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D'öcn mt3p^*i A fűszerszámok füstölőjével a tegnapi szombaton
találkoztunk idén először a tórában.1 miep^ nenn in Illó olajnak zsarátra szentelt, parázsra hintett fűszerszáma a láng lehétől messze
t
szátlatja, messze hordja az' illatok lehét. így száll a hírnév messze
földre, távol tájra, de mto f&tfb ntf nie jobb a távolba szálló jó hír az
illó olajnál,2 a tiszta név a drága kenetnél. És ezidén elhúnyt jele
seink nevét szárnyára veszi a hírlés hálája, a - hála emlékezése.
Tizenegyféle pályának látjuk gyászos megszakadtát a terjedő
hírlésben. Tizenegy alkotó elemből elegyült a szentély tömjénező
füstölője, csaknem kizárólag a növények világából. Megőrizte a hű
hagyomány a tömjén összetételének vényét, de a kihaló füstölőgyártó
-
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nemzetséggel a készítésnek soká megőrzött titka is elhalt és nehéz:
föladat volt némely alkatrész mivoltát megállapítani.
Egységbe foglalták a szolgálattevő papok a tömjénes keveréket,,
egységbe foglaljuk mi is ezidei vesztéseink bánatos sorát, tömjénes:
illatárral gazdag elegyét. Búcsút veszünk tőlük. Nehéz a zavaros,
életben s a szétágazó pályák között biztos rajzú képet írnunk egyegyről, rögzíteni éles vonallal értéküket, érdemüket és vesztéseink
mérvét, súlyát. De áldozunk nekik, mintahogy őseink az oltár előtt
a tömjénező illatárat szerte szállatták az izzó serpenyőről.
A szentírás alig néhány illatszert sorol föl, de a megnyíló távot
kelet idők jártán gazdagulást, bőséges fejlést kínált, amely a szentély
szolgálatában is helyet követelt és talált.
Sokfelé induló, elágazó pályákat látunk egy-egy csoportba,
verődni, összefolyni, szétágazni. Tizenegy csoportba, oszlatjuk a pályák
sokféleségét. Tizenegyes fűszerszám füstölője töité be a szentély
csarnokát gomolygó, fölfelé gomolygó fölleggel, illatos tömjénnek
parázs-szíilte föllegével.
Ősi szentnyelvünk ritka használatú, olykor csak egy helyütt
fönnmaradt kifejezéseit nehéz azonosítani, nehéz jelentését kikutatni
és tárgyszerűen körülírni. Hisz élő anyanyelvűnkön is alig tudjuk
illatszereink nevét megtalálni. Olyik magával hozta messze földről
nevét, mint a mirha, a nárdus, a galbanum, a kosztusz és a kasszia.
Bennszülött neve van a tömjénnek, fahéjnak, kúnrépának (a ma.
divatos cyclamennek).
I. A hozzávalók elseje ns a styrax-balzsain, amelyről a próféta,
kérdi: nste pst nsn vájjon nines-e balzsam Gíleádban?3 Es mi is.
kérdjük mai szenvedéseinkkel szemben: hova lett a balzsam, szívüuk fájó sebének enyhesztő balzsama?
t
Balzsam igehirdetó rabbikarunk vigasztaló szava. Akik az Ur
igéjét hirdetik, vigasz balzsamát nyújtják a kínpadon sínló magyar
Izraelnek. Akik ezidén tisztes soraikból kidőltek,» azokról fájdalommal
emlékezünk meg. Oh, az élők egyre múlnak és egyre nő a sír moha!:
És a vigasztalók sorából jelesek dőltek ki ezidén.
Jószéf Ábrahám — Melbourne, dr. Bohrer — Gailingen, Brody
Ernáiméi — Nagykálló, Lemberger Izsák — Rozsnyó, Münz Izsák —
Tel-A vív, Jehósuá Rabinowicz — New-York, Salamon Stein — Schweinfúrt, Teitelbaum Naftáli — Nyírbátor és végül Köln jeles rabbija,
Ludwig Rosenthal, akivel ismételve Svájcban találkoztunk. Hangját a
r

német végveszély ránkszakadása előtt a rádión hallottuk utoljára,
mikor két kitűnő előadást tartott a zsidó erkölcstanról.
