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E műből száz 
számozott példány 
Készölt a szerző kéz-

jegyével 



Kelet  kapujában 

A tenger  és utasai 
Konstancában az ember kimegy a kikötőbe 

•és végig mustrálja a Fekete tengeren járó fe-
hér hajókat. Testes, komfortra berendezett vizi 
alkotmányok, milyen egyszerű a dolog, gondo-
lod, beülsz este vacsora után a hajóba és uzson-
nára már ott vagy az Aranyszarvban. Röstelni 
való dolog szinte, hogy az ember évekig kuk-
sol egy országban, anélkül, hogy átrándulna a 
világ egyik legérdekesebb helyére, a történeti-
leg, néprajzilag, társadalmi, faji és vallási szem-
pontból egyaránt érdekes Konstantinápolyba. 

Valóban nagyon egyszerű a dolog. A vám, 
a hatósági vizsgálat zaklatásmentes. Ha az em-
ber magával visz ötven hatvan angol fontot 
{el ne felejtse a pénzügyminisztériumban be-
iralni az útlevélbe, mert különben csak öt-hat 
darabot vihet ki ebből az imponálón egyszerű 
pénzjegyből) akkor emelkedett érzéssel mehet 
neki a török földnek. Bár igy is emelkedett ér-
zések töltik el, mihelyt kint ring a hajó a ten-
ger habos, hullámos taraján. 

Este van, este van! Hajók és világítótor-
nyok között manövrirozva, óvatosan, csöndes 



zúgással siklik ki a hajó a kikötőből. Pirosan 
és kéken hunyorgat még a móló végére emelt 
torony jelzőlámpája, kivilágított hajók és árbó-
cok villanykörtéi vidám játékot játszanak a zöl-
desfekete hullámokkal, aztán a város szilhüetje 
bontakozik ki sok ezer fénypontjával, kint va-
gyunk a kikötőből és friss irammal megyünk, 
jóleső szélben Kelet felé. A szárazföld és a ki-
kötő lámpáit percek után már nem látjuk, a fe-
kete vizre már csak a hold fénye térit széles 
ezüstmezőt, megyünk, megyünk, megborzongat 
az ősz hidege, már az ég kupolájára is felhő 
terül és magunkra maradunk egyetlen csillag-
gal, amely biztató melegen — égi hajó árboc-lám-
pája — velünk marad hajnalhasadásig. 

Az utasok. 
Kevesen vannak, hiszen nincs szezon sem 

munkakeresésre, sem üdülésre. Aki ebbe az 
Alexandriáig siető hajóba szállott, elodázhatat-
lanul fontos ügyeiben megy a Keletre. 

Lent, a hajó gyomrában fezt és turbánt vi-
selő törökök, macedón, hazatérő munkások, 
szegény görög árusok, két kinai, aki itt is üz-
letet akar csinálni tejszinü gyöngyeivel és egy 
békésmegyei zsidó házaspár, ketten, akik szeren-
csét mennek próbálni Angorába. A beszédes asz-
szony elmondja, hogy már voltak ott, éppen 
ma kilenc hónapja, hogy visszatértek. 

— Mert az uram, kérném szépen, bádogos, 
a jó isten tartsa meg, nem mondom, nem rossz 
mesterség, de Bukurestiben most télire nem 
födnek uj házakat, hát megyünk vissza, hátha. 



•ott sikerül. És kérem alássan, tessék elkép-
zelni, majdnem visszamaradtunk. 

— Nyilván sok valutát hoztak! 
Fölkacagott. 
— Dehogy valutát, dehogy valutát. Ezt a 

drága kis madarat, ni! Ezt nem akarták, hogy 
elvî yem. De hiszen ha elmegyek, a szivem 
szakadt volna ki a bánattól, ha visszatartják, 
kérném szépen a vámnál, aranyos kis Lujziká-
mat, hogy egyem a máját. 

Megindító volt ez a madárszeretet és kí-
váncsi lettem, megnézni az édes kis jószágot. 
Nagy babos kendőt emelt le az asszony egy 
nagy kosárról, gondoltam, ebben gubbaszt a 
drága kis kanári. Fölnyitja, de csak keskeny 
résre a kosarat és vakmerőn és bután főlszegzi 
a fejét egy — keselyű. 

— Ne tessék félni, ne tessék aggódni — 
és invitál, hogy én is csak szeressem a drá-
gát — még fióka volt, amikor Angorában kap-
tam, azóta megnőtt az édes, hogy a jó isten 
tartsa meg! 

Huszonnégy esztendeje házasok — mon-
dotta — de gyermektelenek. Azt hitték, az 
ázsiai éghajlat megindítja a termékenységüket, 
de ivadék nem jött a világra, igy hát boldog 
volt, hogy megkapta ezt a sast és fölnevelheti. 

— Ó, tessék már elhinni, némelykor többet 
ér a vadállat is a rossz gyereknél! Aztán ez 
meg nem is vadállat, hanem madár, az isten 
tartsa meg. Szép, kedves, okos madár, az em-
bernek csak öröme van belőle. 

Fölemelte megint a födelet és a drága dög 
bolyhos, ragyás fejére csókot szorított. 



A födélzeten a friss, sós levegőn emésztet-
ték vacsorájukat az első és második osztály 
utasai. Egy joviális és kedves, kövér beszará-
biai bőrgyáros, egy bécsi autófölszerelési vál-
lalat megbízottja, egy örökké mozgó gyérhaju 
francia hegedűművész, egy örökké mosolygó fiatal 
japán tudós és publicista, egy német házaspár,, 
akikről nem lehetett megtudni mi járatban van-
nak erre és egy leány, harmadosztályú jeggyel, 
de elsőosztályuan öltözködve, táncosnő, aki 
Barcelónából valónak mondotta magát, de aki-
ről gyorsan meg lehetett minden különös em-
berismeret nélkül is állapítani, hogy valahonnan 
Varsó vagy Lemberg tájáról került ide a födél-
zetre. Diskurálgatás közben szép lassacskán ki-
derült azután majdnem édes mindnyájunkról a 
hebreus származás. 

Talán, ha megvakartuk volna, a japánról is.... * 
Már hajnalban várja az egész utazó társaság 

a fedélzeten a Boszporust. Akik most először 
járnak erre, de még maguk a hajósok is, akik 
ki tudja hányszor tették meg ezt az utat, örö-
mös izgalomban lesik a nagy percet, hogy föl-
bukkanjon a széles sziklasáv, első híradója a 
török vizeknek. Ám az éjjel egy kis baj történt 
a kazánnal és csak csökkentett menet-teljesít-
ménnyel jutunk előre. Eső szitál a hajnali szür-
kületben, amely szürkés-kéken bontakozik föl 
a habzó hullámok perifériájáról. Bronz sávok 
feslenek föl a horizontról, majd lilára festődik 
a látóhatár, néhol világoskéket ölt az isteni 
színjáték. Delfinek egész falkája kiséri bukfen-
cezve a hajót, versenyt ugrálva a merész len-
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dülettel ingó-ringó hullámokkal. A konyhából 
habfehér angóra-macska szökik a kormányos 
mellé, tisztálkodik, azután ő is néz előre és 
megrezzen, ha egy-egy delfin ugrik föl a vizek 
mélyéből. , , _ „ . 

Tűnőben a hajnal. Reggel hét óra felé az ég 
alján, egymásra fodrozott, duzzadt, barnáskék 
felhők tömegéből, a Teremtés tüzpompájával 
emelkedik vontatott méltósággal föl az égre a 
Nap és áhítatos ünnepi érzéseket lövell a ha-
jóra. A muzulmánok térdre esnek a maguk elé 
teritett pokrócon, sok hajlással, sokszor meg-
érintik fejükkel a térdüket, önfeledten, talán a 
tüzimádás nosztalgiájával, lefojtott, esdő sírással 
hallelujáznak, a keresztények keresztet vetnek 
és mi zsidók áldóimákat morzsolunk. Van, aki 
tefilint szijjaz magára, taliszba burkolódzik és 
igy hódol Kelet felé. 

Déli egy órakor (régen Konstantinápolyban 
kellett volna lennünk) a hajó nyílt tengeren 
megállott. A gép most már ugyanis teljesen 
fölmondta a szolgálatot. 

Az eső kellemetlenül csapkodott, a szel föl-
turta a habokat. Mint olvadáskor a hómező, 
fehér és fekete a tenger, bizonytalanság nyug-
talankodik az arcokon, de a hajósok — akik-
nek vonásaiból olvasunk — derűsen szorgos-
kodnak, a rádió mellé beosztott tiszt kinyitja 
kajütje ajtaját és koncertet ad. Páris, vagy Lon-
don hangversenyzik egy megrekedt hajó utasai-
nak a Fekete-tengeren. Nagy kalimpálás a mű-
helyekben és két óra multán ismét szuszogtak 
és sípoltak, püffögtek és forogtak a gép csavarai 
és szelepei. 



Mentünk. 
Napleáldozás előtt hajónk a Boszporus előtt 

ringott. Vörösre festett keskeny orosz teherhajó 
jött szembe Odessza felé való iránnyal. Zöldes-
sárga, kúpalakú hegyek, a nagybányai hegyek-
hez hasonlatosak, fehér őrházak ékelve beléjök, 
világitó-tornyokkal, terraszos szöllőlugasokkal. 
A hegygerinc fölé keskeny, fehér minarettek 
emelkednek és a tenger népesedik. Regattások 
és halászbárkák tűnnek föl, oldalt sziklaszigetek 
sötétje borul a vizekre, testes gőzösök, acélszürke 
hadihajók jönnek-mennek a szoros torkolatánál. 

Megállunk. Csöngetyü jelzi, hogy a török 
fönhatóság alatt álló vizeken vagyunk. Felszö-
kik a félholdas és csillagos piros lobogó, a 
hajó megáll, a török utasok leteszik muzulmán 
füvegeiket, európai kalapot tesznek a tarkójukra, 
leresztik a hajó falához a lépcsőt, pár perc 
múlva motoros gözősről török rendőrség és 
rendőrtisztek szállnak be. 

Revizió. 
A poézisbe belehullott, ime a hivatalos el-

járás kuriális prózája. 
* 

Beljebb nem mehettünk. Késésünk következ-
tében a kikötőben más hajók eresztettek már 
horgonyt, az éjszakát tehát megint tengeren va-
gyunk kénytelenek eltölteni. Az eső abbama-
radt, a Földközi tenger felől kellemes, enyhe 
szelek melengetnek és frissítenek: kint van 
mindenki a fedélzeten. 

Szikár, magas, egészen vörös beretvált képű 
ember szegődik hozzám. Most látom először 
ezt az embert a hajón. 



— Uram, képzelje, micsoda kellemetlenség! 
— Újra elromlottak talán a gépek? 
— Még annál is nagyobb a baj! 
Elővette a két kezét és széles gesztusokkal 

meg az ujjai forgatásával a tényállást igy adta 
elő: 

— Én kérném, még annak idején Cöfatban, 
Palesztinában születtem, török állampolgár vol-
tam, amig Palesztina török fönhatóság alatt ál-
lott. Ez rendben van.. De én felnövekedtem és 
mentem át Kairóba. Átmentem és ott marad-
tam és fölvettem az egyiptomi állampolgárságot 
és ma Fuad király alattvalója vagyok. Kijötlem 
Európába, kihoztam déligyümölcsöt és viszek 
gépeket. Ez egy rendes dolog, ugy-e ? Nem 
csempészek, nem kereskedem tiltott dolgokkal. 

— Miért rémüldözik akkor? 
— Most hallgasson meg. Odaadom a török 

rendőrtisztnek az útlevelemet. Megnézi és félre-
teszi. Várok, hogy üsse rá a pecsétet. Azt mondja, 
ne várjak: az én könyvecskémet külön fogja 
elintézni. Most kérdem önt, miért külön? Ha-
ragusznak rám, mert valamikor palesztinai vol-
tam és Palesztina most már az angoloké ? Vi-
szont, ha az angolokra haragusznak, már meg 
is kellett volna békülniök, Egyiptom miatt, ahol 
megszűnt az angol uralom. De ha mégis hara-
gusznak, miért éppen rajtam akarják kitölteni 
a bosszujukat ? Miért rajtam éppen ? Uram, én 
nagyon félek egy török-egyiptomi bonyoda-
lomtól 1 

— Félni? Ahhoz joga van, — mondom — 
de én, aki figyelemmel kisérem a Kelet politi-
káját, nem hiszek ebben a komplikációban. 
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— Nyugodtan hihet. Magának sejtelme nincs, 
milyen kis dolgok robbantanak ki a Keleten 
háborúkat 1 Sejtelme sincs, uram! 

Nem lehetett megnyugtatni. Papirost vett elő 
és lejegyezte a török és egyiptomi haderőket. 
Stratégiai terveket készített és kimutatta, hogy 
Fuadnak föltétlenül fölényesen kell győznie 
Kemál fölött. Amikor kora reggel, néhány órai 
alvás után följöttem hozzá, a notesze tele volt 
föl- és visszavonulási tervekkel, számokkal, a 
keleti és nyugati hatalmak állásfoglalásával és 
beavatkozásával. 

A hajó fölhúzta horgonyait, az utasok ap-
raja-nagyja kint volt és elragadtatással szivta 
magába a Boszporus szépségeit: a mecseteket, 
a fehérkeretes ablakokat a barna faházakon, 
a csuda-palotákat, amiket mintha a sziklákból 
faragták volna, a titokzatos alagutakat cik-
cakos kőkorláttal a bejárók előtt, a keleti ro-
mantika ezer tarka szépségeit: ciprus-ligeteket, 
amik régi temetőket borítanak, a tengerből ki-
meredő sziklaóriásokat, a távolban Sztambult, 
a regék városát, ahogy a nap elönti szikrázó 
hamvassággal kupoláit és,tereit, mindez az uj 
egyptomit nem érdekelte. Szeme és idegei a 
papíron, Csak, amikor jött a komiszár és át-
nyújtotta neki elintézett útlevelét, akkor föl-
egyenesedett : 

— Tehát még sem lesz háború! 
Mély lélegzetvétel után mondta ezt. Nem 

volt megelégedve. Hiszen pontosan kiszámí-
totta, hogy királyának, Fuádnak kell győznie. 

Akkor már beringatózott hajónk a perai 
kikötőbe. Nagy raktárak, Hugó Stinnes, W. F. 



van der Zee és hasonló cégfölirások kiabálnak 
beléd. Lejösz a vámhoz és miután átvizsgálják 
holmijaidat, tizen, gyermekek és aggastyánok 
öklözik egymást, hogy ki vigye a kofferedet. 
Fekete kávét és sárga gyöngysort, rachátot és 
hagymás palacsintát, füstölt halat és kincstári 
cigarettát, kis rézüstöt és kinai gyöngyfüzért, 
gránátalmát és metszett üvegből való vizi pi-
pát kinálnak. 

íme, Konstantinápoly, a Kelet kapuja! 

A bazár 
Ellenállhatatlanul hajszol a vágy, miután a 

hotelben megmosdottál, hogy átmenj Sztam-
bulba, ahonnan nemcsak a Kelet ördöngös 
zsivaja hallatszik át az európaiak városrészébe, 
Perába, hanem ha odanézel, (oda kell nézned) 
fehér és sárga mecseteinek kupoláira, dombjain 
és szikláin elterülő házaira és kertjeire, öblei 
előtt hintázó árboc-erdőjére, drága, gubbasztó 
kis szigeteire, az emeletes nagy sárga propel-
lerjeire, amik szüntelen hosszura hasogatják az 
Aranyszarv vizét, gályákat látsz, amiket egy-egy 
ember hajt és irányit a gőzősök, a motorhajók 
és árbocosok rajzása közepette, oda nézel mind-
ezekre és látod, hogy napfény ezüstözi a finom 
ködöt, napfény játszik a templomok patináján, 
napfény életöröme segiti nehéz munkájában a 
levantei dolgozókat, akiknél teherbíróbbakat ta-
lán sehol a világon nem lehet látni, odanézel 
arra a varázslatos képre és muszáj átsietned, 
hogy belevessed magad ebbe a varázslatos 
keletiességbe. 



A hires galatai hidon kell átjutnod. Csodája 
a modern hidépitészetnek ez a vasból való 
alkotmány, amit éjszaka, a nagy hajók átvonu-
lása miatt, középen betonostul, sínestől földara-
bolnak. Németek munkája. 1910-ben készült el 
vele a „Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg" és 
négymillió akkori német márkába került. A hid 
tövében a Validé mecset. Széles lépcsőkön ma-
gasat kell járnod, hogy bejuthass. Fönt a bejáró 
előtt barna viaszvászonnal elkülönített négy-
szögben leveted saruidat, beviszed, elhelyezed 
egy jászolformáju hosszú faragatlan deszkára 
és körülnézhetsz. Nincs sok látnivaló. A sző-
nyegek elnyüttek és csak öregségük tiszteletre-
méltóságát tudják adni, a falakon tarka vona-
lakban arabeszkes figurák szimetrikus pontos-
sággal, amiknek egyhangúságát itt-ott megzavarja 
egy-egy korong, amin arab Írással a Korán fi-
gyelmeztető igéit találod. De maga az egész, 
mint épület-kolosszus, magasbatörő szögleteivel, 
grandiózus kupolájával, minden oldalról kis 
ablakaiból beszüremlő fényhatásával, az óriási 
zsivaj közepén abszolút csöndjével, méltóság-
teli és áhítatos élmény. 

* 

A bazár lármája és forgalma. Egészen más 
ez — nemcsak tarkasága és zagyvasága miatt — 
mint más tengerparti város egyvelege. Sípolnak 
és kiabálnak körülötted. Ott késziti orrod előtt 
a vasiparos keleti cinkjeit, borostyánt esztergá-
lyoznak és ugyanott eladják, a pék és pala-
csintasütő a vevő jelenlétében késziti áruját, 
úgyszintén a kalapos, aki megméri fejbőségedet 
és a nyers formákat nyomban tetszetős kalappá 
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melengeti és vasalja. Kávét pörkölnek a bazár 
boltjának mélyében, megpörkölik, megdarálják, 
megfőzik és párolgó-frissen elibéd adják tiszta 
tálcán, ragyogó edényben, csekély öt piaszter 
ellenében. Török zizegéssel és gargarizálással 
füledbe ordítják, hogy vehetsz selyemsálat és 
cigarettaszipkát, burnét-szelencét és illusztrált 
újságot, viselt lábbelit és bolgár rózsaolajat, 
szmyrnai fügét és anatóliai szöllőt. A boltivek 
keskeny járdája fölött az erős napsütést sürü 
szöllőindák zöldje tompítja. Ezer illat: a pörkölt 
hus, a gyümölcsök aromája, a füstölt hal szaga, 
a citromhalmok átható illata bódítanak. Más, 
egészen más ez a zajos forgalom, mint az 
európaiak lármája. Az itteni sürgés-forgás alján 
a fatalisták nyugalma terjeng, keleti bölcseség, 
amely azt mondja: „Hová sietsz, minden el-
múlik úgyis, csak az idő örök. Ne takarékos-
kodj vele 1" 

Egyetlen kötelességet ismer a keleti ember, 
amit Goethe az arabok után igy adott vissza: 
„Du sattle gut und reite getrost I" Jól nyergelni 
és a sors jóságában bizva, nyugodtan lovagolni. 
Figyeld csak meg: kosaras öszvérét a forga-
tagban a kis török fiúcska milyen biztonságo-
san balanszírozza, a szamár, amely hátán ebben 
az áradatban egész lacikonyhát cipel, a járóke-
lőknek kabátját sem horzsolja és ha valaki elesik, 
ötvenen sietnek, hogy támogassák. És még 
egyet figyelj meg: mindenki kiabálva kínálja 
portékáját, de senki nem tolakodik. Nincs ked-
ved, vagy nincs pénzed a vásárlásra ? Jó. Akkor 
gyere és gyönyörködj abban, amit Allah kiter-
melt a földből és amit gyermekei kiügyeskedtek. 



Elibéd teregeli a szikrázó hímzéseket, a selyem-
nél is selymesebb fogásu, a tűznél is tüzesebb 
szinü szőnyegeket, ó-török brokátot, a türelem-
nek és dologtevésnek csodáit, a fa és ötvös-
munkát, a paszomántos teritőket és a zomán-
cozott ezüstszáru pipákat. 

Udvarias a török ember és szeme ragyogá-
sán és gesztusain látni, ez az udvariasság nem 
konvenció. Ebben még lüktet a primitív ember-
nek az emberiessége. Ösztönök és szenvedélyek 
faragatlanul élnek benne és vezetőitől függ, 
hogy ezek a belső erők egy átfogóbb és maga-
sabb morállá nemesbüljenek. 

Kemál vívmányai 
Mai vezetői nem Konstantinápolyból, hanem 

a lörök föld nemzeti talajának városából, Ango-
rából irányítják a nép sorsát. Amikor a béke-
kötést követő években ántánthadak tartották 
megszállva Konstantinápolyt, Kemál (Gazi Musz-
tafa Kemál pasa) Anatóliában gyűjtötte össze a 
világháborúból épen kikerült harcosokat, uj harci-
készségre szervezte őket és átüzent a konstantiná-
polyi jfju-török politikusoknak: ne kacérkodja-
tok a volt ellenséggel, ne számítsatok Konstan-
tinápoly földarabolásával, vagy semlegesítésével I 
Egyetlen vágyatok és munkátok egyetlen szem-
pontja a török nép fölszabadítása legyen I Ám 
a politikusok — a progresszív ifju-törökök is — 
mégis csak politizálgattak és kacérkodtak 
az Aranyszarv városában, mialatt Kemál ge-
nerális bátor hadakat gyűjtött, Thráciát vissza-
vette a görögök kezéből, fölborította a sevresi 



békeszerződést, kikényszeritette a kapitulációk 
megszüntetését, függetlenítette a belföldi török 
hajózást az idegen hajó-társulatoktól, elkülöní-
tette az államot a mindenható muzulmán egy-
háztól, amely addig polgári ügyekben is bírás-
kodott és az egész közigazgatást a kezében 
tartotta. 

Ma súlyos büntetéssel jár a fez és turbán 
viselése és a legjobb üzleteket a kalapkereske-
dők csinálják. Ma feszes török rendőrök, ango-
los uniformisban állanak az utcán és a forgal-
masabb pontokon beionállványról dirigál a vörös-
sisakos rendőr. Ma Perában, a legelegánsabb 
angol hotel vendéglőjének konyhájába is besza-
gol a török köztisztasági bizottság, ma senki adó-
mentességet nem élvez azon a jusson, hogy ide-
gen. Mindenki egyképen nyög az adóteher alatt. 
Törökországban minden eladott árucikkről, el-
fogyasztott élelemről jegyzéket kell adnia az el-
adónak, rajta az adóbélyeggel. Röpcédulákon, 
amiket az utcán reklámból osztogatnak, bizony 
szintén rajta van a bélyeg és külön elbánás 
senki számára nem létezik. 

Az angorai nemzetgyűlés (az egész törvény-
hozó testület egyetlen párt, a török néppárt ke-
beléből került ki) talán nem is annyira tanács-
kozó közület, mint inkább diktátori intézmény, 
amelynek látható feje Kemál pasa, az elnök, aki 
három év előtt, 1923 október 9-én proklamálta 
a török köztársaságot. 

* 

E történeti esemény harmadik évfordulóján 
Konstantinápolyban voltam. Katonaság, mat-
rózok, iskolák növendékei, fiuk és leányok, 



szervezett munkások, vasutasok példás rendben 
vonultak föl, a csoportok zászlóval az élen, de 
ez előtt is mindenütt őszirózsából és krizan-
témbői font nagy koszorú. Áthömpölyögtek a 
Dolme bagcse szeráj körül élő proletár-töme-
gek az Aja Szófia előtti térre, fölvirágzott autók 
száguldoztak és teherhordó öszvérek topogtak, 
sőt látni lehetett hamálokat, akik hátuk nyergét, 
a robottal való örök eljegyzésnek ezt a szo-
morú szimbólumát is, fölvirágozták. Zenével és 
trombitaszóval, festői népviseletben mentek elő-
re és miután Sztambul terén meghallgatták az 
uj államot dicsőítő szónoklatokat, feszesen, a 
nap heve nem ernyesztette el őket, délben át-
jöttek a hídon és fölkapaszkodtak a dombos 
utakon és sikátorokon a perai nagy útra, ahol 
a köztársaság síinekben pompázó kapuján' vo-
nultak végig milliós tömegek sorfala között. 
Mindenki az utcán volt, ünneplőben; a boltok 
zárva, csak trafikban, patikában és a nap bizonyos 
óráin az élelmiszer-üzletekben volt forgalom. 

Szép és nagyvonalú ünnep volt, az európai 
civilizáció felé irányuló fölszabadulás ünnepe, 
de nem volt osztatlan ünnep. Egy török ur azon 
a napon, magányos sétáink alatt a Takszim-
kertben igy panaszkodott: 

— Hiszen sok szép és jó dolgot müveit a 
forradalom, de ez a radikális tempó sok ember-
telenséget és logikátlanságot termelt. íme itt a 
görög-török kicserélési akció, aminek a végén 
vagyunk és már látjuk fanyar gyümölcseit. Rendre 
kidobták a gazdag görögöket, elkobozták házai-
kat és vagyonaikat az állam javára, a sok üzleti 
tapasztalatot igénylő görög üzletekbe és vállal-
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kozásokba török embereket ültettek és mi lett 
a vége ? 

— Rendbe hozták — jegyeztem meg — az 
államháztartást! 

Az utóbbi három évben valóban, a kabotdzs 
révén megnyolcszorozódott a török hajózás ton-
natartalma, pompás kereskedelmi hajóik egyre 
épülnek a g.ilatai gyárakban és javítóműhelyek-
ben, dohány, ópium, déligyümölcs, gyapjú és 
gummi kivitelük fokozódó tendenciát mutatott 
és kétszáz millió török fontnyi állami kiadásai-
kat a köztársaságiak ugyanannyi bevétellel tud-
ták fedezni. 

