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rab mesékben láthatunk 
Elátkozott hercegeket, 
Kik időnkint visszanyerik 
Régi, szép alakjukat: 

A bozontos szörnyetegb61 
Deli király6 lett ismét 
Ékszerdíszes öltözetben 
Szerelmesen furulyázva. 

De a varázsid6 elfut 
És mi menten viszontlátjuk 
A fenséges szép király6t 
Egy toprongyos ijeszt6ben. 



Ép ilyen sorsú hercegről 
Sz61 <ta}om, kit a varózsszó 
Bel~bt'Ivölt egy kutyába. 
Neve pedig volt - Izrael. 

Kósza eb lett, félszeg, gyáva 
S ott csatangol egész hHen 
Az élet sáros szemet jén 
Utcakölykök gúny;a közben. 

De pénteki szürkületkor 
Szertefoszlik a varózslat 
És egyszerre Q kutyáb,;1 
Újra emberi lény válik. 
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Ember nemes érzelmekkel. 
S fenkölt szívvel, emelt fejje l, 
Onneplón. csinos köntösben 
Lép az Úrnak csarnokába : 

"Légy köszöntve kedves hajlék 
H6za felséges Atyámnak 
J6kob sátra, bejárat od 
Szent oszlopát megcsókolom '" 

A szent házon titokzatos 
Suttogó nesz vonúl átal 
És a 16thatatlan gazda 
Lélegzetet vesz a csöndben. 



Csak oz öreg udvarmester 
(Vulgó : zsinag6gaszolgo) 
Buzgólkodik, sürög-forog 
A lámpákat meggyújtand6. 

Aran)' lángok vigaszt intve 
Csillannak és túndökölnek! 
S büszkén lobbannak a gyertyák 
Az almemor karIÓt fölött. 

A függön}'ös szekrény mellett, 
Mely o T6rát 6rzi védve 
S melynek nehéz selyem leplén 
Drágakövek tűzben égnek. 
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Ott az imaasztalánál 
Án már o közsfgi kántor : 
Szép emberke. Kis köpenye 
Kacéran övezi vállát. 

S hogyofehfr kezH lássák 
A tork6j6t simogatja, 
Majd o halóntékón bobrói, 
S kö~zörülgetí o tor kót. 

Trillázik magóbon halkan, 
Amig végre f'ólujjongva 
Énekel ~S száll a hangj o : 
uLecha dodí likrot kaIla,)) 
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«Leeha dodi likrot kana -
Jöjj kedvesem. vár már reád 
Szende aród, ki e16tted 
Szemérmes arcót fölfedi. 1I 

Ezt o bűvös nószkölteményt 
Nagyhírű költlS szerezte : 
DalosQ o szerelemnek, 
Don Jehuda ben Halévr. 

E költeményben ünneplik 
Frigykötését Izraelnek 
Sabbat hercegass:ilony6vol, 
Ki Q béke kir61yn6je. 
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Minden szépség ez az asszony. 
Gyöngyviró.gszól ; nem is volt szebb 
Bölcs Salamon barátnője : 

Sába kiróJyn6je sem tón. 

Délegyiptom tudákosa, 
Ki szellemét fitogtatva 
Ravaszkod6 talónyival 
Unalmasan fáraszt6 volt. 

Sabbat bercegn6 ellenben 
rt nyugalom szent Demt6je, 
Aki meg vet m.indennemű 
Vitát és szellemi harcot. 



S ép oly végzetes rá nézve 
A szenvedély rút dagálya, 
MeIy kibontott, zilóIt hajjal, 
Durva harsogással ront be. 

Dús hajzatát a hercegnő 
Gyöngypártája 016 rejti: 
Karcsú mirtusz Ó, virúló, 
Szép szelid gazellaszemmel. 

Kedvesének szabad minden 
Csak a dohányzás kivétel -
«Tilos dohányoznod, kedves, 
Mert ma szombat napja VOD. )I 



.. De e helyett kdrpótlasul 
G6zölögjön neked mama 
Egy isteni. pompás étek : 
Mo te soletet egyél l"~ 

"Solet, szép, isteni ötlet. 
Elysium buja lanyo!" 
tgy énekelt volna Schiller, 
Ha egyszer megizlelt volc >:l. 

Sal et, az az égi étek. 
Melynek titkára oz Isten 
Maga oktatta ki Mózest 
Fönt o Szinai-hegyen: 

• 
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Ort, abol a Mindenbató 
Azt a sok jó bit-tan-tételt 
És azt a szent Tízparancsot 
Mennydörgés közt átaladta, 

Solet : - az az igaz lsten 
Szent kóser ombr6ziája, 
Édenkerti gyönyörkenyér -
S ezt az ételt összemérve 

Azzal, mit a pogány görög 
Alistenek ettek egykor 
Álruhás ördöglétúkre : 
Nem volt az más hitvány sárná.l. 
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Ha sóletet kap a herceg, 
Szeme údvösst!gben ragyog j 

Felgomboljo o mellt!nyH 
És boldog mosollyal mondja : 

A Jordán zúgósót hallom? 
Vagy o kutak csobbanósót 
A beth-t!li pólmovölgyben, 
Hol o tevt!k hevert!sznek? 

Nem a nyój cseng6jH hallom? 
Nem o kövér juhok azok, 
Melyeket o Gileódr61 
Esténkint lehajt o pásztor? 

