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»Ime, népem leányának fohásza hallatszik messze ország-
ból: vájjon az Örökkévaló nincs-e Cziónban, avagy királya 
nincs-e többé benne?! Bizony nincsen balzsam Gileádban a 
mi sebeinkre, mert fölszállott a halál ablakainkba, bejött a mi 
szegény testvéreink házaiba, hogy kiirtson gyermeket az utczáról, 
ifjakat a piaczokról, és úgy esett az ember hullája, mint a 
pelyva a mező szinén, s mint a kéve az arató mögött, és 
nincs, aki összeszedi.* 

A multak sötét gyászából hangozik felénk a sirató pró-
fétának eme jajkiáltása, de irtózatos valósággal elevenedett 
meg a mi napjainkban is, a mi ajkainkon is. Amerre emberi 
szivek dobognak, ahonnan még ki nem halt az emberiesség 
végső szikrája, ahol a részvétnek utolsó könnye ki nem 
szikkadt még a szemekből: ott az irtózat és a megdöbbenés, 
mindenütt a nagy világon gyászfátyollal borítja le a szeretet 
álmodásának fenséges ideálképeit. Izrael százados siralma 
reszket újra végig a fold szinén, és az igazság eszméjének 
szoborképét megrendíti talapzataiban. Izrael kiontott vére 
ömlik szerteszéjjel és < tt< ] a lator kezek által kiontott piros-
ságtói szégyenben és gyalázatban gyullad ki az emberiség 
arezulat ja . Izrael halálhörgése sikolt a testvérgyilok alatt, és 
ez a sikoltás a bibliának égető bélyegét nyomja reá az újra 
föl támadt Káinra, aki elátkozott gyűlöletével még mindig 
r eá tö r az ártatlan A In •1 re; ennek a rémséges sikoltásnak 
szelek szárnyán szálló panaszos hangjai rezdülnek végig az 
ég felé szárnyaló sóhajtásban: >011 miért hogy aggodalomban 
kell járnom az én gyűlölőim szorongatásainak közepette, én 
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Istenem?!* Ez a siránkozás szántja végig a mi sziveinket is 
azokért: akik életükkel fizettek egyedül azért, mivel Izrael 
tiszta hitét vallották — és a búsongó képzeletnek gyász-
röpülésc messze visz bennünket az északi légkör forrongással 
teli országába, a fagyos Oroszország sok zsidó községébe, ahol 
a rendületlen honszerelem és a legdicsőségesebb isteneszmének 
kettős vértezetével ékített testvéreink éltek, és ime, egyszerre 
csak Szibériának minden fagyossága, minden kegyetlensége és 
rémsége az emberi szivekbe költözött, és a lelkekbe épp annyi 
keménység, mint azokba a fejszékbe és dorongokba, amelyeket 
reájuk csaptak, amikkel ellenük törtek. És a mi könnytől 
fátyolozott szemünk újra meglátja Ezekiel próféta rémséges 
látományát: síkságokat, városok utczáit, telve halottak csont-
jaival, amelyek beborítják az irtózat térségeit telistele, és 
csöndülő füleinket megüti a halálsóhajtás; a megcsonkítottak 
fájdalomkiáltása, a haldoklók jajongása, a temetők hantjának 
dübörgése, anyáknak zokogása: »Oh jaj a gyermekeim! óh jaj, 
az én gyermekeim széjjel lettek tépve« és árva gyermekeknek 
siralma: >Oh jaj az én édes apám! Oh jaj, az én édes anyám 
gyilok alatt vérzett!* 

• De vájjon csakugyan pusztán Izrael gyásza nyilvánul-e 
meg abban a hóhérmunkában, amely a közeli napokban 
Izraelban dúlt,, és pusztán felekezeti siralom-e az, amely 
bennünket gyászra szólít?! Kimerül-e az elszörnyüködés vihará-
ban, a részvétnek fölzúduló áradatában a gyásznak minden 
tanúsága a mi számunkra?! Nincsen-e ezekkel a megújuló 
borzalmakkal szemben, a világnak más feladata, minthogy 
könyöradományokat gyűjtsön és hangos méltatlankodással 
adjon kifejezést érzelmeinek?! 

