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örög irodalomtörténetük keretében
a Croiset testvérek tartalmasán
méltatják Plutarchos írói, külö
nösen életrajzírói működését.
Összefoglalta — úgy mondják —
müvében a hellén régiség töké
letes képét s annak egyszerű és
vonzó formát adott, mely ki
válóan alkalmas arra, hogy azL megismertesse és
megszereltesse. Hivatott magyarázója volt a hellén
múltnak, történetének, vallásának, erkölcsének, tudo
mányának. Ezt a múltat pedig nem magyarázta mint
valami holt dolgot ; ellenkezőleg mély meggyőződés
sel arra törekedett, hogy azt a jelenhez közelítvén,
folytonosságét éreztesse.
ily szellemben indítjuk mi meg e kiadványunkat,
a Zsidó Plutarchost. Ismertetni akarjuk nagyjainkat
munkájukban és közéleti szereplésükben ; fölmutatni
a ragaszkodást, mellyel eszményeiket és a szeretetet,
amellyel népüket szolgálták. Nem idealizált képeket
akarunk adni, hanem a való élet embereit bemutatni,
akiket az ifjú- és a férfikor, a kegyelet és az igazság
egyaránt ideálisoknak ismer el. És általuk eljut
hatunk múltúnk megismeréséhez, saját magunk
megbecsüléséhez. Az ilyen Plutarchos nemcsak er-
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kölesre taníthat, hanem mintákat állítva elénk, sar
kalja tehetségünket és ébreszti és ösztönzi a nagyra
és nemesre irányuló buzgóságunkat.
Nem vagyunk az elsők, kik hazánkban ily gyűj
temény kiadására vállalkozunk. Egy érdemes fővárosi
zsidó tanító, Reich Ignác már 1856-ban kiadott
Beth-El-jében 38 életrajzot s a kötet 1868-ban má
sodik kiadási ért. Német nyelven írta, de lelkes,
mondhatni : izzó magyarsággal. Es csak magyar ere
detű zsidókat mutatott be, különösen kortársakat.
Nagyobbszabásu Plutarchost magyar nyelven
mintegy l izénkét évvel ezelőtt Dr. Mezey Ferenc
indítványozott először. Az Izr. Magyar Irodalmi Tár
sulat el is határozta kiadását, de a közbejött esemé
nyek meghiúsították a terv végrehajtását. Most a
Népszerű Zsidó Könyvtár valósítja meg, miképen,
azt e kötet tartalma jelzi : az egész zsidóságra
tekintünk s egész múltjára, korra, nemzetiségre s
irányra való tekintet nélkül; csak az élőket zárjuk
ki. Plutarchos ötven életrajzot írt ; a mi Plutarchosunk — ha a közönség is úgy akarja — tízszer anynyival sem lenne kénytelen a fénylő sort befejezni*
Egy nagy, gazdag és mozgalmas világ vár felélesz
tésre, fegyverek és elmék harcaival, munka és szen
vedés hőseivel. E harcok és hősök is erősítsék meg
bennünk a meggyőződést, hogy Izráel örökké él.
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magyar zsidóság új kori fej lő dősének irányitója és történeti
kialakú 1 ásának legszámoItevőbl>
tényezője Löu> Lipót volt, tu
dományának mélysége, egyéni
ségének varázsa, szellemének
ragyogása és harcra kész lelkes
sége tette hivatottá arra, hogy
— személyében harmonikus egy
ségbe olvadva a zsidó és a magyar, a pap és a tudós —
korának nemcsak kimagasló tekintélye, de magyar
hitfeleinek olyan vezetője legyen, aki fáradhatatlan
munkájával történeti értékeket tudott termelni.
Neve elválaszthatatlanul van egybeforrva a ma
gyar zsidók emancipációjával, melynek legbuzgóbb
előharcosa volt, ki megértést keltő szóval és felvilágo
sítást terjesztő tollal oszlatta el az uralkodó előítéle
teket ; ő jelölte meg útját s szabta meg irányát a
magyar zsidóság művelődésének, mely a polgáriaso
dús célja felé vitte s a társadalom alkotó elemei közé
emelte ; ő építette meg hazánkban a meggyökerese
dett müveletlenség vakbuzgalma és a hirtelen műve
lődés támasztotta kétkedés közt húzódó örvény felett
a vallástörténeti fejlődés megértésének azt a hidját,
amelyen ősi vallásához híven ragaszkodva haladhat
a zsidóság a felekezeti méltóság megóvásának magas
latára ; ő tudta megértetni az ország nagyjaival és a
nép széles rétegeivel, hogy valóság a magyar zsidó
9
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fogalma, aki liithüsége mellett a hazaszeretet lángoló
érzését ápolja szivében.
A magyar zsidó papok mintaképe volt Löiv Lipót,
ki hazájának és felekezetének, a közművelődésnek és
a vallástudománynak leghívebb szolgálatában töltötte
el eredményben gazdag életét.

*
II. József császár (1780—1790), a felvilágosodott
s minden alattvalójában az embert értékelni akaró
„kalapos** király rövid uralma fakasztotta fel az első
derengő fénysugarat a magyar zsidóság szomorúan
sötét helyzete felett, melyben a mohácsi vész óta teljes jognélküliséget szenvedett, A középkor elfogult
ságának és előítéleteinek átka bilincsekbe verte a
magyar zsidóság testét-lelkét, egyéni és testületi
életét, anyagi és szellemi törekvéseit, s a legtermészetesebb emberi jogoktól megfosztva sorvadó tengődésre kárhoztatta. Az enyészet romboló munkáját
//. József rendeletéi tartóztatták fel, melyek uj élet
kedvet öntöttek a magyar zsidóságba azzal, hogy
megnyitották előtte a művelődés és polgáriasodás
utját, alkalmat adtak gazdasági és szellemi erőinek
kifejtésére, s feloldották a szabad költözködés jogával
a röghöz való kötöttség békói alól.
//. József halála után szárnyat öltött a reakció,
de a magvető császár munkáját képtelen volt megsemmisíteni. Egyrészt a francia forradalom felvilágositó hatása, valamint a hazai katholikusok és pro
testánsok egymás ellen folytatott küzdelmeinek eszméket érlelő befolyása, másrészt pedig a zsidóság
körében egyre fokozódottabb mértékben gyarapodó
iskolai művelődés s ipari és kereskedelmi érvényesiilés felébresztette azt az önérzetet, mely nem nyu
godhatott meg a teljes jognélküliség állapotában, ha
nem az országgyűlések színe előtt panaszolta el sérel
meit. S ha nagy eredménynek volt tekinthető már az
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is, hogy a magyar zsidók az országgyűlés elé for
dulhattak fájdalmaik feltárásával természetes emberi
jogaik megadását kérve, és hogy a Karok és Rendek
soraiban, valamint bizottsági határozatokban már
megértő felfogások is hangzottak el a zsidók jogos
kívánalmai tekintetében, mégis hiába szorgalmazták
sérelmeik orvoslását az 1791., majd az 1825. s 1840.
évi országgyűléshez beadott megható és tárgyi érvekkel teli folyamodványaik utján, hiába vették párt
fogásaikba a felvilágosodás korszakának legkiválóbb
vezérei, az országgyűlések közhangulata még nem
látta a magyar zsidóságot a művelődés és társadalmi
polgáriasodás azon magaslatán, amelyen méltónak
vélte volna a polgári és politikai jogok élvezetére.
1840-ben még mindig csak ott tartottak a magyar
zsidók, ahol //. József jóindulatából 1790-ben voltak ;
a bányavárosokat kivéve szabadon telepedhettek meg
bárhol az országban, iskolákat járhattak, ipart s ke
reskedelmet űzhettek, amennyire éppen a céhek és
a kereskedői testületek szabad mozgásukat meg nem
akadályozták, de minden polgári és politikai jog
nélkül szűkölködtek, sőt külön adót is fizettek, tü
relmi adó címen, mely adó eléggé világosan tanúsítja
a zsidók alsóbbrendű helyzetét az országban.
Lesújtó hatással volt a zsidókra az 1840. ország
gyűlés rendelkezése, de a fájdalom fokozott munkás
ságra késztette őket, hogy művelődés, polgáriasodás,
hasznos köztevékenység s a magyar társadalomhoz
való simulás állal elérhessék leghőbb vágyukat, a
polgári jogok élvezetét.
És épp ebben az évben, a lesújtó csalódás fájdal
mának idején küldte a Gondviselés a hazai zsidóság
nak Lőw Lipótot, ki hivatott vezére lön a magyar
zsidóknak s megjelölte számunkra a haladásnak azon
útját, melyen előbbrejutva beteljesülve láthatták leg
főbb vágyukat
*
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Nem Magyarországon ringott a bölcsője, a morva
országi Czernahorán született 1811. május 22-én.
Hírneves családból származott, mely kiváló tudósokat
adott a zsidóságnak, s melynek egyik őse az 1609-ben
elhalt prágai főrabbi, a legendás Gólem megalkotója,
Jehúda Liwa volt. Szülei a családi hagyományhoz
híven gondos nevelésben részesítették a tehetséges
gyermeket, házitanitól tartottak számára, ki az elemi
ismeretekre oktatta, a helység tanítójánál pedig
tisztán csehül beszélni, valamint zongorázni és hege
dülni tanult.
Tizenhároméves korában ismereteinek látóköre
már messze túl terjedt szülőfaluja határán, s vándor
útra kelt, hogy a rabbipályára irányuló • vágyát ki
elégítendő, korának híres talmudiskoláiban gyarapítsa
tudását s nyer jen kellő előkészületet a jövő munkájá
hoz. Járt Trebitschben, Kollinban, Leipnikban és
Kismartonban, majd Boskovitzban és Prosznitzban,
hol nemcsak a talmudi ismeretek bőségét sajátította
el, de a Szentirás beható tanulmányozása és a héber
költői stílus sikeres gyakorlása mellett tudásra és mű
velődésre törekvő buzgalma arra is lelt elegendő időt,
hogy otthonosságot szerezzen a német szépiroda
lomban, Schiller számos költeményét fordítva héberre,
s megtanuljon olaszul, franciául és latinul.
Szorgalmas és eredményes ismeretszerzésben el
töltött tiz év után 1834-ben elhatározta, hogy meg
szerzi a rabbioklevelet, melynek kiszolgáltatására az
osztrák törvények szerint egyedül a morvaországi
országos főrabbi volt hivatva. De nem is jelentkezett
vizsgára, minthogy tudomására jutott, hogy az orszagos főrabbi elitélőleg nyilatkozott felőle, amiért a
vallásreformáló hírében állott Chorin Áron aradi fő
rabbival levelezett, s minthogy ezenfelül úgysem szá
míthatnak nála képesítésre olyanok, „kik írni és ol
vasni tudnak". Elkeseredettségében más pályát akart
választani s hogy tervét megvalósíthassa és rendes
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gimnáziumi s egyetemi tanulmányokat folytathasson,
létfentartási gondjában a sors Magyarországba hozta.
Nevelőnek került 1835-ben a Goldberger S. F.
családhoz Óbudára, majd Kern Jakab családjához
Pestre, hol Schedius Lajos görög előadásait hallgatta,
de 1837-ben már Pozsonyban találjuk, hol a luthe
ránus lyceum filozófiai osztályát — a meglevő
bizonyítvány szerint — „diligentissime frequentavit“
és „eminuil characteris severilate el morum integritate“ (igen szorgalmasan látogatta és kitűnt jellemé
nek komolyságával és erkölcseinek fedhetetlenségével.) A lyceum elvégzése után 1839-ben a bécsi
egyetemen folytatott főleg paedagógiai és keleti
nyelvészeti tanulmányokat s egyidejűleg 1840-ben
megszerezte a tanítói képesítést is főelemi iskolára.
De a családi hagyomány és szive vonzalma nem
engedte letérni a megkezdett útról, pillanatra sem
hagyta abba, sőt pozsonyi tartózkodása alatt mélyí
tette theológiai tanulmányait, Bécsben pedig a világ
hírű hitszónokkal, Mannheimer Izsák Noéval szoros
barátságba lépvén, ébren élt lelkében a törekvés
hogy a papi pályának szentelje minden erejét. Meg
szerezte a rabbiképesitést Deutschmann Joacliim trebitschi, Rappoport S. L. prágai, Schivab Lőw pesti
és Chorin Áron aradi főrabbiktól s a pályakezdés kü
szöbét lépte át akkor, midőn az 1840. év végén a
nagykanizsai hitközség Mannheimer ajánlatára meg
hívta próbaprédikáció tartására és a ró eghi vast
elfogadta.