, 



Lepereg a szép nap megls 
S hosszú ó.rnyéklá.baivol 
Lépeget, jőn meir az eitok. 
Gonosz óra! - nyög a herceg. 

Mintha hideg boszorkányujj 
Markolt volna a szívébe, 
Hogy a borzalom megrázza: 
Érzi - kutya lesz 6 ismét. 

A hercegnő a hercegnek 
Nárdus szelencéjét nyújtja 
Lassan · szívja illatát be, 
Hogy mégegyszer felüdüljön. 

18 



Búcsuitalt is fölszolgá.l 
A hercegn6 a hercegnek, 
Moh6n iszik s a serlegben 
N em. m.arad több nébán y cseppnél. 

Ezt az asztalára önti 
És az ~g6 viaszgyertyát 
E nedúbe belémárt;a 
Hogy az serceg ve kialszik ..•. 

. : .. ; . . :. 
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tapadjon nyelvem 
lnyemhez ~s hervadjon el 
lobb1l;ezem, ha elfeledlek 
Csak egyszer is - Jeruzsálem." 

Szó és dallam szakadatlan 
Ott zeng-zúg ma a fejemben 
S mintha férfi-hangot hallnék 
Zsolozsmó.kat ~nekelve. 

Olykor jönnek, megjelennek 
Hosszú, sötét16 szakállak; 
Álomárnyak, vajjon melyik 
Jehuda Halévy köztük? 



Suhan, száll a sok kisérlet ; 
Félelmetes pillantásuk 
Hol biztató, recénytkeltó, 
Végre mégis felismertem. 

Felismerlem az ó halvány, 
Büszke szellem·homlokáról 
Mereng6, kedves szeméről, 
Mely fájón, kutatva nézett -

De leginkább titokzatos 
Mosolyáról ismertem föl, 
Arról a formás ajakról, 
Mely csak költ6kn~1 látható. 
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Évek jönnek, elsuhannak ... 
Az6ta is, hogy Jehuda 
Ben Halévy megszületett, 
Hétszázötven év röpmt el. 

Szépséges Kasztiliában 
Toledóban jött világra, 
Hol az arany Tájó habja 
Dudolto a bötcsódolát. 

Értelmének fejlódését 
Szigoru atyja ápolta, 
Ki az Isten Tórájából 
Kezdte meg az oktatását. 
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Ezt olvasta ' a fiával 
Az ösrégi, szép szövegben. 
Melynek festői, jelképes 
O-Kald négyzeteshetüi -

A világ gyermekkorából 
Erednek még s tón ez okból 
Mosolyognak bizalmason 
Minden gyermeki ked~lyre. 

E val6di 6-szöveget 
A gyermek is szavalgatta, 
Abban a zsoltár-dallamban. 
Melyen a szidrát olvas sók. 



Oly kedvesen gorgulázto 
Azt a kövér torokhangot 
S mint a madór. úgy vitte föl 
A trillót. asaldletet -

Az arámi nyelvet szintén. 
Az ol-héber idi6mót, 
Melyen Onkelosz Torgumjót 
Annok idején leírta, 

S mely o pr6fHá.k nyelvhel 
Olyan rokonsá.gbon lehet, 
Mint o svób nyelv o némettel 
S o héber nyelveme pompós 



Dísznövényét csak oly korán 
Tanulni kezdte a gyermek. 
És ennek az ismeretnek 
Hasznát látta Q Talmudnál. 

Mert atyja, Ó, igen korán 
Vezette 6t a Talmudhoz 
És itt nyílott meg előtte 
A Hatacha irodalma : 

E nagy vívó iskolája 
A szellemi bajnokságnak 
Hol Babylon s Pumpeditha 
AtIétái viaskodtak. 



A vitázás múv~szetét 
Itt tanulta meg az ifjú 
Mir61 tanuságot is tett 
CO$ori címO könyvével. 

De ahogy az égboltjár61 
Kétféle fényesség árad: -
A napnak vakít6 fénye 
S szelíd világa a holdnak -

rt Talmud is kett6s fényben 
Ontja világát két könyvb61, 
Nevük: Hala cha s Hagada. 
Vív6 iskolának mondtam -



Az előbbit, de o másik 
Kerthez hasonló szerintem, 
Fantasztikus, pazar kerthez . . . 
És vetekszik ama kerttel , 

Amely szintén Babylonnak 
Talajából sarjadt létre 
Nyolcadik világcsodául : -
Szemirámisz kéj-kert jével. 

Szemirámisz, a királynő. 
Akit madarak neveltek 
És gyermekkorából nem egy 
Modári szokóst megőrzött, 
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Nem akart Q földön járn i, 
Ahog)' mi , többi emlősök , -
Azért ültetett magának 
A légben eg)' függö -kertet : 

Fönt, hatalmas oszlopokon 
Pompá.zott Q pálma, cipru5z. 
Virágágyak, arODyoImák, 
Szökőkutak, márványszobrok : 

Ogyesen mind összeköt ve 
Szómtalan sok függő híddal, 
Akárcsak Q kUliZó indá.k, 
Melyeken madarak ringtak . 
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Tarka, komoly nogy madarak, 
Gondolkodók, daltalanok, 
Amint röpköd körülöttük 
A könnyelmű ver~bc::sapat. 