Mi mélységes hittel valljuk, hogy Izrael gyásza, bár 
vérben és életben csupán az ő hitének követőit érte: az 
emberiség gyásza, és a mi sorsunkban az emberiség lelki-
ismerete dobban meg eleven, hatalmas erővel. Izraelt érte a 
baltacsapás: de Izrael az emberiség szive, és beteg akkoron 
a világszervezet is, amikor ez a sziv van megsebezve. Fennen 
hirdetjük azért, hogy hazugság még mindig a szeretettel való 
vakmerő kérkedés; vértanú meggyőződéssel prédikáljuk, hogy 
a prófétai álmodás, a zsidó írás lángszelleme még mindig ott 
lebeg a társadalom szeme és lelkiismerete előtt mint be nem 
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váltott követelés, mint feladat, amely még mindig várja a 
megvalósítást. Es ha van ír, ha van vigasz, amely balzsam 
lehet a mi sebeinkre, a mi gyötrelmeinkre, úgy az a mi szen-
vedéseink tengeréből ama kristálygyöngyként fölmerülő tanulság? 
hogy a mi vérünk hullása jelzi a világosságnak ama ösvény-
csapását, amelyen az emberiség a mi vértanúink tetemein 
által fog vándorolni mindaddig, amiglen valóra válik Izrael-
nek félreértett, meggyanúsított és tőle kölcsönbe vett tanítása 
az igazi szeretetről. 

Mindaddig, amig Jákob szemeiből ki nem szikkad három 
könnycsepp, addig nincs megváltva a világ. Mert amiképpen 
egy kicsiny vízcsöppecskében nem pusztán a magunk arcz-
vonásai tükröződnek vissza, hanem az egész környezet, erdők, 
fák, hegyek és völgyek, azonképen Jákob hármas könnycsepp-
jében nemcsak Izrael sorsa visszafénylik, hanem az egész 
földi társadalomnak haladása, fejlődése, avagy lankadása és 
visszaesése. 

Jákobnak könnye visszautasíthatatlan bizonysága annak, 
hogy Izrael sorsával az emberiség erkölcsi lényege függ össze, 
hogy Izrael jelen gyászával az emberiség erkölcsi sülyedése 
van összekapcsolva. 

Mikor Jákob, az ősatya, fivérének Ezsaunak haragja elől 
menekülni volt kénytelen, ott az ő vándorútján, ahol a nap-
szállta utóiérte: pihenni tért, és ekkor egy csudálatos álmot 
látott. Létrát, amely a földet az éggel összekötötte, és ezen 
a létrán angyalok jártak fel és alá, és a létra csúcsán Isten 
látománya sugárzott. De fölébredt a büvöletes álomból, és 
látnia kellett a borzalmas valóságot, a sivár vadont, amely 
körülvette. Akkor — így mondja egy régi mondának meren-
gése — az ősatya halovány ar<־zán három könnycsepp gördült 
alá. Az egyik konnwt önmagáért, zaklatott életéért hullaj-
totta, a másodikat álmain !k י !omlása miatt, a harmadikat 
Ezsau test véreért. 

Jákob eme három köm! vében Izrael örök gyásza és az 
emberiség siralma is visszatükröződik. A saját testvérei elől 
menekül mindig, embertársai !zok, akik hazájából elüldözik. 
E> ha álmot lát. eszményi álmndást, hogy a földi szenvedély 
egybekapcsolódik az örök égi irgalommal, hogy közel az idő, 
amikor angyali erények >/:ílli!:׳k alá az égből a földi küz-
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delmek színterére, és a földi tökéletesbedés jótékony nemtői 
mennybéli magasságba törnek, és hogy az Ur az, akinek örök 
irgalmú törvénye ott lebeg az emberiség előtt mint követendő 
eszménykép, — akkor mindig föl kell ébrednie Izraelnek, és 
az ősi sóhajban kitörnie: *Milyen rettenetes még mindig az. 
emberi törekvések színtere, még mindig csak templomok emel-
kednek, és szertartások uralkodnak — de a vallásosság lényege, 
az igazi szeretet még mindig a gyűlölet homályába vész.« 