Nem mint tapogalódzó, kiforratlan ifjú kezdte
meg a pályát ; a huszonkilencéves ember komoly és
sokoldalú tanulmányban leszűrődött alapos tudással
és tiszta világnézlettel indult el útjára. Felkészültsége
tarsolyában magával vitte a hatásokat, miket a po
zsonyi lyceum tanárai gyakoroltak reá, kiktől nem
csak mathezist és geometriát, nemcsak fizikát és
história universalist, görög nyelvet és latin stílust,
• z
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magyar történelmet és história naturálist tanult, ha
nem teológia dogmatikát és exegézist. hermeneutikát,
logikát, pszichológiát, ethikát, metafizikát és az
ótestamentum interpretációját is ; tőlük kapta a
morvaországi talmudiskolák tanulója a tudományos
módszert az igazság kutatására, a történeti fejlődés
megértésére, a múlt és jelen rétegeinek világos szem
lélésére ; tőlük tanulta meg, felemelkedni arra az
eszmei magaslatra, amelyen túl lehel látni a gettó
falain meg a talmud kerítésén, s látni lehet történe
teket, vallásokat, kölcsönhatásokat. Tudta-e, érezte-e,
hogy a tiszta kritikai tudomány fényében kialakult
világlátása olyan talapzatra állítja, amelyen vagy
irányi jelöl dicsőségben, vagy amelyről csakhamar
lebukik a megsemmisülésbe ?
Löm Lipót érezte és tudta, hogy úttörő munkát
vállal/s számotvetve céltudatosságával, munkabírá
sával, akaraterejével, harcrakészségével, de egyben
felekezete iránti lelkesültségével és a magyar nemzet
iránt táplált hűséges szeretetével is, melynek kiapad
hatatlan forrása a pesti és pozsonyi években fakadt
szivében — elfogadta a nagykanizsai meghívást.

z
A próbaprédikációk alapján 1841. február 22-én
rabbihelyettesnek választotta meg a hitközség. De
még nehány hónapig húzódott, inig elhatározta ma
gát az állás elfoglalására. Május havában megírja h
hitközségnek, hogy hallomás szerint olyan híreket
terjesztenek felöle, melyek alkalmasak arra, hogy
megrendüljön a hitközségnek iránta táplált bizalma
s hogy értesülése szerint már meg is oszlott a mű
ködésébe vetett bizalom, mely körülmények közt nem
hajlandó állását elfoglalni, de kívánja, hogy újból
tartsanak választó közgyűlést. Csak miután a hit
község megnyugtatta, hogy egyesek sikertelen izgató
kísérletei • dacára az egész hitközség osztatlan biza14
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lommal ragaszkodik személyéhez, foglalta el hiva
talát, melynek betöltésében olyan elismerést vívott ki,
hogy egy év letelte után, 1842 június 14-én a hit
község nagygyűlése a főrabbi címmel ruházta fel.
Ilivatalbalépésének első pillanatától fogva annak
felismerése vezérelte egész működésében, templomban
és iskolában, tudományos és társadalmi tevékenységé
ben. hogy a magyar zsidóság helyzetének javulását s az
emancipáció kivívását csak a zsidók teljes megmagyarosodása és polgáriasodása mozdíthatja elő. Maga fej
tette ki a nagykanizsai zsidó iskola szervezetéről és
tantervéről adott ismertetésében a programmját,
mely szerint vezette az iskolát, mondván : „Hármas
tendenciája van e népiskolának : tisztán emberi, zsidó
vallásos és magyar nemzeti ; azon készültséget kell
növendékeinek megadnia, mely a müveit társadalmi
életben nélkülözhetetlen ; meg kell ismertetnie tanít
ványait az ősi vallás tanai, kötelességei és ígéreteivel,
Izráel sorsával s istentiszteletével, hogy bennük
hitükhöz hű lélek s meleg ragaszkodás a felekezethez fejlődjék ; s végiil célja a hazai nyelv alapos
megtanulása és az alkotmánnyal s az ifjúság ko
rához mért hazai irodalmi termékekkel való megismerkedés, hogy valódi nemzeti szellemben nevelkedjék.“ „Igyekezzetek az emberi műveli ség. a zsidó
hit hű ség, és a magyar nemzeti érzés harmonikus
fejlesztésére/4
Nem állapodott meg a magyarosítás utján az is
kolánál, de elsőnek vitte a magyar szót a felnőttek
közé és a templomba. Rendkívüli szorgalommal küz
dötte le a magyar nyelv megtanulásának nehézségeit
s 1844-ben már magyarul prédikált s 1845-ben
közre is adott egy prédikációt, melyet templomában
a magyar nyelv terjesztése érdekében tartott s amely
ben a következőket mondta : „Igenis, barátim, nem
csak az anyagi haszon, hanem még inkább az értel
miség annyira kívánatos kifejlődése buzdít honi
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nyelvünk ápolására, mivelésére. Mert az elmék cs az
eszmék súrlódásai, a kedélyek gerjedelmei, a szivek
óhajtásai és reményei, a nemzet szárnyalása s lelke
sedése a magyarságban gyökeredzik, a magyarság
ban tükröződik. A magyar élet legszentebb kinyilat
kozása rejtve marad előttünk, inig a magyar hang
varázsába nem vagyunk beavatva. Ellenben a ma
gyar miveltség birtokában s a magyar szellemi élet
malasztiban részesülvén, afelől is tudunk vigasz
talódni, hogy még mostoha gyermekeknek tekint
minket édes anyánk, drága hazánk ! Mélyen véssétek
tehát kebletekbe Jezsájás intését, hogy „a rebegők
nyelve tisztán szólni törekedjék !“ A tiszta szó, az
élő, a hatályteljes, a magyar szó, — a szó, melyen
most már atyáskodó királyunk szól hű magyarjaihoz
e szó zengjen mindenütt ! Hol erényt ébreszteni,
gonoszságot dorgálni, szidalmazásra felelni, rágal
mazást megcáfolni keli, ott emeld fel magyar szó
dat 1 Bátran szólj ; szólj csüggedetlenül ! Szólj a
magyarhoz az ő nyelvén, ha gyengén is, megért és
szavad visszhangzik rokonszenves kebelében.44
Nemcsak helyi jelentősége volt e prédikációnak,
de méltó csodálatot keltett az egész országban a zsidé)
pap magyar prédikálása s prédikációinak szokatlan
iránya. Dicsérettel hirdette nevét a sajtó ; a pozsonyi
konzervatív „Jelenkor44 külön mellékleten szószerint
le is közölte a magyar nyelv terjesztését ajánló szó
noklatot, a „Pesti Divatlap44 pedig ez alkalommal azt
kívánja, hogy „adjon Isten hazánknak sok ily derék
magyar lelkészt.44
Meghódította a magyarság szivét, mely a tisztelet
érzését táplálta a zsidé) pap iránt s tisztelettel fogadta
elnyomott felekezetének érdekében felemelt szavát,
midőn önérzet bátorságával lépett fel védelmére.
Mert épp az 1844. esztendőben, amikor először ter
jedt híre a zsidó pap magyar nyelvű és magyar szel
lemű prédikálásának, háromszor ragadta meg a toll
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Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

fegyverét, hogy a zsidóság ellen szórt rágalmakat
visszautasítsa.
Az első alkalmat Ballagi Mór feltűnést keltő ki
térése szolgáltatta, amidőn Székács József pesti
evangélikus lelkész nyílt levélben megtámadta a zsi
dókat, kik boszankodni merészkedtek a kitérésen s
úgy nyilatkozott, hogy ime, mennyire éretlenek még
a zsidók a polgári egyenjogúságra. E támadásra a
leghivatottabb választ Lötv Lipót adta meg, ki nemes
önérzettel s lebilincselő erkölcsi fölénnyel sorol fel
történeti példákat annak bizonyítására, hogy minden
kitérés indító oka csak alantas önzés s rut érdek és
,,vájjon az ilyen jellemhiány előnyére volna az álhunnak ?"
A második alkalmat egy Dr. J. G. szerzőségével
megjelent „Némely igénytelen nézetek vallásilag véve
a magyarhoni zsidók meghonosítása s a magyar
nemzetbeli egybeolvadása ügyében" című és feltűnést
keltő röpirat nyújtotta, mely szerint ,.a zsidók egyen
jogúsítását nemcsak nem helyesli, de ellenzi is a
józan ész", mert a zsidók külön nemzetiséget al
kotnak, leghőbb vágyakozásukkal Palesztina felé te
kintenek s messiási hitük is a szentföldre való vissza
téréshez fűződik. A röpirat nagyon alkalmas volt
arra, hogy megtántoritsa jóindulatukban még azokat
is, kik legbensőbb rokonérzéssel karolták fel a zsidók
egyenjogúsítása ügyét, de alig látott napvilágot, már
Loiv is megírta elleniratát, mely sorra véve a vá
dakat, a tudomány erejével dönti le állításait s bizo
nyítja, hogy a szétszóratás óta megszűnt a zsidóság
nemzeti volta, csak mint felekezet él jWfépelT**
s hogy nem politikai, hanem tisztára
sége van a szentfölddel kapcsolatos njessiási hi
mely különben az Isten országának ^eljövetelével, vá£f^
lamint a katholikus templomoknak keleti iránybafí ''
való építésével teljesen azonos kifejezést lel az egy
házban is.
í!

Zsidó Plutarchos I.
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A legszélesebb körű hatást azonban a Pesti Ilirlapban közölt cikkével érte el. Ugyanis Fábián
Gábor, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a Pesti
Hírlap 1844. május 5-iki számában vezércikket irt
„Zsidó emancipáció" címen, melyben kifejti, hogy
„a polgárosított zsidó képén még fityeg valami a régi
megvetés szempontjából" s minthogy „„korcsnemzedék magamagát soha meg nem nemesité" az emancipáció mellőzhetetlen föltétele „a zsidó és keresztény
közti házasság felszabadítása". Ezen cikkhez Kossuth
Lajos szerkesztői megjegyzést fűzött, melyben kifejti,
hogy a politikai emancipációt meg kell előznie a tár
sadalmi emancipációnak, amelynek érdekében azt ta
nácsolja a zsidóknak, hogy tartsanak zsinatot, mely
vallásukat reformálja. Kossuth nyilatkozata sokat
ártott az emancipáció ügyének, de következményei
ben sújtó hatását csak gyöngíthette, hogy akadt egy
Lőni Lipót, ki a méltóan felvilágosító választ adhatta
meg a Pesti Hírlaphoz intézett Nyílt levelében,
amelyben kimutatja a lelkiismereti szabadság lel
jesen független voltának szükségét a politikai jogok
gyakorlásától s amelyben már későbbi küzdelmeinek
azon eszmemagvait hinti el, hogy a zsidóság eman
cipációjának vallásreform feltétele nélkül kell elkövetkeznie.

Ime alig van csak négy évi működés mögötte,
már teljesen kibontotta szárnyait, s fölemelkedett
arra a magaslatra, amelyen hivatott szószólója volt
népének s elismert vezére felekezetének. Elismeri
vezére ? Igen, a zsidóságon kívül álló körök sze
mében, de maga a magyar zsidóság egész összetéte
lében akkor még művelődés és vakbuzgóság tekinte
tében oly sokféle rétegeződést mulatott, hogy a temp
lomot megmagyarositó, a művelődést követelő s a
társadalmi polgáriasodásl hirdető Löm Lipóthoz nem
tudott még fölemelkedni. Még Nagykanizsán sem,
ahol ellenállás nélkül honosíthatta meg a magyar
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szót a templomban, ahol az iskolát egészen a maga
szellemében vezethette, s ahol társadalmi téren nagy
eredményeket éri el az általa alapított iparosképző
egylettel, még ott sem talált a vezetők részéről kellő
megértésre ; elkedvetlenedett és szívesen fogadta a
pápai hitközség egyik vezető emberének lapogatódzó
érdeklődését az iránt, hogy elfogadná-e a pápaiak
esetleges meghívását. Löu) igent mondott, dacára
annak, hogy ismerte a helyzetet s tudta, hogy Pápán
még kevésbé fog annyi megértésre találni, mely ered
ményes működését biztosíthatná.

Alig szivárgott ki a bizalmas levélváltás Ilire,
nagy izgalom támadt a pápai s a velük rokonérzésü
kulturátlan zsidó körökben. Mindenképen meg akar
ták akadályozni Lömnek Pápára való jövetelét. Ha
lomszámra küldték neki a fenyegető leveleket, hogy
visszariasszák ; egyéni és vallásos becsületét mélyen
sértő híreket terjesztettek felőle, különösen Pozsony
ból, hol nem tudták megbocsátani, hogy a szent vá
rosban merészelte nyilvánosan látogatni az evangé
likus lyceumot ; a rút aknamunka csak kitartásra
ösztönözte adott szava mellett, s hiába kérte a
nagykanizsai hitközség és gróf Festetich Leó zalamegyei adminisztrátor a maradásra, elfogadta az
1846 június 2-án megtartott választói közgyűlés meg
hívását. Hivatalát Pápán azonban csak augusztus
6-án foglalhatta el, minthogy az ellenzék megtá
madta a választást s fellebbezése folytán a helytartó
tanács vizsgálatot rendelt el.
