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Az örök város szépségeinek és műkincseinek leírását ez 
igénytelen czikkben az olvasó ne keresse. Megtalálja százával 
máshol és mi erre egyáltalában nem vagyunk hivatottak. 
Az évezredek óta összehordott műkincsek puszta megszem-
lélésére hónapok és tanulmányozásukra évek kellenek és oly 
sokoldalú képzettség, amilyen kevés boldog halandónak jutott 
osztályrészül. De annyit mindenki lát, hogy két világkultúra 
az, amely ebben a városban összeütközött és mindegyik kitö-
rölhetetlenül rásütötte bélyegét: az antik és a keresztény kul-
tura. A pogány Róma világhatalmát romjaiban is látjuk és 
bámuljuk: császári palotái, középületei, diadalkapui, fürdői, 
szobrai stb. mind szertelenek, a végtelenbe terjedők. Nem egy 
nép, hanem az egész világ alkotta őket, az a világ, melyet a 
telhetetlen rómaiak járomba hajtottak, rabszíjra húztak és 
kiraboltak. E világraszóló műremekeket két évezred óta az 
emberek milliói bámulják, dicsőitve a czézárokat, kik létesí-
tették, a művészeket, kik megalkották, gyönyörködésüket nem 
zavarja a tenger vér és könny, melybe kerültek. A rabságba 
hajtottak és kifosztottak apró népek voltak, gyengék, barbárok, 
a rómaiak pedig a Nietzsche-féle »úri erkölcs«-nek hódoltak 
és nem a zsidó »rabszolga erkölcsinek, szóval >úri nép« volt. 

A légiók előtt sorba dőltek le az ókori világ nagy és kis 
országai, a zsidók országa és népe is útjukba esett, kemény 
és hosszú 11 arcz után — a zsidó keménynyakú nép volt — ez 
is elnyeletett. Pompejus volt az első, aki Jeruzsálem városát 
bevette, de esak 70 évvel később került a szent föld római igaz-
gatásalá. Zsidók állítólag fővárosuk első bevétele után jutottak el 
Rómába, de ez csak feltevés és nem valószínű. A zsidó vándorlás 
évszázadokkal Pompejus előtt vette kezdetét és bizonyára már 
jóval a szóban forgó idő előtt (60 ante) jöttek az első zsidók 
Rómába. Talán nem Palesztinából, hanem Egyptomból, hol már 
Nagy Sándor előtt telepedtek le és Pompejus korában már nagy 
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tömegekben laktak. Mint az alexandriai zsidók, a római zsidók 
is görögül beszéltek és megmaradt katakombáikban a sírfel-
iratok — kevés kivétellel — görög nyelvűek. Nem akarjuk ezt 
a kérdést e czikk keretében tovább firtatni^ csupán azt álla-
pitjuk meg, hogy a római zsidó község a legrégibb Európában, 
amely még létezik. Á görögországi és kisázsiai görög községek, 
melyek a rómait szintén táplálták, rég elpusztultak, de a római 
község annyi balsors után még mindig él és újabb időben 
szaporodik is. 

Nem nagy, talán 8000 lélekből áll. A középkor sok 
százados elnyomása, amely egészen a mult század derekáig 
tartott, koldusbotra juttatta és hajdan erős kulturáját is 
lesülyesztette. A község többsége mai napig szegény emberekből 
áll. A ghettó a városszabályozás áldozatául esett, de csak 
külsőleg tünt el a föld színéről, mert hajdani lakói jórészt 
most is együtt laknak. Persze megváltoztak, a régi jámbor-
ságból édes kevés maradt. De a ragaszkodás a zsidó hithez 
azért még ma is szilárd és a valláscsere ritka. A vegyes házasság 
az, amely a római és a többi olasz zsidók soraiban pusztít. 
Kevesen vannak és keresztény polgártársaikkal társadalmilag 
is együtt élnek, úgy hogy elég sűrűn összeházasodnak. Anyagi 
érdek — állás és emelkedés — nem szerepel, mert az olasz 
nép tényleg szabadelvű és az egyenjogúságot nemcsak vallja, 
hanem gyakorolja is. A fajnémet és fajmagyar ׳ elméletet az 
olaszok nem veszik be, mert hiányzik hozzá az előfeltétel — 
a zsidógyűlölet. Az egyenjogúság oly teljes, hogy senkinek a 
vallását nem kérdezik és nem kutatják. Azt hallottam Rómában, 
hogy az olasz kormány nevében az új pápával trónralépte után 
a belügyminisztérium egy zsidó magas tisztviselője tárgyalt. 