Az *életéért hullajtja első könnyét Izrael. 
A puszta, mezítelen életét kellett féltenie minden idők• 

ben Izraelnek testvérei gyűlöletétől. Azt az életet, amelyet, 
mivel egyedül az Isten adott, nem is szabad másnak elvennie 
az embertől, csakis az Istennek. És a haladásnak, a világos-
ságnak büszke századait az őskorok vad állatiasságától első 
sorban az a vívmány különböztette meg, hogy az emberi élet 
drágább lett, és biztossága szilárdabb alapokra lőn lefektetve. 
Mennyi vér patakzott a föld színén, mennyi könny omlott 
megszámlálatlanul, amíg a világon derengeni kezdett a pró-
fétai megismerésnek első fénysugara, hogy az emberi lélek az 
Istennek világossága, hogy a legfelső lépcső abba a csudás• 
magasságba, amely a szeretetnek messiási birodalma: ember-
társunk életének megbecsülése. 

Nincsen is drágább kincse ezen a földön az embernek r 
mint az élet. Rajta csügg, mint a permencze az orsószálonr 
minden öröm és minden földi üdvösség. Ha ez a gyöngyszál 
szétszakad, minden fény a sírverembe, a porba hull menthe-
tetlenül. Még a koldus, a hajléktalan nyomorult is úgy belé• 
kapaszkodik még az ő fájdalmainak közepette is az élet reiné• 
nyébe, mint az a vergődő bogár a szalmaszálba, amikor a 
folyam sodró áradatjába esett. A beteg is imát rebeg vér• 
telen ajkaival a halálos árnyék közelgésekor életéért, az aggas-
tyán is félti létének elmúlását. 

Az állat is érzi ösztönével az élet nagy becsét. Ha az 
őzre ráfogod a puska csövét, megriadtan menekül, és ha. 
sebet kapott: erdő sűrűjébe fut, és gyógyfüvet keres a halál 
ellen. Mikor az őszelőnek sivító szele először harsog fel a tar 
mezőknek rőt avarján: a vándormadár útra kél, szalad a fagy, 
a gémber elől, mert életét félti pihés tollazatának melengető 
burokja alatt, és ennek a vágya készteti arra, hogy szembe• 
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tzálljon az operencziák golfáramának hőfokával, avagy az égbe* 
ayúló hegyóriások légkörének hirtelen támadt hózivatarával, 
X légben kerengő karvalylyal, az ölyüvel, amely mélységek és 
«akadékok fölött terjeszti ki sötét szárnyait. 

Ám az állat nem ismeri azt a csudás érzelmet, amely 
m. embert kétszeres erővel fűzi az élethez, amely a halál 
kftzelgését borzalmak borzalmává teszi, egyedül az ember 8zá-
itára: a halálsejtelmet. A gondviselés megkímélte az értelmet-
tei állatot az öntudattól, a halálnak ismeretétől. Amikor az 
ék)m csöve megvillan fölötte, nem tudja, hogy mi lakozik abban 
a kicsiny fekete űrben. Amikor kötélen vonszolják a vágóhídra: 
sem agyához, sem szívéhez nem férkőzik közel a halálos féle-
lemnek szörnyűséges borzadálya. 

Egyedül a sápadtképű ember az, akinek számára magá-
nál a halálnál is irtózatosabb kinlódás a halálnak sejtelme, 
az az érzés, amely azon a szűk mesgyén jelentkezik, ahol az 
elmúlás közelsége szembe kerül az élet vágyával. Oh, nem a 
halál perczének fájdalma az, nem az elmúlással járó gyötrelem 
az, amely a végső árnyak közelgésekor dermedéssel fogja el az 
emberi szívet. Hiszen az életnek magának összehasonlíthatat-
lanul nagyobb fájdalmai vannak, mint a halál órájának, és az 
orvosi tudomány már régen megállapította, hogy az elmúlás 
a legtöbb esetben átszenderülés, csöndes, kínok nélküli elvonu-
lás a földi térről. Kérdezzétek meg csak azt a halálos ágyon 
fekvő testvéreteket a halál közvetlen közelgésekor, amikor a 
szemében megcsillan a túlvilági sejtés: Mondjad, testvérem, 
fáj-e valamid, érzesz-e valamelyes gyötrelmet? és meglátjátok 
azt fogja válaszolni: »Nem érzek semmiféle fájdalmat, semmi 
kínt.« 