Az ellenzéknek nem sikerült megakadályozni,
hogy Lóid elfoglalja hivatalát, de fáradhatatlan volt
abban a törekvésében, hogy papja életét megkese
rítse és munkásságát bénítsa. Nem volt válogatós az
eszközökben, s hogy hamis hírek terjesztésével nem
tudta állását megingatni, megfizetett tanukat állított
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a megyei hatóság elé, kik eskü alatt vallottak Loiv
vallástalan életmódjáról, de a tárgyilagos vizsgálat
leleplezte a megdöbbentő gonoszságot és igazolta a
tiszta lelkű papot.
S ilyen zaklatott élet közepette sem veszítette
el munkakedvét ; rendületlenül végezte hivatását
templomban és iskolában, melyet saját szellemében
s még Nagykanizsán adott programmja értelmében
átszervezett, s Biblia-tanulmányi társaságot alakított,
melyben a Szentirás magyarázása kapcsán igaz val
lásismeretet terjesztett. De bármily önuralommal és
odaadással végezte is lelki viharok közepette áldásos
magvető munkáját, félbeszakította alig egy évi mű
ködését, hogy lángoló szívvel fejtsen ki oly téren te
vékenységet, amelyen ragyogó példát szolgáltatott
ország-világ előtt a magyar zsidó érzéséről hazája
iránt.
A magyar szabadságharc kitörése kiszólitotta a
csendes papiakból és toborzó útra indította. Elragadó
hévvel szónokolt templomokban s népgyüléseken és
lelkesítő szavai nyomán szálltak táborba a hazáért
halni kész csapatok. Mint tábori lelkész követte a
veszprémmegyei nemzetőröket a baranya-sellyei tá
borba, hol gyújtó beszédeivel tartotta ébren a lelke
sedést. Beszédeinek irányáról és hatásáról a követke
zőket irta Eötvös Károly (Egyetértés 1880. junius 8.) :
„Nagyhírű rabbi volt akkor már és országosan is
mert szónok. Az első rabbi, ki kiinondá, hogy a
magyarországi zsidóságnak magyarrá és hazafivá
kell lenni. E szent eszmének szentelte hosszú és ne
mes életét. Pápán a reformátusok kollégiumában egy
időben tanította a héber nyelvet. Mikor egyházi be
szédeket tartott, a nagy és fényes zsinagóga gyakran
annyi keresztény hallgatót látott falai közt, mint
zsidót. Midőn az első honvéd zászlóaljakat ki kellett
állítani, összehívta a zsidó ifjakat és felszólitá őket,
hogy menjenek honvédnek és védelmezzék a hazát.
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Beszédét kéziratban, rejtve, titkon olvastuk a gyász
napjaiban. Minő beszéd volt az ! „Jeruzsálem falat
összedőltek s Istennek választott népe el veszté hazá
ját. Azóta mi erényekben szegények valánk, mert a
legnagyobb erényt, a hazaszeretetet nem ismertük.
Oh népem, légy te méltó őseidhez, a szent prófé
tákhoz és ragadj fegyvert és siess védelmezni a ma
gyarok hazáját, mely a te hazád is. Ha meg nem
tudsz halni e hazáért : nem vagy méltó, hogy élj
ennek földjén/4 így beszélt ő Pápán, a függetlenségi
harc napjaiban/4
De nemcsak Pápán és a táborban tudtak beszé
deinek hatásáról, országos köztudatban élt, hogy
minő erő árad Lőtv ajkairól a hallgatóság szivébe,
amikor hazaszeretetről szól. Jellemző esetet beszél el
erről feleségének naplója. 1849. május 31-én este a
veszprémi község küldötte érkezett ; meghívták, hogy
a függetlenség proklamálásának megünneplésére
ünnepi beszédet tartson, a többi felekezet is ünne
pelvén ugyanazon napon. Az ünnepély a zsinagógá
ban tartatott és a megyei hatóságok teljes számmal
jelentek meg. Amint Lőw a szószékre lépett, ezek le
vették a kalapot s a jelenlevők mind követvén pél
dájukat, azon ritka látvány volt szemlélhető, hogy
orthodox zsidók a zsinagógában, melyben nők, fér
fiak elegyest állottak, fedetlen fővel voltak. A be
széd roppant hatást keltett s Vajda honvédkapitány
junius hatodikén Pápára jött, hogy a kéziratot elkérje
s Görgeynek küldje.44
Természetes, hogy a szabadságharc ilyen vezér
alakját, kinek neve táborról táborra szállt s bejárta
az egész országot, nem veszíthette szem elől az ellen
ség. El is következett, ami várható volt. A fegyver
letétel után, 1849 szeptember 15-én Pápán letartóz
tatták, katonai fedezettel Pestre hozták s a Neugebaude rettegett falai közé zárták, hogy sorra ke
rülve haditörvényszék elé állítsák. Nap nap mellett
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a hajnali dobpergés gyászos hangjai a bitófa rémes
képét idézték a cellalakók lelke elé s Löiu a remény
telenség fájdalmával állt kihallgatáskor a komor
hadbíró előtt, hiszen ellene nemcsak szállingó hírek
ből állították össze a vádat, hanem eleven tanuk is
megjelentek a bíróság előtt, hogy Loiv hazaszere
tetére borítsák a halotti lepelt, tanuk, régi ellenségei :
pápai zsidók. De őrködött felette a Gondviselés.
Három hónapi fogság után, december 16-án kegyelemben megszabadult.
Boldogan tért vissza családjához és sok reménységgel szőtte terveit további munkálkodására a pápai
hitközség felépítéséhez. De bizony uj csalódás érte.
Hiába borított fátyolt a múltra, hiába bocsátott meg
ellenségeinek, újból kikezdték a nyugtalan elemek,
— türelme nem állta tovább a megpróbáltatás súlyát
és örömmel fogadta 1850 szeptemberében a szegedi
hitközség meghívását, s már december 10-én el is
foglalta uj hivatalát.
❖
Végre eljutott arra a helyre, ahol megértő gyü
lekezetben kifejthette erejét és felekezetének javára
tölthette be hivatását. Mert Löiv Lipót szegedi mű
ködése nem helyi jelentőségű volt, hanem mintául
szolgált s erjesztő hatást gyakorolt az egész ország
zsidóságára.
Templomáról és iskolájáról vett néldát minden
hitközség, ahol az egyre tért nyerő művelődés kilé
pett az eladdig kényszerült zárkózottságból és be
kezdte látni, hogy polgári és politikai helyzetének
javulása a magyar társadalomhoz való siinulásától
függ. A felekezet méltóságának s a művelt lelkeket
kielégítő követelményeknek megfelelően szervezte az
istentisztelet külső rendjét és állandósított szónokla
taival mélyítette benső tartalmát. Első volt a magyar
zsidó papok közt, aki hitszónoklat keretében a val
lásos érzésvilágba kapcsolta a magyar nemzettel
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való együttérzést, el nem mulasztva egyetlen alkal
mat sem, hogy híveinek leikébe árassza a nemzet
eszményeinek s törekvéseinek szellemét, fájdalmai
ban s örömeiben a teljes részvételt. Ezek az alkal
mak, melyek különösen nagyszámban vonzották a
szegedi zsinagógába a város keresztény lakóit is,
valóságos testvériesülési ünnepélyek magaslatára
emelkedtek a felekezetek egymás közti viszonyában,
Ilyen istentiszteletek közül főleg az 1860 május
20-án tartott gyászünnepély magaslott ki, melyet
gróf Széchényi István emlékezetének szentelt ; az el
nyomó osztrák uralom idején nagy bátorság keltett
a legnagyobb magyar emlékének ilyetén megünnep
léséhez. Ajkainak ékes beszédére s szivéből áradó ne
mes lelkesítésre áhítozott az ország számos hitköz
sége s ahol templomavatásra készültek, vagy egyéb
felekezeti ünnepély keretében akarták a felekezetközi
megértést előmozdítani, ott Lőiu Lipót volt az ünnepi
szónok. Prédikált Hódmezővásárhelyen és Nagyvára
don, Kisteleken és Zimonyban, Székesfehérvárott és
Zomborban, Pécsett és Győrött, Temesvárott és Zala
egerszegen, Cegléden, Veszprémben, Baján és Kalo
csán, mindenütt rendkívüli hatást keltve és a zsidó
ság iránt megbecsülés érzetét váltva ki a városok ke
resztény lakossága körében. Ilire és tekintélye az
ország határain túlra is terjedt, Lcmberg, Brünn,
majd Bukarest hitközsége ajánlotta fel neki a rabbi
állást, sőt 1871-ben a berlini theológiai főiskola hívta
meg vezető tanári szék betöltésére, de mindezen ki
tüntető meghívásra azt felelte, hogy ,,múltja és tö
rekvései hazájához füzik“.
S e törekvéseinek középpontja az emancipáció
kivívása volt. Amióta 1844-ben megírta feltűnést
keltő Nyílt levelét a Pesti Hírlapba Kossuth Lajos
szerkesztői megjegyzésére a zsidó vallás reformjáról,
azóta céltudatos, példaadó tettekkel tanúsította a
harctéren és a szószéken, a társadalmi és a köz
életben, hogy a zsidó polgáriasodása, művelődése és
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állampolgári keretbe való helyes beilleszkedése telje
sen független a vallásos világnézetétől. Az ötvenes
evekben elérkezettnek látta az időt arra, hogy széle
sebb körökben terjessze a felvilágosítást a zsidóság
múltjáról, vallásáról, történetéről és eszmeéletéről,
hogy előkészítse s megmunkálja azt a talajt, amelyen
magától fog kisarjadni a zsidóságot méltányló el
ismerés.
1858-ban Ben Chananja címmel lapot alapított,
tudományos folyóiratot, mely az első években ha
vonta, 1861-től kezdve hetenként jelent meg s a ma
gyar zsidó közvélemény legtekintélyesebb szószólója
lett. A folyóirat, mely az emancipacionális törekvés,
hatósági rendelkezések, községi és tanügyek tárgya
lásán kívül a zsidó történet és vallástudomány min
den ágának kutatását is felölelte. E folyóirat, mely
tiz évig. 1867 végéig állt fenn s akkor szűnt meg,
midőn törvénybe iktaitatott az emancipáció, melynek
kivívását tűzte ki célul, nemcsak a magyar zsidó
ság jogának s helyzetének sikerekben gazdag harcosa
volt, de egyszersmind a zsidó tudomány kincsesbányája is. Lőw Lipót folyóiratával, mely akkor
egyetlen volt a maga nemében, Szegedet, s igy az
országot középpontjává tette az egész zsidóság tudományos világának. Munkatársai közt találjuk a leg
nevesebb zsidó tudósokat, kik szívesen tették közzé
kutatásaik eredményeit a folyóiratban, melynek szer
kesztője maga is a legelső sorban foglalt helyet a
zsidó vallástörténet tudományos felderitöi közt. Kü
lönösen nagy érdemeket szerzett Lőü) Lipót tudomá
nyos vizsgálódásaival a zsidó régiségtan terén, mely
tudományágat valójában ő alapította meg s mellyel
azt a célt szolgálta, hogy feltüntesse a zsidó élet
fejlődését,
átalakulását, korok és vidékekhez való alr
kalmazódását, melynek felderítésével a vallásos élet
tiszta megismerését akarta előmozdítani. Maradandó
értékűek ezen irányú munkái, melyek részben a
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folyóiratban, részben önállóan, külön kötetekben je
lentek meg s melyek nevének örök emlékét fogják
fentartani.
Tudományos dolgozatain kívül nagy figyelmet
keltettek cikkei az emancipáció érdekében ; vissza
nem riadva fogta éles bírálat alá a zsidókra vonat
kozó kormányrendeletet, hatósági intézkedéseket, tár
sadalmi előítéleteket s terjesztett felvilágosítást. Kü
lönös feltűnést keltett 1862-ben közreadott fejtege
tése, amidőn Trefort Ágoston későbbi kultuszminisz
ter a M. T. Akadémián a magyarság társadalmi vi
szonyairól tartott előadásával azt a rágalmat hin
tette el, hogy hazánkban a zsidók túlnyomóan né
metül beszélnek ; általános megdöbbenést keltett
Trefort támadása, melynek alapnélküliségét kimu
tatta s főleg az emancipációt befolyásolható hatását
Loiv Lipót törte meg annak az őszinte és bátor ki
fejtésével, hogy megszámlálhatatlan az a sok jó ma
gyar, aki — különösen az arisztokraták köreiben —
nem tud magyarul beszélni.
