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II.

A legkiválóbb, Mendelssohn-tanítványok egyike, Naftali Herz Wesel (1725--1805) elsősorban

mint kitűnő filológus vett részt a Biur szerkesztésében, de a Mendeissohn alapította Hámmeászéf
(A gyűjtő) című, a felvilágosodás eszméit terjesztő folyóiratnak is munkatársa, volt. A kor szelle
mi pezsgését döntő módon befolyásoló sajtó - ahogy francia mintára a szalon ok (például Men
deIssohn leányának, Dorothea Veitnak szalonja) ~ azonos érdeklődésű és célokért küzdő entel
lektüeleket gyűjtött maga köré -, így alakult ki a Meászéf-kőr is, ahol Wesel szintén vezető szere
pet töltött be,

Wesel kitűnő nyelvtudományi ismereteiről tanúskodik ifjúkori műve, a Gán nául (Zárt kert,
1765), hírnevét azonban aMendelssohn biztatására írt, már emlitett Dibré salom veemet (A béke
és igazság szavai) című művével szerezte, amelyben II. József türelmi ediktuma alkalmából a zsi
dókat a világi műveltség megszerzésére buzdította, Fő műve a Klopstock Messiás-ának hatását
magán viselő Siré Tiferet (A dicsőség dalai, 1789), Ez az öt részből álló Mózes-eposz szónokiasan
és terjengősen tárgyalja a bibliai történetet, formailag azonban forradalmi újítást hoz: a spanyol
országi héber költők révén divatba jött arab metrum helyett Wesel bevezeti az újhéber strófát,
amely a verssorok arányos megoszlásán és szótagszámainak egyezésén alapul. Habár A dicsőség

dalai tartaimát tekintve nem a legsikerültebb alkotás, egyes részletei s maga a Mózes-történet fel
elevenitése - mivel a felvilágosodás eszméinek szolgálatában állt - méltán aratott sikert a zsidó
olvasóközönség körében, Ettől kezdve az újhéber irodalomban általánossá lesz a hászkálá mon
danivalójának kífejezése a Szentírás alakjain és eseményein keresztül.

Németország után Ausztriában, főleg Galiciában fejlődik ki a modern héber irodalom. Ki
emelkedő személyisége a később prágai rabbivá lett Salamon Jehuda Rappaport (1790-1867), aki
a zsidó történelem jelentős alakjainak bemutatásával népét múlt jának megismerésére és szerete
tére akarta nevelni. Racine Eszter-jének hatására megalkotott Seerith Jehuda (Juda maradéka)
című drámájában Eszter Ahasvér királyhoz intézett szavai a felvilágosodás kori zsidóság vágyait
és követeléseit szólaltatják meg: (16)

Hogy mi a vágyunk? mit kérünk mi tőletek?

E/eget sanyargattatok, gyötörtetek -t:

Vegyétek gyermekeinket végül ember számha!
Őket is asszony szűlte, holdog apák álma!

(

... Lovatokat , kutyátokat becézitek,
Mért szenvednek hát, vérzenek testvériek ?
Arcunk is emheri arc, miként arcotok,
De mintha á/arc vo/na, úgy gúnyoltatok.
Van-e kűliinbség kiiztűnk ? Nincsen semmi, semmi,
Oh miért féltek hát mihozzánk közeledni?

Rappaport ugyanakkor jól tudta: a zsidóság emancipációjának nemcsak az a feltétele, hogy az
európai népek hajlandónak mutatkozzanak a befogadásra, hanem az is, hogya zsidóság, elhagy
va a gettó-életet, minél inkább elébe menjen a "találkozásnak". Ezért Rappaport a zsidó tudósok
közül elsőként vonta történelmi kritika alá a modern élet fejlődésének akadályát, a Talmudot.

