
tek című verseire gondolok, amelyekben már nem az evangéliumok hitbéli bizonyossága, hanem
az ószövetségi próféták istenkeresőszenvedélye vagy az Apokalipszis rettegése uralkodik. Az a
drámai erő, amely Balassi Bálint és Ady Endre Istennel viaskodó verseiből ismerős. "Hull szét és '
omlik össze bennem / Az én világom s az én életem: / A lelki Transsylvánia ( ... ) S én egyre söté
tebben kérdezem: / Uram, a te megígért nagy irgalmasságod / Ugyan miben áll és hol is marad??!"
- hangzik az Ésaiással keserű vallomása. János Jelenései abban segítenek, hogy a költő szembe
tudjon nézni mindazzal, ami még jönni fog, sa rázúduló történelmi tragédiák sötét világában is
megtalálja védelmező Istenét: "Érjem fel. bárha ágaskodva is / Lélekkel a roppant tragédiát!
1Legyen számomra legalább nyitott könyv 1A Jelenések Könyve -I A szívembe, mint gyűjtőme
dencébe 1Zuhogjon mindeneknek vére, könnye ( ... ) Bármi jön: tudjak vele szembenézni!"
- szólal meg ez a kathartikus érzés az Így emlékszem . . . zárósoraiban.

A nagy szembenézés mintha ismét békét hozna Reményik Sándor zaklatott költői világába.
Kései verseit mintha a "keresztény sztoicizmus" filozófiája világítaná be, az a bölcsesség, amely
Pál apostolleveleiből ismerős. .Álmodhatsz, szerethetsz és barátkozhatsz 1És végül mégis egye
dül maradsz: / Halálod egyedül kell elviselned" - olvassuk a Meghalni mégis egyedül kell című
költeményt; ,,A kis mindenség, aki én vagyok 1Szakadjon millió szilánkba széjjel- - / (Úgyis
széttéptem én már magamat!) / De robbanásom senkit se sebezzen! / Nekem ezt az egy irgalmat
add!" - hangzik a Másnak nem fájni. Ezek Reményik Sándor utolsó versei: ekkor már kórházi
szobáról kórházi szobára vándorolva töltötte erőtlen életét, s a végső nyomorúságból emelte fel,
tekintetét valami távoli fényhez. Költői hangjának zengése azonban ekkor sem csökkent, ez a ne
mesen zengő hang hatolt el költőtársaihoz. "A versed édes és kegyetlen - írta Reményik Sándor
nak végső üzenetként Babits Mihály - Úgy hangzik mint a trombita 1a nyomorék vitéz fülében
1vagy a halott álmai közt, 1aki már feltámadni nem tud, 1de a hangot, me/y költené, 1beszövi az
álmok közé / s a költégető hang, a hang / kinok és álmok közt örökre / zeng tovább édesen s ke
gyetlen." Babits üzenete az erdélyi költő tiszta embersége mellett tanúskodik: e tanúvallomást
érdemes meghallgatnunk negyven esztendő távlatából is.