Loiv Lipót minden írása komoly figyelembe vé
letett, de mi sem bizonyítja tekintélyét és befolyását
annyira, mint az a körülmény, hogy — noha a sza
badságharc óta gyanúval kisérte minden tettét az
osztrák kormány, s minden prédikációjához ellen
őrzőt rendelt ki, — nemcsak hitközségek fordultak
hozzá vallásos ügyekben tanácsért és útbaigazításért,
de maga a kormány is. őt bízta meg még 1851-ben
a helytartótanács a magyar zsidók szervezése ügyé
ben a szabályzat kidolgozásával, őt szólította fel a
zsidó iskolákban újonnan bevezetendő tankönyvek
feletti véleményadásra, valamint zsidó anyakönyvi
ügyeket, hitközségi funkcionáriusok hatáskörét, rab
bik hivatali ornátusát illető véleményes jelentés
tételre ; hozzá fordult a helytartótanács felvilágosí
tásért zsidó házasságjogi kérdésekben és a bécsi cs.
és kir. tanügyi tanács hozzákiildi elbírálás végett

25
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

egy rabbiképző-intézet felállítása iránt és ellen be
adott összes folyamodásokat. Valamennyi jelentése
maradandó becsű tudományos értekezés, melynek
meggyőző ereje elöl nem térhetett ki a hatóság, de
a magyar zsidóság általános helyzetére legnagyobb
kihatása volt a zsidó esküről beadott jelentése, me
lyet 1868-ban az igazságügyminiszter felszólítására
dolgozott ki, s melynek alapján a kivételes zsidó
eskü hazánkban el is töröltetett.

*
Tartalmas, eredményes és sok áldást fakasztó
élet zárult le, midőn Lőu) Lipót 1875 október 13-án
rövid betegség után meghalt. Egyike volt a zsidóság
legnagyobbjainak, ki szivének-lelkének legjavát adta
tudományért, hazáért, felek ezetért és emberért s
aki örök értékeket adott a tudománynak, önfeláldozó
honfiakat nevelt a hazának, elismerés fokára emelte
felekezetét és az embereszme igaz magaslatán akart
látni minden embert. Egyéniségét legjobban jelle
mezte temetése alkalmával Steinhardt Jakab aradi
főrabbi, midőn gyászbeszédében a következőket
mondta : „Személyiségében egyesítve volt a gondolat
férfiénak méltósága és a kedélyes, szeretetreméltó
egyéniség kedvessége, a tudós ember alapossága és a
világféríiunak nagyszerű felfogása ; az elmélet és az
elvek emberének méghajthatatlan következetessége és
a gyakorlat emberének simulékonysága és rugékonysága.“ Nemes életmunkájának tartalmát pedig leg
találóbban hirdeti a sírfelirata :
A vallás, haza és tudomány szentelt lobogóját
Békében s harcban sok diadalra vivé.
Nyugszik a bajnok most, községe, családja siratja ;
Emlékét őrzik hit, haza és tudomány.
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y érdekes alkotásit síremlék
emelkedik a hamburgi zsidó te
metőben : márvány relieffel dí
szített, templomszerii építmény ;
a relief nőalakot ábrázol, mely
nek feje fölött csillag lebeg és
lábainál egy megölt kígyó fek
szik. Mintha ez az allegória a
hazugság démonján diadalmas
kodó, csillagfényes igazságot akarná jelképezni.
Kiváló egyéniség lehetett az, kinek ilyformáju
emléket szenteltek és áh itatós kíváncsisággal kerül
jük meg a hallgatag hantot, hogy megtudjuk az alatta
alvónak kilétét. A halotti csönd csakhamar meg is
szólal. A talapzat hátlapján e felirat olvasható :
í)r. Gábriel Riesser, geboren am 2. April 1806. gestorben am 22. April 1863.
Mindössze hat évtized telt le Riesser elhalálo
zása óla. de már csak kevesen ismerik e fénylő alak
munkáját. És mégis, rászolgált arra, hogy felejthetet
len maradjon és munkáját emlékezetünkbe idézzük.
Ebből a visszatekintésből azt fogjuk tapasztalni,
hogy az események csakugyan körben mozognak és
hogy különösen a zsidók sorsának apály-dagály hul
lámzásában nincsen semmi uj a nap alatt. Es azt
fogjuk tanulni belőle, hogy a zsidófalók fegyverei
manapság sem fényesebbek, vádjuk nem igazabbak,
mint akkoriban ; hogy amazok épp oly rozsdásak,
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emezek épp oly hazugok, mint hajdanában ; hogy a
zsidógyiilölet mindig ugyanazzal a szemmel lát,
ugyanazzal a füllel hall, ugyanazzal a szájjal beszél
és ugyanazzal — az ököllel üt. De azt a tanulságot
is kell merítenünk belőle «— és ez a legfontosabbik
— hogy erősítsük öntudatunkat és ne veszítsük el
szeretetünket az emberiséghez, hitünket, reményün
ket annak haladásában.
Riesser Gábor ügyvéd volt ; de soká nem volt
neki szabad hivatását gyakorolni — zsidó volt. El
lenben élte végéig az elnyomott jognak és a bebör
tönzött szabadságnak védője volt és e két fejedelmi
kliens képviseletében a legnagyobb kincsre, a legirigylésreméltóbb javadalomra tett szert : a halhatat
lanságra. Hogy ma — a Szentirásnak egy fordulata
szerint — alig ismeri „egy is a városban, vagy kettő
a nemzetségben**, — az nem határoz. József teteme
is évszázadokig pihent a Nílus fenekén — elfelejtve ;
de egy háladatos nemzedék kihalászta és az ígéret
földjére vitte.
Riesser Gábor, szüleinek, Riesser Lázár Jakab
nak és Frumet asszonynak, legifjabb gyermeke volt,
atyai részen a nagyhírű hamburgi, anyai részen a
szintén neves öttingeni rabbi unokája. Izráel szabad
ságünnepének, Peszáchnak első estéjén született,
mintegy arra szemelve ki a gondviseléstől, hogy
szenvedjen, küzdjön és — győzzön is Izráel szabad
ságáért. Mert egyike volt azoknak a boldogoknak,
akik ujjongással aratnak, miután könnyhullatással
vetettek.
Gimnáziumi éveiben sokat tanulta a bibliát és a
talmudot, ez utóbbinak különösen jogi részei vonzot
ták. Húszéves korában doktorátust tett a heidelbergi
egyetemen, ahol — Münchenben való kétévi tartóz
kodás és tökéletesedés után — mint docens akarta
magát habilitálni. A minisztérium visszautasította.
Nem akarták a zsidót. E sértés ellen teljes erővel
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lázadt föl mélyen erkölcsös természete, mert nem
személyéi, hanem vallását látta megbántva. Még egy
szer folyamodott, most Jénába — ugyanazzal az
eredménytelenséggel. Szülővárosa, Hamburg, még az
ügyvédség gyakorlásától is eltiltotta. Riesser azonban
azt az elvet vallotta, hogy hitet cserélni egyesegyedül
csak meggyőződésből szabad. Első munkájában, me
lyet 24 éves korában irt, ezeket mondja : ,,Nekünk
semmi megtorolni valónk nincsen őseink hitén, ne
künk minden okunk megvan arra, hogy azt szeressük ;
mert a tiszta Isteneszme hitében, valamint a jó és
igaz majdani diadalának legyőzhetetlen bizodalma
bán nevelkedünk . . . Ezt a kérdést kizárólagosan a
hit és meggyőződés döntheti el és nem a külső
előnyre való hitvány számítás, sem az eszeveszett
erőszak elől való gyáva meghátrálás. Mi megvetjük
azt a jezsuita fölvilágosodottságol, mely a vallást,
mint valami ruhadarabot, változtatja, mely kész
imádni a Lámát vagy a fétist, Mohammedet vagy
Krisztust és ez utóbbit is akár a római egyház, akár
Luther, akár Kálvin tanai szerint, ahogy a körülmé
nyek éppen megkívánják. Ámbár abban a nézetben
vagyunk, hogy nem egy törvényünk van, mely bizo
nyos külső viszonyokból származott, de a változatlan
igazságnak ama lönséges tilalma : „Ne ejtsd ki az
Örökkévalónak, Istenednek nevét hiába“, örökre vissz
hangzik szivünk mélyén és borzalmat kelt bennünk
oly hitvallomás előtt, melyben a szívnek semmi ré
sze és irtózatot oly törvényhozás ellen, mely ilyenféle
hitvallomásra csábit. Igazság, igv gondolkozunk mi,
nem képmutatás és hazugság lépjen az elvakultság
helyébe ; az áldozatok . . . az igazság és szeretet Iste
nének hozassanak, ne a csalárdság és önzés bálványá
nak. Minden akaratunk, minden erőnk csakis egy
célra irányuljon : a tőlünk gáládul megtagadott em
beri és polgári jogok kivívására, anélkül azonban,
hogy azokat hazug szóval megvásároljuk. 11a valaha
Zsidó Plutarchos I.
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volt ügy, tiszta és jó, áldozatra érdemes és majdan
diadalmaskodó, akkor ez az . . . így tehát, akár
győzve, akár ideig-óráig letörve — legyünk büszkék
az ügyre, melyért küzdünk/4
Szent haragjának teli poharát tölti ki kora ama
jellemtelenségére, hogy „inig az eskü szentsége —
úgymond — még mindig ... a legvégső és legkomo
lyabb eszköz, mely az igazságszolgáltatásnak rendel
kezésére áll az igazság kiderítésében, addig azt az
esküt, melyet minden meggyőződés nélkül, tisztán
csak önérdekből tesznek le az uralkodó vallásra át
térésnél, ezt a nyilván hamis esküt az állam még
tisztelettel és méltóságokkal is megjutalmazza44. Csak
egy célt ismer ezért Riesser : törekedni a polgári
szabadságra. „önmegtartóztatás a mi kötelessé
günk . . . ahol személyünk érvényesítéséről, de mernitudás és dacos lélek ott, ahol hittestvéreink közös
ügyéről van szó.44
E munkája által Riesser egyszerre a zsidók har
cosa lett. Irataiban, melyek három kötetet tesznek ki,
sorompóba lép zsidóságáért és ennek híveiért. Rend
kívüli hatást idézett föl irodalmi zsengéje. Az öregek
féltek, az ifjak tapsoltak ; keresztény részről is nagy
elismeréssel adóztak neki, az elfogulatlan, tisztességes
sajtó zászlóhajtó tisztelettel szólt róla. Neve egy csa
pásra közismert lett. De, hogy ügyvédi hivatását ki
fejthesse, annak még nem jött meg ideje. „Virágos
martiromság“-nak nevezi élete e szakát. Elegendő
jó módban volt ugyanis ; mert atyja, vagyonos
ember létére, örömmel látta el fiát, úgy hogy ez nyu
godtan élhetett ismeretei gazdagításának. E nyugal
mából azonban hirtelen fölzavarják. A heidelbergi
Kirchenrat Paulus méreggel telitett cáfolatot bocsát
közre Riesser értekezése ellen. Ez a Kirchenrat ta
gadja a zsidóknak a polgári jogra való jogosult
ságát, még pedig azzal a megokolással, hogy külön
nemzetet alkotnak. Már pedig — úgymond — az
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állampolgárság elnyerésére első föltétel : hogy nem
lehet két nemzetet szolgálni. Állampolgárságot csak
abban az esetben lehetne nekik adni, ha lemonda
nának nemzetiségükről. Ami — persze — azáltal
történik, ha föladják Ábrahám szövetségét, a szom
batot, az étkezési törvényeket, röviden : ha kitérnek.
Riesser lángpallosához nyúl és mint Gábor arkangyal
— kinek nevét viseli — a legendában Izráel ellensé
geit, úgy futam it ja meg ő is a vakmerő támadót. Rá
olvassa folytonos ellenmondásait, megdöbbentő tudat
lanságát és kimutatja, hogy munkája „hemzseg a
hazugságoktól, a szemérmetlen rágalmaktól és szem
telenségektől.“
Messze vinne Riesser elleniratának kimerítő
tárgyalása.
