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Fiam, dr. Lichtenstein Manó orvos hoz~ám 
intézett levele. 

Drága és tiszteletre méltó atyám ! 

Habár legujabban alkalmam volt önnel naponkint 
szóbelileg érintkezni, szelid és szívből fakadó szavaira 
figyelni, mégis a gyermeki tisztelet, az ön gondteljes 
barázdált arca, levert, de határozott tekintete elnémí
tották nyelvemet, megzavartak, elkábitottak. Engedje meg 
tehát, hogy most, mikor gondolataimat rendeztem s 
nézeteim megtisztultak, szomorú. szivemen könnyithessek 
s önnel, a ki engem atyai szelídséggel oly gya~ran okta-· 
tott : némelyektől feldicsért, másoktól ócsárolt röpiratai 
felett való aggályaimat gyermeki tisztelettel leplezetlenül 
közölhessem. 

Mindenek előtt veszélyeztetett megélhetése felől 

legyen nyugodt, drága atyám. Szűken élt, takarékosko
dott, nélkülözött, hogy hosszú tanuló éveimben segé
lyezhessen, gyakran megnyugtatott és felbátoritott, mond
ván: „Fiam, tanuló éveidben jövedelmed miatt sohse 
aggódj , a szünidőt pihenésre s alapos kiképeztetésedre 
használd fel, akkor azután a pénz, melyet reád örömmel 
fo rditok, bőségesen és nemesen fog kamatozni! " 

Ha tehát ön miattam a legszükségesebbekről is le 



tudott mondani, kétszeres köteiességem, hogy feiesie
gemmel az ön segélyére siessek. Csak a Mindenható 
engem tartson meg, - mert őszintén megvallom, hogy 
az a lekicsinylés, a keserű ' gyülölet, az az aljas gyanti
sífás, melylyel némelyek ön felől nyilatkoztak, ugyis 
megrendült egészségemre sulyos csapásként nehezültek, 
- de Isten segitségével ezt legyőzöm . 

Tehát nem az ön ugyis szerény jövedelmének 
megingatott volta, szomorít és csüggeszt, hanem. az ren
díti meg ' és marcangolja szivemet, hogy a rabbiságra 
méltatlannak, Judásnak, elvetemült egyénnek, s oly fér
fiunak akarják az én atyámat bélyegezni, a ki hitét, jobb 
meggyőződését pénzért eladja, áruba bocsátja. 

Önt, aki 35 éven át mint lelkipásztor áldásdúsan, 
szeretettel, önzetlenül, önfeláldozólag működött, a kit a 
hitközség minden egyes tagja határtalanul szeret és tisz
tel, - önt szakaszszák ki most a hitközség kebeléből 

és önt taszítsák ki onnét mint megbélyegezettet és bél
poklost? Önt, aki az elnyomottakért kíméletlenül har
colt, aki teljes odaadással a szegények pártját fogta, önt 
kiáltsák ki most lélekkufárnak, önt vádolják most azzal, 
hogy legszentebb érzelmeit, istenfélő lelkületét, vallásos 
meggyőződését áruba bocsájtotta ! 

Hát hol a bündij, hol a kincs? Hisz én tudom 
legjobban, hogy ön - elég járatlanul - kiadóival 
szemben legcsekélyebb tiszteletdíjat sem szokott ki
kötni, amit pedig minden szerző, aki valami. érdekeset 
közzététet - méltán igényelhet. 

Az Isten szerelmére, mi indította mégis drága atyá
mat arra, hogy anyagias korunkban, melyben kiki a 
saját előnyéért, életnyugalmáért, kényelméért küzd, da
rázsfészekbe nyuljon, szélmalomharcot kezdjen ; amely
nek merészsége, - mint minden uj és szokatlan, - a 
konzervatív, régi és tiszteletreméltó vallásnak szent ta
laján izgalmat és nyugtalamágot szül? 
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Mi inditotta arra, hogy az Evangelium fényoldalát 
teljes pompájában feltárja anélkül, hogy annak árnyol
dalát legtávolabbról is érintené? S mit tart ön tulaj
donképen az evangeliumi csodákról és jelekről? 

A nép szava Isten szava! Avagy azt a felháboro
dást és elkeseredést, melyet az ön röpiratai széles zsidó 
körökben okoztak, csak egyesek mesterségesen szították 
és táplálták volna? Valjon Izrael ama díszei önt csak 
számításból és haszonlesésből itélnék el és káthoztat
nák? Oly általánosan elismert kiváló férfiakról ily kicsi
nyességet, aljasságot fel nem tételezhetek. 

Gyakran tanuja voltam ugyan fájdalmának, amikor 
tapasztalta, hogy a vallást kevésre becsülik, az étkezésre 
vonatkozó törvényeket figyelmen kívül hagyják, a szom
batot megszentségtelenítik, az isteni tiszteletet elhanya
golják, az imákkal mit sem törődnek, - de hát senki 
sincs, akinek zsidó szive van és fájdalmasan ne érezné, 
hogy valami bűzlik Izráelben. De ha az Evangelium 
egyik mondatát gyógyszerül idézi: „ha jobb szemed azt 
míveli, hogy megbotránkozik, vájd ki azt és vesd el 
tőled, mert jobb néked, hogy egy a te tagjaid közül el
veszszen, hogy sem az egész tested gyehennára vettes
sék" - ugy ez ellen mint lelkiismeretes orvosnak óvást 
kell emelnem. Kétségtelenül vannak válságos esetek, 
melyekben valamely tagnt le kell vágni, nehogy az egész 
test megmérgeződjék, elüszkösödjék; azonban mielőtt a 
lelkiismeretes orvos ezen végső eszközhöz nyul s a tes
tet elékteleniti és megcsonkitja, minden szert megpró
bálni, s minden művészetét kimeríteni köteles, hogy a 
fenyegetett szemet, a veszélyeztetett kezet a beteg szá
mára megmenthesse. 