Mennyi tudás, mennyi jámbor hit, mennyi vígaszos balzsam
enyészett el a kartársak elhúnytával !
II.
A második hozzávaló 0213 a gyömbér családjába tartozó
sárgagyökér, a curcuina, amellyel állandó sárga színre tudunk festeni.
Alapszínét a serdülni induló gyermek jellemének az iskola, az ele
miek tanítója adja meg. A kezdő iskolás lelkületének alapszínét a
tanító ecsetje színezi és életrekiható működése ezért teszi munkáját
áldásossá, hálára indítóvá. A tudásközlő, jellemképző, lelkületszínező
tanítói pálya érdemes munkásai, ez alapszín megadói közül sokan
dőltek ki idén is.
Baja — Szántó Ede, Budapest — Remete Ábrahám, Eger —
Halász Samu, Kaposvár — Klein Simon, Kisjenő-Erdőhegy — Hervay
Bernát, Pestszentlőrinc — Kovács Miksa, Sátoraljaújhely — Gruber
Jenő, Szolnok — Bállá Olga, Szombathely — Kardos Samu, Ungvár —
Friedmann Lipót és végül Szeged: a derék Kovács Samu, polgári
iskolai tanár és nyugalomba vonult tanítónőnk, az egykori gyerme
keink Anna nénije, Kohn-Lederer Anna. Első Szegeden született taní
tónk volt. Félszázadig tanított, de ez egész idő alatt nem mulasztott
félszáz napot.
III.
A címet régente nem puszta héj volt, hanem az
elágazó, hámozatlan ágacskákkal, hajtásokkal együtt árult fűszer.
Ma csak a kérget árulják. Külön említi a hagyomány a leválasztott
kérget, a mi fahéjunkat és külön a hámozatlanul forgalomba kerülő
tömör cimetet, a kinnamont.
A hitélet tömörül a vészes időkben. Ennek a tömörségnek
jelképe a kinnamon, a fának tömör hajtása, nem a levált kéreg.
A hitélet elvbeli tömörítését szorgalmazta Angliában Claude
Goldsmid Monteíiore, a nagy Montefiore név örököse,4 a modern
vallási irányzat vezérférfia. A maga felfogása szerint hitbuzgó lélek
volt. Tudományos törekvéseinek köszönjük az angol-zsidó tudós szemlét,
amit 1902-ben alapított.
Ellentétes irányú, a hagyományt őrző ritka jelenség volt Wolf
Pappenheim, a bécsi, most szétrombolt község hagyományhíveinek
tiszteletreméltó vezére. Mikor a Semmering nem volt még számunkra
tiltott terület, ott megtisztelt látogatásával.
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Hasonló szerepe volt Németországban Gumpertz Hermannak
(1851. IX. 6.), tiszteletreméltó, éltes barátomnak. A német zsidóság
utolsó talmudtudósainak egyik nemes maradvája volt. Délvidék azúr
partján ismerkedtünk meg véle, a németföldi jámborság és a német
kultúra egyesítőjével. A hithű zsidóságnak Hamburgban évekig tisz
teletbeli rabbija volt és berlini rabbiképzőjében a felügyelő-bizottság
elölülője. Gyermekei Bécsből és Berlinből a Szentföldre költöztek s
orvos fia onnan küldözget héber nyelven állattani megfigyeléseket.
IV.
Negyedik hozzávaló: no a mirha, amelynek neve keserűség.
Keserűséggel telt a mi életünk és közéletünk keserűségének fájdal
mas fokozója a vezérférfiaink sűrű megszólása. Ilyenforma tapasz
talat volt már az ókorban is. A vezérléssel megkínáltnak már akkor
mondották, fogadd el a megtisztelő állást, xtíö roö by ha mindjárt
bosszúsággal, megszólással, gyanúsítással jár is.5
Keserű mézgafaj a mirha, vezetőink sok keserűségének jelképe.
Szinte kivétel, ha oly fokú közelismerés kíséri vezérlőinket, mint
Székesfehérvárt Lőwy Károly dr. példaadó működését, Kecskeméten
Donáth Józsefet, vagy pesti hagyományhű véreink titkárát, Löffler
Henriket, aki a nehéz kezdettől fogva közel félszázadon át szolgálta
ügyünket.
