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TÁRSADALO~f.
A VÉR.
Nincs vallás a. világon. amely a vér ltasználattít annyira
tiltaná, mint a zsidó vallár;; és nincs nép a földön. a nwiy a
vérontástól annyira borzadna, mint P valhís hívei t~s még ::~in('-;
sem vallás, sem nép. melyet a Yér örve alatt annyira üldöznének, mint bennünket. Nemcsak a zsidó 'allástörvény. mel)
senki előtt nem titok, ki a hiblüít ismeri éR a rabhülikw; it·odalomban olvasni tud, tiltja ar. állatvér élvezetét, lwnrm a z!>idó
vérébe átment évezredes r;;zokús ü;, és minél jámborabb a zsiclti,
annál erősebb vériszonya, úgy hogy az élvezetre megengP<lctt
húsról is leáztatja, lemossa és lesózza. A vad gyülölet logilc:í.ia
tehát az. a mely azt állítja, hogy a fanatikus zsidó szomjazik
a vérre. Holott a tény az. hogy minél fanatikusablJ. annál
er6sebb vériszonya.
A fanatikus zsidógyülölet saj:ít l<épmüsát hni rá a
zsidóra. A tízparancsolat azt hirdeti: ne ölj: <L rahbiuikus
törvény a vérontást azon három főbiül kiizé sz:ímítja. n mely
miatt a zsidó köteles magút megöletni, scmhogy elköH~SSt': :t
a bünügyi statisztika fényesen igazolja, hogy a gyilkol:ís a z~jtl(,
vérrel nem fér össze, B közismert tPnyekhl -;zembPn :L vad
gyülölet logikája az, hogy a zsidó kt>resy;trny embenért haszn:íl
pászkájához. Pápák, egyházfej('clelmek, oricntalist:ík, .i:í m1Jor
keresztényekké lett zsidók, mindi'Il rentlii ,;" rangn t't:rf1:tk
nyilatkoztak a vérvád ellen; a törtf.net sok 1·érperei,·el me~
czáfolja és az ókori pogányok és a jelenkori khinniak :ílt:d
a keresztények ellen emelt vérvá<lak 1:1lóját mcgleplíeu illuiiztrálták. ~1indez nem némítja el Yéglegt~SPll ('í'.t a pokoli r:igalMAGYAR-Zsw•í Sz..:MJ.E. ]90 t. l. Fi' z n.
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mat. lll''rt a gyülölet ~zomjuhoua :1 vért a zsidó vét·t.
.:\inc" a kere:-zteny:ségnek annn 'értanuja. tt h:íny z:sidö vén'be
ez a h-uuis dd került. A kereszténység a z~idóság szi.ilöttjl',
(h• a gyi.ilölPtnek gajüt logiküja ,an.
A magyar nép józansága é:; igazságossága ezt a mérget,
bár osty:íban is kinálbí.k, nem vette be és el kell ismerni, hogy
az utóbbi időben A usztriüban és Németországban felmerül t
egy-egy eset alkalmtíból a biróságok nem engedték magukat
semmiféle terrorismus által a törvény útjárólleterelni. A németorsúgj esküdtek sem. De jellemző maga a tény, hogy vér' údakat lehet fabrik:llni és a máról holnapra élő hazai zsidósa g i jól tenné. ha a jövő esélyeivel előre számolna.
A jelek nem biztatók. hisz haztí.nkban is beszélnek már
a vérrőL N em arról a vérről, melyet zsidók lecsapolnak, hanem
arról, a me ly ereikben folyik. N émely magukat jámbornak valló
körök. melyek minden akatholikus ~llen állig felfegyverkeznek,
a zsidó >ér inferioritását hirdetik. Es ezt az inferioritást nem
Kongtse vagy Bud da. hanem Jézus és az apostolok hívei vallják. Ugyanazok a honfiak, kik hazánkat mint »Regnum
)la ri au um «-ot reclamálják, lenézik a zsidó vért. A zsidó sz en t
iratokat tisztelik, a zsidó zsoltárokat éneklik, a zsidó főpap
köntösét viselik, de a zsidó vért megvetik A. zsidó felebaráti
:s~eretetet hirdetik. a zsidó felebarátot üldözik. Az oktalan
gyülölet logikája!
A zsidó vér gyiilölete mozgatta azt a világdrámát is, mely
Dreyfustól kapta nevét és főhösei ugyanazok a körök voltak,
melyek a keresztény vallás legforróbb híveinek vallják magukat.
Ha van még gondolkozó ember a világon, a ki kételkedik abban,
Logy a nevezett perben a zsidóság volt a vádlott és hogy benne
a sötét középkor szeliern ei és eszközei működtek, meggyőződhetett
róla az utolsó felvonásból: a törvényhozás az összes szerepiöknek
arnnestült szavazott meg. X em a vádlottnak, hanem a václlóknak.
Talán voltak már büntető perek, melyekben a vizsgálatvezetők,
tanuk. birák stb. valamennyien amnestiára szorultak, de hogy
azt megkapták volna, olyanok a jelenkorban még nem voltak.
A.nalógiát csak a középkor zsidóüldözései szolgáltatnak. Ha
valamely város polgárai a zsidókat kirabolták, lemészárolták,
a fejedelemtől amnestiát kértek és kaptak. Senkit se legye~
:szabad büntetni, sem adóss:íga miatt perelni. A városok archi-
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mmt az egy1k toJás a ma's'J
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ha nem folyt Párisban, folyt Algírban.
Ha évezredek mnlva a történész kutatni fog felvilá"osodott korunk , eseménye·
t<' t<aga d m· fog.1a
· a JOzali
·,
. ne1
"',e.
t u dll,
esz
b~n. azo~ aktak ~Jteless égé t, mrlyek arról me~élnek. hogy a
b~b~.1a nepének vér.et lenézték awk. kikre az üdv e nép kebelebo_l sugár:~,~tt k1, és tagadni fogja ugyancsak a józan ész
neveben azt Is, hogy a zsidós:ígot, az uralkodó vallás s~ülő
anyját, saját leánya. saját hívei bármely töredéke részéről vér~~~dal il~e~ni.. engedte vo.l~a. :Jii azonban, kik e való világban
elunk, zstdo ugyekben a JOzan ész nevéhen st>mmit sem ta"adhatunk
csak épen a józan észt.
"'