Drága atyám ! Éppen most jut eszembe· egy meg~ 
szivlelendő tanítás, melyre velem szemben oly gyakran 
hivatkozott: „Az atya köszörült tükörhöz hasonlit. A 
tükör figyelmeztet, megmutatja a foltokat, hibákat s a 
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belenézőt az észlelt foltok kitisztítására, a hihák kijaví
tására inditja." · 

Ime az ön röpiratai nekem egy-egy fényesre kö
szörült tükör, de a felsorolt hibákat legjobb akarattal 
sem kerülhetem el, mert életpályám, társadalmi kötele
zettségeim, kórházi orvosi hivatásom nem engedik, hogy 
ugy éljek, ahogyan azt a jámbor szülei házban láttam, 
vagy ahogyan főleg a szent ünnepek közeledtekor óhaj
tanám, azonban szivem melegen és lelkesülten dobog a 
zsidóságért. Habár nem kötöm is fel a tephilimet (imád
sádszijat) minden reggel, de teremtő Istenem iránt hála
telt szivvel ébredek s benső hálával susogják ajkaim : 
„Halljad Izráel, az Örökkévaló, a mi Istenü nk, az Örök
kévaló egy." Tiltott étkeket élvezek ugyan, de csendes 
áhitattal köszönöm meg azokat, a minden javak aján
dékozójának. Mint zsidó büszke vagyok Istentől válasz
tott, majdnam négyezer év előtt élt patriarcháinkra, a 
mi Mózesünkre, ihletett prófétáinkra, dicsőségünk és 
szenvedéseink· történetére. Igaz 'ugyan, hogy tekintve a 
szertartásokat, nem élek ugy mint a jámbor zsidók, de 
érzek mint zsidó, lélegzem mint zsidó; szegény sze
rencsétlen betegeimnek könnyebülést szerzek, kartársaim
mal békében, egyetértésben, szeretetben élek s bensőleg 
meg vagyok győződve, hogy önnek nagyon fájna s önt 
nagyon mélyen sértené, ha zsidó voltomat eltagadnám, 
tehát mit akar tulajdonképen, drága atyám? 

Jó anyánk gyakorta szemére hányta önnek, hogy 
merev igazságérzetével akaratlanul is sért s ezt ön ritkán 
is tagadta; vizsgálja át tehát röpiratait, minden szót, 
minden kifejezést érzékeny mérlegen mérjen meg, kér
dezze meg multját, rabbinusí szent hivatását s ha lelki
ismerete azt vetné szemére, hogy tulbuzgóságból, ( en
gedelmével mondjuk) egy ügyüségből , túl lőtt a célon : 
Izráel Istenének dicsőségére, hideg vérrel vonja vissza, 
amit képzeletének hevében irt. De ha ennek dacára tan-
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tételeit igazaknak, megingathatlanoknak és egészséges, 
érett megfontolás gyümölcsének tartja, az esetre józan 
alaposabb kioktatásért esedezik 

mindenkor hódolva, tisztelő fia és tanítványa 
Budapest, 1887. évi január hó l-én. 

Dr. Lic/Jte11sfein Afanó. 

Válaszom. 

Drága jó fiam ! 

Habár egyetemeket látogattál és szaktudományokkal 
foglalkoztál is, meg vagyok győződve, hogy az ifjukori 
oktatás, melyekben egykor részesitettelek, emlékezeted
ben maradt. 

A szentirás ama heti szakaszaival foglalkoztunk 
. egyc:;zer, melyek elmondják, hogy vágya, érzése és 
szíve mily ellenállhatatlanul vonzották Jálwbof ide
genbe Egypfomba, hogy szeretett, sokszor megsiratott, 
meggyászolt fiát, Józsefet, láthassa még halála előtt. Jó · 
zsef pedig már fivérei által korábban értesitette, hogy : 
„táplállak téged, hogy meg ne halj éhen te, háznéped 
és valamid vagyon, ellátlak egész házzaddal s minde
neddel együtt, amid csak van, nehogy elv~szszél" .' Azon
ban kielégitő vigasztalás, teljes kárpótlás volt-e ez az 
elveszett szülőföldért s a feláldozott önnállóságért? Nem . 
Afidrascb (a hagyományszerü magyarázat) mondja, Já · 
kob fájdalmasan felkiáltott: „ Világok ura ! jóllehet egy 
apa tiz gyermeket is eltarthat, de 1iz gyermek is alig bir 
egy apát eltartani". Teljes elismerésemet fejezem ki, jó 
fiam, a szükségben felajánlott segélyért, de Izráel Istene 
mentsen meg engem attól, hogy gyermekem terített asz
talá,ban bizakodni és arra várakozni kényszerüljek. N~ 

/ 



8 

félj fiam, hitközségemnek bizalmára s velem való együtt 
érzésére joggal támaszkedom. 

Azt kérdezed tőlem, kedves fiam, hogy az Isten 
szerelméért mi indított engem ily harc kezdeményezé
sére? Kérdezd a vulkánt, miért okád lávát; a hegyeket, 
miért rengenek; a felhőket, miért ontják a vizet; a ten
gert, miért ver 'toronymagas hullámokat; az embert, miért 
sóhajt fel gyakran önkéntelenül? „Az oroszlán ordít, ki 
ne félne, Isten az Úr szól s ki ne jövendölne ?~ 

Régóta szomorit és pedig a kétségbe esésig né
pem nagy részének a vallás terén való hanyatlása, 
erkölcsi romlása, a hitben kétkedése és irtózatos kö
zönye. 

Hova lett a lelkesedés nemes tüze, multunk nagy 
eszményeihez való ragaszkodás, mely az öregeknek tisz
teletet, az ifjuságnak melegséget, szint és lelkesedést 
szerzett? Hova lettek az eszményi példaképek, melyekre 
a serdülő ifjµságnak, hogy magát és a külvilágot Isten 
és a zsidóság iránt lelkesedésre ragadja, szüksége van? 
A hit napja, mely Gibeon felett az ég közepén meg
állott, letünt. A derült barátságos nappalra mély, kísér
teties éjszaka következett. Áron vesszejének bimbói, virága 
és gyümölcse elhervadtak, elszáradtak ; csak a levele 
és tövise maradt meg. 

De ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb az 
isteni' segítség. A Gondviselés egy ujszövetségi szentírás 
példányt adott kezembe, melyre a sutban már évek óta 
figyelmet se vetettem. Minden sorából, minden szavából 
ömlött a zsidó szellem, világosság, élet, erő, kitartás, 
hit, szeretet, remény, erkölcsi műveltség, rendithetlen 
bizalom Isten iránt, pazarlással határos jótékonyság, 
önmegtagadással határos szerénység, szükölködésig menő 
elégültség; ,szelídség, elnézés mások iránt, szélsőségbe 

menő szigor önmagával szemben. Ugy tetszett, hogy a 
könyvek ezen könyvéből a tiszta erkölc~, patriárl~éÜ 

erény, me1ylyel Ízráel az ő fénykorában ékes vala és 
mint Jákob házának örököse részben még ma is ékes
kedik, megtisztulva, megnemesítve csordul, - hogy 
benne minden lelki fájdalomra balzsam, minden bánatra 
vigasztalás, minden erkölcsi gyarlóságra gyógyulás van 
s benne hitbeli megujhodás és Istennek tetsző életre 
való feltámadás lelhető. 

A mikor így zsidó lelkiismeretemmel tisztába jöttem, 
bizalomra méltó kebelbarátaimhoz fordultam. Azonban 
ezek egyike egyszerüen kinevetett, mások komolyan in
tettek, elém tárták a veszélyt, a küzdelmet, a kellemet
lenségeket, melyek egy ily jelentéktelen rabbi uj és 
eddig nem hallott elméletét okvetlen követni fogják. 
Velem született félénk természetem, a csendes, kedélyes 
magány iránt való előszeretetem, gyakorlatlan tollam, 
zavartalan családi boldogságom szintén a hallgatást 
tanácsolták. De mind hiába! 

„Miótától szólni kezdettem, panaszkodom és ba
jaimról kiáltok; mert az Örökkévaló igéje nekem folyton 
gyalázatot és csufolódást hoz! Azért mondék: Soha 
arról meg nem emlékezem, sem az ő nevében többé 
nem szólok: de az én szívemben az Örökkévaló igéje 
olyan, mint az én csontjaimba rekesztett égő tüz és azt 
hordozván, elfáradok." 

* * * Mint korod fia s bölcsészetileg képzett férfiu azt 
kérdezed továbbá, hogy mit tartok a csodákról és az 
evangeliumi jelekről ? Nohát én is korommal élek, 
érzek ~s gondolkodom, de azért fogós kérdésed nem ejt 
zavarba. A zsidóságnak van legkevesebb joga a csodák
ról és jelekről gunyosan nyilatkozni, mert a mi tulaj
donképeni történelm Ünk is csodákkal és jelekkel van · tele. 
lzráel Egyiptomból csodákkal és jelekkel szabadult ki. 
A prófétai iskolák alapítói is csak csodák és jelekkel 
fényeskedtek, hatottak és zuzták szét a bálványokat, 
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dicsöitették meg az Istent s a népnél - koruk gyer
mekeinél - csak csodákkal és jelekkel érvényesülhettek. 
De figyeljünk jól. Mózes csak azon feltevésben, hogy 
küldetése hitetlenekhez szól, kivánt csodákkal és jelek
kel felfegyverkezni. Akkor felelvén Mózes, mondá : „Ime, 
nem hisznek nékem, sem az én beszéder.mek nem en
~ednek, mert azt mondják: nem j elent meg néked az 
Orökkévaló." (II. Móz. 4. , 1.) Sőt Krisztus, mikor a nép 
hozzá tódult, igy szólt: „E nemzetség gonosz ; jelt kiván, 
de jel nem adatik néki, hanem Jónás prófétának ama 
jele." (Luk. 11., 2u .) Tehát sem az ó, sem az uj szövet
ségben csoda és jel nem voltak cél, hanem az örök 
igazságnak fenséges eszközei. 

Hazafi vagy, fiam, lelkesedel a magyarok történe
tén, a dicső magyar állam megalapitóin. Hogy tetsze
nék, ha holmi fiatal kamasz, holmi éretlen vagy túlérett 
ifju szemed közé kacagna s mondaná: Mindez csak 
tévedés, szemfényvesztés és csalás ! Attila nem volt ha
talmas hős az Ur szine előtt, méltatlan hogy „isten osto
rának" nevezzék, mert a hir, hogy kardj a, melyből 

lángok törtek elő, úgy nőtt · vo lna ki a földből mint a 
fű, csak üres szólam, elcsépelt szóbeszéd, ostobák, egy
ügyüek, hájfejüek és .csodák után sóvárgó emberek 
számára. Mily méltó haragra gerjednél, ha valaki két
kedve mondaná neked: ~Álmos nem volt a magyar 
nemzet alapítója, mert anyjának Emesének álma, mintha 
kebelébél tisztavizü folyam tört volna e lő s egy távoli 
országot elöntött volna, nemkülönben a jósok és álom
fejtcknek azon magyarázata, hogy Em ese fiat hoz a vi
lágra, aki népét Szitty~országból kivezeti s részére uj 
hazát hódit, - csak dajkamese, csak monda. 

· Midőn a tanács és a főpap Jeruzsálemben esz
közről gondolkoztak, hogy Pétert elhallgattassák, fölkelt 
a tanácsban egy GamafÍel nevü farizeus, akit a nép 

· kedvelt és mondá : „hagyjatok békét ez embereknek : 
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n~ e rt ha tanuk és dolguk emberektől vagyon, semmivé 
!eszen ; ha pedig Istentő l vagyon, ti el nem nyomhat
játok" stb. (Csel. 5. 27. 3s.) A dolog Istentől való volt, 
mert az idők roh:imában nem ment tönkre, a szent 
tüzet a sok vihar el nem nyomta, ki . nem oltotta sőt 

inkább szította, s már tizenkilenc századnál több idő 
óta világit. Az Evangelium tovább haladt Nagy Sán
dornál, aki az Indusnál; Crassusnál, aki Euphratesnél 
és Varusnál, aki a Rajna mellett megállt, - tovább 
haladt minden hóditónál s csak akkor áll meg, mikor 
~~indul~si P?ntjához, Izráelhez visszaérkezik. „A nap 
folkelven, minekutána leáldozik ismét, az ő helyére siet 
hogy ismét fölkelhessen. A Szentlélek délre elindul
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visszatér éjfélre s ismét odaér, ahol elkezdte. (Pred'. 
1. 5. 6) 

* * * 
Ugy véled, fiam , hogy a nép szava Isten szava és 

h?gy Izráel ama fényességei engem nem csak elfogult
saghól s előitéletekbő l kárhoztathattak ! Távol áll tőlem 
fían~ , hogy a nép szavával könnyelmüen dacoljak, főleg 
pedig alázattal hajlom meg Izrael ama fényességei előtt. 