V.
nTV — pEií Állati eredetű anyaga csak egy volt a füstölő
nek, a kagylóhéj,6 a kemény ördögkarom.
Keménynek, szilárdnak kell lennie, aki részt akar venni a meg
újulás sióni munkájában. Ilyen volt a inizrachi egyik alapítója, a
varsói Lévi Levine-Epstein, yiddish és héber író és könyvkiadó.
Váratlan halt el a német gyüjtőtáborban dr. Jakob Ehrlich, a bécsi
városi tanács utolsó zsidó tagja. Ugyanott
—1■- ■ —halt^ meg a szegedi
----—szár
-.•».—
-—
-mazású Kurt Kotányi, a szegedi paprika bécsi terjesztője. Elhaltak
f
Vermes Ernő Temesvárt, az erdélyi sióniak, Abrahám Inster, a keleti,
gacsorszagi zsidók vezere.
Sajátos, őserejű, kemény jelenség volt Abba Alter Drujanow.
Már a cári Oroszországban terjesztette a sióni eszmét. Kiadója volt
a sióni Ha-ólam című olvasott folyóiratnak (1910— 1914) A világ
háború után a Szentföldre vándorolt ki s ott Bialik mellett néprajzi
gyűjtéssel foglalkozott. Utolsó érdekes műve a népies éle és humor
gyűjtemény,7 a találó mondások, a csattanó éle és mosolygó humor
értékes, bőséges héber tárháza. Ez a mű a mai héber irodalomnak
talán legzsidóbb könyve.
t
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VI. A füstölőnek hatodik alkotó eleme nyutp a kasszia. Idegen
eredetű nevével egygyökűnek tetszik az uj héberségben yutpö a
szakma, a szaktudás megjelölése.
A tudás szakmái közül a növénytannak volt kiváló, értékes
szakembere Alexander Eig.8 Orosz földön született (1894. X. 4.) és
Tel-Avivban hányt el (1938. X. 4). Elsőrendű, nagysikerű növény
gyűjtő volt, számos növényt födözött föl a Szentföldön, amelynek
flóráját héber művében összefoglalta. A növényföldrajz és növény
társulás kiváló szaktekintélye volt. Szívesen szolgált fölvilágosítással
e körbeli kérdésekre, ha hozzá fordultunk.
Két nagy szaktudósát gyászoltuk múlt héten a zsidó tudomány
nak. Mindkettőben pályatársat és nagyrabecsült barátot vesztettem el.
Az egyik Horovitz Jakab (szül. 1874. IV. 30.) frankfurti rabbi volt.
Soká börtönben sínlett, aztán Németalföldre menekült és most ott,
Arnheimban halt meg. Nagy gyakorlati vallásos tevékenysége mellett
értékes tudományos írásokat hagyott hátra.
A zsidó tudományos szakmák közül a szellemi történet búvárlatának volt szaktudósa Büchler Adolf hazánkfia, a londoni rabbi
képző rektora. Bécsből, ahol tanárkodott, Londonba hívták. Nemrég
lett 70 éves, de a neki szánt, elkésett jubiláris művünket már nem
adhattuk át. Tudományos munkái a kortársak első sorába állították.
Hírneves szakférfiú volt Sigismund Stern, a lélektan tanára.
Az összeomlásig Boroszlóban és Hamburgban tanárkodott 20 éven át.
Elűzetésének hírére Durham egyeteme (U.S.A.) hívta meg. A kora
ifjúság lelki életének, az alkalmazott lélektannak és a lélekműtan
szakmájának nagynevű képviselője volt. Kairó régiségtani intézetének
alapítója volt Ludwig Borchardt. Berlinben született (1863) és Zürich
ben halt meg. Soká vezette a kairói német régész-intézetet. Nagy
sikerű ásatásokat végzett Egyptomban. Szófiában halt el Selómó
Rosanes, balkáni szefárd véreink neves történetírója (szül. Ruscsuk
1862). Rómában húnyt el 92 éves korában David Salomon,
történetíró.