AZ EGYHÁZI HÁZA.SSÁGKÖTÉN.
A polgári házasság ellen a rabbik nem harczoltak. mert
a zsidó vallás nem tiltja azt. hogy a házasulandók az állam
képviselője előtt kijelentsék, hogy egymással házassági frigyet
kötnek. A zsidó vallás továbbá elismeri. hogy a világi tönény
világi ügyekben kötelező erővel bir és rnnek szellemében az
1896. évi rabbigyülés kijelentette, hogy a polgári házasságot
polgári vonatkozásaiban elismeri. Elismerheti ezt oly esetekben
is, midőn a vallási törvények szerint házassági akadály forog
feun, a mi elég gyakori. Hisz a polgárilag felbontott házasság
uem követel getlevelet, e nélkül pedig a vallásilag megkötött
házasság fel nem bontatott, és mégis gyakori eset. hogy a
világi biróság által elválasztott asszony ujra polgári házasságra
lép . .A..z ebből folyó bonyodalmakkal nem ki•ánunk foglalkozni,
nem is volna könnyii idevágó tanácscsal szolgálni, mert ezek
az ügyek nem függnek a rabbitól.
De igenis a rabbitól függ az, hogy milyen szinben tüntesse fel az egyházi esketést. )faga az anyakönyvvezető figyelmezteti a házasulandókat, l1ogy az előtte kötött htizas~:>ággal
vallásos kötelmeiknek még nem tetlek eleget. ~\ tönény teh:H

,.

