett és gyűlölt' fajtájával szem
beállítani. Lelki fejlődéséhez még egy 
magyarázatot nyújt első, „elfelejtett“  
gyermekkorának élménye, nagyapjá
nál leélt néhány hónapja- A gyermek 
és a szülők felett is, félelmetesen 
magasodik fel az apai nagyapa, Jere- 
mia aszkéta-alakja. A szikár, kiszá
radt öreg élete egyetlen komor szer
tartás a „sújtó Jehova“  tiszteletében. 
Ennek a megalkuvást nem ismerő 
öregnek az imarojtjához van kötve 
Azarel Gyuri néhány hónapon ke
resztül, a félelmetes öreg haláláig. 
Elvadultam megfélemlítve, de valami
féle kiváltság-tudattal kerül haza, s 
az eseményeket — az öreggel' való 
együttélést, a százféle tilalmat, a ha
lá lt — lassanként felejti csak. Mire 
belehelyezkedett új életébe, már ta r
talmatlanná is vált számára, már 
önző és fegyelmezetlen „rossz gye
rek“ .

A könyv a lázadásnak, letörésnek,
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Szegő Endre: Németh László

iij erőgyűjtésnek rendkívülien moz
galmas, gyakran lírikusán naiv bájú 
rajza. Az író ,,leleplez“ (mintl a bo- 
rítéklapról megtudjuk), de kegyetlen
sége gyermeki- Ez a borítéklap ad 
fel irodalmon kívüli, tartalm i, él- 
rnényi kérdéseket a regénnyel kap
csolatban. A könyv ízig-vérig zsidó, 
de nem külső, hanem érzelmi tárgyá
ban- Zsidó Azare] G yörgy lázadásá
ban a világ és önmaga ellen, érzé
kenységében, mely százszorosán se
bezhetővé feszi. A könyvnek érdekes
sége nem megfigyelt, ténybeli rész
leteiben van, hanem abban az épen 
nem realisztikus hangulati anyagban, 
amellyel ezt a homályos indulatokkal 
küzködö gyerekleiket —  amelyhez 
még szóval szólnak a tárgyak és a 
sötétség -— lebegővé, ismertté és t i
tokkal teljessé tudja tenni. Azarel 
G yörgy fejlődésének ebben az első 
könyvében még sokkal inkább tipi
kusan gyermeki, mint tipikusan zsidó- 
Legfeljebb magában foglal egy ké 
sőbbi lázadást, előre mutat egy ké
sőbbi szembenállás felé, amely majd  
törvényszerű erővel taszítja a na
gyobb és ugyancsak fájdalmas egy
ség, fajtája ellen.

De addig is. mi ebben a könyvben  
a leleplezési anyag, mi a hazugság, 
am ely ellen az író harcol? Hogy  
vannak türelmetlen és érzékeny szü
lők, akik türelmetlen, és érzékenv 
gyermekükkel nem tudnak bánni? 
Hogy vannak minden hivatásnak je 
lenségei, amelyeket csak a kenyér- 
kereset szempontja magyaráz? Hogy  
néha még papi házban sem szeretik 
egymást a testvérek? Ami hazug
ságra az író rámutat, az aligha spe
ciálisan zsidó hazugság. Minden iro
dalomtól idegen mozzanat, minden 
leleplező célzat nélkül is teljes, elő
kelő egység a könyv: Azarel G vörgv  
gyermekségének regénye-

S te in e r Lenke.

Németh László:
Kocsik szeptemberben

Franklin-kiadás- 79.17.
A fiatal nemzedék legjobb kritiku 

sának nem ez az első regénye, de ez 
az első. amelyet olvastam. Ha lehet
séges. hogy valaminek a megismeré
sétől a túlságosan érdekelt kíváncsi
ság tartsa vissza az embertl akkor 
azért. Hiszen elolvashattam volna a 
többit is-

Regényt olvasni Németh Lászlótól 
akkor is izgalmas élmény lelt volna.

ha a ,,Kocsik szeptemberben'’ nem 
lenne egy szerzőjéhez mindenképen 
méltó, szép könyv. A kritika  történe
tét egyszer úgy kellene megírni, 
ahogy pl. a regényét szokás, sorra 
feltüntetve a műfaj vívm ányait és 
hódításait a célbavett területen- —  
gondoljuk meg, hogy még a jeliem“, 
a ,,meseszövés“ vagy a „hangulati 
egység“ ma már zörgő fogalmai sem 
voltak megadva a világ teremtésé
vel, egyszer azokat is fel kellett fe
dezni, intuícióval, épúgy, ahogy Bal
zac fedezte fel az életen keresztül
rágó anyagias szenvedélyt, vagy az 
élmények magvában Proust a múló 
időt. Egy így elgondolt m agyar k r i
tika-történetben Németh László neve 
mellé fontos irodalom -karakterológiai 
felfedezések kerülnének. Neki vannak 
a legfinomabb hálói, hogy a megfog- 
hatatllan egyéniség titkait napvilágra 
halássza. S olyan búvár ő. aki, mi
előtt leszállna a mélybe, előbb tele
szívja tüdejét a föld minden illa
tával.

És mégis . • • Akárm ilyen testies 
színekig izzanak Németh cikázó gon
dolatai értelmének forró testében, 
akárm ilyen 'érdekesen és művészien 
tudjon is gondolkozni, a kritikus ál
ma a valóság, más szellemek által 
nem asszimilált, szabad állapotban; 
a kritikus költő, regényíró vág'yik 
lenni. Ez az érem egyik oldala. Van 
másik is. Ha igaz, hogy az elmélke
déstől érintetlen valóság, szűzen és 
illatosán, tiöbb a legszellemesebb ér
telmezésnél, bizonyosan igaz az is, 
hogy egy Németh László méretei 
szerint kifinomult intellektuális szem
léletből bajosan lehet öncsonkítás és 
némi színjátszás nélkül átlépni nem
csak jámbor regényalakok szemléle
tébe, de még a hagyományos regény
íráséba is, hacsak nem képes egy 
lélekben megmaradni egymás inellett' 
egy tökéletesen naiv és egy tökélete
sen tudatos szemlélet, ami talán nem 
lehetetlen elméletben, de ismeretlen a 
valóságban. Két út lehetséges itt. 
Vagy vállalja az író, boldogan szen
vedve, egész önmagát, intellektfusá- 
val egyetemben, mint teszi Proust 
vagv az intellektus elefantiázisában 
ihletődő Szentkuthynk. de akkor e 
két világ —  naiv é« intellektuális —-  
között valami rendkívüli fokú érzé
kenységnek kell felolvasztania a vá
lasztófalat, hogy keresztiil-kasul át
járhassák egymást, vagy lepihenteti 
.,gyáros fejét“, elköti intellektusa 
ereit és vigyáz, hogy csak annyi vért
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Widder Salamon: Bensalom

bocsássanak a tiszta ábrázolás olda
lára, amennyi ott a terep eredeti al
kata szerint is fel tud szívódni, — 
ezt teszi a Kocsik írója- Teszi kiváló 
ízléssel és nagy egyensúlyérzékkel, 
de mégsem anélkül, hogy aki ismeri, 
észre ne venné a lemondást, az ér
telmi látóhatár önkéntes megszűkülé- 
sét és egy bizonyos bátortalanságot, 
amely ebből a végeredményben még
is csak 1 természetei lenes műveletből 
származik- Egv Ady költőisége leg
magasabb röptéibe nagyobb gondo
lati súlyokat tudott baj nélkül fel
markolni, mint prózájába; egy Mó
ricz mer olyan okos regenyíró lenni, 
mint amilyen okos ember civilben, 
sőt szakasztott olyan okos lehet akár 
valamelyik alakja is, anélkül, hogy 
kiszavalna a regényből; — ilyesmit 
Németh László persze nem engedhet 
meg magának- Es ezért van az, hogy 
amikor pl. közdolgokról esik szó a 
történet folyamán, kissé túlságosan 
tipikus ízű beszédeket hallunk, ame
lyek egyrészt hibátlanul (N. L. elbe
szélőnek is tudatos), másrészt (ne
héz újra ércben gondolkoznia annak, 
aki a fém vonulatát minden kőzet 
alól világosan kiérzi), nagyon is ka
nyargók nélkül „folynak“  a jellemek
ből és a helyzetekből. Végül alig
hanem ugyancsak a kritikusi szárma
zás számlájára lehet írni, mint „tu l
kom penzációt“ , a magukban véve 
teljesen hiteles és művészi részlete
zések elburjánzását a könyv második 
felének leírásaiban.

Minderről kétségtelenül érdekes el
gondolkozni. Ám aki a ,,Kocsik szep
temberben“ ^  minden előzetes tudo
más nélkül, egyszerű olvasóként ve
szi kezébe, az csak egy eltapodással 
fenyegetett lángocska kétségbeesett 
kapkodását látja a levegő után, egy 
tehetségét érző kis magyar paraszt
fiú hősi harcát az áldott tudásért, 
egy mély emberséggel, nemes írói 
eszközökkel felépített regényben- Jó 
Péterből apja, a hallgatag, oikos pa
raszt még okosabb parasztot, de pa
rasztot akar nevelni- A városi isko
lák felé rajzó kocsik nem őt viszik 
magukkal szeptemberben, hanem a 
szecskaeszü, módosabb unokafivért, 
meg a nagyranéző zsidó boltos fiát- 
Ebbe Péter nem nyugodhatik bele. 
Dacol, fellázad, szökni próbál, szö
vetségest keres az úrrá emelkedett, 
művelt nagybácsiban: végül egy síró
görcsös kitörés megindítja a vasfejű 
apát is, s Péter elhajthat a zörgő 
tengelyen a latin névragozás s az

egész végtelen tudás mennyei ma
gasságai felé. Németh Lászlónál ta
lán senki sem hivatottabb arra, hogy 
tér és táplálék után epedő képessé
gek emésztő harcát nyomon kövesse 
az egész idegrendszert fölsebző, az 
egész lelket átalakító hatásában. A 
műveltségfok' szerinti rétegződés fi
nom és cseppet sem egyoldalú érez
tetésével új szempontból mutatja meg 
a falu meg a tanya társadalmát is, —* 
nem minden rokonszenv nélkül az 
odavaló zsidó elemeket — s ebben 
a nagy jellemzőerővel kitö ltö tt ke
retben rendkívül eleven és megható 
kép a kis Jó Péter, minden hadállást 
mérlegre vető, minden pillanat sú
lyát átszenvedő, titkos stratégiájá
val, amint reményről reményre, két
ségbeesésből kétségbeesésbe bukdá
csol, — hogy diákja lehessen az 
első gimnáziumnak.

A szerző jelzi, hogy könyve csak 
első, bár önmagában is befejezett 
része egy nagyobb regénynek. Nagy 
várakozással tekintünk folytatása elé- 

Szegő Endre-

Bensalom B:
Úri Niszan Gneszin

Miflat-kiadás. Krakkó. .5695.
Az új héber írókról elég gyakran 

iehet jellemrajzokat, ismertetéseket 
és személyükkel, munkásságukkal 
foglalkozó írásokat olvasni. A jubilá- 
lás és kölcsönös ünneplés divatja ala
posan kiéli magát a héber sajtóban; 
a napilapok és irodalmi folyóiratok 
mindéin alkalmat megragadnak, hogy 
egy-egy írót a közönség elé az ün
nepi pódiumra emeljenek és őt az 
egekig magasztalják- Csak valakinek 
el kell kezdenie: és megindul az ün
neplő cikkeziás áradata. Ez a divat 
némikép hasznára is volna az iro 
dalmi értékelésnek, ha a cikkek .nem 
íródnának a megszokottan banális 
módon- Mert igazi, megalapozott, ko
moly monográfia ritkán születik a 
modern héber irodalomban.

Annál nagyobb szerzőnknek érde
me- hogy irodalom-esztétikai mélta
tását olyan írónak szentelte, aki 
mositl az eltel ej tietés veszedelmével 
küzd. Amikor U. N. Gneszin 1913-ban 
33 éves korában elhunyt, sokat Ígérő, 
sokirányú írói munkásságának első 
lendületén túl volt, írók és közönség 
felfigyeltek rá és várták a szárnya
lását. De hogy „életének dala közé
pen szakadt“ , lassan kikezdi a fele
dés és még a halálának 20. fordu-
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Grózinger M. József: J. Schoeps

lóján kiadott emlékiratnak is alig 
volt felélesztő hatása.

Bensalom monográfiája rendszeres 
analízissel tárgyalja a nagytehetiségű 
író munkáit. Első novellás kötetétől 
(Ciialé hachajim) utolsó remekéig, az 
„E ‘cel“ -ig nyomon kíséri a léilekbú- 
vár művész ecsetvonásait, az éles- 
szemű jellemzőt, a realista részlete
zőt. Qneszin a galuti zsidó élet fonák
ságaiból született embertípusokban 
emberi fájdalmat érez. Nem is típu
sok. azaz egy-egy társadalmi réteg 
képviselői ezek, hanem inkább kivé
telek, amelyek magukba sűrítik a 
tragikumot- Qneszin elbeszélései él
mények, impressziók, tehát tele van
nak lírával és ezzel kapcsolatban 
joggal emeli ki szerzőnk'- nlyelvének 
ritmusát is. Még a legkevésbbé sike
rült elbeszélésében, a postumus 
„Nagyapó házában“  is talál szerző 
zenei hatású részleteket. A méltatott 
költő stílusa úgy látszik erős hatás
sal volt szerzőnkre, akinek előadá
sán, dikcióján nem ritkán érződik a 
Gneszinnél dicsért ritmus. Remél
hető, hogy e lelkesen és finom esz
tétikai iskolázottsággal megírt mo
nográfiának meg lesz a hatása és az 
az eredménye, hogy Qneszin össze
gyűjtött munkáit hozzáférhetővé te
szi a héberül olvasó közönség szá
mára.

Widder Salamon-

Joachim Sahoeps: 
Jüdisch-christliches Religions
gespräch ín 19. Jahrhunderten

Vortruppverlag, Berlin, 1937.
A Szentírás isteni eredete és ab- 

szolutsága mind a kereszténység, 
mind a zsidóság előtt elvitathatatlan 
igazság. Ez az igazság azonban más- 
kéto nyilatkozik meg a Szinájhegyen 
és máskép a Golgothán. Ezt az ellen
tétet rajzolja meg Schoeps a zsidó 
és keresztény teológiai irodalom első 
századaitól a 19. sázzadig, hogy az
után a jelenkor zsidó és keresztény 
világtörténeti egymásmeilettiségét ér
zékeltesse.

Az első századok vitaanyaga: Jé
zus messzianitása és Izrael kiválasz
tottsága- A keresztény tudósok Jé
zus messiási voltát hirdetik és a k i
választottságot Izraeltől megvonják. 
Ezeket az állításokat már a Talmud 
megcáfolja és ezt az apologétikai célt 
szolgálják a középkori vitatkozások 
is. amelyeknek zsidó résztvevői (R.

Jechiel b. József, Nachmanides Ió- 
zsef Albo) a messzianológia érveivel 
utasítják vissza Donin stb. zsidóelle
nes támadásait. A középkori zsidó 
filozófia is polemikus hangot üt meg 
és Szaadja gaon az izlamot és a ke
reszténységet emberi eredetűnek 
mondja a zsidó kinyilatkozás isteni 
eredetével szemben. 200 évvel később 
pedig Jehuda ha-Levy Izrael kivá
lasztottságával érvel, amelynél fogva 
az egyetlen nép az egyetlen Istennel 
szubsfanciálisan egybeforrt és a zsidó 
nép a világ népei közti olyan, mint a 
szív a test többi tagjai között.

Az újkori zsidó-keresztiátív polé
miák türelmesebbek a középkoriaknál 
és nem a gyűlölet1, hanem az igazság
keresés jellemzi őket: a Mendelsohn 
—Lavatier dialógusban az észvallás 
küzd a racionális dogmatikával. A 
tolerancia elve érvényesül Formste- 
chernél é's Stenheimnál is. A zsidó 
vallás a tulajdonkénem világvallás 
és a keresztény egyház: zsidó világ- 
misszió- A keresztény kinyilatkozás 
tana: a világ misszionálása a zsidó 
eszmevilág befogadására. A 2000 éves 
vita igaz megértő párbeszéddé azon
ban csak a 20. században alakul át 
és amíg pl. a disputációk korában a 
vita előre el volt döntve (a keresz
ténység javára), addig a jelen szá
zadban az egymással szemben álló 
vetélytársak nem monológizálnak 
(mint a disputációk vitatkozó felei), 
hanem igaz dialógust folytatnak. A 
párbeszédnek evvel a nemes formá
jával találkozunk egyrészt Franz 
Rosenzweig—Eugen Rosenstock dia
lógusaiban. másrészt Martin Buber— 
Karl Ludvig Schmidt dialógikus val- 
láseszmecseréjében- „

Franz Rosenzweig és Eugen Ro
senstock vall ás vitái át a macedón és 
o francia lövészároikból föfytatoltt 
levelezésük tartalmazza. Ezek a le
vélbéli fejtegetések nem kontrover- 
ziák. hanem megértő reflexiók a két 
vallásforma exisztenciális jelentősé
géről. Kölcsönös elmélyedéssel kutat
ják a zsidóság, illetve a keresztény
ség jelentőségét. A régi vitatémát fel
újítva, Rosenzweig Izrael kiválasz
tottsága mellett bizonyít, Rosensfock 
a zsidók kiválasztottsága ellen sora
koztatja fel érveit. A zsidóság és a 
kereszténység közt a Moriá és 
Qolgotha különbsége áll fenn. Gol- 
gotihán az egyén álozza fel magát. 
Morián ellenben az egész népet, a 
iövő ígéretét, egyetlen fiát áldozza 
fel Ábrahám és erre az áldozatkész-
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ségre nincs példa a kereszténység
ben. Ebben a móriai áldozatkészség
ben rejlik Izrael kiválasztottsága és 
egyúttal nagy jelentősége a keresz
ténység számára. De a kereszténlység 
is döntő jelentőségű a zsidóság szá
mára, mert a kereszténység missziója 
a zsidó tant a világgal megismerteti: 
zsinagóga és egyház egymásra van 
utalva-

Martin Buber ugyan nem vallja ezt 
az egymásrautaltságot, de a Kari 
Ludvig Schmidttel folytatott dialó
gusaiban mégis megértésre és köl
csönös megbeszélésre szólítja fel hu
manus ellenfeliét. Nem kritika a mai 
valláskutatás lényege, hanem hit, az 
a hit, hogy a Tóra . és az Evangélium 
szent történésekről értesítenek min
ket, amelyekben a valóságfölötti 
megvalósult- Mindegyik a maga út
ján ismeri meg a titokzatosat. Ma 
mind a két vallásforma válság idejét 
éli, mert mind a két oldalon nagy a 
hitetlenség és mind a két táborban a 
h it újjálébredésére van szükség. A 
zsidó messzianizmus beállítottsága a 
jövőbe tekintő és a beacharit haja
mim megvalósulását reméli, a ke
resztény eszchatológia pedig a meg

K I S E B B  B Í R Á L A T O K
Lenkei Henrik: Az élet ormán. (Hun

gária nyomda kiadása. Bp 1938-) 
Lenkei Henrik költészete mindenkor 
az értelem erején hidalta át a kifeje
zés és megértés távolságát- Költemé
nyeinek gondolati tartalma szinte 
szétfeszítette a verses forma kereteit- 
Ebben a kötetében szerencsés meg
oldással a prózai szöveg tágabb le
hetőségei között oldja föl világszem
léletének eszmei anyagát. Félévszá
zados költői múlt után a nyugodt 
bölcs éles figyelmével és gazdag ta
pasztalatával leplezi le a világ fene
ketlen zűrzavarának lelki és szellemi 
kórokozóit, és a józan tanítómester 
szelíd hangján oktat emberszeretet- 
re. Mesék és legendák szövetében, 
szimbólumok és allegóriák mögé 
rejtve hirdeti a maga és az emberi
ség vágyát a jóság, a béke s harmó
nia után. Nem elméleti fejtegetések 
vonalán rögzíti szavakba a tökéletes
ség, belátás, igazság, szerencse, sze
relem, szeretet, megértés, tudnivá- 
gyás, műveltség, egészség stb. nagy 
kérdéseit, hanem drámai párbeszédek

érkezettnek (Gekommen) a visszajö- 
vetelét várja- A két1 vallásformát a 
kaddis imából jól ismert „vejamlich 
malchuszé“  reménye köti össze.

Sc^hoeps könyve drámai elevenség
gel peregted le előttünk ezt az 1900 
éves valláspárbeszédet és új utat nyit 
a teológia és a dogmatörténet tudo
mánya mezején. Eredetiség csak a 
forrásanyag kiválasztásában és el
rendezésében van, de mégis elévülhe
tetlen érdemeket szerzett magának 
könyve megírásával, mert a száza
dok majdnem ismeretlenné vált anya
gát összehordta és a további kuta
tásnak hozzáférhetővé tette De a mü
veit nagy közönség számára is van 
mondanivalója. A „Gestalten an der 
Zeitwende" c. könyvének eszmemene
tét összegezve (1- Grózinger: Liba
non, 1936- 275. 1.) a ma emberéhez 
fordul- A tragikus helyzetű ember, a 
dialektikai vagy negatív teológiától 
megtántorodott ember vallásos k r í
zisben él. Ebből a nietzschei amora- 
lizmusból és vallásos nihilizmusból 
egyedül a malchut sáddáj jövőbe ve
tett reménye vezetheti ki és Schoeps 
meggyőző szavai ezt a reményt táp
lálják.

Grózinger M. József.

gondolati összefüggésében hozza ér
telemközeibe eszményei értékét. S 
ebben a vonatkozásban aztán mind
egy, vájjon a biblia hangulatában, az 
antik világ égboltja alatt, a történeti 
múlt levegőjében vagy a modern 
élet viszonyai között jutnak-e hang
hoz eszmehirdető alakjai, mert akár 
a bohóc, a filozófus, az angyal, a 
költő, akár Mózes, Periklész, Ciceró, 
Tizian, Walt Whitman stb- nyelvét 
oldja is meg, minden szó és mozdulat 
a tökéletesebb világ és a magasabb- 
rendü ember korának eljövetelét sür
geti-

—Id—

Kozocsa Sándor: Juhász Gyula. (Kß. 
lönlenyomat az Irodalomtörténet 
1937. évi 7—8. számából.) Az 1937. 
esztendő a tragikus sorsú magyar 
lírikusok halálozási éve: Somlyó Zol
tán, Juhász Gyula, József Attila szo
morú költő-sorsa után a döbbenete
sen kegyetlen végzet tett pontot1. De 
csak földi életútjuk vonalán. Költői 
örökségük értéke újabb és újabb szá-
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raadásra kötelezi az irodalomtörté
netet- Kozocsa Sándor jeles tanulmá
nya a halálközelség időszerűségén 
túl az irodalomszemlélet esztétikai 
követelményei felöl közeledik Juhász 
Gyula költői világához s méri le tár
gyilagos és sokrétű ítélettel költésze
tének lírai súlyát és szellemi tarta l
mát: felfedi lelki viharzásainak motí
vumait, számbaveszi íé'liményanyagá- 
nak mozzanatait, rávilágít lírai jel
lemének összetevőire- Homályderítp 
rámutatásokkal és találó idézetekkel 
teszi ellenőrizhetővé!, mint egyesül 
teremtő ihletre Juhász Gyula költé
szetében modernség és tradiciótiszte- 
leí, szépségáhítat és tiszai tájszeretet, 
álomvilág és szerelmi sóvárgás, szó- 
művészet és zeneiség. Kozocsa Sán
dor irodalomtörténeti értékelésében 
elevenen formálódik ki a „magányos 
lelkű“  költő lírai képe.

Zs. J.

Vihar Béla : A zsidóság kéne egy 
iskola tükrében. Iskolaszociográfiai ta
nulmány, (Különlenyomat az Izr. 
Tanügyi Értesítő 1937. évi 12- szá
mából-) A szociográfia napjainkban 
divatos tudomány. Kifejezője az ob
jektivitásra, adatszerüsűégre és meg
bízhatóságra való törekvésnek. Kü
lönösen fontos ez olyan területen- 
ahol szubjektivitásunk többféle ve
szélyt jelentene, pl. ha olyan közös
ség jellemzéséről van szó, mint a zsi
dóság, melyet annyi méltatlan táma
dás keseríti-

A statisztika, ha komoly lelkiisme
retességgel végzik, lehetetlenné tesz 
minden elfogultságot. S mégis, a 
kép- amely bennünk a szociográfia 
olvasásának hatása alatt kialakul, 
sok rég tudott keserves valósgáot 
igazol. A miskolci izr- elemi iskola 
növendékeinek helyzetrajza nemcsak 
a zsidóságnak erre a kis szigetére 
vonatkozik, hanem egész hazai zsidó
ságunkra jellemző. így pl. megdől a 
zsidóság jó anyagi helyzetének me
séje. ha a szülők társadalmi megosz
lásának képét tekintjük. Túlnyomó 
részük (43.6%) a zsidó kispolgárság 
tagja vagy egyenesen proletár fokon 
áll (40-3%). Ugyancsak riasztó je
lenség az éhesen vagy csupán egy 
darab kenyérrel iskolába induló vagy 
sokadmagával egy odúban lakó gyer
mekek nagy száma. Természetesnek 
találjuk ennek nyomán az adatsze
rűén igazolt megállapítást, hogy e 
sivár nyomorúság befolyásolja a 
szellemi fejlődést is. A leggyengébb

tanulók nagyrésze ebből a mélység
ből kerül ki. Ennek a rétegnek egye
düli menedéke és fenntartója hagyo- 
rnányhü vallásossága. A talmudista 
ifjú fejlődése későbbi folyamán sem 
osztozik felsőbb rétegbeli zsidó tár
sainak problémáiban, „részükre a 
zsidóság mint életforma hiánytalan 
teljes egész“ . A jómódúak és ami 
ezzel egyet jelent: a világi művelt
séggel rendelkezők helyzete más- 
Itt sokszor ideges környezetben nő 
fel a féltve őrzött ,,egyke“ , vallása 
iránt közönyös, templomot nem láto
gat, zsidó voltát azonban felnöve
kedve nem felejtheti a külvilág ellen
séges beállítottsága miatt- Ez a réteg 
szenved legtöbbet a ,-sárgafolt-beteg- 
ség“  miatt, melynek tünetei hol ag- 
greszivitásban, hol pedig szembetűnő 
bátortalanságban nyilatkoznak meg. 
Ezek csupán szenvednek zsidóságuk 
miatt, de nem kapnak tőle semmit. 
Pedig a zsidóság sokat jelenthetne 
az intelligens, helyes irányban nevelt 
fiatalság számára is. A kétségbeesés
től vagy elkallódástól való megmen
tésük a szerző szerint a hitközségek 
feladata volna.

Vihar Béla iskolaszociográfiája ér
dekes, meggondolkoztató munka. Be
vezetése, befejezése, az egésznek lel
kes szelleme költői lélekről, igaz zsi
dó szívről tanúskodik. Hasznos dolog 
volna más zsidó iskolák szociográ
fiáját is elkészíteni- Eddig csak Be- 
noschovszky Ilona hasonló munkájúi 
ismerjük egy budai elemiről. (Liba
non, 1936- 259. 1.)

Bán Margit.

Vértes O. József: Milieu és gyermek- 
lélek. (Különlenyomat a -M agyar 
Psychologie! Szemle“  1935. évfolya
mából.) A szerző -,Egy új milieu- 
pszichológia vázlata44 alcímet adta je
les tanulmányának. És valóban új
szerű megvilágításba helyezi a mi
lieu, a környezet fogalmát. Az ed
digi miüeuelmélet csak a külső ténye
zők hatására szorítkozott, és lényege 
az volt', hogy az aktív környezet 
alakítja a passzív embert. Evvel el
lentétben a szerző azt bizonyítja, 
hogy az ember nemcsak befogadja- 
de ő maga is formálja a környezetet 
és a maga coljainak megfelelően ala
kíthatja a környezetihatásokat. Két
féle környezetet különböztet meg: 
objektív és szubjektív környezetet. 
Az objektív milieu: a külvilág adott
sága a maga reális valóságában. A 
szubjektív környezet vagy mint a
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szerző nevezi: a szubjektív milieu- 
vetület: az objektív milieunek ben
nünk való egyéni visszatükröződése, 
az egyénnek az objektív környezet
ről alkotott szubjektív képe, vagy 
környezetvetülete. Kölcsönhatás áll 
fenn a környezet és az egyén kö
zött. A környezet alakítja az embert 
és az ember a környezetet- Az egész

séges ember rendesen dolgozza fel 
az adott környezetet, a beteg rend
ellenesen- A normális egyén normá
lis, az abnormis ember abnormis mó
don alkotja meg szubjektív milieu- 
vetületét. Mi uralkodhatunk az ob
jektív milieun, s így a nevelés fel
adata: a szubjektív és objektív kör
nyezettényezők alakítása. G. M. .1.

F I G Y E L Ő
Harmos Sándor

A háború előtti magvar irodalom- 
történetírásnak szorgalmas és érté
kes munkása volt Harmos Sándor. 
Halála megemlékezésre kötelezi a 
mai irodalomkutattó nemzedéket. Ha 
időpontúnk irodalomtudományi tö
rekvéseiben a szintézis elve érvénye
sül is, ha manapság a különböző 
szellemtörténeti irányok és módsze
rek szempontjainak alkalmazása jelzi 
is a korszerűség színvonalát, még
sem vonhatja senki kétségbe, hogy a 
filológiai nélszleteredmények, a tárgy
történeti kutatás, és a kölcsönhatások 
kimutatása nélkül nem lehetne meg
vetni az összefoglaló áttekintések 
alapját, sem megrajzolni a nagy 
összefüggések koordináta rendszerét- 
Harmos Sándor a magyar irodalom 
előkészítő-anyaggyüjtő munkájában 
vállalt szerepet. Balassa Bálint és 
Katona József, Csokonai és Petőfi 
Sándor költészete érdekelte. Arany 
és Homeros, Zrinvi és Vergilius, Ka
tona és Shakespeare gondolatvilágá
nak érintkezési pontjait kereste. Kü
lönös figyelemmel fordult a szomba
tosok szellemi élete felé- Ennek a 
tárgyválaszfásnak köszönhetjük a 
szombatos imakönyv jeles kiadását 
(Guttmann Mihállyal egjyütt) és Ke
mény Zsigmond regényírói művésze
tének gondos elemzését (A rajongók 
tartalmi mozzanatainak vonalán).

Zsoltárest
Vannak művészi alkotások, ame

lyeknek tárgya, szerzője, írója zsidó. 
Ezenfelül zsidó vallási jellegük is le
het, úgyhogy igazi hangulatuk csak 
templomon belül bontakozhatik ki 
valóban. Vannak továbbá zsidók, kik 
bizonyos művészi hangulatkeltés nél
kül ma már nem tudnak vallásos áhí
tatba merülni és e hangulatkeltést

mai istentiszteleteinken még nem 
kapják meg egészen- Végül pedig- 
vannak korok, melyekben a zsidó
ság — ha nem is tieljesen a maga 
kezdeményezésére — szívesen fedezi 
fel mellőzött értékeit.

Íme, ezek az okok érlelték meg a 
keresztény egyházak többszázados 
múltra visszatekintő egyházi hang
versenyeinek mintájára, a külföld 
után, nálunk, magyar zsidóknál is a 
templomi koncert gondolatát. Ennek 
eredménye a Dohány-utcai zsinagó
gában rendezett zsoltárest (1937 
dec. 16). Az ünnepi est hatalmas kö
zönséget vonzott (nagyrészük külön
ben csak ritkán jár templomba) és 
művészi előadásban kitfünő műsort 
adott Rossi, Schütz, Novakowsky, 
Kelen és Schubert műveiből-

A XVII. századbeli Rossi 146- zsol
tárának hallatára őszinte bánatot ér
zünk, ha tudjuk, hogy ez a legrégibb 
és legnagyobb zsidó zeneszerző nap
jainkig mennyire idegen maradt a 
zsidó templom számára, részint na
gyobb kar-apparátusai, részint kora
beli polifon stílusa miatt, melynek 
élvezéséhez az átlagnál nagyobb ze
nei intelligencia kell. Ilyen szempont
ból a nemrég elhunyt Novakowsky 
137- zsoltára szerencsésebb- mert 
dallamai nem ütnek el túlságosan a 
megszokott zsinagógiai stílustól, 
emellett művei komoly emelkedettsé
get, készültséget és ízlést mutatnak. 
A kitűnő Kelen Hugó 126. és 129. 
zsoltárán erősen meglátszik a jó 
kórus-kezelés magyar iskolája. Fé
nyes példa ez arra, miképen páro
sulhat a művész lelkében a magyar 
és a zsidó eszmény.

Hevesi Simon vezető-főrabbi mel
lett — kinek hangulatsugalló beveze
tője a szép est nyitányául szolgált 
— a zenei rész irányítója Káldi 
László volt. A fiatal karmester, túl 
a szervezés, betanítás izgalmain, ko-
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rát meghazudtoló lehiggadt mér'.iék- 
fartással valósította meg mindazt, 
amit egy alkalomszerűen összeállí
tott kórussal rövid idő alatt elérni 
lehet. Reméljük, hogy legközelebbi 
hangversenyén, kedvezőbb körülmé
nyek között, igényeit még jobban föl- 
fokozhatja és az előadás, mely itt- 
ott lábujjheggyel még a földet sú
rolta, vezetője zenei-lelki világának 
megfelelőbb magasságokba fog szár
nyalhatni- Budai Pál.

Napkelet és Galicia 
A Napkelet 1938. évi 1- számában 

„A  szent és sérthetetlen galíciai“  cím
mel apró cikk jelenti meg (aláírás: 
Csörsz). Ennek az írásnak tartalmá
ban és hangjában, modorában és 
irányzatosságában nincs semmi új
szerű és meglepő. Minden mondatát, 
kiléteiét, szólamát jól ismerjük az 
utóbbi évek röpiratlaiból és hírlapi 
közleményeiből. Megszoktuk, hogy a 
napi sajtóban- a gyűlések szónokla
taiban, általában a politikai életben 
ilyen szűkre szabott keretiek között 
érvényesül a nagyar nyelv gazdag 
szókincse. Újszerű és meglepő csak 
az, hogy a Napkelet mint irodalmi 
fo lyóirat lesiklott a tiszta' irodalmi- 
ság területéről- Mintha elvetette vol
na a kötelező gondolatot, hogy az 
író — mégha irodalompolitikái vagy 
világnézeti eszmék hordozójává tette 
is művét —, csak az esztétika, az 
időtlen művészet eszközeivel ju tta t
hatja hanghoz elveit és meggyőződé
sét. A Teleki- tér lakóinak és a nyír
egyházi gyors utasainak igazoltatása 
lehet közigazgatási tevékenység, de 
semmiesetre sem alkalom arra, hogy 
egy irodalmi folyóirat „a szent és 
sérthetetlen galíciai“  kegyes és át
tetsző eufémizmusával kipellengérez
ze a magyar zsidóságot. Mert ebben 
a cikkben az egyetemes magyar 
zsidó szellem ekképen oktatja ke
resztény polgártársát: „Az csme- 
dence nemes követeiről van szó, te 
boldogtalan, melyből mi is szárma
zunk! Mi, akik kultúrát, gazdasági 
életet teremtettünk nektek és a ne
vetekben visszük magasra a magyar
ságokat. Nem érzitek, hogy a mi 
utánpótlásunkról van szó, a iövő 
nagy magyarjainak honfoglaló ős
szüleiről?! tizek ellen mertek rend
őröket állítani?“  Szent és sérthetet
len hittel állítjuk, hogy ezzel a szel
lemi magatartással irodalmi folyó
iratban vitatkozni nem szabad. Ami 
természetesen nem jelenti azt, hogy 
a galíciai nem lehet irodalmi tárgy.

Sőt,, a múltból van is rá néhány pél
dánk :

Szepsi Csombor Márton: Krakkó
ban „  .. • az Sidok is penig nagy 
hasznokra vadnak (kiknek derék vá
rosok vagyon) az benne lévő polgá
rok” : 1:, mert az Sidosagh nyughatat
lan. az adásban vételben ha szintén, 
néha karockal esik is de mégis min
denféle marhát meg találnak nálok. 
el annijara hogy ugyan azt szoktak 
mondani, hogy ha úgy mond, az Sí- 
doknal meg nem találod tehat sehol 
se keresd- Vagyon ő nektek Mészár
székekben mindenkor széb húsok, pi- 
atzokon széb kenyerek, ko rcsm á i
kon job Mehserek, mint az Lengye
leknek- (Europica V arie tas-.. Kassa, 
1620- 396. 1.) — Kazinczy Ferenc: 
,,Boraim még mind meg vannak, mert 
csak képzeld! A Galíciai Gubernium 
nem ad Passust a Zsidóknak, mellyel 
Magyar Országra jöhessenek pénzt 
hagyni it t  borért; sőt ha pénzen Pas
sust vásárlottak is, a Galliciai szé
lekről viszaigazítatinak- Szent Isten! 
s ez akkor esik ,miikor a Diétán a 
Postulatumok forognak! (Kaz. Lev. 
V. 35. 1.) — Jósika Miklós; Len
gyelországba „Seregestül jöttek a zsi
dók Eszther felszólítására; kincsei
ket, nemek holland és flamand tái- 
nyelvüket, s kifáradhatatlan életre
valóságukat magukkal hozván. Len
gyelhonból szivárgott át s terjedt el 
később Magyarországban is — e 
vándor nép- (Eszther- Franklin k i
adás. 121. 1-) — Arany János: Galí
ciában kesereg egy magyar zsidó: 
„Költözünk, bujdosunk szép Magyar- 
országból, Számkivetve onnan, k irá lv  
parancsából. A miért ősei hitét nem 
hagvá el: Költözik, bujdosik a sze
gény Izrael.“  (Daliás Idők. VI. ének-) 
— Jókai Mór: A magyar szabadság- 
harcban a lengyel dzsidások kapi
tánya, „az achillesi alak“ , Negrotin 
,,úgy dúlt egymaga az ellenség go- 
molygó tömegében, mint az orosz
lány a bölény csordában“ - S ez a len
gyel: zsidó volt. Ragaszkodott hité
hez, mert ,,ki meg tudja tagadni az 
Istenét, meg tudja az tagadni a sze
relmét is, a hazáját is s megérdemli, 
hogy azok is megtagadják őtet.“  (A 
mi lengyelünk. Centenárium-kiadás. 
I 5. és II. 93. 1-)

Azt hisszük, példáink eléggé válto
zatosak és tárgyilagosak. Van ben
nük élmény, vágy, valóság, költészet, 
irodalom. De nincs bennük: támadás 
a magyar zsidóság ellen.

Zs- V.
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Magyar.

Magyar Nyelvőr. 1937. g— 10. sz. 
Fokos Dávid: Munkácsi Bernát kéz- 
ira ti hagyatéka. A nagy nyelvtudós 
kéziratban maradt munkáinak felso
rolása. — Kohn Zoltán: Eve és ke
serű- Az osztjákban az ,epe‘ szó ,ke
serű4 jelentéssel is előfordul- Hasonló 
jelenséggel találkozunk a keleti nyel
vekben, csakhogy itt a fejlődés fordí
tott: a héber mar-marah szó erede
tileg keserűt s csak később jelentett 
epét.

Héber-
Haolám. Jeruzsálem, 5698. 1—12- 

J. A. Seidmann- Kohelet. Koheilet 
könyve Jób és a Példabeszédek 
könyveihez áll közel, formailag azon
ban és az előadást, stílust tekintve 
különbözik Jób könyvétől- — Aí. 
Rabinsohn: Letargumé ha filozófia
haklaszit. A klasszikus filozófusok 
(Platon és Aristoteles) héber fordí
tásával kapcsolatban összehasonlítja 
Plato etikáját a Tenach erkölcstaná
val és a zsidó teológusok Aristoteles- 
hez való közeledésének és Platóntól 
való eltávolodásának okát állapítja 
meg- — M. Chartiner: Hanászi há
góéi: „A  megváltó elnök“  címmel 
Massaryk alakját festi meg. Massa- 
ryk, a nagy politikus- bölcs diplo
mata, történettudós, az átfogó szel
lemű író, elragadó szónok, szintetikus 
elméjű történész ritka zsenialitása 
Szokolovot juttatja az ember eszébe. 
— Sámuel I. Feigin: Professor Naf- 
la li Herz (H arry) Tortsiner- Tortsi- 
ner- az asszirológus, az archeológus, 
a Bibliakutató, a sémi. különösen a 
héber nyelvész, a zsidó vallástörté
nész, a kritikus, a szerkesztő s fo r
dító (héberből németre) méltatása 50- 
születésnapja alkalmából. — A. 
Schlanger: lm Tsernichovsky. A há
ború után Németországban letelepe
dett héber írókról emlékszik meg- és 
igen érdekes részleteket közöl Tser- 
nichovskyról, az orvos-költőről. —- 
M. Rabinsohn.- Sirat hageula sei Leiv- 
rik. Az Amerikában élő jiddis költö, 
Leivrik világfájdaknas költészetét 
tárgyalja és azt a megváltás poézi- 

• sének nevezi- — AI- Chartiner: Mi- 
jafjáfijutó sei Jefet. Museus „Hero és 
Leander“  c. görög eposzának (5. sz. 
p. oh.)  ̂ héber fordításáról (F- Monta
ner) értekezik- — A. Steinmann: 
Bimchicato sei Franz Rosenzweig.

Rosenzweig főmüvének „A megváltás 
csillagáénak lendületes ismertetése 
és bírálata. — Aí. Rabinsohn Jakob 
Steinberg költészetét és publicisztikai 
munkásságát méltatja az író 50- szü
letésnapja alkalmából. — A. Jaari: 
Meoráot segármu lehádfászát szefd- 
rim. A héber könyvek kinyomatásá- 
nak indokait keresi- A legtöbb könyv 
kinyomatása a szerzők pénzszüksé
gének fedezésére szolgált. Sokan 
akartak t. i. a szerzők közül — kü
lönösen üldözések idején (1648- stb-) 
— a Szentföldre bevándorolni és az 
útiköltséget könyvük megjelentetésé
vel szerezték meg. — Aí. Kleimami 
Hillél Zlatopolskyról. a realista ke
reskedőről és az idealista íróról, a 
szellemes tárca-íróról és publicistá
ról ír halálának 5-ik évfordulója al
kalmából. — S- Ernst: Jemé hacha- 
nuka bechájé huam. A chanuka for
rásait kutatja (Chasmoneusok köny
ve, Josephus Flavius) és a régi s 
újabb chanuka-minhagokat foglalja 
jegyzékbe. — A. Karmon; Bemiseol 
hacar- Tanulmány A. Kábák Jézus
regényéről.

1
Kémet.

Der Morgen, Berlin — Amsterdam- 
1937. november. Leó Hirsch: Con
stantin Brunner und seine Zeitgenos
sen. Azt a kérdést taglalja, vájjon 
zsidó filozófusnak lehet-e tekinteni 
Brunnert, és párhuzamba állítja őt 
Th- Herzllel, H- Cohennel és Fr. 
Mauthnerrel. — Ernst Simon: Die 
Bibel im neuen Palästina. Ismerteti 
Achad Haam, Berdiczewskv és Josef 
Chaim Brenner felfogását a Bibliáról 
és a Palesztinái jisuv állásfoglalását 
e háromféle felfogással szemben. Szói 
a bibliatanítás módjáról és a Biblia 
szerepéről a kulturális életben. Rámu
tat Cassuto, Benno Jacob, Martin 
Buber és Jecheskel Kaufmann biblia
tudományi műveinek jelentőségére. — 
H. B-: Das jüdische Buch. A zsidó 
könyvkiadás jelen helyzetének képét 
adja.

Monaíschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums.
Breslau, 1937 szeptember-október- 
Erich Werner: Die hebräischen Into
nationen in B. Marcellos Estro poe
tic o-armanico. Idelsohn kutatásai 
alapján az összehasonlító zenetudo
mány és stíluskritika módszerével k i-
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mutatja Benedetto Marcello 1724-hen 
megjelent zsoltármüvében foglalt zsi
dó melódiáknak keletiarab. olasz, né
met, spanyol és a gregoriánus kora- 
lisból származó elemeit- Megállapí
tásai világot vetnek a középkori zsidó 
népzenére és a zsidó dalköltészetre.

Angol
Yearbeek Central Conference of 

American Rabbis. Volume XLVIl. pp. 
487. Columbus, Ohio. Az Egyesült 
Államok zsidóságának három egy
házi és három világi szervezete van. 
A fent idézett évkönyvet ezek egyi
ke. az Amerikai Rabbik Központi Ta
nácsa adta ki- A Tanácsnak kb. 400 
aktív tagja van- A kötet első részé
ben a columbusi konferencián el
hangzott mintegy 30 tisztviselői és 
bizottsági beszámolót olvasunk a Ta
nács különféle ténykedéseiről. A Ta
nácsnak van egy Egyház és Állam 
és egy Nemzetközi Béke c. bizott
sága is. Az előbbi élénken tiltakozik 
az ellen, hogy a. vallásoktatást be
vigyék az iskolákba; ez ellenkeznék 
a vallás és állam különválasztásának 
amerikai elvével. A Közlemények bi
zottsága beszámol a Tanács által k i
adott ima- és kézikönyvekről. A Ta
nulmányok bizottsága ismerteti az év 
folyamán megjelent' röpiratokat. Né
hány cím; A modern zsidóság szociá
lis kilátásai. A zsidó istenidea. Mi a 
talmud?, Mi a reformzsidóság?, Zsi

dóság és tudomány- Külön bizottság 
foglalkozik nevelésügyi könyvek k i
adásával-A kötet második fele a Füg
gelék-ben a konferencián felolvasott 
beszédeket és előadásokat tartalmaz
za. Az Ev Története bátran és hig
gadtan emeli fel szavát a nemzeti 
szocializmus veszélye ellen. Az Ev 
Irodalma az év folyamán megjelent 
fontosabb (könyveket ismerteti, köz
tük az Uj Testamentumra vonatkozó 
irodalmat is.
í

Francia
La Revue .have de Génévé 193T 

december- A szám Josué Jehouda 
felhívásával kezdődik a zsidó „írás
tudókhoz“ , akiket arra ösztönöz, 
hogy foglalkozzanak tevékenyen ak
tuális politikával. Egy névtelen szer
ző megdöbbentő képet fest a német 
zsidóság csendes, de kegyetlen és 
tervszerűen fokozatos kiirtásáról.
A. Hérenger ugyanezzel a témával 
foglalkozik: „a zsidók türelme és alá
zatossága nem fogja lefegyeverezni 
az ellenfelet“ . — J. Harosin a Peel- 
tervet vizsgálja- — Ábrahám Mapon 
1853-ban héberül és most francia fo r
dításban megjelent regényéből, a 
Cion szerelméből pár részletet mutat 
be a folyóirat. Mapou a cionizmus 
egyik előfutára. Érdekes még egy rö
vid közlemény, a Nobel-díjas R■ Mar
iin du Gard és a zsidóság viszonyáról.

Waldapfel János művei
Waldapfel János összegyűjtött dol

gozatai 1938- március folíyamán jelen
nek meg. A nagy tanár pedagógiai íá- 
nulmánvai a magyar nevelésügyi iro
dalom és a magyar neveléstudomány 
alakulásának nevezetes fejezetét mu
tatják be. írójuk szilárd történelmi 
és mély filozófiai alapon éles elmé
vel tiszta magyar érzéssel foglalt 
állást < minden olyan kérdésben- 
amely a művelődéspolitika, nevelés- 
tudomány. iskolai és házi nevelés 
területén korát foglalkoztatta. Tanul
mányainak egybefoglalt  ̂ sorozata 
nemcsak emléke működésének, ha
nem gazdagítóia és segítője lehet a

nevelés gyakorlatában eligazodást 
kereső újabb nemzedéknek is.

A Waldapíel irodalmi munkásságá
nak legjavából kiszemelt filozófiai, 
művelődéspolitikai, pedagógiai, va
lamint a gondolkodás és irodalom 
történetével foglalkozó tanulmániyok 
sorát magábafoglaló kötet beveze
tését Imre Sándor írja-

A magyar neveléstudomány műve
lői s a volt gyakorlógimnáziumi ta
nártársak, tanárjelöltek és tanítvá
nyok nevében ajánlott mű megren
delhető 8,— P. előfizetési áron a 
„Studium“  rt.-nál (Budapest. IV.. 
Kecskemét1-u- 8.).
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Uti napió.

Munkácsi Bernát irodalmi hagyatékának kéziratai között az Úti napló a 
nagy nyelvtudós múltjának egyéni hangú emlékeit őrzi. Benne a magyar össze
hasonlító nyelvtudomány nemrég elhunyt mestere első oroszországi tanul- 
mányútjának élményi mozzanatait jegyezte föl. (A tudományos kéziratok fel
sorolását 1. Fokos Dávid: Munkácsi Bernát kézirati hagyatéka. Magyar 
Nyelvőr. 1937. 100. 1.) A napló szövege két füzetben (10:5X16:5; 18X21:5), 
számozatlan lapokon maradt ránk. Az első keltezés adatai: Varsó, 1885 április 
11; az utolsó hely- és időpont-jelzés: Szimbirszk, nov. 1. (okt. 20). A feljegyzé
sek anyaga gazdag és változatos: úti leírásokat, nyelvi és etnográfiai adato
kat, eseményes apróságokat tartalmaz (votják népszokások, ünnepek, szertar
tások, ruházat, vendégeskedés, lakodalom, áldozati helyek, szerelmi élet; a 
dalgyííjtés módja, szövegek másolása; nyelvmesterei, csuvas segítőtársai 
stb.). Munkácsi Bernát élménygyűjtő tudós szándékának parancsára rögzítette 
meg tanulmányújának érdekes történéseit. Utóbb azonban mesterének, Budenz 
Józsefnek figyelmeztető levele szentesítette számára elhatározásának feltéte- 
lelezett értékét: „  . . . írja össze, mintegy naplószerüen, csak hogy az apró 
történeteket el ne felejtse, a votják útról való emlékezéseit.“  (Magyar Nyelvőr. 
1936. 108. 1.) A napló anyagát csak általánosságban, tartalmi vonatkozásaiban 
ismeri a tudományos világ. Jankó János, múzeumi igazgató ugyanis A votjá- 
kok közt c. cikkét (Ettnographia. 1892. 93. 11.) Munkácsi Bernát napló-jegyze
teiből állította össze. Ebben a tanulmányban az eredeti szöveg napló-jellegét 
csak az első személy közvetlen formája őrizte meg. Egyébként Jankó: a napló 
adatait átcsoportosította, a közös elemeket összevonta, a stíluson módosí
tott. Átírta a szöveget. S elsősorban a néprajzi részeket méltatta figyelemre 
A hangulati, érzelmi elemek nem jutottak levegőhöz az átdolgozásban. Sok 
jellemző mozzanat és személyi vonatkozás maradt említétlenül. Az itt közölt 
részleteket eredeti fogalmazásban adjuk, csak a szükséges rövidítéseket oldot
tuk föl (pl-: h =  hogy; pg. =  pedig) s a központozást egészítettük ki. Tech
nikai okok miatt el kellett hagynunk a héber szavak filológiai hangjelöléseit is. 
Közleményünk egyrészt ismeretlen zsidó szokásokat és szertartásokat ismertet 
meg, másrészt belevilágít Munkácsi Bernát vallásos leikébe: megörökíti ke- 
gyeletes pillanatait, felfedi a magyar nyelvtudós zsidó magatartásának szel
lemi hátterét. A napló-szemelvényeket Munkácsi Ernő dr. hitközségi főügyész, 
úr szives engedélyével közöljük.

Ápr 14-én
Jól aludtam, úgy hogy a Mins'k-en való kiszállás egészen 

feleslegesnek mutatkozott. A zsidóság egész idáig igen sűrűn mu
tatkozott s útitársamnak1 több megjegyzésre nyitott alkalmat — 
innen csaknem egészen eltűnik. Ma ismerkedtem meg Wilhelm 
Wolffberg úrral, kinek Moszkva mellett nagy gyára van s ki az 
orosz nyomás következtében kénytelen volt kikeresztelkedni. Lel
kében és érzületében zsidónak mondotta magát. Kérdezett utáni
ról, törekvéseimről s miután ezt részletesen előadtam s pár ety- 
mologiával (adattal) röviden a nyelvészei, czéljait is megismertet-
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fém — egész örömmel mutatta be magát. Ismét felmerült a zsidó
kérdés, Guye úr azt állítja, hogy ő úgy érzi, hogy ez a faj még 
megvalósítja örök ideálját, még fog valahol államot alkotni — 
bár nem épen régi hazájában. Ez ellenében igyekeztem kimutatni, 
hogy ma a zsidóság csak vallás, nem képez nemzetiséget s egy
általában nincsen meg az a tulajdonsága, mely akár mint fajt 
államalkotó képességgel ruházhatná fel. Q. úr nézetében arra tá
maszkodik 1. hogy a zsidóság gazdag, 2. hogy rendkívül szívós 
és kitartó törekvéseiben. Pedig az első nem áll, mert aránylag 
épen annyi szegény és nyomorult van zsidók közt is, mint 
másutt. Továbbá az a híres szívósság is csak addig tart, míg nyo
más alatt vannak, ha ez megszűnik, oda a vallás iránti tisztelet is.

(Moszkva) Ápr. 17-én.
Este a zsinagógába. Útközben pórul járok a lóvonattal, me

lyen a conductor figyelmeztetését nem értve meg jegyet váltok s 
pár lépésnyire megáll a kocsi s utamhoz képest ellenkező irányba 
indul. Végre hosszas kereséssel a Spasszo-Glinyacseszkoj sikátor
nak egy jeltelen, magtárnak látszó helyiségében megtaláltam a mit 
kerestem. íme! Az egységesen egy Isten tisztelete mily eldugott 
helyiségben, m ily szomorú magányban elhuzakodva történik. Mint 
Guye úrtól értesültem, a zsidók csak pár év óta türetnek meg 
itten, szerinte még 3—4 évvel előbb csak a kormányzó engedői
mével időzhettek itt 3 napon át. Talán innen magyarázható, hogy 
az imahelyiség is mintegy elbúvik. Feltűnő, hogy sehol egy héber 
nyelvű feliratot sem találtam, még a 125.000 zsidó lakossal biró 
Varsóban sem. Itt az H  öi, ó'j-nek, az -1-t w-nak, az . . -t ad-nak 
ejtik. Női karzaton rácsozat nincs, emelvény elül csupán, a szent 
függönyön császári korona és sas, több mint 20 tagú chorus. De 
azért a község igen vallásos; ima végeztével egy külön szobába 
gyűltek és imádkoztak, kik a borchu-imában nem részesültek.

Ápr. 18-án.
Ismét a zsinagógába indultam, hálás érzelemmel, hiszen el

értem az első hetet ezen számomra idegen földön. Az itteni köz
ség nagyon vallásos, mindenki leeresztett thaüth-tál, kivéve a cho
rus tagjait. Érdekes különösségek: előbb kiáltják a idomod-ot, 
aztán a miseberach, a hafitorá-hoz egy külön tekercset vesznek elő, 
minő a thorá-é, csakhogy kisebb és abból a szakaszt az előlolvasó 
ép úgy olvassa, mint a thorai szakaszt, a haphtorához nem ismét
lik az utolsó mondatokat, s a felhívott csak az áldás-mondatokat 
mondja el, jekum-purkan és miseb. után 5 külön miseb. követke
zett halottakért, ezeket esetleg nálunk f/zoraolvasás közben vég
zik, a czárért való ima után következett még egy miseb. betege
kért. Kihirdetést nem hallottam. De érdekes, hogy midőn a thorá- 
val a bevitelkor körüljárnak, a hakkafhah közepén a chazan megáll 
s hangos zsoltárt énekel a chorussal. A megjelent nők parókások 
voltak.
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(Kazan) Ápr. 28.
Fontos eredménye e hétnek, hogy felfedeztem a helybeli zsi

nagógát is. Mindjárt az első napon, midőn ide érkeztem, feltűnt, 
hogy egy házból szombat napon több férfi és mő jött ki. Sejtelme
met azonban semmi sem igazolta, mert a kérdéses épületen nagy 
betűkkel az volt olvasható, hogy itt a „Volga-gőzhajózás agen- 
turája“  van, beiül pedig csupa privátlakások látszottak. Megje
gyeztem e helyet s azóta két héten át gyakran vettem arra sétá
mat. Egy este azon jelenellnek voltam tanúja, hogy e ház előtt 
tatár és orosz fiúk csuíolkodva ingerkedtek néhány jobb módúan 
öltözött gyerekkel — majd megfutamodnak s így csufolkodnak 
vissza: „haj zsidovszki, háj zsidovszki“ . Tehát nyomon vagyunk 
— gondoltam; itt vagy zsidó lakik, vagy zsidó iskola van, vagy 
talán még zsinagóga s e fiúk az esti imára gyűltek. Szombaton 
reggel végre neki bátorodtam s felszerelve bizonyos esetleges ki
mentő kérdésekkel bementem a kérdéses házba — hová ismét több 
embert láttam menni. Bemegyek az első szobába — nem látok 
semmit; a 2-ikba ismét semmi, a 3-ikba — itt már van néhány em
ber, de úgy látszott mintha ők is várnának valamit. Végre meg
kérdeztem, hogy itt van-e a zsinagóga, gondolván, hogy az utóbbi 
szót — ha a kérdezett nem épen zsidó, nem fogja megérteni. 
Azonban bámulatomra a kérdezett egész udvariasan egy ajtóhoz 
utasít — s beléptem enyéim közé. A felfedezés öröme igen izga
tottá tett s egész nap hatása alatt állottam. Épen a szent könyv 
3. részének utolsó fejezeteit olvasták, melyekben Izrael jövendő 
szomorú sorsa van megjövendölve. Panaszos, csaknem síró hangon 
olvasta az előolvasó az annyiszor átérezett, annyiszor — saját 
magától tapasztalt és átszenvedett végzetet, hogy: el fognak ben
neteket hurcolni idegenek messze földekre, hol rabokúi és szolgá
kéi fogtok tengődni, hol minden népek példája' és gyalázata képen 
fognak rátok mutatni — hol életed is minden perczbem koczkára 
lesz téve. Hiszen nem messze van innen Novgorod s még csak két 
év is alig telt le ama gyászos esemény óta — hogyne érezte volna 
ama szavak súlyát. . .  De ime egyszerre csak emelkedik, csaknem 
örömszózattá változik hangja; ugyancsak ama fejezet végén talál
ható ama vigasztaló evangélium is: „De még ha ott lesznek is 
ellenségeik földén, nem fogom őket megvetni, nem annyira meg
utálni, hogy teljesen megsemmisüljenek; — mert én vagyok Jhv. 
az ő Istenök.“  Leírhatatlan a benyomás, melyet e szavak s álta
lában az egész jelenet kedélyemre gyakorolt. Könnyek tódultak 
szemeimbe és soká tartott míg elállottak. Végig gondoltam saját 
sorsomat is s szívem legmélyéből hangzott fel később az ima: 
„irgalmazz Uram Czionon, mert ez életünk háza“ . Igen, életem 
háza; csak vele együtt, csak benne élhetek!!

Május 6 (18-án)2
Pénteken este ismét meglátogattam a zsinagógát. Feltűnt, 

hogy a „bame-madlikin“  misnah-szakaszt a zsoltárok1 és „lecho 
dodi“  ének közt mondják; továbbá, hogy egy kis leányka is mon
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dott „kadis44-í. Kimenetkor megszólítottam 2 fiatal embert — kiket 
németül hallottam beszélni — (egyiknek Ludwig Sulit a neve; 
Poroszországból; aranyműves; a másik kurlandi-orosz szintén 
aranyműves) és megtudtam tőlük, hogy van egy chaszidim-zsma- 
goga is. A karaimok-ról nem mondhattak semmit; de igen ócsá
rolták az itteni testvérek alacsonyságát etc. — Szombaton d. e. 
azon tiszteletben részesültem, hogy a thorah-olvasáshoz felhíttak 
és előre ültettek. Itt véletlenül egy moszkvai mellé kerültem; ez 
beszélte, hogy van itt talmud-tora, de talmud-tanulmányozás 
nincs, hogy az emelvény helyének kérdésénél verekedések voltak 
s hogy végre a gubernátor döntött a haladók javára. Moszkvában 
a haphtora-tekercsek minden gyülekezetben szokásosak s az 
összes prófétákat teljesen tartalmazzák. Feltűnő, hogy milyen val
lásosak itt a katonák; tanúja voltam, midőn egyikök péntek este 
az „énekek éneke44 könyvet és a heti szakaszt, megfelelő targum- 
mal átolvasta.

[Szimibirszk; 1885, október 6-án (szept. 24-én)] 
Kazánban való tartózkodásom utolsó heteiben estek nagy 

ünnepeink is — a „harsogás napja44 szept. 10-ikén, az „engeszte- 
lődés napja44 szept. 19'ikén. Ha foglalkozásom és viszonyaim egész 
éven át megfeledkezni kényszerítettek hitem külső szertartásai
ról: ezen napokban legalább úgy akartam élni, mint kellett 
volna élnem egész éven át. Az „emlékezet napja44 reárw nézve 
mindig megemlékezés ideje nemcsak általános emberi viszo
nyainkról, hanem saját életem1 lefolyt és beálló mozzanatairól. 
Számot szoktam ekkor vetni cselekedeteimről s az elért ered
ményekről a lefolyt esztendőben s a jövőben előttem álló felada
tokról és reményekről. S vajmi keserű volt ez idén a számvetés! 
Irtózatos erőfeszítéssel készülődtem oroszországi utazásom tervé
hez, már ott, voltam, hogy régi vágyam teljesedésbe megy, midőn 
egy betegség — melynek több volt a lelki, mint testi gyötrelme — 
és financzialis viszonyok visszavetettek. Vissza kellett térnem 
atyám házába, ott kellett magamat s őket sanyargatnom 7V2 hó
napon át. Szemtanújának kellett lennem, mint kapcsolódik az én 
szerencsétlen sorsomhoz szüleim szerencsétlensége s mint pusziid 
el miatta egy ártatlant lélek. Megjött végre az idő, hogy elindulhat
tam hazulról. Vissza jöttem régi társaim közé. Minő demorali- 
záczió a hitványak közt, minő kétségbeesett reménytelenség a 
jobbakban! Most oroszországi utam következett az ő ezer rette
géseivel s a folytonos szomorú tapasztalatokkal, hogy az emberi
ség legszebb ideáljai az egyenlőség és szabadság lábbal tiportál - 
nak. Lépten-nyomon kellett tapasztalnom azt a kicsinylést. mely- 
lyel kisebb nemzetek nemes törekvéseit lenézik; azt a gyűlöletet, 
mellyel szeretett hazám, magyar nemzetem ellen vannak. Hát 
még a szorongatás és elnyomatás, melyben a zsidóság sínylődik! 
—' Azután meg az ezer bajjal és akadállyal átélt utazás a votják 
földön! Azután a reménytelen — éppenséggel reménytelen jövőbe 
való tekintet, a visszaemlékezés azon rendkívüli küzdelmekre, me-
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Ivekkel pályát szerezni igyekeztem s melyek mind eredményte
lenekké váltak! Mindezen tények felkerültek emlékezetembe s oly 
erős hatással voltak kedélyemre, hogy szept. 9-íkén este a zsina
gógába való menetel előtt ágyamra dőlve tovább egy óránál erő
sen zokogtam. Ezen1 jelenet még egyszer ismétlődött a szept. 
19-iki istentisztelet .„abhodah“  részénél, azon szivethasogató ele- 
giák olvasásánál („asre á jin . . . “ ), melyeket mióta világos felfogá
som van a zsidóság s hitrokonaim helyzetéről, külömben sem 
tudok soha könnyek nélkül olvasni.

Hogy nyugalmas ülésem lehessen a zsinagógában, 9-ikén ülést 
béreltem 2 Isabel árán, melyet héber (Dobh ben m.’ Meir Abhra- 
ham meerec Hagar) és orosz átirattal ellátott névjegyem alapján 
vezettek könyvbe. Ugyanezen napon a hitrokonok utasítása sze
rint rátaláltam Chajton lakására, hói egész kazáni tartózkodásom 
végéig étkeztem. Itt ismerkedtem meg néhány zsidó egyetemi 
hallgatóval, kiktől érdekes adatokat kaphattam hitrokonaink álla
potáról az egyetemen. Érdekes, hogy itt a tanári szakon egyetlen 
egy zsidó hallgató sincs, minthogy tudják, hogy állást nem kap
hatnak. Zsidó ösztöndíjban soha sem részesülhet s nagy nehezen 
csak tandíjmentességben. A keresztény collégák éppenséggel meg
vetik zsidó társukat s vajmi ritka eset, hogy akár külső barátsági 
viszony fejlődjék köztük. Ezekhez képest nálunk igazán aranyosak 
az állapotok; hála legyen a magyar nemzet jószívűségének és 
szabadelvűségének! Az egyetemi hallgatók közül némelyek vol
tak, kik sok ismerettel birtaki a héber dolgokból is. Ezeknek én 
rendkívül megtetszettem. — Más fajtából való Gabaj orvosnöven
dék úr, ki bár szintén becsüli hitrokonait és hozzájuk való tarto
zását, sőt Montefiore halálakor beszédet is tartott a zsinagógában 
— mégis nézetem szerint csak krakéler. Ugyancsak Chajton 
asztalánál ismerkedtem meg közelebbről Berman úrral is, ki 
Fermben (Szibirszkaja ulica, Schulman apósa czége alatt) óra
kereskedő; evvel sokat beszélgettünk a zsidók viszonyai felől 
Oroszországban, sőt egyszer lakásomra is feljött theázni. Voltak 
Chajton asztalánál szibériai (Tomszkból való) kaukázi és perzsa 
zsidók is — kiktől szintén több érdekest lehetett hallanom. A 
kaukaziak pl., kik a mi sefardim-jainklkal egyképen viszik isteni 
tiszteletüket, beszélni tudtak Azkenazi Zevi-ről, ki közöttük a Tal
mud tanítását meghiúsította. Náluk a nőki tatár módra egészen be
födik arczukat és férjük jelen nem létében általában nem beszél
nek idegennel. A gyermeknek atyja előtt okvetlenül fel kell álla
nia s ha koldus is az öreg, ki az ajtónál bejön, az egész társaság 
feláll. Szivarozni, vagy kalapot levenni bátya, vagy atya előtt 
nem lehet; úgy szintén illetlen dolog velük! együtt fürödni. Nyel
vük a hokharai tatár nyelv, öltözetük mint a cserkeszeké; hatal
mas testalkatú emberek, mintha Simson utódjai lennének. Arczuk 
kifejezése, bőrük színe és hajzatuk egészen kiilömbözik az európai 
zsidóságtól. Igen vallásosak talmudi alapon.

A kazáni zsinagógában a harsogás napján csak az előimád-, 
kozó veszi fel a fehér halotti köntöst, egyebek csak egyszerűen
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thalith-ban. „P iju t“ ~okat nem mondanak, sőt kihagyják a há
rom seder-hez tartozó (Malkhijoth, Zikhronoth, Soírijqth) hosszabb 
ímarészleteket, minek következtében a Malkhijoth-ná\ badar.be
széd származik, amennyiben az Ochila lael . . . ima utolsó mon
data után: („adonaj sephathaj tiphtach uphi jagid thilathek'ha“ ) 
sehogysem illik az utána megkezdett ,,’al ken nekaveh lókba.. 
imarészlet. Pedig hát a mi művelt községeinkben is cselekszik ezt 
a badarságot! Az ünnep második estéjéin egy közkatona állott fel 
a szószékre nagy hangon kezdvén beszédét Ezsajás első mondatá
val „halljátok egek s halljad meg fö ld!“  — de hát szegény később 
belesült. — Megemlítem még mint különös dolgot, hogy a szom
batra eső Jom-kípur-kor a kohenok áldottak, de a „ribono sei 
olam“  imákat kihagyták (a szombat miatt, mért?).*

Szimbirszk; nov. 1-jén (okt. 20)
Ismét írtam tehát Budenznek,3 ki jelenítve, hogy türelmetlenül 

várom már a jeladást a % a x a ß a cr t s-ra, hogy az útlevél ügyet 
a moszkvai consulatusnál intézem el, végül hogy a kért szabad
jegyet Kúnos czímére küldjék, mert ide meg nem kaphatom idejé
ben. Három nap múlva megkaptam Budenz válaszát innen Írott 
első levelemre, melyben mar ismertetve voltak az itteni állapotok, 
jelesen, hogy kevés dolog van. Megírtam erre még az nap, hogy 
„nem kell nekem mondani, hogy egy kis kellemetlens|éget tűrjek; 
életemet áldoztam és tettem koczkára e czélért; de itt nincs többé 
semmi tudományos haszon, már nem tudom mihez fogjak; tőlem 
egy részről tiszta esztelenség az itt maradás, más részről vak
merő lelkiismeretlenség az Akadémiával szemben stb.; végül a 
végső elhatározást kérem, hogy már siirgönyileg jelenítse.“  — 
Ettől fogva mintha tűkön ülnék, nincs nyugtom sem nappal sem 
éjjel, merő izgatottságban telik időm el, mely sokszor annyira 
kétségbe hajt, hogy imádságban keresek menedéket. Ismerve 
Budenz terveit, igen aggaszt, hogy nem fogja helyeselni tettemet, 
(pedig én megírtam, hogy csak helyeslésével válik tervem tetté). 
No de jó az Isten, megsegít!

S fel-felmerül a régi álom, az a szent vágy meglátogatni azt 
a drága helyet, melynek minden porszeme őseim vérét tartal
mazza, hol milliók hulltak el a hitért — melyért ma is szenve
dünk, hol volt egy pillanatnyi idő, melyben a zsidóság önérzetesen 
tekinthetett maga köré s nem érezte a megvető rúgásokat. Ha az 
Ur megsegít és jó egészséggel eljuttat Konstantinápolyba, talán 
még tetté is válhatik ez álom. Szívemben jámbor fogadásként él 
e terv, de ajkaimra még nem merem felhozni.

E tervre hatalmas befolyással van, hogy újabb :dőben ismét 
néki fogtam a héber irodalom olvasásához; ebben eddig a 
Királyok Könyvéig jutottam el. Nézegetem a zsoltárokat is s nem 
egyszer történt, hogy épen csak ezek adták meg lelkemnek a

* érdekes jelenség: Jomkipur napján ülésem meglett egész nap állott és 
böjtölve imádkozott egy kikeresztelkedett zsidó.
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szükséges vigaszt és nyugalmat háborgó állapotomban. — Ezen 
olvasmányon kívül olvasgatok a Karamzinszkij-féle nyilvános 
könyvtárból is. Többek között ez úton jutott(am) Heine műveihez 
is, melyek között elolvastam újra „Rabbi v. Baoharach“ -ot. Októ
ber 22-ikén volt délben, midőn azon ponthoz jutottam, hogy Abra
ham rabbi a „hágóméi li kol tobh“  áldás mondatot olvassa. Ez 
annyira egyezett akkori hangulatommal, hogy önkénytelenül zo
kogásban törtem ki s kellett egy V4 óra míg lecsillapodhattam. 
Fogom-e én is elmondhatni azt az áldásmondatot? — Megválik 
talán nem sokára!

Munkácsi Bemeit.