D~ ~al)on ta~án az Isten szava volt, midőn a nép a 
zs1dosag egyik legnagyobb reformátorát, Maimon fiát 
Mózest, kinek hittani kódexe évszázadok óta megdönt
hetlen, kinek tekintélye érinthetlen, kinek tizenhárom 
?itcikkelye napjainkban az egész . zsidóságnál a dogmák 
1ellegzetére tett szert, mondom, Isten szava volt-e az is 
midőn a nép ezen Maimonideszt éltében üldözte, szám~ 
űzte; mint bálványozót, csábítót, tévtanitót megbélye
gezte, munkáit máglyán megégette, sőt csendes · sirját is 
sárral dobálta? S mégis nagy, fenséges szellemóriások, 
fényességek, mint 'Rabbi .Jlbraham be11 'Dávid, Jrabbi 
S alomo Montpellierből voltak azok Izraelben, akik a · 
népet feltüzelték, ingerelték s ellene dühöngővé tették ! 

Vagy az js Istenszava volt, midőn a nép a leg-
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nemesebb, legjobb érzésü embert, minden idők legéle
sebb elméjü talmudistáját, a sastekintettel messze jövőbe 
pillantó férfiut, Eibeschüfz Jo1Jafha1J rabbit, kinek 
világhirü iskolájából az ifjak ezrei mint előkelő rabbik 
kerültek ki s aki ma is mint elsőrangu csillag ragyog, 
Izráel kebeléből kizárta, rabbi hivatalától megfosztotta, 
népámitónak kikiáltotta és megbélyegezte? S ime dicső, 
hírneves férfiak, fényes világosságai Izráelnek, mint 
La1Jdau Jecbeskiel, Emde1J Jakab rabbi voltak azok, akik 
a gyülölség vészes tüzét és a visszavonást szították s 
tápanyaggal szorgalmasan élesztgették. 

Végül Isten szava volt-e, midőn a nép odaadó 
hüségü fiát, Izráel felszabadításában és megujhodásában 
legkitartóbb és legtöbb ~ikert ért munkását, a dessaui 
bölcs Mendelsohn Mózest, vakbuzgó szenvedélylyel 
üldözte és éltét kiátkozással megkeseritette ? S mégis ! 
Jóravaló, hatalmas érzésü, válogatott jellemnagyságok 
valának, akik az ő müvei, főleg Mózes öt könyvének 
fordítása ellen a visszahatást felidézték. 

Végtelenségig folytathatnám, ha fel akarnám sorolni 
mindazokat az istenfélő igazakat, kik Izráel üdvéért ere
jöket és éltöket amaz is teni név megszentelésére ál
dozták, de akiknek életét a nép részben rövidlátásból, 
részben büntetendő hálátlanságból megkeserítette s akikre 
csak későbben, néha nagyon is későn, midőn már 
csontjaik rég t.lkorhadtak, eml_ékezett vissza fájdalommal 
és bánattal eltelve. · 

A kereszténységben is vannak a meggyőződésnek 
vértanui, vannak hatalmas üldözői, nemes üldözöttei, 
máglyái és vérpadjai . Itt inkább dicsérettel akarom fel
említeni, hogy a gyakorlati, józaneszü zsidóság minden 
félreismert jótevőjének korábban vagy későbben, . de 
igazságot szolgáltatott s töviskorona helyett illatos 
virágkoszoruval övezte homlokát. Erős a hitem, hogy a 
z;sidóknak e~ykor Kriszfqs~ mint fényes csillag, mint a 
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megtisztult hitnek napja, megifjodva és ifjitólag fog 
m~nnyei glóriában megjelenni. „Kiöntöm Dávidnak há-. 
zára és Jeruzsálemnek lakósira a kegyelemr.ek és a 
könyörületességnek lelkét és énreám tekintenek, a kit 
általdöftek és siratják őtet, mint szokták siratni az egyetlen 
magzatot és keseregnek őrajta, mint szoktak keseregni 
elsőszülöttön." (Zak. 12., 10.) „Keservesen megsiratják 
Messiást, Józsefnek fiát, aki megöletett", ugymond félre 
nem érthető szavakkal egyik talmudtudós . . (Sukka 52.) 

De mint orvos is keményen támadsz engem, fiam. 
Megróvsz, hogy könnyelmüen ajánlok műtétet, holott a 
,lelkiismeretes orvosnak előbb minden kigonJolhatót el 
kell követnie, hogy a veszélyeztetett szemet, avagy az 
üszkös kezet · megmenthesse. De az istenért! hol a kéz, 
a mely még meg volna menthető, meg volna tartható? 
„ Talpától fogva tetejéig nincsen e testben épség, hanem 
mindenestől seb, dagadás, éves kelevény, melyek nin
csenek gyógyítva, sem kötözve, sem olajjal enyhítve". 

Halljad fiam! a talmudban (Raba Mezia 71, a) 
mondja Rabbi Jose: „ Lásd az uzsorások következetlen
ségét, vakságát. Ha valaki az ő embertársát megsérti, 
gonosznak nevezi, haragra gyulad a sértett s véres bo
szut áll. De ezek az uzsorások jegyzők s tanuk előtt 

írják, aláírják, igazolják, - hogy Izráel Istenét meg
tagadták." 

Nem ugyanez áll-e arról a zsidóról, aki a zsidó 
parancsokról, ünnepnapokról, sőt az isteni tiszteletről és 
zsidó társadalomról tudni sem akar? Mert valamely.fele
kezethez csak tartoznia kell mindenkinek. Zsidónak ne
vezi magát; utcai suhancok megcsufolják érte; mint 
zsidót tanulmányainál tanári.a gátolja; felhívják a minisz
ter figyelmét az elő.léptetésnél, hogy zsidóról van szó, 
---,- mégis összes törekvéseivel, éltével, cselekedeteivel 
azt igazolja, hogy - ő nem zsidó! 