Legyen elég egy-két
idézet. Kirchenrat Paulus annak a kezességéül, hogy a zsidók
a német nemzet tagjaivá akarnak lenni, a keresztséget követeli, továbbá csak ilyen föltétel mellett haj
landó nekik megadni a politikai jogokat. „Micsoda,
— igy kiált föl Riesser — hát a kereszténységhez
való áttérés ne jelentse tanainak, szentségének, isteni
eredetének elismerését, hanem csak annak a kíván
ságnak a kifejezését, hogy valaki hasonló akar lenni
a többi polgárokhoz ? ! Valóban, csak a vallásnak
mély megvetése képes azt igy lealacsonyítani rajta
kiviileső célok eszközévé ; és csak az állam iránt ér
zett nagyfokú kicsinylés képes az ahhoz való tartozóság zálogául nem a kötelességek teljesítését, nem a
törvények iránt való engedelmességet követelni, ha
nem olyan cselekedetet, mely egészen más körbe tar
tozik, melynek egészen más körbe is kell tartoznia.
A vallásnak hite van, az államnak törvénye van ; a
hitvallomás a valláshoz vezet, a törvények iránt való
engedelmesség állampolgárrá tesz. A kettőnek öszszezavarása azonban mindkettőnek félreismerésére
visz, a könnyelműséghez, a lanyhasághoz. Viszont a
ceremóniális törvénycsoport korántsem nemzeti, ha-

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

nem erkölcsi, sem nem politikai, hanem vallási jellegű
és Mózes azt akarta elérni vele, hogy az Egy-lsten val
lót lávoltartsa az őket környező bálványimádóktól
és azt, hogy egész életűkel, annak vágyait és szükség
leteit, fájdalmait és örömeit az Isten gondolatával
telítse44.
Kirchenrat Paulus állítása szerint már csak azért
sem lehet egyen jogusitani a zsidókat, mert nagy tö
megük, ,,a csőcselék44 nem mutat szeretetet, rokon
érzést a keresztények iránt, hanem ellenkezőleg :
gyűlöletet és ellenszenvet. Riesser válaszol : „Azok
közül, kik elfogulatlanul nézik a zsidók tömegét,
senkisem fog ott másnemű ellenérzést észlelni, mint
azt a tartózkodást, mely az elnyomatásnak és annak
az örökös tudatnak természetes folyománya, hogy
valaki egy rosszakaratú, óriási többséggel találja ma
gát szemben. Én azonban azt kérdezem tőletek : Hát
talán annyi szeretetet táplál-e a ti csőcseléktek mi
irántunk ? Vagy csakis a ti csőcseléktek az, mely
irántunk gyűlölettel viseltetik ? Ha azt hiszitek, hogy
igen — haj’, akkor olvassátok, kérlek, olvassátok
csak ezt a Paulust és nézzétek, hogyan ömlik a gyülölet és a rosszakarat minden gondolatából, minden
érzelméből, szavából ! Olvassátok szellemi rokonainak termékeit és aztán kérdezzétek magatoktól, ha
lehet-e ott szeretetet aratni, ahol gyűlöletet és vissza,
vonást vetnek 1“
A talmud eltörlését is kívánja Paulus, a zsidó
elme e nagy produktumát türelmetlennek mondván a
keresztények ellen., Riesser azzal felel, hogy a tá
madó nem ismer, nem akar ismerni más zsidóságot,
mint amilyent a zsidófaló hamisító Eisenmenger (szül.
1654, megh. 1700) fedezett fel. Kérdezi azonban, ha
vájjon a kereszténység oly egészen szabad-e a türel
metlenségtől. „Kitörülhetitek-e a történelem köny
véből a vérfürdőket, a máglyákat, kitörülhetitek-e . . .
a szörnyletteket mind, melyek azt bizonyítják, hogy
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az a tan, mely szerint a hitetlennek nincs joga életre,
szabadságra, birtokra, keresztény tan gyanánt tanít
tatott ? Történeti vizsgálódások fáklyáit gyújtjátok ti
meg annak a kiböngészésére, ha vájjon valamikor,
sötét időkben, valamely sötét zsidé) Írástudó nem azt
tanitotta-e, hogy a máshitü iránt kevesebb becsüle
tességgel tartoznak, mint a hitrokon iránt. De nem
látjátok-e a történet éjszakáján ál azt a máglyái lo
bogni, mely lángnyelven irta le a döntési : ,Az eret
nekkel szemben nem kell szavatartónak lenni1 ? Nem
lát játok-e a császár védlevelét szét lépve a földön he
verni, a sárba tiporva a kereszténység első urának
becsületéi, mert hát : „Az eretnekkel szemben nem
kell szavatartónak lenni“ ? (Hl Húsz János elégetésére céloz.) Óva intlek, hallgassatok el a múltakra
utalással, ne bolygassátok meg a sírokat, hagyjátok
nyugodni a halottakat — azok rettenetesen tanús
kodnának ellenetek 1“ Paulus hatalmasat nvelt és
hallgatott, Ily módon sikerüli Riessernek megtompitani nem egynek a fogát.
Mindenütt, ahol Németországban fölvetették a
zsidó emancipáció kérdéséi, a legéberebb buzgalom
mal kiséri a tárgyalásokat és tanulmány tanulmány
után, egyik jelentősebb és meggyőzőbb mint a másik,
pattan ki villámló tolla alól. Nem esik kétségbe,
nem ernyed el ; nem tud ja, mi a csiiggedés, a fételein. Egymásután jelennek meg irásai, kifogyhatatlanul gazdag változatokban és oly nyelvezeten,
mely zeng és zug mint a förgeteges szélvész.
Valami Freiherr v. Andlew pl. ily szavakkal ér
vel a zsidé) emancipáció ellen :
„A kereszténység igazságának legbeszédesebb bi
zonyítéka az a nyomorult állapot, melyben a zsidók
sínylődnek/4 Az emberiség géniuszának fájdalma és
szégyenérzete tör ki Hiesser fölsikoltó rémületében :
,,Tehát emberek nyomora — ez a ti vallástok igaz
ságának legbeszédesebb bizonyítéka ! A gyűlölet irtó-
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zatos müve — ez a szeretet c vallásának legerősebb
érve ! Ah, a kereszténység legelkeseredettebb ellen
sége sem tudná azt oly borzasztó gyalázással beszennyezni, mint azt ez az ö bive teszi... Az emberiség mindenható Atyjára esküszöm : Ti káromoljátok öt ! A csecsemők gügyögése, mely dicsőíti Is
tent — titeket elkárhoztat. De ha igaz volna is, ami
vel vallástokat gyalázzátok, ha igaz volna is, hogy em
berek nyomora, kiváltképen a mi nyomorunk, ,,a
kereszténység igazságának legbeszédesebb bizonyitéka“ — akkor én azt mondom nektek, hogy ez az
igazság nagyon gyönge lábon áll. Mert a mi állapo
tunk bizony nem oly siralmas, soha nem is volt oly
siralmas, hogy ily rettentő bizonyítékot szolgáltas
son. Él valami az ember lelkében, ami dacol a durva
erőszakkal, az önkény zsarnokságával, de még a
hóhérbárddal is ; ez : a meggyőződésnek az az ereje,
az áhitatnak az a lelkesedése, melyet éppen az üldö
zés idején látunk emelkedni. Az elnyomatásban szén
védő nem mindig egyúttal szerencsétlen is ; legke
vésbé az, aki meggyőződése, hite miatt szenved. Ha
valamely vallásnak igazsága, szellemi ereje mellett bi
zonyítékot akartok találni . . . akkor keressétek azt
abban, amit az emberek azért a vallásért türni
tűrni ké
pesek. A hit mártírjainál keressétek a bizonyítást és
nem a hit hóhérjainál. A keresztények vére, mely az
első századokban omlott, igen rosszul bizonyította a
pogányság igaz voltát. . . és ugyanígy kell Ítélnetek
azokról a szenvedésekről is, melyeket a kereszténység
századokon át a zsidókra zúdított.
Semmi sem kerülte ki éles szemét ; semmiféle
támadó, még a legjelentéktelenebb sem. Riesser meg
ragadta vasöklével és úgy cipelte a világosság itélöszéke elé.
Folyóiratot is szerkesztett, melyet szándékosan
Dér Jude“ címmel látott el, hogy a mindenrendü
utcasuhancoknak, kik e nevet a gúny céltáblájává
fi
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teszik, megmutassa, hogy ö büszkeséggel hordja azt.
Ezzel a folyóiratával támadott, védelmezett, a zsidó
táborban öntudatot keltett, fölvilágosította a keresz
tény köröket, megismertette vallásos életünket, erköl
cseinket, bizonyította az ellenünk nevelt elfogultság
nak és elkövetett jogtalanságoknak bűnét.
A német zsidók vezérüknek ismerik el és
annak ünnepük mindenfelől érkező hálafeliratokkal
és drága, művészi kivitelű ajándékokkal.
Nagy irodalmi munkásságot is fejt ki, a legszé
lesebb jogi tudást és nem mindennapi mélyjáratu el
méjét bizonyítva műveiben. Bámulatot keltenek min
denfelé államférfim, nemzetgazdasági és jogbölcsé
szeti eszméi és az elismerés nem maradt el. Miután
utazásairól, melyek egész Európán át vezették, ahol
mindenütt az országokat és embereket, a szokásokat
és a mozgalmakat tanulmányozta, — gyönyörű le
velei tanúskodnak erről — miután ezekről az uta
zásokról visszatért, szülővárosában közjegyzővé vá
lasztották meg. Nagyot fordult tehát az idő. Es jókor
is jött ez az állás, mert annak jövedelmét arra for
díthatta, hogy anyját és testvérei családjait, kik 1842ben a hamburgi nagy tűzvészben egész vagyonukat
elvesztették, előbbi jólétükbe helyezze vissza. E cél
jának minél teljesebb elérésére nőtlen maradt.
Személye és hivatala iránt nagy bizalmat és tisz
teletet kelteit férfias titoktartása, tinóm, erkölcsös ta
pintata, szivet megnyerő előzékenysége és bölcs Ítélete
által. A város igazgatásában, valamint a zsidó hitköz
ségben a legfontosabb állásokat töltötték be vele. A
híres hamburgi templom- és imakönyv-vitában, mely
a szellemeket erős hullámzásba hozta, a haladók párt
ját vezeti. Határozott hive a vallásos reformnak,
melynek jogosultságát azonban — igen helyesen —
abban az esetben vallja, ha nem származik utánzás
ból vagy éppen meghunyászkodásból. „Semmiféle
megalkuvás, — igy inti hitsorsosait — semmiféle en39
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gedmény vallási téren az egyenjogúsítás elérése cél
jából ; egy fabatkát sem áldozni a régi zsidó szoká
sok közül, egy hajszálnyira sem eltérni azoktól a
külső szabadság kivívásáért ! Ellenben örömmel kell
üdvözölnünk és meg is teremtenünk minden oly ja
vítást, mely a vallásos tudatból fakad és a vallásos
önérzet erősítésére szükségesnek mutatkozik/4 Keformnézetei radikálisak voltak, de a meggyőződés
talajából nőttek ki. Amit mondott, tett, nemcsak egy
fényes kritikai szellemből buzgóit föl. hanem leikéből
lelkedzett. Bensőséges vallásu, végtelen előkelő gon
dolkodású, filozófiailag leszürődött, tökéletes jellem.
Az újabb zsidó történetben ritkán találkozunk hasonló
jelenséggel, melyben a szellem röpte és az érzés
mélysége, a szó klasszicitása és a cselekvésnek ősne
messége oly lélekemelő összhangban csendülne egybe.
Egymásután következnek most immár az el
ismerés külső jelei. Különösen az 1848-iki év adott
reá alkalmat. Mint egyszer már 1830-ban, úgy jelen
leg is nagy megrázkódtatás indul ki Franciaország
ból, ezúttal mélyrehatóbb befolyással. Lajos Fülöp
bukása megijeszti az európai hatalmakat és egy
szerre összeomlanak a korlátok. Itt a szabadság és
nyomban a vele kapcsolatos követelmények mind : a
sajtószabadság, a gyülekezési, a szólás- és a lelki
ismereti szabadság. Óriási izgalom uralkodik egész
Németországban. Egy „Vorparlament“ összehívását
határozzák el a szabadelvűek, melynek föladata le
gyen : felhívni a népet nemzeti képviselet létesíté
sére és ezáltal lehetővé tenni a németek egységét, sza
badságát és önállását. Ebbe a Vorparlamentbe meg
hívták Riessert is. Ez ideiglenes parlament föloszlása
után röpiratot adott ki : „Egy szó Németország jövőjéről“ címen, melyben összparlamentet kíván, az
északamerikai államok mintájára államtanácsot, szö
vetségi államfőt felelős minisztériummal, egységes
hadsereget és hajóhadat, általános érvényű törvény-
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könyvet, alapjogokat, I. i. személyes szabadságot,
sajtószabadságot, vallásszabadságot, egyenlő jogot az
állami hivatalokra mindenki számára és még sok
egyebet, ami ma már létezik. Legalább — papiroson.
