
2 9 0 BABYLON VIZEIK. 

ságokkai nyújtani és velük a hangulatot rontani. Ne zavarja 
a hálát és örömet disszonáns hang. 

* 

Joseph Jacobs az Encyclopedia számára külön kalauzt 
készített, melynek czime: »The Jewish Encyclopedia A guide 
to its contents an aid to its use« (New-York and London 
1906). Ebben a könyvben a 16.606 czikkből 2000 lett kivá-
lasztva és tárgyi szempontok szerint csoportosítva A fő tehát 
a szempontok kidomborítása. Ha az érdeklődő meg akarja 
tudni, hogy bizonyos kérdésről van-e szó az Encyclopediában 
és hol, akkor ebből a Vezetőből könnyen és gyorsan tájéko-

• 

zódhatik. Minthogy Jacobs az Encyclopedia tartalmát sza-
kokra osztja és felsorolja a szakok ama pontjait, melyek tár-
gyaltatnak, érdekes képeket ad magukról a tudományszakok-
ról és *könyve önmagában is elég érdekes olvasmány. 
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műintézet 8° 205 o. Ára díszkötésben 5 korona. 

Pazar kiállítású, értékes könyvvel ajándékozta meg Patai 
József, ki fiatalsága mellett is szép hírnevet vívott ki magának 
hazai irodalmunkban, a magyar zsidó olvasó közönséget. E lapok 
olvasói előnyösen ismerik Patai Józsefet irodalomtörténeti 
tanulmányaiból és így fölösleges őt közelebbről bemutatni. Mint 
a *Magyar Zsidó Könyvtár* ágilis szerkesztője igen üdvös mun-
kásságot fejt ki, hogy a nagy közönség érdeklődését a sokáig 
a hamupipőke szerepét játszó költői zsidóirodalom felé fordítsa. 
Amit Kecskeméti Lipót műfordításaiban oly sikeresen meg-
kezdett és amit a felejthetetlen és oly korán elhunyt Makai 
Emil oly szerencsésen folytatott, képezi Patai József legfőbb 
érdemét és dicsőségét. A zsidó költőket szólaltatja meg nemzeti 
nyelvünkön és minden úton-niódon arra törekszik, hogy a mi 
régi irodalmunk költőinek is meg legyen irodalmunkban méltó 
helye. A Kisfaludy-Társaság ülésén is felolvastatta átültetéseit 
és így akarta hazánk ezen előkelő irodalmi társulatának figyelmét 
költőinkre terelni. 
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Sachs, Zunz és leginkább Heller Seligmann szerencsés 
átültetéseiben vonultak már be költőink a művelt nyugati 
népek irodalmába. Csak kevesen méltányolják ama fáradságos 
munkát, melyet a középkori héber költészet szakavatott fordítója 
végez. Filológiai természetű akadályokon kívül a szent nyelv 
sajátos bájának és speczifikus zamatjának visszaadása okoz nagy 
nehézséget a fordítónak. Igazán csak kongeniális fordítónak 
sikerül a poétikus átültetés, mely híven visszatükrözteti az 
eredeti szellemét. Főleg a héber sajátos tautologiák visszaadása 
jár nagy nehézségekkel és ezért a poetica licentia ezen téren 
nagyobb, mint a költészet bármely ágában. Ez magyarázza 
meg néha azt is, ha a figyelmes olvasó a fordítás átolvasásánál 
nem ismer reá az eredetire és ez sok műfordítás hibája. 
Nem fordít, hanem vagy körülír, vagy pedig, ami még inkább 
az igazság rovására megyen, utána érez a költőnek és a nehéz-
ségeket oly versszakok betoldásával véli leküzdeni, melyek az 
eredetiben teljesen hiányoznak, vagy pedig csupán jeleztetnek. 

Patai fordításaiban szerencsésen elkerüli ezen veszedel-
meket. A költő egyéniségébe elmélyed, a héber nyelv ügyes 
kezelője, a zsidóság múltján lelkesedik, ezért oly szerencsések 
fordításai és ezért egyeznek oly meglepően az eredeti poemákkal. 
A népe múltján kesergő pajtánnal együtt kesereg és a nemzete 
jövőjén lelkesedő költővel együtt lelkesedik, beleéli magát elő-
képe hangulatába, ismeri annak ideálját, világnézletét, rémé-
nyeit, sóhaját, panaszát. Erről tanúskodik önálló vallási lyrája 
is, melyet ugyanazon borongó érzés jellemez, mint középkori 
költőinket. Főleg Nagara Izrael verseit, ki úgy látszik Patai 
kedvencz költője (nyolcz versét fordítja és egy önálló szép 
ódában jellemzi) ülteti át szerencsés kézzel. Heller a Die echte 
hebr. Melodie cz. művében csak öt versét fordítja e kiváló 
lyrikusunknak, kinek mélabús dalai a keleti ritus gyöngyeit 
képezik. Gabiről, Juda Halévi, Abraham és Mózes Ibn Ezra 
vannak még e kötetben képviselve. 

A kötet önálló verseket is tartalmaz, melyek tanúságot 
tesznek a költő érzületéről és szinte jól esik, hogy a kötet 
komoly hangulatát meg nem zavarják könnyelműbb hangú, 
lasciv irányzatú poémák. Szombat, újév, engesztelő nap, sátoros 
ünnep, chanuka, purim, pészach, sevuóth, tiso-beov és »Szür-
kiiletben« czimű fejezetekre oszlik a mű. Számos igaz vallásos-
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ságtói áthatott verse nemsokára önkéntelenül átmegy majd a 
köztudatba. A pesti izr. hitközség elavult magyar egyházi 
dalai helyébe a Patai József versei nagy részét vette át és 
zsinagógánkban ezek szövegén épülnek majd az ájtatóskodók 

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

Budapest. __ DR. W. M. 

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

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

* 

Wüusche A., az ismert midrasfordító és termékeny fr* .̂ 
összegyűjtötte több folyóiratban megjelent közleményeit a 