,,Jóllehet nincsen egy i~az ~mber is e földön, ki 
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jót cselekednék és nem vétkeznék". (Pred. 7. 20.) De 
hogy valamely emberek, valamely osztály szakadatlanul 
vétkezzék, önmagával örökös surlódásban álljon, lelki
ismeretével ellentmondásban éljen - ez kiváltkép ter
mészetellenes, tarthatatlan álláspor:t. 

Nemes páthoszszal kiáltod : „ Úgy érzek mint zsidó ; 
büszkén tekintek pátriárkáinkra" . Épen ez a mi sok te
kintetben fényes korunk rákfenéje! Minden tudományt 
alaposan ápolnak, minden tudományszakot az összes 
lelkierők felhasználásával értékesitenek, egyedül a val
lástan1 az űdv ezen kristályforrása, ezen csodatevő ván
dorbot, a valJásoktatás áll holt ponton, posványoso
dik és csenevészedik. Főleg az uj - szövetséget, mely 
előrehaladt korunkban legalkalmasabb volna, hogy Sionra 
uj világosságot áraszszon, hagyják teljesen figyelmen kí
vül. Vizsgáld tehát alaposan . a bibliát, olvasd a prófé
tákat elfogulatlanul, iparkodjál előítélet nélkül az uj 
szövetséget megérteni, s meggyőződhetel, hogy az örök 
igazságok egymással elválaszthatatlanul kapcsolatosak, 
sőt még azok is, melyek közt látszólagos ellentét fejlő
dött ki, egymást kiegészítik, egymást tökélyre emelik, 
ép ugy mint a drágakő valamely értékes gyürűt, az 
arany kupola a dómot, az ágak a fát. „Hogyha a zsenge 
szent, annak egész állatja is szent és ha a gyökér szent, 
az ágak is szentek". (Rom. 11. rn.) 

Valóban, Izráel szent az Örökkévalónak; ő a ter
més zsengéje; az Izráelből jött Messiás pedig ama 
szent gyökér, mely a keresztyénségnek éltet, világos
ságot, szint és létjogosultságot ad. Valamint a törzs 
gyökér nélkül zöld ágakat soha sem hozhat, épugy a 
kereszténység sok ezer más felekezetekhez hasonlóan, 
nyom nélkül eltünt volna az idők folyamán, hacsak Ho
reb szent szikláin nem lett volna alapja megrakva. Liba
non szép águ, zöld lombozatu cedrusához hasonlít ; 
ágai messze ~rnek, van bőven vize, hogy terjeszkeq- . 

1 

1 

i 

' 1 

15 

hessék, -- a nagy népek mind az ő árnyéka alatt 
laknak. 

Valjon te!:J;ít a keresztyénység nem ama mozgató 
életerő-e, mely a lomha zsidóságnak uj éltet, világossá
got, szint, rugalmasságot, ifju üdeséget ad örök időkre? 
A törvény és próféták egész Jánosig jövendölnek, ezen 
időtől fogva pedig Isten országát az evangelium hirdeti ; 
azonban „könnyebb pedig a mennynek és a földnek 
elmulni, hogynem a törvénynek csak egy pontjának el
esni." (Luk. 16. 17. ) „És mikor előáUott volna egy az 
írástudók közül , ki hallotta vala az ö vetekedéseket és 
tudja vala, hogy ő azoknak Jól felelt volna, megkérdé 
őtet, mondván: Melyik minden parancsolatok között az 
első? Jézus pedig · felelé néki: Minden parancsolatok 
közül az első ez : Halljad I~ráel: A mi Urunk Istenünk 
egy Ur. Szeressed azért a te Uradat Istenedet teljes szí
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. 
Ez a legnagyobb parancs. És a második hasonló ehez : 
Szeressed a te felebarátodat mint magadat." (Márk 
12. 28. 31.) 

Valjon tehát minden keresztyénnek nem kell-e ép 
ugy mint a hivö zsidónak hirdetnie, hogy a főparancs 
ez: halljad Izráel, az Ur a mi Istenünk egy Isten; nem 
kell-e Istennek jótéteményeiért ugy hálát adni, Mózesben 
és a prófétákban ugy hinni · mint a zsidónak? Nem 
kell-e neki hangosabban mint nekünk zsidóknak d_!csérve, 
ujongva felki áltani Nehemiással (9. 1.) „Te vagy, Orökké
való, az Isten, aki választottad Ábrámot és kihozád ötet 
a Kaldeusoknak Ur nevü városából és nevezéd őtet 

. Ábrahámnak." „Azért a hitbő l való az igazulás, hogy 
kegyelemből való legyen és hogy az igéret erős legyen 
minden ivadéknak : Nem csak annak, aki a törvényből 
vagyon, hanem annak is, aki az Ábrahám hitéből vagyon, 
ki nekünk mindnyájunknak atyánk." (Róm. 4. 1B- 11. ) 

Mit akarok én tulajdonképen? Midőn József Erna-
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nuel, Portugallia királya a tizennyolcadik század közepén 
az inquisitió indítványára kiadt~ a rendeletet, hogy mi,n
den zsidószármazásu keresztyén isme1tető jelül sárga 
kalapot viseljen, egyik napon megjelent előtte az ő ha
talmas és felvilágosult minisztere, Pombal márki, hóna 
alatt három sárga kalappal, - s uralkodójának mosoly
lyal kisért kérdésére, müe valók e kalapok - maró 
gunynyal válaszolta: az egyik felséged, a másik a nagy 
inquisitor s a harmadik a magam számára való." S 
valóban, ki tudja hosszu idők multán megkülönböztetni, 
hogy ki zsidó és ki pogány eredetü keresztyén? Mikor 
már az első nemzedék arra törekszik, hogy minden zsidó 
jelleget eltü~tessen, áthasonul s nemsokára a keresz
ténységbe egészen felszivódik. 