Az a borzalom, az a rettegés, amely a halál órájában 
a haldokló üvegesedő szemeiből mintegy segélyt keresve mered 
reánk: nem a fájdalomról való panaszkodás tehát. Nagyobb, 
sokkalta nagyobb kín az annál. A halálnak sejtelme az. 
Az ismeretlentől való félelem. Olyasvalamit lát az a távozó, 
búcsúzó embertárs, amelyet mi az egészségnek, az életerőnek 
idejében sohasem látunk igazán. Látja a rideg sírvermet, 
amelybe teste le fog szállni. Irtózat fogja el, ha reá gondol 
a férgek hazájára, amelybe örök fekte lészen. Es azután meg-
borzasztja az a nagy kérdés, amelyet meg nem fejtett még 
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senkisem: Mi van a síron tűi ? bűnöknek bűnhődése, kárhosftly. 
jutalom, öröm-e? Röppenni készülő lelkén átsuhan a gyötnir 
mes aggodalom: >Mi lesz az én gyermekeimmel, ha én m f 
haltam? Ki fog róluk gondoskodni? éhezni fognak-e? fázni-eF 
Szerencse vár-e reájuk, avagy gond és fáradalom?* Ezek a 
gondolatok azok, amelyek egyedül az ember számára témáik 
olyan végtelenül irtózatossá a halálnak perczét. 

Azért válik hát bitor Káinná az olyan ember, aki 
ezeket a gyötrelmeket embertársa számára meg tudja szeresai* 
Aki azt veszi el testvérétől, amit neki többé vissza sohieri 
adhat: az életet, az Istennek adományát. 

Egy megindító történet járta be a múltkoriban a lapo-
kat. Délfrancziaország egy városába állatsereglet érkezett, 
amely esténként oroszlánok és tigrisek mutatványaival gyö• 
nyörködtette a város közönségét. Egyik előadás után, amikor 
a néptömeg kiáradt az arénából, egy anya a tolongásban el• 
veszítette maga mellől négyéves kis leánykáját. Hiába kereste, 
nem akadt reá. A kis leány a czirkuszban maradt, s mikor 
látta, hogy sötétség veszi körül, egy oroszlánketreczbe bujt, 
hogy ott töltse az éjszakát. Reggelre kelve, az őrök saját* 
ságos jelenetet láttak• A kis leány épen, sértetlenül feküdt a 
ketrecz alomján, s körülötte az oroszlánok kedveskedve nyaló• 
gatták kezét, arczocskáját. Azután nyugodtan engedték, hogy 
védenczüket az őrök a ketreczből kivegyék 6 anyjának 
visszaadják. 