A tervezett nemzetgyűlés 1848 május 18-án megnyílik, még
meg pedig a frankfurti Paulskirche-ben.
Kiesser a lauenburgi hercegséget képviseli, ahol pedig azelőtt zsidónak nem volt szabad lakni, Megválasztják több bizottság elnökévé és augusztus 20-án
lép föl első beszédjével. Az a javaslat feküdt a ház
asztalán, hogy a politikai jogok élvezése nem korlátózandó a hitvallás által. Egyik képviselő a javaslat
ellen szólt, közvetlen utána Kiesser jelentkezett,
„Igénybe veszem a jogot, hogy fölszólaljak önök
előtt egy évezredek óta elnyomott felekezet nevében,
melyhez tartozom születésemnél, tartozom a becsiilet azon elvénél fogva, mely megutáltatta velem hit
csere által szerezni meg rútul megtagadott jogokat/4
És e pár szónyi bevezetés után irgalmatlan jégverés
pattog le a zsidógyűlöletre. „Ne higyjék — igy végzi
beszédét, mely által elsőrangú szónoknak is bizonyul
— hogy lehet kivételes törvényeket csinálni anélkül
hogy a szabadság egész rendszerében ne üttessék ve
szedelmes rés, anélkül hogy abba a rendszerbe egy
úttal az enyészet csirája ne kerüljön bele. Azt indít
ványozták. hogy a nép egyik osztályát dobják oda
az intolerancia, a a gyűlölet prédájává — ezt, uraim,
nem fogják önök megtenni sohasem !“
Röviddel e beszéde után megválasztják őt, a zsi
dót, kit 15 évvel ezelőtt minden kérvényével min
denütt mereven visszautasítottak, megválasztják a
nemzetgyűlés másodelnökévé és mint ilyen tartja
1849 március 21-én azt a nagy föltünést keltő be
szédet, melyben támogatja azt az indítványt, hogy
ajánlják föl a porosz királynak az örökös császársá
got. Órákig tartó beszéd volt. A szónok alakja át
szellemül mondatról mondatra, szemében a lelkeser
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dés lángja lobog, hatalmas hullámokban terjed orgonás hangja, melynek aranytiszta csengése belehizelgi magát a gyülekezet fülébe, szivébe. „Conticuere omnes." Néma csönd az óriási csarnokban ;
visszafojtott lélekzettel lesi a hallgatóság szavait,
mint valami kinyilatkoztatást. És midőn ragyogó be
szédét befejezi, a tetszésnek oly vihara tört ki, minő
nek sohasem volt tanúja az öreg Paulskirche. Az
egykorú sajtó azt örökíti meg a beszédről, hogy
„ilyenhez foghatót még nem hallottak". A hallgatók
sírásra fakadtak és midőn Riesser lelépett a szónoki
emelvényről, a miniszterei nők feléje sietett és nya
kába borult és a hamburgi követet, ki a gyűlésen a
diplomaták páholyában jelen volt, a többi követek
túláradó üdvözletekkel halmozták el, hogy „Ham
burg ilyen szónokot szült".
Annak a küldöttségnek, mely IV. Frigyes Vilmos
porosz királynak hírül adandó volt német császárrá
való megválasztását, Riesser is tagja volt. Április 3-án
fogadtattak. Útközben Riesser azt az aggályát fejezte
ki, hogy : „alighanem áprilist járatnak velünk".
Igaza lett : a király tagadólag felelt.
E sikertelenség, de még más egyéb okok is, mé
lyen lehangolták Riessert. Visszavonult a politikai
élettől. Nyugalomra vágyott. Háza számos kitűnőség
nek gyülőhelye lett, örömmel él családjának és nem
egyszer látjuk a nagyhírű férfiút testvéreinek kis
dedeivel játszani és hancurozni, szóról szóra emlé
keztetve Petőfi szavaira : „Gyermek vagyok, gyer
mek lettem újra, lovagolok fűzfasipot fújva, lovago
lok szilaj nádparipán."
1856-ban tanulmányútra ment Amerikába, hol
négy hónapot töltött. Visszajövet lemondott közjegy
állásáról és tisztán irodalmi működésének szen
telte magát. 1859-ben úgy formára, mint tartalomra
gyönyörű felhívást! intézett a zsidókhoz egy felállí
tandó Lessing-szobor érdekében és ugyancsak ez év42
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ben Hamburg városa megbízásából ő tartotta az
ünnepi beszédet Schiller születése századik évforduló
ján. Oly irodalmi termékek ezek, melyekben mint ki
váló, finomlelkü esztétikus jelentkezik, aki nemcsak
a költő szellemébe, hanem magának a költészetnek
titokzatos mélyeibe is belehatol.
1860-ban a legfelsőbb törvényszék birájává ne
vezték ki, mely magas méltóságát azonban nem soká
ékesithette nevével, Három év múltán meghalt 57
éves korában.
Nemzetének hű fia volt, felekezetének hű fia volt,
Lángelméjének és lángszivének kettős kisugár
zása világosságot, meleget és termékenységet terjesz
tett. És fog terjeszteni. Mert amit egy ihlettlelkii,
nemes ember alkot, bármennyire fordulnak, változ
nak, tolódnak a vallási, állami és társadalmi fölfogá
sok, elvek és irányok, annak hatóereje a jövő idők
ben is csak áldásos gyümölcsöket érlel.
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az életrajzot külső események
tennék, akkor Zunz Lipót élet
rajza hamar véget érne. Állása,
hivatala, polgári foglalkozása
alig volt egy negyedszázadig,
noha majdnem egy századot élt,
pontosan 92 esztendőt. Életé
nek tartalmát a tanulás, kutatás
és irás teszi ki. Tudós volt tu
dós állás nélkül, a tudományt szolgálta a tudomány
kedvéért, a minden izében modern ember megvaló
sította életében azt a rabbinikus tételt, hogy a tudo
mány csak azé, aki meghal érte sátrában. A mi hő
sünk sátra tudós dolgozó szobája volt, amelyben
életét töltötte, csodás szorgalommal, amely csak a tu
domány szenvedélyes szeretetéből fakadhat. A belső
tűzön kívül más nem ösztökélte, maga is jól tudta,
hogy külső jutalom nem fog teremni azon a parlagon
heverő mezőn, melynek megnövelésének életét szen
teli. Nem volt szobatudós, jól ismerte az életet,
munkái sem lebegnek az álmok ködében, az élet szá
mára irta, sőt aktuális alkalomból vagy célból terem
tette őket, tudatosan azzal a célzattal, hogy tetteket
érleljenek, mert az volt a meggyőződése, hogy az
igaz tudomány tetteket szül, de személyével az élet
forgatagától távol állt. Ilogy életmunkáját megértsük
és méltathassuk, körül kell néznünk abban a korban,
melybe fellépése esik.
Zsidó Plutarchos I.
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A messzeható szellemi törekvések, amelyek a
XVIII. század második felében földrészünk népeit át
hatották, a zsidóságot sem hagyták érintetlenül. A ter
jedő világosság a zsidók házaiba is szórta, habár4
halvány sugarait. A világi műveltség, amely Közép- és
Keleteurópában évszázadok elnyomása alatt a zsidó
ság kebeléből majdnem végkép kipusztult, Mendels
sohn és tanítványai révén újra kezdett bevonulni az
elnyomottak szegénylakta városrészeibe. Az általuk
elhintett mag kikelt, az általános műveltség napról
napra nagyobb tért hódított, de nem hozta meg az
áldásos gyümölcsöt, amelyet Mendelssohn és iskolája
remélt.
A felvilágosodás és műveltség, amelyek nem fo
konként fejlődtek ki a zsidóság körében, hanem ide
gen befolyás alatt oltattak be szellemébe, bomlasztólag hatottak. A nép zöme és vezetői, hivatalos kép
viselői az uj szellemet károsnak tartották és kár
hoztatták. Ragaszkodtak a régihez, megmaradtak
egyoldalúságukban, amely a zsidóság egyetlen szel
lemi kincsének és táplálékának a talmudot tekintette,
a szentirást is ennek szemüvegén át nézte. A mű
veltek ellenben, kivetkőzve egyoldalúságukból, itta
san az uj eszméktől, lenézték a zsidóság régi képvi
selőit s bennük, kik csak a közelmúlt századok szűk
eszmekörét képviselték, a zsidóság szellemét is meg
vetették. Mindkét fél egyetértett abban, hogy a kul
túra a zsidóság talajában eddig nem ismert uj virág.
Hogy a zsidóság hosszú múltjában minden nagyobb
kultúrát felvett és annak színvonalára emelkedett,
nem is sejtették ; a fényes napok el voltak feledve, a
zsidóság nagy szellemi kincsét sötétség fedte. A
tanultak és müveitek járatosak voltak idegen népek
történetében, de népük múltját nem ismerték —
idegenek voltak saját otthonukban. Ök csak a közel
múlt sötétségét és műveletlenségét látták és ilyennek
tekintették egész múltjukat. A modem műveltség
50
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terjedésével a múlt szellemének lenézése a zsidóság
kebelében ijesztő mértékben növekedett és a XIX.
század elején a kapocs a jelen és múlt között már
majdnem teljesen elveszett. E tátongó űrt az egyol
dalú talmudizmus és a rövidlátó elbizakodott felvi
lágosodás között egy férfiú hidalta át a múlt fel
tárása által — e férfiú Zunz Lipót volt. Mendelssohn
meghódította hitsorsosait a modern kultúrának —
kivívta számunkra a népek becsülését ; Zunz meg
megnyerte hitsorsosait saját nem is sejtett kultú
rájuknak — megmentette a múlt becsületét.
Mendelssohn bevezette a népek irodalmát a gettóba,
Zunz bevezette a gettó irodalmát a tudomány fényes
csarnokaiba és valóban alig nyújtott kevesebbet,
mint amennyit elfogadott.
Zunz Lipót 8 évvel Mendelssohn halála után,
1794 aug. 10-én született Detmoldban, Németország
egy kis városában. Szülei szegények voltak, és
midőn egyéves volt, Hamburgba költözködtek, ahol
atyja tanításból tartotta fenn családját ; de gyön-

kénytelen volt feladni és kereskedést nyitott. A kis
Lipótot a legnagyobb gonddal nevelte és midőn az
iskolába került, maga is tanitgatta. Már korán
csepegtette be a fejledező gyermek szivébe a
szeretetet a zsidóság iránt, korán ismertette meg vele
a zsidó krónikásokat. A múlt század első évében
veszély fenyegette a zsenge gyermek életét, himlőbe
esett és 8 napra elvesztette szemevilágát, de a gond
viselés megmentette életét.
Atyja 1802-ben, 43 éves korában meghalt és az
árván maradt gyermeket a wolfenbütteli BéthHamidrás vette föl. Ebben eleinte pusztán a talmiul
volt a tanítás tárgya, amelynek szövevényes útjaiba
Zunz is korán lett bevezetve. Később azonban az
iskola, mint „Samsonische Freischule“, uj alapon
lett szervezve és Ehrenberg Sámuel Mayer vezetése
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alatt világi tárgyak is felvétettek a tananyagba. E
tanítójának, ki a komoly és már korán nagy tehet
ségeket eláruló ifjút megszerette, köszönhette Zunz
széles műveltségének alapjait. Még alig volt 12 éves,
midőn már egy kis munkát irt, amelyhez szeretett
tanítója irta a címlapot ; tartalma mennyiségtani
feladványok megoldása volt
E korai érettség mellett nem csodálkozhatunk,
hogy már 15 éves korában az iskolánál, amely őt
nevelte, mint segédtanító működött. Ezalatt azonban
szakadatlanul fáradozott a saját kiképzésén és ő volt
Németországban az első zsidó gimnazista. Miután
gimnáziumi tanulmányait 1815-ben befejezte, Ber
linbe ment, ahol az egyetemen 4 évig .nyelvészetet,
történetet, mennyiségtant és filozófiát hallgatott.
Előszeretettel foglalkozott ’ szépirodalommal is, és
folyóiratokban több költemény és prózai dolgozat
jelent meg tőle. 1821 január 2-án a hallei egyetem
bölcsészeti kara doktorrá promoveálta.