,j,

l :Í nJ a. lw gy az n" lll' H'·1wn l;o··t.n·
··tt t'n'g ) Y!'·•llásos órvényPss('günck tPkintessék. Ha a zsidó paptól kérdeznék
más
papob-61 nÍH\'S .Jogun], szólani -hogy szabad-e egyházi e~ketés
nélkül házas"á~b:m \'Ini;> azt fogja felelni, hogy nem, mmd a
mcllett. hogy :l polg[íri h:íz:u;q:í.got polgári vonatkozásaiban
elismeri. Ez az a.bp, a mclyből ki kell indulni.
.
Kérdés már most. hogy melyik form ula az, n, mely1k ezt
az :íll:ispontot a legszabatosabban fejezi ki és nem kelti_ sem a
jegye::;p:írban, s~m rt násznépben azt a benyomást, hogy _a Jegyespár tubjdonképen már minden tekintetben érvényes hazas~~~-ot
kötött, mielőtt a pap elé járult. Az úgynevezett műveltek kozott
ez a fl'lfogás kezd terjedni és feltétlenül szükséges, hogy e~nek
eh~e Yétessék. ~em tudjuk. hogy az egyes községekben mllyen
::.zavakk::tl hirdeti ki a rabbi a házasságkötés befejezéseül az
egyházi házasságkötés megtörténtét. de azt tudjuk, , h~gy a.
zsidó vallá a luí.zasságot nem tekinti sacramentumnak es ep oly
kevéssé ismeri a házasság megszentelé~ét, ,mint a halottak
beszentelését vagy a papok felszentelését. A kiddusin, a mely
a házasságkötési formula »mekuddeseth« szavából vétetet~, norn
szentséget jelent. hanem azt. hogy a nő a férjen kivül mmdenkire nézve 'szen t, azaz minclenkitöl el van tiltva. Nem szükséges bőven fejtegetni. hogy a kedusa régi értelmében rég
megszünt.
,
E bből a felfoaásból és a fent kifejtett állásponthol
o
'
mi helyesnek azt tartjuk,
ha a rabbi ar. úgynevezett es ketes
Ul'm

megtörténtét e szavakal fejezi ki: Az N . N . es
.
' N . N . között
az állam törvényei szerint megkötött házasság ezennel a zs1dó
Yallás törvényei szerint is megköttetett Ebben a formulában
benn van az. hogy a törvény ültal követelt polgári házasság
az egyházi házasságot megelőzte, tehát kötelező ereje, és ~enn
van a.z is. hog · a zsidó vallás szerint csak azoknak a hazastársaknak szabad házasságban élni. kik ezt a zsidó vallás
törv-ényei szerint is megkötötték. 'M:.i:s szóval a házasulandók
kötelességeiket mind az állam, mind pedig a vallás törvényeivel
szemben teljesítették Ezt pedig, mint kiemeltük, maga az
:Hlami törvény kivánatosnak jelzi. ba nem is követeli.

AZ IZR. KÖZSÉGKERÜLETI ELNÖKÖK GYÜLÉSE

ÉS AZ IZRAELITÁK ORSZÁGOS IROD.ÁJÁN AK
.JELENTÉSE.
Az izraelita kör.ségkerületi elnÖkök 1900. nov. hó l-én
a pesti izraelita hitközség üléstermében tartott reneles évi
gyülésén jelen voltak: Deutsch I. M. (Szombathely), Leopold
Sándor (Szegzárd), Lippe Vilmos kir. táblai biró (Szolnok).
. Neumann Náthán (Trencsén), PfeiffeT Fülöp dr. (Győr), várhelyi Rósa hsó dr. (Szeged), Schul Győző dr. (Szászváros),
Schweiger Márton (Budapest), Sten~thal Salamon (Temesvár),
Wertheírn Ármin (Székes-Fehérvár). Az előző gyülés elnöke.
SchweigeT Márton, üdvözölvén a megjelenteket, tudatta, hogy
gelsei Gutmann Vilmos, Schreiber Ignácz kir. tan., Politzer
Bernát és Horovitz Sámuel elnökök elmaradásukat kimentették
Ezután felkérte a gyülekezetet, hogy a kongr. szerv. szab.
értelmében jelen gyülés tartalmára elnököt és elnökhelyettest
válaszszon, mire az elnökök a gyülés elnökéül ismét Schweiger
Mártont, elnökhelyettesül pedig dr. várhelyi Rósa Izsót választották. Ennek megtörténte után Simon József dr. kir. tanác::.os.
ki a gyülésen mint előadó vett részt, előterjesztette az Izraeliták
Országos Irodájának az utolsó 0vi müködéséről szóló következő
jelentését.