VII. tu A nárdus nyelvközi terjedésű neve a füstölő hetedik
alkotó elemének. Mássalhangzóit ha tekintjük ez idegen szónak, héber
szógyök származékának látszik, amellyel tu vb alakjában találkozunk
a szentírásban:9 „nem szállunk le“ öntudatlan a nem szűnő és
oktalan támadásokkal szemben. Nem vagyunk híjával nagyértékű
egyéneknek, akik még holtuk után is fölemelik öntudatunkat.
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Februárban halt meg Nizzában Teitel Jakab volt orosz bíró és
államtanácsos, az orosz-zsidó emigráció legnépszerűbb alakja. Harminc
évig a cári Oroszország egyetlen zsidó bírója volt. Leköszönt tiszté
ről, Berlinbe költözött s a németföldi orosz emigrált zsidók élére
állott. Nagysikerű mentési munkásságot folytatott a sokfelől özönlő
emigrációval szemben.
Prágában meghalt február végén Blau Zsigmond. Újságírói
kiválósága a szerkesztette Prager Tagblattnak Csehország határain
túl is oly tekintélyt szerzett, aminővel nálunk a Vészi József
lapja, a Pester Lloyd dicsekedhetett. A fajiság berontása után
kirekesztették lapjának szerkesztőségéből. Ettől fogva nagy buzgalom
mal karolta föl a Keren kajjemet ügyét.
Bécsben és számos évig Londonban élt Sil Vara, a versed
születésű, bátor tollú hírlapíró és dráma-költő. Világlap volt a most
elsatnyult Neue Freie Presse akkor, mikor ott várta Sil Vara tárcáit
az olvasó közönség mohó érdeklődése. Nemzetközi uj jelképet terem
tett : az ismeretlen katona síremlékének kegyeletes gondolatát, mely
az egész világon elterjedt, neki köszönjük.
Olasz hírlapíró volt Arturo Castelnuovo és németalföldi regény
író Hermán Heyermans. Ennek orvos fivére, L. Heyermans is Amster
damban húnyt el, ahol a közegészségügyi szolgálatot húsz évig
vezette. Alapvető tanulmányt írt a társító gyógytan köréből.
Varsó temette I. M. Weissenberget. Yiddish prózája a varsói
díj nyertese lett. Elbeszéléseit, regényeit sok nyelvre fordították.
O maga a yiddishre fordította az Ezeregy Éjszak á t.,
VIII.
Nyolcadik a fűszerszámok sorában nciSp a fahéj, a cimet
lehámozott héjjá, lehántott, göngyölödő kérge, a mi közönséges
cimetünk.
Nemzeti, faji, társító az uj zsidó törvényhozás külseje, kérge,
de benseje, indítója, erőforrása a sémfaló gyűlölet az, amely sugallja
e törvényeket. A Sém nevét német ajkon Szémnek ejtik s az anti
szemita szónak Sz betűje az eredeti S-sel szemben mutatja keletke
zésének, terjedésének, elhatalmazásának forrását: az ősnémet zsidó
faló gyűlöletet. A fajiság csak héjjá, kérge e mozgalomnak, a ben
seje a gyűlölet, amelynek áldozatai a kétségbeesett öngyilkosok és
az imádság után hazatérni indulók közül a főváros nyílt utcáján
f
fölrobbant kézigránátok áldozatai. Iszonyú közéleti kép . . . Érthető,
hogy a kormány rögtönítéletet rendelt el a terror ellen.
»f
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A barbár külföld rémhíreket küld felénk. Elhalt Rudolf Beer,
neves bécsi színigazgató, Jakob Weissglas, orvos, Arnold Ascher, a
Bené Berit elnöke és Wilhelm Knöpfelmacher, orvos-tanár, a híres
gyermekorvos. Könyvtárát a jeruzsálemi nemzeti könyvtár örökölte.
Más képet mutat a mívelt külföld. Hozzá hasonlót itthon már
csak ideig-óráig láthatunk. Benjamin Náthán Cardozo, előkelő szefárd
család fia, az U. S. A. legfelső bíróságának tagja volt, neves jog
tudós és jogi író. A jeruzsálemi egyetem támogatói közé tartozott.