GICZY GYÖRGY

A FELVILÁGOSODÁS KORI
ÚJHÉBER, IRODALOM JELENTŐSÉGE

A zsidóság első költői 'a próféták voltak. A Szentírás legrégibb fejezete egy népdallá lett költe
mény: Debora prófétaasszony győzelmi éneke (Bír SJ.). Ezt a mintegy Kr. e. X-XII. századig
visszavezethető szépirodalmi hagyományt folytatják egészen a fogságot követő időkig az Isten
nevében jövendölő kiválasztottak a prófécia sajátos kifejezőeszközeivel.Műveik a nép ajkán is
megszólalnak mint liturgikus énekek. Ennek legszebb példája a Dávid királynak tulajdonított
zsoltárirodalorn, amelyből számos darab a templomi istentiszteleteken is szerepelt. Az Énekek
éneke pedig - túllépve már a liturgikus kereteken - a világi költészet ősmintája lett: különös for
mai gazdagságával, metaforikus kifejezésmódjával és - mint kinyilatkoztatott szöveg - tekinté
lyével a középkori, majd az újkori zsidó költők által eszményített alkotás. - A zsidó szépirodalom
ugyanis nem zárult le az ószövetségi Szentlrással. Sőt még a szerosabban vett liturgikus költészet
művelése sem szakadt meg a jeruzsálemi Templom pusztulása (Kr. u. 70) után. Jóval az Ótesta
mentum szent könyveinek elkészülte előtt, az Elephantinében élő népes zsidó diaszpóra meg
alkotta a történelem első zsinagógáját, amit ugyan Kr. e. 411-ben az egyiptomi papok elpusztí
tottak, de századok múltán is példát mutatott a többi zsidó diaszpórának egy új - a Templomtól
független - liturgikus ünneplésre. Másfelől a hagyomány folytonosságát biztosították a Temp
Iompusztulást követően alakult jeruzsálemi és babilóniai tanházak, ahol a Szentírás történetei
nyomán megszületett a talmudi aggáda (példabeszéd) és a midrás-irodalom. Így a nagy tekinté
lyű iskolaföknek. a gáonoknak korában (V-Xl. század) a liturgia is az aggadából merít s az is-
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tentisztelet a midrás vonásait viselő imákkal bővül. Ezeket az Irás alapján bölcselkedő és fantá
ziadús legendákat teremtő verses alkotásokat - a görög "poiétész" szóból - pijjutoknak, szerzői

ket pedigpajtánoknak nevezték. A pijjut-költészetre épül a fejlettebb szelicha-irodalom, amely
nek művelői - bűnbocsánatért esengő fohászaikkal (innen a "szelicha" elnevezés) - a középkori
üldözések közepette már művészileg is értékelhető lirát teremtettek.

A pajtánok a tavaszi peszáchkor nemcsak a kovásztalan kenyér törvényeiről énekeltek, hanem
a szerelemről is, hiszen a zsinagógákban ezen az ünnepen hangzik el az Énekek éneke. Ez pedig
igen jó alkalom volt arra, hogy az istentiszteleteken midrási .modorban" értelmezve a szöveg
részleteit, szentté tegyék a szerelmi Urát, s ezáltal létjogosultságot biztosítsanak a világi költészet
nek. Ezért a .melled őzikepár" szehtírási kifejezést a két mózesi kőtáblára vonatkoztatták - irja
Patai Józsefa Héber költők című művében (l). - Ekkortájt már a zsidó világi költészet útját
egyengette az iszlám előretörése is: a X. századtól Spanyolországban egyre több zsidó költő je
lentkezett, akikre egyaránt hatott az arab versforma és életszemlélet. Közülük a legelsők a cor
dovai születésű Salamon Ibn Gabirol és barátja, a granadai kalifa hadvezérévé lett Sámuel
Hánágid.

A reneszánsz idején a.zsidó szépirodalom - főleg a sziddurtól (imarend) távolodó költészet
- egyre inkább "simul az európai világfelfogáshoz", s "kilép a felekezeti individualizmus merev
bilincsei közül", hogy elfoglalhassa méltó.helyét a világirodalomban (2). A zsidó reneszánsz jel
legzetes alakja Manuello, akinek nyelve még zsidó, de stílusa és felfogása már olasz:

Ennek a - próféták koráig visszavezethető - hagyománynak folytatója és betetőzője a felvilá
gosodás újhéber irodalma.