Sok az előkelő állású zsidó — képviselő, senator, hiva-
talnok, tanár, orvos, ügyvéd, nagykereskedő, bankár stb. — 
és sok a szegény zsidó. Középosztály alig van és ez a zsidó-
község egyik baja. A keresztény templomok körül szegény 
zsidók házalnak, kiknek tolakodását szegénységük eléggé menti. 
Különben keresztény társaik épolyanok. Magánértesülésből 
tudjuk, hogy a hírlapírók javarésze Rómában is zsidó, de a 
hírlapírót azért nem hijják »zsidó gyerek«-nek és a >Chevre« 
.meg »Zsidó legényegylet« ismeretlen — a nemzeti kultura 
alacsony fokán áll a római világ. Ez abból is látszik, hogy az 
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egyik egyetemi tanárt Löwynek hívják és ottlétemkor jelent 
meg tőle egy német könyv. Rettenetes elmaradottság a modern 
czivilizácziótól. 

A zsidó jámborságnak fokmérője a modem világban a 
templomlátogatás. A zsidó életmód, melynek két szembeszökő 
megnyilatkozása a szombat és a kóser étkezés, a nagy váró-
sokban félszázad alatt annyira megváltozott, mintha legalább 
is egy félezredév viharzott volna el fölötte. A szombatnak, 
sajnos, Rómában sincs láttatja és a kóser vendéglők száma — 
egy. Ebbe is idegenek járnak, nem tódulnak. A templomokban 
azonban még van élet. Az öt közül ugyan kettőt végleg be-
zártak — több templom van egy épületben egymás fölött — 
de a díszes új zsinagógában és a másik kettőben úgy péntek 
este, mint szombat reggel aránylag nagy közönség jelent meg. 
A szónoklatot péntek este tartja a rabbino maggiore, Vittore 
Castiglioni, kit nemrég választottak meg 23 pályázó közül• 
Lelkes és tevékeny ember és elsőrendű szónok, kit áhítattal 
hallgatnak meg. Az Istentisztelet alatt ünnepélyes rend és 
csend uralkodik. A község összes tisztviselői — papok, tanítók 
stb. — az Istentisztelet alatt az almemoron ülnek. 

A zsidó tudomány nem áll a régi magas színvonalon. 
Van ugyan »jesiva«, de ez az olaszoknál egész mást jelent, 
mint mifelénk. Összejövetel az jámbor czélból, de nem talmud-
iskola. Talmudisták a mi értelmünkben talán egyáltalában nin-
csenek Rómában. Az 1553. évi talmud-autodafé és az azt 
követő pápai talmudtilalom gyökereiben támadta meg a tal-
mudtudást és a kabbalát segítette nyeregbe. A zsidó szellem 
kielégítést keresett és a biblia mellé a mystikát vette, amely 
a nevezett időtájt virágját élte a Keleten, melylyel az olasz 
zsidók a tenger révén ősidők óta élénk összeköttetésben állottak• 
Az üldözött zsidók sötét lelkülete felderült a > titkos tan« 
szórta fénysugaraknál, a nyomorúságos való világból a képzelet 
boldog országába menekült És a kabbala mai napig él, ha 
nem is virágzik többé. 

