
IRODALMI SZE3ILE. 292 

ságtói áthatott verse nemsokára önkéntelenül átmegy majd a 
köztudatba. A pesti izr. hitközség elavult magyar egyházi 
dalai helyébe a Patai József versei nagy részét vette át és 
zsinagógánkban ezek szövegén épülnek majd az ájtatóskodók 

A kötet díszét belső tartalma mellett nagyban emeli a 
számos hangulatos és művészi ízlésről tanúskodó rajz. Ezek 
közül igen megkapó a Lakos Alfréd czímrajza. A könyv bizo-
nyára megteszi majd a maga útját és nagyban hozzájárul majd 
félreismert és félremagyarázott zsidóságunk megismeréséhez. 

Budapest. __ DR. W. M. 

I R O D A L M I S Z E M L E . 

Dr. Samter N. műve: *Judentaufen im XIX. Jahr-
hundert« (Berlin, 1906) aktuális és szomorú thémát tárgyal, 
melyről más helyen szólunk majd. Itt csupán mint irodalmi 
terméket mutatjuk be. Szerző, német lévén, nem beszél hasból, 
hanem a tények alapján. Ezeket nagy tudással és még nagyobb 
szorgalommal gyűjtötte össze az irodalomból és a következő 
hét fejezetben tárja fel: 1. Miért keresztelkedtek ki a zsidók? 
2. A kikeresztelkedés elleni eszközök és mit szól ezekhez az 
állam ? 3. Hivatalos és félhivatalos zsidókitérítés. 4. A misszió 
munkája. 5. Mit ért el a misszió ? 6. Kikeresztelkedések. 7. Mi 
a teendő ? A művet két függelék zárja be, melyek közül az első 
statisztikai táblákat tartalmaz, a második pedig felsorolja azokat 
az iratokat, melyek a kereszténységet az igazságnak meg-
felelően mutatják be. Samter müvét meleg zsidó szívvel írta 
és ezt a czímlapon »Cum ira et studio« jelszóval jelzi. A német 
viszonyokról természetesen alaposan tájékoztat, az orosz, len-
gyei. magyar viszonyokat is felöleli, de nincs teljesen infor-
málva, különösen rólunk. Jellemző, hogy a német kultura 
körén kívül eső országokban (Franczia־, Olasz-, Angolország, 
Amerika, Kelet stb.) a zsidó hitehagyás nem grasszált• 
Az (inkéntes (legalább külsőleg önkéntes) kikeresztelkedések 
klasszikus hazája a német- és az osztrák-magyar birodalom. 
Első helyen Bécs áll. Oroszország kisebb-nagyobb nyers erő-
szakkal dolgozott és dolgozik. 

* 

Wüusche A., az ismert midrasfordító és termékeny fr* .̂ 
összegyűjtötte több folyóiratban megjelent közleményeit a 
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biblia esztetikai méltatásáról, kiegészítésekkel és simításokkal 
vaskos kötetben bocsátotta közre e czímen: »Die Schönheit 
der Bibel.« 1. Band: »Die Schönheit des Altén Testaments« 
(Leipzig, 1906). Az anyagot 15 fejezetre osztja, melyek közül 
kiemeljük a következőket: A bibliai iratok szépségéről álta-
Iában (1. fej.); a történeti és költői részletek szépségéről (2. és 
3. fej.) A másai (parabola és mese), a gyász• és gúnydalok 
szépségéről (7., 9., 10.). A 14. fejezet a Luther-féle bor, ének 
és asszony szerepéről szól, melyet ezek a biblia költészetében 
játszanak és az utolsó, a legfontosabbak közé tartozó, a biblia 
jelentőségét a képzőművészetekben ismerteti. Felette érdekesek 
a nagy költők és írók (Goethe, Schiller, Heine stb.) idézett 
nyilatkozatai a bibliáról. A biblia mérhetetlen hatása, mely-
hez fogható nincs a világirodalomban, nemcsak szentségén, 
hanem költői szépségén is alapszik. Igazi népolvasmány, amely 
az ókortól a jelenkorig ellenállhatatlanul vonzotta az embe-
reket. W. ezt a bűbájt keresi és mutatja fel, amennyiben 
kikutatta. Az egyes fejezetek nem állanak ugyanazon a szín-
vonalon, de valamennyit ugyanaz a lelkesedés diktálta. 