1 Victor Karlovics Guye, svájci származású ember. — 2 A második kelet 
a Gei gely-naptár időpontját jelzi. — 3 Munkácsi Bernát úgy látta, hogy a 
csuvas-íöldi anyaggyűjtés az egyre szaporodó nehézségek miatt nem jár majd 
kellő eredménnyel. Honvágy is gyötörte. Nem akart céltalanul egy hosszú» 
dermesztő telet a csuvasok között tölteni. Megírja Budenznek: „hogy még 
legfeljebb egy hónapig maradok itten, illetőleg hogy csak ennyi ideig való 
foglalkozásomra van anyagom, azután pedig Konstantinápoly érintésével, — 
hol Kunos bartommal találkozni és értekezni akarnék — utazom haza.”' 
Hunfalvy és Budenz nem helyeslik, hogy Munkácsi „tengerre bocsátkozva 
Stambulba ránduljon“ . (Magyar Nyelvőr. 1936. 111. 1.) Hazatérésének útiránya: 
Syzranj—Kiev—Lemberg. (U. o. 110. 1.)

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K

Az izraelita Magyar Egylet törekvései1)
I. Az újjáalakulásról. Az 1844-ben Pesten alakult Magyarító Egyletnek 

nem csupán az a — mondhatnék —- külsőleges célja volt, hogy a honi zsidók 
között terjessze a magyar szót, hanem volt még egy belső célja is, hogy a 
hazai zsidók a magyar irodalommal s a rajta elömlő magyar szellemmel 
együtt magukévá tegyék a nemzeti törekvéseket is.2

A négy évig fennállott egylet olvasótermével, könyvtárával, felolvasásai
val és magyar tanodájával nagy eredményeket ért el. De a köznyugalmat 
megzavaró 1848-i forradalom, majd a véres szabadságharc a magyarító 
egylet „csendes és békés törekvéseit is hullámai alá terneté“  — a világosi 
katasztrófa után pedig „az 1848-iki nyár égető hevében elfonnyadt gyenge 
virágok a rá következett tavasztalan évek fagya alatt új virulásnak nem 
indulhattak“ .3

Az i860-i októberi diploma nyomában alig Következett be a „várva- 
várt tavasz“  — az elnémult magyarító egylet Izraelita Magyar Egylet néven 
ismét életre kelt. Azon év november 13-án dr. Rózsay József orvos vezetésé
vel összegyűltek a régi egyletnek még életben levő tagjai, átdolgozták annak 
alapszabályait, új tagokat gyűjtöttek, a Tükör-utcai, majd Erzsébet-téri „szál
láson“ olvasótermet nyitottak és nyilvános felolvasásokat tartottak.
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Az új lángra kapott magyarosodási buzgalomra jellemző, hogy két héttel 
az alakuló gyűlés után, 1860 november 28-án ajánlat hangzott el „minél tóbb 
hölgyeket szerezni, k ik  egyletünk által íratják be magukat a Kisfaludy- 
Társaságba.

A feléledt egylet többfelől kapott buzdítást. Megható az akkori kormány
rendeletek következtében Bécsbe szorult magyar zsidó diákok 1860 november 
27-iki levele. A „fővárosi izr. tanulóifjúság, mely egész erejét s rábeszélő 
tehetségét arra fordította, hogy hittársait nemzeti törekvésre gerjessze“ , a 
távolból is segíteni akar az egylet feliadatainak megoldásán. „A jánljuk szel
lemi erőnket, míg másít nem ajánlhatunk! Távol vagyunk a hazától, de szívünk 
és eszünk csak ott szeret élni és működni.4

Nem kisebb munkákészségről tanúskodik dr. Popper Alajos orvos levele, 
amelyet „a tősgyökeres magyar Debrecen városa héber vallású magyar ajkú 
és magyar érzelmű lakói nevében“  ír 1860 december 25-én az egylet vezető
ségéhez. Arra kéri ezt, „hogy a magyar egylet ne csupán a fővárosra szorít
kozzék, hanem az összes magyarhoni izraelitákra is terjesztessék k i“ . A ko
lozsvári dr. Fischer jogtudor az erdélyi zsidóság nevében kér útbaigazítást, 
hogy a pestihez hasonló egyleteit! alakíthassanak. Legfiirgébbek voltak a pé
csiek, akik Szeligmann F.leázár~J tanító jegyzősége mellett már 1860 december 
25-én „al'kotó-tanácskozmányt“ tartottak s csakhamar felolvasásokat is 
i endeztek.

II. A felolvasásokról. A régi Magyarító Egylet példájára az izraelita 
Magyar Egylet is rendezett njülvános felolvasásokat, még pedig minden szom
bat este. Az egyletnek nem volt ugyan szándéka ezen felolvasásokkal „író i 
képezdét“  alakítani, mégis ügyelt arra, hogy „az olvasmányok legalább némi 
mübeccsél bírjanak“ .6 Ezért csak azok a dolgozatok kerültek felolvasásra, 
amelyeket a „felolvasási bizottmány“  titkos szavazással erre alkalmasnak 
ítélt. Az elhangzott felolvasásokról kirendelt „rendezők“  bíráló jelentést tet
tek, akik utasítást kaptak, hogy „mennyire lehet, (tárgyilagos jelentés
tételre szorítkozzanak és a kezdőket visszarettenthető gúnyorosságtó! óva
kodjanak“ .7

Legszorgalmasabb felolvasók voltak: Beck Hugó, regék; Beniczky Emil, 
beszélyek; Békessy Ignác, költemények; Bródy Zsigmond, költemények; 
Décsey Zsigmond, értekezések; Glaser Manó, költemények; Gross Károly, 
értekezések; Gruber József, értekezések; Lisznyay Kálmán, költemények; 
Mezei Mór, értekezések; Ormódy Bertalan, költemények; Propper Dávid, ér
tekezések; Rosenberg Izfdor, értekezések; Rosenzweig Salamon, költemé
nyek; dr. Rózsay József, értekezések; Tatay Adolf, versfordítások; Tenzer 
Pál, értekezések; Vusváry Lipót értekezések.8

A műkedvelő előadók mellett, „ami az igen tisztelt felolvasó vagy elő
adó úrnak csupán erejének kellemes megkísértése s gyakorlata“ ,9 hivatott, 
sőt — mint látjuk — keresztény írók is felolvastak, amiből az egylet vezető
sége arra következtetett, hogy a zsidók magyarosodási buzgalma „még azok 
körében is méltánylattal találkozott“ .10

A lelkes vezetők szerették volna az egyletet valamikép közel hozni a 
nagy irodalmi társulatokhoz. Ezért toboroztak pártoló tagokat a Kisfaludy 
Társaság számára, az alapszabályok záró pontjába pedig beiktatták: „Az egy
let feloszlása esetében, az egylet vagyona a Magyar Tudós Académiára há
ramlik.“  Ugyancsak ezért határozták el, hogy a Tudományos Akadémia 
folyóirata, a Budapesti Szemle mintájára „Irodalmi füzetek — Szemle az 
Izraelita Magyar Egyletben felolvasott művekből“  címen folyóiratot adnak ki, 
ameU' „évenkénti tíz füzetben, az egylet által rendezett felolvasásoknál elő
adott munkálatok legjobbjait nyomtatásban is adná“ . Három mű a felolvasási 
bizottmány ítélte alapján 20, 15 és 10 arannyal lenne jutalmazandó. A Buda
pesti Szemléhez hasonló füzetek terjedelme legalább három ív és előfizetési

40



Az izraelita Magyar Egylet törekvései

ára évi 5 forint lett volna. Az első füzetnek 1861 március 15-én kellett volna 
megjelennie.11 A szemle azonban nem jelent meg és a szép terv oda zsugoro
dott, hogy az 1848. évi naptár és évkönyv mintájára kiadták az 1861. évi év
könyvet, kilenc, részben a felolvasásokon elhangzott dolgozattail.

III. Bibliafordítás. Az egyletnek tettvágytól hevített tagjai Löw Lipót 
buzdítására a Szentírás teljes magyar fordítása elkészítésének és kiadásának 
gondolatával is foglalkoztak. Még 1862-ben egy ötös szerkesztő bizottságot 
jelöltek ki, amelynek Löw Lipót szegedi, Steinhardt Jakab aradi és Zipser 
Mayer rohonci rabbi, továbbá Groszmann Ignác pesti leányiskolái tanító és 
Mezei Mór mint lapszerkesztő voltak tagjai. Felszólították azokat, „k ik  a fo r
dításra vállalkozni képesek, hogy abban tettlegesen közreműködjenek s a k i
jelölendő bibliai részeket ívenkélnti díjfizetés mellett magyarra fordítsák.“ 12 
A héber szöveggel és rövid magyarázatokkal ellátott13 „hitbeli tradícióknak 
megfelelő szószerinti hű“  fordítás mellett tervbe vették „az iskolai használatra 
idomított“  vagyis ifjúsági biblia kiadását isi.14

A szerkesztő és egyben a bíráló bizottság mellé ki volt jelölve egy ötös 
kiadó bizottság is, melynek elnöke Kern Jakab, tagjai: Herz Salamon, d r . 
Hirschler Ignác, Bachrach Miksa és Wahrmann Mór. A kiadás költségeit a 
községek és egyesek támogatása fedezte volna. Első adakozó Montefiore 
Mózes, a nagv angol filantróp volt, aki elhalt: felesége emlékéire 25 font ster
linget küldött.15

Megindult a fordítás munkája. A Genesis fordítását Löw Lipót vállalta, 
a Tóra többi könyvét — úgy látszik — Steinhardt és Zipser. A Tórán kívüli 
könyvekre 1863 végén 24 jeligés levéllel pályázó küldött próbafordítást. 
Jósua könyvéhez öt, Bírák könjwéhez hat, Sámuel I. könyvéhez öt, Sámuel 
II. könyvéhez három, Királyok I. könyvéhez egy, Királyok II. könyvéhez egy, 
Jesaja könyvéhez két, Jeremia könyvéhez egy próbafordítás érkezett. E for
dítások eddig még nem voltak fellelhetők. Löw Lipót szerint „a befolyt próba
dolgozatok azt mutatják, hogy a pályázók közt nincs egyetlen egy hiva
tott sem“ .10

A felbontott s reánk maradt jeligés levelekből megtudjuk, hogy a követ
kezők éreztek magukban hivatottságot a bibliafordításra: Back S. Joachim 
főelemi tanító, Valkány: Bírák Könyve. Berndorf er Kálmán főelemi tanító, 
Baja: Bírák, Sámuel I. és II. Könyve. Brückler M ihály: Bírák és Sámuel 
I. Könyve. Deutsch Síimnél főtanító, Eperjes: Jesaja Könyve. Deutsch Sándor: 
Jósua Könyve. Dr. Ditrichsíein D. orvos: Jesaja Könyve. Friedlieber Ignác17 
Eperjes: Bírák és Királyok II. Könyve. Führer Ignác18 mintafőtanodai äi,tanító, 
Sátoraljaújhely: Jósua, Bírák, Sámuel I. és II. Könyve. Hirsch Mór tanító az 
izr. főtanodán, Kecskemét: Jósua és Sámuel I. Könyve. Hoffmann Mór tanító
jelölt, Pest: Jósua Könyve. Kleinwald Leopold főelemi tanító, Rohonc: Jósua 
Könyve. Löwy Sándor, Pest: Sámuel II. Könyve. Neugebauer Dávid orvos, 
Pest: Királyok I. Könyve. Pollák Kájim19 rabbijelölt: Sámuel I. Könyve. 
Rothbaum Mózes II. bölcsészeti oszt. halig, és Rothbaum Móric I. bölcsészeti 
oszt. halig. Nagykőrös, együttesen: Jeremia Könyve. Weisz Joel: Bírák 
Könyve héber kommentárral.

.4 24 próbafordítást beküldő 17 pályázó közt volt tehát 7 tanító, 1 tanító- 
jelölt, 2 rabbijelölt, 2 orvos, 2 bölcsészhallgató, míg 4 pályázóról nem tudunk 
közelebbi adatot. Már abban az időben feltűnést keltett*, hogy több jeles pe
dagógus, mint például Reich Ignác pesti tanító, Deutsch Henrik hitoktató, a 
tanítóképző későbbi igazgatója, Z ily Mór pesti hitoktató — hitszónok — bár 
úgy a héber, mint a magyar nyelv ismeretében kiváltak, — sem a fordítás, 
sem a bírálás munkájában nem vetitek részt.20

Négy pályázó bibliafordítási szöveget használt jeligéül. Ebből némi ké
pet nyerünk fordítói felkészültségük fokáról. íme:
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Berndorfer Kálmán: „Szivem Izrael vezéreihez vonzódik.“  (Bir. 5. fej. 9. v-) 
„íme! engedelmeskedni jobb áldozatnál, figyelmezni — a kosok kővárénál.“  
(Sám. I. K. 15. fej. 22. v.)

Friedlicher Ignác: „És vala az Örökkévaló szelleme a bírálónál-“  (Bir- 2. 
fej- IS. V-), ami inkább szellemeskedés, mint fordítás. „Értelmes ember az, ki 
a Thorát megtartja.“  (Péld,. 28. fej. 7- v.)

Führer Ignác: „Meg ne szűnjék a tam e könyve a te szádból.“  (Josua 1. 
fej. 8. v.) „És k ik  öt szeretik legyenek mint felkelte a napnak er ötéi j ess.“  
(Bir. 5, fej. 31. v.) „Nem hagyja el az Ur.“  (Sám- I. K- 12. fej. 22. o.) „És 
többé nem fogják gazemberek nyomorgatni mint ezelőtt.“  (Sám. II- K- 7. 
fej. 10. v.)

Hirsch Mór: „T i pedig kik ragaszkodátok az Örökkévaló Istenekhez, éltek 
ma még mindnyájan.“  (Mózes V. K. 4 fej. 4. v.) „  Mert el nem hagyja az 
Örökkévaló népét nagy neve végett.“  (Sám. I. K. 12- fej. 22. v.)

A rendelkezésünkre álló források elégtelensége miatt nem tudjuk már 
pontosan követni a további eseményeket- Bár Löw Lipóti szerint a pályázók 
közt nem volt egyetlen hivatott sem; úgy látszik, hogy 1865-ben mégis volt 
megfelelő fordítási anyag, de legalább is a Tóra fordítása készen volt. Épen 
Löw írja az egjle ti bizottmányhoz Szegedről 1865 július 22-ém: „Megelége
déssel vettem tudomásul f. hó 4-ikéről kelt leveléből a biblia fordítás ügyének 
sikeres haladását. M ihelyt tisztelt pályatársaim21 dolgozatai kezemben lesznek, 
hogy határozatunk érteimében végleges átnézetem folytán a megkivántató 
összhangzásba hozassanak, mi sem fog útjában állani fennakadás nélküli meg
jelenésüknek. Minden tekintetben kellemes volna reám mint a Genesis fordí
tójára nézve a nyomtatás helyben indíttatnék meg; költség dolgában alig 
mutatkoznék oly különbség, mely a t. egyleti bizottmányt arra bírná, hogy 
figyelmeztetésemet liekinteten kívül hagyná-“

ü t hónap múlva, 1865 november 28-án Löw már dr- fiirschler Ignácnál 
panaszkodik: „A thorát illetőleg azon eredeti szándék, hogy a kézirat a 
nyomtatás előtt circuláljon, praktikusnak nem bizonyult. Minthogy az elvállalt 
munkának egy részét én terveztem, azt írtam az egyletnek már régen, hogy 
én meg bimm határozni az időpontot, a mikor a nyomtátás kezdődhetnék, 
mihelyt a másik két dolgozónak a kézirata előttem feküdne. Azóta nem felelt 
nekem az egylet). Minden esetre a vállalatnak a legjobb sikert kívánom.“ 22 

Löw ezután visszavonult a munkától. 1868 június 22-én így ír az egylet
hez: „Bár két évvel ezelőtt értesítettlem dr. fiirschler Ign. urat, miért nem 
részesülhetek23 a biblia fordításában az annak idejében szándékolt terv 
szerinti.“

Ezzel az ügy lezárult s Löw Lipót legjobb kívánsága ellenére sem sike
rült az egyletnek bibliafordítási vállalkozása-

ÍV. A magyar zsidók statisztikája. Még egy sikertelen tervről szólunk, 
amelynek gondolata a Tudományos Akadémiából indult ki, megvalósításához 
az egylet készségesen jö tt segítségül, de a hitközségek meg nem értésén 
feneklett meg. Gróf Dcssewffy Emil akadémiai elnök 1861 április 11-én közölte 
az egylettel, hogy az Akadémia statisztikai bizottsága új népszámláMst ter
vez. melynek végrehajtására az egyházi orgánumokat kérte fel- Miután a 
bizottság nem tudta, hogy az izraelitákra nézve kihez forduljon, a keresztény 
lelkészeket kérte fel, hogy ezek a hivataluk körében élő izraelitákat is ve
gyék számba. Most, hogy tudomására jutott, hogy az egylet a bizottságnak 
segédkezet akar nyújtani, 600 rovatos áblázatot küld, hogy azok egy-egy pél
dánya kitöltés végett „a magyar birodalomban létező minden izraelita lelkész 
kezéhez jusson“ . Az egylet május 6-án körlevéllel fordul a nagyobb hitközsé
gekhez s kéri a statisztikai ívek kitöltését. Ez már azért is kívánatos, — 
mondja a körlevél -— „hogy megmutassuk téves voltát azon előítéleteknek, 
melyek nemzetiségi és élettmód általi elszigetelést vetnek szemünkre“ .
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A kérdőívek csak ritkán jöttek kitöltve vissza. A beérkezett adatokat az 
Akadémia statisztikai bizottsága 1863 július 9-i ülése ugyan hiteleseknek és 
megfelelőknek találta, még sem foghatott azok egybeállításához és közléséhez, 
épen azért, mert nem az összes hitközségektől érkeztek be-

A kongresszusnak 1869 január 1-i ülésén Stern (Szterényi) Albert rabbi 
szóba hozta a magyarországi zsidók statisztikájának elkészítését. A kongresz- 
szus azt rá is bízta egy albizottságra, amely azonban mit sem tefctl ez ügyben.24

1 Jelen dolgozat adalékul szolgál a zsidók megmagyarosodásának törté
netéhez. Az adatok a pesti rabbiság irattárában fellelt jegyzőkönyvekből és 
iratokból vannak merítve. — 2 Első Magyar Izraelita Naptár és Évkönyv, 
1848. év, 88. 1. — 3 U. a- 1861. év, 4. és 5. 1. — 4 A levél aláírói Egger 
Andor és Váhrmán Simon. — 3 A pécsi hitközség levéltárából, dr. Wallenstein 
Zoltán főrabbi űr szíves közvetítésével. Szeligrnann utóbb Szántó néven a 
pesti izr. fiúiskola neves igazgatója- — 6 Naptár és Évkönyv, 1861- év, 12. 1.
— 7 1861 márc. 14-iki jegyzőkönyv. — 8 Beck Hugó ügyvéd, Beck Károly 
költő unokatestvére, jogtudományi író. Beniczky Emil kölitő, keresztény pap, 
majd jogász. Bródy Zsigmond ismert hírlapíró és szerkesztő- Gross Károly 
hírlapíró, a Pannonia fo lyó irat szekesztője. Lisznyai Kálmán költő. Mezei Mór 
ismert író és politikus. Ormódy Bertalan fiatalon elhalt magyar zsidó író. 
Rosenberg Izidor, utóbb várhelyi Rósa Izsó néven ismert szegedi ügyvéd és 
politikus- Rosenzweig Salamon tanító Pesten. Rózsay József neves fővárosi 
orvos, akadémiai tag. Tatay Adolf óbudai orvos, író és fordító. Tenczer Pál 
ismert hírlapíró. A többi felolvasó az irodalomban ismeretlen. — 9 Egy, a hall
gatók köréből 1861 jan. 27-én írt levél- — 10 Naptár és Évkönyv 1861. év, 
13. 1. — 11 1861 jan. 24. és febr- 2- jegyzőkönyv. —- 12 Az iskolai bizottmány 
1862 febr. 27-iki jegyzőkönyve. — 13 Ben-Chananja VI- évf. 663- 1. — 14 Az 
iskolai bizottmánynak 1862 márci 13-iki jelentése, közöüve Magyar Zsidó 
Szemle III. évf. 672- 1. — 15 1863 szept- 16-iki jegyzőkönyv és Ben-Chananja 
VI. évf 695. 1. — 16 Löw Lipótnak 1865 nov. 28-án dr- Hirschler Ignáchoz írt 
levele, közölve Magyar Zsidó Szemle VIII- évf. 353. 1. — 17 Utóbb szolnoki 
rabbi, majd pesti vaillástanár. — 18 Utóbb Füredi Ignác néven az Izr. Tanító
képző gyakorló iskolájának tanítója. — 19 Utóbb fővárosi tanító, egy héber
magyar szótár szerzője. — 20 Philippson, Alig. Zeit- d. Judent, 1863. évk. 
585. 1. — 21 Ez csak Steinhardt és Zipser rabbikra vonatkozhat- — 22 Közölve 
Magyar Zsidó Szemle VIII- évf 353. 1- — 23 Értsd: m iért nem vehetek részt.
— 24 Qroszmann: A magyar zsidók a XIX. század közepén, 107. 1-

Groszmann Zsigmond.

Néhány vonás az 1838-as pest-budai árvíz rajzához.
Napilapjaink az elmúlt hetekben megemlékeztek a nagy pest-budai árvíz 

százéves évfordulójáról. Székesfővárosunk márványemlékművet helyezett el 
a Közgazdasági Egyetem régi épületén és díszes emlékkönyvet adott ki-1 Ez 
emlékkönyv két cikkéhez — Asztalos Miklós: „Az árvíz története“  és Tolnai 
Gábor: „Áz árvíz és az irodalom'1 — óhajtunk néhány kiegészítést adni.

Mindkét tanulmány közös jellege, hogy az ember felé fordul érdeklődésé
vel. Asztalos ,,az árvízbe került embersorsot“  vázolja. Tolnai „az árvíz iro
dalmi összefüggéseit kordokumentumként“  felhasználva az egykori pest-budai 
embert kívánja megismerni. Megállapításaik találkoznak. A „bibliai mélységű 
felebaráti érzés“  ju t kifejezésre az árvíz megható pillanataiban, az önfeláldozó 
mentési munkálatokban és a pusztulástól sújtottak megsegítésében. A bieder
meier kor polgárának nemes emberiessége pedig kitermelte az árvíz gazdag 
részvétirodalmát.
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így nem lehet célunk a Pest-Buda városában lakó zsidóság külön sorsát 
kutatni az árvíz napjaiban, ment a közös veszély és finomult emberi érzés, 
az 1830-as évek korszelleme, közelebb hozta a testvérvárosok különböző szár
mazású lakóit. Különösen napjainkban jóleső érzéssel fordulunk a „nemes 
emberiesség“  megnyilatkozásai felé, azért köziünk egykori források alapján 
néhány olyan jelenetet, amelyet Asztalos nem közöl vagy csak röviden említ 
és néhány irodalmi vonatkozást, mely Tolnainál hiányzik vagy részletes k i
fejtésre nem talált.

Az árvíztől sújtott területről térkép készült.2 E térképről megállapítható, 
hogy teljesen víz alá kerültek a zsidóktól sűrűn lakott utcák Pesten, Budán 
és Óbudán. Mégis mentő segítségre a pestiek kevésbbé szorultak, mert a lakó
helyükhöz közeleső Ujpiac, a mai Erzsébet-tér vízmentes volt. A budaiak 
könnyen elérték a magasabb lejtőket, legveszélyesebb volt a helyzet Óbuda 
nlaqsony házaiban. Itt derekas munkát végeztek a község vezetői- Trattner 
/ános a következőket írja  róluk:

„Óbudán többek közt megkülönböztették magukat többen az izraeliták 
közt nemeslelkű viselettel. Különösen a község elöljárósága, ezen veszedelmes 
napokban igazán felebaráti módon iparkodott szenvedő polgártársai ínségén és 
nyomorúságán valláskülönbség nélkül a rendelkezésre bízott szerekkel segí
teni, az amit Boscovitz Márk bíró részint okos tanácsadásai, részint gyors 
közvetlen segedelme által tett, különösen érdemel említést.

Se szünet, se nyugvás nem volt! addig, míg gyámoltaJan embertársaik 
veszedelemben forogtak. Az isteni gondviselésnek és nagylelkű férfiaknak kö
szönhetni, hogy ezen szerencsétlenségben egy emberélet sem veszett el-

Kiváltképen köszönetét1 érdemelnek Oesterreicher Mózes és Hirsch Lázár 
az első hasig gázolt vízben, hová csónak nem juthatott, hogy a veszedelme- 
.zetteket és jószágaikat megmentse, az utóbbi jól tudván, hogy itt gyors sege
delem a legszükségesebb, több ladikot szerzett azonnal, több éjszakát töltött 
egy ladikon, hogy tüstént kész lenne segedelmet hozni. Még következendő 
izraeliták nyújtottak segedelmet nyomorultaknak és szereztek az ő szabadí- 
tásokon nézve érdemeket magoknak (itt tizenöt nevet sorol fel), ezen jó ember
barátok nélkül, k ik veszedelemtől nem tartván*, sok csüggedező mentetett meg 
a haláltól.“ 3

Nézzünk körül most a menedékhelyeken.
Sokan találtak oltalmat a pesti evangélikus -templomban (Deák-tér) a 

zsidólakta utcákból-
„Entlang des inneren Schiffes waren Laken und Strohsäcke ausgedehnt, 

in manchem Winkel lagen wassertriefende Gruppen, die nach Labung, nach 
einem Trünke Wasser sich sehnten, hier reichten alte Jüdinnen Thee und 
Suppe den Ohnmächtigen, dort glänzte die Christenliebe im Auge eines 
Jünglings, der einen alten wankenden Judengreisen mit zartester Schonung 
den Betschemmel zum Ruhebett einrichtete.

Lieber diese hunderte von Gruppen ertönte die tröstende Stimme des 
liebevollen hochverdienten Predigers von Kollár-4) Namenloser heiliger 
Schauer erfasste mich bei Anhörung dieser Trostworte. Tief erschültert ver
hess ich dieses Heiligtum-“ 5) Ugyanezen templomról írja az Allgemeine Zeitung 
des Judenthums felhívásának szerzője: „In der Kirche — auqh sonst, und um
somehr diesmal das Asyl der Bedrängten — lagen Jude und Christ, Katholik 
und Lutheraner, zwar elend, doch friedlich, wie Kinder Eines Vaters am 
Boden umher.“ 6) Óbuda hatalmas, akkor új zsidó temploma — 1820-ban épült 
hasonlóképen menedékhelyül szolgált; odavitték a zsidó kórház betegeit: „in 
den grossen isr. Tempel, welcher, da er von der Ueberschwemmung befreit 
war, Tausenden ohne Unterscheid der Religion offen stand. Dieses Gottes
haus . . . breit, geräung und von grossem Umfang, wurde durch die ungeheu-
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ere Menschenmasse so überfüllt, dass miti jedem Augenblicke der Jammer 
sich vergrösserte.“ 7

A menedékhelyeken összezsúfolt tömegek élelmezésében és megsegítésé
ben nagy mértékben vett részt a zsidóság:

„A  pesti izr. község utat módot talált) azonnal lisztet és kenyeret sze
rezni és azóta márc. 16—22-ig 3500 kenyeret, húst és pénzt osztogatott a szü- 
kölködök közt valláskülönbség nélkül és ezen irgalmas cselekedeteit hosszabb 
ideig folytatta.

Boskovitz I- L. nagykereskedő és felesége márc. 15-én és 16-án amaz 
boltjában az Ujpiacon, felesége pedig házánál több száz kenyeret és pénzt osz
togatott ki keresztényeknek és zsidóknak, továbbá 17-én a Therézia városi 
plébániára egy mázsa marhahúst és 100 kenyeret küldöttek, szintannyit a 
József és Leopold városi plébániákra és a Barátok (Ferencrendiek) klastro- 
mába, a katonakórházba pedig 200 kenyeret.“

A másik bőkezű adományozó Rosenfeld M- L- nagykereskedő, József 
nádor „udvari sáfára“  vo lt:8 ,,A szerencsétlenség belépte után, midőn a szük
ség a legnagyobb vala azonnal 600 kenyeret osztogatott ki a szükségszenvedők 
között, azonkívül 30 aranyat osztatott ki a segedelmező bizottság által a két 
város szerencsétlen polgárai közt. Az izraelita kereskedők elöljárói, Ullmann 
Q. és Kern S- E-, a nyomorúságra nézve hasonlóul érdemeket szereztek 
maguknak.“ 9

E néhány felsorolt adat is bizonyítja a mély emberi együttérzést, mely 
áthatotta a város népét és közelebb hoztia egymáshoz a különböző rendű, 
nyelvű és vallású lakosságát. Az érzelmi közeledés, megismerés és megbecsü
lés Politikai hatása nem maradt el. Nem véletlennek tulajdonítható, hogy épen 
Pest vármegye követei voltak a zsidóügy lelkes pártfogói a következő 1833— 
1840-es országgyűlésen.

Ha most zsidó szerzőknek a pesf-budai árvízről írt munkáit nézzük,, 
azok abba a csoportba tartoznak, melyet Tolnai ré'szvétkönyveknek nevez. 
Két munkát ismerünk: az egyik Philipp Weill két kötetles német müve: 
Denkbuch der Ueberschwemmung in Pesth und Ofen im Jahre 1838, a másik 
I. H. Kohn héber verses elbeszélése és annak prózai német fordítása: Schil
derung der Schreckenstage zu Altofen durch die verheerende Donau Ueber
schwemmung am 13, 14 und 15 März 1838.

Tudunk még egy harmadik kisebb igényű leírásáról az árvíznek zsidó 
szerzőtől, Mordeehai Löwy pesti könyvkereskedő héberbetlüs német füzetet 
adott k i: Kurzgefasste Schilderung der Pest im Jahre 1838 stattgehabten 
Ueberschwemmung als Denkmal für die Zeitgenossen und Nachkommenschaft. 
Eddig nem tudtam e nyolc oldalból álló nyomtatványt egy közkönyvtárban 
sem megtalálni. B- Waehstein említi Die Ofener hebräischen Drucke című 
bibliográfiái dolgozatában.10 Löwy M. neve nem ismeretlen előttünk, hisz még 
forgalomban vannak régi imakönyvek és machzorok, melyeken mint kiadó M- 
E. Löwy szerepel.

Ha összehasonlítjuk Weill és Kohn leírását az árvízről, úgy látjuk, bár
milyen távolság választja is el a pesti német irodalmi és színházi társaságban 
otthonos Weil Fiilöpöt az óbudai i'sikola héber tanítójától, I. H. Kohntól, 
közös vonásokat mutatnak munkáik. A szörnyű vészben Isten hatalmát látják, 
altalános emberszeretetiet hirdetnek és erős dinasztikus érzés hatja át őket, 
nem tudnak betelni József nádor és családjának dicsőítésével.

Míg Weil könyvét Tolnai első helyen ismerteti a hazai részvétkönyvek 
közül, Kohn verses elbeszélését nem említi. A Nemzeti Múzeum Széchenyi- 
könyvtára őrzi e könyv egyik példányát. Waohstein, felsorolásában a héber 
vers fordítójaként tévesen Baruch Salomo Deutsch aus Gleiwitzvan megjelölve, 
Pedig maga a szerző fordította a címlap szerint.11 Kosa J. magyar és héber
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nyelvűnek veszi a könyvet és még megjegyzi: „evvel vonult be először a 
magyarországi zsidó irodalomba a patriotizmus.12

A 15 szakaszos héber versében a szerző lakóhelyének, Óbudának pusz
tulását siratja. Hálásan emlékezik meg az önfeláldozó mentőkről és hirdeti: a 
fenyegető veszély sódét óráiban ül diadalt az igazi emberszeretet. Az óbudai 
templomba szorult tömegek hangulatát rajzolja. A sok megmerevedett költői 
fordulat mellett is érezni benső szereíetét Izrael dicső anyaközsége iránt. 
Müvét iskolája vezetőségének ajánlja, kik a tudás fájának virágzását mozdít
ják elő községükben. Könyvének jövedelmét iskolája szegény, jó magaviseletü 
tanulóinak akarja juttatni.

Magasabb célt tűz maga elé Weil a Denkbuch bevezetésében. Nem puszta 
leírását kívánja adni az árvíznek, hanem elmélkedést: „ihre geistigen, kosmo
politischen Vorteile ins Auge fassen“ . Weil az ügyes, gyakorlott alkalmi költő, 
M. G. Saphir tanítványa é's tisztelője, művének első részében Album címen 
verseknek sorozatát adja, amelyek mind az árvíz jeleneteivel és hőseivel fog
lalkoznak- Egyik verse: „Der unbekannte Wohltäter“  az evangélikus templom
ban lefolyt jelenetről szól, itt, ahol testvéri együttérzésben van az ínség nap
jaiban keresztény és zsidó, megjelent egy ismeretlen férfiú és ajándékokat 
osztogat a szükölködöknek.

•,,11 nd zu einem Juden sanft er spricht 
Eu’rer auch vergess’ im Noth ich nicht,
Nimm mein Freund dies Geld und schaffe Speis’
Brüdern, die erstarrt in Frost und Eis,
Brüdern, die in grösster Fhingersnoth 
Nie verletzen ihre Zehngebot“

A pesti árvíznek, ehhez hasonló jelenetéről olvasunk az Alig. Zeitung 
des Judenthums leírásában, csakhogy ott ismeretlen férfiú a Bauer-féle kávé
házban adja át két zsidó embernek a hitltestvélreik részére szánt összeget, 
melyet azok Schwab rabbihoz juttattak. A biedermeier jótékonysági kedv 
ismétlődő jelenetei ezek.

Weil a könyvének első részével elért sikeren felbuzdulva, a következő 
pesti vásárra megírja prózában az árvízi katasztrófa részletes lefolyását. 
Adatait az egykorú hírlapokból szedi, hivatkozik is a Vereinigte Pest Ofner 
Zeitungra.

E második részben találjuk annak a jelenetnek részletes leírását, mikép 
gyűltek össze az Ujpiac egyik nagy vásári sátrában zsoltáros imádkozásra 
márc. 15-én a jámbor öregek, mikor hírül hozták, hogy a vízállás ismét emel
kedőben van és már menedékhelyüket fenyegeti.13

Weil munkáját Thurn grófnőnek, József nádor felesége főudivarhölgyé- 
nek, ajánlotta; mint a második kötet végén található Subscriptions Verzeich
nis mutatja, a mű kiadását az egész társadalom támogatta: a főhercegi család 
tagjai, a kormányszékek vezetői, az arisztokrácia, az egyetem tanárai, színé
szek, újságírók, kereskedők, iparosok, a pesti és budai hitközség vezető em
berei. de még egyszerű falusi zsidók is.

Röviden még utalni kívánunk a már említett felhívásra, mely az L-Philipp- 
son szerkesztésében Lipcsében kiadott Allgemeine Zeitung des Judenthums 
1838 április 26. számában jelent meg Dr. B --------jelzéssel: Aufruf zur Unter
stützung der durch die Wassernoth am 13., 14. und 15 März Verunglückten 
zu Pesth. A felhívást, mely az árvíz rövid leírását adja, dr- Bach József pesti 
hitszónok küldte be. Pest város szegényei részére kér adományokat1 és dicsé- 
rőleg említi, hogy e város toleranciája mérsékli a nyomást, mely alatt a zsi
dóság a jogegyenlőség hiánya miatt szenved.

♦

Grünvald Fülöp:
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A jeges ár lefolyt, az élet újra megindulhatott a sokat szenvedett test
vérvárosokban. Kezdetét vette az újjáépítés. Már március 26-án a budai pol
gárság a következő kérőiemmel fordul a helytartótanácshoz:

Szomorú volt a város lakóinak sorsa már a gyászos árvíz előtt. A ke
reskedelem ugyanis teljesen száműzve volt a városból, a mesterségek sem 
fejlődtek, egyetlen és fő foglalkozásuk a szőlőművelés volt, azt azonban jég
eső, felhőszakadás és rossz termések sújtották. A szerencsétlen árvíz sok 
családot a teljes puztulásba döntött. Eiöre látható, hogy sok háztulajdonos 
nem tudja majd elpusztult! vagy nagymértékben megrongált házát felépíteni. 
Nehogy e történelmi hírességü főváros, a magyar kirá lyok hajdani virágzó 
fővárosa az árvíztől pusztított részeiben lakatlan maradjon; hogy az elnép
telenedés veszélyét elkerüljék* javasolják: a zsidóknak, kik erkölcsös maga
tartásukat igazolni tudják, engedélyeztessék a városban — a várat kivéve — 
a szabad letelepedés és házak szerzése. Ily  módon kívánnak gondoskodni a 
város újjáépítéséről.14

Buda város kérését a helytartótanács elutasította, amit a helytartótanács 
megtagadott, azt az 1840-es 29. törvénycikk engedélyezte. E törvény meg
alkotásában nagy része volt Pest vármegye első alispánjának, Dubraviczky 
Simonnak.

Dubraviczky a pesti vármegyeházában átélte az árvizet és Lónyai János 
kormánybiztos mellett sokat tevékenykedett az elpusztított városban, tagja 
volt a nádor felszólítására megalakult „segedeimező bizottságinak! így 
alkalma volt megismerni Pest-Buda zsidóságának magatartását a vész nap
jaiban és közreműködésüket az újjáépítésben. Az ő elnöklete alatt készült a 
vármegye követi utasítása az 1839-es országgyűlésre, melyben a vármegye 
javasolja: „  . . • a zsidó vallás bévett vallásnak jelentessék ki, s mi, ennek 
következménye annak követői törvény által polgári jogokban részes!ttessenek 
cly módon, hogy a mely helyeken laknak az ott lakó egyéb hazai polgárok
kal egyenlöki tétetvén mind más nem nemesek nemcsak fekvő birtokot sze
rezhessenek magoknak, hanem a haza s 'király szolgálatában bebizonyítandó 
érdemei tekintetéből nemesi rangra is emeltethessenek.“

E javaslatból nem lett törvény, de az országgyűléstől elfogadott 29. tör
vénycikk „A  zsidókról“  is nagy haladást jelentett a magyar zsidóságnak a 
jogegyenlőség felé vezető útjában.

így az 1838-as pest-budai árvíz nemcsak e városok történetében jelenti 
új korszak kezdetét, hanem az egész magyar zsidóság életében jelentős fe j
lődés kiindulópontja lett- * i.

Néhány vonás az 1838-as pest-budai árvíz rajzához

1 A pest-budai árvíz 1838-ban. Szerkesztette Némethy Károly. A századik 
évfordulóra kiadta Budapest Székesfőváros Közönsége. 1938. — 2 Plan der 
Ueberschwemmung von Ofen und Pesth. Közölve most a Székesfőváros Emlék
könyvében. 8. ábra. — 3 Trattner János: ,,Jégszakadás és Duna kiáradása 
Magyarországban“ . Magyarra fordította Sz- J. Buda, 1838- 199. 1- — 4 Kollar 
János pesti tót evangélikus lelkész, tót költő, a pánszláv mozgalom apostola. 
— 5 W eil: Derkbuch II. 63. 1. — 8 Alig. Zeit. d. Judenthums- 1838- 50. sz. 
199. i. — '< Kohn: Schilderung. 2. 1. — 8 Háza — Erzsébet-tér 1 — még áll. 
Udvarában az emléktáblám olvasható: Erbauet im Jahre 1844 von dem Hoffak
tor Sr. k. k. Hoheit des Herrn Erzherzog Palatin und Groszhändler M. L. 
Rosenfeld und Gattin Franciska durch den k. Architect H. I. Hild- 3 Trattner
i. m. 238- 1. — 10 Soncino Blätter B- 3- 144— 166. 1- — 11 Wachstein: i. m- 
156- 1. — 12 Kosa J.: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. Bp. 1937- 100.1-— 
13 Ugyanerről ír Tratner, leírása közölve a Székesfővárosi Emlékkönyvben. 
44. 1. — 14 Bpest Székesfővárosi Levéltár: Intim- Cons. Locumten. 1838. nr. 
303. Buda1.

Griinvald Fütöp-
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Palesztina történelem elöt.i lakó
Erről a tárgyról Sir Arthur Keith tartott előadást Londonban. A követke

zőkben beszámolójának főbb eredményeit akarjuk röviden ismertetni. Pa
lesztina legrégibb lakóinak maradványait a Karmel-hegy barlangjaiban találta 
meg az angol és amerikai támogatással dolgozó expedíció Miss Garrod veze
tése alatt. 1925-ben Qalileában neander-völgyi típusú ember csontvázát talál
ták, ez adott alkálimat további kutatásokra. A most megtalált őslakók nem 
tartoznak ma is élő néphez, de nagy tudományos érdekük vám mert ha nem 
is elődei, de minden esetre rokonai a kaukázusi fajnak. A fehér faj ősi marad
ványait eddig hiába keresték, ezért Palesztina most a történelem előtti em
berek kutatásának fontos helye lett. A leletekből kiderült, hogy a Karmel- 
hegy barlangjaiban már az utolsó európai jégkorszak előtt éltek emberek. Az 
egyik barlang régészeti szempontból a leggazdagabb az eddig kikutatottak 
közt. Több mint 800 láb mély földréteget találtak tele emberi csontokkal, kő
szerszámokkal és állati csontokkal. Több kiveszett állatfaj maradványaira 
bukkantak. A leletek a Palesztinái ember történetének legalább százezer évére 
terjednek. A legalsó réteg a legrégibb kőkorszakból valló. A rétegek történetét 
Miss Garrod és Miss Bate írták meg The stone age of Mount Carmel című 
könyvükben (Oxford, 1937).

Eddig a történelem előtti korból csak egyes csontdarabokat ismertünk. 
A Karmel-hegyben egész csontvázakat is találtak. Úgy látszik, az egyik bar
lang valóságos temető volt. 10 hulla maradványait találták ifit, köztük 3 teljes 
csontvázat. Az összes leletek közötti 13 olyan váz van, melyet fel lehet 
ismerni. Köztük 4 gyermek, a felnőttek egy kivételével 50 év alatt voltak, 
tehát az átlagos életkor elég alacsony. Sok jel azt mutatja, hogy a halottakat 
gondosan eltemették.

A Karmel-hegy mészköve jobban fenntartja a csontokat, mint más kőzet, 
de viszont a csontok kiszabadítása nehezebb. A csontokat nem is darabonként 
szedték ki, hanem 1 tonna, vagy még nagyobb súlyú, cement keménységű 
kődarabokat emeltek ki, ezeket Londonba szállították, itt elvégezték a durva 
munkát, majd külön intézetben a részeket végleg letisztították és lehetőleg az 
eredleti helyzetbe rakták. Elsősorban Mac Cown és Keith végezték ezt a mun
kát 1933-tól kezdve.

Miféle népfajhoz tartoztak ezek az emberek. Mózes I. könyve szerint az 
özönvíz előtt „óriások voltak a földön“ . A most megismert férfiak majdnem 
mind megérdemlik ezt a nevet, ellenben a nők inkább alacsonyak. A csonto
kat külön is megvizsgálták. A lábszárak egyenesek és erősek, ezek az embe
rek épen úgy mentek és futottak, mint mi. Mégis mindegyik csont a részle
tekben különbözik a mienktől- Mellkasuk bő, tehát jó futók és hosszú lélekze- 
tüek lehettek. Hátgerincük csigolyáinak szerkezetében még van valami kez
detleges. Ugyanilyen a kéz- és karcsontjuk. A koponyának és üregeinek mé
reteiből é's alakjából az agy alakjára lehet közelítően következtetni. Bár egy 
egész jégkorszak választja el ezeket az embereket tőlünk, agyuk alakja meg
egyezett a miénkkel, csak a tekervények egyszerűbbek. Az agynak azok a 
részei, melyek a beszélőképességet mutatják, megvoltak, a nyelvizmok szer
kezete is olyan volt, mint nálunk. Anatómiájukban még több primitív vonás 
van: állkapcsuk nagyon erős, szemük mélyen fekszik, homlokuk a szem felett 
előre nyúlik, szájüregük sokkal nagyobb a mienknél, nyakuk vastag és 
igen erős.

Sehol nem találtak olyan leleteket, melyekben annyi szerkezeti különb
ség van, mint a mostani csontvázak között. Az áll alakjában minden fokozatot 
meg lehet találni az áll nélküli állapottól a mérsékelten fejlett álliff. Az orr az- 
emberi alak egyik megkülönböztető vonása. A leletek ebben a tekintetben sem 
egységesek. Megtalálták a római orr ősét és találtak majdnem negroid orrot,
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Az egyik véglet egy nő, aki közel van a prim itív neandervölgyi típushoz, a 
másik véglet1 egy férfi, aki a kezdeti, európai ember őse volt.

Ma a Palesztinái leleteket az emberiségnek megfelelő helyére akarjuk el
helyezni, akkor földrajzi meggondolásokra van szükségünk. Tudjuk, hogy az 
utolsó jégkorszak előtt Európának neandervölgyi típusú lakossága volt. Nyo
mait Jersey-szigettiől a Krímig meg lehet találni. Amint kelet felé megyünk, 
egyre inkább közeledünk a most felfedezett Palesztinái típushoz. A Karmel- 
hegy lakói régebbiek, mint a neandervölgyiek. A palesztinai őslakók sokban 
hasonlók az európai neandervölgyi emberhez, de több tekintetben el is térnek. 
Amiben a palesztinai a neandervölgyitől különbözik, abban kaukázusi.

Vájjon Palesztina az a föld, ahol a neandervölgyi típus a modern alakba 
ment át? Mo Cown és Keith ezt a következtetést nem akarják levonni. Azt 
hiszik, hogy amint a kutatás jobban Nyugat-Ázsia felé fog haladni, otyan 
emberek maradványait fogják találni, akikben még kevesebb van a neander
völgyiből és még több a modern emberből, mint a Karmel-hegy lakóiban.

A kaukázusi faj első nyomai Európában az utolsó jégkorszak utáni idő
ből valók. Eddig nem tudták, hogy ezek honnan jöttek. A Karmel-hegyi fel
fedezés azt mutatja, hogy őshazájukat Nyugatázsiában kell keresni. A nagy
termetű Karmel-hegyi embernek sok közös szerkezeti vonása van a Cromag- 
non-típusú nagy emberrel. De a palesztinai nem volt a Cromagnon-típus őse, 
hanem csak távoli rokona.

A Karmel-hegyi ásatások feltűnő eredménye, hogy világot vet a korai 
kőkorszak emberének gondolkodására. A halottakat gondozták. A legfiatalabb 
gyermeket ülő helyzetben temették el, a lábszárak a törzs alá hajlottak, a 
karok kulcsolva. A legnagyobb ember kezében vadkan állkapcsát találták. 
Valószínű, hogy ez a halott lakomájának csontmaradványa. Tehát a halált 
nem tekintették az élet végének, hanem a halál gondolatát a halhatatlanság 
reményével enyhítették. Egy másik váratlan felfedezés ez volt: Az egyik férfi 
csípőjén törés volt. Pontosabb vizsgálatnál földdel kitömött fúrást találtak. 
A földet eltávolították, lenyomatot készítettek, ekkor dárdavég képe mu
tatkozott. Eddig nem tudtuk, hogy ebben a korban már ilyen fegyvereket ké
szítettek. Azt hittük, hogy csak kődarabokat használtak. A dárdavég a nagy 
férfinak erős csontját átfúrta, tehát jól volt edzve és nagy erővel hajították.

A neokantianizmus legújabb héber rendszerezője
Míg a mai német filozófia antropológiai iránya homlokegyenest ellent

mond a marburgi iskola logikai idealizmusának, addig a modern héber filo 
zófia egyes művelői hűségesen kitartanak a marburgi hgyományok mellett. 
Az új kantianizmus héber folytatójának tarthatjuk Bencion Rappaportot is. 
Bencion Rappaport „Ismeret és valóság“  (hakkara um’ciut) c. könyvével 
lépett először a nyilvánosság elé és az azóta megjelent tanulmányait most 
összegyűjtve is közre bocsátotta „Gondolkodók és elméletek“  címmel. (L. 
Bencion Rappaport hógim v ’hegjónót, Krakau, Mifiat, 1936 ) Mind) filozófia- 
történeti, mind pedig filozófia-rendszertani problémáit a marburgi módszerrel 
közelíti meg; az ismeretelmélet kérdéseit a „reine Erkenntnis“ , az etika prob
lémáit pedig a „reiner W ille“  fogalmával oldja meg. A metafizika, a vallás- 
filozófia és a pdagógia nagy kérdéseit ugyancsak a marburgi metódussal 
igyekszik körvonalazni. Cohen eredetien értelmezett hipotézis-fogalma irá 
nyítja minden fejtegetését.

Nagyon hosszúra nyúlna, ha könyvének minden fejezetére kiterjeszked
nénk. A filozófiatörténeti részt ezért csak röviden érintjük és ezt annál inkább 
tehetjük, mert Rappaport maga is csak előadja az illető gondolatok reudsze-
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rét anélkül, hogy személyesen állást foglalna velük szemben. Az efajía filo 
zófiatörténetírást a hivatalos filozófiatörténészek rendszerint tudománytalan
nak és kritikátlannak tartják és nem gondolnak arra, hogy nem a filozófia
történetíró vagy a bíráló nézete, hanem a szerző, illetve a mű lényege a 
fontos. Rappaport sem polemizál senkivel, de azért a coheni alap mégis k i
ütközik műve minden részében.

Kant „Tiszta ész bírálatának“  alaptételeit Schopenhauer, Helmholz, 
Lange, de elsősorban az újkantianusok értelmezésének segítségével adja elő. 
Maimon Salamon filozófiájának tárgyalásánál különös /tekintettel van Hugó 
Bergmann (új kantianus) Maimon-könyvére. Mendelsohnnak és Kantnak a 
lélek halhatatlanságáról szóló nézeteit összevetve, Mendelssohn filozófiájában 
új kantianus elemeket vél felfedezhotőnek, minthogy Mendelssohn megelőzte 
Kant kopernikanusi fordulatát. Kant alapgondolata szerint nem a tárgyak 
irányítják a gondolkodást (a lelket), hanem megfordítva, a gondolkodás az 
érzéseket, a lélek az anyagot. Ezt a kopernikusi fordulatot mintegy anteci- 
piálva, építette Mendelssohn a lélek halhatatlanságába vetett hitet a sub
standa megmaradásának elvére, vagyis arra a princípiumra, hogy a lélek 
(a substanda) az, amely az egyes rélszeket összetartja, nem pedig fordítva. 
H. Cohenrői és a logikai idealizmusról szóló fejezetben külön kidomborítja 
a Coben-féle „logika, hipotézis, etika és fejlődés“  fogalmait. Husserl „lényeg
látását“  összeveti Kant „apriori szintétikus ítéletével“  s Cohen „hipotézisé
vel“ , és ellentétben eddigi eljárásával, amely a rendszerek objektív előadá
sára szorítkozott csupán, itt állást foglal a fenomonológizmus ellen és nem 
lát Husserl scholasztikai realizmusában semmiféle tudományos haladást. A 
bergsonizmust is összekapcsolja az újkantianizmussal, mégpedig az újkantia- 
nizmus fejével, H. Co'hennefl. Amint H. Cohen az idealista etikával és a io- 
gikai idealizmussal hadat üzent a pozitivista-naturalista gondolkodásnak, úgy 
szolgáltatott elégtételt Bergson antimechanista bölcseleté a metafizikának.

Rappaport filozófiatörténeti újkantianizmusának tárgyalása után áttér
hetünk filozófiarendszertani újkantianizmusának bemutatására. A teljesség 
kedvéért megemlítjük, hogy még három filozófiai rendszert bírál Rappaport. 
Ezekbe ugyan nem visz bele újkantianus szellemet, de sajátságos érdekessé
gük miatt be kell róluk is számolnunk. Lenin antefideisztikus negatív dogma- 
tizmusát, tudtommal, eddig Hugo Bergmann-on (Hogé hador) kívül csak 
Rappaport szólaltatta meg héberül; Johannes Rehmke „alaptudománya“  és 
Hans Driesch vitaiizmusa pedig Rappaportinál jelenik meg először héber kön
tösben. — Ezekután lássuk tulajdonképeni újkantianizmusát, amelyet a filozófia 
minden területén alkalmaz.

Már az ismeretelméleti fogalmának meghatározásánál is érvényre ju t
tatja az újkantianus gondolkodásmódot- Amint Cohen az ismeretténynek min
den pszichologizmustól való megtisztítására örekszik, úgy igyekszik Rappa
port is az ismeretnek minden lélektani mozzanattól való mentesítésére. 
Szemben a pszichológiával, amelly az ismeret lelki feltételeit, a megismerés 
szubjektív folyamatát kutatja, az ismeretelmélet az ismeret helyességét vagy* 
helytelenségét, az ismeret ismeretét keresi. Az ismeret objektív mibenlétét 
nem lehet pszichológiai okokból magyarázni, a megismert igazság magában 
hordja érvényességét és független minden pszichológiai vagy más külső be
hatások determinálásától. Amíg azonban Rappaport az ismeret tekintetében 
teljesen azonosítja magát Cohennel, addig az ismeretelméleti és a logika egy
máshoz való viszonyára vonatkozóan újkantianus-ellenes állást foglal el. 
Cohen szerint a filozófia főtárgya a tisztla logika és az ismeretelmélet a logi
kának csak egyik faja. Ezzel szemben Rappaport az ismeretelméftetjet íyjm a 
logika egyik ágának, hanem önálló filozófiai diszcipliának tartja, amely isme
reteinkről igaz ítéletekben számol be. A logika az ismeret, az ítélet formai 
igazságát kutatia függetlenül a megítélt tárgy létezésétől, ellenben az ismeret
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elmélet a tárgy valóságára veti a fösúlyt- A logika nem törődik az ítéletben 
szereplő tárgy létezésével, de az ismeretelmélet qsak létező tárgyakra vonat
koztatja ítéleteit.

A létező vagy nem létező fogalma a realizmus tárgyköréhez tartozik és 
Rappaport itt is az újkanitdanizmus felé közeledő álláspontot képvisel. A 
filozófiatörténet folyamán a realizmusnak különböző árnyalataival találkozunk. 
A naiv realizmus a tárgyaknak a gondolkodó alanytól való független létezését 
vallja. A pozitivizmus a dolgok létezését az érzékeléstől teszi függővé. A 
fenomenálizmus ismeretelmélete a magánvalót megismerhetetlennek mondja, 
a kritika i realizmus viszont a magánvalót intiució stb. útján megismer betonok 
véli. Az újkantianzmus az esse est percipi ismeretelméleti nézetét hirdeti és 
a tárgyak létezését a gondolkodó alany elgondolásában látja biztosítottnak. 
Rappaport e tekintetben Kanttal tart és a valóságot, a magánvalót csak mint 
határfogalmat fogadja el, amely metafizikai szükségletünk kielégítésére a 
gyakorlati ész pusztuiátumaiból fo ly ik: kell fenni valaminek, ami a jelenségek 
oka, és ez a magánvaló.

A Cohen-féle »,Elölik des reinen Willens“  nyilatkozik meg Rappaport 
akarattanában és kauzalitás-magyarázatában is. Az okozat élettani, lélek
tani, formális-logikai és társadalomtani megformulázásáti nem tartja helyt 
állónak és egyedül a transzendentalis ok-okozat interpretálást tekinti elfogad
hatónak. Az akarat szabadságának problémáját a kauzalitás kérdésével kap- 
:solja össze. Kanttal egybehangzóan a kauzalitás törvényének uralmát a ter- 
nészetre korlátozza, míg az ember intelligibilis jellemét szabadnak nyilvá
nítja. Csak a jelenségek (phnnomenon) világában vagyunk a természet törvé
nyének alávetve és csak a lét atmoszférájában vagyunk determináltak, a 
noumenon, a kellő világában azonban szabadok vagyunk.

Vallásfilozófiai gondolatmeneté szintén Cohenre utal. Cohen megkülön
böztetését az egység és az egyetienség között veszi kiindulópontul és a 
panteizmussal (egység) szemben a monoteizmusban (egyetienség) jelöli meg 
a zsidó vallásfilozófia lényegét. A zsidó vallás mibenlétének felfogását te
kintve, döntő fejlődésen1 ment keresztül Rappaport- a hakkara um’ciut c. köny
vének megjelenése óta. Említett művében- Bergson irracionalizmusát a zsidó 
vallás irracionális alpstrukvurájával hozza értelemközelbe és úgy gondolja, 
hogy Bergson intuicionizmusában a próféták és Jehuda Halevi irracionalizmusa 
fedezhető fel. Amíg azonban ott még a vallás irracionalizmusa mellett foglal 
állást, addig itt már engedményeket tesz a racionalizmusnak: csak a raciona
lizmus és az irracionalizmus szintéziséből lehetséges a zsidó vallás rendszerét 
megérteni. Cohen hatását érezzük itt is és amikor Rappaport a bergsoni 
intuitív-dinamikai vallásfelfogást azért utasítja vissza, mert a bálványimádók 
és a pogányok is hivatkozhatnak az intuíció közvetlenségére és az isteni 
inspirációra, ajkkor Cohen „Religion der reinen Vermust“ -ja lebeg Rappaport 
szeme előtt.

Ha mindehhez még hozzávesszük, hogy Rappaport a neokantianus iskola 
módszerét Maimonides interpretálásában és pedagógiai rendszerében (amit 
itt nem részletezünk) is kellő sikerrel alkalmazta, akkor örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a mai anteiníellektualisztikus világban akad egy héber filozófus
elme, akiben él a W ille zur Wahrheit a iogosz jogainak helyreállítására.

Grózinger M. József.
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K Ö N Y V E K

Pintér Jenő:
Magyar nyelvvédő könyv

Közrebocsátották Pintér Jenő és 
munkatársai. Budapest, 193S.

A múlt század hetvenes éveiben 
Szarvas Gábor kérlelhetetlen harcot 
hirdetett a nyelvünk épségét, eredeti
ségét és szépségét veszélyeztető ide
genszerűségek és nyelvújítási túlzá
sok ellen. Harcát páratlan érdeklődés 
kísérte, páratlan siker követte. Sike
rült a nemzet lelkiismeretét felébresz
tenie, és a romlatlan nyelvérzékű, 
művelt magyar társadalom élén nyelv
tudósaink és magyaros íróink lelkesen 
csatlakoztak Szarvas Gábor mozgal
mához- A nyelvvédelem szolgálatába 
állította Szarvas Gábor elsősorban 
folyóiratát, a Magyar Nyelvőrt; itt 
hirdette nyelvhelyességi elveit', osto
rozta a nyelvünket elcsúfító idegen- 
szerűségeket, irtotta a nyelvújítás 
korcs szavait és ajánlott, terjesztett 
helyettük jó magyar szavakat, tős
gyökeres magyaros kifejezéseket. A 
Nyelvőr egyik legnépszerűbb folyó
iratunk lett; nyelvjavító és nyelőtisz
tító mozgalma nyomán nyelvünk a 
bántó idegenszerűségek és hibák 
egész seregétől szabadult meg

Szarvas Gábor halála után a Nyelv
őr — Simonyi Zsigmond, majd Ba
lassa József szerkesztésében — hűsé
gesen tovább teljesítette és teljesíti 
most is nyelvművelő feladatát. Nyelv
helyességi törekvése ben nagy segítsé
gére van 1905 óta másik közérdekű 
magyar nyelvtudományi folyóiratunk, 
a Magyar Nyelv is- Mégis tagadha
tatlan, hogy a nyelvtisztító mozga
lom az utóbbi évtizedekben ellany
hult. De ez érthető is. Hiszen úgy 
látszott, hogy az a harc, melyet a 
nyelvünk magyarosságán féltékeny 
szeretettel őrködő ortológusok a 
nvelvrontók ellen vívtak, máris siker
rel, győzelemmel já rt: a legbántóbb 
idegenszerűségek eltűntek, a nyelv
újítás több hibás alkotásának pedig 
— mint nyelvünk nélkülözhetetlen 
és pótolhatatlan elemeinek — meg 
kellett kegyelmezni. Csakhogy az a 
látszat, hogy a további harc már

fölöslegessé vált, csalóka volt. A 
nyelvtisztító és nyelvvédő buzgalom 
megcsappanása nyomán újra idegen 
szók áradata tódult be köznapi nyel
vünkbe és az irodalom nyelvébe, ide
genszerű szólások szorították ki 
anyanyelvűnk törzsökös kifejezéseit, 
és újra veszélyben forgott nyelvünk 
épsége, eredetisége, szépsége-

A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Bizottsága felismerte 
az újonnan fenyegető nagy veszélyt. 
1931-ben elhatározza, hogy gátat vet 
az aggasztó nyelvromlás továbbter
jedésének és erélyes mozgalmat in
dít a magyaros nyélvhaszjiálat érde
kében. A Nyelvtudományi Bizottság 
megalakítja a Nyelvművelő Szakosz
tályt és egy tisztán nyelvműveléssel 
foglalkozó folyóiratot ad ki „Magya
rosan“  címmel.

A folyóirat valóban felrázta a nem
zet lelkiismeretét. A szerkeszt' : 
Nagy J. Béla, Négyesy László, 
Szinnyei József, Zsirai Miklós és 
most Pintér Jenő és Putnoky Imre, 
igen nagy szolgálatot tettek és tesz
nek nyelvünk ügyének. Széles réte
geket hódítottak meg eszméiknek, ta
náccsal, elméleti és gyakorlati útmuta
tással szolgáltak a nyelvhelyesség 
igen sok kérdésében.

Az ismét örvendetes eredménnyel 
folyó harcnak, a mindinkább terjedő 
nyelvvédő mozgalomnak egyszerre 
azután hatalmas lendületet adott Pin
tér Jenőnek, a budapesti tankerület 
tudós és lelkes főigazgatójának sze
rencsés kezdeményezése. Buzdító, lel
kesítő felhívására előbb a középfokú 
iskolák, majd a tankerület valameny- 
nyi többi iskolája is csatlakozott a 
nyelvünk tisztaságáért megindított 
küzdelemhez. De belekapcsolódott a 
mozgalomba, a budapesti tankerület 
példáját követve, az ország többi tan- 
kerülete is. és ma tanáraik vezetésé
vel az egész magyar tanulóifjúság 
ügyel — egymással nemes verseny
ben vetélkedve — nyelvünk magva- 
rosságára, tisztaságára. Az ifjúság 
szolgáltatja e nemzeti harc leglelke
sebb katonáit; lelkes törekvésük, buz
galmuk átragad a szülői házra is, és
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ma a nyelv tisztaságának ügye ismét 
nemzeti közüggyé, hazafias köteles
séggé vált, azt a helyet foglalja el. 
amely nemzetnevelő és nemzetmentő 
hivatásánál fogva megilleti-

Ebben a magyartalanságok ellen 
folytatott küzdelemben kíván útmu
tató, tanácsadó lenni az a könyv, 
melyet Pintér Jenő most adott ki 
több pedagógus közreműködésével 
Magyar nyelvvédő könyv cím alatt.

Pintér Jenő könyve szerencsésen 
összeállított, mindenkor a gyakorlati 
élet követelményeit szem előtt tartó 
munka. Kitűnő tanácsokkal szolgái a 
fogalmazás legfeltűnőbb hibáinak el
kerülésére, röviden, de találóan is
merteti s jellemzi nyelvünknek azo
kat a sajátosságait, amelyek ellen 
leggyakrabban vétenek, majd a 
könyv két legterjedelmesebb fejezeté
ben betűrendben tárgyalta először a 
köznapi beszéd legbántóbb idegensze
rűségeit, végül a fölöslegesen hasz
nált, elkerülhető idegen szavakat fog
lalta jegyzékbe. Mindegeik hibás k i
fejezés. szólás mellett ott találjuk a 
megfelelő helves, magyaros kifeje
zést. és az idegen szavak mellett ott 
vannak a megfelelő magyar szavak, 
azok, amelyekkel e fölösleges idegen 
szavakat helyettesíthetjük.

Pintér Jenő könyve bölcis mérsék
lettel — oly mérséklettel, mely egy
úttal biztosítéka a harc eredményes
ségének — csak a valóban könnyen 
nélkülözhető idegen szavak gyomlál- 
gatására törekszik és csak olyan ide
gen sző ellen harcol, amely helyett 
jó magyar szót tud ajánlani, „Ha 
valamelyik idegen szóra — mondja 
könyvének bevezetésében (.-Tájékoz’ 
tatásul“ ) — nem találtunk megfelelő 
magyar szót, vagy ha nemzetközi 
használatú szó került elénk, a ma
gyarítást meg sem kíséreltük. Semmi 
értelme sem volna annak, hogy k i
szorítsunk nyelvkincsiin Kből olyan 
szavakat, aminők a stílus, tragikum, 
politika, miniszter, meteor . . .  A 
művelt társalgásban és a közérdekű 
irodalomban elszaporodott élősdieket 
gyűjtöttük össze, az eltávolításra múl
hatatlanul rászolgáló salakra hívtuk 
fel a figyelmet.“

A nyelvgondozás ügye, melynek 
szolgálatában eddig is több kitűnő 
munka állott, hatalmas segítséget ka
pott e jeles könyvben. Helyesen 
mondja Nagy .1. Béla a Magyarosan 
1937- évi 7—8. füzetében a nyelvtisz

tító mozgalommal kapcsolatban: ,.Ezt 
az ügyet csak úgy lehet diadalra 
vinni, ha a lelkesedés ás a jó szándék 
hozzáértéssel párosul.“  Pintér Jenő 
lelkessége és igazi hozzáértéssel ké
szült Magyar Nyelvvédő Könyve 
mindkét irányban példa, olyan példa, 
mely közelebb hozza e nemes ügy
nek, a helyes és magyaros nyelv
használat ügyének, hőn óhajtott dia
dalát.

Fokos-Fuchs Dávid.

Stern Samu: Ä zsidókérdés
Magyarországon

Kiadja: a Pesti !zr. Hitközség.
Budapest, 1938.

Az emancipáció törvénvbeiktatá^a 
előtt néhány hónappal, 1867 április 
havában, a pesti izr. hitközség elöl
járósága válaszol b. Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
felszólítására, ki a magvar zsidóság 
kívánságairól kért tájékoztató fel
világosítást:

„  • . . úgy véljük, hogy Nagymél- 
tóságod felszólítása nem vonatkozha- 
tik azon viszonyokra, melyeknek ren
dezéséit közönségesen az , emancipá
ció“  nevével szokták megjelölni- A mi 
meggyőződésünk az, hogy a mi azon 
kérdést illeti, hogy a polgári szabad
ság megszünjék-e kiváltságos vallás
felekezetek előjogának lenni, — ne
künk zsidókéi (!) nincs mit monda
nunk.

Az ország és a nemzet ügye az, 
ennek java fog a haladás ezen eluta- 
síthatatian igényének teljesítése által 
előmozdíttaitni, s ennélfogva e kérdés 
megoldása megilleti a nemzeti tö r
vényhozást, de mi nem érezzük ma
gunkat hivatva e részben akár kérel- 
mezőleg, akár panaszkodólag közben
járni.“

A pesti izr. hűk. elöljáróságának 
hatvanhetes elvi álláspontját vallja a 
pesti izr- hitközség és a magyaror
szági izraeliták országos zsidóságá
nak elnöke 1938 „hisztériás“  tava
szán, amikor az emancipációt revízió 
alá óhajtják venni. „A  zsidókérdést 
a jog, törvény alapján állva nem te
kintheti a zsidók kérdésének, hanem 
a magyar alkotmány kérdésének kell 
tekinteni azt: a szabadság és jog- 
egyenlőség kérdésének, ami pedig fe
lekezeti különbség nélkül a nemzet 
egészének ügye.“

Ha mégis foglalkozik a zsidókér-
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déssel, úgy ez ,,nem a vádlott véde
kezése“  kíván lenni, hanem a jognak, 
törvénynek és igazságnak védelme 
kér szót.

A „felvilágosító ira t“  két kérdéssel 
foglalkozik. M i volt a zsidóság sze
repe Magyarországon az elmúlt szá
zadokban és mikép gondolkozik, érez 
és cselekszik a magyar zsidóság a 
mai megpróbáltatások között.

A magyar zsidóság legnépesebb kö
zösségének és országos szervezeté
nek vezetője leszögezi álláspontját a 
magyar zsidóságnak: „  • . . netn aka
runk mások lenni, mint zsidó valláséi 
magyar állampolgárok, akik meg
őrizve hitükhöz való hűségüket, sza
badon kivánják érvényesíteni állam- 
polgári jogaikat és kötelességeiket.“  

Griinvald Fülöp.

Eppler Sándor: A budapesti
zsidóság szociális munkája

Budapest, 1937.
A zsidó jótékonyságnak, mely az 

oly jellemző cedaka nevet viseli, 
megvoltak a hagyományos formái. 
De a zsidóság települési és szociális 
viszonyai megváltoztak. Ami meg
felelt kis zsidó közül etek viszonyai
nak, az már nem elégítheti ki a 
200.000 lelket számláló budapesti zsi
dóság szükségleteit, ahol most egyre 
nagyobb tömegek szorulnak szociális 
gondozásra.

Szenvedő testvéreinken segíteni 
akarunk, áldozatkészségben nincs 
hiány. Budapest területén működő 5 
hitközség, 4 chevra kadisa, ló nő
egylet és 18 egyesület intézményei
nek ismertetését nyújtja e füzet. Je
lentékeny összeget, közel ötmillió 
pengőt fordít a főváros zsidósága 
szociális munkára. De a budapesti 
zsidóság gondozó munkája szervezet
ien és rendszertelen. Míg a többi fe
lekezet körében centrális irányítás 
mellett fo lyik a charitativ munka, ná
lunk szövevényes „labirintus“  . az, 
nem szervezett munkaterület.

Centrális irányítást sürget a szer
ző, bizonyítja annak előnyeit. Utal a 
német zsidóságtól létesített Fürsorge- 
zentrale sokoldalú eredményes mun
kásságára. Csak hátrányait érezzük 
a szervezetlenségnek- A főváros szo
ciális ügyosztálya rélszéről azért nem 
részesülhetnek intézményeink az őket 
megillető támogatásban, azért tudják

magukat nagy tömegek kivonni a 
gondozás terheinek viselése alól.

Sötéten látja a helyzetet, rövidesen 
csődbe kerül a budapesti zsidóság 
gondozó munkája: „Elérkezett az 
utolsó óra, amikor végre hozzá kell 
látnunk a szociális munka megszer
vezéséhez.“  E munkára kell, hogy 
egyesüljön az egész budapesti zsidó
ság: „Ne várjuk azt, hogy a sorscsa
pások súlya kényszerítsen bennünket 
ezekre a lépésekre, amint ezt a körü
löttünk lévő példák fájdalmasan iga
zolják-“  A sürgős teendőket a követ
kezőkben állapítja meg: „Meg kell 
szerveznünk a budapesti zsidó gon
dozó munka központját és ebbe az 
összes budapesti zsidó felekezeti jó 
tékonysági intézményeket bele kell 
kapcsolnunk, hogy egységes irány
elvek szerint történjék meg az anyagi 
eszközök előteremtése, ugyanakkor 
pedig okos és célravezető munka- 
megosztással egységes irányelvek 
szerint osztassák fel a feladatok meg
valósítása.“

E füzet tehát nemcsak áttekinthető 
képet ad a budapesti zsidóság szociá
lis munkásságáról, hanem kijelöli a 
helyes utat is, melyen a gondozásnak 
haladnia kell, hogy céljainak meg
felelhessen. Kívánatos, hogy a kénv- 
szerítő szükség bekövetkezése előtt 
már most megvalósuljon a központo
sítás a zsidóság javára.

Griinvald Fiilöp
Fényes Mór:

„ltjainkkal és Öregeinkkel“
Zsidó imakönyv. Magyarra korsze
rűen átültette és magyar alkalmi 
imákkal bővítette: dr. Fényes Mór.