A zsidó felvilágosodás és az újhéber

A szépirodalom progresszív hagyományát legjobban a költészet képviselte. A felvilágosodás ko
ráig azonban a zsidóság fő irányától, a talmudizmustól eltérő, sőt azzal szembeforduló vallási
mozgalmak eszmeköre elsősorban nem a szépirodalom területén tükröződött, hanem a misztiká
ban (kabbala), akaraiták eretnekmozgalmában (3), majd Spinóza filozófiájában. Mindezt a tö
rekvést - a bensőséges hitélet hangsúlyozását, a Talmudtól való elfordulást és a filozófia vallás
kritikai szerepét - sajátos formában egyesítette a zsidó felvilágosodás, a hászkálá -, s eszméinek
terjesztése érdekében mindenféle irodalmi formátfelhasznált és továbbfejlesztett. A hászkálá
megteremtői a XVIII-XIX. század felvilágosult gondolkodói, a maszkilok, akik arra törekedtek.
hogy az új szellemi erőktől forrongó Európában otthonossá tegyék népüket és vallásukat. Legki
tűnőbb képviselőik az európai felvilágosodás szellemi eredményeit elsajátítva sem váltak vallás
talanná, hanem ezeket az új gondolatokat alkalmazva, vallási reformra buzdították az egész zsi
dóságot, miközben megteremtették az újhéber irodalmat, amely a, zsidó kultúrát egységesebbé
tette és európai színvonalra emelte, A maszkilok a próféták nyelvén és lelkesedésével szólaltak
meg, mert megunták már a rabbinikus fejtegetések száraz stílusát s a kifejezés új módját és fris
sebb formáit keresték. Talán éppen "nyelvújító" tevékenységükben mutatkozott meg leginkább
a zsidó felvilágosodás vallási és kulturális vonatkozásainak szoros összetartozása.

A héber szent nyelv. Szentfrási kifejezéssel: "lason hakodes", Az újhéber nyelv - a "héber" szó
nőnemű alakjából -: az ivrit. A héber szókincsének egy része a vele rokon arameus nyelvből

származik. A történelem folyamán több száz latin és görög szó honosodott meg benne. A X. szá
zadtól arab jövevényszavak is gazdagították (4). Kiejtésében az askenázt és a szefárdot külön
böztetjük meg. Az Askenáz a Szentírás jáfetita né~e (ld. Ter 10,3), amit a középkorban a néme
tekkel azonosítottak ; a szefárd - mely sokkal jobban megőrizteaz eredeti hangzást - a spanyol
zsidóknál volt használatos, napjainkban pedig a modem héber beszéd palesztinai kiejtése,
S hogy a héber korunkban ismét élő nyelv lett, az elsősorban a felvilágosodás újhéber irodalmá
nak köszönhető.

A kései haszkálának egyik kitűnő képviselője, a varsói Micha Joszéf Berdicsevszky a maszki
lok .nyelvújitásának" jelentőségétabban látja, hogy megszüntették a keverék jiddis használatát
és feltámasztották a kinyilatkoztatás szent nyelvét: "teljesen elfelejtettük volna a Biblia nyelvét,
ha nem lenne előirva felolvasásra minden szombaton a Szentirás egyheti szakasza".
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"A kultúra, a szépség és az új életstílus utáni vágy megtaláIta kifejezését (ui. az újhéberben),
és mint kinyilatkoztatás, mint új törvény nyert megfogalmazást, amely eltörölte a régit." (5)

De vajon mi volt az oka, hogy a zsidó felvilágosodás egyáltalán létrejöhetett, sőt az egész nép
életét érintő mozgalommá vált?

Anélkül, hogy a felvilágosodás teljes eszmekőréről és történetéről hiánytalan képet akarnánk
adni - ami egyébként pusztán a zsidóság szempontjából is, mint az emancipáció története, külön
tanulmányt igényeIne -, arra feltétlenül hivatkoznunk kell, hogy a XVIII. századi Európában
születőben volt a vallási türelem gondolata. Montesquieu a híres Perzsa levelek egyikében
(Lettres Persanae, LXXXVI) már a századelőn - amikor Franciaországban még a protestánso
kat sem igen tűrték - megfogalmazta a vallási tolerancia általános elveit: "Ha elfogultság nélkül
szabad okoskodnunk, nem tudom, nem jobb-e, ha egy államban tőbbféle vallas van. Szembetű