* 

A Kahana-féle gyűjteményes héber bibliakommentárból 
az imént jelent meg a Dániel könyve, Lambert, párisi szemi-
náriumi tanár magyarázatával (1. Irodalmi hírek) és az aram 
részek héber fordításával. A bevezetésben L. röviden ismerteti 
a kritikai nézeteket a könyv keletkezése koráról és kétnyelvű-
ségéről. A szerzőség évét 165-re teszi és az utolsó részt tolda-
léknak tartja. Az aram nyelv használatá onnan ered, mert a 
babyloniai udvar és az ott nevelt ifjak felemlítése után a 
helyzetnek megfelel az aram nyelven való folytatás, Hisz 2, 
4 igy végződik: beszéltek a királyhoz aramul. A fordítás a 
régibb héberségre törekszik és sikerültnek mondható. Dániel 
maga természetesen itt-ott más szót használt volna. 

* 

Dr. Neumann Ede megírta nagyhírű apósa, Kayserling 
Meyer életrajzát, amely részben az IMIT. 1906. Evkönyvében 
látott .napvilágot és most külön is megjelent: Kayserling. 
Életrajzi vázlat (Budapest, 1906). Az 1905-ben elhunyt és 
fővárosunkban 34 évig működött rabbi általánosan ismert 
személyiség volt, de azért életének első felét a legtöbb olvasó 
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eddig nem ismerte, mert Kayserling־ mögött már jelentékeny 
mult volt, midőn 42 éves korában a pesti rabbiállásra meg-
választatott. Neumann melegséggel és szeretettel vázolja a 
nagy tudós és lelkes pap életfolyását gyermekkorától haláláig, 
de tisztán a való tények alapján és minden túlzástól menten. 
Egyszerűen és lelkesen adja elő a tényeket, Kayserling egy• 
szerűségéhez és lelkességéhez méltóan, az ő szellemében. Szol-
gáljon a feltárt gazdag élet mintaképül és buzdítsa a nemes 
példa a jelei) és jövő nemzedékeket. 

K O H E L E T H . 
III. FEJEZET. 

Ideje megvan mindennek a földön, 
S az ég alatt is minden jelenségnek — 
Jő idő: születni, 8 idő jő: meghalni, 
Egyszer magot vetnek, máskor meg kitépnek, 
Van idő: ölésre, s idő: gyógyitásra, 
Van idő: döntésre s újra építésre, 
Könnyhullajtására, s kaczagó jókedvre, 
Jő idő a gyászra s tánczban feledésre. 
Köveket dobunk el — máskor meg fölszedjük, 
Ölelkezünk tán ma — s lankad karunk holnap, 
Lázban keresünk ma — majd ismét tékozlunk, 
Mit ma megőriznek: holnap sutba dobnak. 
Van idő: szakgatni, s varrásra is jő nap, 
Hallgatás most bölcsebb — s máskor jobb beszélni, 
Van idő szeretni, s van idő gyűlölni, 
Van idő csatázni, s idő békén élni, — 
S mi haszna van mégis annak, aki fárad? 
Minden kínlódásból mi .a nyeresége? 
S mit az Isten küldött: láttam mind a kínt én, 
Hogy az ember lelkét vele összetépje. 
Mindent idejében jól alkotott Isten, 
S nincsen oly rejtélye az egész világnak, 
Melyet elzárt volna az Úr mielőlünk, — 
Csak az Isten müve marad titkok titka, 
Messze esik annak ismerete tőlünk, ff / 

Hogyan alkotott 0 kezdettől a végig. 
Azért megismertem: nincsen is jobb annál: 
Minthogy örvendezve mindabban az üdvben, 
Mit a sorsunk nyújthat — teritett asztalnál, 
Teli serlegekkel viduljon az ember, 