Azonban csak az egyén mulik el, de a nép fen
marad. Izráelnek mint választott s az emberiség elé örö
kös tanuság gyanánt állitott népnek, az idők folyamában 
s a nemzetek forgatagában elvesznie nem szabad ! Erre 

. vonatkozólag isteni kezességünk van: „Mert én, az 
Örökkévaló, meg nem változom, ti, Jákob fiai, azért el 
nem fogytok soha!" (Mai. 36.) „Mert mind amaz uj 
egek és az uj föld, melyet én teremtek, megállanak én 
előttem, azt mondja az Örökkévaló: azonképen meg
marad a ti nemzetségtek és a ti magvatok". (Ezs. 6. 
22.) „Én az Örökkévaló, hivtalak téged igazságban, és 
a te kezedet fogván megőrizlek téged ; és teszlek téged 
népek szövetségesévé, nemzetek világ0sságává". (Ezs. 
42. rn.) „Veszitek a Szent Léleknek erejét, minekutána 
eljövend ti reátok : és lesztek nékem tanuím Jeruzsá
lemben is és egész Judéában, Samariában és e földnek 
mind végső határáig". (Csel. 1, s ) 

* :11 * 
Mit akarok tehát? Azt akarom hogy a zsidónak 

mint zsidónak szünjék meg gondolkodási lomhasága, 
lépjen ki egykedviiségéből, hogy Mózeshez hasonlóan 
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álljon a tábor kapujába, s hangosan kiáltsa: „Valaki az 
Örökkévalóé, én hozzám jőjjön !" - „Itt van a szentek
nek türések : itt tetszik meg, kik tartják meg az lsten 
parancsolatát és Jézusnak hitét!" (János jel. 14. 12.) 

A zsidóktól jő az üdv, _Izráelben kelt fel a tiszta 
ismeretek napja, onnét származik a próféták szent se
rege, Mózes, az Isten' szolgája, Dávid a királyi dalnok, 
ennek legnemesebb sarja, a Jéz~s, aki test a mi testünk
ből, lélek az Isten lelkéből, aki hivatva volt és van 
fáradt kezek erősítésére, roskadozó térdek szilárditására, 
dermedtek melengetésére, csüggedők bátoritására és 
Isten békéjének a földön való megállapítására. „Oh Dá
vid, tieid vagyunk és te veled leszünk Isai fia! Békes
ség, békesség néked, békesség a te segitőidnek is: mert 
veled van a te Istened". „Nem szégyenlem a Krisztus 
evangeliumát; mert Istennek hatalma minden hivőnek 

idvességére, zsidónak elő~zőr, azután a görögnek is". 
(Rom. 1, 1&--17.) 

Ha a római kényúr a kereszt előtt, melyen az ő 
helytartója a dicsőség királyát, díi,zét megfe.szitette, 
büszke térdeit meghajtotta, miért ne adózhatna végre 
Juda az ő legnemesebb nagy fiának őt megillető elis
meréssel és legmélyebb hódolattal, s miért ne ujjong
hatna felé : „Áldott legyen, aki jött az Örökkévaló ne
vében!?~ 

„ ... Egy asszony, ki tizenkét esztendőtől fogva vér
nek folyását szenvedte vala. És sok orvosoktól sokat 
szenvedett és minden vagyonát elköltötte, de semmit néki 
nem használtak vala, hanem annál is inkább megnyo
morodott vala. Mikor Jézus felől hallott volna, a sereg
ben Jézusnak háta megül kerüle és az ő ruháját illeté. 
Mert ezt mondja vala : Ha csak ruháit illethetném is . ' ' 
meggyógyulok. Es azonnal megszárada az ő vérének 
kutfeje és megérzé testében, hogy meggyógyult volna 
abból a nyavalyából. es mikor maS'ában azonnal észre-

a 



vette volna Jézus az e rőt, amely kiszármazott vala tőle, 
hátrafordulván a sokaságho;;:, monda: Kicsoda illeté az 
én ruhámat? Az asszony pedig fél vén és reszketvén, 
eljöve és az ő lábai előtt leomla és néki igazán min
dent megmonda. Ö pedig monda néki: Leányom, a te 
hited tégedet megtartott! Eredj el békességgel és gyó
gyulj meg a te nyavalyádból". (Márk 5. 25- 34.) A zsidó 
nép is beteg 2000 éve, orvosa inál hasztalan keres gyó
gyulást, segélyt; pénzt és vagyont hiába pazarol, csak 
a hit Jézusban, az érintkezés Jézussal s az erő, mely 
Jézusból kiárad, segíthet r.ajta. 

Mit akarok tehát tulajdonképen? Jézusra mennyei 
glóriájában, istenségében, mint Megváltóra óhajtok mu
tatni.· Tanuimnak aw nban az ő dicső nevéről elnevezett 
keresztyéneknek kell lenniök. - Keresztyének! Azaz 
felszenteltek, fölkentek! A fölkent azonban világos
ságra, igazságra, tisztaságra, egyszerüségre, istenileg 
magasztos erényekre törekszik. Világosságát az emberek 
előtt fényleni engedi, hogy ezek az ő jó cselekedeteit 
lássák s dicsőitsék az ö mennyei atyjukat; követik a 
békességet mindenkivel és a szent életet, mely nélkül 
senki nem látja az Urat; mindazt ami aljas, alávaló és 
képmutató, undorral kerüli, s csak az igazságnak él, 
mely őt az irigységtől, a gyülölettől, kárörvendéstől meg
szabadította, - mert Isten elküldte az ő igéjét, hogy 
őt megygyógyitsa, a romlásból kimentse; Isten védőt, 

az ember fiát elköldte, hogy szóljon az Istennek: „Sza
baditsd meg őket; hogy meg ne haljon, találtam en
gesztelést neki". 

S az ég meg ne remegjen-e, ha hivatásos antiszemi
táknak még van arcuk, hogy magukat keresztyéneknek 
nevezik? Eltekintve attól, hogy a hírnök a pm ztában : 
János; az Isten báránya, Jézus; Pál a dic ső apostol és 
Krisztus minden tanítványa, telívér semiták voltak, kell 
hogy gonosz mentegetőzésök, miként nem a vallás, a 
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felekezet ellen, hanem a faj és osztály ellen agyarkod
nak, őket Krisztus ítélőszéke előtt kritszeresen vádolja 
és elitélje, mert a keresztyénségnek legfőbb alapigaz
sága, lelke a szeretet, a szeretet mely nem verseng, 
mely gonoszt nem cselekszik, a szeretet osztály és faj
külön bségre való tekintet nélkül, mindenki iránt. -
„Jehi Or !" Legyen világosság! A keresztyénségnek Jé-

. zus napjának világosságára van szüksége, hogy teljes 
öntudatra ébredjen és mindenek szivét átmelegitse. 