Tisztelt Gyülés l
Mély tisztelettel üdvözöljük az elnök urakat, kik költséget
és fáradságot nem kimélve, meghívásunknak engedni szívesek
voltak. Annyival nagyobb hálára kötelez bennünket jelenlétük.
mert tudták. hogy autonomiánk terén nem elért eredmények
fölötti öröm az, a miben Önöket részesíthetjük, l1anem hogy
annak a súlyos gondnak a megosztása vár rájuk, mely fáradozásaink eredménytelenségének láttán bennünket megszálL
Már négy éve mult, hogy egy tíjabb zsidó kongresszusnak
a törvényhozás hozzájárulásával való egybehi-,ása iránt elő
terjesztésünket a magas kormánynak ~tn~uj_tottuk., Ekkor _a
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi numszter ur termeszetesnek találta hogy a reczipüílt zsidóság a mlláo; autonomiáját szenezni 's biztosítani iparkodik: kijeleutette, hogy e

tör rhéshez a hmuánY is hozzájárul , de scgérlkrzrsét csak a
millt'nniumi t;Y utáni időre helyezte kilátásba. .A.lig hogy a
millt'tmimni év letelt. t)Hisodizbeu tPttün k előterj esz tés t autonomi:ínk iigyében é'l azóta Jll'lll mult el év, hogy 1896. évi
emlékiratunk elin tézését nwg IH' siirgettük voln a.
l"toljára mult éYi máj uti had ban tisztelegtünk a mrtgal:l
kornuinynül. Az a Yálasz. melyet ekkor nyertünk, nem helyezt e
autonomi ünk szabülyozását közel kilátá sba. »Ha kongresszust
hi vu n k egybe. akkor az nú n den ualószínüség szerint a sike1·
biztositékát is hordj a magában.« .Megnyugvást találtunk a vallásiigyi mii1iszter úr e szavaib an. vala mint azon további kij elentésében miszerint »a kong?·esszttst megelőzőleg bizonyos ideiglen es intézkedésekTe lesz szükség ~ , mert hittük, hogy hala dék
nélkül fognak megtétetni ezek az intézkedések, melyeket
mostani zilált felek ezeti ügyeink oly sürgősen megkivánnak
~[Íltt a kerületi elnökségekkel f. évi már czius hó 7-én
tudatni bátorkodtunk, e szükséges ideiglenes intézkedések megtétele iránt a tárgyalások megindultak, de - a mit1i szter tír
közbejöt t gyengéikedésa és elutazása folytán - fenn akadtak
A minü;zter tí.r ő nagyméltóságával -- április havában történt
Yissza térésc után - volt alkalmunk érintkezni s ennek utána
f. évi május hó 16-án kel t átir atunkban ar r ól értesítettük
ÖnökPt. hogy tekintettel ő nagyméltóságának sokoldalú elfoglaltság<ír a, nem várhatjuk ugyan, hogy szar vezeti ügyünk végleges sza b á lyo zá ~át ez időb en eszközülj e, de bizhatunk a miniszter
t1rn ak ligyünk irá nt táplált jóaka1·atá1>an, val tmint abban is,
hogy a kilát ásba helyezett »ideiglenes intézkedések « megtétele
iránt megindított t árgyalásokn ak a~ elutazásával megszakított
fonalá t ismét felvesr.i és befej ezésre juttatja. Egyben azt j::tv::tsoltuk, lt ogy ez évb en a »keriileti elnökök gyülése « csak az
őszi ünn epek után tartassék meg. Eme javaslatunk megtételekor az t r e11téltük. hogy e gyülésü11kön ll'galább a várva-várt
id eigl enes intézkedések «-et fogjuk már előterjeszthetni, de
legnag,robb s"ljnálatunkra, most még ezekkel sem számolhatunk be.
X e méltóztassék ennek okát laza eljárásunkban vagy
mulasr.tásunkban keresni. Részünkről minden alkalommal rámutattunk annak szükségességére; hogy autonomiánk szabályoztassPk és hiztosíttassék; és hogy addig is, mig ez meg-

történhetik, az administratió számára oly irányelvek állapít-

t~ssnnak meg, melyek frlekezetünk szarvezet ének újabb P.o.
SJbresebb módon való megállapítására az útat egyengetui
alkllmasak.
dbeti k e 1·r·ől a t . Gyu··1es,
· h a vPgig
' · t ek'm t
, , . Meggyőző
, ..
uto iso ev1 mükodésünkö11, malynek főbb mozzanatait a következdkben van szerencsénk el őadni:

I.
E gyetlenegy fe lekezeti ügyünket szabályozta csupán a
k~rm ány utolsó együt tl étünk óta : a circumcis ió ügyét, de
kenyt elenek vagyunk bevallani, hogy az erre vonatkozó szabályrendelet kibocsátása nem nekünk tudható be ér demül. A szabá lyozás el őzményei a kö vetk ezők :
Fejérvármegye területén 1898. évi már czius havában egy
gyermek a circum cisió folytán elvérzett és ennek következtében
a vármegye közigazgatási bizottsága a körülmetélési ü ay szabályozása végett a nagyméltóságú belügyminiszter úrhoz felterjeszt ést intézett. mely véleményadás végett onnét a kultusr.miniszter úrhoz és ennek 1898. évi j unius hó 18-án 36897. sz.
a. kelt r endeletével hozzánk lett külclve. .A.z 1898. évi junius
hó 28-án 21549. sz. a. kelt jelentésünkben a következőképen
nyilatkoztunk :
».A. magyarországi izraeliták országos irodája. - 21 544. sz.
- . Nagyméltóságt'i vallás- és közoktatásügyi .1\Iiniszter Úr!
FeJérváJ:megy.e _közigazgatási bizottságának felterj esztését, melyben az 1~raehtaknál szokásos körülmetélés körüli eljárás szabályozását kérelmezi, Nagyméltóságod f. évi junius hó 16-án
368 97. sz. a. kelt rendelete mellől a követk ező jelentéssei van
szerencsénk mellékelten visszaterjeszteni : Buclapest fő,·áros
tanácsa is fölvetette egy izben azt a kérdést. hogy miképp
lenne a körülmetélési eljárás szabályozandó és akkor Nacryméltóságod minisztériumának 1879. évi október hó 25~én
29861. sz. a. kelt rendeletével nyert felhivás folytán U"Yanaz
évi nov<>mb er hó 27-éu 5810. sz. a. kelt felter.) esztésll~kben
volt szerenc3énk ez ügybeu körülményesen nyilatkozni. Ennrkutána Nagyméltóságod minisztériuma 1880. évi januü hó 24-én
434. sz. a. kelt rendeletével értesíteni méltóztatott bennünket
arról, hogy egyetértve a belügyminiszter úrraL utasítva lett a
főváros közönsége, hogy ezen tisztán vallásszertartásos ügynek
általa kivánt rendezésétől tartózkodjék és vegye egyszeríien
tudomásul a pesti izr. hitközségnek azt a nyilatkozahí.t, miszerint
a hozzátartozó tagok fiugyermekein núnden l(öriilmetéhl. a ki

nem urvos, csak1s ono:-; jelenlétében Yilwti végre a circum cisió
míltétrt. :Nagyml>ltósrigod minisztériuma e rendelet én ek megfelelőrn intf>zkedtünk, hog-y a hatós;ígunk nlá t art ozó hitköz"PgPinkbf'n a körülmet déR a közegészségügyi érdekek megóvása
~zempontj:iból ott. a hol c ·ak lehetsége:;, orvosuak jelenlétében
vite;;sék Yéghez. Purdulhatnak ugyan elő a körülmetélés köriit