Boldog ~lvezői ők itt 
A balzsamos, tiszta légnek. 
Amely nincsen elvegyülve 
A föld aljas, rossz szagával. 

Jlyen légi gyermelr.álom 
Díszkert je a Hagada is 
ts az ifjú talmudista, 
Ho szíve fásulní kezdett, 



S kábult o sok szócsotát61, 
A halachikus vitában: 
Arr61 a sze9~ny tojásr61, 
Melyet szombaton rak Q tyúk, 

Vagy egy másik kérdésről tán, 
Mely hasonl6 fontossógú, 
Elmenekült felfrissül ni 
A virágz6 Hagadához. 

Hol sz~pséges, régi mondák, 
An9yalmesék és legendák, 
Csendes martirhist6riók, 
Zsoltárok meg bölcsességek 
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És meglepó hiperbólák. 
De mind meggy6z6d~st keltve. 
Izzó hittel s Ó. mily fényben 
Buzogtak túláradóan. 

És a gyermek nemes szívét 
Egyre jobban elragadta : -
Szilaj, kalandédessége. 
Csodós és fójdalmas kéje, 

Mesebelí rémesség e -
Egy boldog, titkos vilógnak. 
Egy nagy megnyilatkozósnak, 
Melyre azt mondjók - poézis. 



A poézis míivészete, 
A derü és kellem titka, 
Mit költészet alatt értünk, 
Szintén hatott az ifjúra. 

És Jehuda ben Halévy 
Nem pusztán írástudó lett, 
De mester a poézísben. 
Egy nagyszerű költ6mester. 

Igen, nagyszerű költ6 lett. 
Csillagja aDllak a kornak. 
Népe világító fénye, 
Csodálatos. 6riási 
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Lóngoszlopa lett a dalnak, 
Mely Izrael fójdalmának 
Karavánja elótt vonult 
Szómüzetésének útj ón. 

Igaz, tiszta, makulátlan 
Volt a dala, - mint Q lelke 
S mikor az Úr teremtette, 
Megcsókolta e szép lelket, 

Magával elégedetten 
És e csók bájos emléke 
Ott reszket minden dalóban 
Ett61 a kegy tól megáldva. 
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Életben és költészetben 
Egyként nag)' sor Isten kegye , 
Aki bírja sose véthet 
Versben sem és pr6zábaD sem. 

Zseninek mondjuk az ilyen 
Isten kegyH biró köIt6t, 
Ki felelőtlen királr~ 
A gondolat világónak. 

Csak az Istennek ad szómot : -
Művészetben, mint életben -
Megölhet a nép bennünket, 
De sohasem irányíthat. 



folyókná.l BabyloDbaD 
Sírva ültünk és há.rfánkat 
A fúzfákhoz támasztottuk 
Ismered e régi dalt még? 

Ismered a dallamát még? 
Mely kezdetben olyan fáj6n 
Nyöszörgött. sírt. akár egr üst, 
Mely ott forr a tűzhelyen. 

Régen. egy évezred óta 
Sötét fájdalom forr bennem 
És az id6 sebem nyalja, 
Mint a kutya Jób fekélyét. 
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Hó1át adok. kutya , nt!ked, 
Bár csak. hilsítve enyhíthetsz -
S csak a halál hozna gy6gyírt,
De, oh, halhatatlan vagyok. 

Évek jönnek, tovasz6l1nak, 
A szöv6szt!kben zörögve 
Fut az ors6, de hogy mit sz6, 
Azt nem tudja egy takács sem, 

Évek jönnek, tovaszállnak, 
Emberkönnyár hull a földre 
S a föld nt!mo, nagy határa 
Szomjúsággal szívja azt be. 



Őrült f6zet ! ... Ho fölpatton -
üdv annak o férfiúnak, 
Ki magzatod megragodjo 
S odocsapjo Q sziklához. 

Hála l Ez az ótkos f6zet 
Elpárolog okozónban, 
Mely elnémul és eloszlik 
Sötétl6 búskomorságboIlo 

Szórnyoslovam vidómabban 
Nyerít ismét, mert lerózta 
A gonosz éji lidércet 
S okos szemével ezt kérdi: 



«Visszamenjünk Spanyolhonba ? 
A lúcsi talmudistához. 
- Kib61 aztán nagy költ6lett. -
Jehuda ben Hol~vyhez? 

Igen, költ6 lett belőle, 
Eszme-király-koronával, 
Ura oz álomvilágnak, 
Költ6, lsten ke9yelm~b61. 

Ki szent korhol6 dalokba, 
Halk szerelmi ~nekekbe. 
TerciDákbo, chaDsoDokba 
Öntötte ki minden lángját. 

41 



.".. '< 

Isteocsókolto szép lelkét ! 
Valóban egyenlő raogú 
Trubodur volt 6 Q legjobb 
Provence·i lontpenget6k.k1!1 : 

Poitou-ban, Guieone·ó,bon 
Roussilloo·boo és a többi 
Édes noroncs·termóföldjén 
Az igaz kereszténységoek. 

A nyájas kereszténységnek 
Édes ooroocs·termófóldjéo. 
Hogy' fényleoek s illatoznak 
Az emlékezés ködében! 