Ikertestvére a költészet, hisz az igazi költő is képzelt 
világot varázsol elő. Es a héber költészet mai napig virágzik 
az olasz zsidók között. Az olasz kék ég és forró vér táplálják 
az olasz nép költészetét és ennek hatása a zsidókra is kiterjed, 
de azért egészen bizonyos, hogy a kabbala a héber költészet 
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egyik tápláló forrása volt. A mystikusok költői lelkek és 
tényleg gazdag és érzelmes költői irodalmat teremtettek. A 
szigorú vallástörvény kidobta szerelmi költészetet az Isten és 
Hzrael között fennálló vőlegényi és menyasszonyi viszony képe 
alatt ismét behozták a kabbalisták, kiknek legkedveltebb könyve 
az Énekek Éneke. A »Lechó dódi likrasz kalló« sohsem talált 
volna helyet Istentiszteletünkben a kabbala nélkül. A kabbala 
a titokzatos szavak tudománya és természetében rejlik a szép 
sző és szép forma kultusza. Mindezek nagyban emelték a költői 
hajlamokat és képességeket és bátran állíthatjuk, hogy Spa-
nyolország után Olaszország szülte a legtöbb és legjelentéke-
nyebb héber költőt. A kabbala minden titkot természetesen az 
Isten szavában fedezett fel és szükségkép a biblia tanulmá-
nyozását helyezte előtérbe. Ezekből az okokból érthető, hogy 
a zsidó ismeretek hanyatlásának olasz földön első áldozata a 
talmud lett, de a biblia és a héber verselés még tartja magát. 
A római rabbino maggiore, ki több nyelven ír és beszél, a héber 
verselésnek is nagymestere. A hitközségnek kéziratokban és 
nyomtatványokban egyaránt gazdag könyvtára azonban eddig 
tudományos feldolgozó nélkül szűkölködik. Már futólagos 
átnézés mutatja, hogy itt gazdag kincs hever. 

De e kis czikk szük keretében máris sokáig időztünk a 
jelen kornál, holott Róma jelentősége és érdekessége múltjában 
rejlik. A római zsidó községről ugyanez áll és két terjedelmes 
mű beszéli el kétezer éves történetét. E hosszú múltból azonban 
alig látható valami. Hol vannak az ókori zsinagógák ? Lerom-
boltattak, bekebeleztettek, keresztény templomokká lettek, ki 
tudja? A zsidók legfőbb történelmi tapasztalata a régi tétel: 
Az enyém az enyém és a tied is az enyém. Templomaik, isko-
Iáik, temetőik idegen kézre kerültek. A temetőt felszántották, 
sírköveit beépítették. Ez a sors érte a középkor zsidó községeit 
és bizonyára a római községet is, mert a középkorból nincs 
régi temetője, csupán az ókorból — a föld alatt, drága sír-
kövek nélkül. 

A zsidó katakombák az összes katakombák között a 
legjobb karban maradtak meg. Mély kegyelet őrködött felettük, 
mert a sokat hányatott zsidók sohasem feledkeztek meg halott-
jaikról. Aki a talmudot olvasta, azonnal észreveszi, hogy ezek 
a földalatti sírok palesztinai mintára készültek. Palesztinában 
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a sziklába ástak egy kriptát, melynek három falába egymás 
fölött több sírhelyet vájtak. Rómában ugyanezt tették, csak-
hogy a föld alatt. Kétségtelen, hogy a zsidók honosították 
meg Rómában ezt a temetkezési módot, kiktől a keresztények, 
a zsidók vérbeli és szellemi szülöttjei, egyszerűen átvették. 
A római talaj ilyen temető létesítésére felette alkalmas, mert 
lágy és ha levegő éri, megkeményedik. A föld alatti temető 
olcsó is volt és mást a régi rómaiak, kik halottaikat elégették, 
talán nem is engedélyeztek. 

A halottat befektették a sírhelyre, hol vagy szabadon 
feküdt, vagy pedig betapasztották sírját. Ebben az utóbbi 
esetben nem tudhatták, ki hol fekszik. Felírták tehát görög 
nyelven, melyen beszéltek: Ebben (a sírban) fekszik A fia 
B-nek. Ez nem sírfelirat, hanem sír meg jelölés. A sírfeliratot 
mai értelemben nem is ismerték. Palesztinában sem. Héber 
szót csak nagy ritkán használtak és csupán »béke« (שלום), szót, 
de rendesen a görög áQ*jvrj-t. Ez lehet búcsúszó vagy jókívánság. 
Nézetünk szerint a halottat fenyegető démonok távoltartását 
czélzó áldás. Némely kriptában festés látható: galambok s 
hasonlók. 