Rappaportnál is eredetibb és mélyebb szellem Nachnum Krochmal (1785-1840), a zsidóság fej
lődésének történetfilozófusa. Egyetlen művében, a Moré nebuché hasemán-ban (Korunk tévely
gőinek útmutatója) népe történelmét a kialakulás-fejlődés-összeomlás örökké ismétlődő mozza-
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nataiban vázolja, s a nemzet fennmaradásának és örökkévalóságának a titkát látja benne. Juda
Halévi (tii45) Kuzari-ja óta ő és fia, Abraham Krochmal (\823-1888) voltak az elsők, akik hir
dették, hogya Sinai kinyilatkoztatástól fogva egész Izrael prófétai magaslaton áll. A nép kivá
lasztottsága egyúttal küldetés is: diadalra juttatva az igazságot és az abszolút erkölcsöt, lsten or
szágává kell magasztositania a világot. Ez a küldetéstudat azonban nem gátolta meg A. Kroch
mait abban, hogy könyörtelen kritikát mondjon a Talmudról. Rappaport és Krochmal történeti
vizsgálódásait a zsidóságtudomány megalapítója, Leopold Zunz fejlesztette tudományos szintre,
aki a felekezeti elfogultságoktól mentes történetírást művelte. Hatalmas művében, a Die gottes
dienstlichen Vortrdge der Juden-ben (\832) a zsinagóga történetét ismertette: a Tóra-olvasás in
tézményét, a Targumot, a Midrástés a derását (prédikáció). Tőle már csak egyetlen lépés vezet
Abraham Geigerhez, majd Heinrich Graetz óriási méretű vállalkozásához. a Geschichte der Ju
den-hez (1853-1876), mely mindmáig a zsidó történelemkutatás alapműve.

A kor szatirikusa Jichák Erter (1792-1851). Cikkei és rajzai posztumusz gyűjteményes kiadás
ban Hácofe lövet Jiszráél (Izrael házának figyelője) eimmel jelentek meg. A galíciai faluból szár
mazó, lengyel-ehászid módon nevelt Erter keserű gúnnyal mondott ítéletet a chászidizmusról és
a csodarabbikról. .Különös hévvel ostorozta a képmutatókat és szenteskedőket, akik szerint ele
gendő, ha a zsidó lsten iránti kötelességeit teljesíti, de lábbal tiporhatja azokat a kötelességeket,
amelyekkel embertársainak tartozik." Erter nem kegyelmez a "szőrszálhasogató talmudista rab
biknak sem, támadja a megkövesedett agyú áltudósokat és elítéli a zsidó közösségek vezetőit ... ,
akiket csak anyagi érdekük és hiúságuk vezet". (17) Száné, Szánszáné, Szemángelofeimű írásá
ban - a címben név szerint szereplő - három, gyermekágyas asszonyokat őrző angyal mondja el
sérelmeit, kigúnyolva a babonát. A panasz elsősorban az ellen a chászid-hit ellen szól, miszerint
minden jó cselekedet új angyalt teremt. Az égben mérhetetlenül elszaporodott angyalok egymás
lábán tipornak, lármáznak és veszekednek, s kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy ebben
a .mennyei zűrzavarban"meghallják az ember segélykiáltásait. Ezért ők maguk fordulnak a túl
zott angyaltisztelet ellen: .Démonoktól és gonosz szellemektől ne féljetek és angyalokban ne bíz
zatok. Mert gondolataitok teremtményei azok sbálványok ... Istentől féljetek, őt tiszteljétek és
benne bízzatok. Ő, aki kimentett benneteket az egyiptomi rabszolgaságból, meg fog benneteket
váltani a balgaság jármától is." (\8) Nem csoda, hogy Erter írásait a fanatikusok mint eretneksé
get tűzre vetették.

Az olaszországi Sámuel David Luzzatto (\800--1865) Krochmallal vetekedő képzettségű tudó
sa a hászkálának. Már harmincéves korában a páduai rabbiszeminárium igazgatója. Hangja
- sokoldalú műveltsége vagy hivatala miatt - sokkal mérsékeltebb, mint kortársaié. Művében, a
Jeszodé Hát/árá-ban (A Tóra alapjai) védelmébe veszi a szertartásokat és a vallási szokásokat,
mondván, hogy önmagukban ugyan értéktelenek, mint a gyertyában a kanóc, de ahogy a kanóc
nélkül sincs, úgy nélkülük sincs se fény, se meleg. Nála a vallás nem spekulatív, hanem erkölcsi
és érzelmi alapon állólmagatartás. Ezért bírálja a filozófusokat és a racionalista bibliakritikuso
kat: Moses Maimonidest, Ábrahám Ibn Ezrát és Spinózát, valamint kortársait, a maszkilok je
lentős képviselőit is. Hogy mégis a hászkála egyik legnagyobb alakja, bizonyítják olasz nyelvű