Budapest, 1937-
A zsidó hagyományokból kisza

kadt, de azok világába sokszor visz- 
szavágvó művelt zsidó ember gondol- 
kozásmódjához akarja közel hozni 
Fényes Mór egészen újszerű ima- 
köuyv-fordításával. illetőleg átdolgo
zásával a zsidó vallás eszipéit és az 
azokat jelképező s kifejező vallásos 
rítusokat és szokásokat. Tényleg, 
amint a szerző az imakönyv elé írt 
bevezetésében szeretné, műve a mű
velt zsidó ember számára a vallásos 
élet házi „gyógyszertára“  lehet. 
Ugyanis alig van a bibliának és főleg 
a prófétai irodalomnak ölvan soroza
tos eszméje, vagy az agadának olyan 
bölcs mondása vagy erkölcsi tanítá
sa, amely helyet ne kapna ebben az
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imakönyvi átdolgozásban, azoknak^ a 
héber részben teljes mérteikig épség
ben hagyott imáknak és mistiai feje
zeteknek elienértékeképen. amelyek a 
mai kor emberének gondolatvilágától 
távol esnek. És ezek a prófétai ver
sek és agadák mindig ügyesen, ötle
tesen kapcsolódnak az eddig is ren
desen fordítatlanul maradt eredeti 
szövegnek tartalmához. Az -,ézehu 
mekaumon“  kezdetű misnai fedezetet 
pótló, elmélkedésszerű ima nagyszerű 
képét nyújtja az áldozatokra vonat
kozó prófétai felfogásnak, A „véjitén 
lecho“  kitűnő alkalmat ad a szerző
nek a jótékonyságról szóló agadák 
közlésére. A „bame madlikin“ -t ügye
sen helyettesíti a bár kissé pré- 
dikácíósan moralizáló ima a szombati 
gyertyafény jelentőségéről.

Nagy szerephez jut — és ez termé
szetes is — az imakönyv átültetésé
nek korszerűsítésében az apológia, 
amely szépen és mértéktartóan érvé
nyesül az „olénu“  fordításában. Fe
lesleges azonban az apológiának túl- 
zásbavitele. Az emberiségért való 
imából elég az, amit az eredeti 
nyújt, különösen a bűnbánó ünnepek 
tefillájában. A kiválasztottságnál sem 
szükséges az óvatos kifejezés: „ős- 
népek“ . Nem jelent partikularizmust, 
ha a zsidóság azt vallja, hogy a mai 
népek között is sajátos rendeltetése 
van a vallásos gondolat terén. A 
korszerűségnek is túlzásba-vitele; a 
szombat sarkalatos jellegének, a nyu
galomnak a rmagunkbaszállással való 
megalkuvása. Ugyancsak nem helyes 
más vallások szinte dogmává vált 
terminusának átvétele, a „mausiénu“  
szónak Üdvözítőnkkel való fordításá
ban.

Az egyes szertartásokat bevezető, 
tudományos alapon nyugvó elmélke
désekért és imákért még a vallásos 
életben járatos zsidó ember is hálás 
lesz a szerzőnek; nem kevésbbé azért 
a 32 olda'lra terjedő függelékért, 
amelyben Fényes Mór eddigi irodal
mi múltjának megfelelő tudományos 
komolysággal írta meg a vallásos 
élet minden fontos megnyilvánulásá
nak ismertetését.

Az imakönyv átdolgozásának a 
lelki és hangulati szükségletet kielé
gítő része azonban kevésbbé sikerült. 
Az új imák, himnuszok vagy körül
írások sokszor keresettek, az imák 
közvetlen egyszerűségét és melegsé
gét nélkülözik. így a mázkirnál alig

ha emeli a kegyelet érzését az ilyen 
mondat: „szívesen nyilaztatnók át szi
vünkön fájdalmaitok sóhajait is1'. Pe
dig az ehhez hasonló mondatokkal 
sokszor találkozunk. Épúgy nem fér 
össze az imák természetszerű kon
zervatív nyelvi jellegével a sok ú j
szerű, a rendes használatban még 
meg nem honosodott szó és szófűzés.. 
Egy újabb kiadásnál az imakönyv 
ezirányú gondos átvizsgálása közel 
hozná Fényes Mór kétségtelenül ér
tékes munkáját- a művelt zsidó ember
nek, nemcsak gondolatvilágához, ha
nem imádságos hangulatához is.

. Kandel Sámuelt

A. Schirokauer: Két világ
Lassalle Ferdinand élete. Fordította  

Gúrdos Mária. Tábor-kiadás.
Az ismert adoma szerint a már öre

gedő Bernhard Shaw-nak egy szép 
fiatal színésznő felajánlotta, hogy a 
felesége lesz. ,,Képzelje, Mester, 
mondotta — micsoda tökéletes gyer
mekek fakadnak majd frigyünkből! 
Egyesíteni fogják magukban az Ön 
szellemét és az én szépségemet1“  „De 
hátha az én szépségemet és az Ön 
szellemét fogják örökölni?“  vetette 
ellene Shaw.

Az életrajzi regény azért született 
meg, hogy egyesüljön benne a tö r
ténelmi hitelesség és a regény mű
vészi szépsége- De visszájára is fo r
dulhat a dolog az életrajzi regény 
örökölheti a regénytől a felületessé
get és tudománytalanságot, az élet
rajztól a cselekvény komponálatlan- 
ságát' is.

Alfred Schirokauer Lassale-regé- 
nvében is eféle nem szerencsés keve
redést látni. Színes, érdekkeltő könv- 
nyü olvasmány, az tagadhaJat!an. 
Lassalle szerelmi életének fordulatai 
teszik a regény nagyobb részét, és 
Schirokauer valóban érti azt a külön
ben sem nehéz mesterséget, hogy 
szép, vagy legalább különleges női 
alakok rajzával érdeklődést, s tán 
izgalmat is keltsen. Magának Las- 
salle-naik, a mértéktelen hiúságtól ve
zetett s csupán kielégíthetetlen nagy- 
ravágyását követő fél-zseninek az 
alakja is jól van meg fogva. Könnyen 
elhisszük az írónak, hogy hőse való
ban ilyen volt- Lassalle-nak és M arx
nak a vitája egyik legjobb pontja a 
regénynek, cisakhogy e vitában Las- 
sabe 2z. aki kiábrándítóan alulma
rad. Általában az író sokkal ügyesebb
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hőse fogyatkozásainak, mint nagysá
gának megláttatásában. Lassalle zse
nialitásában, mint a regény megszü
letésének előzetes feltételében, hin
nünk kell, akárcsak sokat hangozta
tott férfiúi szépségében.

De a regény fő hibája nem itt van. 
Sajátos, hogy az író, aki nagyon is 
ért hozzá, hogy vegyes jeleneteket 
hatásossá, fordulatokat frappánssá 
formáljon, az egész művét nem tudta 
megkomponálni. Pedig eleve lemon
dott arról, hogy Lassalle életét tövi- 
ről-hegyire elbeszélje, csak az utolsó 
hat évre szorítkozik, az előzménye
ket itt-ott leleményesen közbeszőve. 
De még e hat év eseményei is lazán, 
logikai kapcsolat nélkül sorakoznak 
egymásután, a bőségesen jellemzett 
mellékszereplők minden említés nél
kül kivesznek a regényből, legfeljebb 
egy-egy futó említésre méltatja őket 
még az író. Vájjon nem lett volna-e 
jobb becsületesen nyomról-nyomra 
követni ezt az úgyis romantikusan 
érdekes életpályát kezdettől végig? 
Akkor eleve lemondtunk volna a 
komponáltság igényéről, de feleletet 
kaptunk volna sok mindenre, ami a 
könyv elolvasása után is nagyon í4"- 
dekelne bennünket. Vagy kielégítő 
magyarázat-e például Lassalle szociá
lis eszméinek kialakulására az a re
gényes véletlen, hogy egy vasgyár
ban járva, hirtelen átlátja az ipari 
munkásság sorsának vigasztalansá
gát? _

Különben is a könyv két nagy ígé
rettel marad adósunk. Mindkét ígéret 
a címlapról szól biztatólag hozzánk. 
„Két világ“ , olvassuk a regény fede
lén, s alatta „Tábor-kiadás“ . A cím 
azzal bíztat, hogy Lassale élete két 
körének: az elegáns berlini világnak 
és az osztálvöntudatra ébredő ipari 
munkásságnak a szembeállított képét 
fogjuk kapni- A regény valójában 
csak az előbbiről szól, a munkások 
közé alig egy-két jelenet vezet, s fő
ként hiányzik az egész regényből 
egv megkapó, nagy drámai kéj) ar
ról, hogyan tudta Lassalle a tömege
ket átlelkesíteni. Pedig — mondanunk 
sem kell —, hogy alakját mégis csak 
agitátori, népvezéri szereplése teszi 
történelmivé, s hogy szerelmi kaland
jai is csak dicsőségének fényében 
érdekelhetnek.

A kiadó cég neve pedig azt a hamis 
reményt kelti bennünk, hogy meg fo
gunk tudni valamit Lassalleról, a zsi

dóról. Sajnos, épen ebben csalódunk 
legjobban. Schirokauer csak itt-ott is 
futólag érinti Lassalle zsidó voltát s 
könyve szerint azt kell hinnünk, hogy 
ez a körülmény nemcsak magának a 
munkásvezérnek nem volt1 lényegese, 
de még környezetének, sőt ellenfelei
nek sem. Jól tudjuk, hogy a múlt 
század a szabade'lvűség százada volt, 
de valóban olyan szabadelvű volt-e, 
amilyennek Schirokauer mutatja? S 
ha már úgy volt is, mégis érdekelt 
volna bennünket: kapott-e a gyermek 
Lassalle valamelyes zsidó nevelést, 
érintkezett-e férfikorában zsidókkal, 
volt-e valami lelki kapcsolata a zsidó 
vallás eszmevilágával? Hogy a „Két 
világ“  minderről mélyen hallgat, ezt 
kevésbbé róhatjuk fel az írónak, mint 
a kiadónak, azt, hogy ezt a könyvet 
felvette a zsidó tárgyúnak hirdetett 
Tábor-könyvek közé.

A fordító — lehet, szándékosan — 
egy kissé avatag stílust adott ennek 
a biedermeier-kori regénynek, s a 
tőről-metszett némeíes kifejezéseket 
több helyen meg sem próbálta ma
gyarosakkal felcserélni. Munkája 
azért nagyjában élvezhető, csak az 
irodalmi szalonok csevegéseit, ame
lyeket az író bizonyára sziporkázók
nak szánt, teszi kissé erőltetetté és 
nehézkessé.

, Kardos Pál.

Pau! Siwek: Spinoza et
le pantheisme religieux

Desclce de Brouwer et Cie, Paris, 
1937.

Siwek már a spinozista paralle
lizmusról szóló könyvében (L’ame et 
le corpsd’ aprés Spinoza, Paris 1930) 
bebizonyította, hogy jó Spinoza is
merő. Most újból visszatért kedves 
filozófusához. Jelen könyve Spinozá
nak, az „Abszolutum geométerének“ 
(„géométre de rabsolu“ -nak nevezi 
Jacques Maritain Spinozát Siwek 
könyve elé írt előszavában) vallás- 
filozófiájába való bevezetés. A könyv 
két részből áll. Az első részben a fi
lozófus életét, vallásrendszerét, filo
zófiáját és az újkori gondolkodásra 
gyakorolt befolyását tárgyalja. A má
sodik rész ,,Spinoza vaüásrendszerá- 
nek bírálatát“  tartalmazza.

A bírálótól joggal megkívánt tár
gyilagosság nehéz akadályokba ütkö-
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zik ott, ahol a bírálót és a megbírá
landó mű szerzőjét nemzeti vagy val
lási kapcsolatok fűzik egymáshoz. El
fogulatlanul csak az ítélhet meg va
lamilyen munkát, akit az illető mun
ka írójához semmiféle érzelmi moz
zanatok nem kötnek. Ezért értette 
meg Kant filozófiáját a legjobban La
zarus Bendávid és Markus Merz és 
ezért értelmezte Kantot a legobjektí- 
vebb módon Hermann Cohen- Maimon 
falamon filozófiáját a nemzsidó 
Friedrich Kuntze adta elő a legtár- 
gyilagosabban és Spinoza szellemi 
arcképét C. Qebhardt és pater Donin- 
Borkovski festette meg a legeiíogu- 
latlanabbul.

Ez a sine ira et studio-bírálatmód 
jellemzi Siwek könyvének első ré
szét. A filozófus életéről nem mond 
ugyan többet és újabbat, mint amit 
Lukas, Colerus, Freudentha'l és a 
többi Spinoza-életrajzírók műveiből 
amúgyis tudunk. Az olvasó mégis úgy 
érzi, hogy nagy szeretettel látott 
neki Spinoza gyermekkorának meg
rajzolásához és igazi szerzetesi hű
séggel (Siwek, a római gregoriánus 
egyetem — universiíé Gregorienne — 
tanára, jezsuita páter S. J.) lelkese
dik a Spinozái rendszer szépségéért, 
nagyságáért és nemességéért. Meg
győződéssel hirdeti, hogy aki ma az 
ember sorsa és az élet értelme prob
lémája iránt érdeklődik, az nem te
heti, hogy útjában ne találkozzék 
Spinozával és müveivel. Vallja, hogy 
Spinoza, aki az emberi nem prófé
tája akart lenni, és akinek az volt a 
türekvése, hogy és.zvállásává! a val
lás terén olyan forradalmat csináljon, 
mint Koperrkkus a csillagászatban, 
valóban forradalmi hatást idézett elő 
az európai gondolkodásban. Elismeri, 
hogy Herder vallásrendszere nem 
más, mint a „spinozizmus és a deiz- 
mus szinkretizmusa“  és hogy Goethe 
„Spinoza istenének a troubadourja“ 
vagy a „költészet Spinozája“ . El
fogadja Trendelnburg állítását, hogy 
a hegeiianizmus „modernizált spino
zizmus“ . és úgylátszik, Oettingerrel is 
egyetért abban, hogy Schleiermacher 
„a spinozista vallás apostola“  volt-

Siwek könyve első, elfogulatlanul, 
mondhatnék sub spécié aeternitatis, 
írt részének tárgyilagosságát nélkü
lözzük a második, dogmatikus célzat
tal, sub specie dogmatica írt részben. 
Itt úgylátszik Bayle-vel tart, aki Spi
nozát „rossz zsidónak és nem jobb

kereszténynek“  mondta és Pufendorf- 
nak ad igazat, aki Spinozát „deorum 
hominumque irriso r“ -nak nevezte. 
Spinoza rendszere, amelyet Siwek az 
,,Ethica“  matematikai módszere miatt 
,,a lét geometriájának“  nevez, ellen
tétben van nemcsak a kereszténység 
dogmatikájával, hanem a vallással 
általában, ahol célokok (causa fina
lis), nem pedig mechanikus okok 
uralkodnak. Spinoza vallása a „geo
metria vallasa“  és ebbe a geometriai 
módszerbe a szerző determinizmust, 
biológiai mechanizmust és pszicholó
giai atomizmust olvas bele. Spinoza, 
aki elkeseredetten védekezett az ate
izmus vádjával szemben és Traata- 
tus Theologico-politicusában bebizo
nyította, hogy nem Isten ellen, hanem 
a tömeg istenfogalma, a tömeg laffi- 
nált egoizmusának aníropomorfizmu- 
sa elien harcol, Siwek éles dialektiká
jában az aníropomorfizmus és új pa- 
ganizmus hirdetőjévé válik. Az ön
kéntes interpretálás hevétől még to
vább ragadtatja magát és nemcsak 
vak fatalizmust, naturalizmust és ma
terializmust, hanem marxiszmost és 
bolsevizmusí is felfedezni vél Spinoza 
panteizmusában. Szerinte Spinoza 
nem panenteizmust (Krause) és nem 
akozmizmust (Maimon), hanem rea
lista, radikális panteizmust, azaz 
ateizmust tanít. Siwek nem vesz tu
domást sem Mendelssohn megkülön
böztetéséről a radikális és modifikált 
panteizmus között, sem pedig Con
stantin Brunner neospinozizmusáról. 
„Spinoza Deus-sive natura-íana nem 
azt jelenti, hogy Isten és természet 
egy, mert ő a „natura“  szón nem a 
relatív világ természetét (natura na- 
turaía), hanem az abszolút, örök, vál
tozatlan, idő- és térfeletti létet, a 
natura na tu rátával, a viszonylagos, 
Natura Spinozánál azt jelenti, hogy a 
natura naturaáva'l, a viszonylagos, 
változó természettel szemben Isten: 
a natura naturans, az örök lét, az 
ehjeh aser ehjeh, az időtlen Vagyok, 
aki Vagyok, az abszolút Egy, az 
egyetlen Szubstancia, az abszolút 
Szellem, az Echad.“  (L. Grózinger 
M- József: Ujspinozizmus, Libanon, 
1936, 54. 1.) Lehet, hogy Mendelssohn 
,,Morgenstunden“ -je elkerülte Siwek 
figyelmét, Brunnert azonban, ha nem 
is főművéből, okvetlen ismeri, mert 
hiszen Spinoza contre Kant c. művét 
a könyve elején összeállított biblio
gráfiában felemlíti.
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Ezek ellenére elismeréssel adózunk 
Siwek könyvének. Nemcsak példa
szerű megrajzolása Spinoza vallás
felfogásának, hanem mintaszerű k i
fejtése azoknak a történelmi alapok
nak, amelyekből gondolkodása k i
nőtt. Kitünően tájékoztató áttekintést 
ad az egész rendszerről és mélyen 
bepillant a Spinozái filozófia messze 
elágazó problematikájába.

Grózinger Aí. József.

Shunami SMomo:
Mafteach hamaftechot

Bibliography of jewish bibliographies.
Jerusalem, 1936■ P rix 30 Shillings.
Anatole France mondta, hogy leg

kedvesebb olvasmányai közé a kata
lógusok, a könyvjegyzékek tartoztak. 
E véleményével nem áll egyedül, mert 
nagyon sok, könyvek között, tudo
mányának élő ember vallja ugyanezt. 
A jó katalógus széleskörű kilátást 
nyújt a szellemi termékek világába, 
a többet-tudás vágyát gerjeszti az 
olvasóban és fokozza az érdeklődé
sét. Jól tudják ezt a könyv terjesztői, 
a kereskedők és sűrűn bocsátják 
közre könyvjegyzékeiket. A Könyv
jegyzék egyik ága, hajtása a biblio
gráfia, amely egy speciális kérdéssel 
foglalkozó irodalmat, könyvek, mű
vek, dolgozatok jegyzékét állítja ösz- 
sze. A szaktudás nagy hasznát veszi 
ezeknek a bibliográfiáknak, mert ben
nük együtt találja az őt érdeklő kér
désről szóló irodalmat. A tudomány 
világában ez az irodalom szinte át
tekinthetetlen. Csak nagy és gazdag 
könyvanyaggal rendelkező könyvtá
raknak van módjuk a bibliográfiákról 
összefr/glaló, áttekinthető katalógust 
összeállítani. És ha e nehézségek 
fennállanak a tudományoknál általá
ban, akkor többszörös nehézséggel 
iár egy zsidó bibliográfiákról szóló 
jegyzék összeállítása.

A kulturvilág minden zugában és 
annak minden nyelvén jelennek meg 
a könyvnyomtatás első lépése óta 
zsidó tárgyú művek, amelyek óriási 
terjedelmű sokfelé szétágazó iroda
lommá nőttek. Az egyes kérdéseket 
tárgyaló bibliográfiák felszaporodtak 
és épen geográfiái szétszórtságuk 
miatt alig tekinthetők át. Emberfölötti 
munkára vállalkozott tehát Shunemi, 
amikor ezt a müvet tervbe vette. 
Mint a Hebrew Union College könyv

tárosa Cincinatiban, megfelelő szak
értelemmel felfegyverezve fogott e 
munkához és vállalkozása csak azért 
sikerülhetett, mert a jeruzsálemi 
egyetemi könyvtár gazdag anyaga 
mellett a new-yorki rabbiképző, a 
new-yorki községi, a washingtoni 
kongresszusi, a párizsi nemzeti és a 
boroszlói rabbiképző könyvtárait is 
átkutatta. A 400 oldalas munkában 26 
fejezetben 2078 címben ad szerző át
tekintést a zsidó tárgyú bibliográ
fiákról. Az enciklopédiáktól kezdve a 
könyvkereskedői katalógusokon át 
egész a kéziratok jegyzékéig minden 
ország könyv an 3̂  a gát felöleli, ahol 
zsidók élnek. A munka nag3Tságáről 
fogalmat adhat a történelmi biblio
gráfiák adata- 28 ország zsidóságáról 
11 n3relven írt bibliográfiákat közöl 
a könyv.

Ilyen műnél természetesen el nem 
kerülhetők a hiányok. Szerző tudatá
ban van műve e hézagosságának és 
ezért fel is kéri a könyv használóit, 
hogy e hiányok pótlásán közremű
ködjenek. E felszólításnak teszek 
eleget azzal, hogy néhány, a könyv
ből kimaradt magyar zsidó vonatko
zású bibliográfiát itt feljegyzek:

Friedmann Dénes: Mutató az Izrae
lita Magyar Irodalmi Társulat hu
szonöt évkönyvéhez 1895— 1918. 1929. 
(Szemere Samu: Évkönyv, Budapest, 
1930- 349. 1.)

Ősziem Rózsa: Zsidó újságírók és 
szépírók a magyarországi német
nyelvű időszaki sajtóban, a , Pester 
Lloyd“  megalapításáig, 1854-ig. Buda
pest, 1930.

Venetianer Lajos: A magyar zsidó
ság története. Budapest. 1922.

Zsoldos Jenő: Weisz Miksa iro
dalmi működése. (Harminc év Isten 
szolgálatában, Budapest, 1925, 8. 1.)

Salgó László: Weisz Miksa irodal
mi munkássága életének utolsó esz
tendeiben, 1925— 1931. (Magyar Zsidó 
Szemle. Budapest, 1931, 48. évf.
1315- 1.)

Katalógusok:
Katalog der Bibliothek des verewig

ten Ludwig Blau. Budapest, 1936
Fortgang L.: Anzeiger für jüdische 

Literatur. Katalog 2- Kassa, 1907.
U. a.; Krakauer Anzeiger für jüd. 

Literatur. Katalog 2—3- Krakau, 1910
Ide sorolhatók még a budapesti 

rabbiképző évi értesítőiben közölt
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jegyzékek a beszerzett és ajándékba 
kapott könyvekről.

Végül külön ki kell emelni a vastag- 
kötet gyönyörű tipográfiái kiállítását, 
a héber és latin betűs szöveg szépsé
gé i Dicséretére válik a mű kiadójá
nak '• a jeruzsálemi héber egyetemnek.

Widder Salamon.

Kozocsa Sándor: A Zalán
futásának első kiadása

Szövegkiadás bevezetéssel. Régi Ma
gyar Könyvtár 4L sz. Kiadja a Ma

gyar Tud. Akadémia, fípest, 1937.
Gyulai Pál Vörösmarty-kiadása és 

klasszikus Vörösmarty-életrajza után 
irodalomtörténeti időpontunk Vórös- 
marty-szemléletének — az átszínező 
szándékú tanulmányok megállapítá
sain és a részletkérdések megoldásá
ból származó adatismereteken túl — 
elsősorban két jelentős és módosító 
érdekű kiadvány eredményeit kell 
vállalnia: 1926-ban jelentek meg Bri- 
sits Frigyes gondozásában Vörös
marty kiadatlan költeményei. Ez a 
gyűjtemény a lírai költő útraindulá- 
sának szellemi hátterét tette ellen
őrizhetőbbé. De a véletlen kegyelme 
az epikus Vörösmarty ícjlődéstörté- 
hetének kezdeti korát is közelebb 
hozta a megismeréshez- A Nemzeti 
Múzeum nemrégiben vásárolt Vörös
marty kézirataiból Kozocsa Sándor 
gondos és sokszempontú tanulmány 
kíséretében kiadta a Zalán futásának 
első kidolgozását.

Kozocsa Sándor bevezető értekezé
sében hármas vonalon sorakoztatja 
föl észrevételeit és megfigyeléseit. 1. 
Az eposz irodalomtörténeti körülmé
nyeit ismerteti. S igyekszik valószí
nűvé tenni, hogy a mű születésének 
keletjelző évszámát a köztudatban 
megszilárdult 1823. esztendőről az 
1818—22. évközre ke1! átvennünk: hogy 
az eredeti cím- Árpád gvőzödelme a 
Titeli síkon. Katona József Bánk bán
jának ajánlósorai nyomán változott 
át Zalán futására; hogy a Hadúr 
istennevet Vörösmarty nem Aranyos- 
rákosi Székely Sándortól vette, ha
nem egy 1817-ben megjelent német 
versből. 2. Esztétikai rámutatásokban 
hívja föl a figyelmet Vörösmarty al
kotó munkájának változó-módosító 
mozzanataira, mint csiszolódik a köl
tő tolla alatt költőivé egy-egy gon
dolat nyelvi formája, miként fedezhe
tők fö] a félbenmaradt hexameter

sorokban a teremtő ihlet elillanó pil
lanatai. 3. Filológiai pontossággal v i
lágítja meg a kézirat s a szöveg- 
kiadás viszonyát, és magyarázza fel
dolgozó módszerének szempontjait.

Maga a szöveg gazdag irodalom- 
történeti vizsgálódásra ad alkalmat. 
Nyomon lehet követni, minő utat tesz 
meg Vörösmarty egy-egy kifejezése, 
jelzője, szókapcsolata az első fogal
mazástól a végleges szöveg megjele
néséig, hogyan változtat, javítgat a 
költő a széphangzás törvényei sze
rint az eposz nevein, milyen áhítatos 
akarással tesz eleget a belső zeneiség 
parancsának. — mint harcol önmagá
val tudatos költőiségének diadaláért.

Ezeknek a kérdéseknek felvetését 
és későbbi megoldását végső fokon 
Kozocsa Sándor nagy körültekintés
sé! készült kiadása teszi lehetővé. 
Mindvégig következetes tárgyilagos
sággal támogatja feladatának célkitű
zéseit. Tudományos magatartása tö
retlenül érvényesül. Talán épen emiatt 
nem érezzük k i bevezetőjének iroda
lomtörténeti adatai mögül a felfede
zés örömét. Ezzel a meggyőződés- 
tudattal adósunk maradt.

Zsoldos Jenő.

H. J. Schoeps: Zur jüdisch-
religiösen Gegenwartslage

Vortrupp (Jüd. Buchverlag) 
Berlin, 1938.

A nyugati zsidóság vallási helyzet
képét festi őszinte és leplezetlen mó
don H. J. Sciioeps e tanulmányában. 
Nyilván a gazdasági és politikai vál
ság tette időszerűvé e problémát is, 
és könnyen lehet, hogy e közvetítő 
ok nélkül talán már problematikus 
sem volna a zsidóság számára a ma
ga hite, amely a XIX. századi eman
cipáció óta egyre légneműbbé és 
illanóbbá desztillálódott az általános 
materialista és pozitivista világszel
lemben, olyannyira, hogy ma zsidó 
bitről, a vallásos életérzés elevenen 
élő, alkotó és teremtő lelki folyama
táról ?z e^nancinnit-assz'milált, mű
velt Nyugaton már beszélni sem V- 
het- A századforduló természettudo
mányos világképe a zsidóságot is k i
szakította a középkor örökségéből: a 
theonom képzetvilágból, Isten nél
kül élt és épen ezért illuzórius az a 
felfogás, amelv a megtérés- (tesubah) 
ben látja a zsidóságnak vallási újjá
születését. A mai zsidó generációnak:
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— Schoeps szavaival élve — „po- 
gány-zsidóságnak“  nincs kihez, mihez 
visszatérnie. A nyugati zsidóság szá
mára zsidónak lenni már nem jelenti 
az örök időtlenben: Istenben való 
élés eleven tudattartalmát, hanem 
legföllebb a pogány életérzésnek egy 
történeti születés-folyamat végzetes 
rendeltetésében való tudatossá válást. 
És Schoeps fölveti a kérdést, hogy 
ebből a színtelen és merőben zsidót- 
lan. sivár lelki valóságból miképen 
szabadulhat ki a ma zsidósága, és 
azzal felel, hogy szakítani kell min
den téren az „als ob“  fictiójával.

A második templom pusztulásával 
kezdődik az „als ob“  a zsidó törté
nelemben- Úgy él a zsidóság kétezer 
éven át „mintha“  még állna a temp
lom. Az áldozattal egyértékü tora- 
tanulmány, jótékonyság, ima annyi, 
mintha áldozatot mutatna be a zsidó
ság a képzelt, de a képzeletben eleve
nen élő templomban. Ez az „als ob“  
megmentette ugyan a zsidóságot, v i
szont a zsidó valóságot egv üres 
absztrakcióvá szellemíteíte. Tagadha
tatlan, hogy ez a teljesítmény na
gyobb volt mint Nagy Sándor biro
dalomalkotása és mint ^a Caesarok 
impériuma, de csak addig, amíg a 
zsidó számára a törvény (micVah) 
nem fikció volt, hanem élő-eleven 
életforma. Ennek az életformának pe
dig középponti rugója a hit volt. 
amely a modern nyugati zsidóból 
már régen kiveszett. Mi pótolhatja 
tehát az asszimilált zsidóban; ezt a 
pótolhatatlan, végtelen életérzést? Mit 
felelhetünk néki arra a kérdésre, 
hogy miért zsidó ő? Mi tartotta ösz- 
sze a zsidóságot kétezer éven át? 
Tán a risusz, a világ tajtékzó gyű
lölete- Ennek ugyan kevés köze van 
a hithez. Erre a kérdésre — mondja 
Schoens — osak a kiválasztottság és 
a böri"Z, az ábráhámi szövetség 
szakrumentális bizonyosságával felel
hetünk. A börUz által válik a zsidó 
ember nemcsak részesévé a szövet
ségnek, hanem egyben egyidejűvé az 
Ábrahámmal kötött szövetség aktusá
val-, amely időtlenül él és időtlenül 
élővé teszi a zsidóságot. Ez a szövet
séggel való egyidejűvé-válás ébreszti 
rá a zsidót arra az objektív történeti 
tényre.^ hogy ő külön test a népek 
tengerében. Ezt a történeti ténvt pe
dig félreérthetetlenül megjósolta a 
Tóra- Ha semmit sem, 'de ezt el kp" 
hinnie minden modern, nyugati zsidó

nak. Ez még nem hit ugyan, de el
vezethet a hithez és íegfőkápen a 
Tóra törvényének hiteléhez. A leg
több nyugati állam zsidósága már le 
is vonta, vagy ha még nem, de előbb- 
utóbb le fogja vonni e tények egyet
len lehetséges következményét; visz- 
szatér a Tóra törvényéhez. Sőt; egyes 
helyeken már meg is indult ez a fo
lyamat, amely a zsidóság lényegének 
objektív-történeti alakját és alkiotó 
formáját nem egyéni, hitbeli gyönge- 
ségeknek megfelelően reformálja, ha
nem a közösségeket és annak intéz
ményeit, mint hordozóit a vallástör
vénynek alapjaiban orthodox-szá ala
kítja. A közösség konzervativizmusán 
túl azonban az egyén számára a leg
teljesebb liberalizmust biztosítja.

A zsidóság ma sokféle rögös úton 
jár, de valamennyi út csak egy fel
szabadító cél felé vezethet. E cél: a 
Tóra törvényeiből annyit kiragadni, 
amennyit élő hittel meg tud valósí
tani. Ez az egyénen túl fekvő egye
temes cél: a zsidó életérzés megiz- 
mosításának. a zsidó hit újjáterem- 
tésének egyetlen, eredményesen já r
ható útja fölött lebeg.

Schoeps e kis tanulmányában, mi
ként címe is mutatja, csak helyzet
képet fest, mégpedig szomorú helyzet
képet a ma zsidó emberének Istentől 
elszakadt, elárvult leikéről. Inkább 
cfsak tényeket regisztrál és problémá
kat vet fel, de az orvoslásnak igazi 
módját és eszközét nem meríti ki. 
Legföllebb csak az utat jelzi a cél 
felé- Ennek okát abban látjuk, hogy 
a zsidó vallási helyzetképről való 
mondanivalóját inkább történeti, mint 
lélektani síkon mozgatja. Helyesen 
ismeri föl a vallás közösségteremtő 
erejét, szociális funkcióját és ezen 
keresztül véli elvezethetni a zsidó 
embert a hitnek transcendens értel- 
metadó, magyarázó elvéhez: Isten
hez. És ha igaz, amiképen az, hogy 
a vallás lelki szükségképiség ősi, 
metafizikai szomiúsága a léleknek, 
úgy bizonyos, hogy korunk nagy 
szellemi-lelki válsága közepette a zsi
dó ember akár a Schoeps-jelölte úton, 
akár másmilyen utakon, de előbb- 
utóbb eljut a legmagasabb értékérvé
nyességek szellemi világához. Ennek 
minden föltétele annyira együtt nem 
volt már évszázadok óta, mint épen 
napjainkban.

Kohn Zoltán.
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Komlós Aladár levele
Szerkesztőségünk Komlós Aladártól 

a következő levelet kapta.
Igen tisztelt Szerkesztőség! 
Tisztelettel kérem, hogy az ismer

tetéssel kapcsolatban, mely „írók  és 
elvek“  című tanulmánykötetemről b- 
Lapjuk jau.-ftjbr.-i számában Keszi 
Imre név alatt jelent meg, alábbi 
helyreigazító nyilatkozatomat közzé
tenni szíveskedjenek. Tudom, mindig 
tragikomikus, ha egy szerző ellenbe- 
rálatot ír. De nem is szándékom ez. 
Még csak vitatkozni sem óhajtok k r i
tikusommal- Mindössze arra kérek 
helyet, hogy visszautasíthassam va
lótlan állításait és sértő gyanúsí
tásait:

1. K. I. szerint könyvem alapvető 
fogyatékossága, hogy igyekszem 
,-a sórstalaiig (a zsidóság vállalásáig) 
el nem jutni“ . Ennek szerinte főb’zo- 
nyítúka hogy a) „Komlós zsidója 
Zsolt Béla“ , ez , a nagyon középsze
rű író“  és hogy b) Pap Károlyról v i
szont hallgatok. Ismétlem, nem vitá
zom K. I.-vel s ezért nem vetem fel 
a kérdést, valóban döntő ismérve-e 
egy esszéista zs'd t öntudatának, írt-e 
már Pap Károlyról, vagy sem. Még 
arra sem hivatkozom, hogy véletle
nül már évekkel ezelőtt lándzsát tö r
tem a Zsidó sebek és bűnök szerzője 
mellett, s akkor egy másik zsidó lap 
ép emiatt vonta kétségbe jó zsidó vol
tomat. De K. I--nek az az állítása, 
hogy könyvem szerint Zsolt Béla az 
én zsidóm merő kitalálás- En 
ugyan, korlátái és tévedései ellenére, 
valóban nagyrabecsülöm ezt a tehet
séges írót és rendkívüli publicistát 
Csakhogy könyvemben pusztán azzal 
a lelkiséggel foglalkoztam, mely Zsolt 
regényeiben nyilatkozik még, s e- a 
lelkiség idegen nekem. Kemény ítéle
tet mondtam fölötte s a legélesebb 
határvonalat húztam közte és ma gém 
között. Könyvem 147—148- és 115— 
123. lapjain foglalkozom a Bellegarde 
szerzőjével: az olvasó megítélésére 
bízom, igazolja-e könyvem egyetlen 
sora is K. I azon alaptételéh hogy 
ón Zsolt zsidóságával azonosítom ma
gam. De ez még hagyján. Amit V. itt 
rámfog, m 'g csak légből kapott, de 
nem becsületbevágó.
_ 2. Ám a Libanon cikkének azon ál

lítása, hogy irodalmi ítéleteimet a 
Szén Szó című folyóirat fmelvnek 
mellesleg neve sem fordul elő köny

vemben) recenziója befolyásolta, már 
kritikusi tisztességemre is sértő. Nem 
kevésbé az a vádja, hogy könyvemben 
álzsidó olcsó iparlovagok nevét bo
rítom glóriába. K. I. óvatosan elhall
gatja- de cikkéből sejthető, hogy itt 
megint Zsoltra és a Szép Szó szer
kesztőire: Ignotus Pálra és Lejtő Fe- 
rencre gondol. Kár a túlzott óvatos
ságért; e ,,íejtőference.k“  becsmér
lése ma nem tartozik a rossz befek
tetések közé.

3. Nunc venio ad fortissimum. K. I. 
az új népiességről szóló cikkemben 
kifejtett álláspontomat részben azzal 
magyarázza, hogy a kelleténél többre 
becsülöm a ..fejtőferencek“ véleményét 
s általában a Szép Szó című folyóirat 
recenzióját. Nos, ez a cikkem 1933- 
ban került először felolvasásra a 
Vajda János Társaságban és 1934-ben 
jelent meg az Erdélyi Helikonban, 
mikor Fejtő Ferencnek még hírét sem 
lehetett hallani és a Szép Szó című 
folyóirat nem is létezett. De K. I.. 
szerint e cikkem felszínes objektivi
tása mögötti ellenszenv lappang, „ősi 
és vérségi ellenszenv az újnacionális 
irányzatokkal s z e m b e n Én ugyan 
nem értem egészen, hogy lehet ősi 
ellenszenvet érezni egy újszerű irány
zattal szemben; de úgylátszik, azok 
szerint, akik kellő mélységig jutottak 
sorstalajukban, a zsidó vérség erre 
a csodára is kénes. Azt hiszem, ezzel 
a felfogással mégsem szükséges vitá
ba száHnom, a Libanon olvasóinak 
többsége egyelőre aligha van azon a 
véleményen, hogy a zsidó cmh • 
vérségiénél fogva ellenszenvvel v i

seltetik a nacionalizmussal szemben. 
Lehet ugyan, hogy K. I. nem a na
cionalizmust érti az ,,újnacionális 
irányzatok“ -on, hanem a divatos fai- 
védelimet- Ha nacionalizmust ért rajta, 
az egész zsidóságot bántotta meg a 
legdurvább módon, a másik esetben 
viszont — amely nem valószínű, hi
szen könyvemben a fajvédelmet se- 
holsem érintem — nem értem, miért 
kívánja, hogy ezért lelkesedjünk. 
Meg kell hát kérdeznem K. I.-t: me'v 
mondataimra, vagy akárcsak mely 
szavaimra alapítja azt a vádját, hogy 
bennem ellenszenv él az újnacionalP- 
musnak bármely értékes fajtájával 
szemben s hogy ez az ellenszenv vér
ségi eredetű. Akárhogy is, ez a vád 
megint súlyosan sértő. Míg tehát K-T. 
meg nem mondja: a) kritikai működé
sem melyik ténye igazolja azt az állí
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tását, hogy irodalmi ítéleteimet a Szép 
Szó vagy bármely más folyóirat re *̂ 
cenziója befolyásolta, b) könyvem 
mely szavai alapján állapította meg, 
hogy álzsidó ipariovagok nevét borí
tom glóriába és c>) hogy ellenszenvvel 
viseltetem a nacionalizmussal szem
ben, addig állításait valótlanoknak

Hars László : Keress egy másik csilla
got. (Szerző kiadása, Bp. 1937.) Har
mincon innen van, annak a háború 
utáni nemzedéknek a tagja, amely a 
zűr-zavar kellős közepén a világ lár
májában keresi saját hangját. Legen
dákba süllyedt időkért gyötri a hon
vágy, amikor még kávéházi asztalok 
körül tömörültek a költők és bohém 
közösségben élitek. Régen szétzíillött 
a hónaposszobák könnyű romantikája 
és felbomlott a művészasztalok rend
je, a mindennapi ihlető feketekávé- 
adagok égető anyagi problémává vál
toztak át.

Küzködik az anyaggal, birkózik a 
formákkal, a fák még eltakarják az 
erdőt, a rímek csengetyüi elnyomják 
a szív dobogását. Még gyakran a 
hetyke gesztusok a fontosak neki, 
még gyakran külsőségek felhői von
ják el a figyelmet a lényegről, de itt- 
o'tt néha már érzés és gondolat össze
ütközik és a robbanás nyomán íel- 
villám lik a vers. (Fák a viharban, 
Keress egy másik csillagot, Büntetés-)

Vergődő ifjúságában keserű gúny- 
nyai nézi az elaggott Európa ráncos 
arcát és ha a természetet szemléli, 
attól fél. hogy a szép tájra rá ijeszt 
és az rémült bogárként merev lábak
kal elterül és halottnak tetteti magát. 
Rokonszenves egyéniség Hars László. 
Nem akkor csillan meg igazi arca 
versei tükrében, amikor erejét fitog
tatja és papírmasé súlyokat emelget, 
hanem akkor, amikor önfeledten kó
sza kedvvel vázol fel gvorsan egv- 
egv képet a ceruzája, néhány vonás
sal, nem többel és nem kevesebbel, 
mint amennyi kell. Bród.v László.

Sós E^dre: Becsapott ajtók előtt.
< Periszkóp-kiadás. Bpest, 193$) Sós 
Endre eleven tollal megírt röpiratá- 
ban a mai magyar zsidóság sorskér
déseinek ismert és rejtett mozzanatai
ra hívja föl a figyelmet. Feszült

minősítem és a leghatározottabban 
visszautasítom-

Soraim közléséért a t. Szerkesztő
ségnek köszönetét mondok,

Budapest, 1938 április 3.
kiváló tisztelettel: 
Kondás Aladár.

szemlélődéssel tartja számon a világ- 
események zajlásáü s állítja a törté
nések sodrába a zsidóság időszerű 
helyzetének jelenségeit- Mondaniva
lóinak száguldó lüktetésével mintegy 
éreztetni akarja, hogy a zsidó jövő 
biztosításának feladatait sürgősen 
meg kell oldani. Termékeny és ered
ményes kultúrmunkát sürget, hogy 
megnövekedjék a zsidóság-tudat ere
je; a zsidóság szereplés-történetének 
megírását követeli, hogy közvetlenül 
lemérhető legyen a magyar zsidóság 
teremtő értéke gazdasági, irodalmi 
és szellemi életükben. Tanácsokat 
ad, terveket, gondolatokat vet tol. 
Köztük régóta esedékes tartozásunk 
kiegyenlítését hangsúlyozza: fel kell 
derítenünk a magyar irodaion! és 
a zsidóság kapcsolatának, a biblia és 
a magyar irodalom érintkezésének, a 
magyarság és a zsidóság szellemi 
kölcsönhatásának területeit. Sajnos, 
ezeket a hiányokat nehéz lesz Pótol
nunk. A mai viszonyok között kj szá
míthat egy új tudós-nemzedék mun
kásságára? De addig is: össze kel! 
állítani a magyar zsidó irodalom bib
liográfiáját annak igazolására, hogy 
ezen a téren a múltban már megtör
téntek a komoly kezdeményezések-

V—M—>
Vincze László : Módszertani elgondo 

lások a német nyelvtan tanításához.
Különlenyomat A Cselekvés Iskolája 
1937—38. évi 3—4. számából. A mo
dern nyelvek didaktikusaival szem
ben, akiket a latin nyelvtan kategó
riái tartanak bűvkörükben, ez a dol
gozat azt hangoztatja, tiogy a nyelv
tani szabályokat és tényeket a lehető 
legegyszerűbb formában kel! k őze! 
hozni a tanulókhoz. E célból minden 
mesterkéltség kizárásával figyelemre
méltó módszertani megoldást ajánl a 
főnév, melléknév és ige ragozásának 
tanítására. —n.
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Rubinyi Mózes: Báró Wesselényi 
Miklós naplójából. ( K i r á l y i  Magyar 
Egyetemi Nyomda, Budapest) Vajthó 
László Magyar Irodalmi Ritkaságok 
c. sorozatának 40. köteteként adta ki 
az Izabella-utcai felső kereskedelmi 
iskola ifjúsága Rubinyi Mózes irányí
tásával báró Wesselényi Miklós nap
lójának egy részletét. A kiadvány 
kegyelefies cselekedettel időszerű gon
dolatot valósított meg: az iskola 
névadó nagy magyarjának emlékét 
idézi s egyúttal a pesti árvíz száza
dik évfordulója alkalmából a közvet
len élmény lehetőségét nyújtja Wes
selényi Miklós emberi értékeinek 
megismeréséhez. Rubinyi Mózes jeles 
bevezető tanulmánya eredményesen 
tájékoztat a Wesselényi-nemzetség 
két rendkívüli egyéniségéről: az idő
sebb Wesselényi Miklósról és fiáról, 
az árvízi hajósról. Drámai elevenségű 
képekben jeleníti meg alakjukat s ér
zékelteti jellemük sajátos vonásait. 
Élettörténetük néhány apró mozzana
tán át teljessé lesz viszonyuk önma
gukhoz és a környező világhoz. A 
napló szövege a közvetlen hang ere
ién rögzíti meg Wesselényi hősi ma
gatartásának pillanatait, állítja egy
más mellé az árvíz helyrajzi kö iü l- 
ményeit s teszi ellenőrizhetővé egy 
nemes magyar főúr önfeláldozó nagy
ságát és leplezetlen őszinteségét. A 
kiadványhoz Bankó Lajos írt lendü
letes előszót és Tamás Tihamér han
gulatos alkalmi ódát. A régi utca

Munkácsi Bernéi emlékezete
Az Országos Néptanulmányi Egye- 

sületi 1938. március 24-én tartotta a 
Fészek Clubban Munkácsi Bern'át 
emlékének szentelt: ünnepi ülését.

Vikár Béla ünnepi megnyitójában 
Munkácsihoz fűződött barátságáról 
beszélt.

Balassa József, a Magyar Nyelvőr 
szerkesztője, az Egyesület ügyvezető 
alelnöke „Munkácsi Bernát a tudós és 
az ember“  címmel tantott előadást- 
Mi, akik személyesen ismertük a 
Mestert, sohasem leszünk képesek 
róla, mint múltról beszélni — mon
dotta Balassa. Előadásában Munkácsi 
életének és szellemi fejlődésének ma
gyarázó mozzanatait kereste: Munká-

nevek magyarázata a jegyzetrovat
ban: elszigetelten is érdekes össze
állítás.

Zs. J.

Ch J. Schlesinger: Kuntrasz Jesuah 
v’nechamah Bp. 1938. A sorscsapások 
és súlyos lelki válságok elviselését 
egyedül a szilárd hit Isten egyéni 
gondviselésében és a megrendíthetet- 
len istenbizalom teszik lehetővé. Ezt 
bizonyítja a szerző Bac’nja ibn Pa- 
kuda „A  szív kötelességei“  c. könyvé
nek „saar habitachon“  fejezete nyo
mán, amelyet szakavatott hozzáértés
sel válogat ki, a hagyományos másál 
és m’lica eszközeivel fűszerez s ügye
sen csoportosít. Az előadásmódban 
Jehuda Halevi ,,Kuzarijára“  vagy 
még inkább J. Breuer „U jkuzariájá- 
ra“  (Frankfurt, 1934) emlékeztetve, 
párbeszédes formában sorakoztatja 
fel meggyőző erejű súljms érveit a 
megíántoríthatatlan bitachon (biza
lom) világ- és emberboldogiíó hatal
ma mellett. A hitetlenség ingoványá- 
ba merült Dóri (ez a dialógus egyik 
szereplőjének neve) meghajlik a ké
telkedés érveléseit megcáfoló bizonyí
tékok előtt1 és eddigi tévedéseit be
látva, a lelkileg kiegyensúlyozott em
berek hitéletét éli. A mai világkrízis 
szenvedései alatt roskadozó hagyo
mányhű olvasótábor igaz lelki öröm
mel főéin forgatni a kis füzetet, 
amelyből sok megnyugvást és vigaszt 
meríthet. (G. M. J.)

esi gimnazista korában még a Nyelv
tudományi Közlemények, a Magyar 
Nyelvőr létezéséről sem tudott, má
sodéves bölcsésztanhallgató korában 
viszont már nyelvészeti tanulmány
utat tesz és e kutatás eredményeinek 
feldolgozását az Akadémia jutalmaz
za. Hogyan érthető ez? Balassa itt 
Jókai egyik regényhősének hatására 
utalt és megrajzolta azt a fejlődést, 
amelyen az „Eppur si muove“  Ba^kó 
Pálja Munkácsi lelkében keresztül 
ment. Barkó Pál öntött Munkácsiba 
lelkesedést és ültette el benne a hon
vágyait a magyarság bölcsője után, 
bár Munkácsinak sejtelme sem volt 
arról, hogy Jókai regényének tudós 
professzora Lugosi Józseffel azonos
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Figyelő

és hogy Barkó Pál alakját a költő 
Reguly Antalról, arról a magyar 
nyelvészről mintázta, aki először iárt 
keleti nyelvrokonainknál. M ikor Mun
kácsi az egyetemen tudomást szer
zett Reguly fáradságos és önfeláldo
zó fu ta tó  útjairól# akkor állmainak 
regényhőse valósággá vált; maga 
azonosította Barkó Pált Regulyval. 
Munkácsi tudta, mivel tartozik képes
ségeivel, széles tudásával a tudo
mánynak és szinte kiszámította, 
mennyi időt igényelnek tanulmányai, 
mennyi idő alatt dolgozhatja fel az 
anyagát, Tervszerű munkájának ered
ménye. hogy működése kerek egészet 
alkot. Félbenmaradt alkotásai befeje
zésének lehetőségéről féltő lelkiisme
retességgel gondoskodott!. Az Orszá
gos Néptanulmány i Egyesületi nyolc 
esztendővel ezelőtt ünnepelte a mes
ter hetvenedik születésnapját. Ekkor 
a tudós a Példabeszédek szavait idéz
te: „Sok a szándék ez ember szívé
ben de ami az Ur végzése, az telje
sül.“  Az Ur végzése az volt, hogy 
Munkácsi szándékai teljesüljenek.

Kunos Ignác, egyetemi ny. ik . ta
nár „Munkácsi első tanulmányúit ja a 
csángók földjén“  c. felolvasásában 
meleg szívvel, színes 'po'lzissel em
lékezett! meg „ifjúkori kenyerespaj
tásáról“ . Együtt indultak el életük első 
tanulmányújára, együtt járták az oláh 
tájakat s hallgatták a csángók jelleg
zetes magyar beszédét. A fiatal Mun
kácsi lelkesen faggatta a vidék lakóit, 
hogy tőlük tanulmányához minél gaz
dagabb anyagot nyerjen. Már itt k i
alakult benne a módszer, am elvnek 
segítségével élete nagy feladatait 
olyan sikeresen meg tudta oldani.

Az ülés méltó volt a halhatatlan 
mesterhez.

Knöpf ler László.

Emancipációs emlékkiállhás
Az Országos Magyar Zsidó Mú

zeum az emancipáció hetvenéves év
fordulójára kiállítást rendezett. Be
mutatta egykorú emlékek szemlélte
tésével, mi módon ment végbe a zsi
dóság jogviszonyainak országos ren
dezése TI. József bürgerliche Verbes- 
serung-ra célzó rendeletéitől a teljes 
jogegyenlőség törvénybe foglalásáig- 
az 1867:XVII. törvénycikk k irá ly i 
szentesítéséig.

Láttuk itt a fejlődés legfontosabb 
ál’omásait a teljes jogtalanság hely

zetéből — iurium regni incapaces — 
a polgári és politikai jogok teljes bir
toklásáig vezető úton. II. József ren
deletéi, különösen az 1783-as Syste
ma gentis Judaicae regulatio jelzik 
a kezdetet. „Az 1791-ikT országgyűlés 
egyhangúlag elismerő állapotunk ja
vításának szükséges voltát“  és tö r
vénybe foglalja II- József rendeletéi
nek érvényességét a 38- ..De Judaeis“  
törvénycikkben. Egy félszázad után 
követi ezt az 1840-es 29. törvénycikk, 
mely már a nem nemesek jogaival 
ruházza fel a zsidókat. Igaz, még 
némi megszorításokat tartalmaz. Röp
lapról olvashattuk a kiállításon a rö
vid életű 1849-es emancipációs tö r
vényt, amelyet Szegeden az eisö 
népképviseleti országgyűlés utolsó 
ülésén, július 28-án. ..köztapssal“  el
fogadott- Az 1861-es ,-kis szabadság“  
országgyűlés utolsó ülésének napi Má 
ban találtuk Tisza Kálmán határozati 
indítványát az egyenjogúságnak r . 
izraelitákra való kiterjesztéséről. Vég
re az egész kiállítás központjában 
nyert elhelyezést az 1867-es törvé
nyek egyik példánya Ferenc József 
aláírásával és Andrássy Gyula ellen
jegyzésével.

A törvénycikkek mellett feküdtek 
fellapozva az országgyűlési naplók, 
melvek a zsidókérdés egykorú tá r
gyalásait tartalmazták. Legbővebben 
az 1843—44. reíormországgvúlés fog
lalkozott azzal összegyüiíva találtuk 
itt 3i magvar zsidóság panaszait és 
kívánságait tartalmazó országgyűlési 
folyamodványokat 1790-től kezdődo
log Ezek sorában feltűnt Schwab Löw 
pesti rabbi német fogalmazványa, 
amelynek alánján készült az 1840 es 
országgvülé^hez benyújtott kérvénv

A zsidókérdéssel foglalkozó ropha
tok (az 1783. évtől 1867-ig) egy egész 
állványt foglaltak el. Feltűnően bö 
termés volt az enemü nyomtatvá
nyokból 1848-ban. — Az asztalokon 
az 1867. év hírlapjait, a képes- és 
élclapokat láttuk, mellettük a fiatal 
felekezeti sajtó termékeit. — A kiá llí
tott tárgyak (uralkodók, politikusok, 
zsidó vezető férfiak képei és szobrai) 
sorában figyelmet keltettek a nume
rák II. József és II. Lipót kéneméi- 
továbbá egv egyszerű magyar-héber 
szövegű emléklap 1868-ból, amely azt 
a jelenetet ábrázolja, amikor Ferenc- 
József a 67-es törvényeket szentesíti.

Az emancipációs kiállítás csak azt 
a tudatot erősítette meg a szemlélő-

Üáciar*
KtfITVTM*
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F O L Y Ó I R A T  S Z E M L E
Magyar.

Magyar Nyelv. 1938- 1—2. szám.
Zsirai Miklós: Munkácsi Bemeit. 
„Munkácsiban nemcsak az alkotó 
múltat, a nemes emberi és irodalmi 
hagyományok egyik leghűségesebb 
sáfárát, tudományos életünknek egyik 
legnyomósabb egyéniségét siratjuk. 
Neki még lett volna mondani-, kö
zölni-, adnivalója . . . Elárvult ha
gyatékát kegyeletes lelkületű családja 
a Tudományos Akadémia gondjaira 
bízta. Nem lehet kétséges» hogy leg
főbb tudományos testületünk mielőbb 
teljesíti rendeltetésszerű kötelességét. 
Tartozunk ezzel a megboldogult ál
dott emlékének, de tartozunk tudo
mányunk jövőjének is.“

Héber.
Haolam , Jeruzsálem, 5698» 13—15. 

sz. M. M. Breitbard: Szmüló sei Is
rael. A szimbólum lélektanát kutatva, 
megállapítja, hogy a zsidóság lénye
gét nem a Magen David, hanem a 
Menorah jelképezi. — J. Grünbaum: 
Al kivro sei Jósét Lurija■ Megemléke
zés a nemrég elhunyt Josef Luriia- 
ról, aki egymásután több jiddis napi
lap és folyóirat szerkesztője volt Vá
llában és Varsóban. — Askara V Fiie
zer ben Jehuda baununiversitu: Tort- 
siner és Klauzner méltatják Ben Je
huda érdemeit a héber nyelv rena- 
szansza körül, a nagy nyelvújító ha
lálának 15. évfordulója alkalmából. — 
M- Hungarfeld Dávid Roiblumrnl, a 
szerkesztőről s a héber és német .je
les tárcaíróról ír 60. születési évfor
dulója alkalmából.

Rémet.
Monatsschrift für Geschichte und 

Wissenschaft des Judentums. 19.37 no- 
\ ember-december. Kurt Stillschweig: 
Die Judenemanzipation im Lichte des 
französischen Nationalbegriffs. A fran
cia forradalom koráig a „nation ful
ve“  a francia nemzet körében külön 
csoportot alkotott. Napoleon korában 
megindul a „liquidation générale de

la nation juire“ . Ennek a rendkívül 
bonyolult folyamatnak eredménye a 
zsidók emancipációja Franciaország
ban.

Francia.
Revus Juive de Génévé 1938 ja 

nuár. A folyóirat szerkesztője, Josué 
Jchouda, egy hosszabb cikksorozat 
első cikkében a zsidó emancipáció 
folyamatát és eredményeit vizsgálja 
abból a szempontból, hogy mit adott 
az ezeréves zsidóságnak- Az emanci
pációs mozgalom győzelme a rabbi- 
nizmus és a zsinagóga csatavesztését 
jelenti. A németországi nemzeti szo
cialista uralommal végétért korszak 
Mendelssohn Jeruzsálemével kezdő
dött. Ekkor született meg egy zsidó 
filozófiai irodalom, amely igazolta 
Izrael öngyilkosságát azt hirdetve, 
hogy a zsidóknak szétszórtan kell 
maradniok a világban, hogy a mono
teizmust terjesszék, amelynek egyéb
ként elveszítették igazi értelmét az
zal, hogy egy névtelen és alaptalan 
moralizmussá szűkítették. — G. 
Scliolcm a zsidó miszticizmus kutatói 
részére tűz ki feladatokat. — F. 
Schurmann a libanoni köztársaság
ban lát lehetőségeket a zsidó gyar
matosítás részére. — Megdöbbentő 
egy XVII. századi spanyol autodafé 
leírása, eg3’’ szemtanú, Mme d’Aulnoy 
emlékirataiból. — Szépirodalom: Ed
mond Fleg egy szép költeménye. - 
Március. A számból emeljük ki B. 
Schönberg: A kereszténység maga
tartása Izraellel szemben c. cikkét: a 
zsidóságról, mint „a kereszténység 
tanújáról“  szóló tételt vizsgálja. Az 
Egyháznak ezt a tételét mind a zsidó 
állam maradéktalan megvalósítása, 
mind egy általános zsidó emancipáció 
megdöntehé. — Ben Biliéi a XX. szá
zad új gettóiról ír, amelyekből csak 
a zsidó szellem hiányzik. — J. Je- 

•houda említett cikksorozata folytatá
sában az Alliance Israelite fejlődését 
rajzolja meg. amelynek folyamán ál
talános zsidó szervezetből lassan 
francia szervezetté zsugorodott Össze.

ben: nem a nagylelkűség és a liberaliz
mus egy önfeledt pillanatában juttatta 
polgári és politikai jogaihoz, a zsidó
ságot a magyar törvényhozás» hanem

hosszú fejlődési folyamat természe
tes eredménye volt az 1807 :XV II. 
törvénycikk megalkotása •

G. /-.
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Humanista zsidószemlélet.

A humanizmus az európai kultúra leggazdagabb és legmoz
galmasabb korszakai közül való. Hatalmas, termékeny lendület 
hatalmúba kerül az ember s ez magával sodorja a szellem vala
mennyi területére. Nyomában mindenütt jelentősebbnél jelentő
sebb felfedezések járnak. Látóköre egyre tágul. Uj szempontok 
határozzák meg a világhoz, természethez, Istenhez való viszo
nyát. Fölfedezi a kollektív középkori élettel szemben az egyéniség 
fogalmát, hogy aztán az újjászületett egyént szabadabb, tágabb 
keretben helyezze el, a fejlődés vonalának síkjában. A fejlődés 
gondolata is a humanizmus nagy felfedezése. Itt kell a múlt iránt 
való érdeklődés gyökerét keresnünk, amely elvezetett a nyugati 
kultúra őseihez, a klasszikus ókorhoz s azon túl vissza az emberi
ség gyermekkoráig, Keletre. Az út második részének kétségtele
nül a zsidóság volt legjelentősebb állomása. Ez a körülmény rá
ütötte bélyegét mindazokra a különböző irányú és nagyságú 
tényezőkre, melyeknek szintetikus eredője a humanista zsidó
szemlélet.

Első és legfontosabb tényező a történeti zsidóság volt, mely
nek kultúrája a Bibliában nyert maradandó örök formát. Ehhez az 
ősi és hamisítatlanul tiszta forráshoz vissza keletit térnie minden
kinek, aki el akart jutni a nagy kezdetig, aki kutatni akarta a 
keleti, klasszikus, és nyugati kultúra belső összefüggését és meg 
akarta állapítani a fejlődés vonalát. A Bibliát nem kellett felfedeznie 
a humanizmusnak, hiszen az élt, nevelt és tanított keletkezésének) 
időpontjától fogva úgyszólván szakadatlanul.1) Már korán el
hagyta az ősi héber nyelv területét, amikor még hazájában, 
Palesztinában fordították le arameusra. Nemsokkal azután a IV. 
és III. században időszámításunk előtt, születtek meg Egyiptomban 
görög fordításai, melyek közül a Septuaginta lett a legelterjed
tebb. A kereszténység első századaiban hamarosan elkészült a 
testvér latin fordítás az Itala. Ezt követi a III. században Orige- 
nes munkája, a IV. században pedig Hieronymus fordítása, és 
ezeken alapul aztán a katolikus egyház által elfogadott Vulgata 
hiteles szövege. A humanizmus kora azonban a bibliakutatás nagy 
múltját nem tekintette lezárt egységnek. A biblikus örökséget át
vette, de a kész eredmények nem elégítették ki. Még egyszer meg 
akarta tenni azt az utat, amelyen a Vulgata szövegéig eljutottak. 
Ehhez pedig az ősi héber nyelv tanulmányozásából kellett ki
indulnia. Ezen a területen már nem talált kész eredményekre vagy 
járt utakra, mert még ösvényt sem igen vágtak rajta. Ugyan a 
héber nyelv ismerete és kutatása a középkoron át sem aludt ki 
teljesen,2) ha Hieronymus feltétlen tekintélye és hitelessége nem
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Katzburg Ilona:

tette is szükségessé a keresztény teológusok számára, hogy a 
héber forrásokhoz térjenek vissza. Többnyire a nagy egyházatya 
nyomdokain haladtak, sőt bizonyos mértékű szentségtörésnek szá
mított, ha valaki Hieronymus szövegének hitelességében kétel
kedni mert.3) Mégis van középkori gyökere a héber stúdiu
mok iránt való érdeklődésnek, csakhogy az egészen más irányú: 
az ecclesia militans termelte ki, polémikus célok vezették. A tudo
mányos élet központjainak, az egyetemeknek, a szerzetes kolos
toroknak, a püspöki udvaroknak kötelességévé tette a héber nyelv 
tanulmányozását. Sőt az 1334-i baseli zsinat határozatai között 
szerepelj az is, hogy Rómában, Párisban, Oxfordban és Bologná
ban, szóval Európa majd minden nagyobb egyetemén, két-két 
tanárt kell alkalmazni a héber, arameus és kaldeus nyelv tanítá
sára, de csak azért, hogy a katolikus egyház kellő tudományos 
felkészültséggel biztosítsa magának az ellenfelek fölött való győ
zelmet vallási viták alkalmával.4) A humanizmus merőben más 
szempontokkal közeledett a héber nyelv felé. Nem tekintette fegy
vernek: csak a Biblia ősi kultúráját akarta segítségével meg
ismerni és meghódítani a maga számára. A középkori bibliafordí
tások megdönthetetlen tekintélyét nem ismerte el. Vissza akart 
térni az ősi héber szöveghez, mert kétségei merültek fel mind 
Hieronymus, mind pedig a Vulgata hitelességét illetően. A teremtő 
szkepszis igen korán felszínre hozta aízt a gondolatot, hogy az 
Ótestamentumot az ősi szöveg alapján kellene kiadni. Niccolo 
Niccoli vetette fel elsőnek.5) Sikerült is rávennie Poggiot, hogy 
tanuljon meg héberül, azonban a nagy térv természetesen nem 
valósult meg. A probléma mindvégig a humanizmus nagy feladatai 
közül való volt. S mindig kényes kérdés maradt, mert a vele való 
foglalkozás már önmagában elárulta a katolikus egyház dogmái 
iránt való bizalmatlanságot. Csak Era sinusnak sikerült később 
ezt az ellentétet a maga módján kiegyenlíteni. Az Ujtestamentum 
ősi görög szövegének kiadását — amelyben a Vulgata szerzőjé
nek fordításbeli félreértéseit és hibáit igazítja ki — az egyház 
fejének, X. Leó pápának ajánlotta.6)

Más irányban is nagy nehézségek gördültek a héber stúdiu
mok elé. Itt kapcsolódik be a zsidószemlélet szintézisébe a másik 
tényező: a kortárs-zsidóság. A héber nyelvet ugyanis a zsidóság 
a maga szent örökségének tekintette. Azon belül élt, virágzott, 
fejlődött, a kívül álló elől azonban úgyszólván el volt zárva. Nem 
volt meg a teorétikus nyelvi alap, amelyen el lehetett volna indulni. 
Nem forogtak közkézen héber szövegek, szótárak, nyelvtanok. 
Mindaz, amit a középkor a héber nyelvről tudott, személyes köz
lésen és tanításon alapult. A humanizmus számára is ez volt az 
egyetlen lehetőség. Ehhez a megoldáshoz fordult az elsők közül 
Poggio, aki németországi útja idején egy neofita irányítása mel
lett sajátította el a héber nyelv elemeit. Zsidók tanítványa volt, 
mint látni fogjuk, maga Reuchlin is és az ő koráig mindenki, aki 
a héber nyelv iránt érdeklődött. Az érdeklődők száma pedig igen 
nagy volt, jóllehet nagyon sok volt az előítélet is, amelyen tűi
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M e tt  tenniök magukat. Hiszen annak a közösségnek nyelvével 
és irodalmával foglalkoztak, amelynek képviselői a diaspora első 
éveitől kezdve szorongatott helyzetben éltek Európa majd minden 
országában. Megélhetési lehetőségeiket mindenütt szűk, egyoldalú 
keretek közé szorították. A gazdasági életben betöltött szerepük 
úgyszólván eleve meg volt határozva. A társadalmi életben nem 
igen jutott hely számukra, a körülöttük nyüzsgő tudományos és 
irodalmi áramlatokba pedig lehetetlen volt bekapcsolódniuk. Eze
ket a külső és önkényesen emelt akadályokat hamarosan átugrot
tak s a héber nyelv, a biblikus irodalom tisztelete és népszerűsége 
nőt tön nőtt. Nemcsak a klasszikus latin és görög magasságáig 
emelkedett, hanem hamarosan el is hagyta azokat. Voltak, akik 
a klasszikus nyelvek tanulmányozását is háttérbe szorították 
volna a héber kedvéért, melynek eredete Mózesig vezetődik visz- 
sza és mert maga az Isten is ezen a szent nyelven nyilatkozott 
meg a biblikus időkben. Sőt többen felvetették azt a gondolatot, 
kapjon helyet a héber a katolikus egyház szertartásai között is. 
Más hatással volna az emberi lélekre, ha vallásos áhítatának azon 
a szent nyelven adhatna kifejezést, amelyen egykor az emberiség 
ősei olyan spontán erővel nyilatkoztak meg. (Mirum dictu est, 
quanto vehementius soletur atque veneretur precans hebraice, 
quam si quis graece aut latiné precetur. Vim vividam addunt tibi 
voces sacratissimae, adeoque sonus ille.)7)

Ha ezeket a gondolatokat nem fogadjuk is el általánosaknak, 
kétségtelen, hogy a hébernek nagyon előkelő helyet juttatott az 
új humanista nyelvszemlélet.8) Három szent nyelvet tisztel a hu
manizmus: a hébert, görögöt és latint. Legnépszerűbb ezek közül 
a latin volt. Latinul mindenkinek meg kellett tanulnia, ez, volt a 
tudományos érintkezés nyelve. Közvetlenül mellette áll aztán a 
két másik nagy halott nyelv: a görög és a héber. Az ideál: a homo 
trilinguis, aki ebben a három nyelvben egyformán jártas. Mind a 
háromra tisztelettel tekintenek fel. A nemzeti nyelv jelentőségben 
jóval elmaradt mögöttük. Csak azért fordulnák hozzá, hogy ezek 
megértéséhez közelebb jussanak, vagy hogy valamelyikükkel való 
rokonságát kimutassák. Ebből a Szempontból elsősorban a héber 
jön tekintetbe. Nincs olyan nagy európai nyelv, amelyet ne roko- 
nítottak volna a héberrel ebben az időben. A magyar nyelvtudo
mány történetében különösen termékenynek bizonyult ez a fikció, 
Sylvester János kezdeményezése óta évszázadokon át kísértett a 
héber-magyar nyelvrokonság gondolata.9)

Az a humanista, aki körül és akin keresztül mindez tudatossá 
vált, Reuchlin volt.10) Ha Pellikanus kísérletétől eltekintünk,11) 
úgy őt nevezhetjük a héber nyelvtudomány klasszikus korszaka 
megindítójának. Övé a dicsőség, hogy elsőnek nyújtott a keresz
tény világnak héber grammatikát és megbízható héber szótárt. 
A héber nyelv tanulmányozásában nem vezette sem polémikus, 
sem teológiai, még csak nem is pusztán filológiai szempont. Tudo
mányos koncepciójának középpontjában hatalmas szintézis állott. 
Egységbe akarta foglalni a keleti, görög-római és nyugati-keresz-
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tény kultúrelemeket. Pico della Mirandola gondolatai nyomán 
tovább haladva, arra a meggyőződésre jutott, hogy a kinyilatkoz
tatás nem kizárólag a kereszténységnek jutott osztályrészül, 
hanem görögök és zsidók is részesültek benne. Az újplatonizmus
nak, az újpythagoreizmusnak és a biblikus, kabbalisztikus iroda
lomnak közös a filozófiai háttere. Különösen a héber irodalom tar
talmaz igen fontos forrásokat, amelyeknek segítségével el lehet 
jutni ennek a közös filozófiai gyökérnek az eredetéig. Ilyenformán 
nélkülözhetetlenné vált számára a héber nyelv. Természetesen 
filológiai érdeklődése is hozzájárult. Segítségére volt rendszeres 
nyelvtani képzettsége, a nyelvi kifejezésformák iránt való fel
tűnően finom érzéke. Zsidó tudóssal való személyes kapcsolat nél
kül mégsem tudott kitűzött célja felé haladni. Két zsidó tudósról 
is hallunk, akik tanulmányaiban irányították. Az egyik Jakob ben 
Jechiel Loans volt, III. Frigyes udvari orvosa, akit a császári ud
varban ismert meg (1481) és akinek emlékét a mi számunkra úgy
szólván kizárólag a vele való kapcsolat őrizte meg.12) A Loans- 
sal való találkozás nagy mértékben befolyásolta Reuchlin zsidó- 
szemléletét. Ennek a zsidó orvosnak a személye sok mindenre rá
cáfolt, amit mindenki akarva nem akarva magával hozott, mint 
előítéletet a zsidósággal szemben. Nem tudjuk pontosan, melyek 
azok az ismeretek vagy szempontok, amelyeket Reuchlin tőle ka
pott, kétségtelen azonban, hogy ő maga igen értékeseknek találta 
azokat. Mesteréhez, amint hálás tanítványhoz illik, héber levélben 
fordul, majdnem 10 esztendővel első találkozásuk után,13) hogy 
közölje vele, mekkorát haladt azon az úton, amelyet ő kijelölt szá
mára: Pax pax longinquo et propinquo, Domine mi magister 
Jacobe, dux meus et notus meus, qui desydero, concupisco cer
nere vultum tuum suavissimum ad delectandum de splendore 
vultus tui lucentis, audiendo doctrinam tuam purissimam et nunc 
veni epistolio libello, ut tibi notifioem, quod (laus deo) post reces
sum meum abs te profeci in doctrina mea et perveni ad consecutio
nem magnam, scio laetaberis et gaudebis. . .