nő, hogy a tűrt vallásokhoz tartozók rendesen nagyobb hasznot hajtanak hazájukna'k, mint az
uralkodó vallás követői, mert nem juthatva méltósághoz, csak gazdagság útján tűnhetnek ki,
munkájuk által iparkodnak meggazdagodni és elvállalják a társadalom legterhesebb feladata
it ... A türelmetlenség oly kábulásnak tekinthető,melynek haladása egy az emberi ész elhomá
lyosodásával." Ehhez a kijelentéshez elegendő egyetlen, ugyancsak a felvilágosodás szellemi köz
pontjából, Franciaországból származó történelmi dátumot illeszteni: 1791. szeptember 27-én az
alkotmányozó nemzetgyűléstörvénybe iktatta a zsidók korlátozás és feltétel nélküli egyenjogesi
tását. S ha meggondoljuk, hogy Naftali Herz Wesel A béke és az igazság szavai című, II. József
türelmi rendeletére reflektáló művének megjelenésétől (1782) számítják a modern héber iroda
lom kezdetét, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a hászkálát az egyetemes európai fel
világosodás készítette elő. Holott mindez pusztán a lehetőséget kínálta annak a népnek, amely
évszázadokon keresztül kiépített szellemi gettóban élt, elzárkózva minden külső hatástól. A fel
kínált alkalom azonban szerenesés módon találkozott a zsidóságon belül jelentkező igénnyel: a
felvilágosodás korában ugyanis a zsidóság mindkét ősi szellemi alapján - a rabbinizmuson és a
miszticizmuson - a felbom1ás folyamata vitathatatlanul észlelhető. "A rabbinizmús üres skolasz
tikává és érzéketlen képmutatássá fajult - írja Simon Dubnow (6) -, s a miszticizmus a szombato
sok epigonjai révén abszurddá lett." S hogy a zsidó felvilágosodás Németországból indult ki, az
azzal magyarázható, hogy a XVIII. század második felében "a zsidóságnak éppen azon a leszű

kült területén működtek azok az erők, amelyek egyébként Európában is az abszolutizmus ráne
hezedő lidércnyomása ellenére szellemi fordulatot készítettek elő" (7). A külső lehetőségek talál
kozása a belső igényekkel mégsem magától értetődő esemény, hiszen két, eredetileg egymástól
majdnem teljesen elszigetelt jelenségről volt szó. Európa és a zsidóság egymásra találása -ami
ből végül is a hászkála létrejött -lényegében véve annak a kiváló egyéniségnek köszönhető, aki a
politikai emancipációt megelőzve kivezette a szellemi gettóból a zsidóságot, s ezért "harmadik
Mózesnek" is nevezik. A bibliai Mózest és Maimonidest követő harmadik, Moses Mendeissohn .
prófétai életműve a zsidó vallás- és az európai művelődéstörténetközös kincse.

Moses Mendeissohn

Moses Mendeissohn 1729. szeptember 6-án született Dessauban, egy szegény Tóra-másoló, Me
nachem Mendel fiaként. A vallásos atya oktatta a gyermeket a héber beszédre és a Bibliára, majd
a helybeli rabbi, David Frankelvezette be a talmudikus ismeretekbe. A fiatal fiú nagy érdeklődés

sei tanulmányozta Maimonides A tévelygők útmutatója (More nebuchim) című művét, és korá
hoz képest rendkívüli értelmességről tett tanúbizonyságot. A megfeszített szellemi munka azon
ban nem maradt ártalmas következmények nélkül: az ifjú egészsége veszélybe került. Később,

már mint érett ember, tréfálkozva mondogatta, hogy hajlott hátát mindenekelőttaz "Útmutató"
fölötti görnyedésnek köszönheti. A mű azonban, ami "a hátát meggörbitette, kiegyenesítette a
szellemét, és megmutatta neki a XVIII. század racionalizmusához vezető legrövidebb utat" (8).