bibliafordításai s az, hogy műveiben a halácha ellenében mindvégig a természetes értelemhez ra
gaszkodott. Világosan látta, hogy a Talmud aprólékos életszabályai nem illenek a felvilágosodás
világába. s hogy a zsidóságnak. Európában csak európai módon lehet élnie. De Luzzatto azt is
tudta, hogy az alkalmazkodás nem tehet kárt a zsidóságban mint vallásban és népben, hiszen ez
a nemzet megszűnéséhez vezetne. A maszkilok problémája mindvégig az volt, hogy meddig lehet
elmenni az asszimilációban. Mindegyikük "vérmérséklete" szerint válaszolt erre a kérdésre. In
nen adódtak vitáik, 'ellentéteik, s ide vezethető vissza az ortodoxia és a neológság párharca is,
ami a kozmopolita zsidóság vallástalanságában tetőződik. Luzzatto figyelmeztetése örök érvé
nyű: az Egyisten helyébe nem kerülhet az emancipáció bálványképe.

Luzzattónak hazájában is voltak tehetséges tanitványai, kiterjedt levelezése folytán Nyugat
Európában is sokan ismerték és tisztelték, de eszméinek hatása legjobban a kelet-európai újhé
ber irodalomban fedezhető fel,
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A kelet-európai újhéber romantika

A XVIII. század második felében és a XIX. század elején az európai irodalmi életet egyedülálló
an uraló klasszicizmussal szemben Franciaországban Rousseau, Németországban a folklór és a
középkor legendáit kutató Herder, Kelet-Európában az újhéber irodalom területén az orosz
maszkil triumvirátus ~ Lewinsohn, Grinzburg és Lebensohn ~ indítja meg az új irodalmi irányza
tot, a romanticizmust. Szellemi központjuk a "litván Jeruzsálem", Vilna. Jelentőségük a modem
héber irodalomban felmérhetetlen: a zsidó romanticizmus művelői fogalmazzák meg a legponto
sabb választ az asszimiláció kérdésére. Izsák Beer Lewinsohn egyik epigrammája (19) különbsé
get tesz a válaszadó irányzatok között:

Népünk fiai napjainkban három pártra hulltak.
.Jstentelenek", "égbetörők"' s .felvilágosultak".
A felvilágosult:
Kutatja, milyen volt a múlt.
Az égbetörő:
Keresi mi lesz a jövő.

És az istentelen? ~

Csak egyet néz: mi a jelen?

(A három párt)

Oroszországban a pogromok színhelyén életszükséglet az emancipáció kivívása ..Az orosz masz
kilok tisztában vannak azzal, hogy a választ nem lehet elodázni, de az üldözésekben edzett tuda
tosságuk megóvja őket a hitehagyás kísértésétől. Számukra a romantika a legalkalmasabb iro
dalmi irányzat: visszafordulva a dicső múltba, a bibliai korba, relativizáljáka felvilágosodás leg
ádázabb ellenségét, a talmudizmust, s ugyanakkor Isten kinyilatkoztató szavát idézve, meg
óvhatják a vallást. A kelet-európai újhéber költők vallás- és irodalomtörténeti szerepe vitatha
tatlan: "Való igaz, hogy a Meászéf köré csoportosuló írók és tudósok voltak azok, akik először

használták a héber nyelvet ~ írja Hermann Cvi (20)~, de nyelvezetük száraz, szépség nélküli volta
miatt nem tudott széles körben híveket szerezni. A romantikusok azok, akik valósággal újjá
élesztik a héber nyelvet." Végül a romanticizmusnak köszönhető,hogy megszületett az első újhé
ber regény.