Elhúnyta alkalmából az U. S. A. elnöke is kifejezte együttérzését a
családnak. Kanada parlamentjének első zsidó tagja volt Samuel
Jacobs ügyvéd, az JCA egyik vezérférfia. Londonban az angol
„vasúti király“, Sir Leonard Lionel Cohen halt meg (szül.
London 1858. IV. 17.) Az JCA, a Joint és a londoni segélyező
bizottság áldozatkész tagja volt. Jeruzsálemben halt el a német zsidó
nők szövetségének elnökasszonya, Paula Ollendorff, aki oda gyerme
keihez Németországból menekült. Boroszlóban inasotthont, leányoknak
háztartó iskolát szervezett. A boroszlói hitközség elülj áróságának
tagja volt és a jótékonysági osztályt vezette. A Szentföldön a WIZOhoz csatlakozott.
Barucli Charney Vladek a zsidó munkásmozgalmak egyik vezére
volt. Minskben született (1866. I. 13.) Jesivába járt. Azután az orosz
munkástörekvések híres szónoka lett. Muszka börtönök hosszú sorá
ban sanyargott, míg végre New-Yorkba menekülhetett. Itt lapszer
kesztő, utóbb városi tanácsos lett és mint a többség vezére, a világ
város gazdaságát irányította. Főembere volt a Jointnak és a Jewish
Labour Comitteenek s egyéb zsidó védelmi alakulatoknak.
Az egri hitközség és chevra és a megyei s városi közélet
nagy befolyású alakja volt nagyecséri Kanitz Dezső, a megszállott
részeké Fehér Márton dr., nagyváradi jónevű jogi és közéleti író,
hitközségi elülj aro.
IX.
tstpp A kosztusz a kilencedik hozzávaló. Messze keletről
került hozzánk e fűszer és e szó, amely azonos hangzású a kóset
szóval, az igazság, a valódiság héber nevével.
Kóset a haza védőinek változatlan igazodója. A zsoltár igéje:
adsz híveidnek jelzászlót totrip '»jbo az igazságnak, a szóálló, valódi
hűségnek miatta.10 1848-ban egy felvidéki rabbi Kossuthra magyarázta
ez igét. Fölesküszik az újra szervezett honvédsereg, hogy megtartsa a
valódi hűséget, szótartó igazmondást, tstrp ’nray bs Hűséges igazolása
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legyen minden tagjának minden indítéka, szándéka, cselekvése,11 mint a
minap a cseh orvtámadásnak áldozatul esett ifjú Weisz Fülöpé.
Más országokban is helyt állanak hazájukért véreink. Közülök
magas katonai rangra emelkedett Emil Mayer, francia katonai író,
aki a Dreyfuss-ügyben merészen síkra szállott a kóset, az igazságért.
Novemberben hántolták el Párisban.
X.
n:zhn A galbanum12 is a füstölőnek hozzávalója. A ferulák e
mézgája nem illatos, hanem bürökszagú. Már a régiek jelképes jelen
tőséget tulajdonítottak e kelletlen szagú mézgának, de azért a füs
tölő kifogástalanságához kellett az illatélesztő, csípős, érdes hozzá
való is. Non ölet mondotta a pénzről a római császár. A szagjaveszett
pénz képviselője ez a mézga, mert a pénz ipar és kereskedés élesz
tője, nélkülözhetetlen mozgatója, velejárója. Benne rejlik a tőkének
teremtő, eleven ereje, hatalma.
Iparnak és kereskedésnek elhúnytai közt fölös számmal vannak
véreink.
Oscar Oliven (mh. Zürich 1939. I. 13.) a műszaki tudományok
tiszteletbeli doktora, a nemzeti szocialista uralom előtt nemcsak a
német, hanem a nemzetközi villamosítás vezető egyéniségei közé
tartozott, mint a Gesfürel, a Villamos vállalatok számára alakult
társulat vezérigazgatója. E vállalkozás a Loewe érdekkörhöz tartozott,
amelyet Ludwig Loewe, a nagy zsidó iparos és politikus alapított s
amely később évtizedeken át fivérének, Isidor Loewenek vezetése
alatt állott. Ennek veje, Oliven, folytatta nagynevű elődeinek mun
káját s vezetése alatt a Gesfürel a világ legnagyobb villamossági
vállalatait pénzelte. Az Egyetemes energia-világkonferencia második,
Berlinben 1930-ban tartott ülésén Németországot Einstein és Oliven
képviselték. Oliven az „Európa nagyteljesítményű hálózatairól“ érte
kezett és ismertette azt az elgondolást, mely szerint az európai álla
mokat egy magasfeszültségű hálózattal kívánja egybekapcsolni, hogy
így az energia gazdaságos szétosztását nemcsak az egyes államokon
belül, ‘ hanem az egész világrészben legcélirányosabban lehessen
keresztülvinni.