Amikor mesterét, D. Fránkelt meghívták Berlinbe rabbinak, Moses Mendelssohn is Berlinbe
ment (1743). Sokat kellett nélkülöznie, ő azonban tovább folytatta tanulmányait. Rövid idő alatt
elsajátította a német irodalmi nyelvet, habár a német könyvek olvasása a törvénytisztelő zsidók
előtt akkor még igen súlyos vétségnek számított. Egyre bővülő baráti körében azonban otthonra
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talált. Egy lengyel kivándorló Izrael Zamosc (ti 772) - akit szülőföldjérőlmatematikai és filozó
fiai érdeklődése miatt üztek el a fanatikusok - avatta be Mendelssohnt az euklideszi matematiká
ba. Egy prágai orvostól, Abraham Kiseh-től tanulta meg a latin nyelvet, s Locke filozófiáját már
eredetiben olvassa. Egy másik tudós orvos, Aron Gumperz hivja fel figyeimét Leibnitz és Wolf
bölcseletére, akiknek rendszere Mendeissohn gondolkodását mindvégig befolyásolta. Ugyan
csak Gumperzjóvoltából kerülhetett be az akkor még ismeretlen "vidéki" a porosz főváros újko
ri humanistákból alakult irodalmi körébe. Az itt csoportosuló haladó gondolkodók szellemi ve
zére a német irodalom megújítója, Lessing volt. Mendeissohn és Lessing találkozásából életre
szóló barátság lett. Lessing róla mintázta a Bölcs Náthán (Nathan, der Weise) című színművének

fő alakját. Irodalmi tevékenységéhez is az első lendületet Lessingtől kapta, aki a bátortalan
fiatalember első kéziratát a szerző tudomása nélkül jelentette meg (Philosophische Gesprdche,
1755). Ettől fogva egymás után láttak napvilágot MendeIssohn művei.:A berlini Tudományos
Akadémia pályázatát r. Kanttal szemben megnyeri (Überdie Evidenz in metaphysischen Wissen
schaften, 1763), s a nem várt siker további filozófiai vizsgálódásokra ösztönzi. Törekvéseinek
eredményeit a Phddon. oder über die Unsterblichkeit der Seele (Phadon, avagy a lélek halhatat
lanságáról, 1767) című művében összegzi, amely remek stílusával, világos kifejezésmódjával ha
talmas olvasótábor előtt - az előkelők szalonjaiban a .modem Szókratész" és a .zsidó Platón"
néven - teszi ismertté a szerzőt. A mű megjelenése után a berlini Tudományos 'Akadémia tagjá
nak jelöli, II. Frigyes azonban kihúzza nevét az akadémiai tagok Iistájáról, nehogy egy zsidó név
.csúfltsa" azt az okmányt, melyen II. Katalin cárnő neve is szerepel. A jelölés és a visszautasítás
egyaránt jellemző a felvilágosodás korántsem egyértelmű világára - noha a császári udvarba is
beengedték a tudós zsidót, de aiért sokszor az emlékezetébe idézték, hogy ő "egy megvetésre
méltó nép fia" (9). Egyébként hosszú éveken keresztül Berlinben is csak mint egy gazdag család
alkalmazottja lakhatott, hiszen Dessauból érkezett "idegen zsidónak" számított, akinek csak ad
dig volt szabad a fővárosban tartózkodnia, amig alkalmazzák. Megaiázó helyzete egy kiváló
protektora közbenjárására szűnt meg, aki állitólag-e szavakkal kérte az uralkodót, hogy Men
delssohnt a "védett zsidó" rangjára emelje: "Egy filozófus, aki rossz katolikus, könyörögve kér
egy filozófust, aki rossz protestáns, hogy adja meg a filozófus jogát annak, aki egy rossz
zsidó ... "