egyes kifogásolható esetek. amelyek azonban az eddigi tapasztalatok sze1·in t ~rántsem oly 8Zámosak, hogy általuk a kö.zegé.~zsl:qiigynek 'lomoly reszélyeztetésétől tartani és e miatt
ren d k i n'ili intézkedések által a felekezet vallásos szertartásába
belenyulni kelljen . A n agr mélt óságod minisztériuma által ar.
1880. é\' i -1:3-:1:. ::.z. a. kelt rendeletb en elfoglalt álláspontot tehát
F ej ér ni.rmegye közigazgil tási bizottságával szemb en is fenntarta ni kérjük. Kik is stb . Budapest, 1898. juniu s hó 28-án.
A z izm el i ták országOB i,-odája «.
X emsoká r a ezutáu a hon á t-szla von-dalmát kir. ors:1.ágos
korm üny intézett :Ui ratot a magas kormányhoz az iránt, hogy
ismertesse vele a zo kat a szabályokat~ a melyek izr. vallású
fi1ígyermekrk körülmetélésénél Magyarországon fennállanak
~\fegint hozzánk fordult a nagyméltóságú vallásügyi miniszter lÍ.r
a zzal a kérdéssel , vajjon nem kellene-e mégis a körülmetélési
iigyet szaMlyozni és mi a z ez érdemben 1898. évi szeptembcr
hó 21-én 643HO. sz. alatt hozzünk intézett reneleletre ugyanaz
évi október hó 31· én 21691. sz. a. kelt tiszteletteljes válaszunklJan körülmén~ es ét> behatc.í megokolás mellett ennele az
iigynek ct szabályozását ismét elleneztük. Azt hittük, hogy ezzel
az ügy telj esen befejezést nyert. Nem csekély volt tehát a
meglepetésünk Inidőn a nm. vallás- és közoktatásügyi ·miniszter
11r J 899. évi üprilis hó 1-éJJ 23122. Hz.' a. kelt rendeletével
egy a körülmctélési ügyet szabál.rozó kó'rrendelet tervezetét
közölte velünk azzal a felhivássaL hogy: » miclőtt a kérdéses
körrendeletet a beliig,,rminiszter úrraJ egyetértőleg kibocsátaná,
az ügn-e, jelesül a kibocsátandó körrenelelet tervezetére nézve
kimerítő vé!Pményes jelentést « te~;.rünk. Erre a felhivásra a
kiiyetkez6 frlterjf'sztéssel adtuk meg a választ:

»A magyarországi izraeliták orc;:1.águs irodája Budapes teJJ.
22044. sz. ~agyméltósügú vallás- és közoktatásüg.ri
Miniszter Úr! Az izraelita körülmetélési ügy rendezése tárgyában a f. évi április hó l-én 2B122. sz. a. kelt rendelettel
lekiildött iratokat a következő jelentéssei van szerencsénk
mellrikelten Nagyméltóc;ágod elé vissza Lerjeszteni: fi ivatkozni
b:ítorkJ(ltwk az l 898. évi jL1nim hó 28-án 21544. S7.. a, kelt
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nlamtos felterj esztésünkön l,ívül még a mult é vi október hrí
:n-én ~169_1. sz. a. kelt ti~zteletteljes j elentésünkre. melyet
Nagymeltósagod mult 1898. évi 64380. sz. a. kelt rendeletében
nyert felhivás folytán felterjesztettünk Az ezekben az alázatos
felterj esztéscinkben elfoglalt áUáspontunkat most is fenntartjuk
Az. a meg.g!?ződés_ünk, hogy oly kényes rituális ügyben. ~i nő
a cn·cumcJSlO, az allamhatalomnak csak Yégső szliksl-g eset én
szabadna avatkoznia Már pedig. tudomásu nk szerint, korcintsem oly számosak e téren a panaszok. hor?;y általuk a kö7.cgés7.ségügyi ügynek komoly veszélyeztetésétől tartani leh etne.
Amennyire lehetséges, az izraelita hitközségak megte~zik a
szükséges óvintézkedéseket : hisz első sorban megkiv<inják ezt
maguk a zsidó szülők is, akikről nem mondhatni, hogy ~J;y e r
mekeik iránt elég gyengéd szeretettel ne viseltetnénele Bizonyosan egyöntetűbb szabályozást fog még nyerni PZ az ilgy
akkor, ha feleleezetünk abba a helyzetbe jut. hogy önk01·mány-

zati hatáskörébe tartoz6 összes ügyeit hiveú·e kó'telező m6don
1·endezheti. Mint tudni méltóztatik, léteznek e tárgy ban elő

terjes;t.téseink, melyek tanulmány tárgyát képezik. Tény azonban az, hogy három év óta szorgalmazza a hazai zsidóság.
hogy vallásának az államhoz való viszonya szabályoztassék és
hog.r e téren eddigelé még kezdeményező lépések sem tétettek.