Az angol vegyi iparnak kiváló képviselője volt Sir Robert
Mond, Lord Melchetfnek fivére, a tudós régész.
Hazai üzleti életünknek évek során legtekintélyesebb képvise
lője Krausz Simon volt. Ezt a vérbeli pénzembert legtalálóbban
Emlékiratainak tavaly idéztük néhány sora jellem zi: „En nem bírtam
------------------------
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elképzelni, hogy tudjak éhezőkről, hogy tudjak betegekről, nyomor
gókról és ugyanakkor nyugodtan aludjak ágyamban. Keresve-kerestem
mindig, hol és mikor segíthetek azokon, akikre mások nem gon
dolnak. “ Személyes hálával emlékszem meg róla, aki az úgynevezett
Lőw-ügyben védőmnek, Baracs Marcell öcsémnek készséges támo
gatója volt.
A kereskedés képviselője volt Debrecenben Bernfeld Sámuel
(mh. 1939. I. 23.) Szerénysége nem engedte, hogy koporsója mellett
gyászbeszédek hangozzanak, de a sajtóbeli méltatást nem hárít
hatta el. A hazai kereskedelem legmértékadóbb vezérférfia írta róla,
hűséges pályatársáról, hogy „a vidéki nagykereskedő fogalmának
eszményi megtestesítője volt“.13 Az országos elnök óhajtására elfogadta
az OMKE alelnöki tisztét. Tárgyilagos higgadtsága értékes tényezője
volt a tanácskozásnak. Debrecen városának tekintélyes polgára, köz
életének számottevő tagja volt és emellett hagyományszentelő életét
hagyományszentelő híveinek bölcs vezérletére ajánlotta föl. Igaz
ember volt, mert hívő ember volt. Fájdalommal emlékezem meg róla,
akit életében becsültem, szenvedésében rokonérző lélekkel látogattam
és halálában megkönnyeztem.
XI.
n:'zb A balzsammal kezdettük, a tömjénnel zárjuk a hozzá
valók hosszú sorát. A tömjén a Szentföldnek jerikói, már az ókorban
híres bennszülötte, rrax Emlékezés áldozata a tömjén. Művészek
emlékét újítja a tömjénnek szerteszálló illata, íróknak, költőknek,
zenetörlejtőknek, énekeseknek, a zene történészeinek. A művész
kenyere a tömjén, jutalma a tömjén, a taps, a hír.
Művésziélek volt Oskar Bie (szül. Boroszló 1864). A képző
művészetnek és zenének történetét egész a legújabb fejlésig kísérve
kutatta, a rajz és rézmetszet múltját, jelenét s modern fejlődését
figyelte. A modern művészet hivatott tolmácsa volt, bár szabatos
körülírását a modernségnek lehetetlennek tartja.14
A zsinagógái énekművészet ismert képviselői közül elhaltak:
A müncheni Emanuel Kirschner, a német kántorok legnemesebbje,
az éneknek és elméletének tanára. Budapesten a sokat vándorolt
Schlomm Dávid, Miskolcon Wolfgang Salamon, akinek mesébe illő
r
emlékezőtehetsége a Machzór pijjutjait felölelte, Cincinnatiban Abrahám Cevi Idelsohn.
Idelsohn "korszakos név énekünk és zenénk történetében. Kez
detben ő maga is kántor volt, de később zenénk legnagyobb isme-
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rője, történetének eredményes kutatója lett. Eredetileg népies éne
keinket gyűjtötte, közreműködött a bécsi Akadémia hangíró gyűjte
ményén. Tudományos alapra fektette zenénk és énekünk történetét.