— Rendbe hozták — adta vissza gúnyosan 
— de vájjon állandósul-e majd ez az államház-
tartási állapot? És ne felejtse el, az államnak 
egy kissé a polgárságra is kell gondolnia! 
A mai rendszer következtében a külföldi ban-
kok nem folyósítanak hitelt, a török bankok 
pedig annyi tőkével rendelkeznek mindössze, 
hogy legföljebb, ha tíz nagykereskedő hiteligé-
nyét tudják kielégíteni. A külföldi kereskedők 
ötven százaléka fogta a sátorfáját és kivándo-
rolt. Ma már az egyetlen Deutsche Bank kivé-
telével az összes külföldi bankok vonakodnak 
hiteit kihelyezni, ugy hogy a közgazdasági élet 
lassan átsiklik uzsorások karmai közé. Ezért a 
nagy drágaság és a nagy pangás. 

— Mégis, értesüléseim szerint, alig volt egy-
két fizetésképtelenségük az utóbbi években. 

— Ez igaz, de ismernie kell a levantei ke-
reskedőt, aki reggeltől késő estig gondozza 
üzletét, nem ismeri a szórakozást, dolgozik és 
garasoskodik, ha kell nélkülöz. És mi történt 



az ország iparának főllenditése érdekében ? Lá-
tott ön egyetlen uj épülő gyárat? Három éve 
épen, hogy épitik Drinápolyban az állami cukor-
gyárat. Miért nem készültek még el vele ? Kon-
stantinápolyban egyetlen ház nem épült azóta. 
Minden építkezési munka e mecsetek tatarozá-
sára szorítkozik, mert az egyházi alapoknak 
még van pénzük. 

— Angorát kifelejtette? 
— Persze Angóra! A kormány vesszőpari-

pája ez a város. Itt nyakra-főre épitik ugyan a 
kormány-épületeket, de kérdem, hányszor jut 
kátyúba itt az építkezés? 

Beszédéből és egész magatartásából látszott, 
hogy azok közé tartozik, akik Konstantinápoly 
megszállása idején a „nem lehessen tudni, mi 
következik" álláspontján volt és ezért politikai 
büntetésből jó ideig ki van rekesztve a török 
közéletből. 

* 

Ez a közélet pedig, noha a törvények a leg-
progresszívebbek, hiszen a török bíráskodásba 
a svájci magánjogot ültették át és a közigazgatás 
io egészen modern alapokra van lefektetve, tá-
volról sem a megértés és kölcsönös együttmű-
ködés jegyében zajlik. A kapitulációkat — igy 
panaszkodnak az idegenek — most a modern 
törö!< bíróságok az idegenek ellen hozott szi-
gorú ítéletekkel torolják meg, a görög, örmény 
és zsidó alattvalókat másodrendű állampol-
gároknak tekintik, jóllehet vállalták a török na-
cionalista mozgalom sok olyan kötelezettségét, 
ami népi különállásukkal nem egyezik: isko-
láikba bevezették az alsóbb osztályokban a kö-



telező török tannyelvet és lemondottak a béke-
szerződésben biztosított kisebbségi jogaikról, de 
mindezt abban a reményben, hogy a mai for-
radalmi állapot Iehiggadtával amugyis — a ter-
mészet rendje és minden logikus államvezetés 
szerint - elnyerik az államban azt a helyet, 
ami a nemzetiségeket megilleti. 

Mert kétségtelen, hogy ma sok tekintetben 
forradalmi állapotok vannak még Törökország-
ban. Közönséges bűntettekre, állambiztonsági 
és politikai vétségek fölött kivételes bíróság („A 
Függetlenség Bírósága") ítélkezik Kilidzs Ali 
bey elnöklete alatt. Az elnök és a két tanács-
tag (mindhárman az angorai nemzetgyűlés tag-
jai) megfölebbezhetetlen ítéletet hoz, amit tizen-
két órával a kihirdetés után végrehajtanak. 
Nincs állandó székhelyük, hanem ott tárgyalják 
le a politikai vagy bünügyi rendőrhatóságok ál-
tal eléjük terjesztett vádanyagot, ahol a bűncse-
lekményt elkövették. „Repülő csekának" hívja 
őket a nép és ahol megjelennek, ott a terror 
döbbenetes láza ejti meg a lakókat. A „Ta-
nin"-t, amely hevesen kritizálta az uj rezsim 
túlkapásait, e bíróság szüntette meg kurta Íté-
lettel és kiadóját, a híres Dzsahid beyt ez a ta-
nács ítélte el életfogytiglani szabadságvesztésre. 

Ez az itélet jogerős ugyan, de ha Dzsahid 
bey nem veszti el életét és türelmét a börtön-
ben, akkor a legközelebbi választások után, 
amikor a nemzetgyűlés parlamentté változik át 
és a kormány nemcsak generálisokból fog ál-
lani és a sajtó véleményt is közölhet, nemcsak 
korrnányhü híradásokat, akkor föléled megint 
ez a nagy török újság és vezére a kis szerkesz-



tőségi boxban nemcsak töprengeni fog, hanem 
harsogni apró, jobbról-balra olvasandó arab-
betüs kézirata révén. 

Zsidó notabílitésoknál 
A mai gazdasági és politikai keretekben 

vájjon milyen formában helyezkedett el a tö-
rökországi zsidóság? Milyen vonatkozásokban 
és milyen mértékben érintette életlehetőségeit 
az uj, a velejében és külső megnyilatkozásai-
ban egyaránt nacionalista török köztársaság? 
Népi kultúrájából mit tartott meg ez a spanyol 
földről ide emigrált néptörzs, mi élteti ez em-
bereket egyéni és közösségi életükben, mit je-
lentenek maguknak, mit környezetüknek? 

Ahogy a város hangulatait és képeit ma-
gamba szivtam, e kérdések rohantak meg. Bo-
lyongásaim közben kerestem zsidó jelenségeket 
a városban, de bizony a Banca di Roma hé-
berbetüs fölirásán és lent Galatán egy posztó-
üzlet héber önreklámján kivül nem láttam 
semmi zsidó vonatkozást és nem láttam embe-
reket, akiknek arcáról megállapíthattam volna 
a keleti és nyugati fajok eme áradatában: íme 
ez zsidó! Sok a szakállas, sok a fekete, mély-
szemü férfi, de sem koponyájuk formációja, 
sem tartásuk, gesztusaik, hanghordozásuk kü-
lönbözősége nem mutatta, melyik a hebrcus. 
Odaát Sztambulban, mindjárt a nagy híd köze-
lében, fehér, márvánnyal burkolt, gyönyörű pa-
lotában van a tőzsde. Itt kerestem őket, de a 
görögök, törökök, örmények, perzsák, angolok 
és német börzelátugatók geszt kuláló, sugdo-
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lódzó, lármás és izgékony kinálattevők és ke-
resők tömege között nem lehetett megállapítani, 
melyik a zsidó ember. 

Később találkoztam egy konstantinápolyi 
benszülöit askenáz kereskedővel, akinek panasz-
képen elmondottam ezeket. A városban tud-
tommal hetven—nyolcvanezer zsidó ember la-
kik. Ha Konstantinápolyban kétmillió lélek is 
él, a zsidó tömegnek még ebben az emberáradat-
ban is meg kellene valahogy nyilvánulnia! 

A keleti ember nyugalmas mosolyával hall-
gatott végig és nyugodtan és tagoltan, hang-
súlyozva igy felelt: 

— Van egy török közmondás, amit minden 
időkre mintha ránk, itt élő zsidókra szabtak 
volna: „Alázatosabbak vagyunk a fűnél és 
halkabbak vagyunk a viznél." Most már érti, 
miért nem lát és miért nem hall bennünket. * 

E mondás szomorú parafrázisát tapasztal-
tam, amikor tisztelgő és egyúttal újságírói lá-
togatást tettem a spanyol zsidó hitközség agg 
és tudós lelkipásztoránál, a chacham basinál, 
rabbi Chajim ben Mose Bedjarana urnái. 
Az utolsó esztendők betegeskedése mintha fizi-
kailag megtörte volna a nyolcvan éves, friss 
lelki energiájú férfit. 

— Nem beszélhetek — hárított el magától. 
Ami tárgyi mondanivalóm lenne az itteni zsidó-
ságról, azt ön jobb forrásokból tudhatja meg. 
Véleményem és hozzászólásom nincs, nem le-
het a mai állapotokhoz. Mi hűséges, jó alatt-
valói kívánunk lenni mindenkor török hazánk-
nak. Különben is beteg vagyok, az orvos el-



tiltott a beszélgetéstől. Inkább Ön mondjon va-
lamit Transsylvániáról. Jártam arra, amikor Bu-
karestben a spanyol zsidók chachamja voltam.. 
Szép föld, jóravaló zsidósága van! 

Halkabb volt a viznél . . . 
Közlékenyebb volt és nyíltabban beszélt dr. 

Dávid Márkus az askenáz hitközség főrabbija. 
Askenáz zsidók — Németországból, Romániá-
ból, Ausztriából, Magyarországból, Lengyel-
országból odaszármazottak — csak tiz száza-
lékát adják a konstantinápolyi zsidóságnak, de 
a zsidóság szellemi vezetése ezek kezében van. 
A konstantinápolyi zsidóság tizenhat iskolát 
tart fenn, közöttük egy felső reáliskolát, amely-
nek igazgatója maga dr. Márkus, a főrabbi. 
Kultusz és kultur-életük komoly, nagy igé-
nyeket támaszt egyesekkel szemben, minthogy 
a kötelező kultusz-adó ismeretlen itt és a val-
lási kötelmeket szigorúan csak a proletár-zsidók 
veszik, ugy, hogy gabellákból és templomi járu-
lékokból nagyon kevés folyik be az iskolát és 
zsinagógát fentartó közületekhez. Nagy gazdag-
ság nem lelhető föl a konstantinápolyi zsidó-
ság körében. Akinek — ezt ott pontosan ki-
számitgatják — hozzávetőleg húszezer angol 
fontnyi vagyona volt, egy pillanatig nem ha-
bozott és sietett Európába. Néhány ilyen zsidó, 
Dávid Moritz, Tripolis főkonzulja vagy J. Carl-
mann divatáru nagykereskedő, vagy Carassó, 
vagy Goldenberg, a Deutsche Bank igaz-
gatója egészen rendkívüli kivételek. Ezek 
az ottmaradt nagy-gazdagok nem tudnák 
a terjedelmes kultur- és kultusz-apparátust fön-
tartani, a jómódú polgárságban pedig nem bu-
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zog valami különösen a zsidó érzés. Gyerme-
keiket a különböző — leginkább francia — 
kongregációk iskoláiba küldik és ők maguk 
minden zsidó kötelességteljesitéstől tartózkod-
nak, zsidó mivoltukra egy-egy fiu születésekor 
eszmélnek, vagy ha a családban haláleset for-
dult elő. Érdekes, hogy a halálozással kapcso-
latos rituálék még hóditó erővel birnak ennél 
a rétegnél és a hitközségek — a szefárd és 
askenáz egyaránt — ez érzelmekkel számítva 
minden szombaton, a déli istentiszteletek alatt 
„mazkirt" tart, hogy ezzel is adakozásra ser-
kentse azokat, akiket egyedül a halottakra való 
visszaemlékezés kapcsa füz a zsidó közös-

• séghez. 
* 

Az iskolákat javarészben a Böné Brit-pá-
holy tartja, de ez is az Alliance istápolásával. 

— A török alkotmány bevezetése óta — 
közölte velem dr. Márkus — nagy lendületet 
vett a törökországi zsidóság kulturélete. Az 
Alliance a spanyol zsidókat, a „Hilfsverein der 
deutschen Juden" az askenázokat támogatta 
kulturális törekvéseikben és ezek közé tartozott 
a rabbikat és községi funkcionáriusokat és ta-
nítókat képző konzervatív jesiva is. A háborús 
és a háborút követő évek e tekintetben vissza-
fejlődést hoztak. A zsidóság energiáját gazda-
sági elhelyezkedésének problémái kötötték le. 
Két éve, hogy a kormány hasonlón a többi 
nemzeti kisebbségekhez, hozzánk is fölszólítást 
intézett, nyilatkozzunk: akarjuk-e folytatni nem-
zeti nyelvünkön az oktatást, vagy az állam 
nyelvén? A zsidók egészen oktalanul („in ganz 



unkluger Weise") elutasították a héber nyelvet 
és meg akarták győzni a kormányt arról, hogy 
a török zsidóság anyanyelve a — francia. Erre 
a kormánynak természetesen nem lehetett más 
válasza, minthogy elrendelte a török nyelvnek 
kötelező és az alsó osztályoktól fölfelé való fo-
kozatos oktatását. Nem lehetett változtatni a 
kormány elhatározásán, de azért a hébert in-
tenzív módon oktatjuk és pedig nem annyira 
a bibliai ismeretek elsajátításának szempontjai 
szerint, mint inkább a gyakorlati hasznavehető-
i g figyelembevételével. 

— Nem lett volna helyesebb, ha a spanyol-
jiddis idiómát választják oktatási nyelvül ? 

— Hallott ön valaha — adta vissza finom 
mosollyal — arról, hogy ezen a nyelven sir-
föliratokon és hitközségi jegyzőkönyveken kivül 
valamirevaló kultura teremtődött volna? Egye-
dül a héber jöhetne nálunk nemzeti nyelvként 
tekintetbe, azonban az uj héber áramlat a tö-
rökországi zsidóságot érintetlenül hagyta és 
bizony egészen készületlenül talált volna ben-
nünket, ha történetesen ránk erőszakolják őseink 
nyelvét. Ettől azonban nem kellett tartanunk. 
A köztársasági kormány annyira nacionalista 
minden izében, hogy nemcsak mi, hanem az 
itt élő többi kisebbségek is hallgatólag lemon-
danak kisebbségi jogaikról, főleg attól való 
félelmükben, hogy a kisebbségi jogok kihang-
súlyozása fatális következményekkel járhatna. 
Minden gondolkozó zsidó és más nemzetiségű 
török állampolgár most már belátja, milyen 
hibát követtek el elődei, hogy inkább idegen 
nyelvre fogták gyermekeiket, mint a törökre, 



amely az utóbbi évtizedekben nagyszerű rene-
szánszát élte. Be kell látnunk a török nyelv 
fontosságát azonfelül ideális szempontokból. A 
történelem oktat ki erre legjobban. Gondoljunk 
a spanyolországi arab-zsidó szellemi együtt-
működésre, amely olyan gyümölcsöket termett, 
hogy azokat ma is értelmi és érzelmi kincsünk-
nek vallhatjuk- Iskoláinkban az alsó tanfolya -
mokban megkezdtük a török nyelven való ta-
nítást, de emellett intenziven oktatunk más 
nyelven is, mert a magunk kultiváltságával 
emelni akarjuk a török állam és nemzet nivóját. 

* 

Törökországban ma legfőbb kulturaként a 
nyelvi kultura szerepel. Ki minél több nyelven 
beszél, annál jobban megbecsülik és a bolse-
vikiek elől Konstantinápolyba emigrált orosz 
intellektuelek nyelvismeretük miatt elég jól el 
tudtak helyezkedni. Legjobb dolguk azoknak a 
volt cári tiszteknek van, akik nagyobb szállo-
dákban portási állást (főnök urnák titulálják 
őket) kaptak. Sokan közülök az utóbbi évek-
ben meglehetős jólétre tettek szert és maguk 
is szállodatulajdonosokká avanzsáltak. 

A köztársaság proklamálása óta más téren 
is megindult a kulturális erők kibontakozása. 
Perában, nem éppen viharos érdeklődés mel-
lett, török szinház működik — Dar ul bödai 
— ahol már női szereplők is játszanak és 
amelynek impresszáriója egy Lehmann nevü 
németországi zsidó volt. Olyan vivmány ez a 
főleg Shakespeare-darabokat játszó színházban, 
mint amilyen eredményünk volt ötven év előtt, 



Goldfaden kísérlete után, a nöi aktorokkaL 
A zseniális és arra hivatott török ifjak már 
nemcsak a Korán és régi költők magyarázata 
körül ambicióskodnak, hanem drámákban igye-
keznek visszatükröztetni a nemzeti virtust és az 
uj társadalmi jelenségeket, főleg pszichológiai 
vonalaiban. Törökországban a nemzeti áramlat 
sok olyan tehetség csiráit melengeti kipompá-
zásra, amelyek a fülledt vallási és társadalmi 
légkörben eddig elcsenevészedtek. Zsidók sem 

• nyújtottak e keretek között a tudományokban 
és művészetekben valamirevaló produktumot és 
akiket ma emlegetnek — Dávid Galanti a 
sztambuli egyetem történésze, Ventura profesz-
szor, a nemzetközi jog mivelője és Perara 
nagynevű ügyvéd — ezek inkább a lokális tu-
domány exponensei, bár Galantinak az arabok 
tudományos köreiben is tiszteletreméltó neve 
van, nem utolsó sorban azért, mert ő ismer-
tette először török nyelven a zsidóság históriáját. 

Kerestem ezt az urat a hadügyminisztérium-
ból átalakított egyetem épületében, de ugy in-
formáltak, hogy a professzor ritkán tart kollé-
giumot, kint él egy kisázsiai szigeten és ott 
dolgozza föl boldog nyugalomban a könyvtá-
rakban összegyűjtött anyagát. Ilyen távolsá-
gokra sem idővel, sem költséggel nem voltam 
fölszerelve és le kellett mondanom a látogatásról. 

Képzelem, hogy örül majd az öreg ur, ha 
megtudja, milyen baj hárult el a fejéről! * 

Ebben a kiforratlan, a szabadság éltető le-
vegőjét nélkülöző közéletben ötvenéves pub-
licisztikai jubileumát ülte meg egy elragadóan 
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kedves öreg ur, Dávid Fresco az "elmúlt esz-
tendőben. Galata mélyén, a Baluk bazár egyik 
lármás házában (Kujum Zsiler Chan) újságok-
kal és héber könyvekkel födött terjedelmes 
munkaasztalánál kerestem föl érdemes kartár-
samat. Ablaka alól ezer kirakó munkás, hajós, 
hajcsár, hamál kurjongatása, szobája mellett a 
nyomdai gépek zakatolása csináltak poklot. 

Túlharsogva ezt az éktelen zajt, valahogy 
bemutatkoztam neki, mosolygott a türelmetlen-
ségemen, amikor egyszer-másszor hajók éles 
sípolására idegesen a fülemhez kaptam és azt 
mondta, hogy immár ötvenegy éve csinálja lap-
ját, a spanyol zsargonban megjelenő „El Tiem-
pot" e lárma közepette. Bizonyos, hogy egyetlen 
gondolat nem ötlene az eszébe, ha csöndben 
kellene dolgoznia. 

— Mert nekem, öcsém az idegeim a san-
stefánói időkből származnak! 

És fiatalosan fölkacagott. 
— Mondjon már valamit a török zsidók 

mai helyzetéről 1 
— Jót nem mondhatok, inkább hát sem-

mit. Talán, ha erre néz egy esztendő múlva, 
ha majd a szenvedélyek kiforrottak, akkor jókat 
is közölhetek önnel. Egyelőre elfásult hangulat 
él közöttünk. Olvasóim tábora csökken, mert 
az emberek mennek át Franciaországba, Itá-
liába, ahová megrendelik a lapot, hogy kon-
taktusban legyenek elhagyott hazájukkal. Hiába, 
ez a zsidó természet. Bolygó és egyben hazát 
szerető nép vagyunk 1 

Szomorú volt, de bizakodó és ezeket mon-
dotta : 



— Nekünk zsurnalisztáknak egyik napról a 
másikra kell beigazolnunk, hogy tehetségünk 
a népért van és nem önmagunkért. Csak az ad 
fiatalos erőt arra, hogy nehéz időkben ne ve-
szítsük el önbizalmunkat. Lássa — és előszed 
a fiókjából egy albumot, amit ötvenéves zsur-
nalisztai munkássága ünneplésére adtak ki — 
lássa, mit ír hozzám az ország nyolcvanéves 
chachamja. És megmutatja a lendületes köszöntő 
költemény e két sorát: 

Nyíllal kezedben hegyek tornyára hágsz 
Szilárd szívvel, mint harcok férfia. 
A nyolcvanéves ime igy buzdítja hetven-

nyolcesztendős barátját. Meg kell hagyni, 
nemcsak bolygó és egyben hazát szerető nép 
vagyunk, kissé javíthatatlanul fiatalok is. 

A templom és zsidói 
Mélyebb és általánosabb zsidó kultura hij-

ján templomok és jótékonykodást gyakorló in-
tézmények tartják össze ezeket a zsidókat. 
Persze csak azokat, akikb:n elevenen él az 
-összetartozandóság érzete. Azok, akikről egy 
tekintélyes askenáz zsidó ugy nyilatkozott, hogy 
„sem jó franciák, de legalább rossz zsidók", 
az ideál és magasba törekvés hijján élő asszi-
milánsok, a templomot nem ismerik, a jóté-
konyságot csak annyiban, hogy a kezüket ki-
nyujtóktól nem vonják meg az alamizsnát. 
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A templomokban, amelyeknek eltérő sajá-
tossága a mi templomainktól, hogy nem arabos 
stílusban van az interiőrje, hanem inkább olasz 
reneszánszban, minden látogatásom alatt szép-
számú közönséget találtam. Valahol a galatai 
bankházak utcasorának a végén, egy kapu mé-
lyén, reggel egy spanyol zsinagógára akadtam. 
Csütörtök volt és a hét e napján épugy, mint 
minden hétfőn a vezeklő imákat, a „viddujt" 
mondották. Kis taliszokban, töfilinben áhítato-
san, minden zsivaj nélkül imádkoztak. Többen 
a kis taliszsált fejük fölé burkolták és különös-
nek találtam, hogy több imakendőn hiányzott 
a sötétkék sáv, a Bibliában előirt „töchélet" 
és helyét dúsabb szövésű, fehér vonalak jelez-
ték. A frigyszekrény fölött e szentirásbeli mon-
dat betűi „Tön TD7 '1 "TW = Örökké előt-
tem az Örökkévaló", fehér villanykörtékből. 
Mint minden zsinagógában, a világitótestek itt 
is velencei csillárok voltak. Az egyszerű, de 
Ízléses hímzéssel díszített frigyszekrény előtt öt 
hatalmas e/üst olajtartó csüngött: remekei az 
ötvösművészetnek. Oldalt, a szekrénykörüli 
emelvényen egy kis széken széles ezüsttálca, 
amelyre a tórafel ;lvasás alatt összegyűjtött re-
zeket és nikkeleket kiöntik, hogy a gondnokok 
összeolvashassák és beszolgáltassák az előcsar-
nokban álló Wertheim-szekrénybe. A túlsó ol-
dalon a szószék, amit piros drapéria föd. 

Kamaszodó fiu, aki ez évben töltötte be 
tizenharmadik esztendejét, emeli ki a tóraszek-
rényből a szentírást. Elviszi az asztalhoz, ahol 
a Tóra ezüstjeit és köpenyét leveszik. Akkor a 



fiu magasra emeli a Tórát, széjjelgöngyöliti és 
kitárt kezeivel a község felé mutatja. 

— Vözot hatóra! 
Az egész gyülekezet mint egy ember, szinte 

ujjongva köszönti a pergamentet. Taliszának 
rojtjait kétrét hajtva minden hivő az írásra mu-
tat, amelyből ugyanolyan rendszer .szeiint, mint 
az askenázoknál, olvassák egy-egy szakaszát a 
heti fejezetnek. De a Tóra elé máskép invi-
tálnak, mint mifelénk és az ember spanyolosan 
szertartásos dolgokat figyelhet meg. Akit föl-
hívnak, az meghajlással és kézfogással köszönti 
az előtte felhívottat, ez pedig reverenciával vi-
szonozza az üdvözlést. Mint két diplomata, ugy 
viselkednek. Az idegeneket, akiktől nagyobb 
adományokat remélnek (az ötlirás adomány 
nem tartozik még az elegánsabb gesztusok 
közé), előszeretettel hívják a Tóra elé és ezek, 
ha idegenből jött askenázok, zavarban vannak. 
Magam is igy voltam vele Chaszköjben egy 
szombat délutáni istentiszteleten, ahol egy szem-
üveges, szinte zord képű ember volt elődöm a 
Tóránál. Boldogan üdvözöl, mintha gyermek-
kori barátom lenne, akivel huszévi távollét után 
most találkozik, melegen megfogta a kezemet, 
majd angol lorddá változott át és udvarias meg-
hajlással adta tudtomra irántam érzett egészen 
külünös nagyrabecsülését. 

Kint a templom előtt koldusok gubbaszta-
nak. Életemben ott láttam először cigarettázó 
koldusasszonyt. A spanyol földről magával ho-
zott grandezzával fogta jobbjával a cigarettát, 
mig balját kinyújtotta a piaszterért. 

— Ezt aztán jól csinálja! — mondom. 



És mintha megértett volna, foghegyről visz-
szaszólt valamit. így hangzott: 

— Nekem mondja! 
* 

— Herzl Tivadar — mondom egyik cionis-
tának — épen Törökország révén akarta már 
három évtized előtt megvalósítani a zsidó nép 
függetlenitését. Nem találja különösnek, hogy 
íme ebben az országban a zsidó tömegek alig 
tettek valamit a népi ideálért? 

— Ha a viszonyokat ismerné, nem csodál-
kozna. Abdul Hamid olyan autokrata volt, aki 
a legsúlyosabb államellenes cselekedetnek vette, 
ha alattvalóinak bármelyik rétege politizált. És 
talán tudja az utolsó évtizedek történetéből, 
hogy az önkényuralom idején mit jelentett ez. 
Jelentette a politikus megmérgeztetését és a 
Boszporusba való elsülyesztését. Már Vámbéry, 
aki a zsidó vezért a szultánhoz bevezette, 
figyelmeztette Herzlt, nehogy akár célozzon is 
a török zsidóknak a mozgalomban való rész-
vételére, mert akkor egy második audienciára ne 
számítson. 