Nem lehetünk szószólói annalc, hoyy az első kormány intézkedés, a mely a reczepczió tttán kibocsájtatik, épp a lcö,·ülmete'lés szabályozását tát·gyazza, mely iigy legkényesebb vallás·
iigyeinlc egyikét képezi. En uélfogva tisztelettE>! kérjük ~agy
méltóságodat, hogy a körülmetélési ügynek körrendel<>tileg való
szabályozásától eltekinteni méltóztassék Kik is egyébiránt sth.
Budapest, 1899. j unius hó 9-én. Az izmeliták országos irodájcv.
E jelentésünk felső helyen nem lett kegyesen fogadva.
J1'olyó ügyekben közbeeső intézkedéseket »a miniszter meghagyásából« <l miniszteri tanácsos szokott mindig kiadni. :\lég
az érdemleges intézkedéseket is rendszerint a miniszteri tan ácsos, kivételes esetekben az államtitkár ű méltósága és csak
nagy ritkán a núniszter ő excellentiája írja al:í.. De most :tz
idézett jelentésiink folyt<iu egy csomag tárgyirattal a nagyméltóságú miniszter úr által aláirt leirat érkezett hozzfink.
mely szokatlan erélyes Juwgon azt a .felhí\ást t~rtulmaua.
horry a körülmetélési ügyre vonatkozó Iratokat 111eg e~ysz~r
né;~ ük lit és az ügy szabályuzá:~ámk kérdéséhen tí.j:t bban
nyilatkozznnk. A 7. i rritatiót fel-;ő helyen az ok~~z~~· hog.' ~ii~1h
szöri határozott ellenr.ésünk folybín. melyet a korulmetrSlés1 ugy
,f:zabályo:.~ásáY:Ü szembE-n elfoglaltunk. a uagyméltós:igtí. vallác;-
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ügy1 mininterinm az orthodo.r közvetítő bizottsághoz is fordult
Yrlenniny Y6grtt ~s ez a bizotts~ig azzal a készséges nyilat kozás:hal felelt, hogy ~a rituális kön'i.lmetélés köTfili eljárás
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nélkiil inté;.;kedni, annál is inkább. mert a belügyminiszter
nrhoz mind sürűbben érkezn ek az egyes vármegyék részéröl
feljelentések, melyek a körülmetélé avatatlan és könnyelmü
kezelése folytán bekövetkezett elvérzésekről és ragályozásokról
tanuskodnak és ez képezi tulajdonképeni indító okát a kormány tervbe vett intézkedésének. Budapesten, 1899. szept. 15.
flTlassie s s. k.«

:zabályozása elle·n h itvallási szempontból észrevélele nincsen «.
A miniszt er úr ö nag_vméltóságinak 1899. évi szeptembPr
hó 15 -én 424 90. sz. a. hozzánk intézett leirata a követk e ző
krprn hangzik :

E rendelet folytán az 18~1!1. évi szept. hó 29-én 22282.
sz. a. kelt felterjesztésünkben fejtettük ki álláspontunkat. melynek szövege a következő :