Másik zsidó mesterét, Obadja Sfornot,14) olaszországi útján 
ismerte meg Reuchlin (1498). Sfomo orvostudománnyal és filozó
fiával foglalkozott. Héber tudása hatalmas klasszikus műveltség
gel párosult. Ha a tanításban nem is vezette olyan önzetlen ide
alizmus, mint aminő Loans-t, — egy órának egy arany volt az 
ára15) — hatalmas tárgyi tudásával könnyen és gyorsan elvezette 
tanítványát az önálló kutatás lehetőségéhez. Amikor Reucnlin 
ehhez a nagy állomáshoz elérkezett, nem is feledkezett meg egyi
kükről sem. Héber grammatikájának, a Rudimenta-nak ajánlásá
ban büszkén számol be róla, hogy a szent héber nyelvet ettől a 
két tudóstól sikerült elsajátítania: hebraicam ego quoque ac 
sanctam linguam non Hierosolymis neque in publicis Judaeorum 
synagogis, sed a litteratissimis Hebraeis... Jacobo Jehiel Loans in 
Latio autem Abdia Cesinate atque alias a singulis singula expiscatus 
sum.16) Ez az ajánlás a mi szempontunkból egyébként is nagyon 
érdekes. Jellemző módon elsősorban abban a kérdésben kell állást
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foglalnia a szerzőnek, hogy munkájával nem vétett a katolikus 
egyház törvényei és szelleme ellen. V. Kelemen pápa egyik kon- 
síituciójára hivatkozik, amelyben a héber nyelvvel való foglalko
zást megengedi a hívőknek. Megállapítja azután, hogy a keresz
ténység igazi megismeréséhez feltétlenül szükséges a biblikus 
irodalomnak eredeti szövegében való tanulmányozása és a héber 
nyelv elsajátítása. Éppen jókor fog még ehhez a munkához a 
nyugati keresztény világ. A zsidók száma a sok üldözés és meg
próbáltatás következtében egyre fogy. Félő, hogy velük együtt 
nyelvük és ősi kultúrájuk is örökre elvész az emberiség szamára. 
Vállalni kell tehát a szent kötelességet, ezeknek az őrizetét. 
Minthogy nincs mindenki abban a helyzetben, hogy maguktól a 
zsidóktól tanulhasson, a szerző elgördítette ezt az akadályt, ami
kor bátyjának és teológustársainak és minden érdeklődőnek át
adja művét, hogy belőle tanulhassanak. Tudatában van annak, 
hogy ő az első, aki a héber nyelvtudományt a nemzsidó világ 
számára hozzáférhetővé tette és ezért nemcsak kortársai, hanem 
a késő utódok szempontjából is hasznos, érdemes munkát végzett. 
(Quod quum ante me inter Latinos nemo fecisse appareat, spero 
inde gratiam haud mediocrem et apud posteros laudem absque 
invidia non intermorituram consequi.)

A Rudimenta csak kezdet volt, amelyet egymás után követtek 
Reuchlin héberfárgyú munkái.17) Ezek valóban híressé tették ne
vét, de egyben olyan mozgalom középpontjába került miattuk, 
amelyek a nyugodt, háborítatlan munkát lehetetlenné tették szá
mára. Nagy pőrére gondolunk, amelyben kitért zsidóval szemben 
kelt a héber nyelvű irodalom védelmére. Pfefferkorn elméleti tudo
mányos alapot akart volna tőle szerezni Miksa császár zsidó- 
rendelete számára. Reuchlin válasza azonban ennek semmikép 
sem felelt meg, mert mind jogi, mind tudományos szempontból 
elfogadhatatlannak találta a zsidóirodalom megsemmisítésére irá
nyuló barbár-tervet. Ellenfelei részéről hamarosan felhangzott 
ellene a „judaizmus“  vádja és hogy felelete a kereszténység 
ellen irányuló támadás. Pedig filoszemitizmussal alaptalanul vá
dolták Reuchlint. Zsidószemlélete ugyanis nem voltí egységes. 
Bizonyos kettősség jel'lemlzi, az a hagyományos dualizmus, amely 
az ókori görög-római írók óta kísért az irodalomban. Legpregnán
sabb megfogalmazása talán Tacitustól való.18) Reuchlin is teljes
séggel különválasztotta a valóságban körülötte élő zsidóságot 
attól az absztrakt néptől, amelynek nyelvét és irodalmát tanul
mányozta. A zsidóságban a szent tradiciók hordozóját látta, tisz
telettel és bizonyos meghatódottsággal tekintett fel rájuk. Hálás 
volt nekik, hogy az emberiség nagy kincsét, a Bibliát hamisítatla
nul őrizték meg a maguk körében. Ebből a tiszteletből azonban 
vajmi kevés jutott kora zsidóságának s kevés kivételtől eltekintve, 
még kevesebb azoknak az egyéneknek, akik ezt a közösséget alkot
ták. Maga a harc valójában nem is e körül a kérdés körül folyt. 
Elvi ellentétek, világnézetek küzdöttek egymással: a skolasztikus, 
kötött gondolati rendszer került szembe a humanizmus korlátlan

Humanista zsidószemlélet

69



Katzburg Ilona:

gondolkozásbeli és kifejezésbeli lehetőségeivel. Ez az öss'zeütközés 
adott alkalmat az Augenspiegel történeti jelentőségű szatírájának 
megírására, amelyben Reuehlin a humanizmus álláspontjait fog
lalja össze. S amikor Luther ügyének hatása alatt Reuehlin a port 
végső fokon Rómában elvesztette, az a zsidóság problémájától 
már nagyon messzire került. Pervesztesek sem a zsidók lettek, 
akiknek az ügyét Reuehlin látszólag képviselte, hanem Reuehlin 
maga és a humanisták tábora, akik a zsidóságon és Reuehlin sze
mélyén felül a gondolatszabadság ügyét védelmezték a katolikus 
egyház fóruma előtt. Ez a 'humanista tábor nagyon népes volt. 
Európa minden részében akadtak katonái, akiket fegyverbe szólí
tott a nagy humanista közösség. Nem harcoltak valóságos fegy
verekkel, hanem a gondolat és az írás mindenható eszközeivel. 
A hírszolgálat szerepét a levél látta el, akárcsak az antik világ
ban. Levélből szereztek tudomást a nagy per újabb állomásairól 
és ugyancsak levélben fordult mindenki Reuchlinhoz, aki a szólás- 
szabadság ügye mellett akart állást foglalni. (Tanulságos és érde
kes volna ezeken a megnyilatkozásokon végigtekinteni. Ez a 
seregszemle új szempontból közelednék a humanizmus korszaka 
felé is, és csak így lenne teljes az a kép, melyet a humanizmus 
zsidószemléletéről alkotni akarunk.)

Legkiemelkedőbb, legszámottevőbb alakja az európai huma
nizmus szellemi arcvonalának Erasmus. Benne ugyanis formára 
talál mindaz, amit a humanizmus szellemi tartalmának mondunk, 
és ugyanakkor e tartalom sajátos egyéni színt kap azáltal, hogy 
mindent átszűr, felold, kiegyenlít és átegyénít eredeti szellemének 
izzó kohójában,19, az erasmusi széliem belső törvényei szerint.

Azok a látszólagos ellentmondások, amelyekből ez a szellem 
felépül, ezen a területen is felbukkannak. Ami Erasmusnak Reuch- 
linnal való személyes kapcsolatát illeti, arról nem sokat tudunk. 
Személyesen csak egyszer találkoztak, akkor is futólag.20) Ami 
valóságban összekapcsolta őket, az a független tudomány és a 
szabad gondolat ügye volt, az egyetlen cél, amely Erasmus sze
rint kitöltheti a gondolkodó ember életét. A reuchlini nagy pörben 
még sem vállal ennek megfelelő szerepet. A figyelmes szemlélő 
hangján közli Reuchlinnal észrevételeit egy alkalommal London
ból.21) Elmondja, hogy John Colet-tel tárgyalták meg Pfefferkorn 
vádjait, de nevetés nélkül nem tudta őket részletezni (jam risum 
tenere non potui). Amikor pedig Reuehlin defenziójára került a 
sor, úgy tűnt neki, mintha nem is vádlott védekezését, hanem 
ellenségei felett győzelmet arató hadvezér diadalmenetét hallaná 
ki a sorokból. (Mihi videbar, non audire reum pro se dicentem, sed 
victorem de subactis hostibus triumphum agentem.) Harcról azon
ban a valóságban tudni sem akart. Reuehlin részéről sem helye
selte, hogy túlságosan belevetette magát a küzdelembe. Irtózott a 
háborútól minden területen. Szerinte csak azok előtt kedves a há
ború, akik azt még nem tapasztalták. (Dulce bellum inexpertis.) 
Visszariadt a nagy tettektől, mert jól tudta, hogy ezek nemcsak
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építenek, hanem rombolnak is. Belátta, hogy a rombolásra is 
szükség van, de utolsó pillanatban mindig visszavonult a harc me
zejéről. Megmaradt a régi katolikus egyház hívőjének, pedig ő 
volt az, aki annak tekintélyét a legnagyobb mértékben aláásta. 
Megtagadta a reformációt, melynek ő volt! az értelmi szerzője. 
Épenígy Reuchlintól is megvont minden szellemi támogatást, ami
kor látta, hogy a végletes indulatok mind nagyobb és nagyobb 
hullámokat korbácsolnak fel körülötte és higgadt belátásnak nincs 
tere többé.22)

A héber stúdiumok, amelyek védelméből Reuchlin kiindult, 
Erasmus érdeklődési körében amúgy sem kaptak köízponti helyet. 
Biblikus tanulmányai vezették el a héber nyelvhez, melyet a gö
röggel egyidőben kezdett tanulni, de míg egyfelől görög ismeretei 
csúcspontját az Ujtestamentum fordítása és a görög szöveg k ri
tikai kiadása jelenti, héber szövegek tanulmányozásához el sem 
érkezett. Maga számol be róla Reuchlinhoz ’mézett levelében, 
hogy ezen a ponton bizony nem: sok az, amit magáénak mondhat: 
De Hebraicis litteris nihil arrogo mihi quas primoribus dumtaxat 
gustavi labris.23) És valóban, az Ujtestamentum kritikai kiadásá
ban előforduló héber szövegekhez Oecolampadius segítségét kel
lett kérnie Frobenius nyomdásznak, mivel Erasmus maga ezeknek 
kiadását és korrigálását nem vállalta.24)

E mögött azonban eleinte semmikép sem állt elvi meggondo
lás. Erasmus is tisztelte a homo trilinguis ideálját. Egyidőben 
maga is Collegium trilingue alapítását vette tervbe, amelyben a 
három lingua sancta-t, a biblia nyelveit tanították volna.2’) Sőt, 
Aldus Manutius-szal héber és kaldeus irodalom kiadásáról tár
gyalt. Később azonban mintha visszautasította volna a héberrel 
való foglalkozást. Anyanyelvének mindvégig a latint tekintette, 
latinul írt, latinul beszélt életének utolsó percéig. Közvetlenül a 
latin mellett állt a görög, amelyhez ugyancsak kevesen értettek 
nála jobban kortársai közül. E kettőnek a tekintélyét féltette a 
héberrel szemben. Úgy vélekedett, félő, hogy a héberrel való fog* 
lalkozás valamiképen ezeknek a rovására történik. Meg is írja 
egy alkalommal, Fabritius Capitoval kapcsolatban, jobban sze
retné, ha héber helyett inkább göröggel foglalkoznék: Optarim te 
propensiorem ad Graeca, quam ista Hebraica licet ea non repre
hendam.26) Ugyanitt sokalja azt az érdeklődést is, amelyet a 
katolikus egyház az Ótestamentumnak szentel: Atque utinam 
Christianorum ecclesia non tantum tribueret veteri testamento, 
quod. . .  Christianis litteris pene antefertur. Még kevésbbé értékeli 
a korabeli zsidóságot és a későbbi héber irodalom alkotásait: 
video gentem eam frigidissimis fabulis plenam, nihil fere nisi fu
mos quosdam objicere, Talmud, Cabalam, Tetragrammaton . . . 
inania nomina . . .

Erasmus levelezéséből azonban egészen más álláspontot is 
idézhetünk a zsidóságra vonatkozólag, azt a képet, amelyet a 
zsidó származású Paulus Ritiusról és vele együtt a zsidóság szel-
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lemi struktúrájáról rajzolt. Magáról Ritiusról nem sokat tudunk.27) 
Erasmus Páduában ismerkedett meg vele, ahol filozófiát adott 
elő az egyetemen. Később az orvostudományok felé fordult az 
érdeklődése. Miksa császár udvari orvosának tette meg, miután 
azonban a héber tudományokban is nagyon jártas volt, egészen 
speciális megbízást adott neki. Arra kérte fel, készítse el számára 
a Talmud latin fordítását. Meg akarta ismerni a császár a héber 
irodalmat, melynek elégetésére 1509-ben rendeletet adott ki és 
amely körül a nagy per még mindig nem fejeződött be. Ritius 
hozzá is látott a fordításhoz és apologétikus céljainak; megfelelően 
igyekezett a hatalmas anyag sorrendjét megállapítani. Természe
tesen az egész Talmud lefordítására sohasem került sor. Csak 
részek készültek el belőle, ezek sem fedik filológiai pontossággal 
az eredeti szöveget.28) A Talmud-fordítások történetében mégis 
első helyen áll a neve, ő nyitja meg a Talmud-fordítók hosszú 
sorát.21’)

Erasmus Richardus Barthoiinushoz intézett levelében30) Ri
tius nagy héber tudását emeli ki, amely átfogó teológiai és filo
zófiai képzettséggel párosult. Egyesíti magában mindazokat a jel
lemző sajátságokat, amelyek a zsidóságban! öltenek testet: életük
ben a vallásosságnak, a vallásos irodalomnak központi szerepe 
van. Ez köti le minden figyelmüket és érdeklődésüket, egyedül 
ebben találnak pihenést, megnyugvást és szórakozást, (is [Ritius] 
demum vere mihi videtur Israelitam agere suoque cognomini 
pulchre respondere: cuius omnis voluptas, omnis cura, omne otium 
ac negotium in divinis est literis . . . )

Mint látjuk, az erasmusi szellem a maga valóságában ezen a 
ponton is nehezen közelíthető meg, szemben Reuchlinnal, akinek 
álláspontja a humanista világ közkincse lett. Mégis mind a ketten 
egyaránt a szellem szabadságáért és szabad fejlődési lehetősé
géért küzdöttek, akárcsak a humanizmus korszakának többi kép
viselői. A harc közben mindegyiküknek találkoznia kellett a zsidó
ság problémájával s meg kellett oldania a maga belső struktúrá
jának megfelelően. Volt, aki aránylag ment maradt tőle (Eras
mus), viszont mást hosszú időre megállított, sőt ki is lendített k i
jelölt útjából (Reuchlin). A zsidószemlélet minden egyén számára 
külön-külön sokrétű fogalom, annál kevésbbé lehet egységes egy- 
egy korszak szempontjából. A humanizmus mégis ebből a szem
pontból is az emberi szellem fejlődésének hullámvonalán a leg
magasabb hullámhegyek egyikét jelenti

J) A. Geiser: Urschrift und Übersetzungen der Bibel. Franki, a. M. 
19282. Fr. Kaulen: Geschichte der Vulgata. Mainz 1868. — 2) B. Walde: 
Christliche Hebraisten Deutschlands am Ausgang des Mittelalters. München 
1916. Alttestament. Abhandlungen VI. 5. 1. — 3) U. o. 8 . 1. 4) U,
o. 25. 1. — 5) Voigt: Die Wiederbelebung des klassischen Altertums 2 kötet. 
Berlin 1893. II. 475. 11. — 6) Opus epistolarium Desidierii Erasmi Rotterdami 
P. S. és H. N. Allen. 1906, 475. levél: — 7) Oratio in laudem Hebraicae 
linguae. Auctore Georgio Vicelio 1534. Idézi: L. Geiger Das Studium der 
hebräischen Sprache in Deutschland vom Ende des XIV. bis zur Mitte des
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XV. Jahrhunderts. Breslau 1870. 5 1. Egészen modern pszichológiai megfigyelés 
áll elgondolása mögött és intő például szolgálhat azoknak, akik ma a 
zsidóságon belül, viszont a nemzeti nyelvnek szeretnének nagyobb szerepet 
juttatni istentiszteletünk keretében. — 8) Turóczi-Trostler József: A magyar 
nyelv felfedezése. Két tanulmány az európai és a magyar humanizmus kap
csolatairól. Budapest1, 1933. 9. 1. — ö) Még a XIX. század közepe táján is 
akadt magyar-zsidó kísérlet, amely héber-magyar zsebszótár keretében akarja 
az ősrokonságot igazolni. L. Zsoldos Jenő: A magyar-zsidó nyelivrokonság 
történetéhez. Libanon II. évi 195. 1. — 10) L . Geiger: Johann Reuchlin, sein 
Leben und seine Werke. Leipzig, 1871. L. Geiger: Johann Reuchlins Brief
wechsel. Gesammelt und herausgegeben von . . . Stuttgart 1875. Bibliothek 
des Literarischen Vereins in Stuttgart. 126. köt. U. a. Jüdische Zeitschrift für 
Wissenschaft und Leben VII. K. 293. 11. A. Horovitz: Zur Biographie und Kor
respondenz Johannes Reuchlins. Wien, 1877. — u ) De modo legendi et intelli- 
gendi Hebraeum. 1501—1504. — 12) Geiger: Reuchlin 163 1. Grätz: Geschichte 
der Juden IX. 55. 1. — 13) Johannes Reuchlin Phorcensis praeceptori suo 
Iacobo Jehiel Loans, Judaeo. A héber szöveget és latin fordítását 1. Geiger 
Reuchlin levelei 67. 1. — 14) Geiger: Reuchlin 174. 1. Grätz: i. m. IX. 50. és 
94. lap. — 15) Melanchton: Oratio continens historiam Capnionis. Idézi Geiger: 
Studium 29. 1. — le) Rudimenta linguae hebraicae (1506). — 17) De arte 
cabbalistica (1517). De accentibus et ortographia linguae hebraicae (1518). — 
l8) L. Tacitus és a barbár világ c. értekezésemet. Bpest, 1937. 58. 1. — 19) P. 
S. Allen: The age of Erasmus. Oxford, 1934. U. a. Opus epistolarium Erasmi. 
1906. Oxonii, 9. köt. Johannes Huizinga: Ersmus. Deutsch von Werner Kaegi. 
Basel, 1936. — 20) Geiger: Reuchlin 176. 1. — 21) Allen: Opus epistolarium 
Erasmi. 1135 levél. — 22) Erre a belső ellentmondásra már a kortársai is 
figyelmesek lettek. Ulrich von Hutten egyik levelében arra kéri, ne hagyja 
Luther és a reformáció ügyét is olyan módon cserben, ahogy annak idején 
Reuchlin pőrével kapcsolatban visszavonult. Allen: Opus epistolarium Erasmi, 
1214. levél. — 23) Erasmus Reuchlino suo. 1509 márc. kiadva Geiger: Reuch
lin levelei. 121. 1. — 24) Ernst Staehelin: Erasmus und! ökolampad. Erschie
nen in der Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus. Basel, 1936. 
166. 11. — 25) Huizinga: Ersmus. 144. 1. — 26) Erasmus Henrico Bovillo. 
1513. aug. 31. Allen. 985. levél. — 27) Geiger. Studium, 196. 1, Grätz:
i. m. IX. 193. 1. — 28) Talmudica novissime in Latinum conversa, perjucunda 
commentariolis. Augsb. 1519. — 20) Bischoff Erich: Kritische Geschichte der 
Thalmudübersetzungen aller Zeiten und Zungen. Frankfurt a. M. 1899. 81. 1. 
1. Ritius neve egyébként a magyar történelemben is ismeretes. A speyeri 
birodalmi gyűlésen ő számolt be a mohácsi csata gyászos következményeiről. 
(Ad principes Magistratus, Populosque Germanie in Spirenzi conventu Pauli 
Ricii Oratio. Év nélkül.) Fia. Hieronymus Ritius II. Lajos k irá ly  udvari orvosa 
volt, aki Ferdinánd ajánlatára került a magyar udvarba. (L. Fógel József: II. 
Lajos udvara Bpest, 1917. 80. 1. — 39) Erasmus Rotterdamus Ricardo Bartholino 
utriusque Literaturae principi. Antwerpiae. 1516—17. márc. Kiadva Allen 
1097. levél.

Katzburg Ilona

Humanista zsidószemlélet
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A zsidó vallás Kölcsey Ferenc világképében.

A klasszicizmus-racionalizmus egyetemesítő humanum-gondolata mere
ven szemben állt a partikularizmus jelenségeivel. A «józanokosság“  időpont
jában a tértől és időtől függetlenített valóságszemlélet megtagadott minden 
részleges érvényű, elkülönülő mozzanatot s mivel a partikularizmus legősibb 
művelődési-vallási formáját a zsidó monoteizmusban fedezte föl, a zsidósággal 
szemben is érvényesítette szellemi magatartását.

A X V III—XIX. századforduló magyar irodalmában a legvégletesebben 
Bessenyei György juttatta hanghoz kora elítélő véleményét. Idegenkedése a 
zsidóság vallási megnyilatkozásaitól ebben a vonatkozásban is keménnyé tette 
elhárító mozdulatát. Ez a nemzet ,,magával elhitette, hogy a világnak Iste
nére ő rajtok kívül semmi más emberi teremtés sem tartozik . . .  A rómaiakat 
mint minden nemzetet a világon halálban utálták.“ 1 A kérdés nem korlátozó
dott Bessenyei gondolatkörére. Benne élt a magyar irodalmi köztudatban, s 
amidőn Szenczy Ferenc Mózesről szóló tanulmányában szembeszállt az el
utasító felfogással és cáfolja a kinyilatkoztatás ellenségei részéről hangoz
tatott vádakat, érveiket világosan így fogalmazza meg: „Mózes az által, hogy 
a zsidó népet szüntelen az Isten kiválasztott népének hirdette, a zsidókban 
kevélységet gerjesztett.“ 2 A racionalizmus természetesen nemcsak a zsidóság 
szellemi területén tiltakozott a partikularizmus ellen. Kazinczy Ferenc íeddö- 
leg hat vissza, amikor a magyarság gondolkodásában veszi észre, hogy a 
nemzeti érzés kirekesztő tartalommal emlegeti a nép kiválasztottságát. Egyik 
levelében Bárány Ágoston költeményeit bírálja s megrója a „Magyarok 
1stene“ -kitételt, mert „Egy Istene van minden Népnek.“ 3

Kölcsey Ferenc mélyebb háttérből indítja el és vallásfilozófiai szemléd 
létének vonalán értékeli a partikularizmus érvényesülését. Keresi a magyará
zatot, minő okok és körülmények térítették el a vallásokat a kijelentő mennyei 
hataJlom eredeti elgondolásától, attól, hogy az egyistenhit vér helyett jótéte
ményekkel halmozza el az emberiséget. A költő az „egy“  vallás területére kor
látozott kizárólagos vallási eszmékben találja meg az eszményi-isteni céltól 
elfordulás forrását. S ez a kizárólagos gondolatelem épúgy ott lappang az 
ősi zsidóság hitrendszerében, mint az ősi kereszténység tanításaiban. „Mózes 
népe üldözött és üldöztetett, mert a maroknyi nemzet utált mindent), ki az ő 
Istenét nem imádta, s a frigyládának nem ismerte szentségét. Utált, mert a 
bálványozó, ki nem ismerte Jehová't, nem is volt annak elválasztottja, mert a 
bálványozó nem akarta szemeit megnyitni, s azt látni, a m it a mózesi nép 
egyedül igaznak h itt; mert e nép a maga ellenségeit úgy nézte, mint Jehová- 
nak ellenségeit is egyszersmind, s kevély léivén az gondolatban, hogy egyedül 
ő az, ki ily  ismeretekre ju tott el, elég merész volt önön dolgait az istenség 
ügyévé tennie.“ '1 A zsidóság „egyedül igaz4 vallási gondolatához hasonlóan 
a kereszténység is az „egyedüliség ‘ eszméjében teremtette meg az üldözés 
és iildözöttség lehetőségét. „Az, ki a Jehovát imádó vallás magvaiból a ke
reszténységet felvirágoztatta, tüköré volt a szelídségnek“ , és mégis: „A  gon
dolat: egyedül ezen hitben van idvesség, az emberi romlott szívben ezer rosz- 
szaknak, ezer iszonyító történeteknek kútfejükké változott. Mert ha a pogá-
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nyok ellen tett rettenetességeket, az egyedüli idvezítő hit iránt talán szer
telen, még is fundamentumában nem kárhozatos buzgósággal fognád menteni: 
mit mondandasz azon dühösségről, mely a keresztyénségnek mindjárt elejétől 
fogva eretnekeket csinálni, és kárhoztatni, és üldözni, és gyilkolni, és égetni 
meg nem szűnt? A külön értelmű secták felgyúladt haraggal küzdöttek egy
más ellen; s a szelíd Jézus tudományában neveltetett keresztyénnek fulánkjait 
pogány, zsidó és keresztyén egyformán érzették.“ 5) Kölcsey tehát a vallási 
partikularizmust nem szigeteli el a zsidó vallás sajátos jelenségei között, ha
nem átfogó bölcseleti szemlélettel a monoteizmus híveinek eredendő szellemi 
magatartásából vezeti le.

Kölcsey azzal, hogy a partikularizmust egyetemes vonásnak ismeri föl a 
vallások történetében s így közös szellemi égbolt alá vonja a monoteista hit
rendszereket, eleget tett a racionalizmus követelményeinek. Egyébként a 
vallásbölcselet területén megtagadja a racionalizmus érvényességét, mert „A  
religio tulajdonképen nem az értelemnek tárgya“  és „A  vallás szívhez szól“ ; 
a theizmus a bölcselkedés eredménye és ,,A néphez közelebb a poeta mint a 
Philosoph, azaz, az érzés mint a vizsgálódás.“ 6 Kölcsey a romantika érzelem- 
világának szellemi támogatása mellett keresi a vallási élmény tömeghatását, 

ebben a kutató elmélkedésben a zsidó vallás történeti szerepét is érinti.
A keresztény vallás megszületésének pillanatában tulajdonképen a filo

zófiai felvilágosodás győzelme volt: .,A görög philosophiával, együtt a vizs
gálódás szelleme az egész ismeretes földön — a római birodalmon — elter
jedt. Megavúlt a mythologia, s az iskolai falak közt titokban forrott deismus 
készen tartá az útat, melyen egy új a phillosophi századhoz illő vallás el
induljon. A zsidók, kiknek vallások a dieismuson fundáltatott, de sűrű s határba 
szorító czeremoniákkal s a Mesiás után várással terheltetett, magok is ér
zettek egy vallási revolutiónak szükséges voltát. Erre mutatnak a szakadások 
s a Mesiás után nyughatatlan óhajíozás, mely Jánosnak és később Jézusnak 
annyi követőket szerzett volt. A megtisztult zsidó vallás alkalmatos lehetett, 
hogy philosophusi fejeknek is tessék, s Jézus, ki annak tisztítását vette ma
gára, vallásának egyszerűségével az akkori idő szelemét nyomta k i .“ 7 Ez az 
értelmi közelség-tudat azonban csak látszólagos volt és pillanatnyi, mert 
»Jézus a maga egyszerű válását titkos sejdítésekkel szőtte keresztül, hogy 
az értelmi vizsgálatok elakasztatván, a szivet tegye foglalatosságba s a szív 
által a phantasiát.“ 8 A keresztény vallásban a vá lságot illető titkok, a há
romság, a jutalmakról és büntetésekről tett ígéretek, a képekkel, gazdag elő
adás, az angyalok stb. az értelmi világot az érzéki világgal kapcsolták össze. 
Ennek a szükségszerű követelménynek magyarázata az, „hogy a legtisztább 
vallást is a philosophiának együgyíiségére reducálni képtelenség“ , mintahbgy 
a zsidó vallás is példa rá: „Izraelnek fiai hányszor nem tértenek el a látha
tatlan Istent imádástól, mert értelmök gyenge volt azon egyszerű, tiszta 
ideában megnyugodni? A frigyláda, a jernzsálcmi fényes templom, a szent 
rejtekben lakó cherubim, a magasságban épült oltárok (exselsa), az áldozatok 
arra szolgáltának, hogy a vallásnak istenségről való magas és értelmi taní
tásai a népnek érezhetőkké tétessenek, s a gyenge értelem a képzelet és szív 
hevülései által segítessék.“ 0 A szív erején megszilárdított vallás kötelékeit a 
ceremónia és a tiszta erkölcsiség teszi erőssé. A ceremónia az értelem szá
mára megközelíthetetlen és felfoghatatlan jelenségeket a szív érzelmi terü
letén képzeleti elemekkel átszőtt sejtésekké alakítja. S itt, ezen a ponton 
Kölcsey a zsidóság hagyománytisztelő, konzervatív magatartását1, ragaszkodá
sát a szertartási örökséghez a romantika szemléletével közelíti meg. A racio
nalizmus zsidómegtagadása nem utolsó sorban a zsidó hagyományhűség ellen 
támad. A romantika az ősi emlékek átmentését látja benne.10 Kölcsey is ezzel 
a szemlélettel értékeli a zsidó hagyománytiszteletet és példa rangjává emeli 
a zsidóság évezredes múltját; „a vallást erősítő minden gyámolók közt a
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czeremóniának gyámolói legerősebbek. Tedd hozzá: és legtartósabbak. Emlé
keznünk kell a népre, melynek Mózes adott törvényeket, s ez legyen minden 
bizonyság helyett bizonyság.“ 1 11

Ez a gondolat ellentéte a Voltaire nyomán induló magyar racionalisták 
álláspontjának. Kölcsey nem tartozott a magyar voltaireiánusok közé. Döb- 
rentei Gábor írja Bessenyeihez küldött levelében: „Azt a Voltairet, barátom, 
be lapról lapra éldelem! Kölcsey nem szereti, nem Fontenellett, miként még 
1815 b. irá, én mindeniket s V c ta ire t különösen szeretem.“ 12 Kölcsejy nem a 
voltairei józanokosság törvényei szerint méri le a hagyománnyá lett mózesi 
törvények értékét, Mózes szerepét és küldetését. A zsidó hagyományok meg
ítélésében romantikus motívumok játszanak bele szemléletébe, a zsidó törvé
nyek mózesi rendszeréről Bayle felfogásához igazodik. Bayle tisztelete Ka
zinczy szellemi rokonságára mutat. Kazinczy is közel érzi magához Bayle 
bölcseletét, ha m indjárt azt is írja Kis Jánosnak, Rumy Károlynak, Bölönyi 
Farkas Sándornak: „A  világ úgy is aztl hiszi, hogy én Protestáns vagyok a 
Pierre Bayle protestánságának értelmében, aki csak annyiban vala az, ameny- 
nyi'ben ő minden vallás ellen általijában protestalt.“ 13 Kölcsey védelmébe veszi 
a francia filozófust: Bayle „nem volt o ly istentelen, minit sokan á llítjá k “ 14) 
Magáénak vallja: „Bayle . . . reám sok oldalról hatott. Kétség és mélység, és 
sok ízlés a nagy ember oldalai közé tartoznak.“ 15 Ez a körülmény teszi érthe
tővé, hogy Kölcsey filozófiai-vallási fejtegetései közben gyakran hivatkozik rá. 
Amikor azt a gondolatot bontja elemeire, hogy az ész isteni segítség nélkül 
útvesztőbe téved, hogy a revelació, a vallás tudatja velünk azt, amit az okos
ság erején fel nem foghattunk, akkor is Bayle gondolatait idéízi, köztük ezt 
a tételt; ,,az emberi okosság olyan m int a mózesi törvény, mely nem egyébre 
való, hanem gyengeségünket ismerteti meg velünk s ez által egy megváltónak 
s könyörülő törvénynek szükséges voltára vezet.“ 16 E negatívumon túl 
Kölcsey maga is az elfogulatlan és tárgyilagos bölcselő szemével tekint Mó
zes törvényalkotó munkásságára, amelyen a monoteista vallások felépültek. 
Az író időpontjában két véglet közt mozgott irodalmunk Mózes-szemlélete. 
A racionalisták a babonák területére utalták a biblia tartalmát), a romantika 
felé hajlók igazolni igyekeztek Mózes küldetését. Kölcsey csak megjegyzés 
nélküli megállapításra szorítkozik. Abból a gondolatból kiindulva, hogy a 
valláshoz „minden törvényhozó és státusalkotó a maga princípiumait úgy 
forrasztotta, hogy csak általa s rajta találjanak maradást“ , kijelenti: „Mózes 
a maga vallását a kezdetről szóló tradítiókon fundálta meg. A keresztyén- 
ségnek szép épülete a mózesi fundamentumból emelkedett fel . . . önmaga az 
arabs propheta is kénytelen vala egyfelől a mózesi, másfelől a nemzeti tra- 
dítiókhoz kötni hálóját.“ 17)

Kölcsey Ferenc felfogása a zsidó vallásról a bölcselet síkján mozog. A 
zsidó vallást a monoteizmus vallásrendszerének összefüggésében közelíti meg 
s ebben a keretben részint a racionalizmus hagyományos értékítéleteit alkal
mazza, részint a romantikus vallásszemlélet követelményeinek szerez érvényt.

Zsoldos J.: A zsidó vallás Kölcsey világképében

1 Bessenyei György: Rómának viselt dolgai. V III. 46. 1. L. még u. o V II. 
164. 1. — 2 Vallási és Egyházi Tár. 1837. Uj folyam III. 16. 11. — 3 Kaz. Lev« 
XVII. 277. 1. — 4 Kölcsey Ferenc Minden Munkái. Bp. 1886— 1887. V. 56. 1.
— 5 U. o. 57. 1. — 6 U. o. 94. 1. — 7 U. o. 65- 1. — 8 U. o- 95- 1- — n U- o-
— 10 Zsoldos J-: A romantikus zsidószemlélet irodalmunkban. IM IT Évkönyve, 
1935. 256. 11- — 11 K- F- M. M. V. 96. 1. — 12 Berzsenyi Dániel összes művei- 
Kiadta Döbrentei Gábor, 1842. III. 84. 1. — 13 Kaz. Lev. XIII- 232-, 238-, 243- 1-
— 14 K. F. M- M. V. 59. 1. — 15 U. o. IX. 388. 1. — 16 U. o. V. 89. 1-
— 17 U. o. 96. 1.

Zsoldos Jenő.
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Modern hitvédők ajkairól gyakran halljuk a nyegle jelszót, hogy tudo
mány és vallás között nincs ellentét. Aki ahhoz szokott, hogy a szavakat és 
a fogalmakat egynek vegye, az ebben a messzianikus álomba ringató jelszó
ban meg is nyugszik; meg van róla győződve, hogy a természettudomány 
útjai nemcsak Istenhez vezetnek, vagyis egy anyagtalan, tudatos ősenergiá
hoz, hanem a vallásnak egész rendszeréhez, a dogmákhoz, rituálékhoz.

Ha ezek alapján a világszemléleti vezetőkre biznók magunkat, hogy 
a megismerésnek erről az ormáról lefelé is vezessenek bennünket, már ma
gánál az istenfogalomnál megtántorodnának, nem tudnák megmondani, melyik 
vallás szerinti Isten közelébe jutottunk, a hat teremtési nap mikép illeszkedik 
bele a geológiai alapon álló kozmogóniába és a kőszén tanuságtételét minek 
értlékeljük a hagyományos naptár évszámával szemben. Ha ma hallgatná meg 
az emberiség a tízparancsolatot, már annál a kérdésnél törne ki háborúság, 
mikép számláljuk az egyes parancsolatokat. A természettudományok hirdette 
Istenhez Planck sem imádkozik, annak tiszteletére egyetlen egy templomot 
sem építettek még. A hitviták és állandó felekezeti villongások másféle, teo
lógiai istenség nevében folynak. Jó lesz tehát ezzel a tartalmatlan igehirdetés
sel felhagyni, fökép ott, ahol nagyobb elmélyedésre kínálkozik alkalom (pl. 
a középiskolák felsőbb osztályainak hittan! óráin)- Másoldalról keresni kell 
azt a talp alatti szilárd talajt, amelyen a vallás a lábát megvetheti-

Már a múlt század filozófiájában is felmerült a pluralizmus elve. Eszerint 
a világmindenséget nem lehet egyetlen princípiumból« levezetni, hanem fel kel] 
tennünk, hogy számos rend van, számos egymásmelleit érvényesülő törvény- 
nyél, anélkül, hogy ez a Világalkotó egységét tagadná.

Miért ne lehetne ezt a pluralitást a lelkiéletre, magára az emberre, az 
egyénre is alkalmazni és megvilágítani, hogy nincs olyan egyneműleg teljes 
egyéniség, amely totális egységet alkotna és ne érezne magában többféle, eset
leg egymással többé-kevésbé ellenkező elkötelezettséget? Átérezheti nemcsak 
az iskola, hanem a házi nevelés is, hogy az ember többféle rendszerbe illesz
kedik, több rendhez tartozik, anélkül, hogy ez a lelki pluralitás tudatára jutna. 
Es minél előbbre haladunk a kultúrában, annál inkább szaggatódik az 
egyéniség.

A nevelés előtt az egyén (és épúgy a biogenetikus párhuzam értelmében 
a nép) öncélú, a maga tengelye körül forgó, istenrendelte és totális lénynek 
érzi magát, másokra való tekintetet nem ismer, de nemsokára felismeri a ne
velés révén, hogy ez az énkultusz állati sorban hagyja és rárezzen az együtt
élés boldogságára. Beáll az első törés az egyéniség érzésében és ezentúl végig
kíséri az életen át a kétség: melyik érzésnek, milyen mértékben hódoljon, 
hogy a másiknak is eleget tehessen? És nem volt még olyan vallás é's nincs 
olyan etika, amely maradéktalanul tisztázná e kérdést. Tudjuk, hogy még az 
előttünk és a világ előtt is oly szent családi érdekeket is mennyire háttérbe 
szorította az istenszolgálat, illetve az embertárs érdekében az az antropo- 
sophiai emberszemlélet, mely Lukács ev. 14- f. 25. v.ben ju t kifejezésre. Eszerint 
az istenkövetőnek szakítania kell még a szülőkkel és testvérekkel is, hogy a 
tiszta isten-emberszolgálatnak élhessen. A helyes erkölcsi világfelfogáshoz kö
zelebb áll ez a zsidó aranyszabály: „vesd össze a jócselekedet netáni káros 
hatását annak jó hatásával, valamint a bűnnek esetleges jó hatását annak ká
ros voltával“ . Ez a tétel filozófiai forma és levezetés nélkül végeredményben 
a Kant-féle kategorikus imperativusszal egyértékű. De mégis mind a kettő: 
egyenlet több ismeretlennel, a laikus számára megoldhatatlan, bizonytalanság
ban hagyó rejtvény.

A többreridűség, az egyéni szaggatottság érzete legerősebben lüktet a 
szerelemben. Amor vincit omnia. Ennek szabad a szent társadalmi korlátokat
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áttörnie, ennek megbocsátjuk, ha túlteszi magát szülők ellenkezésén és egyéb 
megrögzött konvenciókon: az esküdt felmenti a szerelmest akkor is, ha céljá
nak elérésére sötét bűnt követ el; a szépirodalom tisztára mossa Ágnes asz- 
szony véres lepedőjét is, ha csak az olvasó szimpátiáját sikerült megnyernie 
számára. De már magában a szerelembe is beleszövödhet egy álképlet: a fél
tékenység. Ez ketté tépi a lelket- A féltékenységből bűnbe esetit lélek nemcsak 
bosszútól telik el, hanem érzi az „isteni láng“  égetését is, bár csak úgy, mint 
ahogy a nagy hidegnek égetését érezzük.

Dualizmusba zökkenést jelent a családi szeretet mellett a hazaszeretet 
is. Ez az ugyancsak szent érzés kiragadja az egyént háború esetén, de eset
leg más alkalommal is a család karja i közül. A gyermek szembe fordulhat 
szüleivel és köteles ellenük harcolni, ha az ellenség táborához tartoznának. 
Sőt önmaga ellen is harcolt az életet szentnek tartó utolsó főpap, épígy a 
zsidóság is, az a Makkabeus-nemzedék, amely e mondást örökítette ránk: 
„Jobb nekünk harcban meghalni, mint nemzetünk vesztét látni-“  (Makk. III. k.) 
íme tehát egy újabb „cpllisio officiorum“ , amely a személyiség egységét 
felbontja.

De maradjunk csak az etika határai között.
Az igazságosság egyik alappillére a társadalmi erkölcsnek. Azt hinnők, 

hogy a legfőbb erény, amelyet más túl nem szárnyalhat. És mégis a világ 
lelkiismeretébe is beszívódott az a talmudi tan, hogy, Isten — Kóhelet szerint 
— számon kéri, pártfogásba veszi az üláözöttet, még akkor is, ha igazságos 
ember üldözi ,a gonoszát. A világ minden fáján a közönség — habár etikai 
meggondolás nélkül — megoltalmazza az üldözött bűnözőt s egy francia tudóst 
az akadémia kizárt kebeléből, mert egyszer a hatóságot egy körözött bűnöző
nek a nyomára vezette- A Tóra törvénye is, noha szentül tartja a tulajdonjogot 
és a rabszolgára is kiterjeszti, mégis elrendeli, hogy „ne szolgáltasd ki a rab
szolgáit, ha hozzád menekül“ . íme, egy fehér fo lt az etika kristályában. Ezen 
a belátás sugara át nem hatol, hanem visszaverődik.

A természet a maga némaságában nem árulja el, hogy az erkölcs iránt 
csakugyan érzéketlen-e, de ha meg tudnék szólaltatni, falán öntudatosnak 
ismernők fel és az alacsonyabbrendű élőlények ösztönében is megvillanna 
egy erkölcsi cél felé való törekvés. Hiszen, hogy bennünk emberekben lelki- 
ismeret lüktet, az is a természet sugallata. így lehetséges, hogy a történetben 
megnyilatkozó erőszak is csak az egyén rövidlátásában tűnik bűnnek, a koz
mikus világlüktetésben esetleg a jó célpontja felé tart- A természet ráér, nem 
oly rövidéletű, mint az ember. S a vallás az a rejtett erő, amely az embert 
erre az igazságra ráeszméltért. Az istent kereső hit ösztönösen ismeri föl, hogy 
Isten akarja az embert magához vonzani.

Az emberi érzés azonban nemcsak erkölcsi, hanem esztétikai irányú is. 
S ha most az esztétika területéit vizsgálódásunk körébe fogjuk, lehetetlen észre 
nem vennünk itt is a hasadást. A legszélsőségesebb „sachlich“ -építész is bele 
bűvöli áhítatát az ógörög klasszikus építészet remekeibe- A román, gót. 
renaissance, barokk stílusok oltárain egyaránt csodálattal áldozunk, holott 
ezekkel a Bausinn ellentétben áll. Viaskodhat-e ezeknek a stílusoknak csak 
egyike is az abszolút szép érvényességéért?

De a szépnek élvezetébe belelopózik egy tőle fogalmilag idegen képzet: 
a régiségben való gyönyör, az időszentelte romok, történeti emlékek, nemzeti 
ereklyék kultusza. Itt az időokozta hiányok, törések sem tűnnek föl szépség
hibáknak.

Ha a világtenger valamely zúgában egy ott meghúzódó ichtyosaurusra 
bukkanánk, esztétikai, illetve archeológiái áhítattal szemlélnék, csak azért, 
mert évezredek zajlottak le körülöfe. És mennyivel élénkebben rezzenne meg 
áhítatunk,ha egy nap arra az eredményre jutna a zenetudomány, hogy vala
melyik liturgikus énekünk már a jeruzsálemi templomban zendült el a leviták
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ajkán. Ez a régiségkultusz egyik misztikus eleme a vallásnak. Nem csupán 
tartalmán csüggürik hittel, hanem beUevetítljük énünket annak őskori érzelem- 
világába. Boldogító ránk a tudat, hogy már Ábrahám agyában zsongott a mi 
képzeletünk, már Mózes dajkálta népünket, Jeremiás sírta el könnyeinket. Nem 
a tapasztalat ringat a hitbe, hanem akaratunk lendít karjaiba- Akarunk 
hinni, mert az a mi életformánk, melybe belenőttünk, mint a csiga a kagyló
jába. Akarjuk a vallási megkötöttségeket, mert a végtelen szabadság tétovává 
tenné magunktartását. Az ember akarja a célt, amely vonzza és rabságba ejti. 
Légüres tér volna számunkra hit nélkül az élet, amélyen a fénysugarak nem 
hatolnának át. Le Bon szerint a legbiztosabb észszerű igazságoknak is a misz
tikus formula szerez tekintélyt a népek közt. És most merészkedjünk a tudo
mány szentélyébe. Ennek legdesztilláltabb levegőjében, legmagasabb ormain is 
észbontó meghasonlást találunk. Más törvény uralkodik a legújabb természet
tudomány szerint a makrokosmosban, mint a mokrokosmosban. Míg az érzékel
hető, a kiterjedéssel bíró lesitek világában a klasszikus fizika törvényei érvé
nyesek, benne minden el van rendezve, minden változás előre megállapítható s 
a causalitás megszeghetetlen, addig a parányok világában van szerepe a vélet
lennek is. Sőt, a törvény fogalma helyett a statisztikai valószínűséget kell 
bevezetnünk az anyagi világba, tehát a többféle lehetőséggel, a pluralizmussal 
kell számolnunk. Van eszerint klasszikus fizika, hullámfizika és kvantumfizika. 
De a tudományok tudományában, a matematika területén is különböző rend
szerek keresztezik egymást. Van Euklides-féle, Riemann-féle (Bólyai-féle) és 
Lobacsefszky-féle geometria, mindegyik egyforma igényt emel az abszolút 
igazságra, holott Einstein szerint a világtérre ezen igazságok egyike sem 
érvényes.

Nem csoda, hogy Freud és Heidegger szerint világborzongás (Weltangst) 
szállja meg az emberiséget, ha a világrendet ilyen repedezettnek találja. Evvel 
az ingadozó tudománnyal kereste a vallás az egységes utat?

Mi szükség tehát arra, hogy a vallás a tudomány kegyében sütkérezzék? 
Juda Halevival szakítsunk mi is az erőlködő harmonisztikával és bocsássuk a 
vallást a maga szárnyaira- Ha közös az útjuk, kössenek barátságot egymással, 
ha nem, becsüljék meg egymást. De ne adja fel a vallás a maga külön ren
deltetését, tekintse magát másrendű isteni kinyilatkoztatásnak, mint aminő 
az ész megvilágosodása vagy a művészi ihlet.

Fényes Mór.

Magyar Misna.

A Misnát a középkor derekától kezdve sok nyelvre fordították már le 
és még több nyelven magyarázták. Magyar nyelven — egyes kísérletektől 
eltekintve — most jelent meg Widder Salamon tollából az első jelentékeny és 
értékes fordítása a Misna első rendje öt traktátusának, melyeket remélhetőleg 
követni fog a többi. (Misnajót, a Misna hat rendje, fordította és magyarázta 
Widder Salamon, K irjá t Széfer kiadás, Lugoj (Lugos) 1937.)

A fordítás méltán állítható a német nyelvű fordítások egyike-másika 
mellé. Nem íilológizál és nem tudományoskodik ugyan, mint amazok1, de úgy 
hisszük, hogy ezt szándékosan kerüli a fordító, mert vállalkozásánál nem 
annyira tudományos érdek vezeti, mint inkább pedagógiai cél. És ezért na
gyobb súlyt helyez a tárgyi magyarázatokra, mélyekben sokkal hasznosabbat 
és értékesebbet nyújt a tanuló számára a száraz filológiánál, ami csak a 
szaktudósokat érdekelheti. Ugyanebből a célból folyik a fordítónak az a törek
vése is, hogy a héber szövegnek lehetőleg szószerinti fordítását adja, ami 
viszont rendkívül megnehezítette feladatát. Mert a Misna nyelvezete, szaba:os-
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sága és tömörsége mellett még tele van szakkifejezésekkel és műszavakkal is, 
melyeknek a magyarban nincs meg az egyenlő értékű megfelelőjük és így ezek 
csak körülírással fordíthatók vagy pedig a szószerinti fordítást Well lépten- 
nyomon értelmező betoldásokkal kiegészíteni. Utóbbi módszert követi fordí
tónk is. De bármennyire sikerült is neki a fordítás túlnyomó részében szinte 
meglepő ügyességgel megtalálni azt a magyar kifejezést, mely leghívebben' 
fedi a héber eredetit, még sem küszöbölhette k i teljesen a szószerinti fordí
tásból eredő homályt és értelemzavart, amint azt az alábbiakban látni fogjuk.

Ismerve a fordító alapos felkészültségét és lelkiismeretes pontosságát, 
igazán kíváncsi érdeklődéssel és odaadó figyelemmel olvastuk el munkáját, 
hogy csak alapos megfontolás után tegyük meg róla észrevételeinket. Ezeket 
pedig célszerűnek láttuk a traktátusok sorrendjében elmondani. A 15. oldalon 
olvassuk: „Am ikor a papok belépnek Ca szentélybe], hogy a papi illetményük
ből egyenek.“  T. i. a tisztátalanná lett papok, amint azt a fordító a 3. jegy
zetben helyesen meg is magyarázza. De helytelennek tartjuk a zárójelbe ikta
tott kiegészítést, mért még a tiszta állapotban lévő papok is csak: szolgálat
tétel céljából léphettek a szentélybe, máskülönben botbüntetés (málkusz) já rt 
érte. (L. Menách. 27/b és Maim.. H. Biász Mikdas 2. f. 4.) Valószínűnek 
tartjuk, hogy a fordító a szentély előcsarnokára (ázoro) gondolhatott, de ez 
is helytelen, mert hiszen itt a Misnában olyan súlyos fokú tisztátalanságról 
van szó, melynél a fürdés után következő napon még áldozatot kell bemu
tatni (pl. zav és mecóra), amint ez a Talmudból világosan kitűnik. Az áldozat 
bemutatása előtt pedig szigorú büntetés terhe mellett (korész) tilos volt a 
szentély előcsarnokába is belépniük (1. Kélim I. fej. 8. Menach. 27/b, Maim.: 
H. Bész Háböcihira VII. fej. 18. és H. Biász Mikdas III. fej. 7.). Különben sem 
találjuk sehol a Talmudban azt, hog|y a papok a gabonából kapott illetmé
nyüket a szentélyben fogyasztották volna el. Sokkal helyesebb a Tiferesz J. 
magyarázata, mely szerint a Misna idejében a fürdők a városon kívül voltak 
és a héber: nichnoszin azt jelenti, hogy a fürdés után bementek a városba. 
Vagy pedig a súlyos fokú tisztátalanokat kizárták tisztátalanságuk idejére a 
közösségből és a fürdés után visszatérhettek. Véleményünk szerint azonban; 
nichnoszin egyszerűen azt jelenti, hogy az illető bemegy a; lakásába. Bizonyítja 
ezt a Talmudban idézett több Barajta, mint pl.: „Am ikor a szegény bemegy 
(t. i. lakásába) enni a kényerét“ , vagy: „Am ikor az emberek bemennek, hogy 
elfogyasszák péntekesti vacsorájukat.“  A 26. old. 36. jegyzetben: „Egy amma 
egyenlő 4 tefách-chal (tenyér).“  Ez valószínű csupán elírás, mert hiszen köz
tudomású, hogy bölcseink amma alatt általánosságban 6 tefach-ot értenek. 
Mert t. i. van nagy amma, mely egyenlő 6 tenyérrel és egy ujjal, úgyszintén 
van kis amma is, melyet a szentély egyes tárgyainak a méréséinél használtak 
és ez egyenlő 5 tenyérrel, de négy tenyérrel egyenlő ammat nem ismer a 
Talmud (1. Menach. 97/b és 98/a, Middóth III. fej. 1-re Maim. és R. S. kom 
mentáíorokat, továbbá: Maim. H. Sabbath XVI. végén). A 34. old.: Ha az 
étkezés előtti mellékételre mondott (valaki) áldást, akkor ezáltal feloldotta 
az étkezés utáni mellékételt.“  Erre a 15. jegyzetben magyarázatképen meg
jegyzi: csemegefélék. Mi sokkal fontosabb magyarázatot vártunk volna és 
pedig azt, hogy csak abban az esetben oldja fel, ha mindkét csemegefélére 
ugyanazt az áldást kell mondani. (L. Bész Ch. Túr Aurach Ch. 176.) A 35. 
oldalon a 21. jegyzetben: ,.A kifejezés szószerint azt jelenti: a befejezett 
[étkezés illatszere].“  Ez szintén nem helytálló, mert bár étkezés után hasz
nálták ugyan az illatszert, a „Mugmar“  szó eredete még sincsen összefüggés
ben az étkezés befejezésével. Az arameus „Mugmor“  a „gomar“  igéből szár
mazik és azt jelenti: teljesen elégett mint a héberben a „kolo“  igéből: Kolil 
(teljesen elégett). (L. Aruch s. v. gomar I és Lewy s. v. Mugmor.) Ugyanabból 
az igéből származik: Gtimro: parázs. A Talmudban az ige, piél és hiszpael 
alakban szobák vagy tárgyak illatosírását is jelenti. (L. Béca 22/b és Berach.
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53/a.) Ugyanazon oldalon a 22. jegyzetben: „Sózott heringet előétel gya
nánt.“  Ez a magyarázat megint helytelen, mert ha a sózott heringet előétel 
gyanánt eszi valaki, akkor még étkezés előtt van és éhes, ilyen esetben pedig 
a kenyér nem tekinthető mellék ételnek és ennek következtében nem mentesül 
az áldás-mondás alól. Hanem itten olyan esetről van szó, amikor valaki sok 
édes gyümölcsöt fogyasztott és hogy el ne rontsa a gyomrát, sós halat eszik 
utána. De a halat — mivel nagyon sós — nem eheti egyedül, hozzáharap 
tehát egy faiatnyi kenyeret. Ebben, az esetben a kenyér tényleg csak' mellék
étel. (L. Maimuni, Bertinoro és Tószafóth J. T. komm, a Misnához, továbbá: 
Magén A. .0 Ch. 212. §. 2.) A 41. oldalon. „Nem mondanak áldást a borra,“  
Ez nem felel meg a ténynek, mert R. Eliezer szerint is mondanak: bőré pori 
hoée-et. Ezért tehát így helyes: Nem mondják a borra a szokásos áldást. (L. 
Talmud: Berach. 51 /b és a komm.) A 42. oldalon a 2. jegyzetben: „Az ünnep 
méltatása, mely börocho-val végződik.“  Ez elírás lehet, mert a Kiddus kezdő 
börochojáról van szó. Ugyanott 4. jegyzet: „Nehogy a kézmosás, illetve a 
böracha és az evés közölt a serlegtöltés által megszakítás álljon be.“  Ezt nem 
tekintjük megszakításnak! (L. O. Ch. 271. §. 12.) Helyesebb így: Nehogy a 
mosakodástól még nedves keze tisztátalanná váljék a serleg külsejétől. A 43. 
oldalon nem fordítja azt a tételt, hogy: „Nem mondható el szombat este az 
áldás a halottak tiszteletére meggyujtött gyertí^a, sem a halottas ház szag
talanítására használt illatszer fölött. Nem tudjuk, miért? Az 57. old. 5. jegy
zet: „Ha legalább barázdányi.“  Ez elírás lehet megint, mert csak akkor okoz 
megszakítást, ha legalább három barázdányi széles a más maggal bevetett 
terület. A 65. old. „Elveszik azt tőle.“  Dehogy is veszik el tőle (már t. i. a 
Pea-t)! Helyesen: Eltávolítják róla, t. i. őt vagy a rádobott ruháját a Peáról. 
Ugyanott a 12. jegyzetben: Ávája kifejezésre különféle jelentést sorol fel a 
fordító. Csodálkozunk, hogy nem említi Rási magyarázatát, mely szerint a 
szó: szedést jelent! Ez ugyanis a legjobban felel meg az értelemnek. (L. Rási 
kommentárját: Jezs. 1/8 és Fünn: Hoaucár s v. Boo.) A 74. old; 4. jegy
zet: „M ert nagysága elárulja, hogy négy kévére való.“  Ez hiányos. Kiegészí
tendő: Olyannak tekintjük tehát, mintha 4 kéve lenne, már pedig Sámmai 
iskolája szerint 4 kéve nem tekinthető elfelejtettnek. (L. a 6. rnisnát.) A 76. 
old. 17. jegyzet: „M ert a Tóra azt mondja: ha egy kévét* elfelejtesz.“  Ez értel
metlen és helytelen, hanem azért nem tekinthető elfelejtettnek, mert nem bírja 
egyedül felemelni, tehtá nem vonatkozhatik erre a Tóra utasítása: Ne térj 
vissza azért, hogy azt felszedjed. A 82. oldalon: „Egy szőlőszem“ , a 19. jegy
zetben ehhez magyarázatképen hozzáfűzi: „amely külön tapad a szőlőfiirt ten
gelyéhez.“  Szószeritit: Gargar jöchidi tényleg egy szőlőszemet jelent, de ifit 
nem egy szőlőszemről van szó, mert akkor R. Jehuda is böngének tekintené 
és nem fürtnek (1. Jezs. 17/6), hanem magukban álló, azaz kocsány nélkül 
lévő szőlőszemekről van szó, amikor ugyanis a szőlőfürt fökocsányából nem 
ágaznak szét kisebb kocsányok, hanem a szőlőszemek közvetlenül magához 
a főkocsányhoz tapadnak. (L. a kom m ) A 85 old. 4. jegyzetben: „Egy iszár 
stb., amin négy étkezésre valót lehetett vásárolni.“  Helytelen, mert egy 
iszáron csak egy étkezésre valót lehetett venni. (L. a komm.) A 87. old. 
22. jegyzet: „100 dinár =  6 zúz.“  Ez megint csak elírás lehet, mert egy 
dinár =  6 zúz. A 96. old. 8. jegyzet: „A  harmadik és hatodik év végén.“  
A 97. old. 21. jegyzet; „(Niduma).“  Ilyen héber szó tudtunkkal nincsen, bizo
nyára sajtóhiba: Dimua helyett. A 109. old.: „Akkor ez megbízható stb. akkor 
nem megbízható.“  így értelmetlen. Helyesebb: Akkor a [küldönc] erre nézve 
megbízható stb. akkor ezen állítására nlé>zve nem megbízható. Ugyanott a 21. 
jegyzet: „Ne hajtsa végre az elkülönítést.“  Ez megint helytelen', ,'mert ha a 
szombat beállta előtt megnevezte a tized törumáját, akkor szombaton is el
különítheti. (L. Dömáj 7. fej. 1: és itt a komment.) Helyesebb tehát a Jeru- 
sálmi nevében idézett magyarázat. A 112. oldalon: „Az harminchárom és egy
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harmadat vesz.“  Ez nyomdahiba lehet! Helyes: Az vesz egyet a harminc
három és egyharmadból, vagyis egy szöá-t a 33 és 1/3 szöá-ból. Mert
33 és 1/3 szöa — 100/3 szöa és ha ebből leveszünk egy szöá-t, akkor pon
tosan 3/100-ot különítettünk el. Ugyanott a 16. jegyzet. A 115. old. 43. jegy
zet: „Kis mennyiségű rendezetlen.“  Ez nyilván sajtóhiba lehet: rendezett 
helyett. A 117. old 6. jegyzet: „M ert a Chaver nem ad k i kezéből rendezetlen 
dolgot.“  Nem ezért kell előbb tizedet adni, hanem mert ha nem ad előbb 
tizedet, akkor az a látszata lesz, mintha a tizeddel fizetné a bérletet. A 125. 
old.: „Beváltja és iszik.“  Beváltásról szó sem lehet, mert hiszen péntekesti 
alkonyaikor nem jelölheti meg a tized! helyét', meg nem határozott tizedet 
pedig nem válthat be. Hiszen épen ezért nem mondja a Mjisna itten, hogy 
váltsa be pénzre, amint’ azt az előbbi Misinában mondotta. Hanem a: Mcchal 
szó azt jelenti és megkezdi. Így fordítják az összes kommentátorok. A 126. 
old. 42. jegyzet: „Ezt a 101 részt eladja a levitának, ez pedig a papnak.*4 Ez 
helytelen, mert ez jár a levitának a nála maradt 99 tizedért. Helyes tehát: 
odaadja a levitának, ez pedig eladja a papnak stb. A 127. old.: „Akinek tíz — 
egyenkint tíz hordó borból álló sora van.“  Ennfyíire még sem szabad a szö
veghez ragaszkodni! Helyesebb: Akinek tíz sorban soronkint tíz-tíz hordó
bora van. A 140. oldalon a fordításból kimaradt a „tíz  tenyérnyi4* mellől: 
„magas vagy olyan gödör mellett, mely tíz tenyérnyi stb.44 A 141. old. 48. 
jegyzet: „Minden tábla tehát 12:5 könyök hosszú és 8% könyök széles.44 Ez 
hely/telen, mert akkor a táblák téglaalakűak, már pedig R. Méir csak Kora- 
chath-nál, azaz négyzetalakúaknál engedte meg, hogy bármilyen fajtát vet
hessen el belé. (Helyes a T. J. magyarázata.) A 148. old. 49. jegyzet: „Egy 
kór termésterület — 2742 könyök.“  Nem tudom, honnan vette vagy mi kész
tette a fordítót arra, hogy a kór-t négyzetalakúnak tekintse és ennek követ
keztében pontatlan eredményt kapjon. Mert 2742 =  75076 könyök, már pedig 
egy kór, melyben 30 szöá van, egy-egfy szöa pedig — 2500 könyök, pontosan 
75000 könyökkel egyenlő. (L. B. Bathra 27/a.) Helyesebb így: Egy kór olyan 
tégliaalákú terület, melynek hossza 6, szélessége pedig 5 szöa-t foglal magá
ban. A 154. old.; „Amelyben van még szedegetni való tiz szőlőtő.“  Ez téve
dés, mert a Misna azt akarja mondani, hogy ha maradt még benne 10 szőlőtő, 
akkor stb. Helyes fordítás tehát ez: Ha összeszedhető még benne 100 szőlőtő. 
A 157. old. 31. jegyzetben a gyarapodás megállapítására nézve két módot 
említ. Az elsőt nem találtuk a régi kommentárokban, a másodikat is csak 
a Ravednél. (L. H. Kilájim V. 22.) A többi kommentátor valamennyi egybe
hangzóan a leszakítástól számított idő és a növény nedvességének ezen idő 
alatt történő száradási arányát veszik a számítás alapjául. Ugyanott a 40. 
jegyzet: „Szokott nagyságának harmadrészét elérte.“  Ez megint csak sajtó
hiba lehet. Helyesen; Harmadrészét nem érte el. A 164. old. 1. jegyzet: „A  
bújtatás pedig 12 tenyérnyinél hosszabb stb.*4 Ez elírás. Helyesen: 6 tenyérnyi
nél stb. Ugyanabban a jegyzetben: Mert a régi és az új tőkének 6—6 tenyér 
stb. Nem egészen pontos, mert ha látszik, hogy a szőlővessző egy másik tő
kének a bujtatott ága, akkor csak az eredeti tőkétől kell 6 tenyérnyit számí
tani. E távolságon túl aztán lehet a bujtatott ág fölött lévő földbe vetni, ha 
legalább három tenyérnyi vastagságú. A 173. oldal: „Hogy a vámot 
kijátssza.14 Ugyanazon oldalon: „Tóraköpenyekre nincs tilalom a keverék 
miatt.“  A Múlt és Jövő folyó évi januári számában Heller professzor 
e fordítást kifogásolja, mert: Mitpachatch-hászöforim nemcsak Tóraköpenyt 
jelent, hanem általában könyvtakarót. Ebben igaza van, de itt kivé
telesen mégis csak Tóraköpennyel fordítható helyesen, mert más könyvek 
takaróinál nem vallanák a bölcsek azt, hogy nem áll fenn a keverék tilalma. 
Más könyveket ugyanis mindennap használunk, magunkkal hordjuk és így 
meg van annak a lehetősége, hogy a keverék anyagból készült takaró kezünkre 
csavarodhatik, a Tóraköpenynél ellenben ilyesmi nem igen fordulhat elő. R.
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Eliezer azonban még a Tóraköpenynél is megtiltja a keverék-anyagot, 
mert az az ölbe kerülhet a Tóra öltöztetésénél1. Hogy ilyen értelemben kü
lönbséget teszünk a Tóra és a Szentírás többi könyvei között, az kitűnik a 
Hagahóth Aséri szavaiból (Mögilla IV. f. 5. L. továbbá: S, A. J. Déa 301 §, 
és a Roma glossáját 11-hez). Ezért fordítják az összes kommentátorok a: 
Mitpachath-hászöforim szót Tóraköpennyel. A 196. old.: „Es nem kell mon
dani.“  Helyesebb így: „A zt mondani sem kell. Ugyanott a' 8. jegyzet; É r
tendő, a hetedik évben tilalom ellenére kétszer szántott föld utótermését.“  
így nem értendő, mert ezt nem engednék meg a Hileliták sem. Hanem így: 
kétszer szántott gyümölcsös föld fáinak a termését. (L. Tiferesz J.) A 202. 
old. 10. jegyzet: „A  hatodik évben ültették és a földben maradt a 8. év vé
géig.“  így helytelen. Hanem a 7. év végén Levelestül kitlélpték, de a helyén 
Hagyták, ahol újból gyökeret hajtott. Különben nem esnék1 a hetedik év tö r
vénye alá, mert a zöldségféléknél a szedés ideje irányadó. A 204. old. 48. 
jegyzet hiányos és így egészítendő k i: a dagasztás által a tészta Challo- 
köleles lesz, Challo-köteles tésztát pedig nem szabad tisztátalanná tenni. A 
207. old. 19. jegyzet: „Ha . . . aztán elültették a 7. évben.‘‘ Kiegészítendő: 
rövid idő múlva kiszedték és újból elvetették a 8. évben, azután végleg k i
szedték stb. A 215. old.: „De szabad a kútásónak inni adni“  és erre megjegyzi 
a fordító a 29. jegyzetben: „A  hetedik év terméséinek ellenértékéért vásárolt 
bort.“  Igazán nem tudom, honnan mindez? A szöveg helyes fordítása a követ
kező: De adhat a kútásónak [hetedévi termést] ivásra való vízért. Ez úgy 
értendő, hogy fürdésre vagy mosásra való vízért nem adhat. (L. R. S. 
komm, és Maimunr. H. Sömito Vöjóvél VI. fej. 11.) A 227. old.: Nem tud
juk, miért maradt el az utolsó Misna fordítása?

Amint előrebocsátottuk, a gondos é!s nagy apparátussal készült müvet — 
érdeme szerint — mi is gondos figyelemmel vizsgáltuk meg. Mi azonban k i
zárólag qsak szövegértelmezési szempontokra voltunk tekintettel. A stiláris 
és fordítás-technikai elbírálást és méltatást, valamint a növénytan, a mező- 
gazdaság és földművelés körébe tartozó műszavak és szakkifejezések ellen
őrzését illetékesebbekre bízzuk. Az értékes munka különben megfelel kitűzött 
céljának, mert pontos, lelkiismeretes fordításával és rövid, világos magyarázó 
jegyzeteivel megbízható vezetőül fog szolgálni a tanulni akaróknak.

Klein Ábrahám.

Prófécia, telepátia és szuggesztío.

A prófécia eredetileg jövendőmondást és jövőbelátást jelentett. A jövendő
mondás pszichológiai és tudományos lehetőségeit kutatja Samuel Cohen „A  
jövőbelátás“  a. posztumosz könyve. (A1 hachazom leadd. Jeruzsálem, 1935.)

A jövendőmondás (futurodikció) és jövöbelátás (futurovizió) komolyságát 
és valódiságát bekövetkezésük igazolja. Sok nagy gondolkodó és tudós hitt 
mind a futurovizióban, mind a íuturodikcióban. Amosz megjósolja a földren
gést, amely bekövetkezett. Jesáiás és Jeremiás próféciája szerint a Babilóniába 
száműzött zsidók 70 év elteltével visszatérnek Jeruzsálembe. S ez a történeti 
mozzanat a meghatározott időben pontosan megvalósult. De nemcsak a pró
féták jóslatai váltak valóra, irodalmi emlékek is tanúskodnak róla, hogy sok 
történelmi eseményt előre megjósoltak. A francia forradalmat már a XVII. szá
zadban dátum pontossággal előre látták, sőt Johannes Cario már a XVI. szá
zad elején megjelent Prognosticfitio c. könyvben időre megjósolja az 1789-iki 
világátalakító forradalom kitörését. Első Napoleon háborúit és az 1914-es 
világégést is jóval előbb vetítették a jövőbe. Ezekre az igazolt jövendölésekre
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támaszkodva, hitt sok gondolkodó a jövőbelátás valódiságában, sőt', sok ko
moly tudós kísérletekkel igyekezett tudományos magyarázatát adni az okkult 
jelenségeknek. Spinoza és Newton Daniel próféta jóslataival kapcsolatban volt 
meggyőződve a prófécia igazságáról, Kant Swedenborg szeliemlátásaiban h itt 
és Goethe „Dichtung und Wahrheií“ -jében tett vallomást a jóslatok valódisága 
mellett. Justinus Kerner „Die Seherin von Prevost“ -ja a romantikusokat nyerte 
meg a jövendőmondás hitének, Mesmer iskolája nyomán pedig a szomnam- 
bulizmus jelenségeinek hívői tierjedtek el. Flammarion és Du Prel tudományo
san magyarázza az okkultizmus jelenségeit, és Konstantin Öszterreicher meg
alapítja a metapszichológia vagy parapszichológia tudományát.

A prófécia eredetét tekintve, két elméletet különböztetünk meg. Az egyik 
elmélet a profetikus jelenség teológiai oldalát emeli ki, a másik pszichológiai 
alapjait tárja fel. De ha pszichológiai adottságokból indulunk is ki a jövőbe
látás tényének magyarázatánál, a próféta jövőbelátása nem nélkülözheti az 
isteni elhivatottság meglétét. Sámuel Cohen a prófécia valóságának kérdését 
a szuggesztió és a telepátia jelenségeivel próbálja megfejteni.

A szuggesztió a jövendölt dolog oka és előidézője: a próféta magába 
szuggerálja (autószuggesztió) azt, amit' jövendölni akar. A szuggeszúót k i
egészíti a telepátia: a hipnotizált (autóhipnozis) vagy szuggerált próféta (a 
próféta autószuggesztiója vagy autóhipnózisa) előre látja, amit elgondol, gon
dolatait a távolba vetíti és az bekövetkezik, megvalósul. Isten szava a prófé
tára szuggesztív erővel hat és amit' Isten neki mond, azt a jövőben valóban 
bekövetkezni látja. A szuggerált isteni akarat a tudat alatt tovább működik a 
prófétában, aki az isteni eredetű tudatalatti segítségével a jövőbelátás ak
tusát létrehozza. De akár intuíciónak, akár szuggesztiónak vagy telepátiának 
nevezzük is a jövőbelátás aktusát, az isteni eredet soha sem hiányozhatik a 
próféta látásában. A ruach hakódes, Isten szelleme működik a prófétában: 
Maimonides prófétológiája a jövendőmondás legelfogadhatóbb magyarázata. 
Maimonides szerint a jövőbelátás, a prófécia Istentől ered, aki a nous poiéti- 
kos (angyal — malach) közvetítésével a próféta szemét megnyitja és jövőbe
látóvá teszi.

Grózinger M. József.
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K Ö N Y V EK

Ernst Sommer:
Kelt Granadában 1492

Tábor-kiadás. 1938.
Kitűnő könyv. De a bíráló bizal

matlanul! kérdi: vájjon akkor is ilyen 
kitűnő lenme- e,ha nem volna iíven. 
érdekfeszítő? S érdekfeszítő lenne-e, 
ha nem volna ilyen aktuális?