Keleteurópa népének fia volt s a népiest mindenütt szerencsés szi
mattal födözte föl. Tizenhat évig élt a Szentföldöli, Jeruzsálemben.
Ott zeneiskolát és zenekutató intézetet létesített. Kutatásai szerint az
őskeleten megmaradt s az odavisszaözönlő zenei rokonságát az
Európa keletén élőkével föl kell ismerni. A legrégibb zenei hagyo
mány, a szentírás kantillációja is rokonságban áll itt is, ott is.
19‘29-ben tanszéket állítottak föl számára a Hebrew Union Collégén.
Itt szerkesztette nagyszabású zenetörténeti művét. Hangíróval meg
örökítette a különböző vidékek hagyományos héber kiejtését.15
Hírlapíró, a legöregebb hírlapíró, nagy világlapok pesti munka
társa volt a minap elhalt Eichner Soma, fővárosi lapok 90 éves
szerkesztője.
Előkelő hírlapíró és költő Szász Menyhért. A hírlapírók magu
kénak vallották és körülvették Jókai-leples koporsóját. Rangos újság
írónak ismertük. Verseiben néha rikít, néha rikolt a rím és ritkul
a költői kép és lankad a lendület szárnya a peregtető rímek között.
Néhol az erőltetett rím fordulatszülő hatást gyakorol. Verse gyakran
készül, nem születik. Keresi a gondolatot, amely nem ömlik magától.
Önmaga mondja: költ, amíg ki nem fogy a rím. Verselését önmaga
így jellemzi: egy kis színnel megöntözöm, egypár rímmel meg
ötvözöm. De van benne mély érzés, amely szól a vershez : Te vagy
a hárfa, benned sír minden, ami bánat, fájdalom és élet. A háború
ban látva a sok széthullott emberfészket, megszólal benne a költő
lelke, palettájának akkor terem százféle színe. Ekkor születtek han
gulatszülte, megkapó költeményei.13
A háború költője, Ernőd Tamás is meghalt. Szegedi vonatko
zása is volt: itt születtek apja és öregapja. Járhatott valamikor erre
mifelénk és látta Szeged dimbes-dombos, akáclombos határát.
Lelkes honfiú volt. Szívének melege, költéseinek mélysége a háborús
esztendőkben nyilatkozott meg. Fájdalmas kitörését halljuk :
Oda kellett adnunk a magyar tanyákat,
Szülő szép földünket, szép szülő anyánkat.
Maros vize fölött az égről a kéket,
Furulyaszót, síró barna dombvidéket.

Mora jós partok közt a vadvizü Vágót,
Ahova Rákóczi lova lába hágott;
Kerek erdő zöldjét, öreg este pírját,
Messze rónaságon a Petőfi sírját.

Leghangulatosabbak a háborús idők versei. Egyéb írásai job
bára apróságok : mögöttük a kenyér kényszere rejlik. A fővárosi kis
színpadok dobogójának, siilyedt szintjének kényszere gyakran csiklan
dós, pajzán, sőt frivol hangon szólaltatja meg. Panaszolkodik, mert
sovány zsoldját egybe nem kuporgathatta. Kenyerének gond a sója,
kulacsának gond a lelke. Szemének két könyűtümlője van belül s
van úgy, hogy bennük könnye ül, mikor a sorsnak kegyetlen kénye
rázza . . . Játszva termel és könnyedkézzel magyarít idegen költőket.
Találón fordítja Heine sűrűn énekelt versét:
Frankhon fele tart két muszka fogoly,
Két francia gárda-granátos . . .

A ritmus eleven másolata simult az eredetinek dallamához.
Sűrű a zsidó vonatkozás is verseiben. Ahol megújuló keserv
fakad ki belőle, ott egész bensejét föltárja. Az utolsó két évtizednek
százados visszahanyatlását ostorozza. Szava olyan jaj ló, lázas és
lázadó, hogy nem tűri a nyomdafestéket.