De már a háború végén, 1919-ben megin-
dult itt is a zsidó nép újjáéledésének folyamata. 
Dr. Viktor Jacobsohn köré — aki most Genf-
ben a zsidó politikai iroda vezetője, akkor pe-
dig a konstantinápolyi Levante Bank igazgatója 
volt — néhány lelkes zsidó csoportosult. Ezek 
a zsidó népi ideálnak megfelelő atmoszférát 
igyekeztek teremteni a törökországi zsidóság 
körében. Abban az időben Lichtheim és Jabo-
tinszky Konstantinápolyban jártak és az ifju-
törökök francia lapjaiban propagálták az általá-



nos progresszív gondolat mellett a cionizmust. 
Nuri bey és különösen Achmet Hagajew, a tö-
rökországi tatárok szellemi vezére a legnagyobb 
készséggel adtak francia nyelvű lapjaikban he-
lyet a zsidó reneszánsz propagandájának. A 
Nemzeti Alapra való gyűjtés, amire sem Szo-
kolow, sem Wolfsohn régebbi személyes inter-
venciójára nem kaptak engedélyt, most teljes 
erővel megindult. A megszállás idején számos 
cionista egyesület létesült és megalakult Kon-
stantinápolyban a Keleti Zsidók Cionista Föde-
rációja. Rövid idő alatt ötezer szervezett cio-
nistája volt Törökországnak és a XII ik kon-
gresszusra már nyolcezer sékelfizető megbízásá-
ból öt delegátust igazolhattak. Konstantinápoly-
ban két hetilap, a francia „La Nation" és a 
spanyol jiddis „El Nekavé", Ruszcsukban pedig 
az „El Judio" állottak a zsidó eszme szolgála-
tában. Gyűléseket hivtak össze a zsinagógákban, 
ahová valósággal özönlött a zsidó nép apraja-
nagyja. Különösen a szefárd zsidóság lelkese-
dett a cionista gondolatért, ami érthető e töme-
geknél, amelyek zsidó karakterüket neveikben 
és szokásaikban évszázadokon át hűen megtar-
tották. Chaszköjben, Balatban, Ortaköjben és 
Haidar Pasában, különösen Szmyrnában a sze-
fárd zsidók vezettek. Már ugy volt, hogy a 
cionista centrumot Szmyrnába helyezik át, vagy 
Drinápolyba, de mégis Konstantinápoly mellett 
döntöttek, minthogy az angolok és franciák - a 
mozgalom főtámaszai — itt voltak. 

1920-ban a török zsidóság a modern szer-
vezkedésre határozta el magát és tavaszkor ki-
írták az alkotmányozó kongresszusra szóló vá-



lasztásokat. Hetvenöt százaléka a megválasztott 
delegátusoknak cionista volt. Első föladata lett 
volna ennek a gyűlésnek a régi és teljesen 
idejét mult, a szultáni autokráciához igazodó 
régi statutumok eltörlése és egy modern az 
újkor vívmányaival számító demokratikus népi 
szervezet megteremtése. Az uj statútumokat 
minden apró részleteiben kidolgozva, emlékirat 
formajában, a kormány elé terjesztették, amely 
azonban akkor, egyéb elfoglaltsága miatt, nem 
sietett tárgyalás alá venni a zsidókat közelről 
érintő memorandumot. Ott hevert a nevezetes 
írás a külügyminisztériumban akkor is, amikor 
Kemálék nemzeti kormánya jött és ott hever 
ma is. 

— Tragikus lapja a törökországi zsidóság 
történetének — mondotta egy török-zsidó tör-
ténész — hogy éppen ez a kormány, amely a 
szabadságot és széles alapokra fektetett demo-
kráciát fennen hirdeti, a köztársaság, szüntette 
be a zsidóság minden szabadság felé törtető 
akcióját. Nem szervezkedhetünk zsidó népi ala-
pon, semmilyen gyűjtést e célra nem engedé-
lyeznek és a zsidó mozgalom amilyen szép és 
gyümölcsöző igéret volt, ugy elsekélyesedett 
Ennek nem kellett volna bekövetkeznie, ha tör-
ténetesen öntudatos zsidó tömegek fölött ren-
delkeztünk volna. Azonban még idő sem volt 
az emberek nevelésére, még kevésbé az embe-
rek harci készségének kifejlesztésére. 

De azért a török zsidók bizakodnak. Nem 
hihetik, hogy a mai állapotok lehiggadtsága 
esetén ne érvényesüljenek a zsidó népi törek-
vések. Ujabban ugyan a zsidó szervezeti statu-



tumokról történtek a kormány és a zsidó kép-
viseletek között fesztelen megbeszélések, ame-
lyeken azonban olyan módozatokat javasolt a 
kormány, hogy azokat elfogadni egyet jelentett 
volna a jogfeladással és a régi állapotba való 
visszaeséssel. 

A háremhölgyek 
Kemál pasa — igy beszélik Konstantinápoly-

ban — radikális intézkedéseivel Törökország 
modernizálásán tul nagyon is messzemenő cé-
lokat követ. Meg akarja mutatni mindenekelőtt 
az egész muzulmán világnak, mint lehet rövid 
hetek, és hónapok alatt évszázados gyakorlat 
által megszentelt hagyományok gyökereit kitépni 
és rommá dönteni megszokottságok érzelmi és 
filozofiai alapjait. A török bátorságot akarja a 
muzulmán világ elé állítani, a vakmerő lendü-
letet, amivel a lehetetlennek hitt állami ujitások 
egész sora vált lehetővé, elsősorban az állam-
nak a vallástól való elválasztása. Ez ujitások 
révén pedig, főleg azonban a móddal, ahogy 
ezek létrejöttek, Törökország vezeti szerepet 
követel magának a mohamedán Kelet népei 
között. 

Hiányzik az utca képéből a fez és turbán, 
de a reformoknak mégsem egyedül ez a külső 
megnyilatkozása. Jobban hiányzik az utca ar-
culatától a lefátyolozott török nő. 

Egészen nem hiányzik. Talán annyian le-
hetnek, mint a turbános férfiak: a papok és a 
papi funkciunáriusok. Kemál a fátyol viselését 
nem tiltotta el, mégis a legtöbb török asszony 
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fölfedte arcát, amely a íácsos ablakok homályá-
ban fehér maradt és csak a bus, mélytüzű sze-
mek fekete fénye tükrözteti egész teljességében 
a déli asszonyt. Mondják, a csúnya asszonyok 
•elnek még a fekete fátyolhordás jogával De 
van-e vájjon, aki elhiszi, hogy akad asszony 
aki magát csúnyának véli ? Nyilván azok födik 
még ma is le magukat, akikből az állami im-
perativus sem tudta a mélyen befészkelt és ba-
bonás képzetekből táplálkozó vallásosságot ki-
parancsolni. 

A török asszony, aki most még nem hord 
kalapot, hanem fejét selyemkendővel turbánosan 
és nagyon Ízlésesen födi, úgynevezett „bas-
lik -kai, bizony szép és nemesvonalu fajta lá-
rasa nem éppen elasztikus, bokái is inkább 
kiduzzadók, semmint formásak, majdnem min-
den esetben kövérkés, de izmos és nem elhá-
jasodásra hajló. Egészen modernül és finom 
•csinnel öltözködnek, amire van módjuk, mert a 
ruházkodás az egyetlen dolog, ami Törökőr-
szagban (ahol a hus okkája 90-120 piaszter ahol 
a tojás darabja hét lej, egy joghurt huszonöt 
lej és egy alma tiz lej) aránylag elég olcsó, 
hozzávetőleg száz percenttel olcsóbb, mint erre 
mifelénk. 

Sok török asszonyt lehet látni szerecsen nők 
arsasagában; meghitt, bizonyára rokoni viszony-

latban vannak, ugy mennek mosolygós, kacajos 
együttesben. Szerecsen rendőr is van, sőt szá-
mos szerecsen katonatiszt, akit mindig fehérbőrű 
tisztek és soha a maga fajtája társaságában nem 
Játtam. 



Kemál a többnejüséget is eltiltotta. Nem 
ugy, mint nálunk rabbenu Gerson, a „diaszpóra 
fáklyája", aki kilencszáz egynehány esztendő 
előtt Mainzban — bizonyára egy tudós kollé-
gium döntésének igénybevételével — eltiltotta, 
a többnejüséget, holott akkor már, sőt évszá-
zadokkal előbb Babyloniában és Palesztinában 
sem volt divatos közöttünk ez az egészen fö-
lösleges luxus, ami csak asszonyok egymásra 
való fenekedésére volt alkalmas, a féltestvérek 
gyűlölködésére és a családi élet elmérgesitésére. 
Kemál föllépésekor még a gazdagok harom-négy 
törvényes feleséggel rendelkeztek és a lojális-
politikusok rendszerint a szultánoktól is kaptak 
egy-egy kimustrált háremhölgyet örök emlekül. 
Ennek is vége. És ha Törökországban az ellen-
forradalom Dzsavid bej vezetésével lobot vetett, 
ez bizonyára nem a többnejűség visszaállítása 
okából történt. Nagy örömüket a törökök ugy-
liátszik eddig sem lelték ebben az intézményben, 
mert a kormányrendelet a háremek likvidálására 
néhány hetet engedélyezett, de ők, a drága fér-
jek, gyorsan, gyorsan kiválasztották köteles 
életpárjukat és a többieket (képzelhetik, hogy 
egymásba eresztették karmaikat!) szélnek en-
gedték. Elmentek — ha nem volt vagyonuk — 
vagy a szülőkhöz, vagy állásba, elárusitónőnek, 
vagy irodába, de nyilt prostitúcióra nem fanya-
lodtak. 

Táncosnők is lettek belőlük éjszaki lokálok-
ban. A köztársaság évfordulóján egy ilyen he-
Jyen volt szerencsém megismerkedni egy ilyen 
török hölggyel. Egy orosz arisztokrata hölgy 
mutatott be, aki valamikor a cári udvarb n volt: 
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társalkodónő és most itt folytatja ezt a mes-
terségét. 

— Lelkesíti — kérdem a török nőt — ez a 
mai vidámság ? 

— Ne higyje, hogy haragszom a forrada-
lomra — adta vissza nagyon egykedvűn — nincs 
okom a haragra. A férjem elzavart. De amikor 
megtudta, hogy itt vagyok és franciák és néme-
tek szívesen táncolnak velem, azóta egy héten 
legalább kétszer ellátogat és minden alkalommal 
legalább kétszer táncra hiv. És mindig elhárí-
tom valami ürüggyel. 

— Jó érzés, ugy-e ? 
— Jó ? Fölséges 1 Áldom érte Kemált! 

A mecset 
A kíváncsiság, vájjon azok, akik szivükben 

még sem választották el az egyházat az állam-
tól, a vallásos muzulmánok, mecseteikben mi-
képen fájlalják az átkos uj időket, milyen csön-
des formában tiltakoznak ellene, elvitt egy esti 
imára a város egyik legérdekesebb és egyben 
legszebb mecsetébe, Tophaneba. Útközben te-
metéssel találkoztam, jobb török polgárok vit-
ték egy barátjukat az örök fény birodalmába. 
Senki ember szemében könny nem rezgett, va-
lami egészen primitív, félig feketével, félig a 
köztársaság lobogójával lefödött koporsót vit-
tek vagy tizen, elől pedig rikitó színű virágok-
ból font koszorút ketten. Nem gyászos meg-
illetődés ült az arcokon, inkább fatalizmus és 
lappangó öröm, hogy íme egy jobb birodalomba 
Jíisérhetik embertársukat. 



A mecsetnek, amit Kulidzs Ali építtetett 
1580-ban, tágas és árnyas udvara van. Sok 
mosdómedencéje körül a szegénység rajzik. 
írástudók ülnek alacsony, apró asztalkáik előtt,, 
tollaikat rendezgetik, többeknél még lúdtoll 
van, vagy sárgult lapokból olvasnak. Szakállas,, 
komoly férfiak, akik el fognak tűnni néhány 
év múlva. Kemálnak ebben is benne van a 
keze, mert olyan közoktatást parancsolt az or-
szágra, ami tíz éven belül kell, hogy megszün-
tesse török földön az analfabetizmust. 

Minthogy nem első izben voltam mecsetben, 
tudtam, hogyan jöjjek be és hová álljak. Megál-
lottam és n.ztem a széles korongra aggatott 
poharakat, a csoda-szőnyegeket és mozaikot, a 
szószék kecses, aranyozott perzsa kúpját és el-
merültem a papok egymást fölváltó recitálásába, 
amiben benne volt a sziklák öblös visszhangja, 
a vihart megérző sirály kesergése és a fájdalom, 
ami cipruserdők fölött elvonul őszi szél szá-
guldásakor. Akik bejöttek, prófán fövegüket meg-
fordították, vagy fehér kötött sapkával cserélték 
föl, annak jeléül, hogy ott künn csak az állami 
parancsszónak engedelmeskednek, de itt benn 
mindenük, államuk és szivük — Mohamedé. 

A hivek — elég számosan voltak — lebo-
rultak, majd fölkeltek és ujjaikat széjjeltárva, 
tenyerüket keletnek mutatták. Glédába sorakoz-
tak, a gargarizáló énekre mintegy kommandóra 
ismét fölkeltek, levetették magukat, majd föl-
döntúli transzban maradtak, mig végül felbom-
lott a sor. 

Hirtelen az egyik hivő odalépett felém és 
— szeme villogásából láttam — valami szem-



rehányásfélét mondott. De nyomban egy fehér 
munkaköpenyes is odajött és németül megkér-
dezte, idegen vagyok-e. 

— Mit akart a másik? — tudakoltam. 
- Akarta, hogy ön is térdepeljen! Török-

nek nézte és azt hitte, hogy mint nagy kemá-
lista gúnyolódni jött ide. 

Nagyon előzékeny és kedves volt. Ahogy 
kimentünk, elmondotta, hogy a németekkel 
együtt harcolt, ott tanult meg jól németül. Meg-
mutatta a mecset melletti sírboltot, elmagya-
rázta Kulidzs Ali életét és halálát és megmon-
dotta, hogy drogériája van, ahol alku nélkül is 
nagyon méltányosan vásárolhatok. 

— Szép város ugy-e, ez a mi Konstanti-
náp >lyunk ? 
• Amikor elragadtatásomnak adtam kifeje-
zést, sietett hozzátenni: 

— Képzelje csak, mi lesz a jövőben 1 
A droguista minden vallásossága ellenére 

jó kemalistának látszott. Vettem nála egy kis 
üveg kölni vizet. Alku nélkül. 

Chaszköj 
Chaszköjben, a spanyol zsidóság proletár-

tömegei közé mentem egy napon. A galetai 
hidtól jó néhány kilométernyire a tengerbe nyúló 
földsávon fekszik a szegénységnek ez a szánal-
mas tanyája egy leégett katolikus iskola alján, 
amelyről egy épen maradt kereszt mered le a 
zsidókra. Néhány lépésnyire a propeller-állo-
mástól, fából tákolt kávéház, gondoltam, a 
„jobbjait" itt találom. 



De nem itt voltak, hanem a kicsi piacon. 
Gesztenyét, rosszsziníi dinnyét, citromot, pör-
költ török mogyorót árultak, halat és fanyar 
gránátot. Hamálok is voltak, evezősök és mun-
kanélküliek a közeli hajógyárból. Eleinte azt 
hittem, rossz helyen szállottam ki, mert nem 
látszottak zsidóknak. Amikor érdeklődtem a 
rabbi után, vagy húszan körülfogtak és jelekkel 
beszéltünk, mert ezek a spanyol zsargónon és 
törökön kivül egy kukkot máskép nem tudnak 
beszélni. A chachamjuk, rabbenu Ben Atar bent 
volt a városban, előkerítették tehát a kántort, 
aki szíves héber szóval bemutatkozott. 

— Ábrahám Askenázi vagyok és nagyon 
örülök, hogy askenáz-testvérem idejött közi-
bénk. Készséggel állok szolgálatára! 

Megmutatta mindjárt a faburkolatu zsinagó-
gát, amelynek bejárója fölött széles táblán hosszú 
régi irás a zsidó nép óhajáról. Könyörgések és 
halleluják kiemelkedő betűiből meg lehetett ál-
lapítani a templom korát: háromszázkilencven-
három éves mult a nyáron. A zsidók négyszáz-
ötven esztendeje vannak itt. 

— Somré dat Jiszráél, dat Mose bölév vo-
néfes — Izrael parancsait és Mózes törvényeit 
— mondta áhítattal a kántor ur — hiven meg-
tartják. Nyolcszáz zsidó család lakik erre, csupa 
nehéz munkát végző nincsetlen. 

Közölte, hogy azért e szegények is föntar-
tanak egy még szegényebbeket támogató egye-
sületet, aminek „Ohév Salom" a neve és egy 
talmudegyesületet, amit „Cöror Hachajim"-nak 
hivnak. 

Közben nagyon fölgyarapodott a kíváncsiak 
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köre. Kértem Abraham Askenázit, távolítsa- el 
az ide nem tartozókat, mire sajnálattal jelen-
tette ki, hogy ezt nem teheti, mert mind ide-
tartozik, mind zsidó. Mire rámutattam egyikre, 
aki lehetett inkábbjmacedon, vagy gruz, mint zsidó. 
A kántor spanyolul odaszólt neki és közölte 
vele észrevételemet. Indignálódva erre a mace-
dón, vagy gruz fölnyitotta kabátját és kiemelte 
inge fölött lévő imamellényét. Rojtjait össze-
rakta és áhítattal megcsókolta. 

— Tévedtem és bocsánatot kérek! 
— Megbocsátunk, nincs baj. De engeszte-

lésül ime .. . 
Odamutatott a persely felé. 

Sírkövek  és emlékek kőzött 
Zsidók temetője fönt van Cheszkőj sziklás 

hegyei között, a török szegénység utolsó pi-
henője közelében. Távolból látni lehet a mu-
zulmánok terméskőből való jelzőköveit, nagyon 
kevés faragott és fölirásos akad közöttük, a 
legtöbb sir fölött egy a sziklából kihasított 
nyers törmelék fekszik. Sivár, kietlen ellentéte 
ez a temető annak a hatalmas sírkertnek, amely 
odaát a legközelebbi kisázsiai város, Haidar 
Pasa országútja mellett terül el örökké frissen 
zöldelő ciprusok tövében, vagy azoknak a ta-
karos, bekerített apró temetőknek, amikkel 
Sztambul utcáin és terein olyan sürün találko-
zik az ember. Bus, meghitt ölelkezése múltnak 
és jelennek egy gondozott temető, de elhanyagolt 
üres és kietlen életmegvetést panaszolnak han-
tok és kövek. 



Csak, ha az ember a keskeny sziklákból 
kivájt ösvényen föltápászkodik, a közvetlen kö-
zelből veheti észre a zsidó temetőt, minthogy 
itt a kövek rá vannak boritva a mélyen porla-
dók sírhantjára. Halottas ház nincs. Halottak 
megmosdatását otthon végzik és itt már csak 
átadják őket az anyaföldnek. Néhány sir — a 
chachamoké és a módosabbaké — vasráccsal 
van elkülönítve és az élettel meghasonlottak, 
az öngyilkosok épp ugy befogadott vendégek 
itt, mint az életüket jámboran befejezett halan-
dók. Láttam egy öngyilkos ifjú sírját, a leg-
tiszteletreméltóbb helyen, ráccsal bekerítve. A 
kidomborodó betűk terjedelmes strófát sirtak 
el az emberi sors hiábavalóságáról. Közelebbit 
nem lehetett megtudni az ifjúról és tragikus 
esetéről, mindössze azt, hogy Szalonikiből 
származott. A régebbi sírkövek fölirata és szö-
vege héber nyelvű, az ujabbaké spanyol, szo-
morú bizonyságául annak, hogy a héber egyre 
veszendőben van ennél a népnél, amely a hé-
bert és spanyolt a legutóbbi időkig egyaránt 
kultiválta. A szöveg nem áradozik a halott di-
cséretétől, rövid néhány szóban közli az arasznyi 
lét két dátuma között egy földi pálya kiemel-
kedő néhány mozzanatát. Minden sirkő szö-
vege nálunk J"B abreviaturával kezdődik, ami 
két hideg szó kezdőbetűje: pó nitman = itt 
nyugszik. A spanyoloknál lendületesebb két 
szóval nyitják meg a kőbe vésett emléksoro-
kat. ,T3 = boruch hagozér. Áldassék az ítél-
kező. A megnyugvás és beletörődés igéjével 
búcsúztatják az eltávozottakat. És kivétel nél-
kül minden kövön rajta van a hatszögü Dávid-
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jelvény. Emellett persze nem hiányzik a hét-
ágú mönóra, a sófár és egyéb zsidó embléma. 

Lefelé jövet, a temetőhegy alján öreg sze-
fárdot találtam, aki kannájába vizet merített a 
hegyből kibuggyanó forrásból. 

— Nem félnek — kérdem héberül tőle — 
hogy fertőzött helyről jön a viz? 

— Nincs mit féljünk. Azok ott fönt a he-
gyen imádkoznak a lent élőkért. 

— Sokszor kevés eredménnyel! 
— Sohasem lehet tudni, egy-egy csapással 

mi szándékai voltak a Legfelsőbbnek! 
Kezét leöntötte, valami szent igét mor-

mogott és kegyesen ez ég felé emelte mindkét 
szemét. 

* 

A konstantinápolyi zsidók históriájáról essék 
a továbbiakban szó: 

Minden történeti valószínűség szerint a kon-
stantinápolyi zsidó település Byzantium alapí-
tási éveire, vagyis a rendes időszámítás harma-
dik évszázadának végére esik, amikor a görö-
gösen asszimilált zsidóság más nemzetiségek 
társaságában kolóniákat alapit itt. Három év-
századdal későbbi korból már emlékeink van-
nak, amelyek kétségtelenné teszik, hogy Kon-
stantinápolyban virágzó zsidó település volt. 
Amikor pedig Ázsia belsejéből a vitéz szeld-
zsuk-törzs előretört és elfoglalta a későbbi 
Konstantinápoly felé fekvő részeket, szintén 
talált zsidókat, Thráciában, Anatóliában és 
Kisázsia több helyén ahol zsidó gyarmatok mű-
ködtek. 

A törököket fölszabaditóikként köszöntötték 



sokhelyütt a görög kereszténység elnyomatása 
alatt élő zsidók, különösen Brusszában, ahol a 
vallási elnyomatást valósággal külön, önálló 
kultuszként gyakorolták. Konstantinápoly elfog-
lalása után Rabbi Mose Capsali felszólítást 
kapott a szultántól, hogy lépjen be a díván 
(állami tanács) tagjai sorába. A szultánok, kü-
lönösen II. Mohamed valósággal édesitgette az 
országba azokat a zsidókat, akiket szerte a vi-
lágban üldöztek. Jicchak Zarfatti, nagynevű 
talmudtudós a diván megbízásából fölszólította 
a Németországban és Magyarországon élő zsi-
dókat, jöjjenek tömegesen ide, ahol „senkit 
vallása és észbeli különbsége miatt" bántalmak 
nem érik. 

Spanyolországból és Portugáliából valóság-
gal özönlött is a zsidóság és egy jellemző 
följegyzés igazolja, mennyi szeretettel és állami 
gondossággal fogadták őket. II. Bajazid szultán 
az udvari méltóságok előtt egyszer, amikor hí-
rül hozták neki, hogy ujabb nagy zsidó emigráns-
csapat lépett török földre, haragosan kifakadt: 

— Ti bölcs uralkodónak mondjátok Fernan-
dót? Vájjon lehet okosnak mondani azt, aki 
saját országát a zsidóktól megfosztja és bennün-
ket gazdagít általuk. 

Mert az akkor modern fegyvereket zsidók 
hozták be és nagyon is serénykedtek a rob-
bantószerek előállításában. És nem lehet elhall-
gatni, hogy e ténykedésükben nagy szerepe 
volt annak az elkeseredésnek, ami az elüzöt-
tekben élt az elnyomó uralom és zsoldosai el-
len De nemcsak öldöklő eszközök és pusztító 
szerszámok csinálásának készségét hozták, ha-
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nem épitő kulturát. Mindenféle zsidó kézműves 
jött az országba, azonfelül sok tudós, aki kö-
zött a Hamru-család tünt ki. Tagjai generáció-
kon át buzgólkodtak a korszerű tudományok 
terjesztésén. Szmyrnában és Szalonikiben nagy 
zsidó községek virultak kizárólag Spanyolor-
szágból beszivárgott elemekből. 

Később szivárogtak be az országba Európa 
nyugati részéről az askenáz zsidók, akik az 
első időben gazdasági elhelyezkedésüket keres-
ték és ezért szellemi téren, a kultura körül nem 
éreztették ottlétüket. 

Nagy vívmánya volt a szefárd zsidóságnak, 
amikor egy Chalti nevű zsidót II. Szulimán 
(1520-66) „kachija" méltósággal tüntetett ki. 
Chaltinak „zsidók politikai védője" volt a hi-
vatalos cime és ebben a minőségében szabad 
bejárása volt a szultánhoz. Chalti amellett, hogy 
a törökországi zsidóság gazdasági nívójának 
emelésén fáradozott, nagy befolyásával elérte, 
hogy Jeruzsálem és Tibériás falait újra építsék 
nemcsak stratégiai okokból, hanem e két tör-
ténetileg fontos város tekintélyének emelése 
miatt. Ez a zsidó udvari ember legmeghittebb 
tanácsadója volt Szulejmannak és amikor a ke-
resztény országok felől beszivárgott a török 
birodalomba a hir, hogy zsidókat rituális gyil-
kosságért pörbe fognak, fermánt adott ki, 
amelynek értelmében minden ilyenfajta pört 
semmiféle biróság szultáni közbenjárás nélkül 
nem tárgyalhat. Amikor azután a görögök tö-
rök földön is megkísérelték a rituális gyilkos-
ság vádját megcsinálni, ujabb parancsot adott 
ki. Eszerint Ítélkezni ilyen pörökben csak neki 



van joga. Azt jelentette ez, hogy a pör tisztázása 
esetén a rágalmazókat az a büntetés éri, ami a 
gyilkosokat érte volna. Meg is volt ennek az 
intézkedésnek a foganatja, mert Szulejman ide-
jében török földön óvakodtak zsidók ellenségei 
az ilyen eszközöktől. 

Ismeretes a magyar történetből, hogy ami-
kor II. Szulejman Buda alá hozta seregeit, 
a város Josef ben Salomonak adta át a kul-
csokat é§ e zsidó által kért kegyelmet. A szul-
tán kegyesen fogadta a budai zsidóság böl-
csét és érveit, hogy a város lakossága között a 
török katonaság ne pusztítson, elfogadta és 
egyben Josef ben Salomont egykori krónikások 
följegyzése szerint igy invitálta Konstantiná-
polyba: 

— Az a hódító, aki csak földet hódit és 
más nemzetiségeket igáz le, nem sokat nyert, 
ha uj szellemi kincseket nem szerzett uralma 
számára. Szeretném, ha eljönnél udvaromba és 
részt vennél a török birodalom irányításában. 