Az eféle kérdések felvetődése már 
némileg a feleletet és ítéletet is ma
gában hordja. Csakhogy a bírálónak 
talán már akkor sincs igaza, mikor 
e kérdéseket felveti. Mert ugyan sza- 
liad-e „sub specie aeternitatis14 ítélni 
o ly  műről, amely kétségtelenül „sub 
specie actu alitati s“  született? Az ilyen 
mű már küön műfajba tartozik, s 
minden műfajt a maga törvényei sze
rint kell értékelnünk.

Hogy Ernst Sommer miért írta 
napjainkban ezt a könyvet a zsidók
nak Spanyolországból való kiűzésé
ről, s hogy a „Tábor“  miért sietett 
a művet a magyarul olvasó zsidó kö
zönség kezébe adni. arra fölösleges 
szót vesztegetnünk. De az bizonyos, 
hogy ha az írónak szándéka volt 
döbbenetes hatásossággal felidézni, 
hogyan veszíti el ezeréves hazáját 
szinte máról-holnapra háromszázezer 
zsidó, akik nyugodt jólétben, balga 
biztonságban ülnek házaikban, járnak 
az utcán, barátkoznak az uralkodó 
nemzettel, sőt a nemzet uralkodóival: 
ezt a szándékát szinte tökéletesen 
valósította meg.

A „Kelt Granadában“  nem törté
nelmi munka, de nem is történelmi 
regény. Magának a történelemnek a 
regénye. Meséje, ha ugyan helyes itt 
e szó, nem fűződik egyes emberek 
sorsához, még csak aizt sem mond
hatjuk, hogy a regény hőse vagy fő
szereplője maga a spanyol zsidóság. 
A történelem van it t  elmondva költői 
szerkesztés nélkül, de a részletek köl
tői színezésével s a hézagoknak képze
let szerinti és mégis nagyon valószerü 
kitöltésével. A regény egyes fejezetei 
az utolsó mór tartomány: Granada 
elleni háborúról, a marranusok elleni 
inkvizciióról, egy marranusok és zsi

dók ellen egyaránt fo lytatott vérvád- 
perről, majd Granada bukásáról, vé
gül a zsidók kiűzéséről szólnak. 
Mindezt lazán, látszólag össze nem 
függő képekben adja az író, de a 
szaggatott képeknek, á szétágazó 
eseményeknek sokkal erősebb kap
csolatuk van, mint amit írói lelemény, 
meseszövő tehetség adhatna nekik: 
a történelem végzetszerűsége.

Az író semmit sem mulaszt el, 
amivel regényét hatásosabbá teheti. 
Főszereplői mind különös és rejté
lyes jellemek, csodálatosan bonyo
lu lt lelkek. Érdekes, hogy míg a spa
nyol üldözők: a k irá ly, a királyné. 
Torquemada és a másik inkvizitor: 
Arbues valamennyien félelmesen_oko- 
sak, démoniam kétszínűek, diplomá
ciának és dialektikának mesterei, ad
dig az üldözötteket, az elbukókat, a 
veszteseket: mórokat, marranusokat, 
zsidókat még legkiválóbbjaikban is 
kissé gyámoltalanoknak, tétováknak, 
naivaknak rajzolja az író. A kritikus 
gépiesnek és „valószerűtlennek ítélheti 
az önmagukban különben mély lélek
elemzéssel megalkotott jellemeknek 
ilyen két táborra való osztását, de 
gondolkodóba is kell esnie rajta, vá j
jon nem így van-e: nem a győztes és 
vétkes hatalom lát-e mindig tisztán, s 
az elbukó ártatlanok vajjotf nem hi
básak-e mindig, mert könnyen hívők 
és önáltató'k?

De Ernst Sommer könyve nemcsak 
a különlegesen érdekes jeileme_k fel
sorakoztatásával hatásos. Van az 
egész műben valami, ami a legkitű
nőbb rendezők történelmi filmjeire 
emlékeztet. Pazar ennek a regénynek 
a díszletle zése: ruhákban, fegyverek
ben, bútorokban a késői középkor, a 
keresztyén, a mór és a zsidó művé
szet és ízlés minden pompája meg
mutatkozik. Nincs jelenete a műnek, 
amelyhez hatásos, olykor szimboli
kus, de mindig zsúfolt díszű kulisszá
kat ne adna az író, a sorsfordító ese
mények mindig drámai feszültségű 
párbeszédekben következnek be. Az 
érdekkeltés fokozása végett vehette 
be Sommer a szereplők közé Colum-
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bust is, akinek és sorsának pedig 
vajmi kevés köze van ugyan a mű 
tulaj dónk épeni tárgyához, de aki 
egyezik a mű többi keresztény sze
replőjével abban, hogy a zsidók sor
sát sokkal tisztábban látja, mint akár 
a legbölcsebb zsidók.

De legmegdöbbentőbb a regény 
azokon a pontokon, mikor spanyol 
szereplői: Ferdinánd kirá ly, Torque- 
mada, Columbus, sőt az egyetlen fö
lényesebb zsidó elme: a granadai 
jabbi is ötödfélszáz évvel ezelőtt 
olyan kijelentéseket lesznek, amelyek 
mélyen belevilágítanak a jelen zsidó 
problémáiba is. Persze az illúzióba 
ejtett olvasó könnyen elfeledi, hogy 
napjainknak egy élesen látó zsidó 
írója beszél általuk.

Mindent összevéve a „Kelt Grana
dában“  egy kitűnő tollú írómüvész 
munkája, aki jellemailkotásban, jele- 
netezésben elsőrangú mester, de aki 
nem rest tárgya hatáslehetőségeit k i
használni. Bár el kell ismerni, e fel
használásban, is diszkrét. Az inkvizí
ció borzalmait rajzolja, de nem bo
csátkozik idegtépő részletekbe. S fi
nom érzéket mutat abban is, ahogy 
a vallási vakbuzgóság e véres korát 
közelünkbe hozza. Az Őrjöngő és ra
jongó inkvizitorok és marranusok 
közé állít egy kétkedő, habozó, volta- 
képen szkeptikus embert: a zsidó 
származású Juan de Fonseca-t, aki 
lélekben sem kereszélny, sem marra- 
nas nem tud lenni, aki árulásra és 
vértanuságra egyként gyönge, ö  a 
sok középkori között a modern em
ber, akit az olvasó rokonának érez s 
akinek személyén keresztül mi is be 
tudunk hatolni e furcsa kettősségül 
nagyon közelinek és nagyon távolinak 
tetsző korba.

Ernst Sommer műve, amelyet Hor
váth Zoltán szépen, de bizonyos fo r
dítói félszegségektől nem mindig men
tesen tett át magyarra, szándékosan 
aktuális könyv. De vájjon nem fog-e 
aktualitása — szándékán kívül — 
örökös maradni?

Kardos Pál.

Bertha Badt-Strauss: Jüdinnen
Joachim Goldstein, Jüdischer Buch

verlag, Berlin 1937
A zsidóság története a zsidónő ket

tős képét mutatja:_ egyrészt a nép

tulajdonát és értékeit megőrző és 
fenntartó, másrészt a régi úttól és a 
régi tanoktól könnyen elhütlenedő 
zsidónő képét. Ez a kettősség már az 
ókorban megmutatkozik a biblia, a 
midras és az agada nőalakjain. A 
gazdag középkori zsargon-irodalom 
számos dokumentuma bepillantást en
ged a gettóban élő zsidónő nagyvo
nalú életstílusába, mely különös ellen
tétben áll a gettó zsidónőjére vonat
kozó általános felfogással. Az élet 
bajaival bátran szembeszálló, eltökélt 
akaratú polgárasszonyok és mártirnők 
mellett különösen a szefárd zsidóság 
körében fejedelmi sorsú nőket is ta
lálunk, akik már a tizennyolcadik 
századbeli emancipált zsidónő típu
sához tartoznak, azzal a különbséggel, 
hogy a renaissance korának szefárd 
zsidónője nem veszítette el őseivel 
való kapcsolatát, míg ÜAendelsshon 
leánya végleg eltávolodott a zsidó
ságtól. Á tizenkilencedik és huszadik 
század zsidónője a szociális munká
ban és a politikai nőmozgalomban 
vesz részit. Míg a nyugati zsidóság 
körében a zsidónő típusa többszöri 
változáson ment keresztül, a keleti 
zsidóságban változatlanul továbbélek 
a középkori askenaz gettó nőalakjai. 
M ikor az orosz zsidóság katasztró- 
trófája bekövetkezett, a zsidónő új 
életformája alakult ki a szentföldi 
közösség kialakításában való közre
működés területén. Életének hősi fel
áldozásával, verejtékes földmunkával, 
az újhéber költészet gazdagításával 
vesz részt a zsidónő a Szentföld fel
építésében.

Bertha Badt—Strausz élvezetes 
könnyedséggel megírt könyvecskéje 
a zsidónő életformájának ezeket a 
változásait mutatja be. A kitűnő írónő 
előtt nem az a magas cél lebeg, hogy 
tudományos eszközökkel megírja a 
zsidónő történetét. Célzata sokkal 
szerényebb. Hivatkozik arra a példá
zatra, mely szerint két ember jö tt 
egv városba: az egyik drágakövek
kel, a másik varrótűkkel kereskedett. 
Az emberek nagyobb számmal jöttek 
el ahhoz, aki varrótűkkel kereske
dett, mint a drágakőkereskedőhöz. 
Bertha Badt-Strauss a múlt és a je
lenkor jeles nőalakjainak arckéneit 
nem akarja ékkövekként keretbe fog
lalni, hanem azt az utat akarja, meg
mutatni. melyen a jelenkori zsidónő
nek haladnia kell.

Gedö Simon_
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Széfer hasanah lijhudé polánija,
búárichat B. Bensálom.

1. Silberpfennig,
V. Z. Fefer „M if la f \  Krakau, 5698.
A mai súlyos lengyelországi zsidó 

helyzet ellenére 25 lengyelországi 
héber írót sikerült megszólaltatni az 
évkönyvben, akik a szépirodalom, a 
jogtudomány;, a történelem, a fälo* 
zófial a dramaturgia, a folklore, a 
szociológia stb., stb. különböző terü
letein működnek. M. Sohám a drá
maíró alkotásának lélektani feltéte
leit boncolgatia. J. Au^terseteer a 
héber jog szelleméről értekezik. B. 
Beimsalom M. Sohám' drámaíróról 
ír. F. Friedmann a galíciai zsidók 
szerepét az 1848-as forradalomban 
ismerteti. B. Pomeraniz, M. Luster- 
nik, A. Zeitiin, J. Kazenelnsohn, V. 
Stockhammer, J. Rosenzweig és A. 
D. Wrebnlelr, költeményeikkel járul
nak hozzá az évkönyvhez és S. D. 
Bumin. N. MliifeKbví elbeszéléseket 
közölnek. A. Tartakover a lengyel- 
országi zsidók biológiai sorsát tárja 
fel és Z. Fefer a haskala kezdeti 
chaszidellenes irodalmáról ad átte
kintést. B. Rappaport filozófiai spe
kulációkat és J. Thonról szóló tanul
mányát adja közre. M. Stein Jehu- 
da Halevi filozófiájáról értekezik és 
S. Rappaport a Besti chaszidizmus 
pszichopatológiájáról ír. A figyelő 
rovatban Z. Silberpfennig, J. Tarif. 
N. Ek Gincburg, A. Sonnenschein, 
N. Rubinstein és Ch. L. aktuális köny
vekről írnak. Ilyen sokszínű a „M if
ia t“ , (héber írók menedéke) évköny
ve és szinte lehetetlen mindegyik 
munkáról külön beszámolni. A 356 
oldalas évkönyvnek néhány Tanulmá
nyát méltathatjuk csak részleteseb
ben „Hahaszkala hamatkifah“  c. tanul
mányban Z. Fefer az antichaszidikus 
vitairodalmat tárgyalja és úgy véli, 
hogy az aufkláristák azért támadták 
oly hevesen a ohaszidizmust, mert 
benne látták az európai kultúrához 
való közeledésnek legnagyobb akadá
lyát. Eles szatírát írt J. Perl a cha- 
szidizmus ellen, amelyben a Voltaire- 
féle „la demonstration par Pabsurde“  
módszerével és Lesage „Le diable 
boiteux“  c. műve mintájára teszi ne
vetségessé a caddikok „népámító“ 
csodatetteit. Perl nyomdokain halad
tak a chaszidizmus elleni harcban 
Rapnaoort, B ik és Mieses is. Perl leg
kiválóbb tanítványa ezen a téren J. 
Erter és az ő müvét folytatta 1. Le-

vinsohn is. A chaszidizmus pszicholó
giájával foglalkozik S. Rappaport ta
nulmánya: „La  pszichopathologia sei 
hachaszidut habestanit“  c. tanulmá
nya. A chaszidizmus fejlődését sok 
körülmény (vallási, kulturális, társa
dalmi stb.) magyarázza, de főoka 
mégis a Best személyisége: Best sze
mélyének alapvonása a hiszéria. Hisz
tériája magyarázza fantasztikus lán
golását, istenközelségét és csodatet
teit. Ennek alapján az egész chaszi- 
dizmust pszichológiai járványnak és 
szublimált szexualizmusnak nevezi, 
Benzion Rappaport J. Thon felfogását 
a zsidóság lényegéről adja elő igen 
eleven és instruktiv módon. Törté
nelmi naturalizmusnak nevezi Thon 
szociológiai rendszeriét és párhuzamba 
állítja Achad Haiam pozitivizmusával. 
A történelemben ugyanolyan megmá
síthatatlan törvényszerűség uralko
dik, mint a természetben és ezek a 
változatlan törvényszerűségek képe
zik a zsidóság lényegét. Benzion 
Rappaport másik tanulmánya (Ijju- 
nim) a metafizika és ismeretelmélet 
egyes kérdéseit világítja meg. A ta
nulmány első része (antinómizmus) 
a metafizikai és etikai antinómiák lé
lektani okait keresi és megállapítja, 
hogy a filozófiában nincsenek örök
igazságok, csak örökkérdések van
nak. A második részben (hakkara, 
szapkánut uvikóret) a dogmatizmus, 
szkepticizmus és kriticizmus ismeret
elméleti, etikai és esztétikát vonatko
zásait kutatiia. A harmadik részben 
(hatáám, hasziba vehijuv hámeciut) a 
causa és a ráció különbségét vilá
gítja meg. Benzion Rappaport a har
madik közleményben élesehnéjűen bí
rálja J. Klausner „Filozófim v’nogé 
déót“  c. könyvéti M. Stein Jehuda ha 
Lévi filozófiájában a partikularizmus 
és az univerzalizmus ellentétes irá
nyát látja. Ezt azért tartja lehetsé
gesnek, mert a Kuzariban az érzelem 
ép úgv iut döntő szerephez (partiku
larizmus), mint az ész (univerzaliz
mus). sőt a szív uralma, Abrahám Is
tene legyőzi Arisztoteles istenét, az, 
ész uralmát. Az ellentét kibékíté- 
sére csak egv olyan sokoldalú egyé
niség, mint Jehuda ha-Lévi vállaikoz- 
hatik, akinél harmonikusan összeforr 
biológia és teológia, fizika és meta
fizika — Z. Silberpfennig „Besulé 
hadat in v ’hameszoret“  c. tanulmány- 
ban J- Breuert. az ,.Uj Kuzari“  c. mű 
szerzőiét és R. Benjámint, a Héd fő. 
szerkesztőjét állítja szembe egymás-
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sal. Breuer a szeparatista S. R. 
Hirsch képviselője, míg R. Benjamin 
a Berdlicisevi R. Lévi Jicchak megértő 
eh a s z i d i zmu sátrak a szószólója.

A recenzió szűkre szabott kerete 
lehetetlenné teszi az összes tanulmá
nyok, cikkek, stb. részletes méltatá
sát. Olvasóink e rövidre fogott ismer
tetésből is rá fognak eszmélni, hogy 
a héber szellem abszolút akarata nem 
ismer akadályt. Üldöztetés, gazdasági 
krízis és társadalmi bojkott — nem 
tartja vissza a héber kultúráért lelke
sülő önzetlen álmodozókat „menedé
ket“  („M ifia t“ ) kereső útjukban. A 
lengyelországi héber írók egyesületé
nek, a Miflat-nak kiadásában és B. 
Bensalom, Z. Sielberpfennig és C. 
Fefer szerkesztésiében megjelent év
könyv beszédesen dokumentálja a hé
ber irodalom élniakarását és életké
pességét. A Mifiat kiadásában eddig 
napvilágot látott és a kilátásba helye
zett évkönyvek élő tanúi a héber kul
túra vitalitásának.

Grózinger M. józsef.

Grünwald Miksa:
Zsidó biedermeier

Minerva-könyvtár. Budapest, 1937.
Csak a legújabb idők irodalomtu

dománya foglalkozik a biedermeier
rel, mint önálló, az irodalom történeté
ben magábanáUó lelki magatartás k i
fejezőjével. A biedermeier irodalmi 
korszak hamar túljutott az irodalom
történeti tudatban azon a legrégibb 
értékelésen, amelyet a derék Meier 
nevével jelzett. Értékelésének máso
dik fokául a Weydt és Majut nevével 
jegyzett Hochbiedermeier felkutatá
sát kell tekintenünk. Ebben a felfo
gásban a korszak szinte teljesen el
veszíti kétarcúságát, nincs sző többé 
Junges Deutschland-irányzat és bie
dermeier ellentétességéről és egyide
jűségléről, ez az értékelés a bieder
meier irodalom igazi megnyilatkozá
sainak a klasszicizmus irodalmával 
rokon Sttiftier-i műveket látja, a ma
guk tudatos elvonatkozásában. a kül
világ aggodalmas távoltartásában élő 
„blosses Sein“ -műveket. A bieder
meier magyar kutatói vaev értelme
zői (Thienemann egy rövid utalással, 
Zolnai két idevonatkozó munkájával, 
Horváth Edit egy részlettanulmány- 
nyal) a megfélemlített polgár iroda
lomba való bevonulását látták első
sorban ebben a korszakban, s a pol
gár megjelenésével egyidejűleg a

professzionátus irodalom kialakulását. 
Melyik ponton kapcsolódik bele a 
biedermeier irodalmába a némej nyel
ven író magyarországi zsidóság? Ez 
az a kérdés, amelyet Grünwald Miksa 
ebben a feleletekben gazdag tanul
mányában felvet. Az a történeti és 
vallástörténeti terület, amelyet ennek 
a kérdésnek a megformulázásáig a 
szerzőnek be kellett járnia az iro
dalmi érdeklődésű olvasó számára 
szinte beláthatatlan. A szerző maga 
is utal azokra a nehézségekre, ame
lyek a fogalmak tisztázása körül fel
merülnek. Nem is az az irodalmi 
anyag a fontos, amelyet Grünwald- 
nak sikerül felkutatnia, hanem az a 
szellemtörténetti háttér, amelyet ku
tatása során felmutat. (Ezen a helyen 
kell megjegyeznünk, hogy kutatási 
módszere jólesően nyílt, nemcsak 
eredményeket közöl, hanem — és ez 
munkájának érdekesebb része — a 
fogalmak tisztázásának útját is.) Te
hát nem néhány német nyelven író 
elfeledett zsidó író munkásságának 
ismertetése a fontos ebben az érteke
zésben, hanem ennek a munkásság
nak, mint korjelenségnek zsidóság és 
magyar irodalom számára való érté
kelése. Grünwald a biedermeierben 
nem a polgárságnak az irodalomba 
való menekülését látja a Szent Szö
vetség korának politikai elnyoma
tása elől, hanem benne a Szent Szö
vetség politikai korának kialakító és 
előidéző magatartását, a Junges 
Deutschland individualisztikus szem
léletét, mint visszahatást értékeli a 
biedermeier másféle individualizmu
sával szemben. A biedermeierben 
mindenesetre népszerűsítő irányzatot, 
a nagy Irodalmi korszakok trivializá- 
lását is kell látnunk. Ezen a ponton 
kapcsolódik a magyarországi német 
irodalom néhány zsidó kéviseloje a 
biedermeier magyarországi kialakí
tásába. Grünwald könyve nem ter
jeszkedik ki arra, hogy épen az iro
dalom professzionátus művelése, az 
újságírás kialakítása imlycri nagy 
mértékben ment végbe a tizenkilence
dik században a zsidók kezén, épen 
a biedermeier kezdieménvezések to
vábbfejlődésének útjá_n. Ezt a körü l
ményt sokszor és nyomatékosan ve
tik zsidó írók és újságírók szemére. 
Holott a biedermeier városiasság 
sok ponton zsidó kialakítói egy egész 
sor termékeny újság-műfajnak lettek 
kezdeményezőivé. Annál érdekesebb 
azonban követni Grünwald Miksa áb
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rázolásában azt az utat, amely a zsi
dóságon belül e pontig vezetett, a 
zsidóság elvilágiasodásának útját, 
amely a biedermeier triviálműfajok 
meghonosításában egyrészt még fel- 
Világosodási eredményeket dolgoz fel, 
másrészt egyszerre teremt új lehető
ségeket és népszerűsíti a klassziciz
mus és a romantika örökségét.

Grünwald tanulmányának jelen
tősége a biedermeier zsidóság szere
pének történeti megvilágításában és 
tudatosításában van. Irodalmi példái 
a kor magyarországi német irodal
mának átlagából kerülnek ki. Gyak
ran- sajnáljuk is, hogy e jelentéktelen 
írók esztétikai értékelésre a-liig alkal
masak. Grünwald értelmezésében 
azonban nem is ők fontosak, hanem 
időpontjuk, amelyet példáznak: az el
különült zsidó irodalmi magatartás 
befejeződését, a nemzeti irodalom 
polgárjogának elnyerését.

Steiner Lenke.

Jakob Freimann: Festschrift
zum 70. Geburtstag

Berlin, 1937.
E könyvet J. Freimann hetvenedik 

születésnapjára jelentették meg a 
tanítványok és tisztelők. Az öröm 
érzése e könyv láttán, alighogy fö l
ragyogott a hajdani poseni rav, a 
berlini Rabbiképző világhíres tanárá
nak tudást és bölcseséget sugárzó ar
cán, a halál már is megfagyasztotta 
a tiszta, szellemi gyönyörből fakadó 
mosolyt. Tán alig volt ideje .1. Frei- 
mannak végig olvasni e vaskos köte
tet, a német- és hébernyelvű tanulmá
nyokat és cikkeket, a történeti, filo
zófiai, exegetikai és halachikus mo
nográfiákat, melyek közül nem egy 
súrolta azt a szétágazó és sokoldalú 
tudományos munkaterületet, melyen 
J. Freimann maradandót alkotott.

A német-nyelvű részben- A. A lt- 
marin az olam-habá-ró 1 értekezik. A 
zsidó túlvilág fogalmának fejlődéstör
ténetét vizsgálja, filozófiai gyökereit 
keresi. Szembeállítja egyrészt a per
zsa Zruvan-tannal, másrészt a pla
tóm Aion, azaz az időtlen-örökkévaló- 
ság fogalmával. Vizsgálódásának 
eredménye: míg az iráni-hellén Aion- 
képzef csak az egyéni megváltást is
meri, addig a zsidó olam-haba-ban 
az eschatologia síkján Izrael és a v i
lág népeinek kollektív képzete nyo
mul előtérbe. Tehát e fogalmak me. 
rőben ellentétesek.

I. Elbogen, Aí. Sachs és L. Zunz 
levélváltásáról mondja el újszerű 
megjegyzéseit, A. Büchler a föld né
pének papi tisztaságáról, A. Heschel 
pedig a „lé t fogalma Gebiról filozó- 
fiájában'4 címen értekezik. Heschel 
itt a középkori filozófia alapvető 
problémáit boncolja és az existentia- 
essentia, matéria-forma fogalom-pár
jain szűri át Gebirol metafizikájának 
alapvető princípiumát: a lét fogalmát. 
Matéria nincs forma nélkül és fo r
dítva. A matéria a forma által válik 
aktuális létezővé, szemben a potenciá
lis léttel, mely már a nem-léttel 
azonos.

G. Kisch a zsidó jogtörténet egyik 
problémájával, S. Krausz Sába k i
rálynőjének nevével foglalkozik, az
zal a közismert fénnyel, hogy Sába 
királynőjének a Bibliában nincs indi
viduális neve. Krausz összeveti a ké
sőbbi irodalomban előforduló neveket 
és azokból filológiai úton iparkodik 
eredményre jutni. Löxv Imáiméi a 
zsidó ásványtan egyik fejezetét adja 
a Zinn-ről szóló tanulmányában. Aí. 
Wiener a zsidó vallásfilozófiának 
egyik legalapvetőbb kérdését: az 
attributum -tant vizsgálja; azt a több 
évszázados folyamatot, amely végig
vonul a zsidó bölcselet történetén 
Philon-tól, a zsidó-kalámon át Mai- 
monides-ig; azt a nagy szellemi erő
feszítést, amely Isten fogalmából k i 
akar iktatni minden lehető antropo- 
morphizmust. Ezt a kérdésit! a zsidó 
filozófia is csak úgy oldja meg, mint 
a középkori keresztény peripatetiz- 
mus, amely a docta ignorantia taná
val segít magán azzal, hogy k i
mondja: csak Isten létéről lehetnek 
megdönthetetlen bizonyítékaink, de 
Isten lényéről nem tudhattunk meg 
semmit és így nem is állíthatunk 
semmit. Ezzel a fogalmi hüvelyez'éissel 
a zsidó istenfogalom elveszítené bel
ső, erkölcsi tartalmát. Es épen ezért 
Aí. Wiener hangsúlyozza Maimoni- 
desnek és a későbbi zsidó filozófusok
nak azt a nagy erőfeszítését, hogy 
Isten fogalmát megtöltsék etikai ta r
talommal. Összefoglalja az attribu- 
tum-tan eddigi eredményeit és rá 
mutat D. Kaufmann attribútum-el
méletének egyoldalúságára és hiá
nyaira. Szétválasztja a lét és lé
nyeg fogalmait és az arisztoteleszi 
istenbizonyítást kiemeli az attributum- 
tan köréből, mint egyoldalú eszközét 
Isten lét-bizonyításának és összefog
lalható eredményképen megállapítja.
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hogy a neoplatonizmusnak. döntő ere
jű hatása volt Is'en lényére vonat
kozó zsidó filozófiai spekulációkban, 
mert a zsidó filozófia is erkölcsi tar
talmat gondolt bele Isten megismer- 
hetetlen lényébe és szükségképen ben
ne érezte a legeszményibb értéknek: 
a hellén tökéletességnek és a zsidó 
szentségnek immanens érvényességét.

A héber nyelvű részben Albeck, 
Aszal, Abtoxvitzer, Horodetzky, Wein
berg, M. Freimann rabbinikus-halachi- 
kus, M. Guttmann, S. Klein kultúr- 
históriai cikkei eredeti problémákat 
fejtegetnek és oldanak meg.

Az emlékkönyv méltó ahhoz a szel
lemhez, melyet J. Freimann reprezen
tá lt a zsidó tudományban és méltó 
módon örökíti meg emlékét a leg- 
úiabbkori zsidóság egyik legjelentő
sebb szellemi nagyságának.

Kohn Zoltán.
Benamy Sándor:

Európától Ázsiáig
(Egy idegzet halóra száll . . .)

Epocha-kiadás 1938.
Néhány mondat a címlap-behajtáson 

olvasható ajánló sorokból: Valahogy 
így kell képzelni a dolgot: van vala
hol egy idegzet és-az hajóra s z á ll... 
azt mondja magának: „Te pedig 
állsz; mindénre a teljesség mértéké
ben reagálsz; szenvedsz és gyönyör
ködő!; rángatódzol és megmámoro- 
sodsz; a személytelenség legvadabb 
expanziójában tombolsz; legtöbbnyire 
egészen megfeledkezel a lényrő.l me
lyet csontjaidban és húshálóid között 
hordsz . . .“  Ez az idegzet aztán k i
száll a hajóból és továbbra is rend
kívül szubtilisan viselkedik. M int egy 
bivaly, betör az A ja Sofiába és ott a 
bizánci keresztről rövidesen megálla
pítja, hogy az közönséges ablakke
resztfa és a szent kútnak vegyi ösz- 
szetételét reklamálja. Megnézi az 
orosz emigránsok vendéglőjét és a 
pincérlánynak, a volt tobol’szki föld
birtokoslánynak egy névjegyboríték
ban szemérmetlen ajánlatot tesz, csak 
azért, hogy fájdalmában gyönyörköd
jék: . . . zokog, fél van háborodva 
úgy-e . . . most láthatja mi az . .
(38. 1.) A_ magatártásmak ugyanez a 
mély kultúrája és előkelősége vezeti 
keresztül Európa és Ázsia találkozá
sának összes látnivalóin. A politikai- 
világnézeti szemléletnek ez a vissza
taszító otrombasága váltakozva talál 
hangot a legvadabb csizmadia és út- 
széli stílussal, amit egy „érző idegzet“

csak kiizzadni képes: „Emberek kék
re, sárgára, zöldre áporodtak, az 
ucca egyetlen, fényes marhahólyag 
volt, tüdők levegőiért hegyezték szi
vacsaikat. Én a vérdúsak között áll
tam, vérdús kövérek között, akik 
ezenfelül még leólmozott légzöcsö- 
vekkel merevültek. Mert ők voltak 
az évszázadokelőttről megoxidáltak, 
a Cordovától megcserzettek, az el- 
alhambrásodottak . . .  ha az ég meg
rozsdásodott, fölényesen böndőzték 
asszonyukra . . . hullali, hullala . . . 
spanyol zsidók! . . . Irtó  mellük mö
gött azért csak mór oszlopocskák a 
bordák és szivük kicsi párna, amire 
az oszlopok előtt leereszkednek . . .“  
(51—52. 1.) Meg kell hagyni: az iro
dalmi ízlés színvonala épen megfelel 
a világnézet színvonalának. Nincs az 
a dogma, vagy világnézet* ami idő
vel és rossz anyagon keresztül elcsé
pelten és visszataszítóan nem hatna. 
Ami bárgyút _és kellemetlent a mar
xizmus és cionizmus vulgarisabb kö
vetői az utóbbi évtizedekben csak k i
koholhattak, az mind gyűjtőhelyét, 
kivirágzását, jól megérdemelt apo- 
teózisát találja e könyvben. A pony
va eddig ismert műfajai napjainkban 
úgylátszik új típussal gazdagodnak: 
a világnézeti ponyva egyre szaporo
dó műfajával. Második kiadás, 4000— 
5000. példány, tünteti fel a címlapon 
az Epocha kiadóvállalat. Nem kétel
kedem benne, de mint zsidó és író, 
mélyen szégyenkezem miatta.

Keszi Imre.

Bakonyi László: A kongresszusi 
zsidó hitközségek statisztikája

Nagy bőségben olvashattuk az el
múlt hónapokban a magyar zsidóság 
statisztikai adatait. A társadalmi és 
gazdasági egyensúly hatályosabb 
biztosítását célzó törvényjavaslat kö
rül folyó vitában minden fél a statisz
tika fegyvertárából hozta éTveit. E 
gazdag statisztikai anyagot kiegészíti 
dr. Bakonyi tanulmánj'a, mert más, 
eddig kevésbbé ismert, oldalát mu
tatja a hazai zsidóság életének. A 
magyar zsidóság kongresszusi közsé
geinek hitéleti, kulturális és gazda
sági helyzetét ismerteti.

Az Izr. Országos Gyűlés 1935-ben 
megalkotta a Kiegészítő Szabályza
tot. E szabályzat életbeléptetése előtt 
szükségesnek vélte az Országos Iro
da a kongresszusi községek oly sta
tisztikájának összeállítását, mely a
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felekezeti igazgatásnak megbízható 
alapul szolgáljon. A felekezeti statisz
tika adatainak beszerzése nagy ne
hézségekkel járt, másfél évig tartott, 
míg a hitközségek, anyakönyvi terü- 
letek, községkerületek é$ rabbiságok. 
a szétküldött kérdőíveket! kitöltve 
visszaküldték. Az így egybegyült 
anyagot áttekintő feldolgozásban 
nyújtja a szerző.

A magyar zsidóság kétharmadának, 
közel 300.000 léleknek, a 104 anya- 
és 76 fiókhitközségben tömörült kong
resszusi zsidóságnak statisztikáját 
kapjuk. A hitközségek lélekszámának 
és alkalmazottjainak adatai után a 
jótékonysági, szertartási, tanügyi és 
kulturális intézmények ismertetését 
adja a szerző. Végül a községek gaz. 
dasági vezérszervét vázolja.

Csak az adatok puszta felsorolására 
szorítkozik, a következtetések és ta
nulságok levonásától tudatosan ta r
tózkodik. Napjainkban, m ikor a zsi
dóság közéletei úi és nehéz feladatok 
előtt állnak, a sokoldalú szociográfiái 
kutatások is szükségessé válnak. E 
vizsgálatoknak hasznos kiindulópontul 
szolgálhat ezen értekezés. Kívánatos, 
hogy a hazai zsidóság másik két 
központi szervezete, a status quo és 
az orthodox, a példát követve vé
gezze el a statisztikai anyag gyűjté
sét és feldolgozását.

Szilárd statisztikai alapon induljon 
meg a zsidó községek újjáépítése a 
mai megváltozott életviszonyaink kö
zött

Grünvald Fülöp.

R. Feldmann-Fischer: Die 
Wertung des Rechenunterrichtes
in der Geschichte der Rechenmetho
dik unter besonderer Berücksichtigung 

des 19. Jahrhunderts.
Budapest, 1937.

A szerző a zürichi egyetem filozó
fiai karán készült doktori értekezésé
ben a számtantanítás nevelő értékét 
kutatja. Azokról a felfogásokról ad 
történeti áttekintést, amelyek a szám
tantanítás logikai és erkölcsi nevelő- 
hatásáról a századok folyamán k i
alakultak.

A számtantanítás nevelőéríékére 
vonatkozóan két irányt különbözte
tünk meg. A realisztikus irány a 
számtantanítást csak annyiban te
kinti nevelőértékűnek, amennyiben a 
gyakorlati élet számára szükséges

számolási képességet fejleszti. Az 
idealisztikus irány a matematika- 
tanítás nevelő hatását a logikai és 
erkölcsi gondolkodás képességének 
fejlesztésére korlátozza. Az ókorban 
az idealisztikus irányt a görögök, a 
realisztikusát a rómaiak képviselik. 
A pytagoreusok a számtan törvényeit 
az etika síkjára alkalmazták és Pla
ton a formális logikai mozzanat mel
lett formális-etikai nevelő értéket is 
tulajdonít a számtantanításnak. Míg 
azonban Platón szerint az aritmetika 
az erkölcsi nevelés szolgálatában áll, 
addig a rómaiak csak a gyakorlati 
hasznot keresik a számtantanításban. 
A középkor, a renaissance, a refor
máció és a felvilágosodás korában a 
számtantanítás idealisztikus (logikai
etikai) feladatát hangsúlyozzák, a 
filantropizmus neveléselméletében pe
dig a realizmus és az idealizmus k i
egyeztetésén fáradoznak. Pestalozzi 
szociáletikai neveléstana a matema
tika nevelésértékében az idealizmus 
felé hajlik -Követői a mester raciona
lista álláspontját hirdetik. Tillich jel
szava: „rechnend denken — denkend 
rechnen“ ; és Schmid a matematikai 
tanítás főcélját a közösségi érzés fe j
lesztésében látja. TIerbart a matema
tika tanításától a realizmus szintézi
sét várja, mert a számtanban igaz 
nevelő érték van. A gyakorlati és 
elméleti tanítás eredményes nevelő 
értékét Diesterweg is a matematiká
ban véli kifejthetőnek és főleg a ma
tematikára vonatkoztatja híres mon
dását: „Unterrichten ist Erziehen“ . A 
19. század számtantanítási értékelés
módja a 20- században is hívőkre ta
lál. Ezek a számtantanitás formális- 
-logikai, formális-etikai ?s gyakorlati 
nevelőértékét hangoztatják. Lietzmann 
pl. a számtantanításban a három ne
velő értéket egymás mellett érvénye
síti és a munkaiskolát tartja e tekin
tetben a legalklamasabbnak és a leg
célravezetőbbnek.

Csak egész röviden foglaltuk össze 
a 71 oldalas doktori disszertáció 
tárgyi tartalmát. Az olvasó azonban 
e rövid ismertetésből is megsejtheti, 
hogy milyen hatalmas anyagot hor
dott össze és foglalt rendszerbe a 
szerző- Aki a számtantanítás módsze
réről és nevelőértékéröl tájékozást 
keres, megbízható vezérfonalat talál 
ebben a lélektani iskolázottsággal és 
nagy pedagógiai tudással megírt 
könyvben.

Grózinger M. József.
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Wirth Ferenc: A vallás filozófiatör
téneti jelentősége Thalestől Anaxagrásig.
Bpesí 1937. A görög filozófia kezdetét 
vizsgálja a szerző és azt iparkodik 
bizonyítani, hogy a görög bölcseleti 
gondolkodás ezen legrégibb korsza
kában is már nagy jelentősége van a 
vallási mozzanatnak. Az út, amely 
Thalestől a nagy görög filozófiai triá 
szig, a misztérium-vallástól és orphis- 
mustól a hülozoismuson át Sok/ates- 
P l at on- A rísiflóteles-ig vezet, tulajdon
képen nem egyéb, mint a görög szel
lem nagy tisztulási folyamata a po- 
liteizmustól, a mítoszok világától a 
to-hen-en keresztül a theos-ig. A gö
rög szellem legcsodálatraméltóbb küz
delme ez a metafizikai világ transcen
dens istenfogalmának megismeréséért. 
És ha ez a harc kezdetben merőben 
logikai sikon mozog is, végeredmény
ben mégis csak előkészítője annak a 
tiszta monoteizmusnak, melynek Aris- 
tcteles-nél még pusztán intellektua- 
lisztikus tartalma van. de amely vé
gül is a szkolasztikus középkor zsidó- 
keresztény peripatetiz,musában étikai. 
emocionális fogalommá kristályosodik. 
A szerző ennek a tisztulási folyamat
nak egy darabját tekinti át Thalestől 
Anaxagorás-ig, de az eredmény le
vonásában s a következmények n y il
vántartásában pillantása már a mesz- 
szibb jövőbe tekint. n. n.

Grünvald Fülöp: A zsidók története 
Budán. Budapest, 1938. A legrégibb 
hazai zsidó község vázlatos törté
netét adja „egy aquincufni sírkő
tő l“  a világháború és forradal
mak utáni „újjászervezés munká
jáéig. A pusztán didaktikai célt szol
gáló füzetben a szerző avatott 
hozzáértéssel hordja össze a Buda 
történetére vonatkozó monográfiák
ból a jól megrostált anyagot. Szinte 
csodálatos, hogy a mindössze másfél
íves kis füzet mennyire világos, át
tekinthető és összefüggő képben ke
rekíti elénk a legrégibb magyar zsidó 
település majd két évezredes tö r
ténetét. k. n.

Stein Artur: A zsidók köz- és magán
joga Magyarországon a honfoglalástól 
napjainkig, /. rész. Pestújhely 1938. 
Stein Artur könyvében az átfogó 
jogtörténeti tanulmányt ígérő cím 
alatt az olvasó legnagyobb meglepe
tésére alig van jogtörténeti vonatko
zás. Megállapítja az ortodoxia állás
pontját a neológiával szemben, is
merteti a zsidó vallási törvények 
rendszerét és forrásait, különösen 
bőven szól a Sulchan Aruchról, vala
mint a korai kereszténység és a zsi
dóság viszonyáról, közli a zsidókról 
szóló, a jelemben érvényes magyar 
törvények szövegéti Vázlatosan is
merteti II. József idejétől a zsidóság 
egyenjogúsítását fokozatosan meg
valósító jogszabályokat, majd rész
letesebben az emancipációra vonat
kozó 1848—49-es és 1867-es ország
gyűlési tárgyalásokat. Érdeklődésre 
tarthat számot a recepciós törvény 
k ele t k e z é s é n e'k ismertetése.

V. I.

Josef Schächter: Mavo Kacér l’logisz- 
tika Wien, Victoria Verlag, 1937. A 
filozófián irodalomban először Leib- 
niznél találkozunk a logisztika vagy 
mathesis universalis fogalmával (Lo
gica mathematica, sive mathesis 
universalis, sive logistica). Utána Mai
mon Salamon mutatott rá a matema
tikai logika fontosságára a filozófiá
ban és Brentano, Husserl, Marty, 
Casnap, Frege, Hilbetrt', Russel stb 
termékenyen működtek közre ennek 
a tudománynak kiművelésében.

Josef Schächter, aki „Prolegomena 
zu einer kritischen Grammatik“ 
(Wien, 1935.) c. könyvével és több 
héberül ir t  tanúlmányával a mai hé
ber filozófiaiirodalom egyik kiváló 
művelője, a matematikai logika állá
sáról tájékoztat ebben a kis köny
vecskében. Az első fejezet kivételével, 
amely a nyelv formális és gyakor
lati használatának megkülönbözteté
séről szól, az egész könyv csak a 
matematikában jártas olvasók számá
ra tartalmaz mondanivalót és he
lyénvaló volna a pláitói akadémia
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felirata: „senki se léphet be, ha nem 
matematikus“  (médeis ageometréfos 
eisit'o). A kellő matematikai képzett, 
seggel rendelkező filozófiailag ér
dekelt héber olvasóközönségnek el
ismerésre méltó szolgálatot tett az 
eddig ezen a téren kiválóan; működő 
szerző jelen igazán eredetien össze
foglaló könyvével G. M. J.

Szabó Dezső : Az antijudaizmus bírá
lata. A szerző kiadása. Budapest, 1938. 
Szabó Dezső, a háború utáni ma
gyar irodalom e sorsüldözött, külö
nös, furcsán-tehetséges egyénisége e 
füzetében a kósza napipolitika vihar
vert porondjára ereszkedik le és stí
lus-akrobatikával, fogalom-zsonglőr-
ködéssel nekirugaszkodik a magyar 
sors nagy problémájának: a zsidó
ságnak és védőn-támadón bebizonyít

Weisz Miksa arcképének leleplezése
Történetünk gyászos emlékű Ta- 

muz havában van hét éve annak, 
hogy a magyar zsidó tudománynak 
egyik fáradhatatlan munkása, boldog 
emlékű dr. Weisz Miksa váratlanul 
elköltözött az élők sorából, pótolha
tatlan űrt hagyva maga után. Tamuz 
havának ez évi újhóid napján W ert
heimer Adolf elnöklésével hűséges 
barátok tábora gyűlt egybe a Magvar 
Zsidó Múzeum csarnokában, hogy ke. 
gyeletes érzelemmel vegyen részt a 
felejthetetlen tudós rabbi arcképének 
leleplezési ünnepségében és hogy 
meghallgassa dr. Kohlbach Bertalan 
klasszikus veretű emlékbeszédét

A magyar zsidó „alma mater“  első 
tanári nemzedékének Bloch, Kauf
mann és Bacher mestereknek lábainál 
ült Weisz Miksa, az ő irányításuk 
mellett izmosodott alkotó erővé a 
méltó tanítványnak Istentől áldott 
tehetsége. Csakhamar otthonos volt 
a zsidó tudomány minden diszciplí
nájában, de előszeretettel mélyült a 
zsidó históriába, a művelődéstörténe
lembe és az etika irodalmába. Sok 
ismeretlen kincset mentett1 meg 3 fe
ledésbe merülés fátumától és tett köz
kinccsé. Művésze vo lt az élő szóval 
való közvetlen, tradálásnak és a toll 
héber, magyar meg német1 nyelvű 
megszólaltatásának. Sok százra megy

ja róla, hogy van nála veszedelme
sebb ellenség is: a germánság. A zsi
dónál csak a svábot gyűlöli jobban 
és ebből az érzelmi alibidből robban 
elénk Szabó Dezső világnézete, mely
nek gyújtópontjában a magyar sors 
és életforma őszinte szeretete izzik. 
Magyarság-féltése szólal meg dacos
harcos, dagáiyos-robosztus mondani
valójában is. Az antijudaizmus bírá
latának eredménye rövidre fogva az, 
hogy a magyar sorsot mind politikai, 
mind gazdasági, mind szellemi téren 
veszedelem fenyegeti. E veszély: a 
közeli germán óriás kelet felé törő 
expanziója. A védekezés módja Szabó 
Dezső szerint: nem háborúzni a zsi
dóság ellen, hanem megalkuvás nélkül 
megszervezni minden téren a magyar 
önvédelem harcát.

K. Z.

kisebb-nagyobb dolgozatainak száma, 
amelyeknek mindegyike egy kritikus 
elmének érett gyümölcse, időt álló 
megállapítása.

A 'termékeny tudós egyben fárad
hatatlan tanító is volt. A főváros kö
zépiskoláiban egyéni bájával egyen- 
joguvá tette a zsidó vallásitiant a v i
lági tantárgyakkal; a Talmud-Tóra 
iskolába járó tanítványai egymás 
után nyerték meg az azóta — sajnos 
— megszűnt Löwy-féle .bibliatanulmá- 
nyi ösztöndíjakat; az Orsz. Rabbi
képző katedráján személyében sze
rencsében egyesült az elméleti tudós 
és a le.lkészkedő pap. A templomi 
szószéken elhangzott szellemes pré
dikációival, de talán még inkább igaz 
papi lelkű létével híveinek ideális lelki 
vezére volt; a pesti hitközség rabbi- 
tanácsában mindig megbecsült volt 
bölcs szava, munkára kész tettereje.

Az elsők között volté akik históriai 
tudattól eltelve, felismerték egy zsidó 
múzeum vallásnevelő nagy erejét s 
ezért annak megteremtői fcözé állt, 
szolgálatába állította tudását és szer
vező erejét és mint múzeumi igazgató 
élete utolsó pillanatáig segített azt 
naggyá növelni. Weisz Miksának ér
tékénél csak a minden póztól mentes 
szerénysége volt nagyobb, meg szí
vének legendás jósága. Nem érte el 
életének hatodik évtizedét sem, ami-
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kor a kegyetlen tamuzi nap hirtelen 
elvitte őt, felfelé ívelő pályájának 
újabb megtisztelő szakasza előtt, ami
kor a hívek s_zeretete a főváros peri
fériájából a központi konzervatív 
templomba hívta őt meg papjául. 
,Kortársainak leikéibe van írva az ő 
képe, a Magyar Zsidó Múzeum arc
képcsarnoka pedig az utókor számára 
őrzi meg annak a férfiúnak képét, 
aki múlhatatlan emléket állított ön
magának élete értékes munkájával.

Groszmann Zsigmond.

Martin Buber
1930 február 8-án töltötte be Buber 

életének 60. évét. Vallástudományi, 
bibliafordítói (Rosenzweiggal egye
temben), publicisztikai, pedagógiai és 
politikai működése egyaránt jelentős. 
Ünnepi megemlékezésül azonban csak 
Buberról a misztikusról, a neochasszi- 
dizmus filozófusáról szólunk.

A zsidó misztika, amely Baal Sem 
fellépésével a chasszidizmust megala
pította, Perec, Dubnov, Horodecky 
stb. óta a történelmi kutatás, a szel
lemtörténeti értelmezés és az irodal
mi alakítás tárgya. Mégis: lélektani 
és filozófiai alapot a chasszidizmus- 
nak Buber realisztikus misztikája 
adott. Már Hess Mózes és Achad

H&bgr.
Hahéd, Jeruzsálem, 5698, 1—2. sz. 

Z. Silberpfenning: Nuszchaot: J. Bre- 
uert, az „U j Kuzári“  c- mű szerzőjét 
és R. Benjámint, a Hed főszerkesztő
jét állítja szembe egymással. Breuer 
a szeparatista S. R. Hirsch, R. Ben
jámin a Bardicsevi R. Levi Jicliak 
ohaszidizmusának képviselője. — S- 
Lebensohn: Liseélat haavodah basviit. 
A nemzsidónak eladott mezőn az ara
tás és szüretelés a semitaévben meg 
van engedve. — N. Bárkái: Lidmuto 
sei harav Jkutiél Arjeh Kamelhar. A 
nagy gáonról emlékezik meg, aki a 
halachikus irodalom mellett az élet
rajz-irodalmat is művelte és gazdagí
totta. — P, Schifmann: S’té imot- 
golah. Az egyiptomi és a babilóniai 
galut összehasonlítása. Alexandriában 
a zsidóság nem volt olyan egységes 
egész, mint Babilóniában. — J, Co-

Haam kutattak a chasszidizmus szel
lemtörténeti gyökerei után. A chasszi- 
disztikus filozófia, a neochasszidiz- 
mus azonban Buber müve. A német 
misztika (Meister Eckhardt, Jakob 
Böhme stb.) és Nicolaus Cusanus 
könyvei mellett Buber a legodaadób- 
ban a zsidó misztikába mélyedt el. 
Amit Nietzschetől, Diltheytől, Simmel- 
től és Bergsontól tanult, azt a cha- 
szidikus tan misztikus-irracionális v i
lágképével olvasztotta össze és ere
deti eklekticizmussal az újchasszidiz- 
mus rendszerévé kerekítette ki.

Buber filozófiai, tudományos-iro
dalmi és publicisztikai-politikai mű
ködése a chasszdizmusból meríti 
anyagát. Valóban Buber újchasszi- 
disztikus tanítása jelentékeny adalé
kot szolgáltat a vallás és a politika f i
lozófiai megalapozásához. Joggal ne
vezik a mai zsidóság reprezentatív 
alakjának- (L. Hans Cohn: Martin 
Buber, sein Werk und seine Zeit. 
Ein Versuch über Religion und Poli
tik, Hellerau, 1930.) Gondolkodásá
nak három irányvonala van. Ezeken 
halad egész filozófiája. Ez a hármas 
egység: 1. A chasszidizmus filozófiá
jának rendszere; 2- dialogikus korre- 
lácfotana és 3. tipológiai struktúra-
tana' Grózinger M. József.

hen: Kivré Jiszroél b’ Venecia. Ve
lence zsidó temetőjéről és sírfeliratai
ró l ír — M. Berlin: L-hofaat Kitvé 
harav Kuk. Kuk, nemrégen elhunyt 
jeruzsálemi főrabbi összegyűjtött 
munkáinak (30 kötet) most megjelenő 
első kötetéről értekezik.

Moznájim. Tel-Aviv, 5697. 6. sz. és 
5698. 1. sz. Josef Klausner: Alexan
der Puskin, — Gáon hasira haruszit. 
Előadás a jeruzsálemi egyetemen 
Puskin halálának 100. évfordulója al
kalmából. — Z. Sncjur: T’chiláii be'tór 
szófer. A költő önéletrajzának befe
jező része. — M . Berachjahu: Tórát 
Adler. Szembe állítja Adler optimiz
musát Freud pesszimizmusa ml. — 
Hugo Bergmann: Mirdo sei Arísztó 
b’Galilei. Aristoteles és Galilei termé
szettudományos módszerét állítja pár
huzamba. A modern fizika visszatért
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az arisztoteleszi apriorizmushoz, 
amely szöges ellentétben van Galilei 
empirizmusával. — J. F-: Éle b’né 
haneurim. Efrajim Luzzato verseiről 
értekezik új kiadásuk (A. Gutunann 
által) alkalmából. — Z* Vislavski: 
Beéri lason. Nyelvszociológiái okok 
magyarázzák a zsidók nagy szerepét 
a világirodalomban a tudomány, iro
dalom, művészet és újságírás terén.
— H. Bavli Dávid Frischmannról; a 
kritikusról, esszéistáról, tárcaíróról, 
elbeszélőről és a költőről emlék
szik meg halálának 15-ik évfor
dulóján, — ./. Ben-Zeév. Jeszódót Is
rael b’ ,,elef lajla válájlá“ . Az „ezer 
egy éjszaka“  azon részeit tárgyalja, 
amelyek zsidó tartalmúak és a zsidó 
vagy az izlám hitre áttért zsidó 
szerzőktől valók. —• N. Turow: Ha- 
chevra kijchidah pszichit. A társada
lom nem az egyedek összesége, ha
nem egy élő szervezet lelki egysége.
— J. Bergmann: Lidmuto sei J'-chak 
Abravanel. Abravanel a közép- és az 
újkor, a solasztika és a humanizmus 
összekötő szelleme. Két lélek lakozik 
benne: a tudomány és a gyakorlat 
összetevője. Ép olyan nagy a biblia- 
magyrázat terén, mint az államférfiúi 
tevékenység terén.

Német.
Monatschrift für Geschichte und Wis

senschaft der Judemtums március-áp
rilis. Hans Joachim Schoeps: K ri
tischer Idealizmus und jüdische Theo
logie. A zsidó theologia minden 
korban kapcsolatot 'talált az illető 
korszak világfelfogásához. A je
lenkori zsidó theologia dedukcióinak 
Kant bölcseleti rendszere szolgálhat 
alapul. S. L. Steinheim theológiája 
Kant gondolatainak sajátos zsidó to
vábbfejlesztése. H. Barth főműve a 
zsidó theologia bölcseleti megalapo
zására alkalmas.— Bernhard "Heller: 
Einige Neuerscheinungen über framzö- 
sich-jüdische Beziehungen in Sprache 
und Schrifttum. Beható ismertetése 
az ófrancia nyelv héber elemeire vo
natkozó kutatásoknak és azoknak a 
dolgozatoknak, melyek Pascal. Bayle 
és Diderot viszonyát világítják meg 
a zsidósághoz, a bibliához és a bibliai 
korszak utáni irodaiamhoz.

Der Morgen dea Hilde Ottenhei- 
mer; Typen jüdischer Kulturgeschich
te: Aschkenasim und Sefardim. Éghaj

lat, környezet, történelmi sorsforduia- 
tok különbözősége határozza meg a 
szefárd és askenaz zsidóság életfor
máit, községi szervezetét, nevelési és 
iskolai rendszerét, vallásosságát, tudo
mányos érdeklődését, művészi tevé
kenységét, társadalmi tagozódását. — 
Leo Baeck: Nachruf auf Felix W ar
burg. A kiváló amerikai emberbarát 
tevékenységéinek méltatása. — 1938
január. Arthur Prinz: Am Wende
punkt. Az utolsó évtizedben Palesz
tina zsidó lakosságának száma meg
háromszorozódott* Ezzel szemben az 
arabok ellenállása végletesen kiélező
dött. A szentföldi helyzet forduló
ponthoz ért. A zsidókérdés nemzet
közi szempontból égető gazdasági és 
politikai kérdéssé vált. Ennek meg
oldását leghathatósabban a brit világ
birodalom teheti lehetővé. Ajánlatos 
volna, ha a különböző országok zsidó 
iskolái az angol nyelv és műveltség 
alapos oktatását szorgalmaznák. Ä 
zsidó ifjúság ily irányú nevelésének a 
kivándorlás előkészítése szempontjá
ból nagy jelentősége van* — Leo 
Hirsch: Das letzte Kapitel. Az ameri
kai zsidóság rétegeződését a Német
országból eredő kisszámú előkelő, jó 
módú és művelt elemeknek a Len
gyelországból bevándorolt tömegek
hez való viszonya határozza meg. — 
Julius Bab: Das Hirtenlied. Gerhart 
Hauptmann 1898-ban írt töredékes 
drámai költeményét ismerteti, mely
nek hőse Jákob, az ősatya.

Der Morgen. Max Birnbaum: Bin
nenwanderung als Etappe der Aus
wanderung. A németországi zsidó 
nélpesség struktúrájának teljes át
változására vall az utolsó öt év
ben tapasztalt belső vándorlás, mely 
a gazdasági felszámolás jele és nagy
részt a kivándorlás előkészítésére 
szolgáló mozgalom. — Oskar Gutt- 
mann: Wie schaffen w ir eine jüdische 
Musik? A kétezer év előtti zsidó 
zene mibenlétére az egyiptomiak, ba
biloniak és görögök zenéjéből lehet 
következtetni. A bibliának a zenére 
vonatkozó közlései történeti és elmé
leti jellegűek. A zsidó templomi zené
ből alakult ki részben az ókeresztény 
zene, mely az arab zenével feltűnő 
rokon vonásokat mutat. Az ókeleti 
zenének még élő ágai: a görög és 
gregorián zene mutatják meg az 
útját-módját a zsidó zene megalkotá
sának.
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Olasz.
La Rassegna Mensile dí Israel. Róma, 

1938. évi február—március. Eliezer 
Ben Jehuda halálának 15. évforduló
ján J. Klausner érdekes cikkben is
merteti a kiváló tudós érdemeit az 
újhéber nyelv megteremtése körül. 
Az, hogy a nyelv leküzdötte a kon
krét kifejezések hiányából eredő ne
hézségeket, elsősorban neki köszön
hető. — A. Posner Herodotos, Piato, 
Cicero és Musaeus művének újhéber- 
fordításait ismerteti. — A. Milano az 
olaszországi zsidó kulturális szerve
zetek működését ismerteti az utolsó 
30 év alatt. Sorra jellemzi a Pro 
Cultura, az Associazione Giovanile- 
Israelitica Romana, az ú. n. Conveg- 
no-k, a Federazione tra le Associa- 
zioni Culturaü Ebraiche külföldön 
kevéssé ismert működését. Emeljük 
még k i Tapini új könyvének, a meg
lepően nívótlan felekezeti türelmet

lenségről tanúskodó „A  Passio tanúi“  
bírálatát.

Milano. 1938 január-február 
A rendkívül gondos kiállítású, illuszt
rá lt fo lyó irat új száma nekrológot 
közöl Maria da Fanoról, elhunyt 
szerkesztőjéről. — A. Cataldo Jeíte 
lányának híres történetét elemzi (va
lóban feláldozta-e leányát Jefte?). — 
S. Ernst Eliezer ben Jehudáról közöl 
anekdotikus jellegű visszaemlékezést. 
— A. Reifenberg a jeruzsálemi egye
tem agronomiai intézetének működé
séről számol be, — C. Z. Kloctzel a 
„theileriasitis“  nevű állatbetegség el
len fo lytatott küzdelemről.

HIBAIGAZÍTÁS. A Libanon múlt 
számában ismertettük Kozocsa Sán
dor dr. kiadványát. A  kiadvány pon
tos címe: A Zalán futásának első k i
dolgozása.

A Zsidó Gimnázium Barátainak 
Egyesülete annak idején pályázatot 
hirdetett e lapban a következő kérdé
sekkel: Milyen módszerekkel érhető 
el leginkább,. hogy a fiatal nemzedék 
hitében megerősödjék; hogy hagyo
mányainkhoz és szertartásainkhoz 
mindvégig ragaszkodjék; hogy vallá
sunk lelkes apostolává váljék? A pá
lyázatod 11 pályamű érkezett be, a 
bírálóbizottság a kitűzött 100 pengős

díjat megosztotta König Pál dr. rabbi, 
vallástanár és Stern Magda közép
iskolai tanár között, Gonda László 
dr. debreceni zsidó gimnáziumi tanár 
pályamunkáját pedig dicséretben ré
szesítette. A többi pályázó visszakap
hatja pályamunkáját, ha érte szep
temberben jelentkezik az Egyesület 
helyiségében (Budapest, XIV., Szent 
Domonkos-utca 10).
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Libanon Füzetek
1. Zsoldos Jenő: Vajda Péter zsidószemlélete.
2. Kohn Zoltán: Régi és új pogányság.
3. Orózinger M. József: A jiddis nyelv pszichológiája.
4. Kallós Zsigmond: Joszef Hakohen Haszafara'd „Zaburtig“ 

adata.
5. Klein Ábrahám: Az élet és a halál szín-jelképei. I.
6. Nyilas-Kolb Jenő: Magyar-zsidó kultúrmunka.
7. Qrózinger M. József: A mai német filozófia és a nacionál- 

humanizmus.
8. Zsoldos Jenő: Cholnoky Viktor és a sémi kultúra.
9. Keszi Imre: Németh László és a zsidóság.

1Ü. Turóczi-Trostler József: Ének a barátságról.
11. Katzburg Ilona: Humanista zsidószemlélet.

4 Libanon Füzetek dr- Bendetz és Társa könyvkereskedésében (VI., And- 
' rássy-űt 15.) kaphatók-



Luxusfűzők, gyógyhaskötők, 
lúdtalpbetétek, o rto p éd fű ző k  
és mindennemű egészségügyi 
cikkek legolcsóbban kaphatók:

SZÓBL CSŰRI
szalonjában

V. A ra n y  János u. 34.

K I N G
C U K R Á S Z D Á K :

V I., Andrássy-út 38. Telefon: 122_491
VI., Király-utca 14. Telefon: 121_941
V., Szt. Isván-krt. 29. Telefon: 121_865
V ,  Perczel Mór-u. 2. Telefon: 117_708
IV ., Eskü-tér 6. Telefon: 188 ...497

B. POLITZER ANNA
nő i divatszalonja

Budapest, VII, 
Kertész utca 33, II. 4
a legkényesebb igényeket 
kie légíti M érsékelt árak

D K . M. J O S E P H  G R Ó Z IS G E S
Geschichte der jüdischen Philosophie und 
der jüdischen Philosophen von Moses 

Mendelssohn bis zu Gegenwart.
I. Bd. Von Moses Mendelssohn bis 
Salamon Maimon. Berlin 1930. 206 oldal. 

Á ra  P  3.60
Kapható minden könyvkereskedésben 

és a főbizományosnál:

D r .  B e n d e ls  és T á rs a
könyvesbolt és antiquárium,

B udapest, V I., A n d r á s s y - ú t  15.

D l  B E M  t$  TÁRSA
Budapest, VI. Andrássy-út 15

6. sz.
Antiquar könyvjegyzéke 

megjelent

Kívánatra díjmentesen e l
küldjük

Uj  i m a k ö n y v  j e l e n t  meg:

Ifjainkkal 
és öregeinkkel

címmel.

A  művelt zsidó közönség számára 
magyarra fordította, bevezetéssel 
és magyarázó jegyzetekkel ellátta, 
korszerű i m a r é s z l e t e k k e l  
kiegészítette

Dr. FÉNYES MÓR
Kapható:

STEINER ÁRMINNÉ
imakönyv- és kegyszerkereskedésében 

Budapest, VI., Király-utca 8. szám
Telefon: 113-806.

Arany János irodalmi és nyomdai műintézet rt. V ili. Szentkirályi u. 23. Műszaki ig. Richter Márton
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A Himnusz és az ótestamentom.
— Kölcsey Ferenc halálának évfordulóidra —

Ebben az évben és ebben a hónapban Kölcsey Ferencet, a 
himnusz költőjét ünnepli az egész magyarság, tehát a magyar 
zsidóság is a nagy férfiú halálának százados évfordulója alkal
mából. ünnepli a magyar zsidóság teljes odaadással, ámbár jól 
tudja, hogy Kölcsey nem tartozott a zsidóbarátok közé, de még 
inkább tudja, hogy Kölcsey a legmagasabb rendű eszmékért: 
emberméltóságért és népjogért, nemzeti és vallási szabadságért, 
a szólásnak és írásnak a szabadságáért élt és munkált, küzdött és 
harcolt, tűrt és szenvedett. Jól tudja a magyar zsidóság, hogy 
ezeket a legmagasabb rendű eszméket nem kis mértékben tőle 
tanulták a XIX. század nagy államférfiai : Kossuth, Deák, Eötvös 
s a többiek, akik aztán az eszméket törvények formájába öntötték, 
az 1848., 1867. és 1895. évi örökbecsű törvénycikkekbe, amelyek 
között méltán foglal helyet a magyar zsidóságot legközvetleneb
bül érdeklő emancipáció és recepció.

A centenárium általános hódolatának a fénye Kölcseyt első 
sorban mint a Himnusz költőjét ragyogja be s így természetes, 
hogy ez ünnepi napokban mi is magára a Himnusz-ra fordítjuk 
tekintetünket, belemélyedve szerkezetébe és gondolatmenetébe 
kutatva azokat a forrásokat, melyekből a fenséges költemény fel
színre tört.

A Himnusz az első és az elsővel majdnem azonos utolsó vers
szakban foglalja magában a műfajnak megfelelő fohászt, az Isten 
áldásáért való könyörgést. A kezdő és befejező vers közé illesz
tett tulajdonképpeni költemény nem egyéb, mint egy magasrendü 
históriás ének, amilyen „a magyar nép zivataros századaiban" 
születhetett volna, ha annak a kornak Tinódi Sebestyénje és 
llosvai Pétere a Kölcsey és Vörösmarty költői nyelvén szólhatott 
volna.

Kölcsey a századok magaslatáról néz végig a magyarság tör
ténetén, a szerencse jó és balfordulatain, melyeket úgy tekint, 
mint az Isten áldásait és csapásait, jótéteményeit és büntetéseit. 
S itt érezzük a költő ihletében az ótestamentom leheletét. Mózes 
és a próféták szerint Isten maga vezeti ki Izráelt Egyiptom szolga
földjéről a tejjel, mézzel folyó Kánaánba, hogy ott nagy néppé 
legyen. Kölcsey is úgy szól, hogy Isten hozta fel a magyar ősöket 
Kárpát szent bércére és ő virágoztatta fel Árpád magzatjait a 
Duna-Tisza közén, ahol a sikon kalászokat lengetett és a hegy
vidéken nektárt csepegtetett számukra. Az ótestamentom fel
sorolja azokat a népeket, melyeket Isten levert, hogy földjük Izráel 
országává legyen. Kölcsey szintén Isten kezének tulajdonítja, hogy
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a vad török sáncai fölött magyar zászló lengett és hogy Becsnek 
büszke vára Mátyás vitézei alatt nyögött.

Még inkább az ótestamentom nyomdokain jár a költő, mikor 
a haragvó, mennydörgő, a villámsujtó Istent tünteti elénk. Amint 
Jehova, mikor elfordult tőle az ő választott népe, hol az asszíro
kat, ho! a babiloniakat küldi rá csapásul, Kölcsey szerint is a bűn
be süllyedt magyarokat most a rabló mongollal, majd a leigázó 
törökkel sújtja. De Isten nemcsak külső ellenséggel büntet, hanem 
testvérháborúval is. Amint Salamon fényes királyságát a bűnök 
ketté szakították, úgy támadt magyar a magyar ellen s lett a haza 
saját fiainak hamvvedre.

Az áldások és csapások felsorolása két egyenlőtlen részre 
osztja a Himnusz t, mint históriás éneket. A jótétemények két vers
szakba is beleférnek, míg a büntetéseket, a szerencsétlenségekét 
négy versszakba is alig tudja beleszorítani a költő. De így van ez 
a prófétáknál is, akik mikor Izráel romlását, Jeruzsálem pusztulá
sát panaszolják, szinte véget sem akar érni kesergésiik és siralmuk.

Abban is egyezik a költő a prófétákkal, hogy bú és kétség 
között, yérözönben és lángtengerben csak Istentől várja a segít
séget és így az utolsó versszak nem egyéb, mint könyörgés isteni 
szánalomért és irgalomért.

Nincs mit csodálkoznunk azon, hogy az ótestamentom ennyire 
visszhangzik a Himnusz-ban. Kölcsey a debreceni református kol
légiumban nevelkedett, ahol mindennapi olvasmánya volt a biblia 
és mindennapi imádsága Dávid királynak valamelyik zsoltára. 
Azonkívül már kollégiumi évei alatt és még inkább azontúl meg
ismerkedett a XVI. század énekszerzőivel s prédikátoraival, akik 
folyton párhuzamba állították a magyar és zsidó nép jó és balsor
sát, Isten kezét látva és láttatva az áldásokban és csapásokban 
egyaránt. +

Költeményt magyarázok és nem hazafiságot hirdetek, de aki 
akarja, kiérezheti soraimból azt a felfogásomat, hogy a magyar 
zsidóság, ez a balsorstól annyit tépett nép, külön áhítattal éne
kelheti az ótestamentomban gyökerező magyar Himnusz-1, nem
csak most a Kölcsey-iinnepek napjaiban, hanem mindenkor.

Végül legyen szabad fejtegetésemet, amely egyébiránt évtize
des meggyőződésem, a következő párhuzammal érzékeltetnem.

Mózes I. könyve, mikor a világ teremtését kezdi elbeszélni, 
mindjárt a második versben így szól:

„És az Isten lelke lebegett a vizek színe fölött".
A magyar irodalomtörténetben is szóljon egy mondat ekkép

pen:
És az ótestamentom szelleme lebegett Kölcsey fölött, mikor 

elméje fényéből és szíve hevéből megalkotta a magyar nemzeti 
imádságot, a Himnusz-1.

Debrecenben, 1938. augusztus havában.
Kardos Albert.
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A szeretet is, a gyűlölet is elvakít. Arról, akit túlságosan sze
detünk, vagy nagyon is gyűlölünk, nem tudunk tárgyilagos képet 
alkotni. Azonban a kép legtalálóbb vonásait, a veséig hatóan igaz 
felfedezéseket mégis ezeknek a végletes érzéseknek köszönhetjük, 
a heves, a szenvedélyes, személyes érdekeltségnek. Amit gyűlölök, 
az izgat, minduntalan szembekerülök vele, érzem, hogy különbözik 
tőlem s rákényszerülök, hogy tisztázzam: mi az, milyen az, ami 
tőlem annyira különbözik. Amit szeretek, azt magamévá akarom 
tenni, értelmemmel is; képét, fogalmát tagolni, gazdagítani aka
rom, hogy minél biztosabban megtelepedhessem benne, minél na
gyobb felületen érintkezhessen! vele. Maid jöjjön azután a higgadt 
szenvtelenség, szembesítse a tanukat és állítsa fel a mérleget, ne
vezze nevén ügyesen és bölcsen azt a magasabbrendfí harmadik 
fogalmat, amelyben két veszekedő fogalom békésen feloldódik, — 
új vonást nem fog hozzátenni a meglevőkhöz, csak ezeknek jelöli 
ki rangját és helyét.