A megkésett orosz felvilágosodás regényír6ja Abraham Mápu (1808-1867) huszonhárom éven
keresztül dolgozott monumentális alkotásán, az Áhávát Cijon-on (Cion szeretete), amely Cidki
jáhu király és Izajás próféta korát bemutatva, hatalmas közönség előtt tárta fel a jobb élet ideál
ját és a jövő szimbólumát. A gettó neveltjei megdöbbenve olvasták, hogy az emberiség egyik leg
nagyobb prófétája, Izajás nem szigorú rabbi volt, hanem egy - legalábbis a regényben úgy lépett
eléjük - álmodozó, akiben lángol a hazaszeretet, s ákinek az a véleménye, hogya sok lélektelen
ceremónia fölösleges: "Minek a sok áldozat?" Ugyanezzel a módszerrel v- nem tudományos ok
fejtéssel, hanem vonzó életideált adva - küzd Mápu második regénye is, az Ásmát Somron (Sza
maria vétke) a felvilágosodásért s a fanatizmus ellen. Az Ácház király korában játszódó cselek
mény a jelennek szóló allegória: a bibliai próféták ostorozó jövendöléseí a kor vallási vezetői, a
rabbik ellen irányultak. Azok magukra ismertek, s ezért - vagy ennek ellenére - a könyvet betil
tották.

Mápu harmadik regénye, az Ájit Cávua (Festett keselyű) a romanticizmusból a realizmusba
ível. Ebben a művében közvetlenül a saját korát eleveníti meg s "plasztikusan és művészi hűség

gel szemlélteti az erkölcsi romlást, amely a vallás leple alatt búvik meg, a lelki szegénységet,
amely tudálékosságba burkolózik, az üres szőrszálhasogatást, amely a korlátoltságot és az érze
lem hiányát igyekszik elleplezni" (21).

Az orosz regényíró mellé természetesen felsorakoztak a honfitárs költők is. Legjelentősebb a
Hámélic(A tolmács) szerkesztője, Jehuda Léb Gordon (1832-1891), aki a múlt század legünne
peitebb zsidó költője. Életműve felöleli a lírát és az epikát. Két verse Kosztolányi Dezső Idegen
költők antológiájá-ban is szerepel (22). .
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Az Áhávát Dávid vö Michál (Dávid és Michál szerelme) Dávid király korát felelevenítő roman
tikus kőltői elbeszélés; a Bén sinné árájot (Az oroszlán torkában) Jeruzsálem pusztulásáról szól, s
új korszakot nyit Gordon költészetében : a "második Templom" lerombolásával kapcsolatban a
költő szembefordul a Talmud egykori bölcseivel, akik mindenáron békét akartak Rómával, mert
nekik csak a Tóra volt fontos, s a nemzet politikai szabadságával és a tömegek nyomorávaI nem
törődtek. A saját korának szóló célzás félreérthetetlen. Ezért írja az eszerint kétfelől is - a külső

hatalomtól és saját elöljáróitól - szorongatott népéről:

Kiszikkadt aggyal, fullqtag tüdővel.

Fanyar lélekkel és fonnyadt erővel

Tengsz-lengsz ; poros könyvek, meddő viták
Fönntartanak, de csak mint múmiát!

Gordon szatirikus verseiben is kora vallási visszásságait veszi célba. Az Ásáká döriszpák (Két ár
paszem) című versében egy szegény családot mutat be, amely nagy nehezen összekuporgatta a
húsvéti vacsorára való költséget, de két árpaszem a kovásztalan levesbe esett, s a rabbi - betűhöz

ragaszkodó - ítélete szerint ki kellett dobni az ételt is, az edényt is. A döntés következtében a
nyomorgó család nemcsak anyagilag ment tönkre, hanem erkölcsileg is: a "hanyagság" miatt a
férj válólevelet ad feleségének. A költemény az eltaszított asszony panaszával zárul: "házam fel
dúlá-két árpaszem". A betűhöz való merev ragaszkodás értelmetlenségét leplezi le a Kocó sel jod
(A jod betű tövise) című verse is. De nem kerülik el Gordon metsző kritikáját a zsidó községek
elöljárói (I. Söné Joszéfben Simon - Simonnak két Józsefnevű fia; Someret Labhan - Aki a só
gorra vár) sem. Találóan jegyzi meg J. Klausner, hogy "kérlelhetetlenebb gúnnyal támadni, szé
gyenítőbb váddal illetni már nem is lehetett volna a vakbuzgó rabbik szellemi csökönyösségét"
(23).