A keresztyén az ő Megváltójának véréről beszélhet. 
Ez az első századokban az ostoba, gonosz és babonás 
pogányokat arra inditotta, hogy a keresztyének ellen 
vérvádat vérvádra halmozzanak, ami nemrégen a ke
resztyének ellen Chinában megismétlődött. - De akkor 
keresztyén embernek nem szabad a pogányokhoz sü
lyednie és méltóságából annyira kivetkeznie, hogy ezt 
a bárgyu, oktalan, alaptalan vérvádat szemébe vágja a 
zsidóknak, kiknek még · a megölt állat testéből is, mi
előtt azt élvezni akarják, a vért gondosan el kell távo
litaniok, mert a vérnek élvezete, sőt annf!.k gyakoribb 
látása is keménynyé, kegyetlenné, érzéketlenné tenne. 
,..A hust az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek!" ( 1. 
Móz. 9, 4.) Hát még embervért! „A ti véretek, mely
ben vagyon a ti élő lelketek, számon kérem minden 
élő lénytől, és az embervért megboszulom minden em
beren, mert attyafia az". (1. Móz. 9. 5.) Nem elég, hogy 
egy hiszterikus életunt leány hulláját a folyóból kiha
lászszák, s orvos-tanárok s biróságok bizonyítsák hiva
talosan, miként a hullán erőszak nyomai nincsenek, hogy 
az utálatos vérvád a zsidókról elhárittassék. Milyen fo
galma lehet valamely a keresztyénségtől távollá:Jló zsidó-

. nak oly_an vallásról, melynek követői ily förtei'mes, rosz
akaratu és babonás gyanusitásnak tért engí!dnek? Az 
ily birósági eljárás legjobb esetben is csak ideiglenesen 
tartóztatja fel a vészt az ártatlan zsidóság fejéről, mert 
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az ostobaságnak sok a feje, s mint a gaz, vagy a mér
ges dudva ujból s erősebben felburjánzik." - Nem ! 
Hogy ez a csalán, mely az Ur szőllejét felveri ; ez a 
vérvád, mely időről-időre mint a ·fekete halál a fejét 
felüti ; ez a féreg, mely a keresztyénség fájának nemes 
ágait megszentségtelenítve, éktelenitve rágja, teljesen 
kiirtassék, a törvényhozás szent csarnokában, a hon
atyáknak teljes számban kel'lene felháborodva tiltakoz
niok;*) a papoknak, amint ezt a boldog emlékü 'Dr. 
Veit bécsi theol. tanár kanonok tette, kellene az ő. meg
váltójok testére és vérére esküdniök, hogy a zsidok ezen 
gyalázatos vérvádban ártatlanok. lgy örökre elhallgatna 
e vád. „Te annak okáért az ártatlan . vér kiontásának 
vádja alól tisztáztad magadat, mert azt cselekszed, ami 

·kedves az Örökkévaló előtt . (Moz. 5. 21 . 9.) 

Az Örökkévaló előtt pedig csak az kedves, ha a 
keresztyén ember, midőn Megváltójáról beszél, védtelenek 
megtámadására, kifosztására, megrabolására, kaszájával, 
kapájával vissza nem él. Az igazság legyen derekának 
övedzője és. veséinek övedzője az állhatatosság, ha nem
csak a hivatalosak, de a kevés választottak közé akar 
tartozni, ha a keresztyénség hamisítatlan bélyegét, a 
hitet, reményt és szeretetet akarja viselni. Nem vízzel 
keresztelt Krisztus, hanem Szentlélekkel, Isten lelkével, 
a bölcsesség és értelem lelkével, a tanács és erő lel
kével, az Ur megismerésének és félelmének lelkével. Ez 
a Szentlélek volt az, mely már a teremtés előtt a vizek 

*) 1892. évi február 9-én a prosz képviselőházbaan maga 
Stöcker nyilatkozott a zsidó vérvád :ellen, s intette elvtársait, 
nehogy erről beszéljenek, mert ő ezt a vádat szigoruan k ár
h oztatja, mivel a zsidó szertartás a ker esztények legyilk olását 
n em parancsolja. De h a, úg-y folytatja, hogy „megesik mikén_t 
vannak zsidók, kik vallási vakbuzgóságból, más vallásuak el
len merényletet követnek el," akkor h a igazságos tudna lenni, 
a tényeket, a napi eseményeket kellene meg·szólaltatnia s a dár
dát ellenkező irán;Yb a kellene forditania . 

felett lebegett s mely az Éden kertjében zugott és akkor, 
midőn a nappal hüvösödni kezdett, a bünbeesés után 
Ádámhoz, ki feleségével az Ur szemei elől a fák alatt 
elbujt, így szólt: Ádám hol vagy? Ez a Szentlélek volt 
az is, kinek parancsára Ábrahám elhagyta hazáját, szülő
földét, hogy áldása legyen a föld minden nemzetségének; 
ő volt az, aki Mózesnek a csipkebokorban mint szent 
láng megjelent és a Sinairól leszállt. Ez a Szentlélek 
volt, aki a két nagy parancsot adta, melyet Jézus oly 
szép, harmonikus keretbe foglalt: (Mark 12. 29• 3o.) 
„Halljad Izráel, az Örökkévaló, a mi Istenünk az Örök
kévaló egy. Szeressed azért az Örökkévalót a te Iste-

. nedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből 
és teljes erődből. (V. Móz. 6. 4. 5.) És szeressed fele
barátodat mint magadat. (Móz. 3. rn. 1s.) Ezen Szent
léleknek erejénél fogva szeretjük ellenségeinket, áldjuk 
azokat, akik átkoznak, jót teszünk azokkal, akik gyülöl
nek, imádkozunk azokért, akik háborgatnak, kergetnek és 
üldöznek bennünket, hogy fiai legyünk mennyei Atyánk
nak. Mert ő föltámasztja napját mind a gonoszakra, 
mind a jókra és erőt ád mind az igazaknak, mind a 
hamisaknak. Ezen Szentlélekben neveltelek fel téged, óh 
fiam, általa lettem öreg, ősz, vidám és megvigasztalódott, 
általa munkálkodom, türök, szenvedek és szeretek. Ezen 
Szentl~lekben fogom halálamkor lelkemet az Urnak aján
lani. 0 vált meg, az örök, az igaz Isten ! Ezen Szent
lélekben áld meg téged a te hü és tántorithatlan meg
győződésü atyád : 

Tápiószele, 1887. Évi január hó 8-án. 
Lichtenstein J. 
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- Húsz év mulva. -

Európa minden országából sőt távoli földrészekből 
is nemes férfiak és hívő nők bátoritó és biztató leve
lekkel halmoztak el, sokan pedig kérdezősködésekkel 

kerestek fel. Legjobb igyekezet mellett is gyenge kezeim
mel és elhomályosult szemeimmel nem vagyok képes 
minden levélre külön válaszolni, amiért ez uton is bocsá
natot kérek. ~égis forduljon csak bátran akárki hozzám 

· kérdéseivel ; rajta leszek, hogy mennél többeknek vála
szolhassak vagy legalább egy jó iratot küldjek, melyben 
kérdésükre a választ megtalálják. 

E füzetben közölt levelem óta husz év telt el és 
már negyed százada, hogy a keresztyén hit dicsőséges 
alapitójáról bizonyságot tettem. Ellenségeim azóta üldöz
nek, gyaláznak, átkoznak. Nem haragszom reájok. Hisz 
még jóakaróim és barátaim sem mernek értem a nagy 
nyilvánosság előtt helyt állani. . Sőt még rokonaimnál s 
szeretteimnél is több irántam a sajnálat mint a részvét ; 
több a közöny mint az erély; több a csüggedés, mint 
a lelkesedés. Legtöbbjük ugy néz reám, mint egy meg
oldatlan talányra. 

De szivem még nem remeg, erőm el nem hagyott, 
birtokában vagyok még szemem világának és ugy látom, 
ebben azután barátaimmal s ellenfeleimmel egyaránt 
egyetértek: „Eluéfefeff lzráelfől a dicsőség!" 

Az őrállók inognak, az erősek meghajolnak, a 
hivatott(lk tétlenül és csüggedve állnak. Itt-ott a cioniz
mus lidércfénye mintha feltündökölne, de nagyjában és 
egészében az ifjuság is unott meg közönyös, az öregek 
lankadtak, mindnyájan reménytelenek és a kor áramlata 
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tovaragadja őket ellenállás nélkül. Mindenütt koporsók, 
romok, pusztulás. 

Nincsen hát már balzsam Oileád ban, nincsen-e ott 
orvos, hogy népem gyermeke meggyógyittassék? Vajjon 
Izráel azért küzdött, harcolt és vérzett évezredeken át 
hitéért, hogy azután most hitetlensége miatt elessen, el
vérezzék és a népek soraiból eltünjön, mint polyva a 
szél előtt? Érző zsidó szívnek erre kétségbe kellene 
esnie, ha nem ismételnők naponkint az isteni j övendő

lést: „ Egykor eljő a Sionnak a Megváltó és azoknak, 
kik megtérnek büneikből a Jákob közül, azt mondja az 
Örökkévaló! És ez a.z én szövetségem velök, azt mondja 
az Örökkévaló: Az én Lelkem, mely te benned van és 
az én beszédim, melyeket adtam a te szádba, el nem 
távoznak a te szádtól és a te ivadékidnak szájából és 
a te ivadékid ivadékainak szájából, azt mondja az Örökké
való, mostantól fogva mindörökké." 

p e a Jézus legyen ez ígért Megváltó ? Hiszen ő 
igy szól: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfá
radtatok és · megterheltettetek és én megnyugosztlak tite
ket. Vegyétek fel az én . igámat reátok és tanuljatok 
tőlem, mert én szelid és alázatos szivü vagyok és ta
láltok nyugodalmat a ti lelkeiteknek. Mert az én igám 
gyönyörüséges és az én terhem könnyü." (Mát. lJ. 2s - ao.) 

De mégsem , hiszen Jézus nevét a zsidónak nem 
szabad ajkaira sem venni. Pedig minden zsidó magasz· 
talja, ha öntudatlanul is, miként öntudatlannl magunkba 
leheljük a levegőt, mely nélkül meg nem lehetünk. -
Micsoda? Kiált fel bizonyára a zsidó olvasó. Mi, Jézust 
magasztalni, ugyan mi jut az eszébe ! Mégis bebizonyi
tom. Bármily szellemi irányhoz tartozzék a zsidó, abban 
egyetértenek, hogy az volt Izráel hivatása s ma is az, 
hogy Ábrahám patriárkához hasonlóan hirdessék az 
Örökkévaló nevét és áldására legyenek a föld minden 
nem zetségének. Kine~ nevében jő azonban ez áldás a 



világ minden népéhez ? Talán riem éppen a Jéztis 
nevében, ki tanitványait a pogányokhoz küldötte, miként 
juhokat farkasokhoz, hogy kikiáltsák az egész nagy
világba: Az Örökkévaló az Isten! Az Örökkévaló az 
Isten! 

Ti, zsidó testvéreim, az ügy érdemében nekem 
nem fogtok válaszolni. Hanem személyem ellen fogtok 
fordulni ; szidni és átkozni fogtok. Egykor azonban 
mondani fogjátok : „Miért üldöznénk őket?" (Jób 19. 2s.) 
Majdan az én sírkövem hangosan szólni fog. A vetés, 
melyet könyhullatással vetek, sírom felett ki fog nyitni. 
„jól tudom, hogy az én Megváltóm él és h0gy végül 
a fö ldből feltámaszt." Az Örökkévaló lesz az én birám. 

Ilyen és hasonló irányu nyomtatványokat magyar, német, zsidó 
és angol nyelven ingyen küld : 

FEINSILBER RÓBERT Budapest, IV., Deák-tér 4. 
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