Pedig Mendeissohn nem volt vallástalan zsidó, habár kétségtelenül hatottak rá a felvilágoso
dás eszméi. Korabeli .szokásra" vall, hogy a már említett akadémiai pályázatában a természetes
"Isten-tudomány" alapelemeit a geometriai evidenciákhoz hasonlítja: "Ezeknek a fogalmaknak
(ui. Isten egyedülállóságának, végtelenségének. mérhetetlenségének, határtalan értelmének, kor
látlan hatalmának és egyéb lényegi tulajdonságainak) összefüggése helytáll, és valóban elfogad
ható, hogy azoknak egyike sem gondolható el a többi nélkül, és mihelyt a kinyilatkoztatás vagy
ésszerű következtetés által e tulajdonságok egyikének valóságáról meggyőződtünk, az igy nyert
fogalomból minden kikövetkeztetett igazság szintén a valóság felségterületén van, ahogy a gya
korlati geometriában ... " (10). Az időközben meggazdagodott M,endelssohnt "teo!ógiája" miatt
el is éri a kritika: azt mondták róla, úgy tud beszélni Isten létéről, mint selyemgyárának valame
lyik új mintájáról.

Természetesen nemcsak bölcseleti művei szították fel a fanatikusok haragját, hanem a zsidó
vallástudomány tárgyköréhez tartozó alkotásai is, jóllehet ezeket főleg népe felemelésénelo vágya
sugallta. Amikor Poroszországban a zsidóság emancipációjának kérdése felmerül és zsidóellenes
vitát szül, akkor a Herz Mark általlefordított apológiához (Manasse ben Izrael: Vindiciae Jude
orum) MendeIssohn gyönyörű előszót ír - ez azonban újabb el1entétek forrása lesz. Válaszul je
lenteti meg Mendeissohn a Jerusalem, oder űber religiöse Macht und Judentum (1783) című mű

vét, amely Németországban elsőként veti fel az ál1am és az egyház szétválasztásának gondolatát.
Kifejti, hogy míg az állam kényszerítheti alattvalóit az engedelmességre, addig a vallás csak a
szeretet kötelékével vezethet. A val1ásban csak a tanításnak, a meggyőzésnek van helye. Men
deissohn tiltakozik-az anatéma és mindenfajta valláskényszer ellen. A vallásszabadság hangozta
tásával egyengeti a zsidóság politikai jogegyenlőségénekútját is. Végül hittestvérei vezetőihez, a
rabbikhoz fordul: "Ha mások által megtűretni s kiméltetni akartok, tűrjétek és kíméljétek egy
mást. Szeressetek, akkor szerettetni fogtok", (11) Spinoza nyomán jár, amikor a zsidóságot ki
nyilatkoztatott tárvényhozásnak tekinti, szembeállítva a kinyilatkoztatott vallással, a keresztény-
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séggel. Ugyanakkor Mendeissohn életművében gyökerezik a zsidóságnak Jézus személye iránt
megnyilvánuló és mindmáig tartó érdeklődése,ami M. Buber "Jézus-testvér" felismeréséig vezet.
"Maga a Názáreti Jézus - írja Mendeissohn (12) - nemcsak Mózes törvényét, hanem a rabbik
előírásait is figyelembe vette, és ami a róla feljegyzett beszédeiben és cselekedeteiben ellentétes
nek tűnik, valójában csak az első pillantásra bír ezzel a látszattal. Pontosan megvizsgálva, min
den összhangban van nemcsak az Írásokkal. hanem az egész hagyománnyal is." Mendelssöhn
szerint ha az egyház lemond a mózesi törvénnyel való ősi kötelékről. akkor alapítójának akara
tával szemben cselekszik: "Az egész (ui. Jézus) magatartásából, ahogy az első időkben tanítvá
nyainak magatartásából is világosan kitűnt ... a rabbinikus alapelv: Aki nem a törvényben szü
letett, azt nem kell kötelezni a törvényre; aki pedig a törvényben született, annak a törvény sze
rint kel1élnie és a törvény szerint kell meghalnia: (Jézus) követői a későbbi időkben másként em
lékeztek, és a zsidók is, akik tanitását elfogadták, feloldva hihették magukat (a törvény alól), ez
azonban már az ő tekintélye nélkül történt." (13) Érthető, hogy Mendelssohnt - miként annak
idején Spinozát H. Oldenburg lelkész is - a keresztény hitre való áttérésre biztatta egy zürichi
pap, Johann Caspar Lavater. A térítést mindketten udvariasan, de határozottan visszautasítot
ták - írja Pinchas Lapide (14).