A zsidót páratlan történelme folyamán sokkal több gyűlölet 
támadta és sokkal nagyobb szeretet védte, semhogy bárminő per
újrafelvétel ismeretlen vitaanyagot vethetne felszínre. Ezt nem 
teszi ez a 340 oldalas, végtelenül komoly könyv sem. Igen, a fran
cia közönség szeme, az más tárgyakhoz szokott, az talán belekáp- 
rázik még annak az ijesztő részletességgel kidolgozott vádiratnak 
és annak a nem kevésbbé találékony védekezésnek a látványába, 
amely ehhez a szóhoz: „zsidó“ elválaszthatatlan társul ragasz
totta hozzá azt a másikat, hogy „kérdés“ — nálunk ez már rég
óta szervezetünk mérge és ellenmérge. Ellenben nekünk szokatlan 
erénye ezeknek a tanulmányoknak, hogy akár keresztény, akár 
zsidó, akár francia, akár német szerzőtől származnak, mind valami 
nemes odaadással keresi az igazságot s ha gyakorlati megvalósít
hatóságában kételkednie kell, legalább elméletileg szeretné tisz
tázni. A cikkek között van nagyigényü és van szerény. Van, ame
lyik egyre magasabb szempontból akarva összeegyeztetni az ellen
tétes értelmezéseket, nem is állapodik meg alább annál a történet
bölcseleti magaslatnál, ahonnan már egészen tág szemhatárra nyí
lik kilátás s a zsidóság sorsa, szerepe, hivatása, problémája nem 
egy időpont esetleges szöge alatt, nem egy kirobbanó indulat ho
mályos gőzébe mosódva, hanem a legszélesebb összefüggések tér
képén rajzolódik ki, egy vallásos világnézet egynemű fényében. 
Van szerző, aki, szerényebben, beéri azzal, hogy tudatosítja a 
maga érzéseit, ellenőrzi tapasztalataival és lelkiismeretesen leméri 
erkölcsi elvein. De olyan igénytelen egy sincs, aki megelégednék 
valamely egyoldalú álláspont elfogult vitatásával. *

Francia könyv a zsidókról*)

* Les litifs. Irta: P. Claudel, E. Mayer, R. Dupuis, J, Maritain, P, 
<jastinaud, A. Mandel, R. Postal, D. de Rougemont, R; Montagne, A- Spira, 
S. Lando, S. Campbell, Q. Caxtaui. J. Bonsirven, R. Schwob, — Paris, Plon 
1937., 340. 1.
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Szegő Endre:

A könyv élén Paul Claudel három levele áll Izraelről. Rövid 
alkalmi megnyilatkozások, tele csodálattal a Biblia és a zsidóság 
isteni küldetése iránt. Ez a küldetés azonban a keresztségben válik 
teljessé. Talán romboló szerepükben is valami gondviselésszerű 
küldetésnek engedelmeskednek a zsidók, de nem csoda, ha arra 
visszahatás támad. Ugyancsak Claudel szava, egy drámájából vett 
részlet, zárja be a kötetet. Itt ez a zsidóságnak tulajdonított rom
boló ösztön a tiszta igazság szomjuhozásával kerül kapcsolatba: 
„Nincs beletörődés a gonoszba, nincs beletörődés a hazugságba, 
csak egy tennivaló van azzal szemben, ami rossz: lerombolni!“

Egyébként a kötet négy részre oszlik, ilyen címekkel 1. Egy 
tény: az antiszemitizmus. 2. Magyarázatok? 3. Egy föld? Egy 
nyelv? 4. Izrael szellemi drámája. — Sajnos, az egyes tanulmá
nyok tüzetesebb megbeszélésébe itt nem mehetünk bele. Arról is le 
kell mondanunk, hogy bizonyos elvi állásfoglalásokat megbírál
junk: elmélettel elméletet kellene szembeszegezni, s egy ilyen be
számoló kerete szűk és alkalmatlan ahhoz. Meg kell elégednünk 
a szerzők főbb gondolataival.

Aíz antiszemitizmus tehát, az első rész címe szerint is, tény. 
Emile Mayer alezredes felvázolja történetét egészen a francia 
forradalomig, egy német katolikus pap pedig — nevét a szerkesz
tők érthető okoknál fogva elhallgatják — szégyenkezve áll meg 
előtte, a véres titok előtt. A vér visszahullása egyszer meg fog 
szűnni, de ehhez mérhetetlen szeretet kell majd. René Dupuis az 
antiszemitizmus tényét mai legélesebb formájában, a hitleri rend
szerben vizsgálja. Azokkal a vádakkal, amelyek a zsidóságban 
szinte már nem is embereket, hanem inkább valami vad hitrege 
szörnyeit láttatnák, nem foglalkozik. Ehelyett józan fővel magya
rázatot keres arra, ami ma Németországban történik. A kiújult né
met zsidógyűlölet forrásait a következőkben látja: Az olyan ha
talmas megrázkódtatások idején, amilyen a Ruhrvidék drámája is 
volt, nincsen természetesebb dolog a bűnbakkeresésnél. A zsidó
kat ugyan nem lehetett igazságosan felelőssé tenni a háború el
vesztéséért és annak következményeiért, de minthogy teljes jog- 
egyenlőségük aránylag friss keletű elnyerése óta túlnagy feltűnést 
keltve vettek részt a társadalmi éleiben épúgy, mint a politikában 
s minthogy szerepük különösen a marxista megmozdulásokban 
volt jelentékeny, könnyen megszületett ellenük a vád: defetisták. 
Hitler személyes zsidógyűlöletének kialakulásáról a szerző a 
„Mein Kampf“ elbeszélése állapján ad képet. Ugyancsak a „Mein 
Kampf' tanulmányozása támasztja benne azt a gondolatot, hogy 
Hitlernek a zsidókérdés felszítására azért volt szüksége, mert né
met nemzeti politikájának csak a faj tulajdonképen emberietlen 
fogalmával tudott kézzelfogható, biztos alapot adni. Az az elmélet, 
hogy a német nép szerencsétlenségét egy betolakodott idegen faj 
okozza, megszabadította a németeket kínzó alsóbbrendűségi érzé
süktől Most már nem kellett magukat vádolniuk azért, hogy mind
eddig képtelenek voltak kialakítani egy maguknak való szilárd 
kormányformát. Különben is, amennyire fogékonyak minden ide-
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Ken befolyás iránt, annyira nem egyezik alaptermészet ükkel más 
fajták asszimilálása. A zsidók jogállásának hitleri rendezését 
Dupuis találóan hasonlítja a középkori gettóhoz, viszont anyagi 
boldogulásuk lehetőségeinek a megítélésében, időközben beállott 
események tanúsága szerint, túlságosan optimista volt.

Az első rész legszebb tanulmányát Jacques Maritain, a neves 
katolikus gondolkozó írta „A lehetetlen antiszemitizmus“ címmel. 
Katolikus hittudományi alapon áll, s természetesen olvasójának is, 
ahhoz, hogy tételeit a maguk egészében elfogadhassa, ezen 
az alapon kellene állania. Ettől függetlenül is megcsodálhatjuk 
azonban gondolatmenetének hibátlan zártságát, másrészt azt a 
lelki emelkedettséget, amely minden sorának ihletoje. Lelki emel
kedettség — ez nem kenetes fellengzős. Maritain jól látja 
a földi viszonylatokat, emberismerő, író. De egyszersmind vallá
sos szellem: vannak természetfölötti, hitbeli, kinyilatkoztatott 
bizonyosságai. „Lehetetlen antiszemitizmusáról beszél s ugyan
akkor olyan problémának tartja a zsidókérdést, amelyre nincs 
megoldás. „Aki meg akarja oldani a zsidókérdést, az a világ moz
gását próbálja megállítani“. Az antiszemitizmus „lehetetlen“, már 
t. i. az igaz keresztény számára. Hogy olyan különleges sorsú és 
küldetési! nép gyűlölésére, amilyen a zsidó, könnyen akad ürügy, 
az természetes. De ez nem változtat azon, hogy az ürügyek igaz
ságtalanok és hitványak. Maritain véleménye szerint a zsidóknak 
tulajdonított bűnök és hibák bőségesen megtalálhatók más népék
ben is, viszont a zsidóknak több nagy erényük van, mint nagy 
hibájuk: emberség, nagylelkűség, jóság, értelem, ritka odaadás 
eszmék iránt. Ámde a zsidógyűlölet szólamainak az aljassága már 
magában véve is arra vall, hogy itt valami mélyebb, valami titok
zatos dologról van szó. S valóban a szerző, a zsidóság mivoltán 
tűnődve, ott köt ki, hogy az tudományos szigorral nézve nem faj, 
nem nép, nem nemzet, hanem — misztérium. Izrael misztérium, 
épúgy, mint a világ és az Egyház, s hármójuk kapcsolatából ala
kul ki az emberiség drámája a megváltás középponti eszméje kö
rül. Izrael szomjazta Isten országát, de visszautasította. A világot 
választotta, holott épen úgy nem világi, akár az Egyház. S így vált 
misztikus teste maga is Egyházzá, „hűtlen és visszautasított“ Egy
házzá, amely ide a földre várja a megváltást, Isten országának! 
eljövetelét. Hivatása is az lett most már, hogy a világot izgassa, 
mozgassa, serkentse e felé az e-világi üdvösség felé. Hogy magas 
követelményekkel kellemetlenkedjék szüntelenül a lomha tömeg
nek. Ezt teszi a maga feladatkörében, tehát Isten országának nem 
földi, hanem túlvilági megvalósítására irányuló célzattal, a keresz
tény Egyház is, s nem egy olvasója szemében bizonyára meghök
kentő állítása Maritain-neik, hogy az igazi kereszténység ugyan
úgy az emberek gyűlöletének tárgya, mint a zsidóság, sőt ugyan- 
azé a gyűlöleté. (Mennyire más fény hull itt a zsidóság sokat em
legetett közéleti „idők kovásza“-szerepére, mint mikor nyugha
tatlan javító és újító ösztönét tisztára a népek hagyományai iránt 
táplált ellenséges érzületére akarják visszavezetni!) A keresztény

truncia könyv a zsidókról.
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ség oldalán — ime a nagy dráma belső szerkezete — az Egyház 
teljesíti hivatását, ellenben a keresztény világ vét ellene. Vét, mert 
nem hallgat az Egyházra, amely, noha az örök élet íelé vezeti az 
embereket, megköveteli tőlük, hogy a földi életet is előbbrevigyék 
az Evangélium szellemében. A zsidóság mint Egyház követte el a 
hibát, tehát a szellem területén; maga a zsidóság, a még mindig 
választott nép, követi a történelmen át természetfölötti, bár ké
tes hivatását. Kiterjeszkedik az író rövidebben a zsidókérdés gya
korlati vonatkozásaira is s a megoldást egy olyan „pluralista és 
perszonalista“ társadalmi berendezkedésben látja, amely, mint egy 
más művében kifejti, a bonyolult Kérdések megkívánta, megfelelő- 
jogállású „szellemi családokat“ ismerne el az állam keretében.

Az antiszemitizmusra magyarázatot kereső írások közül külö
nös rokonszenvre érdemesek a katolikus Pierre Gastineaud fejte
getései. E jószándékú és igen lelkiismeretes vizsgálódás folyamán 
szinte minden sorra kerül: személyes tapasztalatok, közkeletű 
megállapítások és bírálatuk, olvasmányokból, történeti tényekből 
leszűrt eredmények s í. t. Minden érvre van ellenérv, minden 
visszavágásra van újabb támadás. Fehérre fekete, azután feke
tére fehér. Csodálatos helyzet: sehol annyi végletes ellenmondás, 
mint a zsidóságban, sehol annyi általánosítás, mint a zsidóságról. 
S az ellentétek mindkét tagját általánosítják. „Ha nincs erre egy 
emberfeletti magyarázat, csapja össze a kezét végül is a szerző, 
amely Isten különleges pártfogásával és egyúttal különleges átká
vá1 van kapcsolatban, akkor megvallom, nem értem az egészet.“ 
Ő maga úgyíátszik, a zsidók iránt megnyilvánuló idegenkedés leg
valódibb gyökerét abban látja, hogy a nemzet többi részétől elkü
lönülő zsidókba az évszázadok folyamán nem idegződhettek bele 
ugyanazok a reflexek, mint az országok többi népébe. (Szokásuk, 
szerinte is, a zsidóknak rosszkor mondani vagy tenni valamit.) Sze
mében ez a mozzanat, ha jóval apróbb, viszont sokkal kétségtele
nebb s alighanem döntőbb is, mint sok egyéb, amely körül hango
san áll a harc. S a megoldás? Beolvadás? Keresztség? A választott 
nép még nem játszotta végig szerepét; mint külön népnek kell vé
gigjátszania? Vagy elszórva szerte, a Föld sójaként? Megint a 
teológiánál vagyunk. Ami a kérdés gyakorlati oldalát illeti, a szer
ző nem bizonyos benne, hogy egyes népek jogosulatlanul járnak 
el, amikor a zsidókkal szemben bizonyos különleges intézkedéseket 
tesznek, amilyen pl. a numerus clausus. De az erőszak nem megol
dás. A zsidókérdés, úgylátszik, ama botrányok egyike, amelyekről 
mondva van, hogy szükségesek a rendhez, Isten akaratából.

Arnold Mandel „a zsidó ellentmondásos (antinomikus) jelle
meket“ tartja a zsidógyűlölet, kivált a jelenkori zsidógyűlölet fő 
érvének és táplálójának. Vannak szerinte a zsidóságnak nagy 
számmal olyan egyéniségükben eltorzult elemei, sok ügynök, ke
reskedő, üzletelő ember, akiknek az egész viselkedése vala
hogyan ellentétben áll a társadalomban uralkodó általános szoká
sokkal és törvényekkel. Tisztességük ellen tulajdonképen nem 
tehető határozott kifogás, inkább azzal támasztanak magukkal
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szemben idegenkedést, hogy a nemzsidó nem tudhatja, hányadán 
van velük, mik az elveik, mi szent előttük, mit tartanak tisztelet
ben. (Látszólag semmit.) Megtalálni ezt a jelleget a zsidó „intellec
tuel“ egy bizonyos típusában is; ezek a modern, de lelkiismeretfur- 
dalástól nem gyötört Ahasvérok megállás nélkül bolyongnak tan
ról tanra, fővárosról fővárosra, Olykor divatba jönnek, utóbb, a 
klasszikus ízlés újból felülkerekedve, kisütik, a festőjéről, hogy 
nem tud rajzolni, a költőjéről, hogy nem ért a verstanhoz. Nem 
volna méltó öntudatos zsidóhoz, hogy nyilvánosan megtagadja 
velük a közösséget, azonban — az író hangsúlyozza — a hagyo
mányos zsidó szellemtől és a valódi zsidó lelkiségtől ezek az ele
mek távol állnak. Az intellectuel kilépett belőle anélkül, hogy 
egyebütt gyökeret vert volna, a kis zsidó még el sem jutott hozzá, 
legfeljebb elkorcsosult zsinagógái formák között. Kimutatja Man
del, mennyire oktalanul teszik felelőssé ezekért a jelenségekért a 
Talmudot, s megjegyzi, hogy az igazságtalan üldöztetésben feléb
redő zsidó önérzet túlzó megnyilvánulásai megint csak ilyen anti- 
nomikus jegyek. Az asszimiláció 19. századias elgondolása minden 
tapasztalat szerint megbukott. Az alkalmazkodás, az ellentmondá
sos vonások és az egész zsidóság kérdését a jövő fogja eldönteni, 
a politikai, gazdasági és társadalmi problémák szétbogozhatatlan 
-összefüggésében.

Raymond Postai élő példán világítja meg a zsidók és nem
zsidók viszonyát: Elzászban. A régóta hagyományos jóviszony 
újabban megromlott, főkép a német szomszédság meg a tömeges 
be- és keresztiilvándorlás hatására. Denis de Rougemont a protes
táns álláspontot adja elő. Nomád sors, messiási küldetés, isten 
választott népe, a szűk, de tökéletes kultúrájú bibliai zsidóság adta 
a világnak a Frigyládában az eszményi törvényt. Ez Jézus új tör
vényével értelmét vesztette. Izrael nem fogadta el az új törvényt 
s ezzel öröksége az Egyházra szállt. Elárulta küldetését és kiszol- 
gáltattatott sorsának. Kálvin szerint a zsidók, ha majd megtérnek, 
ismét első helyen fognak állni Isten házában. Megtérésüktől függ 
a végső üdvözülés s ők vonakodnak. Innen talán a gyűlöletnek és 
a tiszteletnek azok az „ambivalens“ érzései, amelyek útjukon vé
gigkísérik. Bizonyos, hogy az igaz keresztény nem lehet kózön- 
bös a zsidó sorsa iránt.

A cionizmussal, a nagyszerű Palesztinái vállalkozással és az 
újjászületett héber nyelvvel foglalkozó dolgozatok (Montagne, 
Spire, Lando, Campbell) elsősorban tájékoztató jellegűek. Képet 
adnak a Szentföldre költözött zsidók hősies erőfeszítéseiről, társa
dalmi és közéleti szervezeteiről, gondjaikról, elért eredményeikről, 
kilátásaikról. Leírják a cionizmus és a Palesztinái nemzeti otthon 
eddigi történetét, a zsidó és az arab nacionalizmus harcát. André 
Spire elragadtatással magasztalja a telepesek lendületes és áldo
zatos szellemét. Mindegyik „tudatában van annak, hogy minden 
egyes cselekménye történelmi cselekmény, elégtétel egész Izrael
nek nyomorult és megalázott múltjáért“. Stephan Campbell, angol 
és katolikus szemlélő, noha ugyancsak üdvös hatásokat vár a zsi
dóság és a föld új összetalálkozásától, az egész vállalkozás sike
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rét kétkedőén Ítéli meg. A zsidó nacionalizmus szempontjából a 
Palesztinái új honalapítás óriási jelentőségű, már csak annálfogva 
is. hogy a diaszpórában élő zsidót rákényszeríti a választásra: val
lás vagy nemzet. Viszont,  ̂külső, de leküzdehetetlennek látszó 
okokból, a zsidóság problémáját, mint népét és nemzetét — egyét 
a sok közül — mégsem képes megoldani. S a vallásét? Ami a ke
resztény embert, mim keresztényt elsősorban érdekelné? A zsidó 
tanítás szerint a messiási kor eljövetele Izráel népéhez és a Jordán 
partjaihoz van kötve. S a zsidók, amikor minden más, gyakorlati
lag talán ígéretesebb települési tervet elutasítva, csökönyösen ra
gaszkodtak a Szentföldhöz, adtak is rá bizonyságot, hogy amit 
akarnak, szentebb, nem tisztára anyagi dolog. Nos, mindennek 
ellenére a zsidó Palesztinában, legalább a maiban, semmi sincs 
kevesebb, mint igaz zsidó vallásosság. Anélkül is tiszteletreméltó 
menedék, de nem több.

Sajnos nem mélyedhetünk bele érdeme szerint abba a lírai 
izzású és mégis drámaian eleven essai-be, amelyben Georges 
Cattam igyekszik kitapintani a zsidó szellem arcvonásait attól a 
pillanattól fogva, hogy Izráel feltűnik a történelemben, Ábrahámon, 
Mózesen, a prófétákon át, a felvilágosodásig és a diaszpóra egyéb 
nyugati vagy keleti, régibb vagy frissebbkeletű mozgalmaiig. Ma
kacs remény, a küzdelem vállalása, szenvedélyes, tajtékzó igaz
ság, ez a zsidó már a próféták korában s még előbb. Kétezer év 
óta hivatása, hogy szőjje a szálakat Kelet és Nyugat között; majd 
ország majd törzs, majd család, de lényege földnek, nyelvnek, 
hitnek fölötte áll.

Bonsirven jezsuita atya a katolikus hitre tért zsidókról úgy 
találja, hogy azok sokszor a legtökéletesebb keresztények, lelkűk 
zs;dó-talajból fakadt szépségei a kereszténységben virágzanak ki 
igazán. Hasonló megállapítást tesz a kérdésben közvetlenül érde
kelt kikeresztelkedett zsidó, René Schwob is. „Kereszténynek lenni14 
című tanulmányát ezekkel a szavakkal kezdi: „Nem szeretem a zsi
dókat. De hogy van az, hogy ha egy antiszemita támadja, tíz eset 
közül kilencben megvédem őket. Pedig, mint ők mondják, százszá
zalékos zsidó vagyok!44 Lappangó antiszemitizmusából, amelyet a 
gyermekkorában tapasztalt, nem vallásos szellemű, de elszigete
lődő zsidó élet érlelt ki benne, a katolikus vallás gyógyította ki: 
a zsidók küldetését nem is értheti meg szerinte, aki nem keresztény.

Az előttünk fekvő tanulmányok néhány főbb gondolatának ez 
a vázlatos összefoglalása is ad talán némi fogalmat arról, hogy 
mint Ítélik meg ma a zsidóságot Nyiigateurópában. A szerzők meg- 
válogatása egy bizonyos fokig célzatosnak tűnhetik fel; majdnem 
mindegyik metafizikai hajlandóságú, majdnem mind ki is mondja, 
hogy hívő. Ez ellen azonban, különösen, ha hozzátesszük, hogy a 
tanulmányok írói a zsidókérdés szorosan vett történeti, lélektani 
és társadalmi vonatkozásait is mindig a kellő figyelemben része
sítik, még azoknak sem igen lehet kifogásuk, akik szívesebben 
látnák, ha a tárgyalás a pozitív tudományos szempontok teriileté-
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rö! nem terjed át hittudományi, metafizikai síkra. Hiszen a zsidó
ságnak a nemzsidó nemzetekhez való viszonyában a legkézzelfog
hatóbb értelemben is rendkívül fontos tényező, hogy mi a zsidó a 
katolikus meg a protestáns szemében, márpedig annak, ami egy 
Maritain vagy egy Rougemont gondolatvilágában rendszerbe kris
tályosodott vallásbölcseleti tétel, kinn a világban, a keresztény
ség részéről, akárhányszor megfelelhet valami öntudatlan lélektani 
tény: vonzódás, vagy ellenszenv, bántás vagy részvét. Különben 
is: ki állítaná, hogy a zsidókérdésben ez a könyv mondja ki az 
igazságot? De nagyon sok igazságot mond ki s az igazság szelete
iében fogant. Egyúttal bevallottan a zsidóság tiszteletében is. E két 
dolog összefonódása ma fontos tanúskodás. Hiú volna a zsidó 
olvasó, ha ezekből az írásokból ezt az elégtételt tartaná meg egyet
len tanulságként. Elég, ha az megerősíti abban, hogy ma is és min
dig tiszta tekintettel tudjon szembenézni önmagával.

Szegő Endre.

francia könyv a zsidókról.

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K
Egy zsidó polihisztor filozófiai tanulmányai

A mai tudomány specializálódási korában a polihisztor fogalma hihetet
lenül hangzik. Aristoteles, Leibniz. Wilhelm Wundt polihisztortipiisa a tudo- 
r,lányos specializmus korában kihaló félben van. A mai héber irodalom mégis 
felmutat' egy polihisztort, a két éve elhunyt Nahum Szokolovoii, aik.it azért 
liasonilítunk Leibnizhoz, mert mint Leibniz, Szokolov is diplomata volt. Szoko- 
lov, mint egy valóságos irodalmi perpetuum mobile, a globus intellectualis 
minden területét termékenyen művelte Költő, szépíró, publicista, történész, 
archeológus, nyelvész, filozófiai író, esszéista, bibliakritikus, talmudkutató stb. 
stb. volt. Ép olyan szépen írt jiddis, mint német nyelven, és angol, francia cs 
olasz írásai ép olyan élvezetesek, mint lengyel közleményei. A legzamatosab
ban mégis héberül írt. Legújabb, még életében napvilágot látott három kötetes 
müve az „Egyéniségek“ címet viseli, de ez a fordítás csak halványan adja 
vissza a héber „Isim“ sokatmondó eredeti jelentését. (L. Nachum Szokolov, 
Isim, Telaviv, 1935.) Mint minden könyvében, itt is sokoldalú erudiciójával és 
enciklopédikus tudásával ejti bámulatba az olvasót. Mi itt) csak a filozófiai 
„egyéniségekkel“ foglalkozunk, de hogy némi tájékozást adjunk a többi ^egyé
niségekről“ is, megemlítjük, hogy Vámbéry Árminról szóló cikke nagyban 
hozzájárult a magyar zsidó tudósnak a héber olvasóközönséggel való megis
mertetéséhez. Filozófiai „egyéniségeit“ is csak röviden fogjuk bemutatni és 
csupán Rathenau „egyéniségét“ részletezzük bővebben, mert maga az író is 
100 oldalon át foglalkozik a Rathenaukkal.

Achad haamot filozófusnak és filozófiai publicistának tartja, aki Krochmal 
reform elleni küzdelméhez hasonlóan: az asszimiláció ellen küzdött. Élénken 
ecseteli Achad haam művét a hé-ber kultúra, irodalom és nyelv érdekében, és 
maradandó becsű jellemrajzát adja a héber filozófus magánéletéből és magas 
-erkölcsiségéből merített filozófuséletnek.

Ugyanilyen instruktiv Moritz Lazarusról festetít portréja. Moritz Lazarus 
nagyon szerette a társaságot és innen van, hogy művei nem a száraz doktri-
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nariznuis fárasztó dermedtségét lehelik, hanem az életiből merített és az író- 
szivéből fakadó szükségletként hatnak az olvasóra. A sógorával, Stein thai lal 
együtt megalapított néplélektan tudománya eleven valósággá válik Szokolov 
írói művészetében

Plasztikus vonásokkal rajzolja meg Bergson zsidó eredetét és Varsóból 
és Prágából származó őseivel ismerteti meg az olvasót. Olyan benső mozza
natokat tár fel a francia akadémia, a Sorbone filozófusáról, hogy azok a berg- 
sonizmus zsidó alapjait kétségen kívül helyezik. Bebizonyítja, hogy Bergson 
intuiciótana is zsidó eredetű, amennyiben a példabeszédlek (hogy csak ezt az 
egyet említsük) veel binatcha al tisáén (ne támaszkodj eszedre) mondatában 
az anteintellektalizmus bergsoni tanításának ősgondolatát ismeri föl. Bergson 
hatásáról szólva elsősorban az amerikai James pragmatizmusát hozza fel. Ez 
ugyanis psichológiáját tükrözi.

Hogy miiyen jól ismeri Szokolov a régi és az új angol filozófiát, az 
Sámuel Alexanderről szóló tanulmányából látszik. Sámuel Alexander Balfour 
tanítómestere volt a filozófiában és ő ismertette meg Angolországban Hegel 
rendszerét. Alexander az új realizmus megalapítója, és ezt Szokolov szelle
mesen neoalexandrinizmusnak nevezi. Külön fejezetben tárgyalja Sámuel 
Alexander viszonyát a zsidósághoz, és az ő megszokott mesteri módszerével 
az új realizmusba belemagyarázza a pirké abót moralizmusát.

Legbehatóbban Rathenau egyéniségével foglalkozik, mert Rathenau sokol
dalúsága különös vonzó erővel hat Szokolov átfogó szellemére. Előszór szem
be állítja Emil Raíhenaut, az apát Walter Rathenauval, a fiúval, hogy azután 
magával Walter Rathenauval számoljon le.

Emil Rathenau, aki, mint fia Walter, mérnök volt, alapította a Berliner 
Elekiflrizitätswerke-t és a német nagyipar vezetője lett. Szokolov Emil 
Rathenaut az ipar Napóleonjának, a villamosság Cromvelljének, az új felfede
zések Moltkéjének és a nagy vállalatalapítások Bismarckjának mondja. Az apát 
a fiúval összehasonlítva, a következő ellerunéteket találja köztük. \ z  apa gya
korlati tehetség, a fiú gondolkodó lélek; az apa a tett embere, a fiú a magas 
régiókba szárnyal, az apa hatalmas erejű mintl Jupiter és élete — eposz, a fiú 
egy álmodozó Hamlet. Az ellentétek mellett a közös vonásuk, hogy mint az 
apa. aki mindent megtett Németországért, de a zsidóságért semmit, úgy a fia 
sem ismerte a zsidóságot.

Walter Rathenau antiintellektualiista, mondhatni misztikus volt. Rathenau 
felismerte a nagy ellentétet a tudatos és a tudati aflat ti között és a freudi 
„Veränderung“ fogalma nagy szerepet játszik filozófiájában. Poláris és tra
gikus lélek volt a nagyiparos és tudós Walter Ratherua-u és ez a 16 foglalko
zású ember (mérnök, természettudós, bankar, kereskedő, szociológus, filozó
fus, kritikus, szónok, színész stb.) teljesen tudatlan volt a zsidóságot illetően. 
Rathenau, a szellem embere, aki a lélek uralma után sóvárgott, nem kereshette 
azt a zsidóságban, mert nem ismerte a zsidóságot. Utolsó éveiben kezdett csak 
érdeklődni a zsidóság iránit és héberül is tanult, de soha sem tudta megérteni 
a zsidóságot, mert nem ismerte. A zsidóságot materialistának mondotta 
Rathenau. „Das Judentum ist dem Transzendentalen fremd“ — írta Rathenau 
Karl Joelnek. Ez ellen az állítás ellen foglal állást Szokolov és a próféták
ból, a zohárból, a Talmudból és a chaszidikus irodalomból vett érvekkel ki
mutatja Rathenau tévedéseit. Rathenau csak azért jellenti ki, hogy a transcen
dens hit a zsidóságtól idegen, mert nem ismerte a zsidó irodalmat. A zsidó
ságot azért tartotta Rathenau antitranscendentalisnak, mert csak fordítások
ból ismerte. Ha ismerte volna a forrásokat, akkor a transcendens fogalmát 
megtalálta volna a próféták mach mimerómim-jában, a prófétai isteni inspi
rációban. Amit Bergson intuíciónak és Schelling schauen-nak nevez, azt meg
találjuk a Bibliában. A B'blia gyakran hivatkozik isten-látási a, isteni látomásra.
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Mi más a transzcendens, mint a maasszé berésit, az isteni világteremtés 
metafizikai tanítása. Ennek a tanításnak nem ismerése okozta, hogy Walter 
Rarheniau félreértette a zsidóságot.

Grózinger M. József.

Ossian és Scott magyar irodalmi múltjához

Elek Oszkár, a magyar-angol irodalmi kapcsolatok kiváló kutatója, több 
tanulmányban foglalkozott Ossian magyar irodalmi vonatkozásaival (Egy. 
Phil. Közi. 1933; Irodalomtört. Közi. 1937, u. o 1938 ) és egy terjedelmes érte
kezésben tárgyalva Scott szerepét a magyar irodalmi köztudottban (Irodalom- 
tört. 1938.). Gazdag anyagát néhány adiattlal szeretném kiegészíteni.

Szerdahelyi György Acsthetikájában (Buda, 1778.) két ízben említi 
Ossiant Egyhelyütit Home tanúságára hivatkozva, csak annyit mond, hogy 
Skócia lakói „longiores ex Ossiano strophas canendo norunt reddere4* (II. 31. 
1.), másutt pedig a jellemzés elemeinek fejtegetése közben idézi; „Ossianum 
praerogativa characterum potissinum commendat“ (II. 129. 1.). Részletesebben 
Poesis Narrativa (Buda 1784.) c. müvében ír Ossianról: A keíta bárd műveit 
Macpherson adta ki s fordította le angol nyelvre. Az ossiani költeményekben 
csodálatos erő, lelki mélység s lendület van. Változatosak és kifogyhatatlanok 
a képzelet szülte mozzanatokban és leírásokban. (126. 1.) A méltatást jegyzet
tel toldja meg; Ossianról Herder írt igen jelesen' 1773-ban. — Tsernátoni 
W. Sámuel, a marosvásárhelyi ref. kollégium tanára, is tud egyet-mást 
Ossianról. Midőn „Az emberi értelemnek természeti históriája . . cím
mel magyarra fordította Flögel Károly Fridrik munkáját (Kolozsvár,
1795.) és a bölcseletben járatlan olvasók számára magyarázatokkal egé
szítette ki a szöveget, az elmélkedő rész egyik 0 ssian-kitételéhez részletes 
megjegyzést fűz s benne az európai Ossian-kultusz jelenségére is rámutat: 
Ossian „sokféle verseit, a Skoézial hegyek között lakozóktól, kiik |az ő hym- 
nussait énekeldegélték egyben gyüjtvén Macpherson Jakab Angius nvelvre for
dítva ki-adta, a menyekben az Olaszok, Frantziák, és Németek igen belé 
szerettenek . . . “ (10. 1.) — A Hasznos Mulatságok (1820, II, 161, l,) 
„Ossiánnak eredeti kéz írásai44 című közleménye szinte mindennél „kdleme- 
tesebb felfödózést“ közöl; Connorban a Szt. Petrik alapította apátság omla
dékái között megtalálták Ossian kéziratait. Ez az esemény lehetővé teszi majd 
a teljes Ossian-fordítás megjelenését. Macherson ugyanis az énekekből kihagyta 
a vallásra vonatkozó részeket, hogy ezzel is növelje a költemények mester
séges régiségét. Az Ossian-fordító nemzetek sorában a magyarság is dicse
kedhetik némi eredménnyel: A cikkíró Bacsányi János és Kazinczy Ferenc 
kezdeményezését említi. — Kissé távolabbról érinti Ossian magyar múltjának 
tárgykörét a Regélő Pesti Divatlap cikke; Finország népköltészete (1842. 183. 
1.). Tudomásom szerint irodalmunkban ez a legrégibb adat, amely Lönrotú! 
Illés Kaleva-kiadványáról értesít. Az ismeretlen cikkíró, minden valószínűség 
szerint a folyóirat szerkesztője, Erdélyi János, a finn költeményt az Ossian- 
dalok mellé állítja: „A pogány őskor óta mostani időnkig a finnek olly saját
ságos és eredeti jellegű népköltészettel birtak, melly valóban köz figyelmet 
érdemel annyival inkább, mivel tán egyedül néptörzs mutathat elé minden 
ágból, őskori nagyszerű nemzeti költészetet, melly nemcsak szépsége, hanem 
eredeti — és nemzetisége tekintetéből is más fajok költészetiével, egy „pssián- 
ival állandóul mérkőzhetik.*4 — Bulla János „Osziánhoz44 c. költeményében 
(Magyarország és a Nagyvilág 1878. 626. 1.) a dal, a büv, a dics, a gyász, a 
múlt Ossiánját idézi. Az idő nem ronthatja meg Ossian költészetének királyi 

- pompáját, mit gyenge ujjal lantot verve szőtt.
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Scott Walter regényköltészetéről érdekesen nyilatkozik Vajda Péter. 
Szerinte ,,a románok nagyobb része idétlen fejek ostoba koholmánya.“ La
fontaine regényei inkább az érzéketlen szívű és fáradt' képzeletű aggoknak 
valók, mint sem fiataloknak. „Legtöbbet érnek a történetes románok, mellyek 
a házi köröket is híven festik, időt, népeket, embereket ösmentetlnek — mily- 
lyenek Skott Wahéréi, a jó fordító által nálunk is kedvesekké leendhetők.“ 
(A férfiasság, Kassa. 1835. 45—46. 1.) — A Hasznos Mulatságok 1826. évi év
folyamában megjelent Scott-cikk (11. 338. 1.) az angol író értékhelyét Shakes- 
pear mellett jelöli ki. Szól az író születéséről, atyjáról, utazásairól, tanul
mányairól, házasságáról, ügyvédségéről, jövedelméről, írói munkásságáról, 
majd megállapítja, hogy „Valter Scottnak a Vaverleyje megérdemli, hogy az 
Angol Litteraturában a Shakespear mellé helyheztessék.“ — Nagy László: Ida 
c. novellájában (Regélő 1836. 274. 1.) a környezet-háttér aprólékos leírását 
mellőzi. Kissé gúnyosan utasítja el a ,,szógarmadákkal élést“, bár: „Itt még 
az Ivanhoe s régiségek búvára írójaként bővebben is kiereszkedhetnénk; neve
zetesen: kik szoktak jelen lenni? miilyen ranggal, renddel, öltözettel? nem
zetiben-e, vagy külföldiben? vendéghajakat viselnek-e, vagy első, középső, s 
harmadk lépcsőn álló háromszegletes kalapokat? s a t,“ — Scott Walter 
Edinburghban felállítandó szobráról és a szobor költségeiről tudósít a Regélő 
Pesti Divatlap Tárcája (1842. 288. 1.).

Zsoldos Jenő.

K Ö N Y V E K
Szemere Samu : Schopenhauer
Születésének 150. évfordulójára. Kii- 
lönlenyomat a Budapesti Szemle 193S. 

évi évfolyamából.
Szemere Samu minden írása jelen

tős, hangjának finom mértéktartása 
azonban legtöbbször az olvasóra há
rítja a jelentőség kikutatásának mun
káját. S eh openhauer - i sme r te tésének
jelentősége minden bizonnyal Scho
penhauer rendszerének bírálatában 
van, vagy inkább abban, hogy e bírá
lat szempontjaiból jelentkezését lát
hatjuk annak a rendszernek, amely
nek körvonalait a ,«Tudományos gon
dolkodás és bölcseleti gondolkodás“ 
c. tanulmányában (Budapesti Szemle, 
1936. jún. szám) már megpillantottuk.

Schopenhauer rendszerének rendkí
vül világos ismertetése után Szemere 
a bírálat horgát először is a volunta- 
rizmusból leszármaztaitott pesszimiz
musba akasztja. Kimutatja, hogy el
fogadva a schopenhaueri metafizikát, 
csak akkor kell a pesszimisztikus kö
vetkezményű is magunkévá tennünk, 
ha egyetemes érvényű tétel az, hogy 
akarni annyi, mint szenvedni. Az el
fogulatlan tapasztalat azt mutatja 
azonban, hogy az akarás többnyire

gyönyörrel jár még akkor is, ha 
utóbb a teljesülés el is marad. így 
tehát nincs is logikailag kényszerítő 
kapcsolat Schopenhauer akaratmeta
fizikája és pesszimizmusa között.

De mégha elfogadható volna is az 
akarásnak a szenvedéssel való azo
nosítása, lélektani tapasztalat alapján 
tagadni kell, hogy az öröm puszta 
negatívum. Ezzel Schopenhauer pesz- 
szimizmusa elvesztette elvi alapját. 
Mihelyt a javak mérlegén a szenve
déssel szemben pozitív örömmennyi
ség mutatkozik, tejességgel az egyéni 
megítélés dolga: értékesnek tartljuk-e 
az életet örömeiére szenvedései elle
nére, vagy értéktelennek szenvedései 
miatt örömei ellenére. Különösen ki
tűnik ez akkor, ha tbvábbmegvünk és 
nem csupán a hédonikus értékeket 
vesszük számba, hanem a tudomány, 
a művészet, az erkölcsiség, a vallás 
értékességeit is: az igazat, a szépet, 
a jót, a fenségeset, amik teljességgel 
összemérhetetlenek a fájdalom-gyö
nyör kettősségével. Maga Schopen
hauer is épen ezen a ponton üt rést 
pesszimizmusán. amikor elismeri, 
hogy az esztétikai öröm egyszer az 
alany érzelmeiből, máskor a tárgy le- 
lenfős voltából fakad.
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Egyéb önellentmondáson kívül (pl. 
az akarat-szubsztancia önmegsemmi
sítése) Schopenhauer bölcseletének 
alapvető tévedését épen itt — az ér
tékek tagadásában — ragadhatjuk 
meg. Ez a rendszer egy egyéni han
gulat fogalmi leírása. Ebből a hangu
latból ered Schopenhauer alapvető 
értékelése. (Szemere már idézett ko
rábbi dolgozatában kimutatta, hogy 
minden filozófiai rendszer elsődleges 
alapja egy értékelő állásfoglalás.) 
Schopenhauer értékelése negatív, ez 
az állásfoglalás kisugárzik metafizi
kai, esztétikai és erkölcsi gondolko
dására. Innen van, hogy világakarata 
vak, ösztönös akarat, hogy az akara
tot és a szenvedést azonosítva, meta
fizikájából pesszimizmus következik, 
hogy az érzelmek közül csak a fáj
dalmat ismeri el valóságnak, hogy 
elutasítja az imperativ erkölcstant, 
hogy a szeretet nem több szerinte a 
részvétnél, hogy a szentség lénye
gét a világ értéktelenségének belá
tásában tálalja. Az alapvető tévedés 
az a hiedelem, hogy a világnak -ilyen 
hangulati megéléséből fakadó értéke
lés fogalmi eszközökkel egyetemes 
érvényességű tanítássá tehető.

Szemere nagy megértő és megér
tető művészetének szépen kimunkált 
ötvösműve ez a kis tanulmány. Ismét
lem, légfőbb értékét abban az aspec- 
tusban látom, rnelv Szemere rendsze
rére nyit új ablakot. Az értékelő ál
lásfoglalás elsődleges voltának taní
tása nyert itt kitűnő alkalmazást. Azt 
hiszem, a filozófia történetében nyit
va ál! egy fejezet Szemere Samu 
rendszere számára.

Benoschofsky Imre

Kelet és Nyugat között
Zsidó fiatalok antológiája. A zsidó 
diáksegélyző kiadása. (Kolozsvár) 1937.

Időpontunk zsidóságának az önvé
delem harcán és az önmegismerés kö
vetelményein túl szükségszerűen bele 
kellett kapcsolódnia abba az európai 
gondolatba, hogy 1. a társadalom hely
zetképének megismerésére egyedül a 
szociográfián keresztül vezet az út s 
2. hogy a művészi megnyilatkozások
nak vissza kell fordulniok ősi ereden
dő forrásukhoz, a népi hagyományok
hoz. Szociográfia és népművészet: a 
zsidó fiatalság életprogrammjának két

jelentős tényezője. Az erdélyi zsidó- 
ifjúság is ennek a kettős gondolatnak 
irányában, keresi igazibb önmagát. Ezt 
mutatja értékes antológiájuk szellemi 
tartalma.

Az antológiát dr. Hamburg József 
előszava vezeti be. Mélyen átgondolt s 
művelt szemléletre valló soráig stíluso
san simulnak a kötetben érvényesülő 
szempontokhoz. Weimanm Jenő tanul
mánya a zsidóság társadalmi és mű
velődési megújulását várja a szociálís- 
és kultúrviszonyok ismeretétől. Barzi- 
lay István szociográfiai riportja meg
mutatja a tájékozódás útját: Kolozs 
vár egyik forgalmas utcájának rozzant 
házában az elesett zsidók sorsa ijesz
tő példája a ,,deklasszalódás‘‘ roha
mos jelenségének. Boskovics Sándor 
A zsidó zene problémája c. dolgozatá
ban a zsidó népdalok gyűjtését és zsi
dó zenekarok megszervezését sürgeti. 
Széles tudással, komoly tudományos 
felkészültséggel világítja meg Csehi 
Gyula a Zsidók Európában c. érteke
zésében a mítoszok világába merülő 
Európa lelkiségét. Szerinte az új zsidó 
emancipáció csak a felismert zsidó 
népi kultúra szabad kibontakozását 
jelentheti. Danzig Híiilét az örök zsidó 
végzetet rögzíti meg a világtörténelem 
vonalán egy-egy város zsidóságának 
pillanatfelvételeiben, Landó Jenő pedig 
helyi jellegű cikkben foglalkozik az 
erdélyi zsidóság feladataival. Márton 
Lajos a tárgyismeret biztonságával 
részletezi a háború utáni zsidó nemzeti 
jogok kérdését. Polilák Ernő az ifjúság 
és a béke gondolata köré szövi fejte
getéseit azzal a figyelmeztető hang
súllyal, hogy létre kell hozni a kisebb
ségi helyzetben élő magyar ifjúság 
egységes arcvonalát. A szépirodalmat 
(feltűnő!) csak a líra képviseli az an
tológiában. Adler Hubert, Brassai 
Viktor, Gréda József, Salamon Ernő 
költeményei között akad néhány erő
vel teljes, tehetséges alkotás. A mű- 
mellékletek új művészi elgondolások
ról adnak figyelemreméltó áttekintést. 
Leon Alex, Keleti László, Kazár Lász
ló, Lázár Éva eredeti művei mellett 
különösen Wald Hermann szobrai 
nagyvonalúak.

A Kelet és Nyugat fogalma ebben 
a néha nagyon is távoli területeket 
összefoglaló gyűjteményben nemcsak 
szimbólum, hanem lelki szintézis is. A 
zsidóság és a világi kultúra megbont
hatatlan egységét hirdeti.

Zsoldos Jenő.
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Kohn Z.: G. Friedländer.

Günther Friedländer: Jüdische 
Jugend zwischen Gestern und 

Morgen
Vortrupp-Verlag. Berlin, 1938.

Két ív terjedelmű kicsiny füzetben 
számol be a szerző a német zsidó if
júság szomorú helyzetéről. Ennél két- 
ségbeeitőbb, fájdalmasabb helyzetké
pet alig festettek még a német-zsidó 
fiatalság utolsó öt eszendejéről. Volna 
okunk ugyan azt hinni, hogy a. szerző 
túlozza a mondanivalóját, hogy mint 
kortárs és mint közvetlen szemtanú 
talán a keljeiénél több sötét hangu
lati elemet kevert a fájdalmas német- 
zsidó jelen fotográfiájába. De csak
hamar rájövünk, hogy hűvös tárgyila
gossággal, szinté pátosztól mentesen, 
pusztán olyan tényeket sorol föl. 
amelyek nem is sajátos német, hanem 
közismert zsidó tragikumot fejeznek 
ki. Mert amikor Éried ander azt mond
ja,. hogy a német-zsidó fiatalság lé
lektelen ül támolyog az űrben, tér 
nélkül a semmiségben, ugyanakkor e 
térnélküliségben., e leilki dimenziótian- 
ságban mint meghatározó jegyben, 
már nemcsak a német, hanem az 
egyetemes zsidó fiatalság karakterisz- 
tikonját ismerjük föl. Tehát joggal 
hihetjük azt, amit a szerző elmond a 
német-zsidó fiatalságról : család és 
otthon nélkül él. mert a szülőben nincs 
meg többé a vágy, hogy polgári ke
retek között a maga egyéni stílusa 
szerint éljen. Oda a család idillikus 
hangulata. A városi német zsidóság 
penzióban, albérleti szobában tengeti 
életét, mert ez az állapot ,,kiváttdor- 
lásképesebb“. Viszont a család és az 
otthon összeomlásával egyiietjár a 
zsidó ifjúság leilki összeroppanása is. 
Az otthon után az iskola lehetne az a 
tér, amelyben a fiatalság megtalál
hatná és kiélhetné önmagát. Viszont 
az iskola mint az életrevaló előkészí
tés második szent űrállomása is el
vesztene célját, „hitelét“. A szülő sa
ját tapasztalatain okulva, sokkal is- 
kolaellenesebb, mint maga a zsidó 
fiatalság. Ez nemcsak az általános 
kultúra-ideál hanyatlásával függ ösz- 
sze. hanem azzal a közfelfogással is, 
hogy manapság a zsidó ember szá
mára az iskola csak az idő „kitölté

sé ire  való. A praktikus életpályára, 
mesterségre való előkészület pedig a 
reménytelenség gátján szenved hajó
törést. A jövő képe így egyetlen 
vágyban zsúfolódik össze: a kiván
dorlás nosztalgiájában. Kezdetben 
még a német-zsidó egyesiileiek és 
sportklubok nyújtottak valamiféle te
let a lebirhatatilan zsidó életiösztön 
kiélésére. Ma már ezek is elnéptele
nednek. Az egyre növekvő apatia ki
oldotta a zsidó ifjúság lelkét a közös
ségérzés öröméből. Valami vad, eled
dig ismeretlen hedonizmus vált úrrá 
íajta: pillanatnyi gyönyörök habzso
lása, az olcsó szórakozás nyújtotta 
múló örömök: jégpálya, mozi, tánc
lokál, az a terület, ahol még elfeltd- 
kezhetik önmagáról, tragédiájáról.

Azt hihetnők, hogy az egyéni élet 
keretein túl a közösség élete: a kol
lektivitás nyújt tán még valamiféle 
biztos alapot a zsidó fiatalság meg
rendült lelke számára. De sajnos 
nem. A hitközségekkel szemben vál
tozatlanul teljes érzelmi vonatkozás- 
talanságban áll. A templom és az is
tentisztelet pedig nem hely és nem 
a’kaiom többé vallásos érzésvilágának 
újjáteremtésére. Még csak rá sem éb
red a zsidó lélek vallási válságára. 
Az egész anyagi és metafizikai világ 
értékrendszere megingott a számára. 
Nincs többé abszolút érvényesség; 
hitelét vesztette minden, mert egv 
döbbenetes tényre ébredt rá, melytől 
szabadulni sosem fog; nyomon kö
veti minden lépését mint az árnyék 
a ráeszmélés: hogy az igazság nem 
fedi a valóságot.

Ebben a tragikus negacióban egy 
pozitívum van: a közöny, az indiffe
rencia, amely a lélek tudatos alap- 
hangulatává merevedett mindennel 
szemben, ami európai. Talán csak 
egyirányban működik még valamiféle 
célratörekvés, fantázia és egyéni kez
deményezés: az Európán kívüli élet 
felé. A német-zsidó fiatalság szörnyű 
katasztrófájában ez az egyetlen re
mény: menekülés valamerre, ahol 
jobb, ahol nyugodtabb az élet De 
vájjon valóban jobb és nyűgöd.abb 
az élet bárhol is ma a zsidó fiatalság 
számára?

Kőim Zoltán.

F I G Y E L Ő
Constantin Brunner

Leopold Wertheimer, írói néven 
Constantin Brunner filozófiáját „Uj

spinonizmus“ c. tanulmányunkban (Li
banon, 1936. 51. 1.) részletesen tár
gyaltuk. Halálának (1937 június)
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Figyelő

-első évfordulója alkalmából a filozó
fiai erosztól fűtött íróról, az élet, 
még pedig a zsidó éleit szolgálatában 
álló költői-látnoki filozófusról em
lékezünk meg.

Constantin Brunner nem volt céh
beli filozófus és a filozófiában nem a 
zárt rendszer, hanem a világkép ér
dekli. Olyan fajta kívülálló volt ő a 
filozófiában, mint pl. W. Rathenau 
és Fr. Mauthner, akik l'art pour Fart 
filozofáltak. Kívülállósága ellenére 
Constantin Brunner mégis iskolát 
alapított. Ahogyan van Németország
ban Kant-Geselschaft, Rudolf Eucken- 
Bund stb., épúgy alakult 1924-ben 
Potzdamban egy Constantin Brunner 
Ceselschaft is, s ez a neospinóciz- 
mus újprófétizmusának, Constantin 
Brunner pneomatologizmusának és 
neológizmusának terjesztését tűzte 
ki célul.

Filozófiájának életközelségét a zsi
dóság társadalmi helyzetével foglal
kozó könyvei bizonyítják. Nagy zsidó 
tudása, könyvekben a zsidó fogal
mak alkalmazása és héber szakkife
jezések használata, de elsősorban 
szenvedélye a zsidó igazságért avat
ják őt zsidó filozófussá. Kortársai 
(Husserl, Fr. Mauthner stb.) vagy ki
keresztelkedtek. vagy soha nem han
goztatták zsidóságukat, Constantin 
Brunner azonban benne élt a zsidó
ságban, és a zsidóság szociológiai 
helyzete, kulturális feladata és népi 
hivatása a légbehatóbban foglalkoz
tatja. A zsidó kérdés él munkássá
gának legalább egyharmadában. Mik
roszkopikusan nézte a zsidó kérdést 
és az emberiség problémáit is a zsidó 
kérdésen keresztül vizsgálta. (L. Leo 
Hirsch: Constantin Brunner und sei
ne Zeitgenossen. Der Morgen, 1937 
nov.)

A zsidókérdés lényegét a zsidó 
gyűlöletben látja; csoporteffektusnak 
nevezi és „Hochmut einer Gruppe1“ 
néven beszél róla. Szeretetre és meg
értésre hívja fel az embereket és a 
„megértés szigete“ után vágyódik a 
zsidóság javára.

Descartes müve (Discours de la 
methode), amely a filozófus nevét 
halhatatlanná tette, a kortársak előtt 
homályban maradt. Spinoza „Ethi- 
kája“ is csak halála után jelent meg. 
Constantin Brunner művei még az író 
életében nagy hatással voltak és az 
az érzésünk, hogy radikális liberaliz

musától eltekintve, a Constantin 
Brunner-kultusz most kezdődik iga
zán.

ürózinger AL József.

Bibliai botanika a jeruzsálemi héber 
egyetemen

A jeruzsálemi lieber egyetemen 1 S- 
utóbb a bibliai növények tanulmányo
zását is bevezették. A hallgatók az ú.i 
tárgyat nagy lelkesedéssé' karoltak 
fel. A bibliai botanikával a zsidó és 
arab növénytan kutatását is összekö
tötték. Dr. Hareubani Efraim, az elő
adó 30 év óta vizsgálja a szentírás
ban megemlített növényeket. Nejével, 
aki szintén botanikus, összegyűjtöt
ték majdnem valamennyi említett 
fajt és Hareubani sajátos módszeré
vel kikészítve az egyeltem bibliai bo
tanikai múzeumában helyezték el. Az 
ókori Palesztii ának, Szíriának és 
Babilonjának összes növényeit, me- 
' y eket a Biblia, a Talmud és a ké
sőbbi héber iratok említenek, mind 
megálllapították és osztályozták. A 
múzeum növényei a sajátos kikészítő 
módszer folytán teljesen friss növé
nyek benyomását keltik, mintha épen 
most szedték volna őket, annyira 
megtartották eredeti színeiket. Zárt 
polcokon természetes csoportokban 
vannak elrendezve. A sok érdekes 
növény közü' érdemes a Capparis 
egyik fajtáját megemlíteni. Ennek vi
lága egy nap alatt kifejlődik és el
pusztul. Hareubani nagy hozzáértés
sel és türelemmel olyan sorozatot 
áhított össze, amely a virág életét 
félórás időközökben mutatja be.

Meg kell jegyeznünk, hogy a. mo
dern bontanika is méltón van képvi
selve a palesztlinai egyetemen. Az 
egyetem botanikai intézetének el
hunyt igazgatója, dr. Eig 1921-től 
kezdve beutazta Szíriát, Törökorszá
got, Kurdisztánt és a sivatagokat és 
összegyűjtötte a közeli ke'et flórá
ját. Azonkívül Palesztinának részletes 
növénytani térképét is elkészítette. A 
növényekből Palesztina egy-egy vidé
kének talajmenti jellegét gyakran 
meg'ehel állapítani, sőt egyes esetek
ben egyetlen növény előfordulásából 
is. Palestine Journal of Botany címen 
növénytani tudományos folyóirat is 
jelenik meg.

K. J.
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Magyar.

Literatura 1938. júl. 15. Hegyi Lász
ló: Hugó Károly (Születésének 130. 
évfordulójára). Hugó egyéniségének 
egyik részét zsidósága határozza meg. 
A másik itlényező, amely a zsidó szár
mazású író életét és törekvéseit kor
látozza: a siker hajszolása. Ezt a zsi
dóságból magával hozott csökkentér- 
tékűségi érzés magyarázza. Nagyzolá- 
sa, önistenítése ennek a lelki mozza
natinak az eredménye.

Magyar Nyelv 1938. 3—4. szám 
Gyóni Mátyás: Kalizok, kazárok, ka
barok, magyarok (I.) Joannes Kiírna - 
mos XII. századi bizánci történetíró 
két ízben is említ egy kaliz nevű né
pet, mely a II. Géza korabeli Magyar- 
ország területén éli! Egyszer így hatá
rozza meg vallásukat: ,,mózesi, még
pedig minden tekintetben keveretdeniil 
tiszta mózesi törvények szerint él
nek“, a második helyen Pedig azt 
mondja, hogy a perzsákkal vagyis a 
szeldsuk törökökkel vallanak azonos 
vallási nézeteket. Az első meghatáro
zás a II. Géza által a szerbeknek kül
dött magyar segéd csapatokban harco
ló kalizokra, a második a Szerémség- 
ben élőkre vonatkozik. A tanulmány 
szerzője magáévá teszi azt a gondola
tot, hogy a kaliz nép azonos a kazár 
birodalomban élt khvalisz nevű néppel 
és vizsgálja, mikor ment végbe a ka
zár birodalom vezető rétegének átté
rése a zsidó vallásra s milyen követ
kezményekkel járt ez a folyamat a 
khvaliszokra és a magyarságra nézve.

Héber.
Moznájlm Tel-Aviv. 5698. 2—3. sz. 

Hugo Bergmann: Kivsonah sel hache - 
vrah. Az ismeretelmélet és a szocioló
gia kölcsönhatását mutatja be Max 
Adler utolsó könyve (Das Rätsel der 
Gesellschaft) nyomán. — S. D. Goi- 
tein: Uchéker mele ehet haszippur ba- 
mikra. A Szenitírás elbeszélő művé
szetéről értekezik, és tartalmi és alaki 
sajátságait kutatva, megállapítja, ho-rv 
a Szentírás elbeszélő formája három 
tekintetben üt el a többi antik elbe
szélésektől. Ez a három elem: a stílus 
és forma egyszerűsége, a cselekmény 
drámai egysége és a vallás-erkölcsi 
alap, a világnézet előadásának vilá
gossága. — Z. Wislovski: L'ioidot zi- 
w'ug raajoni echad. — Max Adler a

történelmi materializmust és a kanti 
íilozófiát gondolati egységbe hozta és 
kimutatta a tudat és az ismereti tár
sadalomtan! összefüggéseit. — Ch. 
Brodi: Hamachon Vchéker hasira 
haivrit. Arról az alapítványról számol 
be, amelyet Schocken létesített, a régi 
héber költészet tanulmányozására és 
a héber költők műveinek kiadására. 
— E. Barisanski: Ludyig Bőméről em
lékszik meg, a nagy író halálának 100. 
évfordulója alkalmából. — ./. Barzili: 
Misnato sei Aristo. Aristoteles Meta
fizikájának ismertetése héberre for
dítása alkalmából.

Hahéd Jeruzsálem, 5698. 3. sz. A 
Rosenbliit: Kolmin hanoár hudati, A 
nevelés feladata az ifjúságot arra ta
nítani, hogy a Tóra és a munka egy
mást feltételezi. A munkás csak akkor 
teljesíti kötelességét, ha munkáját a 
Tóra szelleme hatja át. — R. B.: A. 
J. Sachraj-zal. Megemlékezés Sachraj- 
ról, a híres vitatkozóról és íróról ha
lála alkalmából. A cikk az író mun
káinak kiadását sürgeti. — P. Schü
mann: L'haclachat ha'limud hantikra 
b'bét haszéfer haamani. A Szentírás 
tanítása eredménytelen, mert az élet 
ellentétben van azokkal az eszmékkel, 
amelyeket a Szentírás hirdet. — S. 
Sperber-, Alim mijománo sei mecha- 
néch dati. Reflexiók J. A. Wohlgemuth 
j’szodot chinuch hadat (a va’láspeda- 
gógia) c. könyvéhez.

Német.
Der Morgen/938. aug. Leo Baeck: 

Die Ferne. Valamint a 9—12 század
ban a felfedezés és kalandozás hajla
ma a távoli Kelet országaiba hajtotta 
a zsidókat, úgy a mai korban mint 
gyarmatosítók szóródnak szét világ
szerte. — M. I. Ben Gavriel: Dus 
Reich Gottes in der Wüste. Ez a ta
nulmány jellemrajzát adja Ibn Sand
ít ak, a wahabita államok megterem
tőjének és az egységes arab nemzet 
megszervezőjének. — Ludwig Feucht* 
wanger: Die Evangelien als jüdische 
Quelle. Graetz és Dubnow az egykorú 
egyháztörténeti kutatás eredménye! 
alapján rajzolták meg Jézus alakját. 
Klausner jellemzése is a liberális pro
testáns theológia felfogásán épül. Leg
újabban Leo Baeck mutatta ki az 
evangé'iumokban a zsidó gondolkodás- 
és cselekvésmód elemeit.
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francia.
La Revue Juive de Geneve

1938. június. „Az antiszemitizmust e 
pillanatban cnyan népek, csoportok és 
egyenek hírűjük, akik egyoen a szel
lem és az erköics egyetemes értékeit 
is tagadásba veszik, akik fölényesen 
nevetnek, ha igazságról, szabadságról 
és józan észről beszélnek nekik és 
akik a kereszténység ellen egy ha nem 
is ugyanolyan heves, de éppen oiyan 
kitartó harcot toktatnak" — írja 
André Thérive, a Temps irodalmi kri
tikusa, ismert francia regényíró, À 
zsidók támadására minden eszközt 
felhasználnak, ügy Léon Blumró szó
ló könyv szerzője abban foglalta ösz- 
sze kifogásait a volt miniszterelnök 
ellen, hogy egy oiyan fajhoz tartozik, 
amelyben a túlvilág magasztos remé
nye sohasem fogant meg. „Mintha 
Franciaországban vagy másutt a ke
resztények többsége politikáját állan
dóan az örökkévalóság szempontjához 
szabná! . . .  A modern társadalom
ban, ahoi a metafizikai érzék igazán 
nem mindennapi kelték, enyhe túlzás 
bűnbaknak éppen azt a népet kivá
lasztani, amely Dánielt és Ezékielt 
adta“. Franciaország. Bergson szavá
val, nem zárt társaság. A francia an
tiszemitizmus főleg irodalmi jellegű. 
„Franciaországban soha nem lehet 
akkora antiszemitizmus, mint amek
kora antiklerikalizmus volt: mind
amellett a katolicizmusnak egyáltaiá* 
ban nincs rossz dolga és a szerzetes- 
rendek virágzanak.“ A franciák főleg 
azért nem fogják sohasem átvenni a 
germán antiszemitizmust, mert hiány
zik be öltik az alsóbbrendűségi érzés. 
Nevetségesnek tartanák elismerni.

hogy egy apró kisebbség képes őket 
leigázni, nemzeti létüket veszélyez
tetni. — 1938. július. Az ewiarii 
konferencia előtt írt cikkében, J. 
Brutzkus, előre látja a tárgyalások 
eredménytelenségét, ha az egyetlen 
elfogadható elvet nem fogadják el 
alapul: „kolonizáció néukül nincs ki
vándorlás“. Az emberbarátok és párt
fogók nem javítják a zsidóság hely
zetét, hanem cselekvőképességét 
csökkentik és megakadályozzák ab
ban, hogy saját erejéből segítsen ma
gán. A zsidó jótékonysági intézmé
nyek nem értik meg. hogy a zsidó ki
vándorlás csak úgy rendezhető, ha a 
zsidók új területükön földhöz jutnak 
és nem túlzsúfolt kiskereskedelemben 
helyezkednek el, ami által csak az 
antiszemitizmust növelik.

Poriugál.
A Ordern 1938. augusztus. Rio de 

Janeiro. (Brazil katolikus folyóirat). 
A. 0. Gomes cikke a Faj bálványáról: 
„A faji báivány imádása az emberi 
nem egységéről szóló keresztény tan 
legformálisabb tagadása. A keresz
ténység magáévá teszi és védelmezi 
ezt' az e lvet. . . nem emeli ki a faji 
különbségeket, hogy egyes csoporto
kat előnyben részesítsen . . .  A ke
reszténységnek nem fontos a bőr szí
ne sem a hajaké, még kevésbé az egyes 
fajok vagy népek fejalkata . . .  A fa
ji kultusz közvetlen következménye
ként vonja maga után az erő kultu
szát . . .  és az erő gőgjét. A keresz
tény tájékozódású társadalom számá
ra a fajelmé'et a társadalmi rendet
lenség legelőretolrabb előőrse, a tár
sadalmi felforgatás leghatalmasabb té
nyezője.“
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A magyar nyelvtudomány és a vallástörténeti kutatás kettős 
ösztönzése indította el Marót Károlyban azt az érdekes és termé
keny gondolatsort, melynek eredményeit egyszerre két nyelven, a 
magyar kidolgozásban inkább a magyar nyelvtudományi szem
pontra, a németben inkább a vallástörténeti és általános nyelv
pszichológiai tanulságokra tekintő értekezésében tette közzé 
( Refrigerium. Acta litterarum ac scientiarum Universitatis Hung. 
Francisco-Josephinae. Sectio geographico-historica. Tom. III. 
Fase. 2. Szeged, 1937). A praeactá'kat maga a szerző ismerteti. 
Az egyik Mészöly Gedeon tanulmánya vol't, amely azt bizonyí
totta, hogy a magyar hiedelem és hit szavak eredetileg hüsítést, 
bíísölést, oltalmat, az emberfölötti lény oltalmában való bizakodást 
jelentették. A másik a németalföldi G. van der Leenw ugyan
csak „Refrigerium“ c. dolgozata, mely az egyházi latinságban 
főként az üdvözülésnek, a túlvilági megnyugvás helyének a jelölé
sére használatos, s a frigus a. m. hideg szóval köztudomásúan ösz- 
szefüggő refrigerium kifejezés vallástörténeti hátterével foglalkozik.

Marót gondolatmeneté uralkodóan általános nyelvpszicholó
giai. Ezirányú eredményeit egészen bizonyosan gyakran fogjuk 
még idézni, valahányszor egy-egy formalisztikius jelentéstani 
„fejlődésrajz“-zal szembe a szavaknak azt a mythosszal telített 
ősállapotát kell állítanunk, amelyből több irányba nyílt lehetőség 
az egyoldalusító konkretizálás felé. Van azonban sok szempontból 
tanulságos munkájának egy szorosabban a szentírásmagyarázatot 
érdeklő részlet-eredménye is.

A refrigerium szó történetét már Van der Leeuw visszave
zette a Vugatáig, illetőleg a Septuaginta àvà^ugiç ki
fejezéséig, s a szóhasználat, illetőleg a benne kifejezésre jutó val
lási képzet hellenisztikus-szinkrekisztikiis hátterét vizsgálva, végső 
forrását Egyiptomban vélte felfedezni. Ezzel az egyoldalú magya
rázattal szemben Marót — miáltal a nyelvpszichológia általános 
kérdés-feltevésének a jogosultságát is mindenesetre már eleve 
jelentős mértékben igazolja — elsőnek mutat rá, hogy a refrige
rium komplikált, mondhatnám: mythikus jelentéstartalmát leg
alább is egy esetben már a Biblia eredeti héber szövege meghatá
rozta, tehát aggályosnak látszik mindenestül a bibliafordítások 
„hellenisztikus“ , illetőleg „latin-keresztény“ többletének tekinteni. 
A Septuaginta ava^ux^i és a Vulgata még gyakrabban előforduló 
refrigerium szavának megfelelő helyeken ugyanis a héber eredeti 
a szabadulás, megkönnyebbülés, megsegítettség, „üdv“ több szi
nonimáját adja. Ezek közül Marót szerint a refrigerium szóval 
etymon tekintetében is rokonítható a LXVI. zsoltár 12. versében

Refrigerium -  revajah.
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álló irn , a n n  a. m. bőven inni ige tövéből képzett nőmén 
actionis. Csak helyeselhetjük, hogy Marót visszautasítja a fele
lőtlen konjektúrázó kedvet, mely a hagyományozott szöveggel 
szemben itt is, Exodus VIII. 11. analógiájára hivatkozva, a nirn 
a. m. tágasság, „szabadulás“ váltoizatot hozta javaslatba. Ugv 
hisszük azonban — s ezt különben maga Marót is kifejezetten 
várja, sőt elvárja — idevágó fejtegetései még kiegészítésre szo
rulnak. Ez a kiegészítés csak meg fogja erősíteni az ő álláspont
ját: a LXVI. zsoltár n’n  szavához ragaszkodni annál is indo
koltabb, mert az „öntözöttség“, „itatottság“, a forrás közelsége és 
áz ital bősége a Bibliában is sokszor ismétlődő eleme az Istenben 
való bizalom és a szorultságból való szabadulás mythosának.

A sok vonatkozó hely közül méltán a legismertebb a XXIII. 
zsoltár, ahol az Ur mint jó pásztor „nyugodalmas vizek mellé 
vezeti“ a benne bizakodót. Jeremiás XXXI. 8. szerint is: „Sírás
sal mennek el és vigasztalásokkal hozom vissza őket, járatom 
őket vízzel telt patakok mellett, egyenes úton, ahol nem botlanak 
meg.“ Maga a ,t h  gyökér is épen elégszer fordul elő szimboli
kus-vallásos jelentésben. A szabadulás imént idézett nagy Ígéreté
nek a folytatásában a hazatérők „lelke olyan lesz, mint az áztatott 
kert“ OTP 03 Jer. XXXI. 11.) és „mert bőven itattam Omnn) 
minden lankadt lelket és minden epedő lelket kielégítettem“ (u. o. 
24.). Jer. XXXI. 11 -liez egészen hasonlóan Ézsajás LV1II. 11.: 
„És vezet téged az Ur mindig és jóllakatja a sivatagban lelkedet 
és csontjaidat felfrissíti, és leszel mint áztatott kert és mint vizek 
forrása, amelyet nem hazudtolnak meg vizei.“ A XXXVI. zsoltár
ban pedig a — tulvilági? mindenesetre a íheodicaea kérdésére fe
lelő — bizodalmát érzékelteti, a refrigerium-mal ugyancsak rokon 
képzetnek számító, bár könnyen érthető módon ellenkező értelem
ben is előforduló (pl. Zsolt. XCI. 1„ de XXIII. 4.) árnyék mellett 
az „ital bősége“ : „Milyen drága a te szereteted, Isten, és Ádám 
fiai a te szárnyaid árnyékában bizakodnak. Bőségesen isznak 
(p"Vl) házad bőségéből és gyönyöreid patakjából itatod őket. Mert 
nálad van az élet forrása, a te fényességedben látunk fényességet.“

A „víz bősége“ Marót megfigyelése szerint oly mértékben 
tetszett alkalmasnak a „megszabadulás“ kifejezésére, — Marót 
meggyőzően hangsúlyozza a jelentés-komplexus hátterében álló 
klimatikus viszonyokat is —, hogy csak a szőrszálhasogatás lát
hatott ellentmondást abban, ha a rhn  szóval kifejezett szaba
dulás a LXVI. zsoltárban tűz és víz veszedelmére következik. 
Ennek az értelmezésnek az értékét az is igazolja, hogy a szó 
másik zsoltárkönyvi előfordulására is kiterjeszthető.

A jó pásztor allegóriájának már idézett mozzanatát a XXIII. 
zsoltárban utóvégre épen az allegória teljes kifejtésének elmarad
hatatlan eleme gyanánt is elfogadhatjuk s így ez magában véve 
még nem bizonyítana sokat a víz-mellék husének, illetőleg az 
üdítő ital bőségének sajátos szimbolikus-vallásos értelme mellett. 
Csakhogy épen ebben a zsoltárban találkozunk ismét a ,Tn 
szóval, mégpedig olyan összefüggésben, mely meggyőződésem 
szerint épen asszociáció-tartalmának sokirányúságát teszi nyit-
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vánvalóvá: „Terítesz előttem asztalt szemben szorongatóimma!, 
megkented kövéren olajjal fejemet. . — s itt, a XXIII. zsoltár 5. 
sorának utolsó két szavát egyelőre fordítatlanul ‘kell hagynom. 
Mert ha pl. az IMIT-Biblia a rPn 'Dia szókapcsolatot a „serle
gem telistele4' szavakkal próbálja visszaadni, már a nyelvtani 
formákhoz való lehetőségig menő hűség követelményéről is a kel
leténél nagyobb mértékben mondott le. Az ugyanis kétségtelen, 
hogy n v i névszói állítmány, de nem adjectivum, hanem nomen 
verbale, azaz nem a 'O'D szóval egyeztetett melléknév, hanem 
főnév. Fordítsam tehát így: „serlegem maga a b ő s é g vagy egy
szerűen: „serlegem a bőség“? Bizonyos, hogy ezáltal hívebb ma
radtam az eredetihez, s egyszersmind erőteljesebb is.* De a r t n  
szó gazdag asszociáció-tartalmát még így is menthetetlenül le
egyszerűsítettem, s magyarázattal, hozzáfűzött utalásokká 1 kel! 
éreztetnem azt, amire az eredeti szava már magában teljes élénk
séggel utalt. A zsoltárversben ugyanis nagyobb ellentétek feszül
nek, mint első tekintetre látszik. „Szemben szorongat óimmal“: 
a szorultság, az ellenség jelenléte mélyen átérzett halálos vesze
delem, Isten terített asztala pedig nem pusztán kitüntető jel, amely 
megkülönbözteti a jámbort a gonosztól és diadalérzetre jogosítja 
fel vele szemben, hanem a szabadulás ténye, s a serleg, mely a 
jámbornak jut „osztályrészül44, e szabadulás szimbóluma, a szo
rultság után a bőség üdítő ajándéka, maga a rpn

Ilyenformán a XXIII. zsoltár alaphelyzete a CXVI. zsoltáréval 
azonos: nemcsak bizodalom és megnyugvás hangja, hanem a sza
badulás diadala is kicsendül belőle. A szabadulás itt is, ott is a ha
lál köteleit tépte szét. „Mégha a halálos árnyék völgyében járok is'4 

mondja a XXIII. zsoltár. „Körülvettek a halál kötelei és szo
rongásai az alvilágnak megtaláltak engem, szorultságra és bá
natra találok, de az Ur nevét szólítom, óh Uram, mentsd meg tel
kemet44 — így a CXVI. A megszabadult lélek örömének a csúcs
pontján pedig a CXVI. .zsoltárban is a serleg képe jelenik meg: 
„A megsegítettség serlegét emelem és az Ur nevét szólítom.44 Tu
datosan mellőzöm itt azt az értelmezést, mely szerint a niPlttb D12 
a megsegített ember háláját kifejező italáldozat pohara volna (v. 
ö. Qesenius, Handwörterbuch, s. v. m3 ). Mellettem szól a sors
jelentésű „serleg44 gyakori előfordulása a Biblia héberségébea 
(Ézs. LI. 17. Zsolt. XI. 6. és XVI. 5.), ami még az Uj-Szövetség 
kifejezés-készletén is érezteti hatását; gondoljunk különösen az 
Olajfák hegyén imádkozó Jézus szavaira: „Atyám, ha lehetséges, 
távozzék el tőlem ez a pohár. . .  Atyám, ha nem távozhatik el 
tőlem ez a pohár, anélkül, hogy káigvam, legyen meg a te akara-

Refrigerium —  revajah.