Az orosz bakók kegyetlenebbek voltak a vadállatoknál. 
Halálra marczangolt gyermekeket vetettek anyák ölébe, halott 
apákat és anyákat fiaik, leányaik tetemei mellé. A halálféle-
lemnek, a halálsejtelemnek kinzó garádján mentek által a mi 
testvéreink közül a messze orosz földön százan és ezren. 
A halálsejtelem száz vizióval tépte darabokra az ő martir 
lelküket. Amikor a zsinagógákba menekültek, és a tóra födözd 
szárnyai alatt kerestek menedéket: a vért szomjazó tömeg 
máglyahasábot rakott a templom alá, és azok a szerencsétlen 
áldozatok hallották a lángok suttogását: el lehet-e képzelni 
azt az irtózatos sikongást, hördülést, amely betöltötte az 
Isten házát?! Es ez a vérengzés a tudomány, a fölvilágoso• 
dás sokat magasztalt századában történt. Nemcsak a törne-
gek, de a hatóságok, a rend fenntartóinak hozzájárulásával• 
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Azért hullatja Izrael az ő második könnyét is, mert 
évszázadokon át melengetett álmai széjjelfoszlottak újból, 
mert az igazság bizony nincsen még az úton, mert a mi fel־ 
adatunk még mindig a vértanúság, mert még mindig nincsen 
nagyobb vitézség és nagyobb bátorság annál, mint zsidónak 
lenni, és Izrael hitéhez tartozni és mellette rendületlenül ki-
tartani, a hősiességnek sokalta nagyobb fokát igényli, mint 
bármely más felekezet igazságait vallani. Izraelnek vértanú 
sorsa az emberiség és az emberiesség erkölcsi sülyedésének 
letagadhatatlan, szomorúságos bizonysága. Testvéreink, vér-
rokonaink szenvednek ami közelünkben, kenyerüktől meg-
fosztják őket, útszélre tesznek ki ártatlan árvákat, házaikat 
szétrombolják, vagyonukat közprédává teszik, fejszével, gyi-
lókkal rohannak reájuk — s ha az emberiség szózata a világ 
hatalmasainak törvényhozó gyülekezetében jogért és igaz-
ságért emeli föl hangját, a diplomáczia könnyedén vállat von, 
s az önálló vámterületről perorál! Óh az a kivert eb, amikor 
fájdalmasan vonit, és segítségért nyöszörög, — társára akad, 
amely segítségére siet, csak az ember nem akarja testvére 
jajszavát meghallani! 

Zsidó könny patakban omlik, zsidó vér pirosra festi a 
vándorok országútjait — Izrael könnye álmai széthullását 
siratja újra, csakúgy mint évezredekkel ezelőtt. 

» » 

Üldözték, kergették Izraelt mindenkoron, minden idő-
ben. Talán maga a szentírás is azért hasonlítja olyan gyak-
ran az őzhöz, mivel mint az erdők sűrűjének ezt a védtelen 
lakóját, úgy kergette a mi népünket is unos-untalan az embert-
vadászó per.verzus szenvedély. Nemcsak az írásnak, nemcsak a 
> könyv «-nek népe Izrael, hanem egyúttal az üldöztetés népe 
is. 08-Bómának földjén, ha haragos volt a caesar — zsidó-
vér folyt a czirkuszok porondján. A középkorban, ha száraz-
ság verte a réteket, a zsidónak kellett könnyével nedvesítenie 

H 

honának rögeit. O volt a szárazság okozója, ő volt a rot-
hasztó esőnek előidézője. Mentek ájtatos seregek fölszabadí-
tani a szent sírt, lovagköpenyükön a kereszt, a szeretet jel-
vénye, s amerre mentek: csülökig gázoltak a lovak zsidóvér-
ben. Aggot és védtelen csecsemőt, férfit és asszonyt nyársra 
húztak, elevenen eltemettek, a tórának máglyatüzet szántak 
— ma is a zsidó oka minden bajnak, szabadságvágynak, az 
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elnyomott néptömeg szenvedélyeinek. Ma is a zsidó a nyomott 
gazdasági viszonyok okozója, ma is ő a rossz termések boszor-
kányidézője, a gabonaárak csökkenésének bübájlatos varázs• 
lója, talán a tyúkok is a zsidó miatt tojnak kevesebbet az 
idén. De balhit és babona, gonoszság és rágalom, ármány 
daczára, sem az ősidőkben, sem a kereszt rémuralma alatt, 
sem ma: Izrael nem dobta magát a kétségbeesés karjai közé, 
nem csüggedett, hitét nem veszíté el sohasem, s az ő tórájá-
ban egy magasztos eszme volt fölírva, és ez az eszme bele-
égette magát a lelkébe izzó tüzlángolással, hogy elérkezik 
majd az emberszeretet dicsőséges korszaka, amikor az erőszak, 
a jogtalanság, a durvaság meg fog szűnni, Istennek országa 
sugaras glóriában fölragyog, és mindenek elismerik majd a 
szeretet igazi Istenét: Izrael Egyetlenét. Késik, késlekedik ez 
a korszak, de az emberiség halad az igazság ösvényén fel-
tarthatatlanul: jönni fog a Messiás! 