Tanulmányai azonban csak előkészületek voltak
a nagy feladathoz, amelynek életét szentelte ; ez a
feladat : a zsidó irodalom tudományos kutatás
tárggyá való tétele volt. Fájdalmasan tapasztalta,
hogy a zsidó irodalom a zsidók között sem talál
tudományos művelőre, habár akkor más irodalmak
egén nem egynek neve ragyogott már. Fölszerelve
a modern filológia ismeretével, amelyben Böckh és
Rosenmiiller voltak tanítói, ere jót és képességét e
nem ismert irodalom tanulmányozására fordította,
amelybe már gyermekkorában lett bevezetve. A
modern tudomány módszerét alkalmazta az ismeret
len, járatlan irodalomra és úgy látta, hogy az
emberi szellem megismerésére épp oly fontos, mint
más irodalmak, amelyek a legbuzgóbb munkásság
nak örvendenek. De ami ellenállhalalan erővel von
zotta szivét ehhez az irodalomhoz, ama meggyőződés
volt, hogy csak a zsidóság múltjának, irodalmának
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és tudományának ismerete képes az elnyomottaknak
meghozni a hőn várt szabadságot, másfélezeréves
szenvedés után. Csak ennek az irodalomnak, a múlt
hű tükrének ismerete lesz képes elnémítani a mesé
ket és rágalmakat, amelyeket vádképen a zsidóság
fejére szórtak, hogy az emberi jogok megvonását, az
igazságtalanságokat szépitgessék.
E meggyőződésnek ad kifejezést első, 1818-ban
megjelent kis munkájában : „Etwas íiber die rabbinische Litteratur“ „Most — úgymond — tudomá
nyunk nagyszabású feldolgozása kötelesség és pedig
annál fontosabb, mert a zsidók sorsának komplikált
kérdése ebből az irodalomból néhány szakaszban
megoldást nyerhet/* A kis munka, amely a szerző
fiatal korához képest bámulatos szakismerettel tárja
fel az uj héber irodalom tartalmát, még ma, 100 év
múlva sem avult el. A nagy mester fényes tehetségei
már itt is mutatkoznak A nagy szempont, az általá
nos, mindent felölelő tekintet, a találó, tömött bibliai
rövidségii és mégis világos stílus már e kis munkában
is érvényesülnek.
Irodalmi munkásságán kiviil személyesen is tevé
keny volt, hogy a szeretetet a zsidóság és irodalma
iránt, amely szivében lángolt, hitsorsosai közt ter
jessze. Az elidegenülés az ősök szellemi kincseitől
párosulva térítő csábításokkal abban a korban, neve
zetesen a berlini zsidóság körében, a műveltek egv
részének lelkében megingatta a hűséget az öröklött
valláshoz, különösen azért is, mert a zsidók művelő
désétől várt egyenjogúság nem következett be.
A német zsidók Mendelssohn kora óta küzdöttek
az egyenjogúságért. Napóleon a meghódított német
tartományokban emancipálta a zsidóságot, Poroszor
szágban a felszabadulás a német szabadságharc alatt
következett be, mikor a zsidók tömegesen sorakoztak
a szabadság zászlaja köré, — az 1812 március 11-iki
porosz királyi rendelet kimondotta a zsidók polgári
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szabadságát. De a szabadság nem sokáig tartott. Na
póleon legyőzése után a fellángolt német nacionaliz
mus megvetette azokat, akik nem Teut véréből szár
maztak, üldözte a zsidókat. Sok zsidó sietett a másik
táborba, hitcserével szerzett saját ereibe Teut-vért.
A zsidóság hajója a gyűlölet hullámain imbolygott és
három fiatal ember, Gans Ede hires jogtudós, Moser
Mózes könyvelő és Zunz Lipót 1819 november 7-én
Kulturegyletet alapítottak (Véréin für Kultur und
Wissenschaft dér Juden), hogy a hajó el ne sülyedjen. A nagy célokat, iskolák, szemináriumok, akadé
miák alapítását, felolvasások rendezését és sok más
egyebet kitűző egylet szellemi vezére Kunz Lipót volt.
Az egylet története igen érdekes, különösen napjaink
ban, de itt csak két pontot kell érintenünk.
Az egylet céljai közt a zsidó tudomány mivelése
és terjesztése kiváló helyet foglalt el és ennek meg
valósítása végett az egylet folyóiratot adott ki. A szer
kesztő Zunz volt és a folyóirat, melyből csupán egy
évfolyam jelent meg (Zeitschrift für die Wissenschaft
des Judentums) mai napig értékes. Zunz az egylet
megszűnése fölött érzett keserűségében azt mondta,
hogy az özönvízből csak a zsidóság tudománya me
nekült meg, és ebben igaza volt. Ez volt az első nagy
alkalom, midőn a zsidó tudomány mint regeneráló
tényező tudatosan és messzehallhatóan hangsulyoztatott. Zunz már akkor teljesen tisztában volt tartalmá
val és jelentőségével.
A kulturegyletnek Heine is tagja volt, sokáig ren
desen járt üléseire, gyakran jegyző is volt, sőt hó
napokig az egylet iskolájában történetet tanított. A
tanítványai közé tartozott Műnk Salamon is, a későbbi
nagy zsidó tudós, Renan utódja a Sorbonne héber
tanszékén, és francia akadémikus. Ha az említett
„Zeitschrift" meg nem szűnik, Heine tollából is közölt
volna dolgozatot. Az egyletben ismerkedett meg Heine
Zunzzal. Zunz és Moser mélyreható befolyást gyako-
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Toltak a költő gondolkozására és költői alkotásaira,
„ök ismertették meg vele a zsidók történetét, ők ül
tették szivébe ama szeretetet a zsidóság iránt, mely oly
kábító szép virágokat hajtott, melynek lángja csak
szivének utolsó dobbanásával aludt el. Heine nem
irta volna „héber melódiáit**, a „Rabbi von Bacharach“ nem keletkezett volna, „önvallomásai41 nem
lettek volna vallásunk, népünk apotheosise, ha e lelkes
férfiakkal meg nem ismerkedik**. Heine leveleiben
gyakran említi Zunzot, szerette és tisztelte, a láng
ész szemével már 1823-ban annak látta, ami később
valóban lett. íme néhány idézet Heine leveleiből.
Midőn két kinai ember mutogatta magát Berlinben,
Heine ezt Írja 1823-ban : „Itt ugyan azt mondják,
hogy a két kinai álruhába öltözött osztrák, kiket
Metternich küldött ide, hogy alkotmányunkon dolgoz
zanak. Zunz még nem látta ezeket a kínaiakat** Más
hol pedig ezt : „Ezer köszönet dr. Zunznak a spa
nyol zsidókról szólt közléseiért. Noha igen aprók,
azért Zunz mégis egyetlenegy éleseszii figyelmezte
téssel többet használt, mint egy pár hiába átlapozott
kötet, és öntudatlanul befolyással lesz a Rabbi von
Bacharachra. . . Üzenem neki a következőket : 1.
hogy szeretem, 2. hogy becsülöm, 3. hogy kérem
üzenje meg, hogy hol találhatnék jó jegyzeteket az
Abarbanel családról.** Egy Ízben a „a századok Zunzairóf* beszél. Magával Zunzzal is levelezett, munkái
iránt is érdeklődött. Házában sokszor megfordult és
ott költeményeit felolvasta A szó és tett emberének
mondta Zunzot, aki teremtett és beszélt, hol mások
álmodtak és bátortalanul elbuktak. A nagyrabecsülést
Zunz iránt Heine élete végéig megőrizte, soha róla rossz
szót nem mondott, Zunz is nagyrabecsülte a lánglelkíi
költőt gyengéi dacára. Utoljára 1855-ben látta, midőn
Párisban meglátogatta. Kevés tudós van, akinek a
kartársak oly egyértelműen nyújtották a babért,
mint Zunznak. Heine már a fiatal Zunznak is nyuj-
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tóttá. De nézzük, milyen volt az a világ, amelyből a
Kulturegylet kinőtt.
.
.
Voltak természetesen a modernek közölt is, még
nagy számban, akik az űrt a vallás és modern művelt
ség közt át akarták hidalni. E célból Berlinben re
formközség alakult, amely az istentiszteletet refor
málta, hogy — amint Zunz velősen kifejezte — a
kelet valódi á j tatossága és a nyugat valódi kultúrá ja
egymással kiengesztelőd jék. Az első reformközség
hitszónokká Zunzot választotta. Hivatását szent komolysággal fogta föl és lángoló lelkesedéssel hirdette
Isten igéjét. Minden tekintet nélkül a személyekre,
ostorozta a kinövéseket és fogyatkozásokat. Őszinte
sége a szószékről elöljárósága gyengéit sem kímélte.
Elöljárósága emiatt fiatal hitszónokát hivatalosan
meg akarta inteni. De Zunz már előre értesülve
lévén, hogy mi van ellene készülőben, a megintő
levelet felbontatlanul küldte vissza és egyszersmind
a saját levelét is átadta, melyben állásáról ünnepé
lyesen lemondott. így hagyta oda állását „jövedelem
és hiúság" dacára. Beszédei, amelyeket lemondása
után, 1823-ban a nyilvánosságnak átadott, hogy
jellemezze azt a szellemet, amelyben mint hitszónok
működött, mély, igazi vallásosságot lehelnek. A min
dennapi élet körében mozognak, anélkül hogy köznapiasokká válnának ; rövidek és velősek, világosak
és egyszerűek, mégis emelkedettek, magvasak, esz
mékben gazdagok és mégis egyaránt szólanak a
tanultakhoz és tanulatlanokhoz, mert a tapasztalatból
merítettek. A szívből fakadtak és megtalálják az utat
a szívhez. Ezek a beszédek a zsinagóga modern ékesszólásának első kerekded műalkotásai, amelyek
annak szellemét hirdetik, habár elődök hiányában
az idegen minták
hatása még érezhető rajtuk.
--Azonban nemcsak hitsorsosaiért vert Zunz szive ;
,,a testvérek fölött a hitben" nem feledkezett meg
„testvéreiről a hazában". Német volt szelleme és
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szive. Teljes összhangban egyesült nála a német nép
hű fia a hőn érző zsidóval. Lelkes harcosa volt ő a
német nép szabadságának, és a negyvennyolcas
forradalom népe szeretettel ragaszkodott a szelid
tudóshoz, aki a szabadságért küzdött, Zunz apónak
nevezte. Öregkorában az elsők közt volt, akik a német
nyelv tisztaságáért sikra szállottak (1872). Élete és
működése fényes tanúbizonyság amellett, hogy a
hazafiság bármely vallással békében egyesülhet. „A
legdrágábbat — igy szólt egy Ízben községéhez, —
e hazának kell szentelnetek. Ahol szava hiv, elhallgat
a barát és barátnő, a fiú és leány, a szomszéd és
hitsorsos". Szerette felekezetét és szerette népét,
amelynek jólétéért küzdött szelleme fegyverével.
Majdnem nyolc esztendeig, 1824—31-ig dolgozott
mint szerkesztő egy politikai hírlapnál (Speenersche
Zeitung). A komoly tudós hirlapiróvá lett, aki tizen
nyolc hírlapot olvas mindennap és vezércikkeket ir,
hogy a közjót és közszabadságot előmozdítsa. De e
működésében sem feledkezett meg hitsorsosairól és
ahol alkalom nyílt, sorompóba lépett érettük. A
támadásokat, melyekben nem volt hiány, mindig mél
tósággal és sikerrel visszaverte.
A berlini zsidóságnak már akkor büszkesége
volt s minden közhasznú felekezeti vállalkozásnál
közreműködött. Az 1825-ben életbelépett községi
iskolának igazgatója lett, melynek alapszabályait is
ő szerkesztette. Az iskola létrejöttén különben is
évekig fáradozott. A zsidók helyzete igen kedvezőtlen
volt, minek egyik különös jele az 1831-ben meg
jelent királyi rendelet volt, amely a zsidóknak
megtiltotta, hogy német hitszónoklatokat tartsa
nak, mert a hitszónoklat keresztény intézmény,
melyhez a zsidóságnak nincsen joga. Feleletül
Zunz két évi szakadatlan munkásság után közzé
tette nagy munkáját : „Die gottesdienstlichen Vortrage dér Juden historisch entwickelt“ (Berlin
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1832). Ez a munka előadja a zsinagógái előadások
kétezeréves történetét és egymagában biztosítja szer
zőjének a halhatatlanságot. A modern zsidó tudo
mány ezzel a művel született meg.