Josef ben Salomó elfogadta a császári meg-
hívást. Ivadékai Alaman néven még ma is jó-
módban és tekintélyben élnek Törökország és 
a Görögországhoz átcsatolt részek városaiban. 

Kimagasló politikai egyénisége a török his-
tóriának Don József, akit „nászi"-nak, fejede-
lemnek hivott a zsidó nép. Don József már 
Spanyolországban nagy befolyásra tett szert az 
állami életben, miután fölvette a katolikus hitet. 
De szivében zsidó maradt, titokban pedig ma-
rannus testvéreivel gyakorolta a zsidó közösség 
akkori manifesztációit. Joao Miques volt a spa-
nyol neve és unokafivére volt az okosságáról és 
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gazdagságáról hires Donna Grazia Mendeziá-
nak, a kinek menekülnie kellett Antwerpenbe 
Reyna leányával. Don József velük menekült. 
Udvari intrikák innen Velencébe űzték és innen 
hivta a szultán magához Konstantinápolyba, 
ahová a zsidó hitre visszatért Don József ugy 
vonult be, mint egy keleti fejedelem. Kíséreté-
ben ötszázan voltak és hajója vetekedett a leg-
gazdagabb dozsék gályáival. A szultánnak nagy 
tervei voltak vele mindjárt megérkezése után, 
mert általa vizsgáltatta felül azt a haditervet, 
amit Spanyolország ellen és a délafrikai moha-
medánok érdekében készített a török vezérkar. 

A zsidó herceg  országépitő  álma 
Ezúttal pedig szólaltassuk meg a krónikást 

a törökországi zsidó fejedelem Joszéf Hanaszi 
pályafutásáról, anekdotaszerüen, ugy, ahogy 
élete magasra ivelő pályája el vagyon mondva 
több korabeli zsidó és nemzsidó történetirónál 
és mesemondónál. 

A spanyol marannus, aki visszatért ősi hi-
tére egy időben Törökország külpolitikájának 
egyedüli irányitója volt. 

Akkor történt, hogy Musztafa, II. Szulej-
mán legidősebb fia, fellázadt apja ellen. Már a 
lázadás első stádiumában azonban összeesküvő 
társait elfogták és a császár parancsára vele 
együtt az egész konspiráló csapatot kivégezték. 
A szultánnak még két fia volt: Bajazid, harcos 
és fékezhetetlen természet és ennek ellentéte 
Szelim, aki akként készült az uralkodói hiva-
tásra, hogy ugy befelé, mint kifelé a béke je-



gyében fog uralkodni. Bajazid egy második 
összeesküvést kísérelt meg apja ellen. Ő azon-
ban szerencsére elkerülhette fivére sorsát, mert 
Perzsiába menekült. Ám otthon, Konstan-
tinápoly palotáiban megmaradt a rebbellis királyfi 
pártja, amely még mindig aknamunkát folyta-
tott a szultán ellen és aki Bajazid visszatéré-
sét várta. 

Joszéfnek, a zsidó hercegnek ebben a vér-
párával átitatott atmoszférában jutott a legfon-
tosabb szerep. Neki kellett a lázadásra hajló 
pártot elintéznie és egyúttal Szelimet előkészí-
tenie — apja halála esetére — a hatalomátvéte-
lére, ami az akkori időkben nem tartozott a 
legegyszerűbb dolgok közé. Bajazid pártja nem 
tudott a szultán közelébe férkőzni, ezért Sze-
limre vetette ki hálóját. Don Joszéf Nászi ta-
nácsára Szelim egy kisázsiai városba menekült, 
ahol javarészben zsidók laktak és ezek között 
érezte magát biztonságban. Az összekötő ka-
pocs a szultán és a trónörökös között ez a 
Nászi volt, aki mialatt a Bajazid-pártot meg-
győzni igyekezett hiábavaló törekvéseiről, más-
felől Szelimet egyre békülékenységre hangolta 
a rebbellisekkel szemben. Olyan jóviszony fej-
lődött ki a bujdosó trónörökös és a zsidók 
között, hogy Szelim már csak zsidók főztjét 
ette, attól való félelmében, hogy még török 
hívei is megmérgezhetnék. Szombaton soha-
sem kapott friss ételt, minthogy azt a zsidó 
rituálé tiltja. 

Ez a gondoskodás uj cimet hozott Joszéf 
Nászi cimeinek bőséges sorozatába. A császár 



kinevezte „mutafarrikává", vagyis a testőrség 
ezredesévé. s 

A keresztény fejedelmek nagy megdöbbe-
néssel látták hogy egy zsidó diplomata Kon-
stantinápolyból valósággal irányítja Európa 
sorsat. És még nagyobb volt a megdöbbené-
sük, amikor az egész világon hire járt, hogy 
Joszéf Nászi meg fogja alapítani a zsidók or-
szágát — Palesztinában. 

Ám csak a hir volt ilyen nagyhangzásu, a 
teny maga arra szorítkozott, hogy a Nászi 
t i,SZx í«?iÓi m e 8 k a P t a a tibériási tó környékén 
fekvő földrészeket, magát Tibériás városát is 
azzal a hatarozott hatalmi kikötéssel, hogv a 
varosban és környékén csak zsidók települjenek 
le, és hogy innen békés eszközökkel tovább-
vigyek hatalmi szférájukat egész Palesztinába. 
Az erről szóló okiratot a közben szultánná lett 
Szelim és fia Murád Írták alá. A donáció azokért 
a szolgálatokért volt, amiket az anatóliai kis 
városban zsidók tettek a bujdosó királyfinak 

Még Szulejmán idejében Szelimnek az volt a 
kivansaga, hogy Joszéfnek odaadassék Naxos 
és néhány más görög sziget. Azonban akkori-
ban Sokolli nagyvezér intrikái meghiúsították 
ezt a tervet. Szulejman halála után a fiatal 
bzelim egy percig sem habozott és barátját, 
Joszéfel Naxos és más tizenkét sziget szuverén 
hercegévé nevezte ki. 

Ez a szokatlan kedvezés a zsidók irányában 
bizonyos körökben élénk haragot váltott ki, nem-
csak a zsidó herceg irányában, hanem Szeüm-
mel szemben is, akiről azt híresztelték, hogy 



zsidó származású és csecsemő korában becsem-
pészték a szultán egyik magtalan feleségének 
hálószobájába. 

Feljegyzik Don Joszéfről azt az egészen 
zsidó jellemvonást, hogy ő, az egykori spanyol 
marannus Corenellot, egy telivér nemest nevez-
te ki szigetei kormányzójává, azért, mert apja, 
aki Segoviában helytartó volt, a zsidókkal szem-
ben mindig megértéssel viseltetett. 

Joszéf Nászi közvetítette I. Ferdinánd és a 
porta között 1567-ben, Szigetvár eleste után a 
békét és két évvel később a nászi egy a francia 
udvarral szemben fönnálló követelése behajtása 
fejében, jogot nyert arra, hogy mindazokat 
a hajókat, amelyek francia lobogó alatt török 
vizekre futnak, rátehesse kezét és rakományai-
kat lefoglalhassa. A zsidó herceg egészen az 
algiri partokig küldötte ki rendőrhajóit, hogy 
kutassanak francia áruszállitó-hajók után. Sike-
rült is neki Alexandriában három vitorlást 
elfognia. Az árut csak akkor tette szabaddá, 
amikor a francia udvar visszafizette százötven-
ezer tallérból álló követelését. 

Ez a merész eset nemzetközi felháborodást 
idézett elő a keresztény hatalmaknál, akik össze-
fogtak a naxosi herceg megsemmisítésére. Si-
került is nekik megnyerniük erre a célra egy 
elég előkelő személyiséget, a zsidó Daudot, a 
szultán orvosát, aki egykor Josef szolgálatában 
állott és aki több pontból álló vádiratot szer-
kesztett Joszéf ellen. E pontok, ha igazak, 
nemcsak a herceget semmisítették volna meg, 
hanem egészen bizonyos, hogy a Törökország-
ban élő akkori zsidóságot is, minthogy nem 
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kevesebbről volt szó, mint arról, hogy Joszéf 
a pápával, a spanyol királlyal, a florenzi her-
ceggel, a génuai köztársasággal és a többi 
ellenséges hatalmakkal bizalmas levelezésben 
állott és ezeknek kiszolgáltatta a török haditit-
kokat. Daud hamisított okiratokkal támogatta 
ezeket a rágalmakat, amelyek azonban később 
tisztázódtak és természetesen Daud megbünte-
tésével jártak. A szultán száműzte őt Rhodus 
szigetére, ahol a török birodalom politikai bű-
nösei vezekeltek. 

Konstantinápoly hitközségei és rabbijai, 
rabbi Josef Káróval, a nagy kodifikátorral 
élükön, kiközösítéssel büntették a hitvány rá-
galmazót. 

* 

Csak természetes, hogy ezekután Joszéf te-
kintélye megnőtt a szultáni udvarnál és amikor 
a velencei köztársasággal háborús bonyodal-
makba keveredtek, Joszéf irányította ezt a hábo-
rút. ígéretet kapott, hogy abban az esetben, ha 
Cyprust a törökök elfoglalnák, ötet kikiált-
ják Cyprus királyává. A szultán rendelkezé-
sére már készítettek, is zászlókat e felírással 
„Éljen Joszéf, Cyprus királya". 1570-ben meg-
indult a cyprusi hadjárat és a török seregeknek 
sikerült Nikosur városát rohammal elfoglalniok. 
Akkor azonban a hercegnek hírül hozták, hogy a 
•velencei köztársaság a levantei zsidó kereske-
dőkön bosszulja meg magát a török hadaknak 
Cyprusba való betöréseért. Erre Joszéf lemon-
dott a dicsőségről és rábírta a szultánt arra, 
4iogy a csapatokat vonják vissza. 

Később jéviszonyba került a velencei köz-



társasággal és békés uton kísérelte meg, hogy 
a köztársasághoz tartozó valamelyik szigetcso-
port adassék át a zsidóság számára. Szerette 
volna, ha ott azok a zsidók, akik a keresztény 
országok egynémelyikében nem tudtak meg-
gyökeresedni, köztársaságot alakithatnának. Ez 
a terve nem sikerült és akkor belátta, hogy az 
elhanyagolt palesztinai terv életrevalóbb és 
igyekezett a tibériási országalapitási gondolatot 
megvalósítani. 

Itt azonban az ottani mohamedánokkal 
került összeütközésbe. A mohamedánokat a 
velencei kézművesek ügynökei lázították fel, 
attól való félelmükben, hogy Tibériás, amelyből 
Joszéf ipari várost akart fejleszteni, veszedel-
messé válhatik számukra. Hogy mennyire ki-
terjedt Joszéf figyelme mindenre, arra nézve 
legjellemzőbb, hogy Tibériás környékén szeder-
fákat ültetett a selyemhernyótenyésztés előmoz-
dítása céljából. Szövőszékeket állíttatott fel, 
ahol a Spanyolországból importált gyapjút dol-
goztatta fel. 

* 

A zsidó tudományokért különösen lelkese-
dett ez a politikai nagyság, mert Konstantiná-
poly melletti palotájában külön épületet emel-
tetett egy talmudi tanház számára. Neves tal-
mudtudósokat hivatott magához, a legértékesebb 
héber kéziratokat vásárolta és messze földre 
küldött zsidó másolókat, hogy könyvtára olyan 
müvekkel is gyarapodjék, amelyeknek eredetijét 
nem tudta megszerezni. Alapított ezenfelül Kon-
stantinápolyban nyomdát is, tisztára azért, 
hogy ezzel a zsidó kulturát öregbítse. Ő maga 
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is foglalkozott zsidó irodalommal és élete al-
konyán „Bén Porát Joszéf" cimen egyik müvét 
adta ki. A könyv dialektikus módszerrel igye-
kezik bebizonyítani a zsidó vallás etikai nagy-
ságát. 

1574-ben meghalt II. Szelim, akinek fia III. 
Murád már más emberek befolyása alá került. 
Jozséf legnagyobb ellenfele Mohamed Sokolli 
lett, jóbarátja a szultánnak, aki, hogy beigazolja 
vallási elfogulatlanságát, Josef Nászi helyébe 
egy másik zsidót, Silomo Askenázit, javasolta 
a szultánnak, aki Askenázit be is ültette Josef né-
hány méltóságába. Azonban Askenázi, aki noha 
szintén jó diplomata volt, nélkülözte azokat az 
erényeket, amik Joszéf herceget (ezt a cimét 
élete végéig megtarthatta) naggyá tették. 

1579 augusztus 2.-án halt meg. A török 
birodalom zsidósága mélyen gyászolta a kitűnő 
férfit, akinek nagy becsvágya mögött mindig 
egy nemes gondolat rejlett: a zsidók számára 
otthont teremteni. Sokolli a zsidó herceg halála 
után kieszközölte III. Murádnál, hogy koboz-
tassa el a zsidó herceg vagyonát és feleségé-
nek csak annyit hagyjon, amennyit ez hozomá-
nyul kapott. Az asszony a számára meghagyott 
kilencvenezer tallért zsidó célokra osztotta fel 
és férje emlékére egy második héber nyomdát 
alapított. E nyomdából kerültek ki Josef Karo 
iratai. 

íme a nagy külső dicsőség összeomlásával 
egy nagy kultura fénye derül föl, bizonyságául 
-annak, hogy a zsidó értékek csak változnak, 
de el nem vesznek. 

A naxoszi herceg halálával összeomlott ter-



mészetszerüen a libériászi zsidó település és az. 
ezzel kapcsolatos zsidó köztársaság eszméje. 
Halála után ez a nagyvonalú diplomácia is, 
amit Jószéf ragyogó képessége meghonosított a 
porta körül, elsekélyesedett. Slomo Askenázi te-
hetsége befelé, az ország belső politikájának 
irányítására volt inkább alkalmas, semmint külső 
sikerek elérésére. Tudós ember volt, orvos és 
nélkülözte azt a nagyszabású politikai látókört, 
amit Naxosz hercege már a spanyoloknál szer-
zett meg és Velencében kimélyített. Askenázi-
nak egyetlen diplomáciai sikere, hogy az Anjou 
Henrik számára tudta megszerezni a lengyel 
trónt, amelyre Európa minden számottevő ha-
talma igényt tartott. A másik, de ennek már 
semmi köze nem volt a diplomáciához, hogy 
az őrjöngő Murád szultánt, aki egy vesztett 
csatája után fejébe vette, hogy a zsidókat fel-
tűnő fényűzésük miatt egyszerűen kipusztíttatja, 
meg tudta győzni szándéka helytelenségéről és 
a gazdag zsidók kénytelenek voltak vagyonuk 
javát a kapzsi szultánnak átengedni. Báthory 
István Lengyelország királyává való választását 
is Askenázi segítette elő. 

Muraddal a török hadsereg eddigi nagy ex-
panzív ereje megtört és a birodalom hanyatlá-
sával párhuzamosan folyik a zsidók mellőzése, 
háttérbe szorítása, majd üldözése. Mégis évszá-
zadok multán kényszeritettek csak rájuk meg-
különböztető viseletet. 1702-ben adták ki az 
első fermant, hogy zsidó alattvalók sárga papu-
csot nem viselhetnek és lábukat és fejüket csak 
fekete posztóval, illetve bőrrel födhetik. 

Azonban egzisztenciájukban bántódás csak 
54 



1828-ban érte a zsidókat, amikor kiparancsolták 
őket a Validé szultánok mecsetje körüli részek-
ről. Akiknek a mecset közelében háza volt, 
tartozott záros határidőn belül muzulmánnak 
eladni. Ez a rendelkezés a görögöket, akik a 
zsidókban élelmes üzleti konkurrenseiket látták, 
fölbátorította a zsidók elleni rágalmazások uj 
hadjáratára. Mégis tiz évvel később már kijött 
a zsidók egyenjogúságát elrendelő parancs, a 
„le chatti serif". Ennek kiegészítőjét a „lechatti 
umajumot", már csak 1856 ban publikálták. Ez 
biztosítja a zsidóknak a törvény előtti egyenlőségét, 
az életbiztonságot, a becsület védelmét, a szer-
zett és örökölt javak biztonságát, községek ala-
pítását, az adórendszer reorganizálását és az 
általános védkötelezettséget. 

* 

Nem minden külső nyomás nélkül jutottak 
a„ chatti umajum" kedvezéseihez. Albert Kohn, a 
párisi Rotschild-ház megbízásából 1854-ben 
többrendbeli pénzügyi tranzakciót bonyolított le 
a török kormánynál, meglátogatta az országban 
élő zsidókat, méghallgatta panaszaikat és a nagy-
vezir elé állva, javaslatot tett a törökországi 
zsidókérdés megoldására. Javaslatában követelte, 
hogy „mindazon jogok, privilégiumok és az ál-
lam által nyújtandó előnyök, amelyekben a ke-
resztények bármely csoportja eddig részesült és 
a jövőben részesülni fog, a zsidókra is kiterjesz-
tessenek." Albert Kohn ezzel a formulával meg-
jelent Abdul Medzsid szultán előtt is, aki azt 
készséggel elfogadta. 

A görögöket a zsidók egyenjogúsítása még 
vakmerőbbé tette, mint amikor megfosztották 



jogaiktól. Cinikus ravaszsággal rágalmaikat bele-
kapcsolták a damaszkuszi vérvádba, amely 
1840-ben az egész kulturvilágot lázba ejtette 
és amelynek utórezgései itt évtizedek multán is 
élénken érezhntők voltak. Majdnem minden 
esztendőben peszach előtt a zsidók hol Szmyr-
nában, hol Konstantinápolyban a lelki gyötrő-
dések kimondhatatlan poklát voltak kénytelenek 
elszenvedni, mert a görögök állandóan gondos-
kodtak arról, hogy a buta mese és a nyomában 
járó izgalom kirobbanjon egy-egy eltűnés kap-
csán, amit leggyakrabban ők maguk készítettek 
elő. Sok esetben még idejekorán előkerült az 
eltűnt görög fiu, vagy leány, de megtörtént 
1872-ben, hogy Szmyrnában egy tengerbe ful-
ladt és a partra kivetett ifjún a görög pogro-
mistáktöbb tőrszurást ejtettek és ezzel akarták 
bizonyítani, hogy a zsidók vérét csapolták. Csak 
a pogromok lezajlása után derült ki az igazság 
és bekövetkezett a bűnösök megfenyitése, de 
alig ült el ez az izgalom, már 1874-ben Kon-
stantinápolyban rendeztek a görögök hasonló 
vérvádat. Ekkor azonban a török hatóságok 
erélyes közbenjárására és a görög pátriárka 
pásztorlevele nyomán jelentékeny mértékben 
csökkent a pogromláz, amely ezután mindinkább 
eltünedezett. 

* 

A isidó községek organizációját az 1865 
május ötödiki Azisz szultán által jóváhagyott 
fermán szabályozza. Ma is ez a statutum van 
érvényben, ami az akkori viszonyoknak jól meg-
felelt, de amit rászabni a mostani radikálisan 
előrehaladott viszonyokra, szinte képtelenség. 



Jakir Guaron szefárd rabbi készítette a sza-
bályzatot, amely szerint a hitközséget egy világi 
és egy papi tanács irányítja. 

Együtt a két tanács alkotja azt a nagy tes-
tületet, amelyben részt vesznek a török biroda-
lom zsidó hitközségeinek reprezentánsai és amely 
a chacham-basit, az országos főrabbit választja. 
A chacham-basinak, mint a „zsidó nemzetiség 
törvényes képviselőjének" époly szabad bejárása 
van a szultánhoz, mint az örmények és görögök 
egyházi reprezentánsának. Minden község fő-
rabbija a chacham-basi joghatásos ellenőrzése 
alatt áll és minden község teljesen önállóan 
biráskodhatik és joga van ítéleteiben a szabad-
ságvesztést is alkalmazni. 

* 

Szellemi életük a tizenötödik században kez-
dett ébredezni. A spanyol zsidóknak 1492-bert 
való beözönlése megindította a tudományok 
iránti intenzivebb érdeklődést. A további zsidó 
imigráció egyre ujabb szellemi fölfrissülést ho-
zott. A török zsidóság legnagyobb büszkesége, 
Joszéf Káró, a Sulchan Aruch kodifikátora itt 
működött. Mózes Almosnino asztronómus és 
bölcsész, Salom és Joszéf Ibn Verga, a „Sevet 
Jöhuda" szerzője, Ametus Lusitanus orvosi iró, 
Abraham Zacutto történész és Elia Capsali, aki 
Velence történetét és a török dinasztiák históriá-
ját irta meg héberül, végül Jiszrael Nadzsara, 
aki uj kutató módszerekkel gazdagította a tör-
ténettudományt, nemcsak a török zsidóság hal-
hatatlanjai. 

A tizenhatodik és tizenhetedik század telitve 
van a kor szimbolikus és titokzatos romanti-



kájával és a zsidóság tömegei a kabbalában 
élik ki különös képzetektől rajzó lelki életü-
ket. A kabbala heves ellenzői között Joszéf 
Slomo Delmedigó tűnik ki a szefárdok közül, 
mig az askenázoknál Ábrahám Gedalia, Efraim 
Askenázi és Chiszkija de Sylva szereznek hír-
nevet. A tizennyolcadik század kedvezett a tu-
dományoknak, minthogy a héber könyvek ki-
adására több nyomtató műhely állott rendel-
kezésre. 

1846-ban jelent meg Szmyrnában az első 
zsidó újság spanyol zsargonban. Címe : „Puerta 
de Oriente — Kelet kapuja". Ennek nyomán 
vagy harminc újság jelent meg : héber, francia 
és spanyol nyelven. Gabbaj és Dávid Fresco 
(akiről szó volt már) a legjelentékenyebb zsur-
nalisztái a zsidó sajtónak. 

* 

A háborút követő oroszországi események 
Konstantiuápoly felé sodorták az üldözöttek 
ezreit. Először 1918 őszén, a fegyverszünet he-
teiben jelenkeztek az otthonukból kikényszeri-
tett zsidók akik Machno, Petljura és más ukrán 
bandavezérek elől menekültek és egyre sűrűb-
ben elárasztották Konstantinápolyt. Az askenáz 
hitközség elöljárósága, élén H. G. Reisner el-
nökkel megszervezte a segélyakciót és érintke-
zésbe lépett az amerikai Jointtal, amely kész-
séggel sietett az üldözöttek támogatására, és 1923 
októberéig fedezte a komite költségeit, amelyek 
havonta 5—6000 dollárra rúgtak. Az akció fő-
leg a menekülteknek amerikai rokonaikhoz való 
eljuttatásában merült ki, ami nagyjából sikerült. 
A hetvenezer támogatásra szoruló zsidó közül 
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ma már alig hét—nyolcszáz veszi igénybe az 
amerikai és konstantinápolyi zsidóság támoga-
tását. A párisi és londoni United Evacuation 
Comitee vállalja e maradék fölött a gondos-
kodást. 

A „ Messiás" és hivői 
Konstantinápolyban, főleg azonban Szalorii-

kiben ma is él egy szekta, zsidók leszárma-
zottjai, a dönmék (áttértek). Ezek a Sabbatai 
Cövi ködös, nem e világ számára adatott taní-
tásainak követői. Nem egészen mohamedánok, 
de félig sem zsidók és szertartásaikat titkos gyüle-
kező helyen gyakorolják. Pontosan meg tudtam, 
kik állanak a szekta élén. A Baldzsi fivérek 
odaát Sztambulban, Hallil Ali és Dil Bersa, a 
legnagyobb török textiláru kereskedők, Musz-
tafa Sámli és még néhányan, nem is többen 
tizenhárom—tizennégy családnál. Jómódú em-
berek, akik pap nélkül, egymásközött intézik 
el rituáléjukat és valahogy mégis üdvözülnek. 
Sokat áldoznak a kulturára, svájci tanerők ok-
tatják gyermekeiket világi ismeretekre, mig lelki 
ügyeiket, mondom, valamelyik jóhangu és jó-
beszédü hivőtársukra bizzák. Fiúgyermekeiken 
nyolc—tiz éves korukban végeztetik a cir-
kumciziót és csak egymásközt házasodnak, ami 
esetenkint erős testi és lelki degeneráltsággal 
bosszulja meg magát az ivadékon. Legtekinté-
lesebb közöttük Kiazim Emin dohányárugyáros, 
akinek vagyonát csekély harminc millió angol 
fontra taksálják. Gyárai vannak Münchenben, 
több svájci városban, Bulgáriában és Hollan-



diában. Newyorkban a Standard Tabac Corpo-
ration részvényeinek kilencven százaléka az 
övé. Állandó lakhelye vagy Nizza, vagy Bécs, 
ahol a háborút követő évben megvette műkin-
cseivel együtt a hires Taussig-villát. Ennek 
egy részét imaháznak rendezte be a kisszámú 
Bécsben élő szektáriusok számára és azoknak, 
akiket üzleti utjuk átvezet az osztrák fővároson. 
Kiazim Emin nem igyekszik magát hiressé 
tenni adakozásai, vagy alapitványai által, de 
azt mondják róla, hogy a gyáraiban alkalma-
zott embereket a munkaidő és javadalmazás 
tekintetében, tüntetésképen valamivel a többi 
hasonló üzemeknél foglalkozók életstandardja 
fölé emeli. Teszi pedig ezt azért, hogy önma-
gát és alkalmazottjait figyelmeztesse saját pá-
lyafutására, amely kezdődött harminc egy né-
hány esztendő előtt egy sztambuli cigarettagyár 
munkaasztalánál. Két éve, hogy a cigarettaki-
rály három évtizedes munkajubileumát ülte és 
erre az alkalomra Svájc egyik legrégibb és leg-
jobb óráit gyártó óragyárában a cégjegyzők és 
kiválóbb munkavezetők számára kétezer arany-
órát rendelt. 