Elevenen lüktetett benne a magyar nyelv bűbájos, ki nem
meríthető kincse. Festőnek színtermő ecsete volt Adyra emlékeztető
tolla. Színeit a nyelv csillogó ékköveiből válogatja össze. Minő árnya
latokkal tudta színezni az égnek égő alkonyát, a reggelnek kihajnalló, pitymalló pirosát, az égnek vöröslő alját, a ránk szakadó esté
nek méla hírmondóját, az estéli fölleg pirulását. Színesre szövi
selymét az alkony s nyomában az öreg este les reánk. Es a kelő
sugárnak hajnaleresztő napkelti derűje, ha napgyúltakor ködök fíistölgenek párát eregetve és a kelő nap elűzi a heverve gomolygó ködlést.
Gond űzi. Fölsajog bánata, bár tél ezüstje nem lepi még fejét . . .
Gyászol. Oh, az élők egyre múlnak . . . és egyre nő a sír moha.
A szív, a szív egyszer megáll, csak egy kis zökkenésre vár . . .
Az élők egyre múlnak. Te is elmúltál Ernőd Tamás és nyomon
f
követett nótázó testvéred: Ányos Laci. A hírre összenéztünk: ez is
vérünk vala ?
Nála szöveg és nóta ikrekül születtek, szó és dallam össze van
szövődve, nem is szövődve, hanem kallózva, ványolva, mint a nemr
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szőttes nemez. Rímes, játszi versszakai ütemre kelnek és a nép
ajakán apátián népdallá válnak. A leikéből szakadt dal a nép lelké
nek húrját megcsendítette. Összeforrott nála a szöveg szava és a
dallam szava. Rímes, kisded, ütemes versszakai szárnyra kelve a
népnek tulajdonává lettek.
Különös hangváltozatban születik újra a régiek rövid formulája,
rcnn rrn; ^ípntr a hang, a hangnem, a dallam az ő verselő szavuk
nak ütemével együtt kél.
Elmentek aggok, ifjak. Emlékük szerteszáll a tömjén illatának
szárnyain. Oh, az élők egyre múlnak és egyre nő a sír moha,
elterül reá a feledés sűrűdő fátyola!
Alatta békén nyu
godjanak.
Amen.
*

*

*

Mikor a szolgálatos Euthyinos nemzetség elkészült az előírt
tizenegy fűszerszám elegyével, megtoldotta még két hozzávalóval,
amelynek ismerete e nemzetség kihaltával feledésbe ment. Csak most
derült ki e kettőnek miléte. Az egyiknek eltorzult neve pTn DM a
kúnrépa, a ma is kedvelt cyklamen gumója, aram nyelven rpitsny íibd,
a másik ppy nH'e a tömjénfüstöt magasba hajtó érdekes cserjének
robbanó fája. Az arab pusztáknak meglepő tulajdonságú növénye a
tűzjátszó Leptadenia pyrotechnica; ha égő szikra éri, fölrobban és
magasba törő, lobogó lánggal szikrázva ég el. Ezzel „szőrözték mögu,
toldották meg a füstölőt, hogy magasba rántassék a tömjénes gomoly.
Szálljon föl, ne terpeszkedjék szét a serpenyőről az illatozók keve
rékének füstje. Ne terüljön szét, hanem legyen jelképe az áhítat
szárnyalásának és
mtsp
prn a mennyek felé szálló hő
imádságnak.15
A növényvilág dúsgazdag kincseiből válogatta össze az óvilág
illatszívelő ízlése a füstölőnek hozzávalóit és egybefoglalta a tizenegy
fajból eredő szerek sorát, dd Szam-nak neveztek egy-egy fajt,
szammim a fajok sokaságát, szammemáním a fajok különféleségét.
Az ősidők egy-két kezdő fajához, a bennszülötthöz hozzácsatolódott a
távolabbi keletnek terjedő némely terméke. Együtt illatoztak az újab
ban jelentkezők a régiekkel, Jerikó bennszülött balzsamával s töm
jénével. A fejlő, haladó világgal a szentély szolgálata is lépést
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tartott. A mai szégyenes visszaesés idejének ellenére áldoztunk ma
elhúnyt jeleseink emlékének. De mint a bürökszerű galbanum-mézga,
úgy keverődik emlékezésünkbe a középkor ujrakelt időszaka.
Vértanúink végtelen sora megrendítőn növekszik.
Amen.
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