* Örömmel látom, hogy a legújabb magyar zsoltárfordítás a nyelvtani hű
ségnek ezt a szempontját már — s bizony nem az esztétikai hatás rovására 
— ugyanígy érvényesíti: „Gazdagon öntesz olajat fejemre, — s habzó seriC' 
gém maga a bőség.11' Horváth Konstantin: A zsoltárkönyv magyarázata és 
fordítása. Zirc, 1935 56. 1. Ez a fordítás különben közelebb áll az eredetihez, 
mint a szöveget kisérő jegyzetekben a ,-Textus Masoreticus“ szószerinti fordí
tása gyanánt adott „ a poharam még bőségben kicsordul.“
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iod“ (Mt. XXVI. 39. 42. s a többi synoptikusok). „A rnegsegítettség 
serlegét emelem“ : ha a közvetlenül szuggesztív (kép logikai egyen- 
értékesét akarnám csak adni, nyugodtan fordíthatnám így is: 
„osztályrészem az, hogy meg legyek segítve“.

Most lett csak világos, hogy a XXIII. zsoltár 5. versének min
den olyan fordítása eleve gyönge és hiányos, mely nem utal arra, 
hogy a rm '»ma és a xtos did mondatok a vallási szim
bolika szempontjából „szinonimák“. „Serlegem a bőség“? Csak 
fordítás ez is, azaz kényszeregyesség két különböző törvények
nek engedelmeskedő vagy legalább is asszociáció-tartalmával kii 
íötiböző irányok felé mutató jelrendszer között.

Természetesen ez inkább csak kiegészítés-jellegü megjegyzé
sek a legtávolabbról sem lépnek fel avval az igénnyel, hogy a 
héber nyelv szempontjából Marót által felvetett probléma kimerítő 
és végleges tárgyalásának tekintessenek. De talán amellett, hogy 
a LXVI. zsoltárt illetően Marót értelmezését megerősítették, s a 
XX1I1. és CXVI. zsoltárok egy-egy versének a magyarázatához 
némi adalékot szolgáltattak, arra is alkalmasak, hogy Marót kö
vetelését a refrigerium történetében a zsidó összetevő számontar
tása iránt még nyomatékosabba tegyék. Kívánatos volna, ha rész
letesebb vizsgálatokra ez irányban olyasvalaki vállalkoznék, aki
nek kellő képzettsége van arra, hogy a Biblia utáni zsidó irodalom 
különböző rétegeit is alaposan szemügyre vegye.

Waldapfel Imre.

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K
A magyar nyelv és irodalom bibliai kapcsolataihoz

1.) A Horvát-kódex egy fordulata.
A Horvát-kódex egy megkapó legendája elmondja az együgyű bencés 

fráterről, hogy imádsága e két szó volt mindössze: Ave Maria! Halála után 
szívéből szépséges liliom fakad, levelein a két szó: Ave Maria. A legenda — 
tárgytörténeti taglalása: Heller, Gott wünscht das Herz. Hebrew Union College 
Annual IV. 1927. 365—379. — ezekkel a szavakkal zárul; „És ezeket látván, 
dicsérék az Sziiz Máriát, ki tiszteli az őtiet tisztelőket.“ (Nyelvemléktár, VI. 
334.)

Katona Lajos a befejező sorokhoz a következőket jegyzi meg (Középkori 
legendák és példák. Magyar Kvt. Bp. É. n. 17,6): ,.É szavak élénken emlékez
tetnek Ovidius Metam. Vili., 724 sorára. Baucis és Philemon történetének- 
végszavaira: qui coluere, colantur.“

Természetesebb forrásul kínálkozik ide a Szentírás. Gen. XII. 3.: „És meg
áldom a téged áldókat és a téged átkozókat megátkozom.“ Gen. XXVII. 29.: 
„A téged átkozó átkozott, a téged áldó áldott.“ Vagy Arany fordításában: 

Átok rá, ki téged átkoz,
Áldás rá, ki téged áld.

(Prózai dolgozatok. Uj lenyomat. Bp. 1900. 276.)
Hasonlóan Num. XXIV. 9.: „A téged áldó áldott, s a téged átkozó átko

zott.“ Ps. CXXXXIX. 21.: „Nemde a téged gyűlölőket, Örökkévaló, gyűlölöm,“
A középkori szerzetes tollára könnyebben kerül szentírási szólam, mint 

Ovidius-idézet,

H é



A magyar nyelv és irodalom bibliai kapcsolataihoz.

2.) A „néma ebek“ Sztárainál.
Sztárai Mihály Az igaz papságnak tiköre (1559) c. drámájában Tamás pap 

imigyen nyilatkozik a katolikus papokról: „Nem papok, hanem azt mondja az 
Isten, hogy néma ebek azok.“ (Alszeghy: Magyar drámai emlékek a közép- 
__ bortól Bessenyeiig. Bp 1912. 72) A kifejezés többször megismétlődik (75:, 
<6. 11.), az utolsó helyen ilyen alakban: „ . . . többé ne tartsunk immár efféle 
i'iéma etekettu“

Az író nyilvánvalóan .les, LVI. lO.-re gondolt: „Az ő örállói vakok, 
valamennyin vágynak, semmit nem tudnak; mindnyájan ollyanok, mint a 
néma ebek, méilyek alkalmatlanok az ugatásra. . . “ (Károli fordítása) : 
Idézi is Tamás pap a szemtírási verset ekkép- „Az én őrállóim . . . mindnyá
jan néma ebekké lettének, mert nem ugathatnak, azaz prédikállanyi nem 
tudnak.“ (I, m. 72.)

Úgy látszik, hogy ez a kifejezés közkeletű fordulat lehetett a hitvita-iro
dalomban mindenütt. Egy csak imént kiadott héber polemikus szövegben a 
névtelen zsidó szerző Muhammedet illeti a „néma“ jelzővel —* vagy hatszáz évvel 
Sztárai kora előtt. (J. Mann, HUCA. XII/XIII. 1937—1938. 442. lap 1. sor.) 
Aibrahám ben Dávid (XII. század) viszont a karaitákról írja1 „az eretnekek... 
...hallgattak, mint néma ebek, amelyek nem tudnak ugatni.“ (Széfer Haíkabbala: 
Jewish Chronicles, ed. Neubauer. I. Oxford. 1887, 7r<,) Szószerint átveszi tőle 
Abrhám Zakutó (XV. század), szintén a karaitokra fordítva (Széfer Júchaszin. 
ed. Filipowski, London—Edinburg. 1857. 215a.)

A kép Sztárainál igen szerencsés, mert' a katolikus papokat kezdi ki vele, 
akik tudvalevőleg nem prédikálnak. A néma jelző tehát talál.

„Mondottam, ember, küzdj’ és bízva bízzál!“ Az ember (tragédiája befejező 
sorának egész irodalma van már. Első szava vadóban magyarázatra szorul 
Újabban is próbálkoztak vele. Mohácsi Jenő annak a sejtelmének adott kife 
jezést, hogy ezt az utolsó sort Madách később írta a 'tragédiához s nem is 
függ veié össze szervesen (Bemerkungen zur „Tragödie des Menschen.“ 
Balassa-Emlékkönyv. Bp. 1934. 96.)

Zolnai Gyula (Magyar Nyelv. XXXIV. 1938. 44.) ezzel szemben a „mon
dottam“ szóban „nyomatékos, ünnepies jelen időt“ iáit, vagy a köveitkező 
..s^órendmegfoTdítás“-ra gondol: „Küzdj és bízzál! Megmondtam!“

A megoldás egyszerűbb. Felfogásom szerint a tragédia utolsó sora köz
vetlenül utal Isten előbbi beszédére, amelynek alapgondolata valóban a küzdés 
és a bizodalom. Íme:

A „mondottam“ szó megválasztásában azután közrejátszhatott a köny- 
ayen kiérezhető szentírási reminiszcencia: Micha. VI. 8.: „Oh, ember, meg 
mondotta néked az Isten, mi légyen a jó és mit kíván az Ur teitiőled.“ (L. 
"Fóliák Miksa, IMIT Évkönyve, 1937. 87.) Az ünnepélyes kifejezést az Ur 
beszédéhez a költő stílusosan kölcsönözte a Bibliából. A sor egyébként is 
egészen bibliai izü. (Póllák, U. o. 86—87:)

Az utolsó színnél időzve meg keli emlékeznem még valamiről. Az egyre

3.) Madách körül.

Karod erős — szived emelkedett: 
Végeden a tér, mely munkára hív. j—küzdj

S ha jói ügyelsz, egy szózat zeng feléd 
Szünetlenül, mely visszainit s emel- 
Csak ezt kövesd.

bízzál

117



Gróz inger M. József

növekvő és mélyülő Madách-kutatás felderíti, hogy remekművéhez mi mindent 
olvasotib-tanulmányozott át a 'költő és mennyi mindent értékesített benne. Hadd 
gyarapíthassam ú.iabb adattal.

Előttem e szírt, és alatta mély:
Egy ugrás, mint utolsó felvonás . . .
S azt mondom: vége a komédiának 
(Adám a szirt felé halad . . .)

Adám öngyilkossági kísérletle sem Madách képzeletének önkényes teremt
ménye, megvan a keresztény (zsidó?) legendában. Az etiióps-keresztény 
Adám-könyvben olvasható, hogy Adám elkeseredettségében ismételten le akarja 
vetni magát a szikláról (Das christliche Adambuch des Morgenlandes. Übers, 
von A. Dillmann. Göttingen. 1853. 24., 26.), Ennek a legend'agyűjteményneic 
német fordítása már hat évvel Madách művének íratása előtt megjelent és 
ismeretes, hogy „Madách előtt a könyvtárában felhalmozott teológiai irodalom 
nem volt idegen.“ (PoHák, IMIT Évkönyve. 1935. 87.)

Csak egy apróságot még. Pollák Miksa az imént foglalkozott Madách 
Mózese és a Biblia kapcsolatával (IMIT Évkönyve. 1938. 46—97.) Pollák nem 
tud róla, hogy e tárgyról több mint egy évtizede írt tömör néhány oldalon 
Waldmann Ernő (Madách Mózese. Bp. 1927. 8—12: II: — M: Zs. Sz, XLIV. 
1927, 70—74. 11.) Egy adatát fel kell említenünk, mert kimaradt, Pollák gaz
dag anyagából (9. 1.). Mózesnek az Országiár szavaira adott e válaszán (I. 
felv. Összes művei. Kiadta Gyulai Pák III: 7:):

Parancsra szóltam, nem tolakodásból.
De hogyha egyszer szólnom kelletett.
Nincsen kegyelet, őszhaj nincs előttem

valóban nyilvánvaló az Elíhú híres beszédének hatása (Jób. XXXII. 6—10.)
Apróságok talán, de Madách szellemével kapcsolatosak s a napfény min

dent megragyogtat, ami csak útjába esik: drágakövet, kavicsot, üvegszilánkot, 
meg porszemet.

4.) „Asszonyi rend.“
Gönczi Ferenc Somogyi gyermek (Csurgói Könyvtár. VI. 1937. 40.) című 

komoly és tanulságos, de kevés figyelemben részesült könyvéből (most látok 
róla rövid megbeszélést a Néprajzi Múzeum Értesítőjében. XXX. 1938. 122— 
123.) megtudjuk, hogy a magyar nép a mensist „finoman ,asszonyi rend'-nek 
nevezi.“

A tény érdekes, a benne rejlő finomságot azonban a Biblia számára kell 
elkönyvelnünk, hatása érdeméül kell betudnunk. A Biblia ugyanis már így 
jelöld. Gen. XVIII. 11.: Orah kannásim =  az asszonyok rendje, szokása. 
(Ges. — Buhl: Hwb. 17 kiadás. 1921. 65. „u. d. Weise d. Weiber.“) Gen. 
XXXI. 35.: Derech násim =  az asszonyok rendje, szokása. (Ges. — Buhl. 
169. „Arí und Weise/') Eszter. II. 12.: Dat hannásim =  az asszonyok rendje, 
törvénye. (Szintén egyféle tisztulási folyamatról.)

Scheiber Sándor..

A szombat filozófiája.

A vallásos zsidó ember előtt szombaton minden megváltozik és minden 
más színben tűnik fel. A péntek esdi ima után ttindöklőbb a csillagok ragyogása 
és a szombati napsugarak fénylőbbek és „melegebbek.“ Jehuda Hatévitől 
Heinéig és az új héber írókig ez ihletett meg minden zsidó költőt és ezért
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A szombat filozófiája.

>zánt a I a!mud két traktátust a szombatnak, és a Schulchan aruch.a responsum 
irodalom stb. mind hosszabb tanulmányokban méltatják a szombat kitünte
tésének fontosságát. A Midras, a gaonok, a Zohar stb. szombatdicsítő elbeszé
léseiből a szombatot isteni ajándéknak ismerjük meg, amellyel Isten egyedül 
Izraelt tüntette ki és az összes parancsolatok fölé a szombat megtarását ren
delte el számára. A szombat fejezi ki az Isten és Izrael közt kötött szövetsé
get és amíg minden napnak megvan a párja, addig a szombatnak nincs 
Párja“, mert Izrael a szombat párja. A héber nyelvben nincs külön neve a 
napnak, csak a szombatot tüntette ki a héber nyelvszellem külön elnevezéssel, 
a szabbafh névvel és az oneg szabbath, a szombati örömök élvezetét ezáltal 
is kategúriki's imperatívusszá emelte.

A szombat történelmi fontosságát Izrael életében Achad háam fejezte ki a 
legtalálóbban, amikor kijelentette, hogy a szombat inkább megőrizte Izráelt, 
mint Izrael a szombatot. Ez az Achad háaini szellemes szombatmeghatározás 
egyedül elegendő ahhoz, hogy a szombat lényegéről gondolkodni kezdjünk' és 
megkíséreljük filozófiai valójának körülírását. (L. Szefer. haszabbath, Tel-Aviv, 
1936.)

A szombat metafizikai és etikai jelentősége révén rendelkezik filozófiai tar
talommal. A tízparancsolat első fogalmazása (Móz. II. 20) a szombat koz- 
mogónóai lényegét hangsúlyozza, míg a második dekalógus-fogalmazás a koz
mológiai szempont helyett az etikai normatívizmust, az erkölcsi szociálizrruis 
fcszmetartalmát teszi meg a szombat tengelyévé. A szombat kozmológiai
metafizikai jelentőségét Maimonides és más középkori zsidó filozófus és bibla- 
magyarázó vDáyid Kiméi;'), légii ja’ bau peoig Dávid N-nrark is Franz Rosen
zweig hirdetik.

A „hat napon át dolgozzál és a hetedik napon pihenj“ parancsolata Mai- 
monides szerint a iegmegcáfolhatatlanabb kozmológiai istenbizonyíték. A szom
bat megfartásával az ember Istent ismeri el a világ teremtő] érnek, a szombat 
Vési emlékezetünkbe, hogy a világ nem örökéletű, hanem Isten műve. A kad 
mut tanával szemben, amely a világ örökkévalóságát! hirdeti, ai szombat mun- 
kaszünetskötelezettsége a világ teremtettségét, a maaszé beresit isteni kezde
ményezését juttatja eszünkbe. A szombat az Istien chiddus haolámjára oktat 
bennünket és arra tanít, hogy Isten a világ újját'eremtője (mechadés) és fenn, 
tartója. Franz Rosenzweig is a világ teremteitségének gondolatát látja szim
bolizálva a szombatban. Szerinte három csillag (Der Stern der Erlösung) vi
lágít Izrael egén: a Teremtés, a kinyilatkozás és a megváltás — és mind a há
lom principium a szombatban emelkedik jelképpé. A teremtés gondolatot a 
,-hat napon át teremtette Isten a világot“ fejezi ki; az „Őrizd meg a szom
batot. ..“ a kinyilatkozást, a „hegy pihenjen szolgád .,“ a megváltást jel 
képezi.

A szolga pihentetésének (megváltás) humanitárius-szociális eszméje a 
szombat etikai tartalmának tárgyalásához vezet át. A szombat etikai jelen
tőségét Philon, Steinheim és Hermann Cohen hindiét i.

A szombat a humanizus eszméjének, az egyenlőség ideáljának valóravál- 
tása: úrnak, szolgának, cselédnek, béresnek egyaránt pihennie kell. A szombat 
törvénye a monoteista erkölcstan lényege: Isten egyeilensége az emberek 
egyexlenségét, az emberek egyenlőségét' jelenti. Isten, aki a világot a semmi
ből szabadon teremhette megpihent a hetedik rapon és ezt a napot a semmiből 
való szabad teremtésnek, az ember szabadságának szimbólumául rendelte el. A 
szombat az emberi szabadságnak, a jövő emberiség messiáseszméjének jel
képe. A szombat az a szent pihenés, amikor az ember lerázza magáról a ter
mészet szükségszerű és kényszerítő igáját és szabadságának szent élvezeté
ben csak a szellemet, a tiszjta szellemiséget műveli. A szombat zsidó piheno-
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napja a szentség és ez a szentség különbözteti meg a többi népek pihenő nap
jaitól. A szombatot hat hétköznap előzi meg és a hétköznapok célja a szombat 
szentsége, a vasárnapot azonban a hétköznapok követik és célja a hétközna- 
ság. Mint a hat év után a semitaév és a hét semitlaév után a jóbelév szent, 
úgy szent a hat nap után a hetedik nap, a szombat. Amint van egy kis ország, 
Palesztina, amely az egész világnak „Szentföld“, úgy van a zsidóknak egy 
napja, a szombat, amely szent.

A szentség adja a szombat jellegzetes lelkét, a nesama jetérát, amely fel
szabadítja az embert a hétköznapi anyagiságtól: a szellem győzedelmeskedik 
az anyagon. Nem közönséges szünnap a szombati, hanem a lelki koncentráció
nak, a lélek pihenésének a napja. A hétköznap munkavilágával, az ólam 
haaszijáva! szemben a szombat a koncentratív gondolokdás, az ólam hamach- 
sává világát jelenti. A hétköznapi alantas gondolatoktól megszabadultan a lélek 
a vita contemplatíva-nak, a szemlélődő életnek szemelheti magát, mert a szom
bat szentsége elhallgattatja a hétköznap anyagi vágyait! és az embert átszel- 
leműlten Istenhez hozza közel. A szombat öröme, Jehuda Halévy szerint, kö
zelebb visz Istenhez, mint a böjt, mert megtisztítja lelkünket. A Tóra is azért 
adatott szombaton, hogy távol a hétköznapi gondoktól, csak Istennek szen
teljük életünket ezen a szent napon, amely a Kabbala eszhatológiájában a túl
világ, a t'úlvilági pihenés, a túlvilág! szombat (jóm sekulló sabbat) nevet kapja

Grózinger M. József.

K Ö N Y V E K

Turóczi-Trostler József :
Két tanulmány

Az egyikben az európai dohányköl
tészet magyar lecsapódásának legré
gibb nyomára derül fény.

Turóczi-TrostÜer József már a múlt
ban is sikeresen nyomozta Falud! Fe
renc költészetének és az európai iroda
lomnak érintkező pontjait. Újabb je
lentős tanulmányában (Az első ma
gyar szonett. Különlenyomat az Iro
dalomtörténet 1938. évi évfolyamából) 
mintegy kiegészíti, fovábbtágítja ku
tatásainak eredményét. Szorosabb 
formai és tartalmi összefüggéseket 
mutat ki Falud! „A pipárul“ c. szo
nettje és a világirodaJlom dohánydalai 
között'. A maga nagyvonalú irodalom- 
tudományi módszerével itt is messzi 
háttér felől közelíti meg tárgyát s 
nem hagy érintetlenül egyetlenegy 
motívumot sem, hogy minél szilárdab
ban építhesse ki az európai pipaver- 
sek magyar költői visszhangjának és 
őseinek rokoni kapcsolatát. Gazdag 
mozzanatokban tárja föl, miként hó
dítja meg a dohányzás a nyugati kul
túrát s mint simulnak a dohánykölté- 
szet tartalmi elemei a különböző idő
pontok szellemi magatartásához.

Számba veszi Sir Robert Aytoun szo
nettjét, George Wither versét, hogy 
végül a francia Max. Misson közölte 
szonettben és annak Tentzel-féle né
met változatában fedezze föl Falud! 
költeményének forrását. Ennek a sze
rencsés rát'alálásnak jogán aztán vég
érvényesen megfogalmazza a költő 
verstörténeti jelentőségét a magyar 
lírai költészetben, s megjelöli helyét 
a barokk-gáláns kor irodalmi térké
pén.

A másik tanulmányban egy magyar 
motívum európai, költői vándorútra 
rajzolódik ki.

Turóczi-Trostler József megírja a 
tokaji bor szellemtörténetét is. (Lob 
des ungarischen Weines. G. Rausch- 
burg. Bp. 1938.) Kimeríthetetlen világ- 
irodalmi anyagismeretével nyomon kí
séri a magyar bor múltját: A huma
nizmus időpontjától a barokkon át a 
romantikáig. Vóltairetől Goethéig, 
RossinifÖl Beethovenig, a világjárók, 
költők, zeneművészek nyilatkozatai
ban. müveiben. leveleiben gyakran fel
bukkan a tokaji *»or dicsérete mint ma
gasztaló kijelentés vagy verses rajon
gás. Turóczi-Trostler József értékes 
tanulmányában azonban az európai 
borirodalom birtokállományának szém-
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léje csak keret- bevezetés, hogy hang- 
súlyozottabb távlatot kapjon a szerző 
új felfedezése: Gottfried Benjámin 
Hancke már 1731-ben két önálló szo
nettet szentelt a magyar bor dicsére
tének.

Mind a két tanulmány az európai 
irodalmak kölcsönhatásának tényét 
igazolja- új adatokkal egy ieks ma
gyar irodalomtörténetíró tudós jóvol
tából.

Zsoldos Jenő.
Magyar-zsidó oklevéltár 

il. és III. kötet Szerkesztette Mandl 
Bernât. Budapest, 1937.

Az oklevélgyűjtemények feladata 
látszólag a legegyértelműbb tudomá
nyos célkitűzések közül való; szem
pontjai mégis nagyon sokrétűek. Ki
indulópontul a teljesség és a kronoló
gia szempontja szolgál: összegyűjteni 
és kronológiailag rendezni mindazt az 
okleveles anyagot, amely egy körre, 
egy városra, egy közösség életére 
vonatkozólag birtokunkban van. A tel
jességre azonban csak törekednünk 
lehel hiánytalanul sohasem valósítha
tó meg részben térbeli és időbeli, rész
ben anyagi korlátok és nehézségek 
miatt. így tehát az oklevelek gyűjté
sénél és rendezésénél sok egyéb szem
pontot is figyelembe kell venni, hogy 
a különböző területekről érkező kuta
tók mégis mindazt megtalálják közöt 
fűk, aminek a szüksége felmerült szá
mukra.

A magvar-zsldó oklevéltár szerkesz
tőjére különösen nehéz feladat hárult 
ebben a tekintetben. Részben kötöt
ték a harmincnégy évvel ezelőtt meg
jelent I. kötet elvei és keretei; ezek
től lényegben nem térhetett el, hiszen 
munkája annak folytatása és kiegészi 
tője. Az okleveles anyag kiválasztá
sánál is egészen különleges helyzet 
ben volt: ki kellett szakítania a ma
gyar zsidóságra vonatkozó okleveles 
bizonyítékokat a magyar írásbeli ha
gyaték összességéből, amellyel az 
szerves egészet alkot — akárcsak a 
magyar zsidóság története a magyar 
nemzet egyetemes történetével.

Két évszázad anvaeát ölelik fe' a 
magyar-zsidó oklevéltár most megje
lent kötetei (1540—1740); ez alatt 
az idő allatt egyre szaporodtak és 
erősödtek azok a szálak, amelyek a 
zsidóságot elválaszthatatlanul a ma
gyar sorshoz kapcsolták. A zsidóság
nak a gazdasági életben, főleg a ke
reskedelemben jutott) az idők folya

mán egyre fontosabb szerep. A szá
mukra kiállított hivatalos oklevelek is 
ebben a tárgykörben mozognak: cél
juk többnyire éppen az, hogy őket 
ebben a szerepükben megerősítsék, il
letve, hogy a nyugodt és háborítatlan 
munka lehetőségét biztosítsák részük
re. Mint kereskedők és regalebérlők 
főleg a kincstárral voltak szoros kap
csolatban. Ez szabályozta jogaikat és 
kötelességeiket a vám, harmincad és 
egyéb lerovandó adók tekintetében. 
Az ebből származó vitás kérdésekben 
azonban gyakran megszólaltak a ma
gyar főurak (Esterházyak, Batthyá
nyiak, Pálffyak, Atidrássyak), hogy jo
gos kívánságukat teljesítsék. Sőt nem 
egyszer a király legfelsőbb döntése 
igazolta panaszuk jogosságát és védte 
meg őket a vámszedő kizsákmányolá
sával vagy más igazságlaíansággal 
szemben.

A valóságos oklevelek mellett he
lyet kapott a magyar-zsidó oklevéltár 
új köteteiben néhány ősrégi híres zsi
dó községből származó hivatalos ösz- 
szeírás is. Sopron. Pozsony, Óbuda. 
Buda, Kismarton szerepel ezek között 
a coniscriptiok közt. Nagyrészük a 
XVIII. sz. elejéről való. Igen érdekes 
telep ül ésitö rténeti. gazda sá gtör téneti,
kultúrtörténeti adatokat tartalmaznak. 
Kár, hogy gyűjtésűk nem történt rend
szeresen és az oklevélanyaggal pár
huzamosan.

Természetesen az okleveles anyag 
nem volt teljes egészében közölhető. 
Sokhelyütt nem is állott a szöveg ren
delkezésre, egyebütt a szerkesztő nem 
találta fontosnak, hogy az oklevelet 
eredeti szövegében közölje. Ezeket a 
hézagokat a regesztáik töltik ki, me
lyek nem az oklevelek közé illeszked
nek, hanem a kötetek végén, krono
lógiai sorrendben kapnak helyet.

Az egyes köteteket az index zárja 
be, a közölt anyag kulcsa. Ennek 
nemcsak az a szerepe, hogy gyakor
latilag gyorsítsa és könnyítse a ku
tató munkáját, hanem hogy teljes és 
áttekinthető képet nyújtson, bizonyos 
mértékig irányítson egy-egy kérdés- 
komplexum megoldásában. Ebből a 
szempontból kevésbbé használható az 
oklevelekhez és ? regesztákhoz külön 
készített muúató. Összefoglaló, az egész 
anyagot (beleértve az 1. és a maid 
megjelenő IV. kötetet is) átölelő nagy 
indexre volna szükség. Ez nagyban 
növelné annak a monumentális anyag
nak a használhatóságát, amelyet 
Mandl Bernât sokéves, közel egv év
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tizedes nehéz, fáradságos munkával 
hozzáférhetővé tett a magyar zsidó
ság számára. Nemcsak terjedelemben 
hatalmas ez a munka (közel másfél
ezer oldali), hanem épen olyan jelen
tős is. Régóta nélkülözi és várja a 
magyar zsidó tudomány, hiszen ez 
szolgáltatja azokat a biztos alapkö
veket, amelyeken majd a magyar zsi
dóság átfogó, pragmatikus története 
fog felépülni.

Katzburg Ilona. 
Kurt Sternberg: Philosophisch6 

Probleme im biblischen und 
apokryphen Schrifttum der 
Juden

Jüdischer Buchverlag. Berlin 1938.
Kurt Sternberg Kantról írt mű

vei, irodalomfilozófiai, szellemtörténeti 
és szociálfilozófiai könyvei, valamint 
Rathenauról szóló kimerítő monográ
fiája és más nagyszerű logikai és kul- 
tiirfilozófiái művei által tette nevét 
ismertté a mai filozófiai irodalomban. 
.Jelén könyve a „Jüdischer Kultiur- 
bund“-ban és a „Jüdisches Lehrhaus
ban“ tartott előadásainak bővített ki
adása. De nem erőszakoltan és lazán 
összetákolt előadás-sorozattal állunk 
szemben, hanem tudományos pontos
sággal kidolgozott műremekkel. Tö
ké'etességgel kezelt fiilozófiai-aifflego- 
rizáló módszerével meggyőzően tárja 
az olvasó elé a Bibliából kiolvasható 
metafizikai, ismeretelméleti, teológiai 
és etikai eveket.

A Biblia metafizikai-teológiai taní
tásait a szerző a Szentírás teremtés
gondolatából hámozza ki logikai mű
vészetének finom iskolázottságával. 
A semmiből valló teremtés és az emberi 
szabadság összefüggését már L. Stein- 
heim és M. Mess is észrevették, de 
filozófiai alapra ezt az összefüggést 
először H. Cohen helyezte és az ő 
nyomán haladva, bogozza Sternberg 
ezt a gondolatcsomót tovább. Az an
tik mitológiával szemben, ahol a ren
dezett világ, a kozmosz előfeltétele a 
káosz, a bibliai elbeszélés szerint 
Isten a világot az általa előzetesen 
létrehozott ész, vagy világosság (vaj- 
hi or =  és lett világosság) segítségé
vel a semmiből teremtette. Isten ab
szolút szabadsága abban nyilvánul 
meg, hogy saját törvényét, a világos
ság teremtésével létrehozott észtör
vényét követve, a világot az anyag
tól függetlenül, a semmiből teremtette. 
Ezt a szabadságot ember soha nem

érheti el, de megközelítheti és Isten 
ezért teremtette az embert saját kép
mására és azért tette öt a föld urává, 
hogy szabadságra törekedjék. Ebben 
a morális szabadságüa-nban gyökere
zik a Biblia teizmusa, aimey torony- 
magasságban áll a modern misztikus
romantikus panteizmus és szélsőséges 
naturalizmus fölött: a teremtésgondo
lat Isten logikai, etikai és esztétikai 
fennhatóságát hirdeti. „Qott ist nicht 
blos der grosse Denker und der 
grosse Moralist; er ist zugleich der 
grosse Künstler, welcher zwischen 
den Dingen Harmonie herstellt und 
dadurch das Universum als Kunst
werk schafft.“

Mint a teremtésprincipiumban, úgy 
az ismeretkérdésben is a Bib lia ma
gas morailiizmusa jut kifejezésre. A 
bibliai elbeszélés a tudás fájának él
vezéséről és ennek következtében á 
paradicsomból való kiűzésről azt a 
gondolatot fejezi ki, hogy az ember 
törekvése abszolút ismeret után et - 
kölcstelén, mert abszolút tudással 
csak Isten rendelkezhetik, de ember 
soha A homo omnipotens, a mindent 
tudni és Istenhez hasonlóvá válni 
akaró ember hibrisze cseng ki a ha 
beli tiroonyépítésről szóló bibMai el
beszélésben is: hiába épít az ember 
égig érő tornyokat, az ember nem 
emelkedhetik az abszolutumig, és hiá
ba ostromolja az eget, oda soha el 
nem juthat. A bibliai elbeszélésben 
rejlő ismeretelméleti intelem alapján 
Sternberg mélyreható bírálatot mond 
Bergson, Husserl intuitivizmusáról : a 
dolgok lényegébe csak Isten láthat 
bele és az az ember, aki erre merész
kedik, úgy jár, mint az első emberpár 
és mint a bábeli tloronyépííők. A mai 
tudományos krízis okát is ebben lát
ja Sternberg: a túlzásba vitt tudni- 
akarás bábeli nyelvzavarhoz, paradi
csomvesztéshez vezet.

A bibliai ismeretelmélet a filozófiai 
abszolút idealizmus tagadása: ideál és 
valóság, Istien és ember nem koinci- 
dálhat. Az ideál sohasem valósulhat 
meg a valóságban, az ideál csak re1- 
latíve közelíthető meg. Ennélfogva a 
Biblia ismeretelmélete csak a relatív 
idealizmust, vagy' a Kanti kritikák 
után „kritikai idealizmust“ tart elfo
gadhatónak; az abszolút idealizmus 
az író szerint filozófiai bűnbeesést, 
tudományos túlkapást jelenít.

Eddig szívesen követjük a szerzőt. 
Amit azonban ebből az ismeretelmé
leti megállapításból következtet, elhi-
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bázottnak tartjuk és határozottan ál
lítjuk, hogy túllő a célon. Sternberg 
a Biblia kritikai vagy relatív idealiz
musából egy igen figyelemre méltó, 
de annál inkább sebezhető filozófia- 
történeti tényt vél lerombolhatónak.

Sternberg szerint csak a relatív, 
vagy kritikai idealizmus filozófusainak 
(Plato, Kant) vannak zsidó követői, 
ellenben az abszolút idealisták (Aris
toteles, Hegel) nem mutathatnak fel 
zsidó folytatókat. Platon tanítványai: 
Philo, A. Kabbala, H. Cohen; Kanté: 
Marcus Herz, Maimon Salamon, Mo
ritz Lazarus, Hermann Cohen és Ernst 
Cassirer. Az abszoliit idealista Hegel 
zsidó követői Kroner, A és Q. Lásson 
a kereszténység hatása alatt váltak 
a Hegel-reneszansz vezéreivé és Mai- 
monidesz is idegen befolyás alatt áll, 
amikor Arisztotelész abszolút idealiz
musának szócsövévé szegődik. Stern
berg még tovább megy és a panteiz- 
mus zsidó követőit (Philo, Spinoza és 
a Kabbala) is idegen hatás alatt álló
nak tekinti. És ez az idegen befolyás- 
eíméliet szerintünk Sternberg könyvé
nek az Achiilles-sairka. A zsidó filozófus, 
amint ezt több helyen kifejtettük, min
dig zsidó eszméket nyilatkoztát ki. 
Akár Alexandriában platonizál, akár 
Amsterdamban geometriai filozófiai 
rendszert alkot, akár Marburgban 
új Kantiskólát alapít — mindig zsidó 
filozófiát tanít. A zsidó filozófus gon
dolkodása mindig zsidó, judeogén 
alapja van, zsidó talajban gyökerezik, 
a külső hatások az eredeti gondolat
csirákat módosíthatnák ugyan, de zsi
dó eredetüket nem változtathatják.

Ettől a filozófiatörténeti elsiklástól 
eltekintve Sternberg könyve nagy ér
ték a mai zsidófilozófiai irodalomban. 
A Biblia kulitúrfilozófiai, etikai és tár
sadalomfilozófiai problémáiról szóló 
megállapításaira csak rámutattunk, de 
a Biblia igazságosságfogalmával kap
csolatban idézett Kant-mondás idekí
vánkozik: Wenn die Gerechtigkeit un
tergeht, hait es keinen Wert mehr, 
dass Menschen auf Erden leben.“ 
Nem kevésbbé idekívánkozik a Biblia 
alapeszméjével kapcsolatban ugyan
csak Kanttól idézett mondat: .,Die 
wahre Politik kann .-.. keinen Schritt 
tun, ohne vorher der Moral gehuldigt 
zu haben . . Grózinger Aí. Jószef. 

Az Izr. Magyar Irodalmi 
Társulat Évkönyve 

Szerkeszti Szemere Samu Bp., 1938.
Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat

idei Évkönyvében a tartalmi hang
súly a népszerűsítő tanulmányokra 
és lírai költeményekre esett. Ebben a 
mozzanatban tudatos szerkesztői cél
kitűzést kell látnunk. Szemere Samu 
évrő'l-évre új elgondolásokat érvénye
sít az Évkönyv anyagának összeállí
tásában. Az idén: egyrészt a tanulsá
gos irodalmi olvasmányokkal a mű
velt közönség szélesebb rétegét akar
ta megnyerni, másrészt a költemé
nyekkel nemzedékünk egyre halvá
nyuló fogéknyságáí kívánta vissza
nevelni a lírai szépségek felfedezé
sére. Mindkét irányban az eredmény 
biztos lehetőségével számolhat a szer
kesztő nagyigényű szándéka.

Az irodalmi dolgozatok tárgya vál 
íozatos, sokirányú:

üuttmann Mihály a lényegkiemelés 
nemes eszközeivel1 vizsgálja a foga
dalom és az áldozat viszonyát s 
emeli ki benne a zsidó források er
kölcsi értelmezését. Heller Bernât a 
tárgytörténeti kutatás tudós módsze
rével állítja egymás mellé az Echod 
mi jaudea és a katekizmust ének 
gondolategységeit, s veszi számba 
változataikat és kérdés-anyaguk szám- 
határait. Pollák Miksa Madách Imre 
Mózes c. drámájának bibliai és 
zsidó irodalmi kapcsolataira mutat rá 
a szövegelemzés pontosságával. Stei
ner Lenke Kóbor Tamás írói egyéni
ségének összetevőit keresi s találó 
értékeléssel határozza meg a magyar
zsidó regényíró irodalomtörténeti je
lentőségét!. Lőwinger Sámuel a zsidó 
nép viMgtörténeti szerepének meg
világítására áttekinthető formában 
idézi az elmúlt világ birodalmainak 
politikai-szellemi magatartását. Róth 
Emil a zsidó könyv és a zsidó sors 
összefüggését kutatja s érdekes pél
dákon mutatia meg, mikénti verődik 
vissza e két motívum kölcsönösen 
egymás tükrében. Koh'bach Bertalan 
3 tefillin és a talith köré fonódó nép
rajzi adatokat sorakoztatja föl gon
dos csonorto sí fásban. Scheiber Sán
dor a zsidó tíízözön-képzet egyik fe
jezetét tárgyalja. Keszi Imre a zsidó 
zene vallási hatásköréről értekezik: 
széles területeket fog át, hogv minél 
dúsabb elemzéssel hozza érteiemkö- 
zelbe a zsidó templomi zene stílusát 
és dallamelemeit. A kötet megren
dítő olvasmánya: Grünwald Fülöp je
les átnézete az egyes országok zsidó- 
lakosainak múlt évi sorsáról.

Nádai Pál miniatűrjeit magyar iro
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' Orózinger M .  J.: S. Mézán.

dalmi vonatkozásuk is vonzóvá teszi. 
Peterdi Andor, Zelk Zoltán, Komlós 
Aladár, Lenkei Henrik, Barát Endre. 
Vihar Béla, Patai Éva, Vasvári István 
költeményei általában színesek és 
hangulatosak.

Az Évkönyv társulati közleményei 
közül ki kell emelni Wertheimer Adolf 
elnöki megnyitóját, Szemere Samu 
beszámolóját, Munkácsi Ernő mú
zeumi jelentését és Kohlbach Bertalan 
emlékbeszédét Weisz Miksáról.

Zsoldos Jenő

Saul Mézán : De Gabiről a Ab- 
ravanel, juils espagnols pro
moteurs de la Renaissance
Páris, Libraire Pischntz, 1937.

A szerző azt igyekszik kimutatni, 
hogy elszakíthatatlan kötelék fűzi 
össze a zsidó-spanyol civilizációt és 
eredményét — az európai renaszán- 
szot; az arab filozófiát a spanyol 
zsidók mentették át a prereneszánsz 
idejében és így előkészítették a re
neszánszot Európában. A reneszánsz 
és a humanizmus nemcsak a görög 
szépség és tudomány, hanem a Bib
lia, a lieber klaszicitás felújítása is 
és a humanizmust nemcsak a bizánci 
tudós menekültek, hanem a spanyol 
zsidó menekülitek is előkészítették. 
Keresztény prelánisok és zsidó rab
binusok egyformán fáradoznak a re
neszánsz létrejöttében. A reneszánsz 
és a humanizmus Bizánc és a spa
nyol zsidók müve. A szerző végigkí
sér bennünket a zsidó szellemi élet 
fontos állomásain és Oabiroltói Juda 
Abravaneliig élt zsidó gondolkodókat 
a reneszánsz előfu fórjaiként mutatja 
be. A fons vitae (Gabiről), a Tévely
gők útmutatója (Maimon!des), a Zo- 
har (Mose Leone), a Párbeszéd a 
szeretedről (Juda Abravanel) — mind 
olyan művek, amelyeknek hatása a 
skolasztikára, a prereneszánsz egyik 
fázisára bebizonyított ténv. Ennél
fogva a reneszánszra gyakorolt' ha
tásuk kézenfekvő: a spanyol zsidók 
öt százada a reneszánsz megterem
tője. nemcsak a Trivium, hanem a 
Ouadrivium terén is. A snamvol zsi
dók ép úev kivették részüket a ter
mészettudományok, mint a szellem
tudományok reneszánszából, ép úgv 
mívelték a csillagászatot, matemati 
kát. kartográfiát, mmt a filozófiát, 
nyelvészetet és bibliaexegezist: min

den téren hathatósan támogatták a 
reneszánszot előkészítő mozgalmakat. 
A „Toledói csillagászati táblázat“ ki
dolgozásában tizenkét zsidó tudós 
vett részt és Tudelai Benjamin egy 
századdal megelőzi Marco Pólót.

A szerző szellemtörténeti tételei a 
legszigorúbb bírálat mérlegén is 
helytállóknak bizonyulnak, annál in- 
gadozóbbak azonban tipológiai fel
tevései. Mézan élesen elválasztja a 
szefárd típust az askenáz típustól- 
mégpedig antropológiai, fonetikai, 
vallási és pszichológiai aJlapon. A sze- 
fardoknál Hill'el liberális-demokratikus 
vallása az uralkodó, az askenázoknál 
viszont Sammaj szigorú, rideg iskolá
ja győzött. A szefárd zsidó úgy veszi 
a világot, ahogy van és alkalmazko
dik hozzá, konzervatív és az állam
eszme híve. az askenáz ellenben in- 
viadulista és forradalmár, a világot 
olyannak tekinti, amiilyennek szerinte 
lenni kellene és ezért nem alkalmaz
kodik, hanem inkább ekülönül, vagy 
áttér. Hitiéi liberalizmusa formálta a 
szefardok filozófiai racionalizmusát 
(Szaadja, Maimonides), az askénázok 
iriacionalizmusát (zoharizmus, chaszi- 
dizmus) pedig Sammai rigorizmusa 
eredményezne. A szefárd szellemet a 
Biblia és Kabbala alakította, az aska- 
názit pedig a Talmud és a pilpu’l.

Mézan erőszakolt tipizálása és 
mesterséges rendszerezése az ön- 
ellenmondások sorozatából tűnik ki. 
A szefárd szellemiség is rendelkezik 
irracionalistákka! (Jehuda Halevi, Ga
biről, Backja iben Pakuda), viszont 
az askénázok is mutathatnak fel ra
cionalistákat (Mendelsohn, Hermann. 
Cohen). A szerző szerint a Talmud 
formálta az askenáz típust, a szefárd 
zsidóságot pedig a Kabbala alakí
totta. Hogyan születhetett az irracio- 
nalista Kabbalából a racionalista sze- 
fardizmus? Ha pedig a Talmud hozta 
létre az askenázizmust, akikor az nem 
azonosítható az irracionalizmussal: a 
racionalista Talmudból nem táplálkoz
hatok az irracionalizmus.

Ezek az ellenmondások azt bizo
nyítják, hogy a szerző otthonosabb 
a történelemben, mint a filozófia tör
ténetében. Mindamellett szép munkát 
végzett és a nagy ada+gyűitésével há
lára kötelezte a későbbi kutató nem
zedéket.

Orózinger M. József.
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K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K

Ödön Beke : Finnisch ugrishe Sprach
studien ín ungarischen Kriegsgefange
nenlagern Helsinki. 1938. Beke Ödön, 
a jelés magyar nyelvész, 1936. szep
tember 19-én a helsinki-i Finnugor 
Társaságban tartotta ezt a most 
nyomtatásban is megjelent érdekes 
előadását!. Benne az összehasonlító 
magyar nyelvtudomány közelmúlt tör
ténetének jelentős mozzanatait örökíti 
meg. Rámutat a magyar nyelvtudósok 
alkotó akaratának lendületére. Súlyos 
nehézségek árán s körülményes vi
szonyok között még a világháború 
zord napjaiban is a tudomány javára 
aknázták ki a magyar győzelmek ad
ta lehetőségeket: míg a nyelvtudósok 
fiatalabb nemzedéke a tüzvonalban tel
jesített szolgálatot, addig az időseb
bek, Munkácsi Bernât, Balassa József, 
Kúnos Ignác, a fogolytáborokban élő 
rokonnyelvű katonák közt folytattak 
nyelvkutató és szöveggyiijtő tanulmá
nyokat. Utóbb aztán a harctérről visz- 
szatérő fiatal nyelvtudósok, Beke 
Ödön. Fuchs Dávid, is belekapcsolód
tak ebbe az értékes nyelvészeti mun
kába. Tudományos fáradozásuk ered 
ményét számos folyóirat-közlemény 
és szövegkiadvánv őrzi. — Beke 
Ödön nyugodt menetű előadásában 
hiánytalanul érvényesíti tudós maga
tartásának szellemét. Minden kijelen
tése mögött' oitlt érezzük a tárgyszere
tet lüktetését. Néhol szinte a büszke
ség-tudat lelkesíti, hogy a magyar 
nyelvtudósoknak sikerült megcáfolnak 
Cicero szavait: Inter arma silent 
Musae. (—os)

Komlós Ottó: Halachikus elemek On- 
kelosz tárgumában a  Blau Lajos Tal- 
mudíudományi Társulat kiadása. Bp. 
1938. A Tóra Onkelosz néven ismert 
arameus fordításának irodalmát egé
szíti ki Komlós Ottó dolgozata. A 
fordításban — miként ismeretes — 
sok talmudi és midrási e'em van. A 
szerző ebben a dolgozatában csak a 
hatochikus elemeket gyűjtötte össze 
és magyarázta, de amint jelzi, a mid
rási vonatkozásokra is sor kerül. Az 
agadikus elemek föltárásával maid 
teljes kép alakul ki Onkelosznak a

szóbeli hagyományhoz való viszonyá
ról. A kettő együtt: komoly, értékes 
tudományos teljesítmény lesz.

n. rc.

Szabolcsi Miksa : Gyöngyszemek.
Bp. 1938. A lüaltmudi irodalom a ro
mantika időpontjában szólalt meg elő
ször magyar nyelven. Néhány apró 
történet, egy-két meseszerű szemel
vény jelzi az elindulás ütemét. Szá
zadfordulónk Szabolcsi Miksa jóvol
tából gazdagabb területen fedezte föl 
a magyar zsidó irodalom számára a 
talmud és a midrás belső értékét és 
gondolati tartalmát. Aforizmák, idé
zetek, rövidebb-hosszabb elbeszélések, 
tréfás párbeszédek, tanítások formájá
ban adott magyar hangot Szabolcsi 
Miksa a zsidó könyvek életszemléle
tének, erkölcsi szellemének. Dús 
gyöngyszemek-örökségébcl Balázsné 
Szabolcsi Ella gyűjtött össze egy kis 
füzetre valót. Kiadványával hasznos 
munkát végzett. Kár, hogy a fejezetlek 
összeállítása rendszertelen (a közös 
cím a'á tartozó egységek több sza
kaszba hullanak) s hogy egyik-másik 
szöveg alatti megjegyzés stílustalanul 
hat (Pl. „Nincs új a Nap alatt“ mon
dotta rabbi Aktba). —Id—

J. Maritain: Les Juifs parmi les na
tions. Páris. 1938. E 3 íves könyvben 
megjelentetett előadásában a francia 
thomisía filozófus a világ nemzetei 
közt élő zsidók „szomorú tárgyával“ 
(douloreux sujet) fogla’kozik és a zsi
dóság jelenlegi tragédiájának törté
netfilozófiai és szociológiai okait ku
tatja. Marit'ain fejtegetései a szét
szórtság teológiai jelentőségéről és a 
száműzöttség spiritualis 'ényegérőlr 
az antiszemitizmus metafizikai gyöke
réig hatnak. A politikai és faji antisze
mitizmus okoskodása ellen felsorakoz
tatott érvei az apológia legszebb lap
jai közé tartoznak. A filozófus Mari
tain politikai meglátásait filozófiai 
alapon igyekszik igazolni és államfér
fiúi elgondolásai Platoni Államának fi- 
1 oz ó f u s -politi k u sára em lékeztetnek.

G. Ai. J.
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Kisebb bírálatok

Scheiber Sáncior : Let lányai. Külön 
lenyomni: az un r 1938. évi Év
könyvéből Bpest. 193S. A zsidó tüzözön- 
képzet' egy eddig figyelmen kiviii há
gott fejezetét tárgyalja. Lót leányai
nak incestusa atyjukkal: nem elszige
telt zsidó motívum. Érintkezik az ind 
legendairodalommai s párhuzamba ál
lítható az Eddával. A régi zsidó ha
gyomány menti Lót leányainak csele
kedetét: azt hitték, a tűzözönben el
pusztít a világ s fenn kell tartaniok 
ez emberi nemet. A rövid dolgozat 
gazdag anyagismeretről tanúskodik. 
Bő irodalmat ölel föl. Szétágazó ada
tokat von közös égbolt alá. Aggada, 
bibliamagyarázat, görög bölcseiét, zsi
dó irodalom, az egyházaityák müvei... 
mind bizonyító tételekkel támogatják 
a szerző tudományos ef.gondolását.

(zs.)
Cn C. Groszmann : Szifrénu maha- 

durasémit metukevet. Debrecen, 1938. 
A modem héber nyelv iránti érdeklő
dés hazánkban is nőtltön-nő. Az ér
deklődés legszebb bizonyítéka, hogy 
a Szifrénu (könyvünk) rövid három 
év után (a magyar zsidóság héber 
kulitúréletében három év rövid idő) úi 
kiadást ért el. A Szifrénu új kiadása 
és a hazai héber nyelvérdeklődés kö
zött okozati kapcsolat, illetőleg a köl
csönhatás visszonya áll fenn. A jeles 
tankönyv kiváló értékei Budapest. 
Debrecen, Miskolc, Hatvan Gvőr, Ér- 
sékujvár. Pécs és Szeged iskoláiban 
terjesztik a héber nyelvismeretet és 
mert az említett iskolákban Grosz
mann Gyula könyvét hivatalos tan
könyv gyanánt használják, ez a tény 
tette szükségessé és lehetővé a Szif
rénu második javított' kiadását.

A számításba vehető héber tan
könyvek közül a Szifrénut tartom a 
legmegfelelőbbnek. Modern módszere, 
az iskolai célkitűzést Degjóbban szol
gáló tartalma és pozitív vallásos szel
leme minden zsidó iskola „Szifrénujá- 
vá“ jelöli ki a szerző munkáját.

A szöveg az ú.i kiadásban ugyanaz, 
mint az elsőben. Változtatásokat csak 
a nyelvtani részben eszközölt a szer
ző, ami a könyv használhatóságát a 
tanuló számára megkönyíti. A nyelv
tani elnevezések magyarul js megvan

nak, a ragok és jellegzetes betűk, 
szótagok a nyelvtanban nagyobb be
tűtípussal vannak kiemelve. A szótár 
előtti utasítás igen hasznos útmutatás 
a tanulónak és a szótár egy-egv lec
kén belüli alfabetikus sorrendje nagy 
könnyítést jelenít a szavak megkere
sésében. Kár azonban, hogy a ritkáb
ban használ szavak is csak egyszer 
találhatók a szótárban. Nélkülözzük 
továbbá a kiejtésre vonatkozó és 
egyéb hangtani szabályokat. A szavak 
német fordítását pedig fölöslegesnek 
tartjuk.

A felsorolt apró hiányok természe
tesen nem vonnak le a könyv nagy 
értékeibe' semmit, mert a harmadik 
kiadásban ezek könnyen pótolhatók. 
A Szifrénu minden tekintetben meg
érdemli, hogy a legrövidebb időn be
lül új kiadása váljék szükségessé.

Grózingcr M. József.
Szabó István Andor: Gondolattöredékek
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda Bp. 
1938. A példabeszédek, a bölcs mon
dások, s aforizmák mögött — minden 
egyéni emberszem’életen. egyetemes 
világnézeten és eszményi éietprog- 
rammon túl — ott van az író időpont
jának egész műveltségi, társadalmi, 
erkölcsi magatartása. Ezekben a gon
dolatokká merevített vallomásokban 
szinte kultúrtörténeti rangra emelke
dik a legapróbb megjegyzés is. Szabó 
István Andor a g on dolatr ögzítésnek 
ezt a hagyományos formáját szeren
csésen értékesíti, amidőn az életjelen- 
ségekhezvaló viszonyának feltárására 
választja. Egy józan és müveit, múlt- 
tisztelő és szociális érzékű gondolko
dó életszemléletének síkjára vetíti az 
egyéni és társadalmi jelenségeket. 
(Nem véletlen, hogy a nevelés, a nő 
és a pénz fogalomkörében ontja leg
gazdagabban megjegyzéseit). Leleplez 
rejtett hibákat, felfedez emberi gyen
geségeket. Töretlen figyelemmel te
kint a látszatvilág mozzanatai mögé. 
s megvan a közvetlen hangja és ala
kító ereje, hogy véleményét, ítéletet 
azonnal átírja az elmélkedés nyelvére. 
A közel hatvan fogalomcsoport tartal
mi anyaga szórakoztatóan döbbenti 
rá az olvasót örök hibáira és környe
zetének fonák szokásaira. Zs. /.
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Figyelő

Fisch A. és Hahn i.: A felavatott 
ifjú könyve. Eppinger A. kiadása. Tn- 
rökszentmiklós, 1938. Pedagógiai cél
zattal íródott ez az ízléses kivitelű, 
ügyesen szerkesztett, tartalmas kis 
könyv. A bár-micvó ifjak ajándékának 
szánta a könyv kiadója, a szerzők 
pedig a tizenhároméves ifjú szellemi 
színvonalának megfelelően úgy írták 
meg a könyvet, hogy ez nem csak a 
gyermek, hanem a felnőtt számára 
is szórakoztató, érdekes olvasmányt 
nyújt. De épen ez fejezi ki az ifjúság
nak szánt ezen érett írás átlagot jó
vá! meghaladó irodalmi értéket.

A könyv törzse 16 életrajz: a zsidó 
szellem történetének 16 korszakot je
lölő csodás állomása. Rövidebb-hosz- 
szabb miniatűrök ezek Ábrahámtól 
Herzlig. Emberek irodalmi szobormá
sai. egyéni életek plasztikus rajzai.

Turóczi-Trostler József

Turóczi-Trostíier József születésé
nek ötvenéves fordulóján a múló idők 
sodrában azon a ponton vetjük meg 
lábunkat, ahonnan az időtlen értékek 
felé olyan gazdag kitekintést nyit a 
kiváló irodalomtudományi író és esz- 
rétíkus-kriitlikus tudós múltja és írói 
működése.

Turóczi-Trostler József életének öt- 
ven esztendeje: harminc év szakadat
lan alkotó tevékenységét jelenti. Har
minc év alatt szinte átfoghatatlan vi
lágot járt be és mégis: minden lépé
se területhódítás volt, mert nem a 
toll imádatából, hanem belső parancs
ra, a teremtő készség kötelező ere
iéből vállalta a tudomány művelésé
nek nehéz feladatát. A filológiai 
tárgytörténettől a szelemtudományi 
szintézisig, a magyar nyelvtudomány
tól a német irodalomig, a magyar 
irodalomtörténettől az európai ízlés- 
ielenségekig, a zsidó költészettől az 
orosz népmesékig, a műfordítástól a 
kritikáig, a lírai verstől a regényát- 
költésig száz és száz pillérein vert 
hidat az élet és a maradandóság kö
zött. Közel ezer értekezés, tanul
mány. cikk és bírálat tette nevét 
nagy névvé a magyar irodalomkuta
tásban és a magyarországi germa
nisztikában. Minden tanulmánya úi 
-adatok, minden esszéje új szempon

melyekből egész korszakok tükröződ
nek. Egyik-másik meglepően ügyes 
pittoreszk. És jóllehet egymástól füg
getlen novellisztikus formájú histó
riák, mégis együtt, egyszerre végig
olvasva egyetlen monumentális re
génnyé olvadnak: a zsidó szellem 
összefüggő csodálatos, való történeté
vé. Formájuk és együk-másiknak a 
stílusa is kifogástalan. Érdekes és ér
tékes kísérlet ma, miképen kell majd 
megszerkesztem a zsidó fiatalság szá
mára azt az oly nélkülözhetetllen zsi
dó történeti olvasókönyvet, amelyet 
a magyar zsidó ifjúsági irodalom oly 
régóta és oiy nagyon nélkülöz. Kár, 
hogy a kiadónak a könyv elején ék
telenkedő otromba bevezetője, pilla
natokra elriasztja az olvasót. A má
sodik kiadásból ennek a bevezetésnek 
hiányoznia kell.

Kohn Zoltán
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tok, minden közleménye új eredmé
nyek megszületését) hirdeti. Nem is
meri az egysíkú tudományt: a világ- 
irodalom égboltja alatt méri le a je
lenségek értékét. Nem ismeri az egy- 
körre különülés lényegének áligazsá- 
gát: egyazon biztonsággal közelíti 
meg a humanizmus, a reformáció, a 
barokk, a romantika világát; a ma 
gyár és német irodalom érintkezésé
nek felületeit, a magyarság európai- 
zálódásának szellemi mozzanatait, 
Goethe nagyságát, Heine lelkiségét, 
Balassa költészetét. Babits prózáját. 
Wassermann zsidóságát!, Descartes 
utóéletét. Problémalátásának nincse
nek elődei; műveinek azonban tartós 
a visszhangja. Nem a múltat építi to
vább, hanem új felfedezésekkel mul
tat teremt. Azok közé az író-tudósok 
közé tartozik, akik elsőnek tudatosí
tották magyar földön a modern iro
dalomszemlélet módszereit s írták át 
a szellemtörténet nyelvére a tudo
mány eredményeit. Munkáiban nyelv 
és stílus együtemben lélekzik a gon
dolatok mögött elhúzódó és a szöveg 
hátterében lüktető kultúrismeretek bő
ségével. Kérdésmegoldásában az 
elemzés és egyetemesítés: az egy- 
mozdulat' lendültethaíásáva! teszi ter
mékennyé értelemderítő eljárását. Fe
gyelmezetten és töretlenül halad előre 
s világít meg egyre szélesebb körö
ket a tárgyi elemek ismeretlen tar-
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(almából. Sehol semmi tótérés. meg
állás. alá hanyatlás, elerőtlenedés; 
minden szó és kitétel a végső megha
tározás követélményére kapja meg 
hélyét. színét és hangsúlyát.

Turóczi-Trostler József „Ének a 
barátságról“ c. nagyértékíí tanulmá
nya folyóiratunk hasábjain jelent 
meg (1937:169). A Libanon munkatár
sát életének ünnepi fordulóján tiszte
lettel köszöntjük.

(Zs. J.)
Régi héber iratok Lakisban

A Marsion—Wellcome régészeti ex
pedíció az 1937. és 1938. évek fo'ya- 
mán Lakis-han ásatásokat végzett. 
Az érdekes leletek között régi héber 
kéziratokra is bukkantak. Három 
edénytöredéket találtak, rajtuk föni- 
ciai-héber feliratok vannak. Az írás 
ugyanaz, mint amelyet már előbb a 
híres lakisi levelekben és egy pa’ota 
lépcsőin találtak. Az egyik töredéken 
öt személy neve van. utána számok, 
ezek valószínűleg búza, olaj vagv 
más cikk mennyiségét je'entik. A má
sodik töredéket egy szobában lelték, 
az írás — úgy látszik — nyugta. A 
kezdő szavak, „a kilencedik évben" 
valószínűleg utalás arra. hogy Cid-

Magyar
Magyar nyelv 1938. i—6. sz. Gyóni 

Mátyás: Ralizok, kazárok, kabarok, 
magyarok (II.). Kazáriában a khvalisz 
nép képviselte a karaita va'lást. A 
Schechter-féle gemiza-töredék szerint 
a karaita kalizok együtt harcoltak a 
kazárokkal. Obadja megszigorította a 
zsidó vallást és a népet a falmudi zsi
dóság szellemében igyekezett neve’- 
ni. Ez ellenszenvet váltott ki a biro
dalom karaita népelemeiből. A ka
raita kalizok kiváltak a kazár népkö- 
te’ékből, s Etelközbe költöztek a ma
gyarokhoz. Az augsburgi ütközet után 
kivégzett Vér-Bulcsut még egy XVI. 
századi héber nyelvű krónika is Ra
liz néven említi. Az etölközi rnaevar- 
ság két vezető méltóságán (kündü és 
gyula) kívül a harmadik főméltóság 
a harka, a kavar-kalizok vezéri mé’- 
tósága. Újabb kaliiz csoportot hívott 
be Taksony. A Szerémségben megte
lepedett kalMzok áttértek a mohame
dán hitte 1150. körül; a II. Géza által 
a szerbek segítségére küldött kalizok

ki ja uralkodásának 9. évében jött Ne- 
ukadnecar Jeruzsálembe. Azon a há
zon, amelyben ezt a töredéket talál
ták, égés nyomai látszanak. Lehet, 
hogy ezt a nyugtát közvetlenül az
előtt írták, hogy Nebukadnecar má
sodszor támadta meg Lakást a mos
tani időszámítás előtti 558. évben. A 
harmadik töredék nagyon kicsi, de 
mindkét oldalán van írás. Ez nyil
vánvalóan 'evél, „Uramhoz“ szóval 
kezdődik. A három töredéket átadták 
Torczynernek, aki már 1935-ben 18
levelet fejtett meg. — A palota egyik 
lépcsőjének felirata valószínűleg isko
lás fiútól ered. A föníciai héber abc 
e’ső öt betűje és egy oroszlán rajza. 
Az öt betű balról jobb felé megegye
zik a mostani abc sorrendjével. Ez az 
első írásos nyoma ennek a sorrend
nek. Keletkezésük megelőzi azt az 
időt, amikor Nebukadnecar először 
rombolta Lakisi (597a.). Ezekből a 
leletekből azt a következtetésit von
ták le. hogy a föniciai-héber írást .In
dában általánosan használták és ta
nították az iskolákban a fogság e’ntt. 
A fogság után az asszír-héber írás
módot használták.

K. J.

még 1180 után is karaita val'ású 
zsidózók voltak.

Héber
Haolám Jeruzsálem, 5698, 16. sz.

J. Seifer: Jdgá umácá. Ballsem tanai
nak terjedését vázolja. —A. Obadjah: 
R. Abroham ben ha-Rambam: R. Abro- 
ham Maimuniról, Maimonidesz kon- 
geniáliis fiáról emlékszik meg abból az 
alkalomból, hogy halálának 700. év
fordulójára responzumait a „Mékicé 
nirdamin“-egylet kiadta. — J. Werfel: 
Méizvono sel A. Z. Zweifel. ZKveifel 
hagyatékából két levelet közöl. — 17. 
sz. P. Diickstein: Hamispat hapli ii 
haiwri biskiútó: A rómaiak uraímával 
Palesztinában a büntető jog hanyat
lásnak indult. — 18. sz. Ével Feivel c. 
alatt Berthold Feivelt. a jeles német 
költőt, Moris Rosenfeld, A. Reisen, S. 
Frug J. L. Baruch és Bialik német for
dítóját gyászolja. — L. Rosenthal: 
Haari sebachaburah: Megemlékezés 
Max Nordauról halálának 15. évfor
dulója alkalmából. — Af. Rabinovitz
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Chag hailanot: Értekezés a fák ünne
pének szerepéről az irodalomban és 
az életben. A iák ünnepét tárgyasa 
M. S. Gsuri is, különös tekintettel a 
marokkói zsidók szokásaira.

Szináj Jeruzsálem, 5689, 1—6. sz. 
S. Griinberg: Ritvé hakodes V hanoar. 
A mai ifjúsági problémák kapcsán a 
bibliai ifjúság szerepét tárgyalja. — 
S. Izsák: Al Krichát sz’fcirin. A zsidó 
könyvkötészetről ír és a könyvkötésre 
vonatkozó „mievókat” közli. — A. 
Gbadjah: R. Akiba Eger életét és 
munkásságát írja le, míg J. Werfel 
levelezését közli. — Z. Javec: Rriat 
haiorah, birkoteha unegi noteha. A 
Tóraoívasás eredetét és a vele kap
csolatos minhagokat tárgyalja.

Német
DerMorgen, /938. július. Martin Bu

ber: Die Forderung des Geistes und 
die geschichtliche Wirklichkeit. Saint 
Simon, a modern társadaiomtudománv 
megalapítója a megismerő és tervező 
szellem diktatúráját hirde.te. Platon 
a filozófus számára követelte az ál
lami hatalom birtoklását. Jesája kriti
kával és követeléssel lép föl a néppel 
és a fejedelemmel szemben. Korunk 
szociális gondolkodói számára a jesa- 
jási kritikának és követelésnek kell 
irányadónak lennie. A szellem nem le
het a bekövetkező történések diktáto
ra, csupán azok előkészítője és útmu
tatója.

Monatschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Jud^nums.
1938 iul.—aug. Kurt Stillschweig: Die 
nationalitätenrechtliche Stellung der 
Juden in den russischen und öster
reichischen Nachfolgestaaten während 
der Wellkriegsepoche. Míg a francia 
forradalom zsidótörvénye az emanci
pált zsidóság ethnikai egyéniségétől 
eltekintet', a világháború következté
ben beá’lott átalakulás idején a zsidó
ság jogvédelmének alapjául épen az 
ethr.kai különállást teszik meg. A cá
rizmus letűnése és a Habsburg-biro- 
da!om szétbomlása után a kisebbségek 
védelmét illető szerződések megköté
séig Nyugatmagyarországban és a 
Habsburg-monarchia utódállamaiban a

zsidó lakosság jogviszonyainak ren
dezése e területek lakosainak maga
tar iasától függött. Érre vet világot K. 
Stiiischweig tanulmánya.

Angol.
The Fortnightly 1938. s z e p te m b e r .

Norman Bentwich cikke: A zsidóság 
túlzott reményekkel varta az ewiani 
konterenciát. „Mint ahogy a Közép
korban es egészen a Avul. százuuig 
az emberek ezrei variak a kétségbe
esés iüejen egy szemé.yes Messiás 
érkezésére, a nemzetközt koníerenc.ák 
komban, emberek ezrei hajlandók 
megváltást remélni nemzetközi össze- 
jövete.éktől.“ Viszont a képviselt ál
lamok megbízottam ak nyilatkozatai 
rendkívül tartózkodók és óvatosak 
voltak. „A nyilvános üléseken a kü
lönböző államok képviselői egymás
után emelkedtek szólásra, hogy beje
lentsék határtalan rokonszenvüitet az 
áldozatokkal szemben és segí.oképes- 
ségük nataroit voltát, mintegy Sydney 
Smith egy megjegyzésének illusztrá- 
ciojaképen, ameiy szerint az ember 
jóindulatú áltat: ha A. látja, hogy B. 
bajban van, rögtön megérti, hogy C.- 
nek kötelessége azonnal B. segítségé
re sietni.“ A szerző főleg az angol 
domíniumok magatartását vizsgálja, 
ameiy joggal okozhatott csalódást. 
„Ha a brit birodalom népesedéspoliti
kai tekintetben az autarchiára tér át, 
ezzel a saját legfontosabb érdekeinek 
és a nemzetközi jólétnek éppen olyan 
mértékben árt, mint más államok 
gazdasági amarchiáiukkal “ A domí
niumok érdeke a bevándorlás liberáli
sabb kezelése.

Francia
L’Univers lz*rélite 1938. szeptember 

23. Az 5698. év mérlege; „Ha az 5698. 
évben csak egy vigasztaló esemény 
történt volna, ez az egy is ellensú
lyozná a többi gyászos hatását . . . 
Az ewiani konferenciára gondolunk. 
Olyan beszédek hangzottak el és 
olyan határozatokat hoztak, amelyek 
az emberi közösség becsületére vál
nak. A számüzöttek szivébe visszatért 
a remény . . .“
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Pintér Jenő nyelvvédő könyvei

„Az időpont könyve4’,— ezt írtuk Pintér Jenő Nyelvvédő köny
vének első kiadásáról. S most, hogy alig néhány hónap ut'án előt
tünk van gyökeresen átdolgozott, két új fejezettel bővült, anyagá
ban jóval gazdagabb második kiadása, hozzátehetjük: „A  lélektani 
pillanat könyve volt...“

A legtöbb ember — közöttük sok író — úgy fogalmaz és ír, 
ahogy gondolkozik: ötletszerűen és fegyeknetlenül. Nem érez fe
lelősséget a nyelv Íratlan törvényeivel szemben. Egyetlen mértéke 
csalhatatlannak hitt ösztöne, egyetlen ellenőre a szokás. Nem törő
dik a szavaknak sem helyi, sem kapcsolataikból adódó értékével. 
Ha szakíró (természettudós, filozófus), habozás nélkül áldozza fel 
anyanyelvének szellemét, logikáját tudománya műnyelvének és 
mástermészetű logikájának (Létfilozófia, régiségtudomány!). Ho
mályos és sokértelmű, helyesebben: könnyen félreérthető, mert 
magyarul ír ugyan, de mintaképeinek gondolkozását és nyelvtanát 
utánozza. Nyelvi szempontból legvédtelenebb az újságíró hely
zete. Minden pillanat új feladatok elé állítja. A hírszerzés meg hír- 
közvetítés mai irama és szerkezete folytán sokszor nem ér rá válo
gatni a kifejezések között, leírja azt, ami épen tolla alá kerül, heve
nyészve fordít, úgy rögtönzi mondtait, hogy minél jobban szolgál
ják a „meglepő eseményt“ , ö t éri a legtöbb idegen hatás s épen 
ezért — önhibáján kívül — ő vét a leggyakrabban nyelvhelyes
ség és helyes -szóhasználat ellen. A tisztviselőt viszont épen hiva
talos teendőinek és feladatkörének megkötöttsége, a papirosos stí
lus kiolthatatlan formaságai és százados csökevényei hozzák össze
ütközésbe a beszélt, természetes nyelvvel. A kereskedőt, iparost a 
tények vagy a tények szelleme érdekli. A tények nyelvén beszél 
és ír, annál kevesebb figyelmet fordít a nyelv tényeire (Idegenszerű
ségek)... A néhány éve megindult, kitűnő íróktól s nyelvtudósoktól 
irányított, külön folyóirattól támogatott nyelvvédő és nyelvtisz
títómozgalom épen ennek a világnak és ezeknek a köröknek a nyel
vében talált legtöbb igazítani valót. Ráeszméltette őket hibáikra. 
De legfontosabb teljesítménye mégis az volt, hogy képviselőikben 
felébresztette a szunnyadó (vagy álhalott) nyelvi lelkiismeretet és 
felelősségtudatot. S ezen a ponton avatkozott a mozgalomba Pintér 
Nyelvvédő könyve, Elsősorban talán az iskolának szánta. Nap-nap 
mellett láthattuk, milyen megbecsülhetetlen tanácsadónak meg ka- 
laúznak bizonyul tanító, tanuló kezében egyaránt, milyen szabatos 
irányítója a nyelvi fegyelemnek, milyen termékeny forrása a ma
gyaros nyelvi gondolkozásnak. De, ha lehet, még fontosabb nem
zeti hivatást teljesített s teljesít az iskolán kívül eső nyelvterüle
teken.