— Hiszen — mondotta — stílusosabb lett 
volna arany cigarettatárcákat ajándékozni ne-
kik. De én az órával a pontosságra és munka-

fegyelemre akarom fölhívni a figyelmüket. Milyen 
morális vonatkozása lehet az olyan luxuscikk-
nek, mint a cigarettatárca? 

E dúsgazdag ember — a hozzá közelállók 
mondják — a legboldogtalanabbak egyike. 
Egyetlen fia van, egy a dönmék szektájából 
származó nőtől és ezen a fiún az „innzucht" 
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átka beteljesedett. Testileg és pszichikailag visz-
szamaradt ez a fiu. 

Az uj nemzeti rezsim Törökországban nyilt 
színvallásra késztet minden nemzetiséget és ez 
az államelv a dönmékre nehéz napokat hozott. 
Kemálék azt mondják, mohamedánoknak csak 
azok a fajok vallhatják magukat, amelyek át-
vették egész tömegeikben az izlámot és pedig 
föntartás nélkül. Zsidó származású fél-mohame-
dán szektának semmi keresnivalója az uj Török-
országban. Ennélfogva ' Szmyrnában és Anato-
lia és Thrácia egynémely városában a hatósá-
gok üldözik a dönméket és ujabban Konstanti-
nápolyban is állandó zaklatásoknak vannak 
kitéve. 

— Vissza a zsidó religióba! — ez most a 
jelszó és könnyen meglehet, hogy a következő 
„Tiseo bö áv" napján ők is, a dönmék, a zsi-
dókkal egyetemben saruiktól megfosztottan jön-
nek a templomba gyászolni Jerusolájim pusztu-
lását, holott ez a nap az ő legörömösebb ün-
nepnapjuk volt. 

Minthogy szektájuk megalapítójában, Sab-
batai Cöviben ők a fölkent megváltót, Mosiach 
ben Dávidot hitték és imádták. 

Sabbatai Cövire a zsidó história megszé-
gyenítő emlékek kapcsán és gáncsos kitételek-
kel emiészik meg. Az alábbiakban nem lesz 
szó e különös és érdekes embernek bármily 
álláspont szerint való értékeléséről, inkább 
mint figyelmet érdemlő kortünetről szeretnék 
foglalkozni vele. Soha Sabbatai Cövi személye 



és fellegekben járó tanításai át nem idegződ-
tek volna a keleten élt zsidó tömegek érzés-
világába, ha akkor egy okosan kitervezett és a 
lehetőségek birodalmába tartozó cél felé muta-
tott volna a zsidó fejlődés. De ennek a férfiú-
nak a föllépése összeesik a török birodalom 
hanyatlásának a korával, amikor bűnbakot ke-
resett mindenki, aki hatalmát féltette attól a 
népharagtól, amely kirobbant egy vesztett há-
ború, egy megfékezhetetlen epidémia vagy egy 
nemzeti katasztrófát okozott földrengés nyomán. 
Legközelebbi bűnbak a zsidóság volt, ez a 
földjét vesztett, országról-országra dermedt lé-
lekkel vándorló nép, amelyet a vendéglátó ha-
talom körülforgatott és tarkótól talpig jól meg-
vizsgált, vájjon akár okossága, akár pénze, 
akár munkatevése alaposan kizsákmányolható 
lesz-e. Ha baj volt, akkor arra kellett a zsidó, 
hogy rajta vezettessék le, a vérén és tiszta 
családi otthonán, a gyűlölet vak brutalitásait. 

Ilyen közállapotok voltak Sabbatai Cövi 
föllépésekor. Háromszáz esztendeje mult épen 
tiseo böáv napján, hogy Izmirben világra jött. 
Apja — egy angol kereskedelmi ház levantei 
ügynöke — gazdag és tekintélyes volt és fiát 
gondoktól mentesen taníttatta Josef Eskafa 
szmyrnai rabbi tanházában, ahol a frisseszü 
és rajongó szívű ifjút Lurja magyarázata sze-
rint avatták bele a Zohár olvasásába. A tizen-
hároméves, sudárnövésü, magas homlokú és 
tüzes szemű barna ifjú reggelente lelki tisztu-
lásokban gyakorolta magát, ami abból állott, 
hogy télvíz idején is megfürdött a tengerben 
és fürdés után kabbalisztikus hálaimákat da-
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lolt. Öblös, érzéki énekével pedig átharsogta a 
lenger zúgását. 

Fiatalon házasodott. De feleségéhez ujjal 
hozzá nem nyúlt, mert már tizenhétéves korá-
kan érezte magában, hogy isten jegyese és ki-
választottja. Az asszony elvált tőle. Másodszor 
is megnősült abban a meggondolásban, hátha 
az uj nő isteni tisztaságában és áhítatában 
méltó lesz hozzá, de ebben is csalódott és újra 
elvált. Aszkétizmusa, a szokatlanul gyakori bőj-
tölések és hogy az asszonyban addig kell vá-
logatnunk, amig nem jő a lelkiekben teljesen 
harmonizáló hitves, elhajlást jelent a zsidó föl-
fogástól, amely azt mondja: az emberi lélek-
ben az érzelmek és fogalmak szent káosza 
uralkodik, mi magunk pedig kölcsönös akarat-
tal és megértéssel kikristályosithatjuk ebből a 
káoszból azokat az elemeket, amik alkalma-
sak az egymásratalálásra. 

Húszéves volt és már a tömegek isten kül-
döttjét látták benne. 

* 

Apja gazdagságából kitellett fényűző udvar-
tartásra, de ő maga egyszerűen élt, szombaton 
fehér gyolcsruhát öltött, a hét legtöbb napján 
étlen-szomjan borult a könyvek fölé, hogy a 
Zohár egy-egy rejtett mondásának értelmét meg-
találja. Megejtő szép daLkkal dicsőitette istent, 
a Végokot, a Megfoghatatlant, a szférák ural-
kodóját. Huszonkétéves volt, amikor a hivek 
rajongása és a maga elhivatottságának érzete 
megszédítette. Isten teljes nevét, Sabbatai 
Cövi — ahogy azt engesztelő napokon csakis 
a főpap tehette a szentélyben, a frigyszekrény 



előtt — ünnepélyes alkalmakkor a hivők félelme-
tes hallgatása közepette kiejtette. 

Még a kabbala felé hajló tudósok is blasz-
fémiának tekintették ezt és az „istenkáromlót" 
maga Szmyrna tudós szentéletü rabbija, Joszéf 
Eskáfa, aki Sabbatai Cövl mestere volt, ki-
átkozta. Ez megdöbbentette a tömegeket. A ra-
jongók visszavonultak elmélázva a szép emlé-
keken, amikor szombaton, estszürkületkor isten 
kiválasztottja áhítattal hajolt a tányérjáról föl-
meredező halszemre (a hal nyitott szeme az 
örök isteni előrelátást és gondoskodást jelké-
pezi) és bánatos, a sziveket átrezgő hangon 
búcsúztatta Szombat szent királynőjét. 

Sabbatai Cövi nem hódolt be a tudós rab-
bik átkának és nem ingatta meg elhivatottságá-
ban az sem, hogy istenitői, akik boldogok vol-
tak, ha szombati fehér ruháját csókolhatták, 
most ugy kerülték, mint egy bélpoklos!. Szmyr-
nából tehát néhány olyan „hívével", akik fize-
tett udvartartásához tartoztak, átvonult Konstan-
tinápolyba. 

A Boszporuson épült világvárosban az élet 
bizonytalanságában megkábultak, a szédelgők 
és jóhiszeműek odasereglettek köréje és Balat-
ban, egyik zsidó külvárosban ütötte föl udvar-
tartását. Abraham Jochini, egy vándorló prédi-
kátor, pompás szónok és minden hájjal meg-
kent kalandor akadt útjába. Sabbatai Cövi to-
vábbi sorsára ez a találkozás adott indítékot. 
A ravasz ember gyorsan és alaposan kiismerte 
a helyzetet és tudta, hogy Sabbatai Cövi hír-
nevét milyen könnyen ki lehet a saját jarára 
aknázni. 



A messiás „hitvesei" 
Nézzünk körül és mindennapi életünkben 

tapasztalhatjuk, hogy egészen kis látókörű és 
koncepció nélküli emberek, ha tömegek romlott 
izlése, vagy konjunkturális kedvezések révén 
hírnévre tesznek szert, milyen nagyradagadt 
önérzettel járnak föl és alá ezen a világon. 
Nézzük a színészt, vagy politikust, vagy a di-
vatos irót, aki a tömegek nyers indulataihoz, 
vagy pillanyatnyi lelki fölborultságához megta-
lálja a rikító színeket, a kölcsönvett lendület gesz-
tusait, nézzük csak, hogy ezek az urak önma-
guktól mennyire el vannak ragadtatva 1 Hírne-
vük nem belső elmélyülés, sem edzett akarat 
velejárója és mégis mindegyikük a magasabb-
rendüség tógáját ölti fel. 

Mennyivel indokoltabb volt Sabbatai Cövi-
nek a saját elhivatottságába vetett hite. Istenes, 
testi és lelki tisztulásokat folytató ember volt 
és csoda-e, ha megszédült és őszintén hitt ma-
gas elrendeltségében, amikor jött a számító, 
pénzre éhes prédikátor és hozott neki egy sár-
gult pergamenét. 

— íme — mutatta Jochini a leesett állu 
hivek előtt — a part egyik sziklás barlangjá-
ban, esti sétáim alatt találtam. Épen egyik 
Ábrahám ősünkről szóló bibliai idézetre gon-
doltam, legközelebbi prédikációm vezérgondo-
latára, amikor a sziklából kiáradó éles fehér 
fény megzavart. Bementem és egy sima kő 
tetején piros fénykoszoruban találtam az irást. 

És elolvasta a héber szöveget: 
„Negyven esztendeig sziklák és barlangok 



lakója voltam, én Ábrahám, aki vagyok leszár-
mazottja Semnek és Arpachsadnak és Selának 
és Évernek és Pelegnek és Reunak és Szörug-
nak és Nachornak és Terachnak. Apámmal 
végigvándoroltam számos országot, de a kál-
deusok földjéről ide menekültem, miután atyám 
letelepedett Kanaán országának kapujában, 
Charanban. Idők végtelenjébe engedtetett bele-
látnom és tudomást vettem, hogy a világ meg-
teremtésétől számított 5396 ik évben meg fog 
születni a messiás, kinek neve Sabbatai. Porba 
fog hullani előtte a nagy sárkány és fegyver 
nélkül fogja megvívni Izrael harcait". 

Sabbatainak passzivitásokra, böjtre és isten-
meglátásra beállított jellemét e pergamentes 
tanúbizonyság megszilárdította. Fokozottabban 
többet sanyargatta a testét, lelkét pedig imák-
kal és Zohár-magyarázattal egyre kristályosí-
totta. Egyben azonban külső pompát is akart 
látni mâ a körül, ahogyan fölkent királyokhoz 
illik és megnagyobbított udvartartásával átvo-
nult a spanyol zsidók egyik legnagyobb cen-
trumába, Szalonikiba. 

* 

Szalonikiben a kabb3lisztikus rajongás mellett 
az okoskodó talmud izmus uralkodott a lelkek 
fölött és az udvartartás fénye és pompája nem 
tudott mindenkit megszédíteni. Fölényes guny-
nyal aposztrofálgatták a talmudisták azt az 
eszeveszett cikázást, amit a Sabbatai-hívek 
véghezvittek, hogy a mesternek és megváltónak 
ujabb rajongókat toborozzanak, viszont a kab-
balisták feneketlen megvetéssel és egyben fáj-
dalmas sajnálkozással gondoltak a túlsó tábor 



„ep;kureusaira", akik „nagy álokosságukban el-
kárhozni fognak és haláluk után ki tudja, há-
nyadik átváltozásban (gilgul) fogják csak meg-
pillanthatni az örök Fényt" — ahogy azt egy 
Sabbatai-hivővé változott talmudista irta vala-
melyik responzu mában. 

— Hol hagyta a feleségét? Éihet-e igaz 
zsidó férfiú asszony nélkül, a Biblia törvénye 
ellenére? 

E kérdésben sok ellenpropaganda rejlett. A 
házassága zsidóknál mindig is belekapcsolódott 
a vallási életbe, Sabbatainak tehát az általános 
zsidó igazság szerint házasnak kellett lennie. 

Hamarosan azzá lett, de nem e földről szár-
mazó asszonyt vett magához hitvesül. Képlete-
sen már hároméves korában, amikor tanulni 
kezdett, eljegyezte magát a Tórával és ime 
most összeházasodik vele! Baldachin alatt, nagy 
ujjongások és Zóhár és zsoltár-ének közepette 
hoztak egy ezüsttel díszített, bíborba öltözött 
Tóra-pergamentet a nagytemplomból és Sab-
batai házassági rítus szerint egybekelt a Tó-
rával. 

Ebből azonban nagy kavarodás támadt ma-
gában a hitközségi vezetőségben. Ki adott en-
gedélyt, hogy a Tórát ilyen eszelős célokra 
fölhasználják? Ki merészelte földíszíteni, ki ki-
emelni, ki elvinni utcán át a Könyvek Köny-
vét ? A rabbikból álló zsidó községi bíróság, a 
„bét din" e kérdések alapján indította meg a 
vizsgálatot és maguk a kabbalisták is ráesz-
méltek ennek az eljárásnak az igazságtalansá-
gára és helytelenségére. Vezeklő szándékkal 
jelentkeztek a rabbik tanácsánál és esdve kér-



tek büntetést maguk ellen. Aki kiemelte a Tó-
rát, tiznapi böjttel és napi legföljebb két órai 
alvással akar bűnhődni, aki az ezüstpajzsot és 
a csöngettyüs kupakot helyezte a fogantyúkra, 
vállalkozott, hogy Rachel sírjához, a Szent-
földre gyalog zarándokol, aki pedig táncos lé-
péssel vitte a Tórát, — gazdag kereskedő — 
utolsó fillérjét jótékony célra áldozta föl és ő 
maga szolgai munkát akart végezni a bet din 
körül legalább három esztendeig. 

Az alázatos önbüntetés döbbenetes példája 
a lelkeket lehűtötte Sabbatai Cövi irányában. 
Menekülnie kellett Szalonikiből. Szűkebb tábo-
rával és rendületlen hitével, hogy ő a Dávid 
ágyékából származott fölkent és félreértett zsidó 
király, Kairóba utazott. 

* 

Lehanyatlott csillaga itt újra földerült. Ra-
fael Joszéf Chelebi, az egyiptomi zsidóság nagyja, 
állami adóbérlő és a pénzverő-intézet főmestere, 
odaállott az üldözött „messiás" mellé. O maga 
kabbalisztikus életet élt, böjtölt, mereven betar-
totta a tisztálkodások szigorú rendjét, a nap 
nagy részében tanult és költségén ötven talmu-
dista búvárkodott a szent iratokban. Lelki ro-
kona és eszmetársa volt Sabbatai Cövinek, 
akit ajánlólevelekkel látott el és minden jó pa-
lesztinai zsidó hivő megkülönböztetett figyel-
mébe ajánlott. 

Sabbatai ugyanis a Szentföldre vágyott, 
nyilván azért, h >gy az itteni zsidóság melléje 
állásával kint a diaszpórában élő zsidókra er-
kölcsi nyomást gyakorolhasson. Jeruzsálem zsidói 
jórészt szintén kabbalatisztikus világnézletet val-
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lotlak és Sabbatai nemcsak anyagiasságot meg-
vető életmódjával imponált nekik, hanem főleg 
a kabbala elméletében való nagy járatossága 
révén. Tekintélye módfölött megnőtt a Szent-
földön akkor, amikor a nagy nyomor megvizs-
gálására a zsidólakta sikátorok között szemé-
lyesen járt el. És az Ínségesekhez igy beszélt: 

— Az Ur küldött hozzátok, nehéz nagy ba-
jaitok pillanatnyi könnyítésére. Lengyelország-
ban élő testvéreink, akik eddig támogatták az 
itteni jisuvot, most bizony nagyobb szűkös-
ségben és bajban vannak, mint ti magatok, 
mert a Chmelnicky bandák szellemében sanyar-
gatják őket. Ki tudja, meddig tart az átok! 

— Rabbi, — szólt közbe egy aggastyán — 
neked, az Ur küldöttjének ezt pontosan tudnod 
kellene! 

Az udvaroncok csapata lepisszegte a tamás-
kodó öreget, de Sabbatai maga mellé kérte és 
igy szólt: 

— Igazad van, tudnom kellene és tudnom 
adatott. Az átok addig tart, amig saját magatok 
körében élni fognak olyanok, akik bennem és 
küldetésemben kételkednek. 

Aztán maga mellé intette „kincstárnokát" és 
kiadta a parancsot a pénzek kiosztására. A 
mohó szegénység rávetette magát az alamizs-
nára és a szikkadt torkú emberek lázasan har-
sogták : 

— Tösua! Üdv neked és élj örökké Messiás, 
Dávid királyunk fia! 

* 

Elhagyta Palesztinát, hogy támogatást kér-
jen bőkezű barátjától, a kairói Rafael Chelebi-



tői az Ínséges jeruzsálemiek számára És e jó-
tékonykodó munkája közben szerelmes lelt. 

A Ctimelnicky-vérengzések idején Nemirow 
városában egy pogromokban elárvult hatéves 
leányt az apácák magukhoz ragadtak. A gyer-
mek látta az öldökléseket és a szülők halál-
vivódását, ami a zsenge emberpalánta lelki fej-
lődését megbolygatta. Egy alkalommal a zsidó 
temetőben találták egy szál ingben a kis Sá-
át, dideregve apja sirja felett. 

— Eljött apám — mondotta a körülállók-
nak — eljött hozzám álmomban, megragadott 
és ide hivott I Vájjon mit akar velem ? 

Ujjak szorításának piros nyomait mutatta a 
hátán, a zsidók tudták, hogy az eszelős árvát 
megkínozták a kolostorban. Sietve felöltöztették 
és eljuttatták Amszterdamba, ahol egyik a pog-
romok elől menekült fivére élt. De a felzaklatott 
idegzetű teremtés nem birta egy helyen, város-
ról-városra vándorolt, így jutott el Itáliából 
Kairóba. Az akkor tizenötéves, egzaltált és 
nem is hajadoni életmódot folytató leány 
Sabbatait megismerni kívánta. Ellenállhatatlan 
erői az idegéletnek nagy távolságokból is egy-
máshoz sodorták a két embert, Sabbatai fele-
ségül vette a fiatal perditát, Hosea prófétára 
támaszkodván, akiről irva vagyon: „Először 
igy szól az Ur Hosea által és mondá oz Ur 
Hoseának: Menj el, v.gy feleségül magadnak 
egy nyilvánvaló paráznát és nevelj fiakat a pa-
rázna asszonytól. Mert paráználkodva paráz-
nálkodott e föld, ahelyett hogy követné az 
Urat." 

A krónikások szerint a nagy lakodalomra, 
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amely Chelebi házában zajlott le, tizenhétezer 
idegen jött a világ minden részéből dus aján-
dékokkal. Ez ajándékok javarészét Sabbatai a 
jeruzsálemi Ínségeseknek küldte és amikor ennek 
hire bejárta a világot, Sabbatai maga mellett 
tudta majdnem az egész zsidóságot. 

Ám ekkor szent és rajongó hitének tiszta-
ságát fölkavarta az önteltség ördöge. Sabbatai, 
aki eddig a messiási elhivatásának hitéből élt, 
hitvest vett maga mellé, testiségben lángoló 
asszo.iyt. 

És ezzel rájutott az örvény lejtőjére. 

A „messiás" hitehagyása  és halála 
Verhetetlennek tudta magát. Mert amikor 

szűkebb hazájába, Szmyrnába visszatért, az el-
űzött eretneket ugy fogadták, mint egy fölsza-
badító fejedelmet. 1665 ben zsidó újévkor sofárok 
harsogása közben Sabbatai Cövit messiássá kiál-
tották ki, aminek rendezésében nagy része volt 
Sabattai befolyásos családjának, főleg Sámuel 
Primónak, a „messiás" r gilis és nagy szervező 
képességgel felruházott sógorának.) 

A rabbik és a tudósok kollégiuma átkot 
mondott Sabbataira. Akkor azonban minden 
hatalom a rajongóknál összpontosult és nem 
volt nehéz a tiltakozó tudósokat elnémítani. 
Tizenöt év előtt Sabbatainak kellett menekülnie, 
most ő űzte ki ellenfeleit Szmyrnából. És las-
san behódoltak neki a tudósok is. Neves tör-
vénytudósok, mint Chr-jim Benvenisti, a „Kö-
neszet Hagdola" cimíl mű szerzője, Isak Aboab 
és Benjámin Muszafia kiváló filozófusok nevük 



tekintélyévei hirdették Sabattaiban a fölkent 
zsidó uralkodót. Amszterdamban a héber nyom-
tató műhelyekben éjjel-nappal készültek a kab-
balisztikus imakönyvek Sabbatai és Dávid ki-
rály fára metszett képmásával és a templomok-
ban a legelőkelőbb és tartásukban is tiszteletre-
méltó spanyol zsidók zeneszó mellett táncoltak. 
Londonban az a hir járta a zsinagógákban, 
hogy az északskót vizeken megjelent egy ár-
bocos hajó, amelynek vitorlái és kötelei hófehér 
selyemből voltak, matrózai héberül beszéltek és 
fehér selyemzászlóján e fölirat ujjongott: „Jisz-
rael tizenkét törzse". 

A hazavágyódás fakasztotta ezeket a képze-
lődéseket és a kor és minden idők legtárgyila-
gosabban gondolkozó filozófusa, Baruch Spi-
noza is annak a vélekedésének adott kifejezést, 
hogy a zsidók fegyvertelen fölkeléssel, termé-
szetes uton is visszaszerezhetik Sabbatai Cövi 
utján egykori országukat, Palesztinát. 

* 

Visszafoglalásra Sabbatai Cövi hatalmas tá-
borából alig-alig gondolt valaki. Csodákkal 
odajutni, ez a varázslatos idegzsongás ülte meg 
a csontokat, az akarat inai azonban elpetyhüd-
tek. Szociális fölépítésében a zsidó nép két ré-
teget ismert: a városokba zsúfolt alkalmi 
egzisztenciák egymásból élő, gyökértelen nap-
számosait, tengődő, sok helyütt a céhek szük-
keblüsége miatt szinte földalatti munkát végző 
kisiparosokat, kisárusDkat, pénzváltókat, koldu-
sokat. Másfelől — de ez a csoport elenyészően 
kicsiny volt — a nagykereskedők, a meggazda-
godott szállítók és a tudósok rétege állott, de 
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ez sem érezte lába alatt azt a biztonságot, ami 
meleg érzelmi szálakkal az országhoz kapcsol-
hatta volna. A fejedelem és a várúr, a magisz-
trátus és a rablólovag ezeknek a pénzén hozta 
rendbe a lehető legönkényesebb módon anyagi 
zavarait. 

Sabbatainak voltak ugyan emisszáriusai 
mindenfelé, ahol zsidók éitek, de nem volt 
szüksége rájuk. Mint futótűz ugy terjedt mes-
siási hire és tekintélye. Annyira, hogy amikor 
a Zsidóország pusztulásának emlékére beveze-
tett egyik gyásznapot, tébét hónap tizedikét, 
ünneppé proklamálta, a zsidók jóval az ezt el-
rendelő irás megérkezése előtt mindenütt tánc-
vigalmakkal örültek a „göulának". 

Ám a nagy örömnek ez az intézményesítése 
fölkeltette a konstantinápolyi porta figyelmét a 
Sabbatai rumlira, amivel eddig nem sokat tö-
rődtek és a szegénység farsangjának nézték. 
Most föleszméltek és a szultántól parancs jött 
a szmyrnai kádihoz, hogy Sabbatait azonnal 
hajóra ültessék és hozzák felelősségrevonás 
okából haladéktalanul Konstantinápolyba. 

Az asszony tanácsára Sabbatai fejedelmi 
pompával és nagy kísérettel indult a Boszpo-
rus felé. Azt hitte, a szultán előtt tekintélyt 
szerez, ha gazdagságát mutatja, azonban alig-
hogy partra lépett, a fogadására kirendelt pasa 
a nagy tömeg szemeláttára arculülötte. 

— íme — szólt Sabbatai és odanyújtotta 
másik arcfelét — ide is mérj egy ütést, effen-
dim. Isten rendelése ez, az ő küldöttje vagy! 

Ezrek torkából szakadt föl erre a jelenetre 
a tüntető lárma: 



— Éljen a fölkent király! 
Musztafa vezér elé kisérték, de akkor már 

a mohamedánok is nagy rokonszenvvel beszél-
tek róla, ugy, hogy az idegen fejedelmeket 
megillető tiszteletadással fogadták. Törvényt 
ülni nem mertek fölötte, de szabadon sem 
bocsátották és először az adósok börtönébe 
helyezték, majd kivitték Abydos erődjébe, a 
Dardanellákra, a lehető legnagyobb mozgási 
szabadságot biztosítva neki és kíséretének ezen 
a helyen. 

Sára tanácsára itt a peszach előtti napon 
istenáldozatot mutatott be, levágatott egy bá-
rányt és azt mint ősidőkben az ősországban, bib-
likus szertartások közepette szűkebb körnveze-
téhez tartozó embereivel elfogyasztotta. És az 
asszony megmagyarázta neki, miért volt erre 
szükség: 

— Ha majd a szultán megfenyíteni akarna 
téged, vagy kötél által akarna elpusztítani, hogy 
akkor mondhasd: íme én itt a diaszpórában 
alapítom meg Erec Jiszráélt és itt hozom vissza 
a próféták napjait. 

* . 

Igy vagyon ez megírva egy spanyol-zsargon 
zsebkönyvben, amely néhány évtizeddel az ese-
mények után mondotta el szájhagymányokra 
támaszkodva Sabbatai életét és kalandjait. Es 
e könyvnek van egy figyelmet érdemlő része, 
amely naivul elmondja, miként folyt le 1666-
ban két héttel ros hassanna napja előtt Sabba-
tainak a szultán előtti audienciája. 