Hadd ecsetelem most nagy vonásokban Zunz
irodalmi munkásságának motívumait, céljait és ered
ményeit. A tudomány ellenállhatatlan erővel vonzotta
kora ifjúságától kezdve ; az önzetlenség, mellyel
ápolta, tiszteletet és csodálatot kelt. Ifjúsága ideál
jához hű marad a férfiú és agg is, tudományszeretetében nem ingatták sem csalódások, sem keserű
tapasztalatok. A zsidó irodalmat más irodalmakkal
egyenjogunak, a zsidó tudományt az általános tudo
mány egy részének tekintette. Nem tekintette a tudo
mányt holt anyagnak, sem a szellem játékának, ha
nem az életet átható s átalakító vezetőnek, amely téve
déseket és előítéleteket száműz, vádakat és rágalma
kat elnémít, jogtalanságot és elnyomást megsemmisít.
Ezt várta az elfogulatlan tudománytól s mindezekre
szükségük volt a zsidóknak, kiket az elnyomás és
lenézés soha érzékenyebben nem sújtott, mint azóta,
amióta gondolkozásban s érzésben testvéreikkel a
hazában teljesen egyenlőkké váltak. Ha a tudomány,
a tiszta, minden előítélettől ment tudomány lesz
élet szabályozója, minden jogtalanság el fog pusz
tulni a földről. Ez volt Zunz meggyőződése. Elisme
rést akart kivívni a zsidóság tudományának, mert
az erkölcsi elismerés szemében egyértelmű volt a
politikai elismeréssel, amelynek elöbb-utóbb be kell
következnie. „Die Gleichstellung dér Juden in Sitté
und Leben, wird aus dér Gleichstellung dér Wissenschaft des Judentums hervorgehen“.
De nemcsak a külső szabadságért küzdött, ha
nem a belső felszabadulásért is a sötét századok
szelleme alól. Világosságot akart terjeszteni hitsorsosai közt, hogy visszanyerjék önérzetüket, felismerve
belső erkölcsi értéküket. Ez volt a második s fonto58
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sabb cél, melyet a mull erkölcsi és szellemi kincsének
feltárása által elérni törekedett. A jelen és jövőért
küzdött, midőn a múltnak eltemetett irodalmát
kiásta, hogy a múlt tanúságai vezetőkül szolgáljanak
a kortársaknak és Útmutatókul a jövő nemzedékek
nek. Elfogulatlanul kereste az igazságot, mert szilárd
meggyőződése volt, hogy az évezredek híven megis
mert szelleme csalhatatlan vezér lesz az uj viszonyok
közt, amelyek közé a zsidóság került.
És valóban minden munkája a kor egy-egy
égető kérdésére adott választ, noha hozzá prófétai
előrelátással évtizedekig gyűjtötte az anyagot. Ama
reformtörekvések között, amelyek a zsidóságot a
XIX. század első felében áthatották, első helyen áll
az istentisztelet, amely az egész községet egyetem
legesen érintette. Az előző századokban — melyeket
újkornak nevezünk, de amelyek a zsidókra nézve
úgy külső elnyomás, mint belső kulturális szegénység
tekintetében a középkor tetőpontját jelölik — a
zsinagógából kiveszett az élő tanítás : a hitszónoklat,
a szombati s ünnepi imák évszázadok toldásai folytán
tekintélyes számmal szaporodtak — az imakönyv
vastag foliánssá lett. A reformálás szüksége világos
volt, de nem a módja. Az istentiszteletben három fő
elem különböztethető meg : a hitszónoklat, a zsina
gógái költészet s az istentisztelet rendje. E három
elem történetét bírjuk Zunztól. A hitszónoklatot tár
gyalja már említett munkája : „Die gottesdienstischen
Vortrage dér Juden“ (1832) ; a zsinagógái költészetet :
„Die synagagale Poesie dér Juden" (1859.) ; az ima
könyv keletkezését s különböző megállapodását
különböző országokban : „Dér Rítus des synagogalen
Gottesdienstes“ (1859). Külön munkát szentelt végre
a zsinagógái költőknek : „Literaturgeschichte dér
synagogalen Poesie“ cimü munkájában (1865),
melyhez később „Nachtrag zűr Literaturgeschichte
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dér synagogalen Poseie“ cím alatt fontos pótlék
jelent meg (1867).
Mindezen munkákhoz évtizedekig gyűjtötte az
anyagot. A „Gottesdienstliche Vortrage" előszavában
oly erővel szállt síkra a zsidók egyenjogúságáért,
mint előtte soha senki. Ö adta ki a híres jelszót :
„jogot kívánunk a jogok helyett, szabadságot a sza
badságok helyett/4 A nagy búvárnak minden tulaj
donsága ragyogó fényben jelenik meg e munkában.
A külső forma tökéletessége — művészi kompozíció
és világos stílus — párosul végtelen tudással és utol-

mán, mivel a munkák maguk az évszázadok fo
lyamán elvesztek, egész organizmusukban leltek fel
ismerve. Mcgdönthetelenül be lett bizonyítva, hogy
a hitszónoklat zsidó termék. E munka iskolád alapí
tott. Gfrörer Ágost Frigyes, az őskereszténység nagy
hírű történésze, azt mondta e munkáról, hogy Spi
noza óla zsidó nem alkotott ilyen művet.
A zsinagógiai költészet Zunzot kereken egy fél
századig foglalkoztatta, melynek különböző oldalait
a három említett munkában tüntette fel. E munkák
megalkotása csak az ő páratlan szorgalmának s ki
tartásának sikerült. Franciaország, Anglia, Olasz
ország s más országok könyvtárait több Ízben kereste
fel, hogy a kéziratokat átkutassa. Egy munkája több
mint 500 kézirat alapján épült fel. Szeretettel mélyedt
el a zsinagóga költészetébe ; sok elfeledt költő nevét
ő hozta újból napfényre. Fájdalmuk s örömük, pa
naszuk s ujjongásuk visszhangra találtak szivében.
Átérezte keservüket s szenvedésüket s híven tolmá-
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kezdetnek nyilvánított, amelyet még serényen kell
folytatni. A fájdalmas hangok megértésére felkutatta
a zsidóság szenvedéseit, melyekből e siralmak fa
kadtak. E szenvedések leírásán ma is megérzik a fáj
dalom, amely a szerző szivén átrezgett s ez elfelejteti
velünk, hogy itt a tudomány s kutatás remeke áll
előttünk. Hadd álljon itt jellemzésül e fejezetnek
híres első kikezdése és az eredetinek utánozhatalan
szavaival :
,,Wenn es eine Slufenleiter von Leiden gibt, so
hat Israel die höchste Staffel erstiegen ; wenn die
Dauer dér Schmerzen und die Geduld, mit welcher
sie ért ragén werden, adeln, so nehmen es die Juden
mit den Hochgeborenen aller Lander auf ; wenn
eine Literatur rcich genannt wird, die wenige
klassische Trauerspielc besitzt, welcher Platz gebührt dann einer Tragödie, die anderthalb Jahrtausende wáhrt, gedichtet und dargeslcllt von den
Helder selber ?“
Az irodalom kevés példát mutat fel, hogy egv
munkában oly anyaghalmaz lenne feldolgozva, mint
Zunznak bármely nagyobb munkájában. Munkái
címében mindig kevesebbet Ígér, mini amennyit
valóban ad. Az irodalom nem egyik ága az, amelyet
egyes műveiben megvilágít, hanem az egész irodalom,
kutatásaival a zsidóság tudományának összes szak
máit gazdagítja. Ez univerzalizmus mellett munkái
műalkotások, melyeknek kompozíciói világosak s
egységesek. Sohasem téveszti szem elől az általánost.,
midőn a részletekkel foglalkozik, sohasem kerülik el
figyelmét a részletek, midőn általános jellemzéseket
ad. Az általános állítások a részletek összefoglalt
eredményei. Nem látjuk a munkát keze alatt kelet
kezni, ami előttünk áll, az bevégzett mű. Mesteri keze
alatt minden kövecske megtalálja az illő helyet az
épületben, amelyet ő emelt. Nem támaszkodhatott
előmunkálatokra, maga hordja össze az anyagot,
61
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maga készíti a tervet, maga fejezi be a munkát. Nem
csak az építőmester, hanem az anyag megterem
tője is.
ö volt az első, aki a múlt folytonosságát hatá
rozottan felismerte s bebizonyította, hogy a zsidóság
szellemi termékei, az elmúlt korok eredményei, szoros
összefüggésben állanak egymással. Ö volt az első, aki
felismerte, hogy a zsidóság szellemi fejlődése nem
szakítható ketté egy bibliai és egy biblia utáni kor
szakra. A szentirás gyűjteményének lezárásával nem
hal ki a zsidóságból az a szellem, amely azt meg
alkotta. Az írott törvény (a tóra) folytatódik a ha
gyomány törvényében (a talmudban), a prófétákhoz
csatlakoznak a zsinagógái (piut) költök, a zsoltárok
hoz a bűnbánó imák (szelichák). Szakadatlan lánc
szemekből áll a zsidóság fejlődése s a mullhoz keli
csatlakozni a jelennek, amely annak eredménye s a
jövőnek kezdete.
Ez a történeti megismerés vezérelte s ez jelölte
ki állását a reformhoz. A reformizgalmak idejében
tette közzé munkáját „Zűr Geschichte und Literatur“
(1845), hogy a reformátorok részéről megvetett kö
zépkorunk szellemi életének feltárása által a tudo
mány fegyvereivel is síkra szálljon amaz eszmékért,
amelyeket egyes már előbb megjelent s egyenesen
a reform egyes kérdéseivel foglalkozó irataiban fej
tegetett.
Sok szivet hódított vissza a történetileg fejlődött
zsidó szellemnek. Irányitólag hatott az életre és tudo
mányra egyaránt. Az ellenfélt sohasem látta a szemé
lyekben, hanem az elvekben és nézetekben. A zsidó
ság különféle árnyalatainak képviselői osztatlan tisz
telettel vették körül, mire azóta sem akadt példa.
Mesterüknek vallották mindnyájan s minden tábor
ban voltak barátai. Ezek között vannak a modern
zsidó irodalom héroszai, Németország mellett Len
gyelországból épp úgy, mint Olaszországból. A legna-
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gyobb tisztelettel mégis Berlin vette körül, noha 1850
óta, midőn a zsidó tanitóképzö megszűnt, hol igazgató
volt, mint magán ember élt. Ha a templomban meg
jelent, az egész község felállt. 70 éves születésnapjára
a berliniek egy „Zunzstiftung“-ot létesítettek zsidó
tudományos munkák kiadásának támogatására. Ennek
a kuratóriuma 1874-ben kiadta Zunz kisebb érteke
zéseit három kötetben. Csupa gyöngy. Ebben jeleni
meg utolsó dolgozata, amely a bibliával foglalkozik.
80-ik születésnapján halt meg hű hitvese, a nemes
lelkű Zunz Adelhaid, kinek halála az agg tudós szivét
megtörte. Szelleme ép volt, de gondolatai szünetlenül
a kedves halottal foglalkoztak s ez megbénította al
kotó erejét.
A zsidó tudomány nagy ünnepet ült 1884
augusztus 10-én, Zunz Lipót 90 éves lett. A földke
rekség minden irányából érkeztek az üdvözletek
egyesek, társulatok s községek részéről. Ez ünnepnek
maradandó emléket biztosítanak azok a munkák,
melyeket ez alkalomból a nagy mesternek ajánlottak
A Zunzstiftung kuratóriuma az ünnepelt tiszteletére
,,Jubelschrift“-ot adott ki, amely a zsidó irodalomban
az első e nemben, melyet azóta több követett. E jubi
láns munkában a müveit világ összes országainak
zsidó tudósaitól vannak dolgozatok, egy olasz abbétól
is. Az irók igy fejezték ki azt, hogy tanítványainak
érzik magukat. Az ünnepben hazánk is részt vett. Ha
német nyelven oly gazdag és mély zsidó irodalom
van, amilyen a héber és aram nyelven (a biblia és
talmud nyelve) kívül más nyelven nincsen, úgy ez
jórészt Zunz érdeme. A sors sok mindent megvont
tőle, de a legmagasabb és legjelentősebb tekintetben
kedvezett neki — megérte eszméi diadalát. A nemes
eszmény, amelyért ifjúságában rajongott és amelyért
hosszú életén keresztül tántorithatatlanul és szaka
datlanul dolgozott, valóság lett. A zsidó tudomány
virágjában állt, midőn a fáradhatatlan tudós 1886
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március 17-én 92 eves korában örök nyugovóra tért.
Az egész zsidó nép hódolt emlékének, nagyok és ki
csinyek, öregek és fiatalok, a fiatalok közt magam is,
ki most 35 év után változatlan bámulattal és hálával
a munkáiból merített okulásért, részben akkori írá
sommal, lelki gyönyörűségemre, újból bemutatom a
halhatatlan férfiú nemes alakját a magyar olvasó
közönségnek.
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Néhai Dr. Venetianer Lajos, újpesti főrabbi e tanulmá
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