CsalogáD)'ok szép világo, 
Hol oz igaz Isten helyett 
A szerelem Istenének 
És o múzsáknak áldoztok. 

Kopasz fején koszorúval 
Zsoltárt énekelt o papság, 
Egy különös derűs nyelven i 
S nemes lovagok, vil6gfik, 

Paripákon nyargalászva 
Verset és rímeket sz6ttek : 
A n6 magasztalására, 
Kit vidám szívvel szolgáltak. 



Szerelem nő nélkül nincsen 
S a szerelem dalosónak, 
A nő nélkütözhetlen lett, -
Mint vaj a vajaskenyérnek. 

Megénekelt hősünknek is, 
Jehuda Halhynek is, 
Volt egy szívbeli dámája, 
De mósféle, egészen más .•. 

Nem Laura volt, ki szemhel 
- E halandó kH csillaggal -
Nagypénteken, ott Q dómban 
Azt a tüzet fölgy6jtotto. 



Az a várgrófn6 sem volt Ö, 

Ki virágzó ifjúsággal 
Elnökölt viadalokn61 
S bobérkoszocúkat osztott. 

Sem a csókjog bö!csésznóje 
Sem pedig bolond tudós nó, 
Aki egy dalnoki udvar 
Kollégiumán vitázott. 

Az, kit a rabbi imádott, 
Szomorú, szegény kedves volt 
Rombolás szánalmas képe, 
Úgy hívták őt: - Jeruzsálem. 



Mór kora gyermekség~ben 
Ez volt .a szerelme n~ki 
S m~lyen megrázta ked~ly~t 
Csak e szó is: Jeruzsálem. 

Bíborpirral ifjú arcán 
Allt a gyermek ~s hallgatta, 
Hogyha távoli Keletr61 
Toled6ba jött egy vándor. -

Ki elmondta, mily' tisztátlaD 
És sivár ott minden szent hely, 
Hol a prófétai 16bak, 
F~nylő nyoma láthat6 m~g. 
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A lég pedig balzsamos még 
Az isteni lehelett61 
.. 6, mily szívett~p6 látvány 
Jeruzsálem '" - szólt o vá~dor, 

Kinek ezüstös szakálla 
Ismét feketülni kezdett 
S olyan hatáso volt ennek, 
Mintha fiatalodott v6n', 

Csodálatos egy zarándok' 
Ezeréves bÓbónatb61 
Lesett ki sötét szemhel 
És sóhajtott: .. Jeruzsálem!" 
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"Ó, a népes, nagy, szent város 
Sivár, torolt pusztaság lett 
S man6k, farkasok, sakálok 
Élik ott bősz létüket most . 

.. Kígy6k és baglyok fészkelnek 
A viharverte falakbon 
És Q szellős ablakokb61 
Kényelmcscn nb a róka . 

.. S eion nemes magaslatán, 
Hol arany tornyok meredtek 
És pompázva tanuskodtak 
A nagy király hatalmár 61, 
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.. Ott most gazzal elborítva 
Csak szürke romok hevernek, 
Melyek oly fój6n néznek rónk, 
Hogyazt kell mór hinni: - sírnak l 
.. De val6ban esztend6nkint I\'\I~ .... 
Sírnak is a kövek egyszer : 
Ab-h6 kilencedik napján, -
Mikor síró két szememmel 

"Néztem a kövér cseppe kre, 
Amint a kövekb61 hulltak 
S hnllottam a jajgotósát 
A tört templomoszlopoknok- " 
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Ifjú Jehuda keblében 
JIyen zarándok·legendák 
Ébresztették c vágy6dást 
A béke szent városába. 

Sejtelmes. kőlt6i álom, 
Oly vágy teljes is fatális. 
Melyet blaye·i vén várában 
Egyszer egy lovag is érzett :. 

Jó Geoffroy Rudello. 
Mikor pobórcsengés közben 
Keletr61 megtért Jcvcnték 
Egyre csak arr61 beszéltek .. 



Hogy minden szép teljessége. 
Igazgyöngy az asszonyok közt. 
Örök eszmény Melisanda. 
Tripolisznak 6rgr6fn6je. 

S tudva van. hogya trubadur. 
Mikép rajongott e hölgyért ..• 
Megdalolta és csakhamar 
Sz6k lett o blaye-i vár néki. 

V6gya onnan elhajtotto 
S haj6n érkezett meg Cette-be. 
De a tengeren beteg lett 
S Tripoliszben már haldoklott. 

4' 



A szépséges Melisandát 
Végre en-szemével látta , 
Melyre a halál árnyéka 
Akkor borult reá éppen. 

Utolsó dalát dalolva 
Ott a lábainál halt meg 
Melisanda szép hölgyének, 
Tripolisz 6rgr6fn6jének. 