A hászkálá hanyatlása. Bialik

A maszkil-rnozgalom - mint általában a felvilágosodás "tehermentesítő" akciója Európa-szerte
- minden jogos és hasznos célkitűzése ellenére sem volt egyértelműen pozitív hatású: a hászkálá
képviselőinek egy része - a legfelelőtlenebbek, tehát a leghangosabbak - "hovatovább minden
jellegzetesen zsidó dolog iránt lenéző és elutasító magatartást tanúsítottak" (24), hogy bizonyít
sák európaiságukat. Ennek hatására számos zsidó nemcsak népéről, hanem ezzel együtt vallásá
ról is megfeledkezett. A felvilágosodás korában fellépő szekularizáció a zsidóságot az emancipá
ció reményénkeresztül érte. Kivédhetetlen csapásnak látszott. De amikor olyan szélsőséges véle
mények is elhangzottak, hogy az egész rabbinikus irodalom balgaságok halmaza, ez már több
volt, mint a tradíció kinövéseinek nyesegetése, a lényegbe hatolt - s megsértette a héberül olva
sók többségét, A nyolcvanas évek oroszországi pogromjai pedig - nem téve különbséget a vallá
sos és a felvilágosult zsidó között- kétségessé tették a felvilágosodás hirdette emancipáció
lehetőségét. .

A belső kiegyensúlyozatlanság és a politikai helyzet kilátástalansága új eszmét indított el az
orosz zsidóságban. Szembefordulva a maszkilok kozmopolitizmusával, meghirdették a "chibbát
Cijjon", Cion szeretetének gondolatát. Szerintük a világon szétszóródott zsidóság egyetlen nép
- s hogy ez tényszerűen is kifejeződhessen, náluk a zsidó valláshoz való visszatérés az őshazába

való visszatérést jelentette. Jelszavuk a bibliai mondatból (I. lz 2,5): Bét Jákob Löchu Vönélcha!
(Jákob háza, gyertek, induljunk i), illetve ennek kezdőbetűiből állt: BILU. Sok maszkil is hangot
váltott: Lewinsohn és Mandelkem a cionizmust magasztalta, s az öregedő Gordon a BILU-moz
galomjelszavával vigasztalja az Üdvöske húgom című versében Jákob leányát, akit meggyalázott
Chamor fia:

Gyere hát. menjünk! Hol szabadság napja
Sugarát mindenkire ragyogtatja,
Hol emberkéztől emberszív nem vérzik,
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Istenét, népét senkitől se kérdik,
Hol nem zaklat majd kétség, fájdalom,
Hol szeretnek majd, Üdvöske húgom.

Ebben az új történelmi helyzetben szólal meg "a legzsidóbb héber költő", az újhéber irodalom
"koszorúja", Chájim Náchmán Bialik (1873~1934). Költészete szintézist teremt az ősi hebraista
líra és a modern stilus közőtt (25). A talmud-iskola kilszöbén című versében már a "hatalmas szel
lem rejtekének" nevezi a jesivát, az Ismered a forrást . . . című költeményében pedig a talmud-is
kola, ami ellen oly elszánt haraggal küzdöttek a maszkilok, a zsidóság őseredeti szellemi forrásá
vá magasztosul:

A tanulás ódon házába menj! . . .
Oh tudd meg testvér, csak kis üszök az,
Csodásan óvott maradéka
A szent nagy tűznek, örök tiszta lángnak,
Mely ős~id oltárán lobogott.