MendeIssohn - nem úgy mint néhány szélsőséges követője - tisztelte a zsidó hagyományokat.
A JenlZSálem-ben a zsidó val1ási ceremóniákat bibliai időkre vezeti vissza és kimutatja erkölcsi
jelentőségüket.Véleménye szerint e .jelentéssel bíró tettekről" nem mondhat le a zsidóság, még a .
polgári befogadás és elismerés, a teljes emancipáció árán sem. Mégis, a Mendelssohn-gondola
tok útján járó németországi hitközségek életét és istentiszteleti rendjét - főleg az Almemor" el
mozdítása, a nemzeti nyelven elhangzó ének és prédikáció miatt - az ortodoxia a kiközösítés
stigmájával Berliner Religionnak bélyegezte. Az ortodoxia és a neológság évszázados - az altonai
főrabbi átkával kezdődő (1779) - el1entétét elsősorban nem a "dessaui bölcs" vallásfilozófiájá
ban kell keresnünk, hanem abban, hogy MendeIssohn a német irodalmi nyelv használatára és a
jiddis mellőzésérebiztatva a zsidóságot, megtette az első lépést: nekilátott a Szentírás német for
dításának és héber nyelvű kommentálásának. Akkor a .vakbuzgók megsejtették - írja Joseph
Klausner (I 5) -, hogy ez a fordítás le fogja téríteni az ifjúságot az ,igaz útról', s el fogja idegeníte
ni a talmudi kazuisztikától, sőt módot ad nekik arra is, hogy a Bibliát a hagyományos magyará
zatokkai ellentétes szellemben értelmezzék". A gyanú beigazolódott. A hatalmas munka eiméből

- Biur (magyarázat) - a zsidó irodalomtörténet biuristák néven tartja számon mindazokat, akik a
mű megalkotásában részt vettek s egyúttal MendeIssohn leghűségesebb követői, a zsidó felvilá
gosodás legképzettebb terjesztői voltak. Moses MendeJssohn Berlinben, 1786. január 4-én bekö
vetkezett váratlan halála - amit közvetlenül a filozófiatörténet egyik legérdekesebb vitája előzött

meg - nem szakította meg életművének személyén túlmutató folytatását, mert nemcsak a hász
kálá fundamentumát rakta le, hanem felnevelt egy, az ő nagyságához méltó nemzedéket.

Jegyzetek: II) Patai Józse]': Héber költők. l .V. kötet. Múlt és Jövő 2. kiadása. Bp. 1921.; I. I. k. 22. o... (2) Makai Emil Zsidó kőltők (XI
XIV. század). Singer es Wolfner kiadása. Bp. 1892.; 251. o. (.l) I. a misztikáról és a karaizmusról bővebben Giczy György: A zsidó "Tör
vényt-tisztelet, Vigilia, 1979.5. sz.; 337-339. o. --(4) vö. Goldzteher Ígnác: Bemerk urigen zur neuhebráischen Poesie. JQR. 1902.; 719-736. o.
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Wissen.; 57 ·58. o. (II) vö.: M-cskeméti Ármin: A asidó irodalom története HI. k.• IMIT. Bp. 1909.; II. k.: 210-211. o.. (12) I. M. Men
deissohn- Jerusalem. Leipzig, IR43.; 357. o. - (13) uo. (14) Pinchas Lapide: Ist das nicht Josephs Sohn? (Jesus im heutigen Judentum). Cal
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rajskaja Litetatura}, hrsg.: Hans Kohn. Berlin. Jüdischer V.. lQ21; 15. o.

(Foly/aljuk)

• Almemor: a zsinagógában felállított emelvény, mely a Tóra felolvasására szolgál. Az ortodoxok a zsinagóga közepére
helyezték.
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