Csodálatos hasonlóság 
Ez a két költő sorsában, 
Beír amaz élte estéjén 
Kelt csak a zarcíndokútra, 



Jehcdo ben Holévy is 
Kedvese lábánál holt meg. 
Haldokl6 fejH lehojtvo 
Jeruzsálem t~rdeire • 

. : .. : . . :. 



~~~~~~~~~r.Qb.ell.áD.ál mcgvívott 
Csatójo után Nagy Sándor, 
Dárius minden országát, 
Udvarát háremmel, lóval, 

Elefántokkal, pénzekkel, 
]ogorral és aranyronggyal 
Belédugta az ó széles 
Mac:edoni plundrájáha. 

S Q nagy király só.toníbaD, 
Ki elfutott, rettegve. hogy 
6mogoszinténzsákmánylesz -
Egy ládikót talált Q hős. 



Egy kis ládát, - színaranyból 
Pazarló diszbe borítva : 
Apró. múv~szi képektől 
Domborműves drógakóig . 

Ez a láda magóban is 
Megbec:sülhetetlen érték, 
Itt őrizte amonarcha 
Legkedveltebb ékszereit. 

Utóbbiakat NG.gy Sándor 
Vitézei közé szórta 
S mosolygott, hogy Q férfiak 
Örvendeznek a kövekkel. 



Egy csodaszép, drága gemmát 
Édes anyjának küldött el; 
Cyrus pecsétgyürűje volt, 
Most egy mellt11 lett bel6le. 

S világfeneke16jének, 
V.én Arisztoteleszének 
Tennészetraj zgyűj temén y ét. 
Oniz·k6vel tette szebbé. 

Gyöngy is volt a Iádik6baD, 
Egy gyöngyfü%ér, - meseszerú, -
Mit Atossa kiralyn6nek 
Csalfa Smerdis adott egyszer • 

.. 



Amde a gyöngy ígazi volt ! 
És Q gy6z6 odaadta 
Egy Thais nevü táncosn6nek. 
Akit Korinthosból hozott. 

Ez o hajában viselte, 
Mely kibontva bachansmódra 
Úgy röpült a tűzvész éjén 
Persepoliszí táncóban, 

Mikor a királyi lakra 
Földobta oz ég6 fáklyót, 
Mely recsegve lángba kapta 
Unnepi túzijátékúl. 



De szép Thais nemsokára 
Meghalt még ott Bahyloohao, 
Egy ott dívó hetegségben 
És gyöngyeit dobraverték 

Ott a babyloni börzén. 
Egy pap, Memphisból. meg vette 
És elvitte Egyiptomba. 
Ahol ké.6bb KleopolrQ 

Toilettasztalá.n láttuk 
Ki a gyöngyöt széjjelszedte, 
Megitta borbakeverve. 
Hogy Aotoniuszt becsapja. 



Már az Omoyadok alatt 
Spanyolbonba került a gyöngy 
S ott kigy6zott a Kalifa 
Turbánjáa. szép Cordovában. 

És harmadik Abderhámon 
Mellciíszként lógott ünnepkor 
Harminc felfüzött gyűrűvel -
S köztük a Zulejma szive. 

Mikor letünf a m6roknak, 
Keresztényeké lett a gyöngy 
És így jutott Kasztília 
Királyi kincsei közé. -



Fejedelmek és királyn ök 
Processziók, viadalok, 
Udvari ünnepek alatt 
Mind e gyönggyel ékeskedtek, 

Eretnek-égetésnél is, 
Mikor erkélyeken ülve 
Kéjelegtek a megpörkölt, 
Öreg zsidók illatában •.. 

Majd sátáni Mendízabel 
Zálogba tette e gyöngysort, 
Hogy kiegyenütse véle 
A pénzügyi deficítjét. 



Végül a Tuileriákban 
Tünt fel a gyöngy utóljára , 
Hol Salamon bár6nónek 
Fehér nyakán tündökölt. 

Ilyen Tolt a szép gyöngy útja , 
De már kevbbé kalandos 
A ládikó sorsa, melyet 
Maga tartott meg Nagy Sándor. 

A nagy Homérosz dalait 
Őrizte a ládik6ban. 
Mety fejénél állt éjente 
Kedvencének dalaival. 



S mialatt a király aludt, 
H6sök szólltak ki belőle, 
Káprázatos f~nyes k~pek 
Suhantak az 6lmoibon. 

Mós idők és más madarak 
Valamikor ~n szerettem 
Odysseus ~s Achilles 
H6s-tetteinek zeng~sét. 

Akkor aranysugaras volt, 
Bíborpiros a kedélyem; 
Homlokomon 10mb-koszorú 
És fülemben harsoDasz6. 



De erről - csitt! - összetörve 
Hever gy6zelmi szekerem ; 
S a pórducok, melyek húzták. 
Elhullottak, - de a nők is, 

Akik dobbal, c:imbalommol 
Kőrültáncoltak S j6 magam 
Nyomorúltan hentergek már 
Lent a porban,- de csitt erről ! 

De csitt err611 Mert Dárius 
Aranyládájór61 van szó -
Eltün6dtem már fölötte, 
Hogyha birtokomba jutna 



S nem szorítna a pénzszükség. 
Hogy azt nyomban el is adjam. 
Akkor én a ci rabbinkoak. 
Verseit zá.rnám beléje -

Don Jehuda ben Halevy 
Zsoltárait, siralmait, 
Útiképeit. dalait 
És az 6 zarándokútját, 

Mindezt a legjobb szóferrel 
