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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, 
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Keresse az üdvöt, fáradalma bérét — 
Bizony, bizony ez is Isten adománya. 
Boldog, aki vigan tölti el az éltét. 
Csak amit az Isten alkotott, marad meg, 
Egyedül csak annak nincs múlandósága, 
Nincs mit hozzátenni, sem elvenni abból, 
Műveit az ember félve megcsodálja. 
Ami most lett: rég volt, s ami lesz: nem uj az, 
Föltámad az elmúlt ujratörekvéssel. 
Mást is láttam én még a nap alatt, itt lenn, 
Hogy szemem a földön megjártattam széjjel, 
Az igazság helyén gonoszságot láttam, 
Es a jognak helyén igaztalanságot — 
S azt gondoltam: majdan megitél az Isten 
Igaz és rossz embert, az egész világot, 
Idők jönnek majdan, sor kerül reájuk, 
Hivém, hogy az Isten tervét végrehajtja — 
S hogy az állatéhoz oly hasonló sorsa: 
Isten majd az embert megtanítja arra. 
Most már bizony látom: mindenben egy sors vár 
Az emberre csak úgy. mikép a baromra, 
Úgy hal meg az egyik, amikép a másik, 
Egy lehellet lakik ember- s állatorrba. 
Embernek előnye állat fölött nincsen, 
Oszló pára minden, hiúság és semmi, 
Egy helyre tör minden: földnek a porába, 
Porból lettünk minden, s porrá kell majd lenni. 
Ki is tudná bizton; hogy az ember lelke 
Magasba száll egykor, túlvilág hónába?! 
S hogy a barom lelke a föld martaléka, 
S az száll pusztán egykor majd a sír porába?! 
Azért hiszem én azt, — egy üdvösség van csak: 
Vigalom az ember fáradalma bére, 
Örömet keressen küzdelmei árán, 
Ez lehet csak léte biztos osztályrésze. 
Mert hogy mi lesz majdan ? ki fejti meg néki ?! 
Sirontúl látásra hol van vezetője?! 
Ki lebbenti néki föl a titkos fátyolt: 
Hogy túl a koporsón lesz-e jövendője?! 
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