Mielőtt fölkészült volna a császári kihall-
gatásra, — irják — tanácskozott Sárával, ama 
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kéteshirü növel, akit feleségül vett. Sára egyre 
csak arra figyelmeztette, vigyázzon, nehogy 
egyszer is elszólja magát! Nehogy mondja, őt 
az Ur azért választotta ki, hogy most vagy 
egykor elvigye Izrael gyermekeit az ő orszá-
gukba, Palesztina szent földjére. Mindig csak 
mondja, ő Palesztinába csak azért ment és 
azért akar menni, hogy a szegényeket pénzzel 
segítené. 

Béjöve pedig a szultán palotájába, már ott 
várakozék reá Küprüli nagyvezir egy Wanni 
nevü törők törvénytudós, akit muftinak nevez-
nek és Didón izlám,'az vallására áttért zsidó or-
vos, a portánál nagyon kedvelt férfiú. 

És ez utóbbi mondá Sabbatainak, félrehiván 
őt egy külön szobába. 

— Ha drága a magad élete, ugy ne féltsd azt, 
hiszen hited szerint odaát annál nagyobb fény 
jut osztályrészedül. Ám itt szó vagyon arról, 
hogy ugy te, valamint mindazok, akik benned 
hivének, papok és az utca egyszerű emberei 
kardélre hányatnak, ha föl nem veszed a tur-
bánt és át nem térsz Mohamed vallására. 

Sabbatai elsápadt e szavakra. 
— Inkább meghalok! 
— Tudod-e fönt vállalni százezrek mártír-

haláláért a felelősséget? 
Sabbatai tétován nézett maga elé, majd azt 

a kívánságát fejezte ki, hogy szeretné e dolgot 
megtanácskozni Sárával. Erre adtak neki három 
órai időt, de egy fél óra múlva már visszatért 
és amidőn a szultán elé került, nyugodt és jó-
kedvű volt. 

— Ki vagy te? — kérdé a szultán? 



— Egyszerű chacham vagyok és az Ur 
látnoki hatalommal ruházott föl, hogy hirdes-
sem a zsidóknak próféciái idők eljöttét. 

— Szóval vissza óhajtod vinni őket régi 
országukba, amely most egyik tartománya az 
én birodalmamnak. 

— Vissza akartam és vissza vittem a népet 
a maga lelkéhez és istenéhez. De csak ott, ahol 
élnek, a nagy széjjelszórodottságban. 

— Hiszen uj rendet honosítottál megl El-
törölted a szomorú emlékezések böjtnapjait és 
ezekből örömnapokat csináltál 1 

— Többet is tettem. Visszaállítottam az ál-
dozások rendjét, amit az írások szerint csakis 
Izráél földjén lenne szabad megcselekedni. Én 
itt fogyasztottam el Abydos várában a peszachi 
áldozatot. 

— Szóval neked nem kell Palesztina I 
— Azok vallása sem kell nekem! 
Hetyke és gyűlölködő szavakkal mondá ezt 

és hogy bizonyságot tegyen, ledobta fövegét. 
Didón, az orvos pedig intett az ajtónálló-

nak, aki elhozta az előkészített turbánt és a 
zöld posztóból készített általvetőt, amiket Sab-
batai magára öltött és igy lett ő maga is hi-
vője Mohamed vallásának. 

* 

Ha a párbeszéd nem is igy folyt le, min-
denképen jellemző azonban, hogy kijózanodása 
után a nép az asszonynak tulajdonította Sab-
batai könnyed hitehagyását. Lehet, hogy köz-
vetlenül nem folyt be az asszony a dolgok 
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ilyen menetébe, de Sabbatai asszonyos passzi-
vitása tette lehetővé mégis ezt a fordulást. Ha 
férfias, gerinces lett volna, ha a zsidó nép 
iránt érzett szeretet égett volna a szivében, bizo-
nyára ki tudta volna diplomáciai eszközökkel 
aknázni ezt a népszerűségét nemcsak a maga, 
hanem a Palesztinába vágyó zsidó tömegek 
javára. De — későbbi tevékenykedéséből derül 
ki — bizony köznapi karakter volt, aki ügye 
bukása után konokul és ostobán ragaszkodott 
tünő népszerűségéhez. Mig egyfelől Ígéretet 
adott a portának a zsidók átmohamedánositá-
sára, addig a még mindig megszédült zsidók-
hoz ment Drinápolyba és itf.kihirdette néhány 
pontból álló vallási alapelveit, amelyek köz-
pontjában természetesen az ő halhatatlan sze-
mélye áll. 

A szultán udvarában ráuntak és kitették 
Albániába. Sára akkor már meghalt és nem 
volt protektora, akivel e határozatot megmásít-
hatta volna. 1676-ban halt meg egészen elha-
gyatva, Jom Kippur napján, Dulcignóban. 

Akik hittek benne Szalonikiben volt leg-
több ilyen — különös jelnek tekintették, hogy 
böjtnapon jött a világra és böjtnapon hagyta el 
a világot. 

Es vallási rendszerbe foglalták Sabbatai 
élete „müvét" és felekezetet alkottak. Ma Sza-
lonikiben három részre tagozódott községe áll 
fenn e szektáriusoknak. 



Sabbatai Zövi követői 
Sabbatai hitehagyása és sivár, szánalmas 

vége a rajongókat lehűtötte, de nagyon sokan 
azért a maguk megnyugtatására, főleg pedig, 
mert a messiásvárás külső okai Sabbatai halá-
lával sem tűntek el és végül, mert a romanti-
kus lelkek számára a halál titokzatossága kü-
lönös nimbuszt kölcsönzött, emlékéletet ado-
mányoztak az albán földben elpihent gyönge 
jellemű kabbalistának. Utolsó zsidó felesége 
(volt egy cserkeszleány felesége is, ak it a szul-
tántól kapott ajándékba) el tudta hitetni, hogy 
fia született Sabbataitól, akire átszármazott a 
„messiási" lélek és ő lesz az igazi csodatevő. 
A fiu születését — azt hirdette a ravasz nő — 
el kellett titkolni, nehogy már Sabbatai életé-
ben pártokra szakadjon a hivők tábora. 

Valóságban pedig a gyermek, az asszony 
öccse volt, Jákob Querido, akit az özvegy 
„udvarában" Jákob Cövinek neveztek el. Átköl-
töztek vele Szalonikibe, itt gyorsan találtak egy 
kabbalisztikus formulát, amivel Jákob Cövi még 
apjánál is nagyobb lett. Ráfogták, hogy két 
messiás lelke él benne, a Dávidé és Joszéfé. 
Az asszony pedig uj teóriával gazdagította a 
rajongók fantáziáját. Legyőzni a világ bűneit 
— hirdette — csak ujabb bűnökkel lehet. Bű-
nözni, bűnözni minél többet és minél gono-
szabbakat, hogy utána a teljes megtisztultság 
jöhessen. Ei az eszelős gondolat vigan terjedt, 
ugy, hogy a rabbik a hatóságokhoz fordultak 
és erőszakos eszközökkel akarták megakadá-
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lyozni a bolond és veszedelmes tanok ter-
jesztését. 

A hatóságok szavára a sabbatianerek kur-
tán intézték el az ügyet azzal, hogy négyszá-
zan áttértek az izlámra és kétlelkű messiásuk-
kal, Jákob Cövi Queridóval az élen elzarándo-
koltak Mekkába és Mohamed sirján héberül 
imádkoztak. 1740-ben meghalt Jákob és helyébe 
lépett fiatal fia, Börachja, aki megalapította és 
megszervezte hitéletükben is a zsidó szárma-
zású mohamedánok szektáját, a dönmék-cso-
portját. A konstantinápolyi dönmékről már volt 
szó, de zöme e szektának ma is Szalonikiben 
él, a görög kormány védelme alatt ugyanolyan 
nyugalomban és biztonságban, mint maga a 
város többszázezer zsidó lakója. 

Csak természetes, hogy a zsidók szemét a 
szalonikii eset kinyitotta és a bűnbánó kijóza-
nodás friss árama permetezte be a lelkeket. 
Mégis hosszú ideig nemcsak a keleten, hanem 
az askenáz zsidók között, Lengyelországban 
(Juda Chaszid és Chajim Malach), Morva- és 
Csehországban (Chajim és Léb Prosznitz), sőt 
Magyarországon, Kismartonban is tovább tar-
totta magát a sabbatianizmus. 

Mordecháj Mochiachnak hivták a „messiás" 
magyarországi helytartóját, aki még a mester-
nél is tartózkodóbb, böj ösebb és önkinzóbb 
életet élt. Vándorprédikátor volt, aki tiz-tizenkét 
napon át étlen-szomjan járta a falvakat, min-
denütt hirdetve, hogy Sabbatai Cövinek az iz-
lámra való áttérése isten rendeléséből történt. 
Eleinte még Sabbatai propagálója volt, később 
azonban már önmagát tolta előtérbe és ilyen 



bevezetésekkel kezdte egyszerű, önkinzó életre 
intő prédikációit: 

— Az igaz messiás, aki Dávid ágyékából 
származott, egyedül én vagyok és csak én le-
hetek, mert bennem éledt újra és bennem ne-
mesült meg Sabbatai Cövi, aki nem tudta a 
megváltást hozni, mivelhogy gazdag volt és 
pompában dicsőitette az Urat. Ám az örökké-
való akarata, hogy a messiás szegény és szű-
kölködő legyen, amilyenek nagy többségükben 
mindazok, akik hisznek benne. 

Prédikációiban pedig mindig rá tudott mu-
tatni a messiási idők eljöttére, valahányszor 
egyik, vagy másik országból zsidóüldözések 
vészes hire száguldott végig a gettók sikáto-
rain. Mordecháj Mochiach eljutott az olasz zsi-
dókhoz is és Modenában, majd Reggióban pré-
dikált, nagy szónoki sikereket aratva. 

Ugy volt, hogy elmegy Rómába, ahol a 
zsidók még csak részben tértek meg és a 
„messiás" hitehagyása következtében megint 
rendes zsidó hivők lettek. Elutazása előtt na-
gyon óvatosan — Sabbatai Cövi példája lebe-
gett a szemei előtt — egyik prédikációját e 
szavakkal zárta: 

— Most távozni fogok rövidesen Reggio-
ból és átmegyek a bűnös rómaiakhoz. Meg-
lehet, hogy itt is, mint mesterünk működése 
helyén, Szalonikiben, akadnak gonosz árulók 
a zsidó testvérek között és engem az inkvizí-
ció bírósága elé szólítanak. És akkor ugy tör-
ténhetik, hogy kényszerből áttérek a katolikus 
vallásra. Tudjátok meg, hogy ez az én messiás-
voltomat egyáltalában nem érinti, aminthogy 



Sabbatai halhatatlanságát sem érintette az a 
tény, hogy fölvette a turbánt. 

És elment Rómába. 
Itt ugy informálták, hogy az inkvizíció nem 

fogja kívánni az áttérését, hanem egyenest 
máglyára fogja ítélni, ha ezt a mohamedániz-
mussal kompromittált uj vallást bármily for-
mában és bármilyen vallású római lakosság 
között is terjeszteni bátorkodna. 

Mordecháj nem bátorkodott, mert a zsidó 
mártiromságnak a szikrája sem parázslott 
benne. Hamarosan elhordta magát Rómából 
és azóta beszüntette propagandisztikus mun-
káját. 

* 

Börachja négyszáz embere Szalonikiben 
idővel fölszaporodott, főleg törökök felé 
asszimilálódó zsidó intellektuelekkel. Ma tíz-
ezren vannak és három csoportra oszlanak. A 
konzervativek csoportjába tartozik egy kisebb 
réteg, az értelmi pályákon működők tábora. 
Ezek izinerileknek nevezik magukat. A másik 
csoport Börachja „samesze" Kunió után ku-
niosok-nak mondja magát. Ennek a Kuniónak 
ugyanis sikerült intrikáival meghasonlást elő-
idézni a dönmék között és egyben saját szek-
tát alakítani. Háromezerötszázan lehetnek. Csupa 
iparosok. A többiek „jakoblonisták" Jákob 
Ameridó után. Ezek fehér turbánt viselnek és 
tarkójukat beretváltatják. A legszegényebb nép-
réteghez tartoznak és javarészben zupás kato-
nák voltak a törököknél, most a görög had-
seregben teljesítenek szolgálatot. Hitük, hogy 
tizennyolc generáció után valakiben föléled 



Sabbatai Cövi gilgulja. Ha meghal köztílök va-
laki, nem siratják, miért siratni, amikor boldo-
gul, hiszen lelke Sabbatai lelkével egyesül. 
Nem ülnek gyászt, hanem hét napig gyertyá 
gyújtanak, jelképezvén ezzel azt, hogy a lélek 
azért mégis honvágyat érez. 

E tizezer ember csodálatos módon tart össze a 
jótékonykodás gyakorlásában. Egyetlen olyan em-
ber nincs közöttük, aki alamizsnára szorulna, olyan 
tökéletesen ki van épitve a szociális élet kö-
zöttük. Állást közvetítő intézményük van, ipa-
rosokat képző iskolájuk, betegsegélyzőjük, kór-
házuk és aggmenházuk. Zsidó nevüket megtar-
tották azért, mert hitük szerint „odafönt" héber 
nevükön hívják Sabbatai elé. Ötven-hatvan éven 
át a spanyol zsargont használták, de a basák 
rossznéven vetíék ezt és rituáléjukban emiatt 
átmentek a törökre. Sabbatai tizennyolc hitelvét 
olvassák föl minden istentiszteletükön és van 
egy megillájuk, — Mögillat Chaszan harasa — 
amelyből a gonosz Chaszan esetének emlékét 
idézik évről-évre. 1772-ben Chaszan pasa 
ugyanis ki akarta irtani a dönméket, de éppen 
amikor az errevonatkozó fermánt aláirta, a guta 
ütötte meg. Ez az eset természetesen csak meg-
erősitette őket a hitükben. 

Egymás között fölmerülő peres eseteiket 
saját bét-dinjük döntésére bizzák. Az Ítéleteket 
rabbi Simeon ben Jochai, a Zohár szerzőjének 
nevében hozzák. 

* 

Sabbatai Cövi életét és föllépésének hatását 
el kellett mondanom talán azok számára sem 
fölöslegesen, akik szereplését a históriából is-



merik. Mert a mai zsidók nyomott lelkületére, 
lefojtott félelmére és borongó, rejtelmes eszme-
világára is alaposan rávilágít mindaz, ami a 
vezető rajongók körül zajlott annak idején. 

Szalonikiken — igy hallottam ezt Konstan-
tinápolyban — a dönmék asszonyai minden 
szombaton kiállanak a tengerpartra és zsoltári 
versek mormolása közben várják a hajót, amely 
hozná Sabbatai Cövit, vissza albán földről — 
ahol csak testi porhüvelye nyugszik - ide hű-
ségben maradt hívei közé. 

íme a három évszázad előtti messiási re-
ménység hogyan változott át vallásban megkö-

vesült poézissé! 

Hotelem és hősei 

Konstantinápolyi élményeim közlését nem 
fejezhetem be, anélkül, hogy egy strófát ne 
mondjak el a kis hotelről és embereiről, akik 
között néhány napokat eltölteni volt szerencsém. 

Hiszen ugyanazon a pénzen és kisebb fá-
radsággal elmehettem volna Sztambulba egy 
török hotelbe, amelynek — ugy beszélik — 
hat-hét szobája ragyog a tisztaságtól és sze-
mélyzete a napi két-három lírányi szobaárért 
ugy előzékenykedik, mintha Indiából jött ma-
haradzsa lenne az ember. Vagy valamivel töb-
bet fizetsz és Perában, gyönyörű kilátással a 
tengerre, a legeurópajbb szállodák bármelyi-
kében megszállhatsz. Ám a sors az embert oda 
teszi rendszerint, ahol hasznát is látja a kör-
nyezetének. 



Lássuk csak, mi hasznom volt nekem a; 
Rubin-féle hotelből, amely lent gubbaszt a 
perai nagy ut tövén, az internacionális tánclo-
kálok közelében, bepréselve egyfelől egy patika 
és pékműhely és gyümölcsös hombár, másfelöl 
egy mélv és sötét és nargilét szivó fatalisták-
kal teli kávéház közé ? 

Mindenekelőtt bedugtak egy valóságos tánc-
terembe és azt mondták, itt lakhatom mindad-
dig, amig kiürül az egyágyasok közül vala-
melyik. 

— Jó, jó — mondom — de kihez lesz itt 
majd szerencsém ? 

— Ugy vélem — adta vissza a szolga, aki 
portáskodik, takarit és kiszolgál — annak az 
urnák semmi kifogása nem lesz ön ellen. És 
ha nem tolakodás a kérdésem, nemdebár zsidó-
nak tetszik lenni ? 

— Hátha nekem lesz kifogásom ? 
— Nem lehet, kérném szépen. Lehet zsidó 

embernek egy palesztinai zsidó ellen kifogása? 
Nem akartam szaporítani a kérdések sorát 

és mert fáradt is voltam, gyorsan lefeküdtem,, 
nyitva hagyva az ajtót palesztinai zsidó testvé-
rem és szobatársam számára. 

Éjfél lehetett, amikor bejött. 
Fölgyújtotta a villanyt és mosolyos üdvöz-

lésén jól meglátszott, hogy nem gyanakszik 
rám. Selymesen fényes, fekete csontos arcán 
valami friss öröm vibrált. Kibontotta a cso-
magját. 

— Ide nézzen — és egy halom kinai 
gyöngyfüzért rázogatott a kezében — ezt mind 
tizenkét líráért vettem! 



— Mire kell az magának ? 
— Arra, hogy eladjam őket, de nem min-

őiét ám 1 Négyet félreteszek az asszonyomnak 
és a leányaimnak. 

Kiválasztotta a legszebb négy gyöngyöt és 
örömmel mustrálgatta. 

— Ez a négy az övék! A többi üzlet. 
Selymeket is mutatott, ékszereket, teheráni 

szőtteseket. Kiemelte finoman, két ujja között 
a legszebb antik selyemkendőket, gyöngéden 
félretette a finom zománcok közül a legdísze-
sebbeket. 

— Ezek, látja, szintén az övék. A többi 
üzlet. 

— Hogyan viszi ki őket? 
Egyszerű a dolog. Az ékszereket legálisan 

viszem. Egy antik szelence, egy-két óra, gyű-
rűk, láncok vannak a birtokomban. Nem lehe-
tek én gazdag ember? Rendben van, hiszen 
nem vagyok, de a vámnál lehetek. És a sely-
meket? Én itt, ahogy lát, egy sovány ember 
vagyok. A vámnál már kövér leszek. 

— Veszedelmes üzlet. 
— Nem veszedelmes. Mert, ha megkérdik, 

van-e elvámolni valóm, azt mondom, van, de 
a magam és családom használatára. És ha 
megmotoznának, azt mondanám, selyemmel 
pólyázom magam, mert bélbajos vagyok. Hát 
nem lehetek én egy bélbajos ember ? 

— És maga ebből megél? 
— Megélek, mert kikeresem magamnak itt 

a keleten azokat az országokat, amelyek hábo-
rút akarnak és odamegyek, mert ott olcsón le-
ihet venni. Mit gondol, hányszor voltam én 



Szyriában? Ahányszor csak a vahabiták lázad-
tak, mindig odajöttem. 

— Itt is háború készül? 
— Nem kell félni. Holnap még nem lesz, 

holnapután sem. De az olasz nagyon készülődik. 
— Miért nem megy Olaszországba? 
— Nekem a Kelet kell, uram. És errefelé 

mindig akad egy kis háboiu. 
— Vájjon hogy értékesiti e dolgokat Pa-

lesztinában, hiszen ott krizis van? 
— Nekünk van krízisünk, uram, nekünk,, 

benszülötteknek. De nincs ám krízisük a turis-
táknak. És én nem akarok nagyon nyerész-
kedni, tehát megveszik az árumat. Más gon-
dom nincs is, mint az asszony és gyerekek, az 
isten tartsa meg őket. És mert csak érettök 
dolgozom, eddig soha nagyobb baj nem ért. 
Ők őrködnek rám. Es az ő imájuknak kö-
szönhetem, hogy az én bransomban egyedül 
állok. Minden konkurrencia nélkül. Uram, ve-
gyen tőlem egy selyemkendőt. 

Igy jutottam egy nehéz fekete, török hím-
zésű kendőhöz, amelyről a vámnál derült ki, 
hogy egyáltalán nem selyem, hanem valami 
ripszféle, amiből egy tucatot is kivihettem volna. 

De az ára a selyemé volt . . . 
* 

Kis hotelemben azonban isten nagy ál-
latkertjének más példányai is tanyáztak. Itt volt 
mindenekelőtt maga a tulajdonos, valami ki-
mondhatatlan lengyel nevü, de osztrák szár-
mazású és harmincegynéhány esztendő óta tö-
rökre naturalizált öreg ur, aki másnap levizi-
telt nálam és két teljes órán át, anélkül, hogy? 



ebben a legsürgősebb ürüggyel is megakadá-
lyozni tudtam volna, leadta élettörténetét szá-
mos strófában, amelyeknek mindig ez volt a 
refrénjük : 

— Olt voltam bizony Edhem pasa mel-
lett a larissai csatánál és ott ütött a váltamba 
egy görög golyó. De sebaj 1 Ma már nyuga-
lomban vagyok. Két házam van a városban és 
három kisbankom a Galata-hidnál. Nem féltem 
a jövőmet. 

Végül azonban befejezte harctéri élmények-
ből és lehetetlennek hangzó szerelmi kalandok-
ból álló biográfiáját és távozni akart, amikor 
kopogtak az ajtón. 

Bejött két ember, egy harcsabajuszú, joviá-
lis, de nagyon lekopott férfi és egy fiatalabb, 
szikár és beretváltképü emberke. Derülten, 
kissé meghajolva és mégis testvéries bizalom-
mal kívántak magyar nyelven szerencsés jó 
napot. 

— Ezek — súgta gyorsan a szállodás — 
ezek kérem leépültek az angorai újjáépítésnél. 
Jól gombolkozzék be! 

— Mivel lehetek az urak szolgálatára? 
— Mi leszünk az ön szolgálatára, uram 1 

— kezdte a harcsabajuszú. Egyet kérdezünk 
azonban előbb. Megy ön Angorába, vagy jön 
Angorából ? 

— Persze, persze 1 Az ember vagy jön va-
ahonnan, vagy megy valahová — jegyezte 
lmeg viccesen a másik. 

— Sem nem megyek Angorába, sem on-
nan nem jövök. Van egy harmadik eset is. 



Megyek vissza, mihelyt elvégeztem a dolgom, 
KonstancáDa. 

— Az pláne jó, drága uram — és szék 
hiányában leült a lakótársam kofferére. 

— Ha ön gyorsan hazamegy, gyorsan meg-
gazdagodhatik. 

Kezdtem begombolkozni. 
— Soha sem akartam a gazdagságot 1 
— De ha veszély nélkül, munka nélkül, 

szégyen nélkül, kockázat nélkül, bánat nélkül, 
idegkoptatás nélkül, szédelgés nélkül csinálhat, 
uram, egy haupttreffert, akkor is az azt fogja 
mondani: nem akarom a gazdagságot ? 

— Legnehezebb dolog a világon — je-
gyezte meg a másik — a legsúlyosabb dolog, 
kérném szépen, meggyőzni az embereket arról, 
hogy voltaképen mi is az ő saját jól fölfogott 
érdekük. 

Az öreg harcos köhögött egyet, figyelmezte-
tésül, hogy most jön a kritikus pillanat, most 
kell szorosan begombolkoznom. De már ked-
vem támadt a játék végigjátszására és kíváncsi 
lettem, mivel akarnak ezek engem „megfőzni." 

— E földtekének legkönnyebben meggyőz-
hető embere vagyok — adtam vissza — ami-
kor a saját érdekemről van szó 1 

— No hisz' akkor helyben vagyunk — he-
lyeselt bajusza alól az üzletes ember — aján-
lanánk, hogy vegyen olcsón egy kiló ópiumot. 
Nagyon finom, a legfinomabb thráciai termés, 
észrevétlenül kereshet rajta egy szerény házat 
kertecskével. Szívesen közvetítünk két-három 
fontért. A kiló ópiumot az ember kettéválasztja 
és berakja a felöltője zsebeibe. Annyira sem 



dudorodik ki, mint a zsebkendője és vigan 
viizi és vigan eladja. 

— Mennyi kell hozzá? 
— Husz angol font! 
— Üzletre nem sok. De sok arra, hogy az 

ember kockáztassa. 
— Talán igaza is van — szólalt meg a 

másik — biztosabb üzlet kell egy járatlan em-
bernek. Nézze kérem, egy holland gőzös kötött 
ki tegnap és a matrózok brilliánst hoztak ma-
gukkal. Husz-huszonöt brilliánst betesz a do-
hányszelencéje aljába, hiszi, hogy ott kutatni 
fognak? Csakhogy ehhez több kell ám! 

— Mennyi? 
- Legalább negyven font! 

— Az sem sok! 
— Akkor tessék velem jönni, összehozom 

önt a matrózokkal! Nézze meg egyszer a bril-
liánsokat. 

— Láttam én már olyat! 
— Hát nem szeretne keresni ? 
— Negyedannyi pénzem nincs, mint ami 

ahhoz kellene! 
A két ember egymásra nézett. 
— Nézze, akkor vegye meg ezt az ezüsttel 

kirakott cigaretta-szipkát, a szultáni palotában 
vettem. Régi ötvösmunka — kínálgatott tovább 
a soványabb. 

— Nem cigarettázom! 
Látták, it* nincs mit keresniök és sértődötten 

búcsúztak. 
— Miért nem mondta mindjárt, hogy nincs 

pénze! Azt hiszi, van időnk kaszinózgatásra! 



Ahogy átlépték a küszöböt, a szálló tulaj-
donosa utánuk szólt! 

— Meine Herren! A hatodik hét! 
Ez azt jelentette, hogy hat hét óta adósok 

a szobabérrel. A beretvált visszafordult: 
— Ha akarja, hogy fizessünk, akkor gon-

doskodjon pénzes lakókról! 
— Látja, látja, — szomorkodott az öreg — 

ilyenekkel vagyok én megáldva! Ha rájuk gon-
dolok, mindig nyillalást érzek a vállamban, ott, 
ahol a golyót kaptam, a larissai csatában, nagy 
hadvezérem, Edhem pasa mellett. Lássa, ilyen 
lakóim vannak! Valóságos ünnep, amikor egy 
szolid emberrel beszélhetek. Mondja kérem, ha 
kevés a pénze, miért nem váltjalbe jó kurzus-
sal török lirára. Olyan kurzust csinálok, amilyet 
egy ilyen nyugodt, jóindulatu ember, mint ön, 
megérdemel. Mondtam, három kisbankom van 
a Galata-hidnál. Ha egyik valután ráfizetek, a 
másikon duplán megkeresem. 