Pergomentre írotnám le 
És a drága kéziratot 
E ládá.ba rejteném el. 



S ágyam mell~ az asztalra 
Helyezn~m az aranyládát 
S barátaim eljönnt!nek 
A pompáját megcsodcílni, 

Berakott nemes köveit, 
Apr6 domborml1vecskt!it, 
Melyek gondos mGvt!szettel 
Tökt!lyig befejezettek. 

Mosolyogva mondanám el, 
Hogy mindez csak külső kt!rcg, 
Mely Q lódik6bQ rejtett 
IgQzi kincset takarja: 

; 



Gyémántot, amelynek fénye
Az ig visszasug6rzása. 
Izz6, virpiros i'ubintot, 
Makulátlan türkizeket ; 

Az igéret szép smaragdj6t. 
Gyöngyöt, mely ann6.1 is tisztább .. 
Mit Atossa királyn6nek 
Csalfa Smerdis adott egyszer 

S amely kis6bb ott díszelgett. 
E holdkörüljórtaföldnek 
Minden notabilitós6n: -
Thaison is Kleopatr6n, 

• 



Jsis-popon. mórhercegen, 
Spanyolország királynőin 
És v~gül a nagyrabecsült 
Salamon bár6nő nyakán -

Eme világ hires gyöngyök 
Halvány verejUkcsöppjei 
Egy szegény kis osztrig6nak. 
Mely Q tenger mély~n szenved. 

De ezek e 16dik6boD 
Egy szép lél.kból fakadtak, 
Melymég mélyebb. mt!lységesebb. 
Mint mogo o világtenger. 

5' 



Mert ezek a könnygyöngyei 
Jehuda ben Holevynek, 
Jeruzsálem pusztulásán 
Hullatta el valamennyit. 

Gyöngyltönnyek .•• és a költészet 
Aranykovócs~mtlhelyéb6l, 

Mint egy dal, úgy sz6rn)'altok ki 
Rimek orony16 fonolón. 

A gyöngykönnyek eme dala 
A hires siraimi ének, 
Mit Ják6b minden sótróban 
Énekelnek ma o földön, 



Av hó kilencedik napján ; 
Évfordulója '" ez annak, 
Hogy Titus leromboltatta 
Szentélyét Jeruzsálemnek. 

Igen, ez eion siralma, 
Mit Jehuda ben Halevy 
Jeruzsá.lem szent romjain 
Haldokolva zokogott el. 

Mezitláb, halotti ingben, 
Ult 6 ott a töredékén 
Egy ledöntött oszlopf6nek j 
S hajzata, mint a fak610mb 



Eg6sz Q mellére omlott, 
Különös ó.rny~kot vett'e 
Bánatos, halvány arcára, 
Kís6rtetíes szem~re . 

Igy ült ottan énekelve, 
Mint egy hajdankori látnok 
S Jeremiás, hogy megnézze, 
Fölemelkedett sírjáb61. 

És a romok madCU'ai 
Megszelidültek a dalnak 
Vadúl fájdalmas hangját61. 
A keselyük is részv~ttel, 
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Óvatosan közeledtek. 
M6gis egy durva szaracc:n, 
Ki ott lovagolt. lándzsáját 
Magos lován meglóbálva 

Kegyetlcnül belédöfte 
A szeg6ny dalnok mellébe 
S gyorsan l'ógtatott el OD DaD, 
Mintegyszárnnyal biró árnyék ... 

Folydogált a rabbi vére 
Dolo véghalkulósáig 
És haldokló végsóhaja 
E szó volt. hogy - Jeruzsálem! 

) 



Egy régi legenda mondja, 
Hogy az a szaracén lovas 
Nem is egy gonosz ember volt, 
Hanem egy álruhás angyal, 

Kit az égből küldöttek le, 
Hogy az Úristen kedvencét 
Kínok nélkül fólscgítse 
A boldogok orszá.gábo. 

Fónt,wint mondják, vártak reá.: 
Külön a kö1t6nek tartott 
Hizelg6 fogadtatással, 
MeDnybéH meglepetéssel 



Zenhel jórult eléje 
Az ünnepl6 angyalsereg 
S zeng6 himnusz üdvözölte 
Saját szerzeményeib61. 

Zsinag6ga-nászdalokb61, 
S ama szombatzsoltárokb61 
A j61 ismert ujjongások 
Dallamival - s min6 hangok l 

Angyalkák oboát fújtak, 
HegedGkön is jótszottak, 
Mások a brácsát kezelték 
Vagy dobot s dmbalmot vertek. 



És mindez úgy csengett, scngett 
S az ~gi Ur tá.vo16b61 
Oly kedvesen visszhaDgzott, hogy 
"Lecba dodi likrat kolla" . 

. : .. : . . :. 



z e16bbi fejezettel 
N6m oiocsen megeligedve, 
De f6képen a Dárius 
Ládájár61 sz6ló résszel. 

Szemrebá.nyón meg is jegyzi, 
Hogy egy valóbau jámbor férj, 
Azt a becses arauyládá.t 
Nyomban pinzzé tette volna, 

Hogy be16le az ó szegény 
Hites életcpárjá.ook 
Egy szép kásmirt vás6roljon 
Melyre oly ~ogy szüksége van. 



Szerinte az a Jehuda 
EI~gg~ tiszteletteljes 
Megbecsül~sben r~szesül 

Egy papiros doboz baD is : 

Elegáns kínai stUben 
Arabeszkekkel, mint Marquis 