A keresztény katakombák ép olyanok, mint a zsidó kata-
kombák. Sok van és nagy terjedelműek — az egyik 18 kiló-
méter hosszú — de, úgy láttam, egy sem oly tágas és könnyen 
hozzáférhető, mint a zsidó temető és mint említettem, nin-
csenek oly jó karban. A keresztény rómaiak martyrjaikat ter-
mészetesen szintén ide temették és sírjaik mellett előszeretettel 
tartottak Istentiszteletet. Különösen bajaikban hivatkoztak a 
vértanura, kinek vére egy csészében sírja mellett volt és jelezte 
vértanuvoltát. Ez olyan hivatkozás-féle volt, mint pl. az ősök 
érdemére való utalás a zsidó imákban. De mese az, hogy az 
Istentiszteletet üldözések idején azért tartották a föld alatt, 
hogy titokban maradjon, mert különben a rómaiak megrohanták 
volna őket. Ha a hatóság betiltotta a gyülekezést, akkor a 
földalattit is betiltotta. De hát ez nem tartozik reánk. Csupán 
érintettük, amint, hogy a katakombákat sem írtuk le, hanem 
csupán érintettük egy-két észrevétellel. 

Még egy nagy emlékmű van az ókorból Rómában, a mely 
a zsidókat megörökíti: a Titusív. Méretei hatalmasak és a 
diadalkapu belsejében van az ismert relief, melyen a. zsidók 
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legyőzőjének, a jeruzsálemi szentély lerombolójának tiszteletére 
rendezett diadalmenetben felvonuló rabságba hurczolt zsidó 
szabadsághősök láthatók. A zsákmányul ejtett templomi szent 
tárgyakat viszik: az arany oltárt, a hétágú gyertyatartót és a 
két ezüst harsonát. A gyertyatartó kiválik a többi tárgy közül 
és alakja ebből a reliefből vált ismeretessé. Feltűnő, hogy a 
diadalmenet zsidai kivétel nélkül szakáltalanok. Talán leberet-
válták őket? 

Bennünket azonban első sorban az a kerek tárgy érdé-
kelt, a melyet az összes régészek szerint az egyik ember hátán 
hord és a mely nem más mint egy könyvtekercs, még pedig az, 
melyet a szentélyben őriztek, tehát a második templombeli 
zsidóság hivatalos tórapéldánya. Az a példány, melyből bizonyos 
alkalmakkor a király és a főpap nyilvánosan felolvasott. Alulról 
nézve csakugyan láttunk hosszú kerek tárgyat és nagyon meg-
örültünk, hogy belőle megállapíthatjuk e díszpéldány méreteit, 
melyről a talmudban szó van. Ez a tóratekercs volt a leg-
nagyobb, melyet az ókor ismert. Minthogy a Titusívet éppen 
restaurálták, állványok vették körül és így a relief könnyen 
volt hozzáférhető. 

A remélt baksis csakhamar megszerezte az igazgatói 
engedélyt és a létrát, a megtekintéshez egyaránt szükséges két 
dolgot. Felmásztam és a keresztbe fektetett deszkákról kényei-
mesen és közvetlen közelségből vehettem szemügyre a diadal-
menetet ábrázoló műremeket. Az alakok emberi nagyságúak, 
de a zsidó tipust nézetem szerint nem mutatják. Sorba vettem 
őket, de a tóratekercset nem találtam sehol. Nem hittem sze-
meimnek és végig tapogattam az összes emberi alakok hátait, 
de mindegyik szép sima volt. Az egyik alak felfelé tartott aláó 
karjáról a kézfő le van törve és alulról — a relief több méter 
magasságban van — úgy tetszik, mintha az előtte levő alak 
hátán hosszukás-kerek tárgy volna. Ezt elmés ötlettel a zsidóság 
hivatalos tóratekercsének magyarázzák. De ily könyvnek semmi 
nyoma és az összes archeólóyüsok tévedtek. 

Egy reménynyel szegényebben, de egy tapasztalattal gaz-
dagabban távoztam. A tapasztalat az, hogy ott, a hol a zsidó 
kerül szóba, az emberek nem látnak és tévedésnek okvetlenül 
kell lenni. Mindegy akár élő vagy holt, akár jelen vagy ókori 
zsidóról van szó. 