Odaadtam teljes bizalommal Larissa hősé-
nek minden dolláromat, amit nyomban bevál-
tott. Mondanom sem kell, hogy olyan kurzus-
sal, aminél kedvezőbbet kaptam volna bármely 
pénzbeváltónál, a Galata-hid környékén . . . 

Ennélfogva nagyon óvatos voltam és ottlé-
tem alatt engem senki emberfia egy piaszterrel 
be nem csapott. 



A kaukázusi hercegnő 
Állok egy üzlet előtt, amiről nem tudom 

megállapítani kabaré, vagy vendéglő, európaiak, 
vagy törökök találkozóhelye, üzérek tanyája, 
vagy szolid narligéző hely. Nézem, mustrálom 
a szép, gusztusus ételnemükből, holland és 
angol márkájú likörüvegekből, konzervdobozok-
ból csinnal összeválogatott kirakatot. És nézem 
a transzparens lámpát, amelyre föltűnő betűk-
kel héberül vagyon Írva: „Kóser lukanda", 
vagyis zsidók vendéglője. Jól nézem a kirakatot 
és vizsgálgatom, vajon az a friss prágai sonka 
neirv e valami papírmasé-féle, de igy is furcsál-
tam, mért csinálnak reklámot zsidó vendéglő-
nek egy hamis sonkával 1 

Ekkor a helyiség mélyéből, a zenekar állványa 
mögül integetve, gyors lépésekkel kijön felém 
az ajtóba egy nagyon szimpatikus fiatalember 
és derűsen, barátságos közvetlenséggel azt 
mondja: 

— Adj isten szerkesztő ur! Hogy tetszik 
lenni ? Mi újság kérném Kolozsváron ? Mit csi-
nál a Haggibbor, mit csinálnak a fiuk? Igaz, 
hogy Wesel Karcsi megházasodott, hát Reményi 
Tibor még mindig középcsatár és Virág Marci 
benn van-e még a csapatban? 

Egymásra halmozta a hazai problémákat, 
tanítanak e még hébert a Ferdinánd király-uti 
szövetségi helyiségben, van-e vivó-szakosztálya 
a Haggibbornak, készülnek-e valami extra 
channuka-ünnepségre, nem jönne-e le a Hag-
gibbor ide Konstantinápolyba egy meccsre, fölé-
nyesen győzne és jó szerződést is kapna. Ki az 



intéző, Nagy Lajos igazságosan biráskodik-e 
még mindig, nem lett-e vájjon közben anti-
szemita ? 

Sokára tudtam csak szóhoz jutni, annyi sok 
minden iránt érdeklődött és mindig csak vissza-
tért a sporthoz. Végül megszólalhattam: 

— Mondja kérem, látom, engem ismer. Nem 
mondaná meg, ön kicsoda, hogy én is ismer-
hessem ? 

— Tessék már megengedni, — adta vissza 
bocsánatkérőn és röstelkedő kedvességgel — de 
ezt nem tehetem. Nem akarom, hogy otthon 
tudjanak az én mostani állapotomról. 

— Kóser vendéglőben pincérkedni még nem 
megszégyenítő állapot — mondom — ha ugyan 
kósernek mondható ez a piros disznósonka itt 
a kirakatban. 

— Tetszik látni, nohát éppen azért, mert ez 
az üzlet csak üzletileg kóser, minden más te-
ktntetben egy tréfli bolt. Ezért nem mondhatom 
meg a nevem. Nem is vagyok pincér, hanem 
üzletvezető-féle és nem panaszkodhatom. De a 
•nevem maradjon titok ön előtt. 

— Látom — mondom — kóser szó és 
tréfli lényeg. Ez otthon is akad. 

— Főleg arravaló, — mondotta — hogy a 
zsidó közönség is bizalommal legyen a lokál 
iránt. Mert vannak itt kérem, olyan éjjeli helyi-
ségek, ahol csak görögök vagy kizárólag törökök 
fordulnak meg. A miénk pedig olyan, ahol nincs 
különbség. Ez kérném, az internacionális jó-
kedvnek a tűzhelye. Azért mondom tűzhelye, 
tnert itt otthonosan érzi magát mindenki. 

— Mennyiért? 



— Az ön esetében ez az én dolgom. Ismerem 
vagyoni viszonyait és tudom, hogy ilyesmi „csak" 
tanulmány az ön számára, tehát olcsók leszünk. 

— Mégis, milyen olcsók? 
— Pont egy lira! 
— Tudja, nem iszom bort! 
— Kolozsvári árak szerint tetszik gondol-

kozni — és fölkacagott. A fekete, amit öt piasz-
terért főznek az utcasarkon és amit tizért szer-
víroznak a kávéházban, nálunk nyolcvan piaszter 
és ehhez husz százalék jár. Viszont a kávézó ven-
dég nem ül első helyen és a nők nem táncolnak 
vele, ha harmincon tul van. Önnek kivételes 
pozíciót biztositok. 

— Fiam, én már tul vagyok, de amikor 
innen voltam, sem táncolgattam! 

— Nem fontos. De garantálom önnek a 
a legjobb helyet és odaültetek ön mellé egy 
hamisítatlan orosz hercegnőt. Tessék tanulmá-
nyozni. Nem kell rendelkeznie, a nő boldog 
lesz, ha kap egy autogrammot. Szenvedélyes 
autogrammgyüjtő, kérném szépen. 

Kedélyes alkum a kedves fiúval ezzel be-
fejeződött és este már egy konstantinápolyi 
lokált „tanulmányozhattam." 

Csak táncprogram van itt, de olyan táncos-
nőkből, akik közül néhány beillenék nyugati 
nagy orfeumok színpadára. Ilyen volt az a hölgy 
is, akit kaukázusi hercegnőként ismertek, de 
becsültek is, mert groteszk táncában annyi 
szellem és humor rejlett, amiből kabaré-komiku-
sok egy esztendőre szóló „munkáravalót" merít-
hettek volna. Disztingváltságot árult el a tartá-
sában, fölényt és művészi könnyedséget a be-



szédében, nobilis volt és ha fájdalmas vonalak 
futottak végig az ajka körül, az elűzött királylány 
balladáját idézte föl. 

Nem sokáig maradtunk ketten az asztalnál. 
Éjfélfelé egymástól függetlenül, de majdnem 
egy időben jött hajóbeli két ismerősöm, a kise-
nevi bőrgyáros és a bécsi autós, hozzám ültek 
ŝ tiszteletteljesen óhajtották, hogy a hercegnő 

maradjon továbbra is asztalunknál. Autogram 
helyett nehéz görögborokkal kínálták a művész-
nőt, bonbonokkal és a lokálbeli udvariasság 
sok egyéb figyelmességével. Hahotázva mondták 
el egymásnak, hogy a „kóser" fölirá? csalta be 
őket. 

— Minthogy ilyen kóser helyen vagyunk 
— szólt a beszarábiai megfelelő kortyok le-
nyelése után — gyujtsunk rá egy szép jiddis 
nótára. 

És érzéssel teli kellemes hangján szomorú, 
drága zsidó népdalokat énekelt. 

„Mein herzig Kind, wíe bist du alléin . . 
A herceenő agyára is rászállott az ital ne-

héz köde. Ő is énekelt. Jiddisül énekelt és sirt. 
— Miért sir, fenséges asszonyom? 
A kezemie borult és fölcsuklott. 
— Ich hab' a Kind in Kiew! 
Már nem volt álhercegnő, már nem volt 

a parkett hősnője, a zsidó dal fölfakasztotta a 
sziv rejtett zsilipjeit. Milyen szép volt ez a kis 
zsidó nő igy, gyermekéhez vágyódó fájdalmá-
val a szemében, kipirosodott arcával és vo-
nagló sírásával. Zsidó anya volt! 

Hirtelen fölugrott és futott az öltözőjébe, 
kisírta magát, levetette tánckosztümjét és szo-
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lid és ízléses utcai ruhában, képén még min-
dig az iménti izgalommal, visszajött. Majd vi-
dámabb dalok hangzottak és a zenekar biztos 
gyakorlottsággal kisérte a zsidó éneket. A ze-
nészekről is az a hir járta, különösen a brá-
csosról és a primhegedüsről, hogy emigráns 
orosz hercegek. De most, hogy igy igazában 
játszottak, a vonójuk alól sirt föl a származá-
suk : a kiewi gettó, vagy a jekateniroszlávi, 
vagy a varsói. Idefutottak és ki tudja, hol 
fognak megállani? 

„Mein herzig Kind, wie bist Du alléin. . 

Tösua 1 

Mondtam, hogy engem a hotelbeli apró be-
csapások után nem ért hasonló baleset. 

Kivéve, amikor hazafelé jöttem, a kikötő-
ben. Itt egy dragomán jelentkezett, aki látta, 
mint vesződöm a vámvizsgálattal, az útlevél-
lel, a fejetlen hivatalból hivatalba futkosással. 
Odajött és poroszos német akcentussal fölaján-
lotta szolgálatait. 

— Mindent a legszigorúbb tarifa szerint 
fogok elintézni, uram. Legyen bizalommal hoz-
zám, én hivatali személy vagyok 1 

Elkísért egy diszes csónak elé, megígérte, 
hogy tíz percig Sem kell várakoznom. Ponto-
san megjelent a rendőrrel, beültünk a csónakba 
és mentünk az öböl közepén horgonyzó hajóra. 
Akkor prezentálta a számlát: csónak három 
líra, rendőr egy lira, iktatás és kivezetés egy 
líra husz piaszter, dragomán dija két lira. 



— Ezt tessék fizetni — udvariaskodott — 
baksist nem fogadok el. A Kemál-rezsim na-
gyon szigorú e tekintetben. 

Fizettem. 
A part körül rajzó csónakok egyikéből egy 

öreg csónakos fölkiált felém. 
— Chazak vöemoc! 
Chaszköje testvérem volt. Fölismert. Em-

lékszem-e, kérdezte, ő az, aki a templom elő-
csarnokában a harmadik szombati lakomán az 
asztalfőn megtörte a kalácsot. Harminc éve ki-
jár neki ez a tisztség, mert ő azok közül való, 
akik még tudnak héberül. 

Elmondtam, hogy mit fizettem, milyen ci-
mek alatt. Elszomorodott. 

— Fél líráért, a csónak dijával elintézhette 
volna az egészet! Milyen kár, hogy véletlenül 
nem előbb találkoztunk. 

íme ez volt a harmadik és utolsó esetem, 
hogy becsaptak. Megtörténik a nyugaton is és 
azért soha nem fogom mondani, hogy Kon-
stantinápoly a csalók városa, ahogy engem el-
utazásom előtt riasztgattak. 

— Tösua! — búcsúzott tőlem a csónakos, 
mert dolga volt; egy francia hajóról, amely 
Szyriából jött, kókuszdiót kellett átraknia. Isten, 
segitse és gondoljon ránk — böchibat Jiszráél. 

Es keményen feszitette az evezőket a fran-
cia hajó felé. 



k é t v a r j ú 
— Sztambulí eset egy felvonásban — 

(Minden  Jog  fenntartva) 

A 

SZEMÉLYEK: 
Fülöp — zsidó pincér 
Stumm — német kereskedő 
Stummné — a felesége 
Fridó — a fiuk 
Éva — a menyasszonya 
Pavljusa , . 
Lulu v — Fridó kedvesei 

Két görög, két török, két olasz, egy olasz ten-
gerész, egy török rendőrtiszt,  két rendőr,  a jazz-

band zenészei. 
Történik Sztambul görög negyedében, Fanár-

ban, egy kisebb mulatóhelyen. A színhelyre a 
nézőtől balra tíz-tizenkét lépcső vezet az utcai 
ajtó felől. Lent a lépcsők mögött jazz-band. 
Szemben a nézővel ajtó a konyha felé. Az ajtó 
mellett állvány hideg ételekkel és palackokkal. 
Fehérrel födött asztalokon borok és török édes-
ségek. Egy nyitott páholyban külön kis kerevet 
perzsaszőnyegekkel. Az asztalon vízipipa és 
apró kávécsészék. Négy-öt zenész hangol. 

Fülöp (hatvan év körüli kis, őszes,  kecske-
szakállas pincér szorgoskodik az asztalok körül. 
Rendezget, majd odamegy az egyik asztalhoz, 
amelynél estélyi öltözetben ül a fiatal,  de erő-



sen kipirosilott Lulu, aki cigarettázva egy fix 
pontra érzéketlenül  bámul. A leány két szippan-
tásra odaadja cigarettáját a pincérnek, aki az-
után Stummék asztalához megy. Ezek — Stumm, 
ötven év körüli pohos polgárember, Stummné, 
vánnyadt, epés, ugyanolyan idős asszonyság és 
Éva, egy huszonnégy éves egyszerűen, de Ízlés-
sel öltözött leány — türelmetlenül csörömpölnek 
a pincér után): Semmi baj, semmi baj, kérném 
alássan. Még lesz idő a nyugodt étkezésre és 
talán még a nyugodt emésztésre is. Fájdalom, 
nem élünk olyan időket, hogy idetülekednének 
az éjszakai vendégek. Hja, már emlékszem, ura-
ságék rajnait rendeltek, hazai borocskát friss 
lazaccal. Piros lazaccal. Hozom kérném, hozom. 
Jó és friss lesz, vörös, mint a forradalom 1 (El.) 

HÁROM OLASZ 
(Egyikök tengerésztiszt. Kissé dülöngve, ne-

hézkesen jönnek lefelé  a lépcsőkön.  Gesztikulál-
nak, hangosak. A jazz előtt  megállónak és 
fütyülik  a török dalt. A zene rázendít.  Miután 
a jazz elhallgat.) 

A tengerésztiszt: Hol késnek a hölgyek? 
Hol vannak? Hol vannak már, no? 

A két olasz: Merre vannak a derék, nagy, 
a kebles, szép nők ? 

A tengerésztiszt (Lulu felé):  Hiszen nem 
önre gondoltam, hölgyemi Nekünk csontos, 
testes nők kellenek, nem porcellánfigurák (mind-
hárman fölkacagnak)  ha, ha, ha 1 

Lulu (fölpattan):  Goromba, trágár fickók I 
Éjfél sincs és már mind be van rúgva. Ron-
dábbak az utolsó galatai hajómunkásoknál. Pfuj 1 
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Az egyik olasz: Ha, ha, ha! Azt mondta, 
pfuj! A lokálprimadonna mondotta. Szid és 
gyaláz bennünket? Hallottad, Fülöp? 
, Fülöp (aki  akkor hozza Stummékhoz az ételt. 

Átnéz Lulura és odaszól): Lulu, én a régi böl-
csekkel adom neked a jótanácsot: ha kutya-
falkát látsz, eredj és ülj közéjük. Mert csak 
akkor lehetsz biztos afelől, hogy nem bántanak. 

Az egyik olasz (felugrik):  Micsoda hang ez, 
micsoda beszéd? Vendégek vagyunk, vagy 
dervisek ? 

Lulu: Kutyák vagytok, legyetek a kutyák 
vendégei! 

A tengerésztiszt (az  asztalra csap): Csönd 
legyen! Nem engedem Fülöpöt bántani. Az öreg 
lehet goromba és legyen goromba. Illik a korá-
hoz. De hozzád (Lulu Jelé)  egyáltalában nem 
pászol a hencegés. (Föláll,  dülöngve megy Lulu-
hoz és karját kínálja.)  Meginvitálom, azért csak 
legyen szerencsém az asztalunknál! 

A két olasz (föláll)  : Legyen szerencsénk ! 
(Udvarias  meghajlással a székre mutatnak.) 

Lulu (föláll  és duzzogva odamegy.) 
Stummné (idegesen férje  felé):  Te ezt mu-

latságnak nevezed? 
Stumm (nyugodtan):  Ahogy vesszük. Mulat-

ságnak nem éppen mulatság, de búfelejtőnek 
talán búíelejtő. 

Stummné (összerezzen):  Ki tud felejteni! 
(Előveszi  zsebkendőjét.  Sir.) 

Éva (sir):  Hogy lehet felejteni! 
Stumm No ne! Tálaltak, gyertek, együnk! 
Fülöp: Tessék csak könnyezni hagyni a 

hölgyeket. Mert mit mond, kérném, a Talmud 



és mit mond a Korán ? Ugyanazt mondják, kér-
ném alássan. (Fontoskodva.)  Aki pedig a jó 
ember fölött könnyeket ont, annak könnyűit 
isten megolvassa és elhelyezi a maga kincs-
tárába. 

Stummné és Éva (fölzokognak.) 
Stumm (Fülöp  felé):  Rendeljen egy kis 

muzsikát I 
(A zenekar egy német operett-dalt játszik. 

A tengerésztiszt táncol Luluval. Fülöp tapssal 
kisérij 

KÉT TÖRÖK 
(Lomhán,  álmosan jönnek le és egyenesen 

a páholyasztal felé  tartanak. Itt fölcserélik 
kalapjaikat a magukkal hozott fezzel.  Leülnek 
a kerevetre és nargiléznek.) 

Fülöp (törökösen  köszönti őket.  Jobb keze 
két ujjával megérinti mellét és homlokát. Kérdő 
gesztust csinál, hozzon-e valamit ? Minthogy a 
törökök merev nézéssel válaszolnak, az állvány-
hoz megy és cukrozott gyümölcsöt és rachátot 
visz eléjök. A zene abba marad. Fülöp vissza-
jön Stummékhoz): Nem tart sokáig, kérném és 
megkezdődik az élet, kérném alássan! 

Stummné (aggódón):  Mondja kérem és vere-
kedni nem szoktak itten? 

Éva: És nem viselkednek itt szemérmetlenül? 
Fülöp: Itt könyörgöm, nem lesz veszekedve, 

itt nem lesz szemérmetlenkedve, itt nem tetszik 
hallani egyetlen kétértelmű szót. Itt tisztán 
mulatva lesz. Kissé hangosan, kissé viharosan, 
de belül a határokon, egészen belül, könyörgöm. 



Stumm: Látom, látom. Itt a határokon belül 
nem igen lesz búslakodva. 

Fülöp: Nem is azért vagyunk itt! Hanem 
vagyunk azért, hogy üdítsük a sziveket. Itt ál-
talában üditve lesz kérném, mert miként a szent 
Biblia s a Korán egyöntetűen mondják: „Hármuk-
nak élete nem mondható egyáltalában életnek: 
aki mások asztalánál táplálkozik, akin asszony 
uralkodik és . . . (vár és jelentősen Stummra 
tekint.) 

Stumm: Nem egészen az én esetem. 
Stummné; Csak olykor! 
Fülöp (folytatva):  és aki átengedi a gondok-

nak magát. 
Stummné és Éva (egymásra  néznek sóhajtva): 

És aki átengedi a gondoknak magát! 
KÉT GÖRÖG 

(Nyers  röhögéssel jönnek le a lépcsőn.  Egye-
nesen az olaszok felé.) 

Az egyik görög (Luluhoz):  Nem szép magá-
tól, kisasszony! Tegnap megígértem, hogy az 
ön kedvéért ma megint idejövök. 

A tengerésztiszt (föláll,  harsányan a görögre 
förmed):  El! 

A két olasz (föláll):  El! 
Az egyik görög (odébb  áll, de szemben az ola-

szokkal): Lesz gondunk rátok. (A másik): Nem 
fogunk elfelejteni! Önt sem kiváló primadonna! 

A három olasz (egyszerre):  Elég! 
A két görög (néhány  pillanatig még némán 

Jarkasszemet  néz az olaszokkal. Az egyik): 
Fülöp! 

Fülöp (odamegy):  Ejnye, ejnye, mégis igaza 



van a régi közmondásnak: Hét kuji lehet a 
békességes embernek, de egybe sem esik be e. 
A perlekedő meg az első gödörbe bele botlik. 

Az egyik görög: Ne bölcselkedj, hozz valami 
inni valót! 

A tengerésztiszt (átkiált  az asztal felé): 
Keserűt hozz nekik, nyeljenek keserűt! 

Fülöp (elmegy a pulthoz és italt hoz, azután 
Stummék asztalához megy): Kérném alássan, 
némelykor igy is van ez nálunk, de ez ritkaság. 
Ez a hely rendszerint művészek találkozó helye. 
Stílusos hely ez különben, tessék elhinni. A 
szegény Lu'u nem érdemli meg, hogy közöttük 
legyen. Finom családból származik. Ha szivisen 
látják, áthozom. 

Stumm (feleségére  néz): Hozza, legalább 
végleg megszűnik miatta a veszekedés. 

Éva: Bizonyára tud valami érdekeset is. 
Ezektől a hölgyektől mindig lehet tanulni. 

Fülöp: Lehet, hogyne lehetne tanulni. Ezek 
a hölgyek egyáltalában tudnak. Ez meg pláne. 
Elő fogja adni önöknek, hogyan jututt el az 
orosz hercegi kastélytól a parkettig. (Odamegy 
Luluhoz): Hercegnő, uraságáék odaát nagyon 
szívesen látják nagybecsű körükben! 

A két görög (amikor  Lulu föláll,  feléje  inte-
nek. Az egyik): Jó vacsorát az étvágyhoz, 
hercegnő! 

Lulu (figyelemre  se méltatva a gúnyos meg-
jegyzést, diszkréten bemutatkozik Stumméknak) : 
Idegenből méltóztatik? 

Stumm: Németországból jöttünk, kissé körül-
nézni az uj Törökországban. Azután megyünk 
vissza. 



Lulu (sóhajtva):  Vájjon mikor megyek én 
vissza! Meddig leszek még idegenben ? 

Éva (szomorúan):  Tudja drága, mi otthon is 
idegenek vagyunk! 

Stummné: Mi idejöttünk nyugalmat keresni, 
mert az otthonunkból elröpült már régen a nyu-
galom. 

Stumm (keserűn):  Országunk tönkrement, 
kérném, mi pedig ennek fölébe elvesztettük 
gyermekünket. 

Fülöp: Ez egy szomorú fejezet, egészen 
szomorú! Azonban, engedelmet kérek, ide vi-
gadni jönnek az emberek. Tudniillik jönnének. 
Megyek is ki, körülnézni, hátha eltévedtek a 
vendégeim a sztambuli sikátorok között. (A lép-
csős ajtón el.) 

Stumm (Luluhoz):  Elvesztettük a fiunkat. 
Az orosz fogságból még kaptunk levelet tőle, 
de az orosz forradalomban már eltűnt. Azóta 
se hire, se hamva. 

Stummné: Feledni jöttünk ide. 
Éva: Azzal a titkos gondolattal, hátha itt 

találjuk. Nem tudja, drágám, orosz emigránsok-
kal nem jöttek ide német hadifoglyok is? 

Lulu: Ha haza mehetett, mi oka lett volna 
ide emigrálnia? 

Stumm: Hja kérem, annak már gyerek korá-
ban olyan kóbor, olyan emigráló természete volt 1 
A háborúba is a kalandos vágya vitte. 

Lulu: És most az egész család keresi. Hát 
ez érdekes! 

Stumm: Keressük kérném, mert hiszen az 
emberi élet nem egyéb keresésnél. Az egyik 
keresi az igazságot, a másik a jólétet, a har-



madik és ez mi vagyunk, mi pedig keressük 
elveszett gyermekünket. (Szeretettel  simogatja 
Lulu kezét.) 

Stummné (epésen  fölfortyanva):  Te azonban 
elveszett fiatalságodat keresed! 

Lulu (elfogódottan  köhög. Éva felé  fordulva): 
Hogv hivták a fivérét? 

Éva: Nem fivérem, több annál, a vőlegé-
nyem. (Előveszi  zsebkendőjét  és a szemét törli.) 
Fritznek hivták, Fritz Stummnak. 

Lulu: Persze szőke volt, kék szemekkel. 
Német fiúnak ilyennek kell lennie! 

Éva: Dehogy! Éppen ellenkezőleg, barna 
volt, fekete szemekkel. Germán fiu volt déli tem-
peramentummal. 

Stumm (felesége  felé):  Tőled örökölte! 
FÜLÖP 

Fülöp (megáll  a lépcsőn):  Gyönge est, gyönge 
est. Minden hiába, no! Próbáljatok (a  zenészek-
hez) valami vidámat, valami pergőt, valami za-
josat! Hallják kint és jöjjenek! (Kinyitja  az 
ajtót. A zenekar rázendít  a „Jasmin Guil" első 
taktusaira. A törökök, akik eddig aludtak, föl 
ébrednek és a nargilé kiesik a szájukból. A 
zene gyorsan abbamarad) 

Stummné (ideges  bosszúsággal férje  felé): 
Te rendelted igy! 

Fülöp (lefut  a lépcsőről):  Valami baj van a 
rendeléssel ? Kérem, viszem vissza! Nálunk még 
nem volt vendégnek panasza! 

Lulu: Nem kell mindjárt rosszra gondolni! 
Nem az ételről van szó, hanem egy gyermek-
ről, akit a szőke apa feketének rendelt. 



Stummné-. Elismerem, a szemeit és alakját 
tőlem örökölte, de a csapodárságát már egészen 
tőled! 

Fülöp: Kérném szépen, ha szabad beleszól-
nom, akkor én azon a véleményen vagyok, hogy 
ezt a csapodárságot nem kell külön örökölni, 
ezt mi férfiak már igy kaptuk Ádám ősünkkel. 
Elmondom, kérem, a két varjú meséjét. Ugy 
történt, kérném szépen, hogy Salamon király, 
aki a madarak nyelvét is értette, meghallotta, 
amint a palotája fölött egy himvarju odaszólt a 
párjához: „Ha akarom tönkre zúzom ennek a 
királynak a palotáját, de még a templomát is. 
Egyetlen magasból lehajított kaviccsal megtehe-
tem 1" A király nagyon feldühödött a fekete 
madár öntelt hencegésére és elrendelte kérném 
szépen . . . (Az utcai ajtó felől  nagy dübörgés. 
Az ajtó szélesen kinyilik. Mindenki arra figyel.) 
Hál'istennek, már jönnek. Most már kérem szé-
pen, megkezdődik az élet! Most már igen 1 (A 
zenekar egy orosz táncdalra zendit.) 