Bonbonnihe-dobozk6i 
A passage-kirakatokbaD. 

. Különös , .. -tette m~g hozz6-

.. Hogy ezt a nagy költ6nevet. 
Don Jehuda ben Halevyt -
Soha eddig nem hallottam . 

• 



Kedves gyermek, sz6ltam erre : 
Ez. a bájos tudatlanság 
A francia neveMsnek 
Hiányosságát mutatja. 

Pórisi int~zetekben, 
Hol a lónyok: - a jövendó 
Anyái egy szabad népnek 
Ismereteket szereznek -

Mumiákr61 ~s kitömött 
Egyiptomi Fara6kr6l, 
Merwig árDy~kkirólyokról, 
R~gi, kopott par6kákr61, 



Kina copfmoDarcháiról 
A pagodacsQszórokról -
Könyv n~lkül tanulnak mindent, 
Okos lányok, óh, de Egek! 

Ha neveket k~rdüDk tőlük 
A zsidó költ6·iskolo 
Arob-ó-hisponioi, 
Nemes orooykorszokából, 

Ho a hármas csillagzatról : 
Jehuda ben Halivyról, 
Salamon Gabirol felől, 
Vogy Mózes Iben Ezráról 



K~rdeziiDk.- vagy más nevekr61,
Akkor nagy szemet meresztve 
Bámulnak a kic:sikik rúnk, 
Mint a tio6k fönt a hegyen. 

Taoác:solnám neked, Kedves, 
P6told, mit elmulasztottól : 
Tanuld meg a hHer nyelvet 
Hagyd a színházat, konc:erlet. 

Egynihány int szentelj csalt 
E nyelvtaoulmánynak s akkor 
Eredetiben olvasd el 
Iben Ezrát is Gabirolt 

• 



S természetesen Halevyt. 
A költ6-fejedelmeket. 
Kik a Dávid hárfájának 
Legszebb hangjait csalták le 

S Alcharizit - ki. fogadok 
Neked ép oly ismeretlen. 
Habár o mokáma terén 
A nagy hancia viccmestert 

Harírit is túlvic:celi 
És voltaírianus volt már 
Voltaire elótt hatszáz évvel. 
Ez az Alcharizi mondja: 



,.Gondolatokban rogyogó 
Gobírolt szeretik sokon 
S Iben Ezr6bao o múv~szt 
Kedvelik többnyire mások, 

De Jehudo Holhyben 
P6rosul e k~t nogy ért~k, 
Mert 6 való bon DOg,. költő 
!(edvence is mindenkinek," 

Iben Ezro barátja volt 
És ozt hiszem, rokono is 
J ehudo ben Holevynek, 
Aki utijcgyzetében 
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Panaszkodik, hogy barátját 
Hasztalanul kereste fel 
Granadában 5 csak a bátyját, 
A medikust, találto hon, 

Rabbi Meyert, ki költ6 volt 
S atyja onnak a 5z~pségnck, 
Aki reménytelen lánggal 
Ezra szivét fölgyújtotta. 

Hogy szerelmét elfeledj e 
Vándorbotot vett kezébe, 
Mint j6 néhány kollégája; 
Haz6t1anul élt, bolyongott . 

• 



Jeruzsálem felé tartott, 
Mikor tatárok foglyo lett. 
Kik egy gebéhez kötözve 
Sivatagukba hurcolták. 

S szolgamunkát v~9zett ottaD, 
Mi egy rabbihoz nem m~lt6 
S még kevésbé egy költóhöz 
(Teheneket fejt ugyanis). 

Egyszer guggolva ült éppen 
Egy tehén bendóje alatt, 
Gyorsan fejte tcli·t6gyét 
S csurgott o tej a csöbörbe -

• '" 



Nem illet e foglalkozós 
Egy rabbi hoz fs költ6höz 
Mély fájdalom szállt szívére 
És el kezdett fnekelni. 

Oly kedvesen, olyan szépen. 
Hogya khan, o hordo feje, 
Ki arra járt, meghat6dott 
S visszaadta szabadságát: 

Ajándékokkal tetézve 
R6kaprémmel és egy hosszú 
Szép szaracén mandolinnal 
És minden utrava16val. 



Költö sorsa : rossz csillagzat, 
Mel, fiait ApoU6nak 
Halólro. boszantja mindig, 
Sót otyjukat sem Júm~lte : 

Mikor Daphne utón futott. 
A nympho h6-teste helyett 
Csak o bab~rfót fogta meg. 
Óh. az isteni slemU! 

Igen. Delphi tekintilye 
Csok egy slemU s o bobir is, 
Mely homlokót koszoruzza 
Jelkipe a slemllsignek. 



Hogyoslemil szó mit íclcnt. 
Tudjuk azt. Hiszcn Chamisso 
Némcthonban polgáríogot 
Szerzett niki, - már, mint-

(sz6nok . .. 

De mig ismeretlen ma is, 
(Mint a szent Nilus forrása)
Hogy miből származik e szó; 
Sok éjjel tün6dtem rojto. 

S ezért - már j6 néhány éve -
Fölkerestem én Berlinben 
Dékánja! Q slemUeknek, 
Barótunkat, jó Chomíssot. 

• 



Ámde lj sem tudott többet 
És Sziczighez utasított, 
Kit61 csoládnev't tudto 
Árnv'ktolan Péterj'nek. 

Rögvest bérkocsit fogadtam 
És siettem Sziczig úrhoz, 
