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Bacher (Bachrach) Simon 1823-ban született a felvidéki Szent-Miklóson (1863-tól: 
Liptószentmiklós). 1867-ben költözött Pestre népes családjával (5 fiú és 3 lány), 
ahol 1874-től, 1891-ben bekövetkezett haláláig, a Pesti Izraelita Hitközség könyve-
lőjeként tevékenykedett és írta verseit németül és héberül, fordításai mellett. 

Az elsők között volt, ki magyar költők verseit héberre fordította, és egy kötetben 
kiadatta (Hazafias dalok - זמירות הארץ). Megtalálhatóak benne Kölcsey, Petőfi, 
Vörösmarty, Eötvös, Arany versei, közöttük a Himnusz – …תפילת הארץ, Szózat –  קול

 .stb קורא לעם
1868-ben héber nyelvű alkalmi költeménnyel (עצת שלום) köszöntötte a „Magyar 

és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes Gyűlését” (Kongresszus) és ő fordította héber 
nyelvre az itt hozott határozatokat is. Alkalmi költeményének címe utalás Zehárjá 
próféta soraira (VI,13): 

. ְסאֹו וַׁ   ל־כִּ ְסאֹו ְוָהָיה ֹכֵהן עַׁ ל־כִּ ל עַׁ ב ּוָמשַׁ לֹום ְוָישַׁ ְהֶיה ֵבין ְשֵניֶהםֲעַצת שָׁ תִּ … – „… és ülni és 
uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz 
kettőjük között.”; valamint RASI kommentárjára: „ וגו'. הנשיא והכהן יאהבו  עצת שלוםו

 és békesség tanácsa… A vezető/hatalom és a pap/vallás szeretni fogják„ – ”זה את זה
egymást.”  

Az említett költemény analizálása segítségével kívánjuk közösen tartott előadá-
sunkban bemutatni Bacher (Bachrach) Simon nézeteit, a Kongresszust lelkesen 
támogató elképzelését és vizionált jövőképét, kitérve néhány érdekesebb és 
sokatmondó szóhasználatra; valamint I. Ferenc Józsefnek (ֿפראנץ יאזעף) és Eötvös 
Józsefnek (יאזעף עטוועש), a Kongresszust összehívójának tulajdonított szerepére. 

A vers 20 darab 6 soros versszakot foglal magában, tehát összesen 120 sort, 
hasonlóan az ókori zsidó parlament, a „Nagy Gyülekezet Férfiúinak ( ְנֵשי ְכֶנֶסת אַׁ

ְגדֹוָלה  számához. E törvényhozó testület volt az, amely a babilóniai fogságból ”(הַׁ
visszatért zsidók új körülmények, kihívások közötti életét szervezte, határozta meg. 
Ebben az esetben is szembetűnőnek véljük a párhuzamot. Mindazáltal a költe-
ményben aprólékos és bravúros szerkesztés nyomai fedezhetőek fel, hiszen a héber 
szöveg végrímeinek képlete az első, a kilencedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik 
versszak kivételével (ott „a-a-a-a-a-a” – halmaz rím és „a-a-a-a-b-b” – halmaz rím 
és páros rím): „a-b-a-b-c-c”, keresztrím és az utolsó két versszaknál páros rím. 
Bacher Simon verse teljesen idegen a héber versformáktól, az a kor magyar nyelvű 
verseinek stílusát, rímképleteit követi. Ez sem lehet véletlen… 