A hászkálá korában megszületett világi zsidó tudomány és irodalom megmutatta, hogya Tal
mud nem lehet egyedüli szabályozója az életnek s nem elsődleges dokumentuma a vallásosság
nak. A maszkil-rnozgalomrnal szembeforduló Bilu felhasználta a felvilágosodás valamennyi
mérsékelt eszményét s az újhéber szépirodalom eszközeivel lépett fel. A felvilágosodás világpol
gárság-gondolatát nacionalizmussal a visszájára fordítva sem tagadta az emancipáció jelentősé

get, hanem csak azt vonta kétségbe, hogy Európában a zsidóság számára egyáltalán lehetséges-e
a teljes jogegyenlőség célkitűzését sikerre vinni. Sőt a hászkálá nem is ér véget a zsidó nacionalis
ta mozgalomrnal, hiszen az ortodoxia a felvilágosodás korában kapott halálos sebét a mai napig
se tudta kiheverni, s az alapító Moses MendeIssohn tanítására visszavezethetőneológság a hász
kálának köszönheti létét. Még olyan ~ végül is a judaisztika területén belül - másodlagos kérdés
is napirenden maradt, mint a maszkilok által felvetett Jézus-probléma. BiaIik hazafias Credójá
nak a zsidó üdvösségtörténet Ábrahámtól induló áttekintésében Jézus kulcsszerepet kap: a nem
zet nagyságának egyik bizonyitó erejű tétele, hogy a zsidóság kiváló képviselőjének, Jézusnak
követői kétezer éven keresztül hírdették a pogány világban a Messiás eljövetelének tanítását (26).
- S ha a zsidó felvilágosodás úgy is tekinthető, mint a Talmudtól elforduló vallási irányzatok
egyik újkori kifejeződése, akkor is megvan utóélete, legalábbis, mint gyötrő kétség a rabbaniták
túlzott talmudizmusával szemben. Bialík leghíresebb költeményében, a Hámatmid-ban (A tal
mudista) a szegénységre, a nyomorra és a reggelig tartó tanulásra kárhoztatott talmudísta meg
öregedve siratja elmúlt ifjúságát, a "kárba veszett szent erőt" ~ habár a verssorokban megszólal a
költő nosztalgiája és tisztelete is a jesiva ősi falai iránt:

Még vannak itt-ott rejtett városok,
Hol öreg mécsünk pislog még titokban,
A régi tűz már régen nem lobog,
De hamvából egy-egy parázs kilobban,
Miként az üszkök, !ustölögnek szerte
Enyésző lelkek, árván, elhagyottan,
Még ifjak, és már vénség átka verte,
Aszottak mint fű tikkadt vadonokban ...

... Ha kimégy sötét éjnek idején,
Ez áldott városokban egyedül,
S megüti filled síró ének hangja,
S távolból látsz világos ablakot,
Mögötte ember himbál jobbra-balra,
Fehéren, miként kisértő halott;
Himbálja testét s belesír az éjbe,
S körül az éj dalával megtelik :
Egy talmudisuu látsz a börtönébe,
Ki könyve fölölt virraszt reggelig.

Jegyzetek: (16) I. Putuí Já::.H:! Héber költők. I-V. k. IV. k. 34--35. o. (A versek idézese a továbbiakban is ebből a kőtetből.) - (17) l. J. Klaus
Hcr: Geschichte der ncuhebráischen Literatur. hrsg.: Hans Kohn, Berlin, Jüdischer Verlag, 1921. 19-20. o. (18) Patai J.: im. 42-43. o.

(19) uo ..n. o. (20) l. Hermann Cvi: Héber irodalomtörténet. A héber romanticizmus, Cluj. 1935., Hanvar Hacioni. 93. o. (21) 1. Klaus
Ilel' _ un. 45. o. (22) Kl1leidos=kúp, sZt:rk.: Vas István, Szepirodalrni. 41-42. o. - (23) J. Klausner : im. 57. 0, -- (24) uo. 61. o. - (25) Poemcs
hrbraiquvs par H. N. Bialik. Version francaise de O. Camhy, Préf.: M. Gustave Kahn, Les Éditions Ricder. Paris. 19.H.; 24. o. - (26) vö. G.
X BiaIik : Debarim Sheb'aJ Peh. Tel Aviv, 1935., I. k. 54. o.
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