Ki búnügyi tanácsos volt 
És egykor Iczignek hívták. 

Mikor csok pusztán Iczig volt, 
Azt álmodta, hogy a nedt 
Fölírva látja az égen 
És oz Sz betút el6tte. 



.. Mit jelenthet ott ez oz Sz? 
Csak. nem azt,hogy szamór Iczig? 
Vagy talón Szent Jczig volna? II 
Szip titulus, - ez azonban 

Nem igen illik Berlinben." 
Vigre a Sziczignél maradt 
És csak a meghittek tudtók. 
Hogy e nhben egySzentrejlik ... 

Szent Sziczig! igy szólitottam, 
Mikor beliptem hozzója. 
Magyarózza meg, kirem Ont, 
ASlemil sz6 'szórmazcS.sót. 



Nem em1~kezett j61 a szent. 
És egyre csok kertelgdve 
Jámbor kippel kibuvókat 
Keresgetett. Mig végre is -

Türelmemnek nodrógjáról 
A gombolt mind leszokadtak 
És én 6tkoz6dní kezdtem 
Oly istenkároml6 módon, 

Hogyajómbor pietista 
Halottbah'ányan remegve 
Nyomban választ adott nékem 
És igy kezdte a besddjét: 



"Bíblidnkbon olvasható, 
Hogy vándorlása idejl!n 
Sokat mulatott Izrael 
Kana an sdp lányaival. 

"Ekkor törtl!nt, hogya Pinebasz 
Meglátta a nemes Simrit 
Bujólkodni egy asszonnyal 
A kan6.nitók törzsl!b61 . 

.. Nemes harogjában erre 
Fölragadta a lándzsdját 
És Simrit legott leszúrta 
Igy áll ez abibliánkban. 



.. De a száj beli hagyomány 
A n~p egy mondáját őrzi, 
Mely szerint nem Simrit érte 
A Pinehasz gyilkos lándzsája, 

.,Hanem elvakult dühében -
T~ved~sb61 bOnös helyett 
Egy ártatlant ölt meg Pinchasz : 
A SIernil ben Czuri Saddayt. 

Ez az els6 Slemil tehát 
Ősapj a a Slemil·törzsnek ; 
Slemil ben Czuri Sadday· t6L 
Szórmazunk mi ennélfogva. 



Persze vitéz, h6sitettek 
Sehol sem sz6lanak r6la 
Csupá.n o nevét ismerjük 
Studjuk,hogy csak egy Slemil volt. 

I 
; 

Nem termés szerint becsülik 
Törzsfójá.t egy nemzetségnek, 
Hanem csak cl korát nézik 
Miénk - hóromezeréves I 

Évek jönnek, elsuhannak -
S több mint háromezer éve, 
Hogyami 6sapánk megholt 
Slemil ben Czuri Sadday úr. 

I 
I 

I 
I 



Régen halott mór Pinchász is. 
De a lándzsa - az megmaradt 
És haUhatjuk állandóan 
Suhogni Q fejünk fölött. 

S a legjobb sziveket éri: 
Mint Jehuda Halévyét, 
A Mózes Iben Ezróét 
S Gabirolt is megsebezte. 

Gabirolt, ezt a hűséges , 

Isten.fólkente dalnokot. 
Ezt a jámbor csalogónyt is. 
Kinek rózsója lsten volt. 



Szerelmi dalót 9yön9~den 
Énekelte csalogónyunk 
A g6tikus ködpkori 
Éjszakónak hom61yóbaD. 

Mer~szen, mit sem törődve : 

R~mekkel ~s gaz6ck6kkal, 
Halál s téboly zavarával 
És a kis~rtet-járóssal. 

Csak isteni kedvesére · 
Gondolt ez Q fülemüle, 
Neki zokogta szerelmét 
S dies-dalával magasztalta, 



Cordová.ban, ahol lakott, 
Egy mór volt Q t6szomszédja. 
Ki,-mert verset csinált szintin
Nagy hírnevét irigyelte. 

És mikor dalolt a költő 
Megdagadt a mór epéje, 
Mert a dalok édessége 
Néki keserl1 volt nagyon. 

Egy éjjel házóbo csalta 
S megölte a gyűlölt költőt, 

Holttestét pedig · elósto 
A ház mögött, kint a kertben. 



Oh, de ime, a talajból , 
Hol o testet elföldelte, 
Nemsokára fSlsorjodz:ott 
Egy csodaszép rugepálma ; 

Különös. formás gyümölcsét 
Ritka mézil1at·ídvel 
Valaki, ho élvezhette, 
Alomszerú báj szállta meg. 

Erről aztán o nép ajkán 
Sok beszéd, suttogás járto, 
A míg végre Q fenséges 
Kalifához is eljutott. 



A kalifa ön-nyelv~vel, 

Gy6z6dött meg a csodáról 
És kikúldött odo rögtön 
Egy nyomoz6bizottságot. 

Ezek sommásan jórtok el 
És o fügefa urónak 
Talpára hatvanat vertek, 
Mire tett~t bevallotta. 

Erre a fót gyökerestül 
KiemeltEk o talajb61 
És oz agyonvert Gabirol 
Holtteste napf~nyre jutott. 
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Eltemették nagy pompával , 
Me99yószolták a testv~rek 
~s a mórt ugyane napon 
Akasztották Cordovában . 

• 
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