PAVLJUSA ÉS FRIDÓ 
(Pavljusa  egyszerű eleganciával öltözött gő-

gös tartású 40 - 42 éves nő, fölényesen  körül-
néz. Mögötte Fridó báliasan. Beretvált képű fia-
tal férfi  hivalkodó magatartással. Leülnek fönn-
tartott asztalukhoz. Fülöp szervíroz.) 

Pavljusa: Mi jót kapunk, Fülöp? 
Fülöp: Semmivel sem jobbat, mint más es-

téken, asszonyom. Hideg sültek, omlettek, hal, 
görög aszú, magyar borok, pezsgő. Csupa olyan 
dolog, kérném, amire a szívnek és kedélynek 
szüksége vagyon. 



Fridó: Kedélyemnek ezúttal, szóljon csak 
oda a zenész urakhoz, nem orcsz ellágyulásra 
van szüksége, hanem ropogós török vidámságra. 

Pavljusa (ordenáré  hangon fölkacag  és az 
alvó törökök felé  mutat): Ropogós török vidám-
ságra ! 

Fülöp (odaint  a zenekar felé.  Jobb kezével 
megérinti a mellét, majd a homlokát. A zene-
kar rázendít  a „Jasmin Giul"-ra.): Tempót, 
uraim, tempót! 

Pavljusa: Hozzon hideg halat aszpikkal, 
kompótot és egy üveg burgundit! 

Az egyik görög (a  zenekar felé  int és tilta-
kozik a török nóta ellen A zene eláll): Görö-
göt kérünk! (Odamutat  a törökökre) Persze, 
hogy még álmukban is a maguk nemzeti mód-
ján mulassanak! 

Az egyik olasz: De jaj, ha fölébrednek! 
Az egyik görög: Nekik is jaj, ha nemzetileg 

fölbuzdulnának! (Odamegy a törökök páholyába 
és elveszi kalapjaikat a kerevetről)  A fezt job-
ban büntetik, mint az ellenség nótáját! 

Az egyik olasz: Hisz hivatalból maguk már 
nem is ellenségek! 

Az egyik görög: Hivatalból nem. De a le-
számolás majd jön, hivatalból, vagy félhivatalo-
san, de itt lesz! 

Fridó (szigorúan):  Ne politizáljanak az urak! 
Amikor az ember ide belép, akkor előbb leveti 
nemzeti haragját és nemzeti büszkeségét. Ez 
a hely, tessék jól megérteni, a nemzetközi jó-
érzés helye! 

Az egyik olasz: Ugy van, ez a nemzetközi 
fölhangoltság berke! 



A másik olasz (pohárral  a kezében): Igyunk 
és köszöntsük az örök vidámság hajnalát! 

Fridó: Éljenek az éjszakák és éljenek a 
hajnalok! 

(A zene tust ad, a két török fölébred.  Zavar-
tan néznek.) 

Az egyik görög (föláll  és viszi nekik vissza 
kalapjaikat): Bucsánaiot kérek, elcseréltem a 
magaméval! 

(A két török előbb szótlanul egymásra néz, 
majd szigorúan mustrálják a görögöt. Mindenki 
a vihar kitörését  várja. Fölállanak a görög vé-
delmére. A törökök egy ideig néznek, majd le-
konyitiák fejeiket  és elalszanak.) 

Fridó (halk  énekszóval): Éljenek az éjsza-
kák és éljenek a hajnalok! 

A görögök, olaszok és zenészek (kórusban, 
kezeiket áldóan kiterjesztve a törökök felé): 
Éljenek az éjszakák és éljenek a hajnalok! 

Fülöp (hozza az ételt és italt Pavljusa asz-
talához) : Tessék a savanyu halat édes mohó-
sággal és a fanyar bort mohó szomjúsággal 
elfogyasztani. (A zenészek felé.)  Finom, lágy 
és enyhe zenét kérek, hogy pontosan stimmel-
jen uraságék vacsorájához! (Lágy,  halk zene). 

(Az egyik görög föláll  és groteszkül körül-
táncolja Fridóék asztalát. Amikor saját asztalá-
hoz ér, kézen fogja  a másik görögöt, a: után 
az olaszok csatlakoznak. A szin elhomályosul és 
a fény  rávetődik  egyedül Fridóék asztalára, ame-
lyet a két görög és a három olasz a lassú zene 
ütemeire háromszor körültáncol.) 

Fülöp (akiStummékasztalához  jött át): Mit 
tetszik szólni? Ugy-e itt mulatva lesz, szolidul 



lesz mulatva. Szép produkció, lehet mellette 
szórakozni az alvónak és ébernek, muzulmánnak 
és hébernek. (Fölkacag). 

Fridó (harsányan):  Köszönöm, a szalonzené-
ből elég volt, kérek egy (tagolva) bufelejtő, egy 
szivbemászó, egy talpcsiklandó, egy hazavágyó 
zenét, hogy amúgy a magam kedvére kitáncol-
hassam magam ! (A szin megint megvilágosodik, 
a táncolók asztalaikhoz szélednek. Fridó föláll 
és átmegy Stummék asztalához, Lulu felé.  Köz-
ben Évára esik a tekintete. Lulu föláll.  A zene 
egy német operett-dalt játszik. Fridó és Lulu 
gyors ütemben táncolnak. A fiatalember  igyek-
szik Éva kötelébe jönni, hogy egymásba merít-
sék tekintetüket. Stummné is mind mohóbban 
nézi, majd az egyik fordulónál,  amikor Fridó 
szemben vele táncol, lassan fölemelkedik  a szé-
kéről.  Éva is föláll.  A második fordulónál  az 
asszony fölsikolt.  A zene hirtelen abba marad. 
Fridó leejti kezét Lulu derekáról.) Szentséges, 
nagy isten 1 (Kezeit  összecsapja és pillanatokig 
mereven nézi anyját, majd odalép hozzá és 
kezet csókol neki. Aztán apját homlokon csó-
kolja, végül Évához lép és átöleli. Éva a fiu 
nyakát görcsösen átkarolja és pillanatokig tart-
ják igy egymást. Az olaszok és görögök oda-
jönnek az asztalhoz, majd Pavljusa is) 
, Pavljusa (odalép  Fridóhoz és lefejti  kezét 

Eva derekáról) : Meddig tart még kériek ez a 
szerelmi szolidság, ez a rokokó idill? Mit 
gondolsz, biedermeyer hangulatok temploma ez 
a lokál? (4 hívatlan  görögök és olaszok felé.) 
Kérem uraim, láthatják, diszkrét családi dolog-
ról van szó! 



Az egyik görög: Bocsánat, önnek igaza van. 
Alapjában nem is érdekel a dolog. Nem szere-
tem a tragédiákat! 

Az egyik olasz (fölnevet):  Aeschylos népe 
nem szereti a tragédiákat! Nem szereti és látnia 
kell! Olt a hatalmas görög tragédia! (a páho-
lyok felé  mutat) Törökök nyugodtan alhatnak 
a görög mulatóban! 

A tengerésztiszt: Ne politizáljunk, menjünk 
mindnyájan asztalunkhoz és gyakoroljunk egy 
kis nemzetközi megértést. 

Fülöp: Mindkét nemzet vörös borával (a 
pultról hozza a borokat az olaszok asztalá-
hoz, ahová közben letelepedtek a görögök is.) 
Igy, kérném szépen, tessék szépen nemzetközi-
leg békülni. Amott pedig csak játszódjék le a 
családi tragédia. Nemcsak tánc kell, hanem 
olykor egy kis dráma is egy jóravaló mulató-
ban ! 

A tengerésztiszt: Igazad van Fülöp, gyere 
koccintsunk! (Koccint.)  Ezt a két üveget pedig 
vidd a zenészeknek! 

Fülöp (miután odavitte a borokat, vissza-
megy Stummék asztalához, ahol Fridó, nem 
törődve  Pavljusa epéskedésével,  anyjával és Évá-
val halkan beszélget) : Parancsolnak egy családi 
sültet ? Friss jércével szolgálhatok! 

Stumm: Hagyja őket magukra. Nem látja, 
a megtalált fiam ! 

Fülöp: Kissé zsénben van, hogy ilt talál-
koztak. Mindenesetre szebb lett volna, ha mint 
győztes hadvezér, lovon jön haza. De talán igy 
sem rossz, (Pavljusára  mutat) egy hercegnő 
oldalán! 



Stummné: Inkább koldus lett volna, semhogy 
igy találkozzam vele 1 (Megvetőleg  végigméri 
Pavljusát.) 

Pavljusa (nagyon idegesen): Asszonyom, ne 
higyje, hogy itt büntetlenül lehet sértegetni. Any-
nyira még nem vagyunk Ázsiában! 

Fridó: Fogd be a szád, bestia és ne ólál-
kodj itt. Erigy a helyedre 1 

Pavljusa (kihivón szembeáll Fridóval, aki 
közben fölkel  és támadó pózban áll): Céda 
rongy te, világ bitangja, a torkodra forrasztom 
a vigyorgást! Azt hiszed, nem tudom, ki szök-
tette meg a vastag hárem hölgyet, gondolod, 
nem tudom, ki zsarolta meg a gazdag egyp-
tomit és a forradalom első napjaiban ki szer-
vezte meg a fosztogató bandákat 1 

Fridó (cinikusan mosolyog): Drágám, ön 
csupa érdemeket soroltat föl. Forradalmi érde-
meket. Ugy bizony, egyetlenem I És tudd meg, 
át fogok térni a polgári tisztességre! Átfogok! 

Az olaszok és görögök (kórusban):  Ha, ha, 
hahaha! 

(A lépcsős  ajtó előtt  dörömbölés és kardok 
csörtetése. Néhány pillanat múlva nyilik az ajtó 
és egy török rendőrtiszt  vezetésével — angolos 
sapkák keményített  homlokrészén kicsiny félhold 
és benne csillag — három rendőr  áll meg a 
lépcsőkön.) 

Pavljusa (átkarolja  gyorsan Fridót. A fény 
csak rájuk esik): Mit gondolsz, köztársaságiak, 
vagy politikaiak ? 

Fridó : Esetleg bünügyiek ! 
Pavljusa : Nálad vannak az irások ? A mentő-

irások ? 



Fridó (reszkető  hangon): Ismerem ezt az 
embert. Nem vesz be link Írásokat! 

Pavljusa-. Szökjünk a konyhaajtón! 
Fridó: Bizonyára elállották a többiek. Tizen 

szoktak lenni, detektívek is. A legvérengzőbbek. 
Stummné (a  sötétből  fölsikolt)  : Nagy isten, 

micsoda találkozás! (Világosság a színpadon. 
Pavljusa és Fridó leülnek nyugodtan Stummék 
mellé.) 

A RENDŐRTISZT 
A rendőrtiszt  (nyugodtan lejön a lépcsők  alá, 

megáll a görög-olasz asztal előtt):  Leigazolta-
tom az urakat! 

Az olasz tengerész: Engedelmet, mi (hár-
mukra mutat) olasz védelem alatt állunk. 

Az egyik görög: Mi pedig a török köztár-
saság hűséges alattvalói vagyunk. 

A rendőrtiszt  (ernyőt  csinál szemei fölött  a 
tenyerével és az alvó törököket szemléli): De 
azok ott, hohó, nem igen mondhatók a török 
köztársaság hűséges alattvalóinak ! (Odamegy a 
közelükbe. Harsányan) Jó reggelt, muzulmán 
testvéreim, jó reggelt! Csak egyre aludni, min-
dig csak aludni! (4 muzulmánok fölocsudnak, 
kapkodva levetik fezeiket  és zavarodottan keresik 
kalapjaikat.) 

Fülöp {hozza  tálcán a kalapokat): Ne tes-
sék komolyan venni az esetet, mert ők se vették 
komolyan. Azért tették föl, kérném, a fezt, mert 
kiviccelni akarták a régi rendszert. Vicces em-
berek, meg is látszik rajtuk. 

A rendőrtiszt:  Ki lehet könnyen próbálni, 



viccesek-e vagy ellenforradalmárok. Esznek-e 
disznóhúst, isznak-e bort ? 

Fülöp: Tessék rendelni! 
A rendőrtiszt:  Az ő számlájukra! * 
Fülöp : Az csak természetes ! (Odahajol az 

egyik török füléhez.  Sug valamit. A török egyet-
len arcrándulással nem árulja el szándékát. Át-
megy Pavljusához. Halkan.) Mit adjak neki ?„ 

Pavljusa (tompán):  Álomport adj a borába ! 
Fülöp (el  a konyhába). 
A rendőrtiszt  (leül  a törökök asztalához, 

kezet fog  velük, leteszi sapkáját. Megnézi az 
órát. Akkor hozza Fülöp a bort és ételt. A rend-
örökhöz) : Mehettek haza! Akik kivül vannak, 
is mehetnek! 

Fülöp: Talán egy kis bort nekik ? 
A rendőrtiszt:  Nem, nem! Ez szigorúan 

tilos. A köztársaság törvényei puritán életet kö-
vetelnek az állam alkalmazottaitól. Józanságot. 
Azért legjobb, ha hazamennek aludni. 

Fülöp (önt  a poharakba): A legjózanabb 
foglalkozás, aludni. Olcsó és erkölcsös! 

A rendőrök  (feszesen  szalutálnak. El.) 
(-4 zene rázendít  a „Jasmin Giul" ra. A tö-

rökök egy ideig nargiléznek. Egyetlen kortyot 
nem isznak. Az ételt, a bort mind a rendőrtiszt 
fogyasztja  el. Lassan mindhárman elalszanak. 
Közben Fridó táncra viszi Évát szeretetteljes 
öleléssel. Tánc végén) 

Pavljuia (Stummnéhoz)  : Tetszik látni, meg-
mentettem az életét. Isten tudná megmondani, 
hányadszor! 

Stummné: A maga számáia megmentette, 
de a mi számunkra kárhozatba vitte! 



Fridó (borízű  hangon): Nincs mit aggódni, 
anyám, visszatérek a rendes életre! 

Pavljusa (Stummnéhoz):  Vissza fog térni 
hozzám, mert tetszik tudni, az ő természetének 
ez felel meg. Velem lenni, az az ő rendes élete. 
Gogol megirta, hogy mindenki a maga tempera-
mentuma szerint csinálja a maga erkölcseit. 
A maguk élete mellett el fog pusztulni! 

Slummné (gúnyosan):  Ellenben ön mellett 
föl fog virulni! 

Pavljusa: Polgári csökönyösség ! (Fridó  felé): 
Végy érzékeny bucsut kedveseidtől és gyere a 
fenébe, egy másik lokálba! 

Lulu: Ne menjetek, inkább béküljetek! Olyan 
jó látni együtt Fridót Évával. Valamikor, kedves 
Éva, én is olyan voltam, mint ön. Épp olyan 
rajongó és tisztalelkü mint maga, Éva! Ugy 
szeretem látni a szerelmes embereket! Azt ér-
zem, amit bakfis koromban éreztem tavaszkor 
az erdőben. 

Éva (kezet  fog  Luluval): Szeretem magát! 
Pavljusa: Elég a lírából. (Fridó  felé,  aki 

akkor hajtott le egy pohár bort) Gyere! 
Stummné: Szent isten, mit akar a gyerme-

kemtől ! Jaj, hogy inkább a mazuri tavakban 
pusztult volna el, semhogy igy lássam! Jaj 
nekem! 

Pavljusa (fölugrik  és az ittas Fridót gallér-
jánál fogva  fölállásra  kényszeríti.  Az egész 
asztal fölugrik.  Fridó dulakodik a növel. Az 
olaszok és görögök és a zenészek is lejönnek 
az asztal köré. A két fiatal  nő visit. Homály. 
Csak Stummék asztala körül van világosság.) 

Fülöp (odamegy Pavljusához, fölemeli  kezét, 



majd rámutat a rendőrtisztre):  Csönd legyen, 
bármely pillanatban fölébredhet és kezdődhetik 
egy uj, súlyos fejezet. 

(Nligy  csönd. Hallani lehet a rendőrtiszt 
horkolását.) 

Pavljusa (nagyon határozottan): Még egyszer 
mondom, Fridó, búcsúzz és gyere! 

Fülöp: Béküljön Fridó ur, mindkét oldalra. 
Meg lehet csinálni. Lehet békülni a szülők felé 
és lehet békülni a hercegnő felé! CRámutat a 
felekre.) 

A két görög, a három olasz és a zenekar 
tagjai, akik kivül esnek a fénykévén  és csak 
gyöngén vannak megvilágítva,  borízű  hangon, 
kórusban: Békét neki, békét neki, bé-é-é-két, 
ne-e-e-ki! 

Fridó (részegen  az ünnepi szónokok pózában): 
Tisztelt hölgyeim és uraim ! Pár pillanatnyi gon-
dolkodás után, mialatt önök itt eszméikei ki-
cserélgették, én uj utaim felől gondolkoztam és 
rájöttem (hüvelykujját emeli): egy, az ember 
soha el ne veszítse reményét. 

>4 kórus: Sohasem, sohasem, so-o-ha sem 1 
Fridó: Kettő: bízzon mindig önmagában és 

harmadszor és utoljára: higyjen abban, hogy 
Törökország a határtalan lehetőségek országa. 

A kórus: Higyjen, higyjen, ó de nagyon hi-
higyjen 1 

Stumm (.föláll  kissé elázottan, pohárral a 
kezében): Minden várható ellenvélemény és 
tagadás ellenére én is a magam részéről állom 
és vallom, hogy Törökország a csodás lehetőségek 
birodalma. Ahol egy kis mecklenburgi matróz-
ból, igen tisztelt hölgyeim és uraim, egy had-



sereg nagy parancsnoka lett, ott bizva lehet 
bízni abban is, hogy Fritz fiam visszanyeri kis 
becsületet. 

A kórus: Nyerje, nyerje, nye . . . nye . . . 
nye . . . nyerje! 

Fridó (büszkén)-.  Ki akar érvényesülni a 
hadseregben? O, van számomra jobb terrénum 
itt. Sokkal, de sokkal jobb! 

Stumm: Például! 
Fridó: Például leverni ellenforradalmakat! 
Stummné: Becstelen mesterség! 
Fridó: Ahol karriérről van szó, ott nincs 

becsület. Ha leverek Thráciában egy lázadást 
olyan koncessziót kapok a köztársaságtól hogy 
annak a jövedelméből megvehetem Beríinben 
a legszebb varietét. 

Stummné: Fölháboritó, egyenesen borzasztó! 
Varietét a jámbor lázadók vére árán! 

Fridó: Nyugodjék meg anyám, nemcsak azt 
veszem! (Kihúzza magát.) Megveszem a szul-
tán trónszékét és arra ültetem Évát. Palotát 
veszek neki, gyöngyöt, autókat. 

Lulu (átkarolja  Évát): Gyöngyöt, autókat! 
A kórus: Gyöngyöt és autókat, gyöngyöt 

és au . . . tókat! 1 
Fülöp: Tisztelt család és nagyrabecsült 

hallgatóság! íme elérkezettnek látom az időt 
arra, hogy folytassam és befejezzem a két 
varjú esetét Salamonnal, a bölcs királlyal. 

A kórus: Halljuk, ó halljuk az e-e e-setet! 
Fülöp: Hát ugy volt kérném, hogy a him-

varju, amikor elrepültek a palota fölött, oda-
szólt a párjához és azt mondta: „Te, én képes 
vagyok ennek a királynak a palotáját egy kővel 



darabokra zúzni, egy kicsiny kaviccsal, ha na-
gyon magasról ledobnám." Hallotta ezt a király 
és nagyon földühödött. „Ejnye nyomorult féregje, 
hogy igy merészkedik ez fecsegni az én müvem-
ről!" Es nyomban futár ment a him varjúért. 
„Azzal hivalkodtál üres fecsegő — mondta a 
király —, hogy palotámat egyetlen csőrödből 
lehajított kaviccsal széjjelzúzhatod. Nos, varju-
nemzetség hatalmas ivadéka, ime próbáld meg, 
itt az alkalom." 

A kórus: Itt az alkalom, itt az alkalom, itt 
az al . . . k a . . . lom! 

Fülöp: Végy kavicsot a csőrödbe, szállj föl 
és zuzd darabokra a templomot és palotámat! 
„Kegyelmes királyom — könyörgött a varjú — 
elismerem, üres beszéd volt, a párom előtt 
akartam hencegni. „A hencegésért — szólt 
zordul a király — halál jár!" 

A kórus (félelmetesen):  Halál, halál, ha... 
ha . . . ha . . . Iái! 

A rendőrtiszt  (akit  a kórus bömbölése föl-
ébresztett, odajön) : Mi az, mi az ? Halál ? Ki 
fél a haláltól? Muzulmán ember megdicsőül 
a halálban! 

Fridó (szónokiasan):  Ugy van, a muzulmán 
számára megdicsőülés a halál. De a forradal-
már fél tőle, mert a forradalom az életé. íme, 
én részt vettem már a fezek és turbánok forra-
dalmában. (írást  vesz elő a zsebéből  és oda-
nyújtja a rendőrtiszt  elé): Ön, effendim, mit tett 
vájjon a forradalomért? 

A rendőrtiszt  (zavartan  az alvó törökök felé 
mutat): Hiszen tetszett látni, én ezeket akartam 
megbüntetni! 



Fridó (szigorúan):  Köszönöm! Akarta és köz-
ben súlyos kötelességet mulasztott! (Az ajtó 
felé  mutat. Kiparancsolja a rendőrtisztet.  A szin 
megvilágosodik. A zenészek, többiek visszatérnek 
helyeikre.) Tessék! 

(A rendőrtiszt  feszesen  szalutál, megfordul  és 
félénken  visszanézve és egyre tisztelegve távozik 
a lépcsős  ajtón.) 

Fülöp: Engedjék, hogy végig mondjam a 
mesét. A varjú esdve kérte a királyt, ne töltse 
ki rajta bosszúját, hiszen csak azért fecsegett, 
mert nősténye előtt hivalkodni akart. A király 
kegyes volt és megbocsátott neki, hazamehetett. 
És mit gondolnak, tisztelt hölgyeim és nagyra-
becsült uraim, otthon a párja előtt, aki nehezen 
várta és aki mohón kérdezte, mit akart a király 
tőled, nos mit gondolnak, mit felelt a himvarju? 
Ezt mondta: Mit akarhatott? Semmi különöset! 
Megkért, hogy ne törjem össze a palotáját. Hát 
ezt a szívességet megteszem neki. 

Fridó: Hallottuk a példálódzást, most mondd, 
kire aplikálod? 

Fülöp: Arra, aki kérdezi. Berlini orfeum, szul-
táni trón, gyöngyök és autók. A himvarju be-
szélt magából! 

Fridó: Bolond ember, nem tudod, a nők 
éppen ezt akarják! A jó erkölcsű emberek szá-
mára a himvarju hazudik, a jobb erkölcsüek 
számára azonban illúziót csinál. De egyre megy. A 
jó erkölcsű férfi mellett az asszony besavanyodik, 
(ianyjára  mutat) a jobb erkölcsű 'mellett (Pavlju-
sára mutat) megvadul. (Évához) Gyere Éva, 
gyere drágám, maradj velem! 

Stummné: Mocsárba visz, ne menj vele! 



O, nagy isten, miért nem pusztult cl inkább 
a mazuri mocsarakban! 

Fri ió (szeretetteljesen):  Velünk maradj, Évám ! 
Gyere nőstény varjúm, gyere, hisz' egyre megy ! 
Jobb elmerülni az én mocsaramban, jobb mint 
lesavanyodni az unalmas ingoványba. (Karon 
fogja.  Másik karján Lulu viszi Évát) 

Éva (Stummék  felé):  Isten önökkel, köszö-
nöm, hogy idehoztak ! (Mögöttük Pavljusa, gő-
gösen, mint aki megnyerte a csatát) 

(A zene egyre halkuló orosz dalra zendit. Az 
olaszok és görögök is lassan távoznak az utca 
felé  eső ajtón. Amikor az ajtó becsapódik, Stumm 
és Stummné és mellettük Fülöp gépiesen meg-
állónak. kezeiket magasra emelve. A szin lassan 
sötétedik, majd ugyanolyan tempóban megvilá-
gosodik. Fülöp közben az emelvényhez ment.) 

Stummné: Sötét világba mentek ! 
S'umm: Fizetni 1 
Fülöp: Itt kérném nem lesz fizetve, nem 

lesz a görög és olasz urak által és nem lesz 
fizetve ön által sem. Fizetni (a  törökök felé 
mutat) csak ők fognak! (Odamegy hozzájuk és 
megrázza őket.)  Megmentettük önöket, uraim, 
meg vannak mentve. Mindenki részt vett, kér-
ném, a mentésben. Csinálom a számlát. (írja  a 
számlát.) Mindenki benne volt, ne tessenek 
aggódni, senki ki nem maradt. (A törökök meg-
nézik a számlát. Egymásra néznek. Kiveszik a 
tárcájukat és összeadják bankóikat.) Köszönöm 
szépen, valami csekélységet még a zenészeknek t 
(A zene rázendít  a Jasmin Giul két-három üte-
mére. A törökök levetik a fezt  és kalapot ölte-



nek. Kimennek. Stummék is készülődnek.  A zene 
abba marad.) 

Stummné: Micsoda ország! Szent isten, a 
fiam itt fog elkárhozni! 

Stumm (felesége  feté  fordul):  A fiad itt 
karriért fog csinálni. Eljövünk ide, öreg, még 
valamikor és mi magunk is táncolni fogunk! 

Stummné: Eredj már, vén varjú! 
Fülöp (odafut  az állványtól, ahol rakosga-

tott) : Pardon, kifelejtettem a meséből, hogy 
azok a varjak fiatalok voltak. Öreg him-varjúnak 
nem hisznek, kérném szépen. Az öreg varjak 
jól teszik, ha nem mondanak nagyokat. 

Stummné: Legjobb, ha egy szót se szólnak. 
Függöny. 

.A két varjú' színhelye 
Tervezte:  Ligeti  József,  a cluji Román Nemzeti  Opera rendezője. 
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