Régi tapasztalat szerint a nyelvvédő mozgalmak első támadó 
s hívő lendületükben nem alkusznak, nem ismernek engedményt, 
nem tűrnek kétértelmű megoldást, ezért kezdetben még azokat is
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meghökkentik, akik egyébként megbízhatnak nyelvérzékükben, s 
teljesen megzavarják a kevésbbé biztos és tudatos érzékűekbt. Is
merünk jónevű írókat, akik váratlanul arra ébredtek, hogy nyelvi 
gátlások is vannak a világon s hogy újból meg kell tanulniok anya
nyelvűket. Pintér fegyelemhez szoktatta az iskola parttalan nyel- 
vészkedő és nyelvőrködő szenvedélyét, most pedig segített elosz
latni az általános zavart és bizonytalanságot, szilárd alapot vetett 
a kételyektől nyugtalanított, a megszokott, tehát kényelmes és a 
szokatlan, tehát kényelmetlenebb új használat között ingadozó 
nyelvérzéknek. Hatásának nyitja az a szellem,— a gáncstalan tudás
sal párosult bölcs mértéktartás és fölényes rendszerező készség szel
leme,— amely áthatja minden emberi és tudományos megnyilatkozá
sát. Nem éri be azzal, hogy tilalomfákat állít, hanem hitelesíti a 
mozgalom vezető elveit, vitathatatlan eredményeit, határozottan 
megmondja: ezt lehet, azt nem, ez a helyes, az a helytelen. Példa- 
mondataival, a hibás és hibátlan kifejezések párhuzamos bemuta
tásával mintegy két forrásból — egy tagadóból és egy igenlőből — 
világítja meg a magyaros stílust és a magyar nyelv kifejező gaz
dagságát. Szómagyarító jegyzéke magában foglalja az utolsó év
tizedek magyarító irodalmának bevált anyagát, a köznyelv és iro
dalmi nyelv, a szellemi és természettudományok, divat, politika 
stb. nyelvének világát. (Ehhez járul az új kiadás óta a leggyakoribb 
idegenszerű kifejezések magyar megfelelőinek összeállítása.) Ter
mészetes, hogy akad vitatható magyarítás, jelentésárnyalat, ame
lyet a javasolt magyar szó nem mentett át, de az is bizonyos, hogy az 
ilyen jelentéktelen eltérések seholsem érintik a lényeget. Végső 
fokon különben is a használhatóság és gyakorlat dönt.

A „Magyar stílusáról szóló fejezetet néhány elvi jelentőségű 
megállapítás és tanács vezeti be: „A  magyar nyelv jobban sze
reti az egyszerű mondatot, mint az összetettet. Hosszabb mondatot 
csak szükség esetén írjunk. A beszéd világossága nem tűri sem a 
bonyolult mondatszerkezetet, sem a közbevetett mellékmondatot.44

A mai nyelvszemlélettel és stílustudománnyal mi is azt valljuk, 
hogy a nyelv szelleme, a nemzeti érzület és gondolkozás a mondat 
belső formájában, épületében nyilatkozik meg a legmélyebben és 
legközvetlenebbül. A mondat eleven egység, „mikrokozmosz44. Meg
rögzíti a hozzátartozó nyelvi-szellemi világ törvényszerűségét. 
Ahány nemzeti világkép, annyi mondatforma. Ez a forma lényege 
szerint, persze, inkább csak olyan idő- és személyfeletti „plátói idea44. 
Láttatíanul ugyan ott él minden íróban, de ritkán valósul meg tel
jesen és következetesen. Inkább csak gyakorlati változatait ismer
jük, úgy amint kimeríthetetlen készséggel alkalmazkodnak minden 
ízlés- és lélektörténeti fordulathoz, új helyzethez, nemzedékek hely
cseréiéhez (antikizáló, protestáns, katolikus-barokk, rokokó, ra
cionalista, romantikus stb. mondatforma). Az átlagíró kezében üres, 
közkeletű forma, a nyelvművész kiaknázza minden rejtett lehetősé
gét. Időnkint teljesen elhomályosulhat, de a lángelme kegyelméből 
mindig újjászületik: az ő kezéből kerül ki a leggáncstalanabbul.

Aki ismeri irodalmunk történetét, tudja, hogy a Halotti beszé
den kezdve minden élő nyelvemlékünk, népies prózánk Pintér Jenőt
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igazolja; s őt igazolják Mikes és Tamási Áron között mindazok az 
írók és költők, akik a beszélt nyelvhez, a közvetetten, hamisítatlan 
valósághoz igazodnak. Az ő mondatformájuk valóban Legközelebb 
áll az őstipushoz, de korántsem meríti ki. A másik, az „ellensarkon44 
helyezkednek el az „örök44 nyugatosok, bonyolultabb, izgalmasabb 
lelki, gondolati tartalmak bonyolultabb kifejezői, a Rimayak, 
Apáczai Csere Jánosok, Bessenyei Györgyök, Kazinczyak, Eötvös 
Józsefek, Kemény Zsigmondok, Péterfy Jenők, Beöthy Zsoltok. 
Mennyi eltérés az őstipustól, micsoda gazdag változatsor, semmi
vel sem alábbvaló a törvényes egyszerűbb elsőnél! Mondatművé
szetünk bajosan képzelhető el akár az egyik, akár a másik nélkül. 
S mégis: ha arról van szó, hogy magyaros stílusra tanítsunk vala
kit, hogy bevezessük a mondatépítés magyar gyakorlatába, kezdeti 
fokon okvetlenül a Pintértől javasolt mondatformát állítjuk eléje 
például.

Pintér Jenő Nyelvvédő könyve a mai magyar nyelv osztatlan 
világának szemmeltartásával készült. De tervbe vette, hogy a 
nyelvvédelmet foglalkozási ágak és körök szerint is megszervezi. 
Az alapvető nagyobb könyv után most három kisebbet jelen
tetett meg. Az egyik a kereskedők (Magyar kereskedők nyelvvédő 
könyve. Budapest, 1938.), a másik kettő az iparosok (Magyar ipa 
rosok nyelvvédő könyve: Férfi iparágak; Női-iparágak. Budapest, 
1939.) szaknyelvével kapcsolatos tennivalókra hívja fel a figyelmet. 
Ezt a hármat is Pintér Jenő szelleme sugallta. Bizonyos, hogy a 
maguk körében e szellemnek megfelelően teljesítik nyelvvédő és 
magyarító hivatásukat.

Turóczi-Trostler József

Irodalmunk zsidószemlélete: Hetényi János

A XIX. század első felének tudományos irodalmában nincs 
író, aki időszerűbb kérdések mögül szemlélné a magyarság sor
sát és több oldalról közelítené meg a nemlzeti élet problémáit, mint 
Hetényi János. Ma már a múlt tömegsírjában pihen. Értéke, mun
kássága, küldetéstudatának példaadó ihlete felfedezésre vár. Sok
szempontú magyarságszemlélete Fáy András teremtő vágyának 
szellemi hátterére emlékeztet. Csakhogy benne kevesebb a gyakor
lati hangsúly, több a iövőlátó elméleti érzék. Széchenyi elgondo
lásai mellett alkotóbb hevületet kapnak fejtegetései. Papi ember, 
református lelkész. Filozófiai író. Bölcseleti nyomok jelölik ki min
den munkájában a magasabb szempontok érvényesülésének útját. 
Nemzetgazdaságiam műveket ír, a földbirtokviszonyok rendezését 
sürgeti, protestáns főiskolai tanulmány tervezetet készít, a nevelés 
lélektudományi alapvetése foglalkoztatja. Állandóan dolgozik. Mű
veinek egy része kéziratban maradt. Ebben a tevékeny munkásság
ban érintenie kellett a zsidókérdés mozzanatait is. Három ponton 
közelíti meg a zsidóság szellemi-társadalmi magyar helyzetét.

I. Mendelssohn Mózes hosszú évtizedeken keresztül termé
keny hatással vállalt szerepet a századforduló magyar művelődésé
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ben. Tudományos irodalmunk első lélekzetvételének időpontjában 
filozófiai, esztétikai neve együtt vonult be a legkiválóbb külföldi 
gondolkodók ismeretével szellemi életünk területére. A racionaliz
mus levegőjében ösztönző jelentőségre emelkedett bölcseleté, esz
tétikája^ stílusteljesítménye. A romantika égboltja alatt mar csak 
utórezgésként bukkan föl az emléke, elsősorban a Spinoza panteiz- 
musának új élete körül zajló szellemi harcok jóvoltából. Hetényi 
János Mendelssohn-ismerete új területhódítást jelent a német-zsidó 
filozófus magyar életében. Ha Mendelssohn műveinek tartalma a 
századforduló idején filozófiai és esztétikai vonatkozásban tapadt 
meg a magyar kultúrtájékozódás érzékeny felületén, a harmincas- 
negyvenes évek a múlt elhaló hullámai mellett egy-egy újabb tudo
mányos gondolatkörben elevenítik meg a kapcsolatot Mendelssohn 
művei és a magyar érdeklődés között. Nyíri István a jogtudomány 
kérdései felöl érkezik vissza Mendelssohn gondolataihoz. Amidőn 
azt fejtegeti, hogy minden szerződés kötelez az ehkölcsiség elve 
alapján, de jogszerűen csak a cselekedettel megerősített szerző
désnek van kényszerítő joghatálya, tagadó irányban is (kiszélesíti 
bizonyító eljárását: nem mutatták ki a szerződések kényszerítő 
jogait Hobbes, Puffendorf, Rousseau, Feder, Krug és Mendelssohn.1) 
Hetényi is eddig ismeretlen vonalon talál el Mendelssohn szellemi 
magatartásához. Pedagógiai gondolatainak támogatására a német- 
zsidó filozófus műveiben is ráakad a legmegnyugtatóbb bizonyító 
kijelentésekre: A haza érdeke azt kívánja, hogy polgárai ne töké
letes, kifinomult érzésű egyének, hanem hasznavehető, a maguk 
munkakörében értékes emberek legyenek. A nemzetnek nem láng
elmékre van szüksége. A polgár csak kerék az állami gépezetben, 
s ez az alkatrész nem lehet sem túlságosan nagy, sem végtelenül 
finom. Ezt a gondolatot érvényesíteni kell a protestáns főiskola 
tanítástervének elkészítésében. A szempont helyességét a német
zsidó író felfogása is igazolja: „Midőn Basedow az izraelitákat 
philantropheumába tanulás végett meghívá, a híres Mendelssohn 
így felelt neki: „Nemzetem ezt nem teheti, mert ha ez gondolkozni 
megtanul, nem tesz egyebet, mint sírni fog a'zon járom alatt, mely- 
lyet most érzéketlenül hord és boldogtalan leend.“ 2) Hetényi még 
szorosabbra vonja az érintkezést a magyar tanításügy és Men
delssohn elmélete között: A gimnáziumi tanterv megalkotásakor 
ügyelni kell arra, hogy a szónoklattan tanítása sikertelen az ész- 
tudomány (logica) elemei nélkül. Szükségtelen a sok logikai műszó. 
Népszerűén kell az ifjúságot a fogalmakra megtanítani. Ne oktas
suk őket állandóan szabályokra, hanem a szabályok alkalmazá
sára. S ezen a ponton Hetényi ismét Mendelssohn tekintélyével 
ad súlyt kijelentéseinek: „O ly értelemben vagyok — így ítél Men
delssohn —, hogy az észtudomóny tanulmányát a gyakorlaton 
kell kezdeni és a szabályokon végezni. Az alaktanulmány sem ha
szon, sem kellemes, ha az alkalmazás ezzel mindig karöltve nem 
jár — a Morgenstunden című munka élőbeszédében.“ 3)

II. A kereskedelem és a magyarság, a kereskedelem és a 
zsidóság viszonyának magyar értelmezésében a gondolat fejlődés- 
történeti útján újszerű-bátor magatartást jelöl Heténvi János állás
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foglalása. Irodalmunk újjáéledésének időpontjában Bessenyei 
György kereskedésszemlélete rögzíti meg a magyarság idegen
kedését ettől a foglalkozástól. Bessenyei az eükölcsiség követel
ményei felöl közelíti meg a kérdést. Áthidalhatatlan szakadékot 
fedez föl a kereskedelem és az emberi nemesség között: „a keres
kedés olly foglalatosság, melíy a lelket erköltsi magasságra soha 
fel nem emelheti, mivel annak tárgya barmokból, posztóból, szö
vésből, fonásból, alkudozásokból áll.“ 1) Ez az elhárító mozdulat 
hosszú időn át él irodalmunkban. S még Széchenyi időpontjában 
is mint a kereskedelemellenes magyar elhatározás igazoló elve 
kap hangot Mindszenti Antal tanulmányában: A zsidó gaboná
ért gyapjút cserél, a gyapjúért posztót, posztóért diót stb. „E nem 
egyetlen egy példa, a Zsidók többnyire így speculálnak, mellyet a 
Magyar — kivált jó conditioju ember — nem tehet, nem alacso- 
nyíttatván le c-harakterét, a kereskedés mindenféle kétes nuance- 
jaihoz/15) A nemesség elszegényedése alzonban mintegy megköve
teli ennek az elméleti-gyakorlati álláspontnak az átértékelését, 
íróink az erkölcsi eszmétől függetlenítik a vagyoni emelkedés ke
reskedelmi lehetőségének módját és eszközeit. Feddő hangon íté
lik el a húzódozást, ellenszenvet. Már a XVIII. század végén így
fogalmazza meg Kultsár István lapja a felötlő helyzetképet: ..... a
miéinknek az előtt nem kellett sem az illyen hivatal (postamester
ség), sem a Vendég-fogadóság, sem kalmárság, sem könyv-nyom
tatás, sem más tisztességes mesterségek, s mi' lett belőle? Ez hogy 
sok Nemesnek már most alig akad meg a szúr a nyakába, az ide
genek pedig, a kik az illyen hivatalokon s mesterségeken kaptak, 
IJri módon élnek.“”8) Verseghy Ferenc a nemesség anyagi körülmé
nyeinek szomorú mozzanatait verses formában örökíti meg. Hibáz
tatja ízlésüket,önhibájuk átkos következményeire utal:

A kaim ár Ságnak sem akarván látni divatját 
A Magyar önn-kléippen durva veszélyre siet

Á manufacturák s a mesterségek azonképp 
Mind alatson munkák a Magyar íze szerint

Mért ne lehetnének Kalmárok s Mesterek? Avvagy 
Jobb e táján nékik tengeni gondok alatt?

A költő nemesség-féltő figyelmével azonban túllépi a tényközíés 
és kérdésfelvetés határát. Gyakorlati megoldások felé tereli a köl
temény esetleges visszhangjában sejthető érdeklődést. Megoldás- 
ötlettel toldja meg verssorait: A régi egyitomi törvények mintá
jára kötelezni kellene a nemeseket, mutassák be évenként, miből 
keresik kenyerüket, s így kényszeríteni őket a kalmárságra, 
képírásra, könyv-nyomtatásra, aranyfuttatásra, selyem, papíros s 
több efféle manufacturákra. Esetleg az ilyenekkel foglalkozó ne
meseknek külön rendje és az országgyűlésen képviselete lenne, 
megkülönböztetésül a nem nemes kereskedőktől és mesterektől.7) 
Verseghy ízlés-megnyilatkozásnak minősíti a magyarság elfordu
lását a kereskedelemtől. S ezzel letompítja Bessenyei szemléle
tének erkölcsi élét. De kortársa, Decsy Sámuel, már keményebb 
okkereső lendülettel teregeti maga elé a kérdést. Messze elhajlik 
az erkölcsi tilalom gátló feltételeitől, a szelíd állapotJközlő költe-
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ményes soroktól. Látja a következetesen hanyatló nemesi sorsot 
és kerülő nélkül fedi fel a romlás forrását: „Búzánk, borunk, sónk, 
marhánk van elég; még-is több pénze van egy Hollandiai Zsidónak, 
mint az egész magyar Országi nemességnek. Ennek) okai.... tunyák 
vagyunk a szép és hasznos mesterségeknek tanulására és gyakor
lására, és ha egy két ház hellyel bírunk, szégyenellyiik a keres
kedést és mintha a Spanyol levegő ég alatt születtünk volna, ké
szebbek vagyunk koplalni, mint őseinkről reánk maradott aranyos 
betüiü nemes leveleinket az adás s vevés által meg-homályosítani.“ 8 
Ez a bíráló modor nem párolog el félévszázad múltán sem. Decsy 
Sámuel magyar nyeltudományi munkájának idegen környezetéből 
átkerül a kereskedelem szaktörténeti átnézetének rokonmozzana
tai közé, hogy Horváth Mihály neve adjon hitelt a kedvezőtlen 
nemesi magatartásról mondott Ítéletnek: „Tagadhatatlan, hogy 
a magyar nemzetiségében büszkélkedve az ipartól, mint magához 
méltatantól, idegenkedve, csak a harcot s fegyverforgatást tekinté 
hivatásának, azonkívül kényelmes munkátlanságban éldelegni sze
rető. Innét fejthetni meg, miért a műipar s kereskedés csak jazon 
városokban lépett némi jelentőségre, mellyekbe németek vagy ola
szok telepíttettek le.“ 9)

Erkölcsi eszme, idegenkedő ízlés, munkátlan életforma.... azo
nos eredményhez vezetett: a nemesség távolmaradt a kereskedői 
pályától. És íróink bármelyik s'zempont szerint mérlegelik is a je
lenséget, fellépésük a kereskedelem mellett a nemesség ellen egy
azon gondolatot rejt, hol nyíltan, hol a sorok mögött: a zsidóság 
kereskedői szerepe ellensúlyozásra vár. Ámde a magyarság moz
dulatlan. Ennek az elutasító magatartásnak aztán természetesen 
az a következménye, hogy a zsidóság vállalja a gazdasági élet 
ütemének lendítését, egyéb szilárd és szabad pont híján it t  veti 
meg a lábát, vállalja a foglalkozásával együttjáró jelenségek egy
oldalú megítélését. Irodalmunk azonban számon tart minden moz
zanatot. Tudomásul veszi, hogy a magyarság elzárkózása miatt 
nemzetgazdasági érdek kívánja a zsidó kereskedők munkájának 
támogatását, s védelmet nvujt a zsidóságnak a gyökértelen táma
dásokkal szemben. Bárány Péter a lengyelországi zsidók beván
dorlására keres magyarázatot. Három motívumon szilárdítja meg 
fejtegetését. A magyarság parlagon hagyja a kereskedelmi élet
területet: A lengyel zsidó tehát a termékeny Magyaroszágra jön, 
„melly a kereskedésre magát el nem szánja.“  A zsidók révén a bir
tokos osztály kedvezően értékesíti földje ho'zadékát: A zsidó „ma
ga kevéssel megelégedvén, annyi hasznot igér, s meg is ád Földes 
Urának, a mennyit jószágából még soha se vett be.“  S végül maga 
az államhatalom is szeretné meggyorsítani kereskedelmünk) vér
keringését: „Ezen bevándorlást segíti a kormány is az által, hogy 
virágzóbb állapotba akarván a kereskedést Országunkban hozni, 
ezen nemzetséget, mint egyedül a kereskedésre fekvő-kelő népet, 
a személyes köz terhektől feloldja.“ 10) A zsidó kereskedők szamá
nak szaporodásával párhuzamosan növekedett a gyűlölködő köz
vélemény. Ennek a hangulati ellenségeskedésnek támadó hullá
mait Edvi Illés Pál veri vissza. Védelmi érveket állít érvek mellé,
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meggyőző hangsúllyal szaporítja szavait: „szemrehányásul tu- 
lajdoníttatik (a zsidóknak), hogy magokat egészen csak a kereske
dés és uzsoráskodás szellemének adják által: de nem gondolják! 
meg, hogy azt, tulajdonképen való érteményben kényszerítve tol
juk rájok, midőn^ töbnyire minden Státusokban ellölük még most 
is az utat elzárják, mellyen magokat illendő módon táplálhatnák! 
vagy szerencséieket meg alapíthatnák....“ “ ) Edvi Illés Pál meg
nyilatkozása a zsidó sors mellett nem új és nem ismeretlen 
kiállás irodalmunkban. Hagyomány és örökség a Csokonai, Ka
zinczy szellemében haladó írók vonalán. Edvi Illés csak átmentette 
a gondolatot a zsidó kereskedeiem közvetlen védelmére és csak 
szőkébb összefüggésben ismétli az államhatalom | felelősségének 
jelentőségét. Vajda Péter egy lépéssel továbbmegy. Számbaveszi 
a kérdés minden mozzanatát, áttekinti a kereskedelem magyar 
és zsidó elemeinek sorát és összefoglaló szemléjét új gondolattal 
teszi teljesebbé: megtagadja a zsidóktól a korlátlan kereskedői 
képességet: „Az ember igen szemes azon helyek kifürkészésében, 
hol haszonnal dolgozhaíik: a zsidó ezt nem teheté, ő kénytelen 
volt erejét és pénzét, majd kizárólag kereskedésbe dugni. Mivel 
pedig a kereskedés jövedelmező foglalatosság, a keresztény nép 
pedig elég vak és balga volt a kereskedést több országokban a 
nemtelen és gyalázatos életmódok közé számítani, lön hogy a zsi
dóság igen sokfelé egyedáruságot üze a kereskedéssel.“  Már pe
dig: „Nem áll az, hogy a zsidó a legjobb kereskedő a világon, de 
az sem, hogy egyébre alkalmatlan. Ugyan azon minta szerint mun- 
kálkodék a természet minden ember idomai s hajlamainál, és 
nem ismer nemzet — ennél fcevésibbé hitbeli különbséget- A zsi
dók között van rósz kereskedő, kibül jó orvos, mérnök, ügy
véd, katona és vezér is válhatott volna, míg közülünk igen sok 
mérnök, ügyvéd, katona stb. okosan teende, ha kereskedővé lesz“ .1') 
Vajda kereskedelem-ajánlása már egy új magyar gazdaságszem
lélet levegőjéből csapódott le. Ez az időpont egyetemes érdekű 
világképbe építi bele a kereskedői teljesítményt: „A  kereskedés 
egész nemzeteket összerokonít; kölcsönös érdeket és összefüggést 
szül, ember- és világismeretet terjeszt; az észt vizsgálatokra, ta
lálmányokra, vállalatokra gerjeszti; az Ízlést nemesíti; a szép mű
vészeteket, mesterségeket, szorgalmat éleszti; a jólétet, nemzeti 
gazdaságot gyarapíja és így nyugalom-s'zeretetet a_ polgárok szí
veibe csepegtetve, az erkölcsi szelidülést és értelmi kifejtést elő
mozdítja.“ 13) Fáy András hasonló mggyőződéssel mérlegeli a ke
reskedelem világközvetítő szerepét, bár a pénzközelség szívtom
pító hatásától félti embertársait. Összefüggést keres a nemzet ke
reskedő-jellege és a kereskedelem ágai között. Úgy látja, hogy 
„nemzetünknek még sem jelleme, sem hajiam a nincs képezve a 
külkereskedéshez. A magyarnak, ki őt lélektanilag vizsgálja, haj
lamához tartozó sajátságául tapasztalandja azt, hogy kétes vál
lalkozásoknak nem barátja.“  A magyart egyénisége a belső keres
kedésre utalja.14)

Irodalmunk kereskedelem-szemlélete félévszázad alatt válto
zatos fordulókon át jut el Bessenyei feltétleni tagadásától Fáy

Irodalmunk zsidószemlélete
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jellemkutató Ítéletéig. Minden állásfoglalás hátterében ott él a 
zsidó kereskedő. Tevékenysége egyszerű tény; pályájának hibái: 
menthető életmozzanatok. De sehol semmi nyoma a zsidó munka 
gazdasági értékelésének. Ezt a hiányzó és elismerő tárgyilagos
ságot Hetényi János tudományos magatartásának köszönheti iro
dalmunk. Tagadhatalamul szerves kapcsolatot állapít meg a ma
gyar kereskedelem kifejlődése és a zsidó kereskedők közreműkö
dése között. Megjegyzései s adatai mögött a nemzeti büszkeség 
hangulata húzódik meg: A hazai városokat kereskedésük csekély
sége miatt nem lehet felelőssé tenni. „Mert tudjuk az idők mocs
kait, mellyek vas lábbal gyúrtak le minden illy  nemű ipart honunk
ban egész II. Józsefig; ki, hogy egyebeket elhallgassunk, 1782-ben 
adta ki ama nevezetes türelmi parancsát az izraelitákra nézve; 
és azt a korlátot elbontotta hatalmas karral, mellynél fogva Pesten 
zsidónak nem hogy lakni, de vasárra is csupán két izraelita csa
ládnak volt szabad ide be jőni. Voltak ollyan idők, mellyekben 
ezen kereskedési ügyességgel bíró nép (melly nélkül pedig sokra 
honunkban rászáradna minden terméke, ha azt házánál zsidó nem 
keresné) üldöztetett; még a XVII. századbeli magyar clerus is szám
űzetni akarta ezt honunkból. De ama bölcs fejedelem óta szembetű- 
nőleg emelkedett kereskedésünk, úgy hogy csak az egy Buda
pest e dolgot illetőleg tanúsíthatja: melly városban most 39 ke
resztyén és 79 zsidó nagykereskedő lévén és országos vásáraira 
portékáival 30.000 idegent s magyart vonván magához, 15 millió 
forintot hoz forgásba és a dunamelléki városok közt kereskedési 
mozgás nagyságára nézve csupán Bécsne'k enged.15) Hetényi János 
határozott megállapításának tartalmát s a benne rejlő valóság- 
tudatot az író szemléleti irányának követői hitelesítik. Röviddel 
művének megjelenése után irodalmunkban újból felbukkan a zsidó 
kereskedelmi szerepét igazoló kijelentés: „...hogy Magyarország 
kereskedése azon meglehetős állását, mellyel jelenleg bír, a zsi
dóságnak köszönheti, az tagadhatatlan; sőt hogy egész Európá
ban a kereskedelem felvirágzására legtöbbet tettek, a világtörté
net csalhatatlan tanúságot tesz róla.“ 10)

III. Az emancipáció magyar történetének irodalmát Hetényi 
János magatartása ellenőrizhető nyomokban csak távolról súrolja. 
A zsidókérdést érintő egyetlen megjegyzése csak kikövetkezte
tett értelmében szabadítja fel az író vallomását az egyenjogúsítás 
mellett. Álláspontja azt a semleges színvonalat jelzi, amelyen 
minden tagadó és igenlő hangsúly nélkül kötelezőnek ismeri el a 
korszellem követelő parancsát. Ebben a vonatkozásban rokonsá
got tart Kölcsey Ferenccel. A Himnusz költője is elhatározó nyi
latkozat nélkül idegen gondolatanyagba iktatott kijelentésének 
szellemével igazolja a zsidók emancipációjának időszerűségét és 
a maga egyéni véleményének kedvező tartalmát. Nem marokkal 
hordja az érveket, hogy tetemre hívja „a tizenkilencedik század 
félvilágosodásá“ -t a zsidók elnyomott sorsa mellett, csak egyetjen 
ráutalással ad távlatot felfogásának megismerésére. A protestán
sok vallásügyében hozott alsótáblai indítványt a főrendek már 
harmadízben utasították vissza. Kölcsey mint szatmári követ mond
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beszédet ebben a tárgyban: „...mi puszta szavakra meggyőződé
sünktől és utasításainktól el nem állhatunk, s annyival inkább nem 
állhatunk el, mert akkor, mikor egy nagy nemzetnél! már a zsidó 
nép emancipatiójáról van kérdés, magunkat egész Európa szemei 
előtt sötétségi elvek gyanújába nem ejthetjük.“ 17) A zsidók egyen' 
jogúsítása tehát az európai felvilágosodás követelménye, és már 
a probléma felvetése is az előrehaladás és fejlődés magasabb fokát 
jelenti. Hetényi hasonló tárgyi mozzanatok közben idézi a zsidó
kérdést. Terjedelmes munkát ír a robotról és a dézsmáról. Rész
letesen fejtegeti történeti, közjogi, mezőgazdasági szempontból. Vé
delmébe veszi József patriarchát, „a dézsma legelső kigondolóját“  
Széchenyivel szemben. Visszautasítja a Mózes ellen, „a dézsma- 
rendszer tör vénybeiktató ja ellen“  felhozott rágalmakat. Követeli 
az űrbéri rendszer eltörlését: Minden gátló körülményt, ellenve
tést elsöpör az idő......„szalmavárak ezek a haialmas korszellem
előtt, melly ezeket nálunk is épen úgy megsemmisítendi, mint a 
britteknél a zsidó emancipáiió akadályait. Tudjuk, hogy a maradó 
párt ellenokai itt is, ott is gyengék mindenkor: és kik hitte volna, 
hogy Angolhonban a zsidók fölszabadítását olly hamar létesíteni 
lehessen, a hol még 1834-ben nevetség tárgya volt az a parliament- 
ben.“ 18) Ezek a kitételek nyilvánvalóvá teszik, hogy Hetényi sze
rint is: a zsidók helyzetének európai megoldása igazolja a haladó 
szedem alkotó közelségét, ő  maga szinte korlátlan lendületet kí
ván a polgáriasodás feltételeinek keresztülvitelében. „M i azonban 
úgy akarunk tenni, írja, mint ázsiai néprokonaink, a héberek tesz
nek.“  A zsidókban ugyanis van némi műveltség, fejlődés és szel
lemi haladás, de különben görcsösen ragaszkodnak a régihez: az 
örök maradás szemlélhető bennük. Már pedig egyidőben haladni 
és maradni: képtelenség.19)

Hetényi János zsidószemléletében két szellemi irány keresz
teződik. A racionaiimus idegenkedéssel fordul el a zsidók hagyo
mányhűségétől; értetlenül áll szemben a vallási örökség zsidó tisz
teletével. Megveti az évezredes életforma maradék szokásait s 
követeli, hogy a zsidóság a „kultúrasszimiláció“ -n túl szakítson 
vallásának külső világával is. A romantika az ősidők népi múltjá
nak idegen hatásoktól mentes emlékeit fedezi föl a zsidó szertar
tásokban s az ősmagyar eredet keleti rokonságának hitével kö
zeledik a zsidó élet régiségőrző jelenségeihez. Hetényi tehát a 
romantika jóvoltából állítja rokoni párhuzamba a magyarságot a 
zsidósággal; egyébként: racionalizmusa erején idézi a zsidók ma- 
radiságát, oldja fel tudásában Mendelssohn-ismeretét és ver hidat 
a jozefinizmuson át felvilágosodás és zsidóság között. 1

Irodalmunk zsidószemlélete

1) Nyíri István : Nőjogtan. A  Magy. Tudós Társaság Évkönyvei. III. — 2. Buda. 
1837. 104. 1, —  2) Hetényi János : A  Pesten felállítandó protestáns főiskolai tanítás
rend tervezete. Kecskemét. 1843. 45. 1. — 8) u. o. 97. 1. A  Hetényi kéziratos mű
veiben található Mendelssohn-vonatkozások egyrészt a német-zsidó író munkáinak 
filozófiai irányú forráshasználatát jelzik, másrészt tudományos tekintélyének magyar
földi érvényét igazolják. Hetényi a gyönyör és a fájdalom kölcsönhatásának bizonyí
tásában és az „erkölcsi gonosz“ eredetének az egyezményes élettan elveiből levont 
magyarázatában Mendelssohn Philos. Schriften c. művére hivatkozik. (Egyezményes
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élettudomány. 35., 74, 1. M . T. Akad. Vegyesek. 4° 10. szám.) A  lélektudomány és 
az erkölcsi-polgári nevelés kapcsolatáról írt pályaművében pedig a pszichológia rész
letes ismertetése helyett „az avatottak előtt úgy is esmert tudós munkákéra, köz
tűk Mendelssohn műveire utalja az olvasót. |M- T. Akad. Magy. Írod. 4° 77. szám, 
111. kötet, 6. csomag, 5. darab, 19. 1.) —  4) Bessenyei G yörgy: Rómának viselt 
dolgai. Nemz. Múz. Quart. Hung. 56. 1801 — 1803. IV . 8. 1. — 6) Mindszenti Antal: 
A z Ó és Uj Budai Szőllők. Tud. Gyűjt. 1831. 1. 55. 1. — 6) Magyar Kurír. 1788. 
942. J. — 7) Verseghy Ferenc: A  magyar hazának anyai szózatja. H. n. 1790. 5b - 
6. 1. —  8) Decsy Sámuel: Pannóniái Fenix . . . Bécs. 1790. 101. 1. — 9) Horváth 
Mihály : A z  ipar és kereskedés története . . . Buda. 1842. 233, 1. — 10) Bárány Péter : 
Borsod Vármegye némelly Statistíkai Tekéntetekben, Tud. Gyűjt. 1817. IX . 62. L 
V. ö. Hasznos Mulatságok. 1817. 11. 384. 1. Ismerteti Bárány Péter cikkét, felsorolja
a zsidókra előnyös hazai körülm^nveket, s hozzáfűzi: .......a Zsidó nálunk többnyire
Árendás, s mint bötsületes ember a rettentő testi fenyítéktől ment.“ — 41) Edvi 
Illés Pál: Vallás— Türedelem Példáji, Pest. 1826. 34. 1. — 12) Vajda Péter előszava, 
Bloch Mórítz : A zsidókról. Pest. 1840. V I I I ,  X. 1. —  13) Kossovich Károly: A z  
ipar és kereskedés tö rté n ete ... Buda. 1842. 155. 1. — 14) Fáy András; A  jelen
korban megjelent öszveállítások a hon legközelebb teendői körül. Pest. 1846, 66. 1. 
— 15) Hetényi János ; Ploni városaink befolyásáról nemzetünk kifejtődésére és csi- 
nosbulására. Buda. 1841. 203. 1. — i 6) Benedek Ignác : Ne higyj a zsidó-falónak.. . 
Pest. 1848. 16. 1. — 17) Kölcsey Ferenc minden munkái. Pest. I8602. V í. 88. 1. V. ö. 
Benedek M arcell: Kölcsey. Századunk. 1938. 252. !. A  forráshelyet Benedek Marcell 
tanár úr volt szíves velem kÖ7Őlni. —  18) Hetényi János: Robot és dézsma. . 
Pest. 1845. 86., 174. 1, — 19) Hetényi János; Erdélynek remélhető anyagi kifejlése 
a földbirtoki viszonyok czélszeresb rendezése által. Kolozsvár. 1847. 236. 1.

Zsoldos Jenő

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K

Ernőd Tamás

Harminc évvel ezelőtt Nagyváradon a holnaposok első seregszemléjén je
lentkezett és tisztelgett a magyar irodalomban Ernőd Tamás. Ekkor húszesz
tendős volt a nevezetes irodalmi mozgalom Benjáminja. Ennél a zászlóbontás
nál pecsételődik meg egy életre az a mélységes barátság, amely őt Ady 
Endréhez és Juhász Gyulához kötötte.

Első verseiben, — ezekkel A Holnap gyűjteményében, majd a Nyugat 
antológiájában mutatkozott be —, már ott csíráznak hangban, nyelvben, tárgy
ban Ernőd sajátosságai. Ezek a sajátosságok azonban igazán és egész való
jukban csak a háború idején bomlottak ki. Verssorai tisztán és könnyedén 
zengenek, hangja üde, nyelve ízes, mint a magyar kenyér. A háború a poé
máira ;s döntő befolyással volt: felfrissítette, új életre keltette a ballada el
hervadt műfaját. A ballada gregussi meghatározása gyakorlatilag is tökéletesen 
megvalósult, mégpedig nagy sikerrel kitűnő muzsikus-kortársai (Nádor Mihály, 
Reinitz Béla, stb.) zenéjével. A két halott, az Elsüllyedt hajók, A két faláb, de 
ezeken kívül egész sereg ilyen verse közismert.

Szellemes, franciás, vagy a magyar falu virágba borult hársaiiti illatozó 
sanszónjainak, stílusos egyfelvonásos játékainak egész légiója vált népsze
rűvé. Nagyobb színdarabjai közül (Csipke, A vándor katona — utóbbit Karinthy 
Frigyes társaságában írta —, stb.) a legszebb a Mézeskalács: színtiszta, har
matos, tősgyökeres-magyar mesejáték.

Ez a Biharságból szakadt, fmomlelkíi, csupaszív ember szíve gyökeréig 
magyar volt minden gondolatában, minden dobbanásában; még a felvett írói ne-
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ve válsztásában is ezt akarta bizonyítani. Kuruc bánat zendií tette meg: telikét. 
Rogcrius-ról, Bólyai-róU Madách-ró! álmodott abban a diadalmas, szabad kor
szakban, amely ontotta az igazi, új költőket és az igazi, új verseket. Gondolata 
lelkesülten kószált a régi magyar történelemben és Adyt, Juhászt, Dutkát 
és a többieket nemcsak barátainak és fegyvertársainak érezte, de édestestvérei
nek is. Itt hagyott előkelő poggyászából négy verseskönyv a tanúja magyar
ságának (Ferenc Jóska ládájából, Dicséret—dicsőség, Festi hegedű, Nótám, 
füttyöm, citerám.)

A háború utáni idők változása épen ott sebezte meg, ahol a legjobban fájt 
neki. Zsidóvoltát addig magánügynek tekintette, bár nemcsak’ nemes, családi 
hagyományként, de szíve szerint is önérzetesen vállalta. De meg kellett érnie, 
hogy a magánügyből közügy lett. őszinte fájdalma fanyar versekben oldódott

vagy szatirikus állatmesék formájában csillogott könnyes mosollyal. A 
sárga foltró l azonban ugyanolyan nemesveretü, ékes magyar nyelven sírta 
el fájdalmát’, mint magyar ábrándjait.

A világomiással az ő világa is összeomlott, a szíve megbetegedett. Sokáig 
feküdt kórházban és onnan kijövet valami türelmetlen honvágy, vagy nyugtalan 
halálsejtelem sietve hazaküdte Nagyváradra. Ott zárult be a kör: Ernőd Tamás 
élete. Onnan indult nagy álmokkal küzdő magyar írók és újságírók között és 
oda tért vissza, ahol régi barátok és új sorstársak, magyar írók és újságírók 
kisérték ki a költőt a váradi régi temetőbe:

Egy kéz fejfára írja :
„Ez Ernőd Tamás sírja.“
M int óriási szentély, 
borul föléje Erdély.

Bródy László

Hermann Cohen
Ez év elején múlt húsz éve, hogy Hermann Cohen búcsút mondott az élet 

nek. A „marburgi iskola“  feje megérdemli, hogy ebből az alkalomból néhány 
vonásban vázoljuk munkásságának főbb mozzanatait).

A múlt század 60-as éveiben a német filozófia nagyon sivár képet mutatott. 
Hegel halála után (1831) a német, spekulatív szellem hanyatlott és a Büchnerek 
és a Vogtok durva materializmusának terhe alatt görnyedt. Cohen volt az, aki 
az anyagelvűségnek hadat üzent, s a filozófiát visszaadta rendeltetésének, a 
tiszta ész művelésének. A „System der Philosophie“  három vaskos kötetében 
a „Religion der Vernunft“  c. könyvében és többi műveiben kifejtette, hogy az 
ismeretelmélet, az etika, az esztétika, a vallásbölcselet, a kultúríiozófia prob
lémái csak a logosz, a ráció útján közelíthetők meg.

A lélektani ismeretelmélet passzívizmusával szemben Cohen az ismeret 
aktivitását hirdeti. Az ismeret nem a külvilág! tárgyakra visszaható affekcio, 
nem eredmény, hanem kezdet, eredet (Ursprung), amely megteremti, létre
hozza a tárgyat, A dolgok nem adottak, hanem feladottak, a gondolkodás nem 
merül k i az adottak befogadásában, hanem a feladottak spontán megoldásában. 
Az anyagnak, a tárgynak csak másodrangú szerep jut a filozófiai megismerés
ben: az ész az eredete mindem megismerésnek.

Logikai racionalizmusa érvényesül etikájában és vallásfilozófiájában is. 
Az etika nem függhet a pszichológiától. Kanlt alapvető megkülönböztetése a 
Sein és Sollen, a lét és a kellő között szabja meg az etika tárgyát. Az etika 
a tiszta akaratról szóló tudomány és célja a humanizmus: a társadalom, az 
egész emberiség moralizálása. A tiszta akarat etikája az intelligibiíis világ 
fejé mutat és az eljövendő erkölcsi világrend felé tekintés a fő jellemvonása. 
Mint a próféták etikája, úgy utal Cohen tiszta akarat-etikája a jövőre. A tiszta 
akarat etikája a próféitizmus ideáljaihoz való közeledés feltételeit keresi. A 
prófétai eszmények megvalósításának feltételei Istenben keresendők. 0  biz
tosítja számunkra a prófétai eszmények valóraválását.
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Istennel való egyesülésünk adja meg számunkra az erkölcsi ideálokban 
való tökéletesedés lehetőségét. Az erkölcsi követelményeknek megfelelően a 
cselekvő ember célja: hogy Istennel a korrelativ kapcsolatot keresse és fenn
tartsa. Az Istennel kötendő korrelációt megelőzi aiz emberek közti korreláció. 
Az egymást segítő és szerető emberek korrelációja teremti meg a lehetőségét 
annak, hogy az Isten és az ember közt fennálló korrelativ kapocs állandósul
jon. Az Isten iránti szeretet folytonos törekvést jelent a legmagasabb ideál felé, 
az isteni korreláció útján létrejövő messziánisztjkus feladatok reálizálása felé.

Az egyetemes szeretet fogalma döntő szerepeit játszik Cohen esztétikájában 
és kultúrfilozóíiájában is. Az eszétika feladata az erkölcsiség újjáalakítása. 
M int a logikában az eredet teremtő spontaneitása és az etikában az akarat 
aktivitása, úgy érvényesül az esztétikában az érzelem érdekmentes tisztasága. 
A tiszta érzelem központi funkciója a tiszta szeretet, a szeretet minden ember 
iránt, az emberiség szeretete, amely a művész alkotásában és a műélvezetben 
jut kifejezésre. A tiszta érzelem esztétikája a humanitás eszméjével esik egybe 
A humanitás mellett a jó eszményének a hite mondható a második esztétikai 
kritériumnak. A bizalom az eszmények megvalósulása iránt: az etikában csak 
követelmény marad, a vallásban csak mint' remény csillan fel, a művészetben 
azonban valósággá válik.

Grózinger M. József

K Ö N Y V E K
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Hajnal Anna :
Himnuszok és énekek

Az Argonauták kiadása, 1938.
Egy gazdag poéta! Hajnal Anna új 

verseskönyve az áradó gazdagság dús 
benyomását kelti föl mindenekelőtt az 
olvasóban. Gazdagság az érzésekben, 
gazdagság a daloló kedvben, gazdag
ság a képekben, a szavakban, gaz
dagság színben és zenében. A Szere
lem régen szólt1 magyar nyelven ilyen 
gát tálán, boldog és lázas himnuszok
ban, ilyen önfeledt, édes, égő lobo- 
gással. Az ősi téma megint ott ül a 
Líra trónusán, teljes díszében.

Az a szerelem, amely a könyv izzó 
és puha ritmusaiban dobog, emész- 
itően érzéki, de sohasem nyers. A 
test vad éhsége itt színnek, fénynek, 
zenének olyan mennyei energiáivá ala
kult, hogy a hús lázadt követelései
ből, mire a fülünkbe érnek, angyalok 
éneke lesz. Testnek és léleknek ez a 
vidám elragadtatása, éginek és földi
nek ez a szégyentelen-tiszta összeolva
dása, biblikusnak és bakhánsinak, 
idillinek és paráznának ez a bontha
tatlan egysége sajátosan a Hajnal 
Annáé.

Ez az önfeledt, himnuszos áradás 
azért korántsem öntudatlan, révült 
zene, amelybe céhbeli tudásnak, poe- 
ta-doctus-i szándékoknak, intellektu
ális ellenőrzésnek ne volna beleszó

lása. Éppenséggel nem az, Hajnal 
Anna művelt költő, müveit és tudatos, 
aki az a-ntükság motívumait és a ma
gyar népmesék formai és tartalmi 
mozzanatait biztos filológiai érzékkel 
komponálja bele lázaiba, — ösztönös 
stíl-tudattal s azzal az erős hittel, 
hogy ezek a lázak minden külső ele
met maradék nélkül megolvasztanak 
és asszimilálnak. Innen van verseinek 
az a ,,szakmai“  érdekessége is, a tu
dós kutatást stíl-játékkal, motivum- 
forradási pontokkal, egyénien kezelt, 
a hangsúlyos formákba átjátszó, a 
paenultimán is botló jambus-sorokkal, 
raffináltan laza, majd keresetten ta r
ka rímekkel ingerlő bonyolultsága.

A költőnő ezzel a kötettel igazolta 
reményeinket. Viszont fejlődése jöven
dő útját még csak találgatni is nehéz. 
Annyit találni megkockáztathatunk, 
hogy vers-tárgyainak bővülése kívá
natos, szavai patiakzó omlásának, ké
pei csobogó bőségének óvatosabb 
megszorítása, az egész szertehabzó 
kölítőgazdagságának szkeptikusa!bb= 
érettebb tkiorUátlozása valószerű és 
mirhato.

Kardos László
Agnon S. I.: Jamim Nóráim

Schocken Verlag. 5698.
Bialik jelszava: Kinusz, jó talajra 

hullott. A bő termés bizonyítja. Mert 
Bialik nemcsak hangoztatta a zsidó



Widder Salamon: Agnon S. J.

szellemi tevékenységnek egyik közeli 
sürgős teendőjét: a feledés veszélyé
vel küzdő kultúrkáncseink összegyűj
tését, hogy megrostálva, kisimítva, 
élvezhetővé téve: művészi formában, 
művészi élvezetet nyújtva szélesebb 
zsidó rétegeknek hozzáférhetővé te
gye. — de ő maga is klasszikus pél
dát, mintát szolgáltatott e feladat 
megoldására. Az ő agadatkönyve min
den idők legszebb példája annak, hogy 
mikép kell a tradició költői anyagát 
az újkori ember leikéhez közellhozni. 
A nagy költő-tudós példája és kezde
ményezése méltó követőkre talált. 
Egymásután valósítják még terveit. 
A sabbat és chanuka gyűjteményes 
antológiák után a „félelmet gerjesztő 
napoknak“  nevezett ünnepcsoporttal, 
a zsidó év első tíz napjával foglalko
zik Agonon-mk „Jamim Nóráim“  című 
munkája. Az évnek lelki emóciókban 
leggazdagabb szaka ez a tíz nap. Ros- 
hasana és Jom Kippur, meg a szlichot 
napok mély nyomot hagynak a ha
gyományos életet élő zsidó lelkében. 
Ezekben a napokban intenzív belső 
életet él a zsidó, otthonában és az 
imaházban, imával és bünbánatfal a 
könyörület Istene felé irányul szívé
nek és lelkének minden rezzenése. Eb
ből foiyólag se szeri se száma a sok 
előírásnak és szabálynak, amelyek a 
zsidó egyén magatartását irányítják. 
Általános és helyi szokások szimboli
kus tartalommal tö ltik meg az ébrenlét 
egész idejét é's egy központi eszme 
felé irányítják a zsidó minden gondo’ 
latát: a bűnbánat felé. De ennek az 
őszi-hangulatos, hajnali könyörgéses 
napoknak és heteknek költészete is 
van. Nemcsak a templomi isteniszte- 
let imabetétjei, a szlichák és pijutok, 
a himnuszok és elégiák, a dícsénekek 
és martlirológiák emelik költői magas
latba az ünnepi hangulatot még a hét
köznapi áj tatosság idején is, hanem 
gazdag nép- és legendaköltészet is ta
pad e jeles napokhoz. Mint a seregek
kel benépesített ég fantasztikus legen
daköre, olyan gazdag a földi jámbo
rok személye köré fonódott monda- és 
1-egenda-irodalom a jamin noraimmal 
kapcsolatban.

Mindezt a szinte beláthatatlan anya
got páratlan szorgalommal összegyűj
tötte és finom érzékkel kiválasztotta 
a modern héber elbeszélő költészet 
egyik legkiválóbb mestere: Agnon.

Több, mint ezer könyvből, híres, 
gazdag könyvgyűjteményének anya

gából, szedegette k i a részleteket, ap
ró és nagyobb fejezeteket, hogy ebből 
a mozaikból egy egységes művet al
kosson. Kronologikus sorrendben, de- 
mégis tárgyi csoportok szerint osz
tályozva összehordott mindent, amit 
a hagyomány e napok körül alkotott 
és fejlesztett. A „száraz“  szabálytól 
(din) kezdve a különböző szokásokon 
keresztül, egész a caddik csodájáig 
minden benne van, ami a zsidó ember 
érdeklődésére számíthat. Bárhol fel
ütjük a könyvet, mindenütt értékeset 
és érdekeset találunk. De Agnon nem
csak gyűjtött és összeállított, nem
csak szöveget ad és röviden magya
ráz, hanem fordít is és stilizál. Aki 
a hagyományos irodalmat forgatja, az 
nagyon is ismeri a stílusbeli egyenet
lenségeket, a zökkenőket és pontat
lanságokat, a nem szabatos kifejezé
seket; a mondatok hiányosságait, 
amelyek különösen a modern olvasó 
stílusérzékét sértik. Agnon jó barát
ként a szöveg mdlié szegődik és szinte 
észrevétlenül, egy szóval, egy kötő
szóval, vagy egy kis váloztatással él
vezhető szöveggé simítja az eredetit. 
Persze nem mindig és nem mindenütt 
módosít, javít. A Rambamhoz, vagy 
a Sulcnon Aruchhoz nem nyúl, ő  ma
ga is megszólal jtí-ott, az áthidalások
nál, amit arról is meg lehet ismerni, 
hogy a szemelvény végén nincs for
rás. Mert Agnon a tudós lelkiisme
retességével minden kis résznél, még 
ha csak egy sornyi is, megadja a 
forrást. Agnon, a tudós, teljeset ad 
ebben az antológiában és Agnon a 
költő stilizáló művészetével egységbe 
forrasztja a sok helyről származó 
apró részletet. Igazi művészete ter
mészetesen akkor nyilatkozik meg 
leginkább, amikor jidisből fordítja, 
vagy inkább átkölti a cadik-legendát.

Hogy milyen hasznos munkát vég
zett Agnon és hogy milyen hatása 
van máris — tipográfia szerint is 
gyönyörű — művének, azt az idei 
héber lapok ünnepi, alkalmi cikkeiben 
is lehet látni, A legtöbb ünnepi cikk
író Agnonból táplálkozott és — mint 
egy epés tárcaíró megjegyezte — k i
írta Agnont, természetesen, anélkül, 
hogy forrását említette volna.

De az a jellemkép, amelyet Agnon - 
ról a lírikus-elbeszélőről mgunknak 
alkotunk, arra enged következtetni, 
hogy a szerény írót nem bántja ez a 
szerénytelen lemásolás és kiírás, ha
nem inkább lelki gyönyört okoz neki
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az az öröm, amelyet a könyv forga
tóinak szerzett.

Widder Salamon

Kozocsa Sándor:
Kölcsey Antónia naplója

Rózsavölgyi és Társa kiadása. Buda
pest, 1938.

Szerencsés gondolatot valósított 
meg Kozocsa Sándor, amidőn Kölcsey 
Ferenc halálának százéves fordulója 
alkalmából kiadta a költő unokahugá- 
nak, Kölcsey Antóniának naplóját. A 
napló irodalomtörténeti vonatkozásai* 
nak érdekességein túl elsősorban lel- 
külettöritiéneti elemeinek gazdagságával 
színezi teljesebbé a biedermeier kor 
szellemi életének ismeretét.

Kölcsey Antónia a naplóírásban 
mintegy kárpótlást keresett elfojtott 
írói szándékaiért. A XIX. század első 
felében ugyanis még erősen érzik a 
társadalmi köztudatban a nő írói hi
vatásának tagadása. Kölcsey Ferenc 
közvetlen családi közelségében pedig 
épenséggel elevenebben él® Bessenyei 
és Kazinczy felfogása, mint Molnár 
Borbála levelező társainak udvarló 
dicsérete. Bessenyei szerint az asszo
nyok és a leányok még akkor sem 
lennének olyan bölcsek és írók, mint 
a férfiak, ha tudományos nevelésben 
részesülnének is, mert „Valamint testi 
erejében az asszony a férfit soha el 
nem érheti, úgy lelkében sem.“  Ka
zinczy pedig boldogan veti papírra 
az ujjongó szavakat: „hála légyen 
értté az Istennek! — az én Sophiem 
nem eggyike a mi tudós Aszszony- 
káinknak.“  Kölcsey is az otthon ke
retei között jelöli meg a női hi
vatás munkakörét. így a Csekén élő 
Antónia számára csak a ,,teremtő 
magány“ alanyi irodalmi formája: a 
napló maradt meg gondolatainak s 
érzéseinek megörökítésére. De ebben 
aztán annál finomabb árnyalatokban 
tárja föl fiatalságának lelki vonásait, 
ír és olvas: kivonatokat készít Jó
sika és Eötvös műveiből, fordítgatja 
Hugó Victor, Goethe, Bu’wer al
kotásaid. Szentimentaliizmusában egy 
életigenlőbb Fanni születik ú jra ír á s 
ra ingerük Werther szenvedései, sze
reti a temető-vidéket, kedveli a bús 
táj hangulatot, beletemetkezik a titko lt 
szerelem kínzó örömeibe: báró Wes
selényi Miklós köré fonja reménytelen 
álmaik Mélyen vallásos s meglepően 
emberi kijelentései vannak a társadal
mi egyenlőtlenségről, A romantika

szemléletével ítél a zsidókról: az ér
zelem erején méri lie sorsukat s hagyo- 
mánytisztelő magatartásukban fájdal
mas hősiséget lát: „ö k  még mindég 
meg tudák tartani nemzetiségüket, ’s 
o ily sok száz évek után is híven ör- 
zék azt. Sok ’sidó inkább vesztené 
éltét mint sem nemzetisége béllyegi- 
ről lemondjon. És ezt ők oilly hazák
ba teszik hol létöket is drágán kell 
fizetniük. Mindég megindulást ’s moz
galmat érzek keblemben midőn ’sidót 
szenvedni látok, ’s örömet akkor ha 
boldognak vélem őt lenni. Ma is m i
dőn hallám vidámságokat ez embe
reknek, részvét könye szökött sze
membe.“  (Antónia tizennyolc éves volt, 
amikor ezeket a sorokat leírta.)

A naplószöveget Kozocsa Sándor 
hasznos irodalomtörténeti tanulmány
nyal vezeti be. Felhasználja a napló 
anyagának minden tájékoztató kitéte
lét és gondos kutató munkával új 
adatokat fedez föl, hogy minél széle
sebb körre tágíthassa Antónia élet- 
mozzanatait s így átfogó, egységes 
képben mutathassa meg, mikénti tárul) 
ki Antónia felé Kölcsey Ferenc rokoni 
magatartása s minő szerepet vállalt 
Antonia életében Pap Endre. Az idei 
Kölcsey-év gazdag irodalomtörténeti 
termésében is komoly értéket képvisel 
Kozocsa Sándor kiadványa.

Zsoldos Je»*

J. Burla : Bikdusah o ahavah
Tel-Aviv, 1938,

A zsidó házasság: erkölcsi hivatás- 
betöltés, és a házasélet: biológiai 
szentség. Ez az élettani szentségérzés 
és etikai hivatástudat vezeti a házas- 
társakat esküvőjük első pillanatától, 
amely sok esetiben egyúttal ismeret
ségüknek is első pillanata. A „Házassá
gok az égben köttetnek“  költői elgon
dolása a Tatamidban: „Negyven nap
pal a gyermek születése előtt (az 
égben) kinyilvánítják: ez a leány ezé 
a fiúé lesz“  megszövegezésben talál
ható. E talmudi kitétel igazságának 
biztos tudatában sok chaszid szülő 
gyermekét még kis csecsemő korában 
eljegyzi és 14—15 égés korban a 
gyermekek egybekelnek, anélkül, hogy 
azelőtt egymást látták volna. Ezek a 
házasságok a legtisztábbak, mert hi
ányzik belőlük a durva szekszualizmus 
minden mozzanata és a nemi anima- 
liizmus finom testi-lelki 'erotikává 
szublimálódik. Ezeknek a házasságok
nak egyetlen bevallott élettani célja a
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születendő gyermek és erkölcsi alapja 
az utód, a „kaddis“  világrahozatala. na 
10-15 év elteltével a gyermekáldás el
marad, a ieieség, fájó szívvel bár, de az 
isteni végzetszerű terméketlenségtét be
látva, átadja helyét annak, akiben férje 
életének folytonosságát, a „kaddis“ -t 
biztosítva látja. A házasélet szentsé
gének martiromságá't tanítja a bibliai 
Sára, amikor gyermektelenségének 
kínzó fájdalmában Hágárt adja Ábra- 
hámnak, nehogy örökös nélküli száll
jon sírba. Es Sára példáját követik 
Lea és l<áchel is, amidőn a megbán- 
tódottság érzése nélkül ajándékozzák 
meg Jákobot Riihával és Zillpával. A 
bibliai ősanyák modern típusát ra j
zolja meg Burla „Bikdusah o ahavah 
(szentségben vagy szerelem) című 
novelMs kötetéinek első novellájában 
(Bikdusah - szentségben), Ebből az el
beszélésből igaz patriarchalis szellem, 
igazi biblikus légkör áramlik felénk. 
Emellett egyik hősének (a férjnek) 
előadásából a kabbala egész filozó
fiája kibontakozik előttünk.

15 éves volt Busza Rebeka, amikor 
Ch. Jákob feleségül vette. A boldog 
házasságot azonban Rebeka gyermek- 
telensége megzavarta, mert) t nem 
nyugszik bele abba, hogy a földi örö
möket kerülő Ch. Jakob a ,,kaddis“ 
reménye nélkül élje le életét. A szép
séges fiatal Szultánét választja k i Re
beka férje feleségéül és boldog öröm
mel engedi át férje „szent szerelmét“ 
annak, aki életcélját születendő gyer
mekével biztosítja. A kabbala filozófi
áját élő Ch. Jákob és a férje filozó
fiáját megvalósító B. Rebeka a „szent 
szerelem“  platói megtestesítői és Szul- 
tána ennek a légies házaséletnek tisz
ta szívű és salak tál an, élethű példa
képe. Csak angyal lelkű emberek ké
pesek erre az életre és Burla művé

szete ilyen földi angyalokat varázsol 
élőnk szép novella-gyűjteményében, 
amelyből a zohári életbölcselet isteni 
anyagfaiansága kápráztató ragyogá
sával ömlik bele a ma világának sö
tét érzékiségébe.

Ilyen érzékenyén finom jellemek a 
„Maaracht“  (harcok) c. novellának a 
személyei is, A főszereplők (B. Regina 
és Ch. GedaJJjaih) emberfölötti küz
delmei (maarachot), ritka lelkierőről 
tanúskodó lemondásai, példátlan ön
uralomra valló, szentéletű önzetlen- 
lensége a közönséges halandóik szá
mára szinte felfoghatatlanok és ennél
fogva lehetetlennek látszok. Burla v i
lága épen az emberileg érthetőién, 
gyarló képességeinket túlhaladó gon
dolatelemeket akarja elénk tárni. Nem 
hiába ajánlja az elbeszélést Bialiiknak: 
csak az ideák honában élő Bialikok 
érzik magukat otthonosan a kabbalis- 
táknak ebben a földtőim entes atmosz
férájában.

A föld vonzó erejének megszűnte, a 
nemi polaritásnak a nehézkedés tö r
vényköréből való kiesése jellemzi a 
kötet első két novellájának tér- és 
időfeletti tartalmát. Az utána követ
kező novellák (a könyv kisebbik fele) 
a valóság talaján mozognak és a, földi 
élet törvényszerűségeit tükrözik vissza. 
Két lélek vívja Búriáiban nagy harcát: 
az eszmék birodalmának hőse és a 
gyarló eszménytelen ember lelke üt
közik meg elbeszéléseiben. A könyv 
első felében a kellő világot mutatja 
be, azt a világot, amilyennek a költő 
szeretné látni, míg a második fele a 
való életet érzékelteti velünk, azt az 
életet, amely a valóságban megvan 
és amelyből az ember, szánalmas lel- 
kitörpeségénél és szellemi kiskorúsá' 
gánál fogva sohasem menekülhet.

Grózinger M. József
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K I S E B B  B Í R Á L A T O K
Vidor P á l: A zsidó cserkész első pró-

Bp, 1938, Régen vajúdik már a 
zsidó cserkészkönyv kérdése: régi 
törekvést valósítottak meg a zsidó 
cserkészvezetők, amikor lehetővé tet
ték Vidor Pál könyvének megjelenő 
sét. A mű azonban a hiányt nem 
mint cserkészkönyv, hanem mint h it 
tankönyv pótolja. Anyaga nem a sa
játos cserkészismeretek területéről 
való. Általános zsidó tudnivalók van
nak benne, az ünnepek, a liturgia, a

bibliai történet, a zsinagógái naptár 
köréből. Ezeket az ismereteket a zsi
dó fiúnak már a cserkészettől függet
lenül is tudnia kellene, csakhogy itt 
a cserkészet révén először kapja meg 
könyvben, jó magyar nyelven és ér
telmes fogalmazásban. Vidor Pál 
könyve ment minden nagyképűségtől 
és bántó kicsinyességtől. Ä cserkész- 
vezető érzi meg legelsőnek a nagv 
hiányt: nincs könyv, amelyre nyu
godtan rábízhatná a gyermeket, hogy'
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az hűséges vezetője és társa legyen. 
A hitoktató könnyebben teszi túl ma
gát a hiányon. Maga szedd össze az 
anyagot. A cserkészvezetők’ nagyré
sze azonban laikus és így ők maguk 
is a könyvre vannak utalva. Ezt a 
h iánypótló feladatot szépen teljesíti 
a Vidor-féie cserkészkönyv a vezetők 
és a cserkészek számára egyaránt. 
Közvetlen hangját, amelyet csak néha 
bont meg egy-egy prédi-kációs szó
virág, jó l ismeri a cserkész: a cser
készvezető szokott így beszélni a 
fiaihoz. A könyv cserkésztartalma: a 
bevezető fejezet a cserkész vallásos 
magatartásáról és egy hangulatos 
pénekesti tábori prédikáció. Az ün
nepek leírásában a Jómim Nauróim- 
nál (lelkiismeretvizsgálat:) és a Sebát 
hó 15-nél (természetszeretet) utal a 
megfelelő cserkészgondolatra. Mindez 
talán kevés egy cserkészkönyvben, 
de nem a zsidó cserkészet tehet' róla 
és nem Vidor Pál, hogy az általános 
zsidó tudnivalók megírását is a cser
készeknek kellett vállalni ok. M int
hogy a kiadvány cserkészkönyv igé
nyével lép fel, meg kell említenünk 
a könyv rendkívül alkalmatlan külső 
alakját. A magyar cserkészirodalom
ban aligha akad még egy nyollcadrét 
alakú könyv. Legalábbis nem azok 
között a művek között, amelyek a 
gyermekek kezébe kerülnek. Ahány 
Vidor-féle könyvet cserkészeknél lát
tam, az mind vagy hengernek volt 
csavarva, vagy felében összehajtva. 
Cserkészkönyvnél erre is ügyelni k e ll 

Takács Pál
Kallós Zsigmond: Zsídóhitűek a 

honszerző magyarok között. A szerző 
kiadása. Bpest, 1938. Kallós Zsigmond 
eddigi tudományos dolgozatai a hon
foglaló magyarok ősvallását kutat
ták. Az ősvallás nyomait véli felfe
dezni a magyar helységnevekben is. 
Újabb dolgozatában fölhasználja ed
digi kutatásainak eredményeit. Ezek 
alapján arra a föltevésre jut, hogv a 
régi magyarországi zsidóság törzse 
a zsidózó törökökből alakult ki. E zsi
dózó törökök vagy más szóval ka
barok vallása külső szertartásaiban 
eltért a magyarok ősvallásától. Ez a 
ritus-különbség a szerző szerint min
den egyes kabar telepedésű helynév
ben valami félek épen kifejezésre jut. 
Es ebből a fölismerésből vonja le a 
szerző hol közvetlen, hol pedig kerülő 
úton a föntebb említett megállapítá
sát. A dolgozat súlyát elerőtleníti a 
bevezetés éles polemikus hangja. Az ol

vasó az objektív tudomány mögött 
célzatos apológiát sejthet, K.. Z.

Henri Bergson : L ’energle spirituelle 
ssais et Conferances. Páris, 1936. 

Libraire Felix Aloan. 20. kiadás. 
Bergson időszerűségét jelen könyvé
nek 20. kiadása is beszédesen bizo
nyítja. Az itt összegyűjtött előadások 
és tanulmányok legtöbbje már hét
nyolc nyelvre lefordítva, különböző 
országokban kisebb füzetek alakjában 
napvilágot láttak. Nálunk „M etafizi
kai értekezések“  címmel több esszéje 
könyvalakban is megjelent. (L. Henri 
Bergson: Metafizikai értekezések.
Fordította és jegyzetekkel ellátta dr. 
Dienes Valéria. Budapest, Franklin 
Társulat.) A (két kötetre tervezett 
gyűjtemény Bergson azon módszer
tani, filozófiai és lélektani dolgozatait 
öleli fel, amelyekben az agg filozófus 
a szellemi energia (renergie spiritu
elle) problémáit tárgyalja. Huxley-elő- 
adásában (La conscience et la vie) 
a nagy filozófus tudományos portré
já t festi meg. A „L ‘ame et le corps“ - 
ban a lélek és a test, az anyag és a 
szellem viszonyát boncolgatja. „Agy 
és gondolat“ , vagy „egy filozófiai 
illúzió“  címmel a psych of iziológiai 
paralogizmusról értekezik. Az itt fel
sorolt három tanulmányban és a töh- 
bi (összesen hét) dolgozatban Berg
son filozófiájának egész vázlatát, 
megkapja az olvasó: főművémak prob
lémái röviden és világosan vonulnak 
fel bennük. Az olvasó ösztönző be
nyomást szerez, hogy Bergson mű
veit újból elolvassa. G. M. J.

Lazar Gulkowitsch: Die Grundgedan
ken des Chassidismus als Quelle sei
nes Schicksals (Ein Beitrag zum Prob
lem Idee und Leben). Tartu. 1938, 
A vallástörténet hullámzó pólu
sainak, az eszme és élet folytonos 
szembeállásának egyesítése a pró- 
fétizmus után csak a chaszidiznius- 
nak sikfärü'Dt. A chaszidizmusnak 
ezt az egységesítő módszerét mutatja 
be Gulkovits a chaszidikus ismeretel
méleti, metafizika és etika előadásával. 
A chaszjd fogalma, művelődéstörté
neti képe és kultúrfilozófiája problé
mája szemléletes elevenséggel rajzo
lódik elénk. A chaszid életvalósága 
kézzelfogható realitást nyer és a 
chaszidjkus gondolkodás kategóriái
nak finom boncolgatása a laikus ol
vasónak is biztos kalauzul szolgál a 
sokszor bonyolult életstílus megérté
séhez és a misztikus világlátás felfo
gásához. G M. I
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Héber
Haolom. Jeruzsálem, 5698, 47. sz.: 

J. A. Abadi Júsef Mejuczhasz írói arc
képét festi meg 7ü. születésnapja al
kalmából. — Aí. Ussischkin: A l Her
mann Zevi Spira. A 40 évvel ezelőtt 
meghalt heidelbergi egyetem tanárá
ról emlékezik meg. A híres rabbiból 
híres1 matematikus tanárrá lett Her
mann. Spira vetette fel először a Ke
ren Kajemet és a jeruzsálemi egyetem 
gondolatát. — NI. Waldmann: Hitab- 
dutó sei Felix Salten. A sokoldalú író 
öngyilkosságáról emlékezik meg és 
Saitenben a bécsi zsidóság mintaképét 
látja. — 48. sz. M. K,: Sáj Agnon bis- 
not haécah. Az 50. éves Agnont mu
tatja be, aki stílusának egyszerűségé
vel és mesterkéletlenségével a tegna
pot s a holnapot, a régit és az újat 
összeegyeztette. — A. J. Braver: Ag
non. Mekomo uzmáno, Goethe versét 
idézve: „W er den Dichter w ill ver
stehen, Muss in Dichters Lande ge
hen“  — Agnon szülőföldjének életfel
tételeivel közelíti meg az író lelkét. — 
49. sz. Josef Patui: Jalduto sei Herzl 
behmgaria. Herzl eszméi már gyerek 
korában érlelődtek meg a Dohány
templomban és környezetében, a szü
lői házban, ahol ugyan teljesen mo
dern .szellemben nevelték- de bősége 
sen volt alkalma a hagyományos élet- 
be is bepillantani. — 50. sz, Af, fíen- 
Fliezer: Ceror michtavim. A régi és a 
maii zsidószenvedés közit az a különb
ség; hogy régen azért gyűlölték a zsi
dót, mert az alkart lenni, ma pedig 
azért gyűlölik, mert nem akar az lenni.

Német
Der Morgen. 1938. szeptember. Ernst 

Simon: Israel und die Völker. Sala
mon Steinheim és Izrael Lipschitz írá
saiban kimutatja e két filozófusnál 
Izrael és a népek közötti kapcsolatra 
vonatkozó felfogásnak rokonságait. 
— Bertha Badt Strauss: Der Am 
Haar ez. E kifejezés változatos értel
mét világítja meg a biblia és talmud

könyveiben, az agadikus irodalomban, 
a chuszidiizmuís legendáiban, a leg
újabb kor cionista és újhéber nyelv- 
használatában. — Gusztáv Cohn: Neue 
Funde in Palästina. A palesztinul 
Sheik Ibrek helységben, az egykori 
Bet Searimban feltárt katakombák le
leteit ismerteti.

Olasz
Davar /955. március, Li Lerri: Les

sing és a zsidók. Az 1700-as években 
sokkal nehezeib|b dolog fiUoszemitiz- 
musról beszélni, mint ahogyan ezt a 
felvilágosodás koráról el képzelniük. 
Ezért áll o ly közel hozzánk Lessing 
mint a vallási türelem s különösen a 
zsidók iránti megértés hírnöke. Les
sing a német felvilágosodás legkivá
lóbb szelleme, mint ahogyan a fran
ciáé Voltaire. A vallás szerepéről való 
felfogásukban azonban lényeges kü
lönbség van kettőjük közt. Voltaire 
elveti a vallást, ment. szerinte a pol
gárnak szabadnak kell lennie a vallás 
és a nemzet kötelékeitől. Lessing v i
szont minden vallásit egyformán ér
tékesnek tart. És hogy bebizonyítsa, 
hogy bármely fajhoz, bármely vallás
hoz tartozók közt lehetnek kiváló 
emberek, megírta A zsidók c, vígjá- 
íékát, uajd a Bölcs Nátánt. A zsidók 
c. vígjáték főszereplője az első mű
velt és rokonszenves zsidó, aki ke
resztény író művében szerepelt. Itt 
még csupán egy nemeslelkü zsidót 
mutat be, míg később a Nátánban már 
az egész zsidóságot egyenlő értékű
nek minősíti a keresztényekkel és mo
hamedánokká!. Az egész műből a sze
retet árad. Náthán maga a legmaga
sabb rendű szeretetnek a kifejezője. 
Sokan tagadták Lessing filoszemitSz- 
musát, mert vallási türelmessége a 
muzulmánokra is kiterjedt. Filosze- 
miifiizmusa azonban kétségtelen. A 
Bölcs Nátánban a zsidóság nemessé
gét akarta bemutatni s a világ előtt 
elsőnek derített fényt vallásunk leg
szebb földi igazságára: a Szeretetre.



Arany János irodalmi és nyomdai műintézet rt. Műszaki ig.: Richter Márton
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