Addig pedig, minden újabb csalódás után, Izrael harma• 
dik könnycseppje az. igazság ösvényéről letántorodott emberi-
ségért hulL Az emberiségért, amely meggyaláztatott akkor, 
amikor Izrael vérében fürdött az orosz hóhér pribékek 
serege. 

Messze keleti földön csudálatos rege termett: száz 
hegyóriás övez . egy sziklaóriást meséknek országában. A lábai-
nál örökzöld pázsit virul, és egy bűvös tengerszem, amely 
olyan kék, mint a felhőtlen égbolt. Liliom és rózsa fakad a 
hegyoldalon, és az erdei patak moraja úgy hangozik a köze-
lében mint az aeolhárfa lágy pengése. A szikla repedéseiben 
lakozik a szürke rege, olyan mint egy árva leányka ajkain 
egy szomorú ének. 

Örökké viruló kert van elrejtve a hegy méhében. Abban 
lakoznak a szeretetnek irgalmas nemtői. Csodás virágok nyil-
nak abban a tündérkertben, amelyet egy zergecsapat őriz, 
hogy halandó ember tönkre ne tegye veteményét Mint a 

m 

frissen hullott hó olyan fehér a zergecsapat, és vezetőjük egy 
tündöklő zergebak. Annak a homlokán aranykorona csillog. 
Es ha a gonosz fekete vadászok gonosz szándékkal közeled-
nek a kerthez, akkor a zergék köveket görgetnek alá a szikla-
meredélyről, és villámok czikkáznak a zergebak homlokáról. 
Ha rálőnek: akkor halálverejtékének forró csöppjeiből varázs-
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növények fakadnak: vérpiros rózsák. Meggyógyul ettől a meg-
sebesült zerge, de a vadász a mélységbe pusztul. Azért rálőhet-
nek a fekete hadak, de meg nem ölhetik, mert neki őriznie 
kell a bűvös kertet, amelyben töméntelen arany és ezüst van 
rejtve a hegyodű méhében, annyi, hogy hétszáz kocsi sem 
tudja azt elvinni, de amely egykor mind az embereké lesz. 

Izrael sorsát példázza ez a csudás mese. Magas hegyen 
Izrael tanainak tündérkertje virul, kincs és arany tömén־ 
telen, amely egykoron az emberiség közkincse leszen. Benne 
csudás virágok, az emberiség ideáljainak hajtásai. Izrael az a 
hófehér zerge, amely őrzi ezt a kertet. A tóra az aranykoro־ 
nája. Fekete vadászok, fekete banda tör reá, hogy széttaposa 
kertjét, hogy agyonlőjje a védőzergét. De rálőhet az ellenség: 
vérpiros rózsák fakadnak menekülő útján, ettől meggyógyul, 
új erőt kap. Meg nem ölhetik sohasem. Mert az ő hivatása 
csak akkor fog véget érni, ha a tündérkert liliomaiból min־ 
den emberi szivén ott virul majd á szeretetnek egy-egy hófehér 
liliomszirma. Eönnyár és vértenger között imádkozunk ami 
vágyaink teljesüléséért, Izrael három könnycseppjének elapa-
dásáért, magunkért, álmainkért, és az emberiségért! 

Budapest. D R . K I S S ARNOLD. 

SCHWEIGER MARTON. 
1834—1905. 

Scliweiger Márton az épen lefolyt év utolsó napján 
!)okövetkőzett )niláIával felekezeti közéletünk egyik kimagasló 
alakja dőlt ki az új magyar Izrael megteremtőinek• díszes 
sorából. Az orsz. iroda, az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő-
bizottságának, az izr. tanítóképző-intézetnek egy emberöltőn 
át elnöke volt. ]Sem volt sem a harcz, sem a kezdeményezés 
embere, de élt benne a tudás és a mások képességeinek mély 
és igaz tisztelete és ez képessé tette őt arra, hogy mindezeket 
a díszes állásokat méltóan képviselje. Mások érdemeivel magát 
sohasem díszítette, azokat készséggel elismerte, a kijelölt 
úton egyenesen és buzgón haladt előre, hogy azokat az ügye-
ket. melyek reá bízattak, egyszerűségével és a jó iránt táp-