»M agyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 42490.
>z. A z izr aelitá k or szágos irodájának F. évi június hó 9-én
2204 4. sz. a. kelt felterj esz t ésér e hivatkozással, az izraelitáknak
szokásos rituális körülmetélés szabályozása tárgyában az Ös7.szes irat ok leküldése mellett a következőkről értesitem az irodá t. I gaz ugyan, hogy a körülmet élés rituális szertartás,
melyet a kor mány, mint szerta rtást, rituális résében nem
szabá lyozha t. de t ekint ve, hogy a körülmetélésnél közegészségi
t ekintet ek is érintettek, az általam a belügyminiszter urral
egyet é rtőle g kibocsátani szándékolt körrenelelet pedig a körülmetélést csakis közegé,zségügyi oldalról kivánja szabályozni,
a nélkül, hogy magát a rituálét csak érintené is, tekintve
továbbá azt, hogy a belügyminiszter urnak, ki e kérdés közegészségügyi oldalról leendő szabályozását szint·én tervbe vette,
s a kinek e részben kéréssel fordulván hozzám a kibocsátandó
körrenelelet megküldését kilátásba helyeztem, de tekintve klilönösen a körülmetélés avatatlan kezelése folytán országszerte
mind sürübben mutatkozó baleseteket és annak következtében
történt elhalálozást, elodázhatlan feladatomnak tartom, hogy
il körülmetélést a belügyminiszter urral egyetértőleg közegészségügyi oldalTól körrendeletileg s~ab:ílyozzam; azt pedig az
izr. irotla is el fogja ismerni, hogy a közegészségügyi kérdések szabályozására és vezetésére a kormánynak törvényben
biztosított joga van. Annál inkább leltünőnek látszik előttem

az a körülmény, hogy e ké1·désben az izr. iroda tartózkodó
álláspontot foglal el, rnert az orthodox lcözvetítő bizottság a
rituálet legalább is éppoly szigorral betartja és védi, mint azon
része az izraelita felekezetnek, rnely az izr. iroda által van
képviselve - nem zárkózik el &dernleges véleményének nyilránításától, sőt az általarn köze!Jészségügyi tekintetekből tervbe
1·ett szabályozást óhajtya is, mint az idezárt jelentéséből kitünik. Felhivom ennélfogva ismételten a~ izr. irodM, hogy f.
évi április hó l-én 23122. kelt rendeletem értelmében a?.. ez
ügyben kibocsátandó kötTendelet tervezetére nézve, a most
beküldött összes iratok lisszaküldése mellett, hozzám kimedtő
sürgős Prdemleges jelentést tegyen, vagy tartózlwdá8t legal:-ibb
is elfogadható érvekkel in<loko.lja, ~ner~ ellenkező esetben
kénytelen lennék e~ ügyben a;-: tznwhta Iroda meghallgatása
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"P A magyarországi izraeliták országos irodája Budapesten
:2~282.

Nagyméltósagú vallás- és közoktatásügyi MinisztPr úr!

A rituális körülmetélés szabályozása tárgyában a f. évi szeptember hó 15-én -±249 0. sz. a. kelt rendelettel X agyméltós:igod ujabb jelentéstételre méltóztatott bennünket felhívni. annak
hangsúlyozása mellett. miszerint » feltiiníí. hogy e kérdésben az
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izraelita iroda tartózkodó álláspontot foglal el. mert az o1'thodox közvetítő bizottság, a mely a. rituálét legalább is épp oly
szigoruan betartja, mint azon r-észe az. izraelita fel;ke~e~nek.
rnely az izraelita ú·~da áZta~ v~n- ~é~v~sel~~, ne~ za_rko71~ el
érdemleges véleményenek nytlvamtasatol, sot a kozegeszsegu,qy~
tekintetekből tet·vbe vett szabályozást óhajtja is. rnint az ~ra
tok rnellett fekvő jelentéséből kitiinú·«. N em e~~ ő e_s:.t e.:r. Kegyelmes Urunk! - ho~y mi az orthodo: ~ozvet1to . b.lz.ottsáogal egy nézeten nem vagyunk. ~agymelt_osá!!:Od numszteri~mának irattára tanuskodik arról, hogy kora~tsem szabad~bb
értelmezése, yagy kevésbbé szigorú alkalmaz.a~a ~.~. vallástet;,leinknek az, a mi bennünket egymástól megknlonboztet. A fokülönbség köztünk az. hogy. más, a Dll , fogalmunk az. a~to
nomiáróL mint az övé. Harmmcz eve m~r, hogy ~eleke~etunk
ü einek szolgálatában állunk. Ezen ido alatt mP~ eg) ~tle~gy
fordult elő houy Narryméltóságod mtmsztermmaegyszer sem
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mely kérdésben a mi véleményünk össze nem v~íg az orthodox
közyetítő bizottság nézetércl. Feltiinő lehet csnpán az. hogy
fl kongre.~szusi alapon áll6 izr. hitközsé_qekben lehetöleq 1·end

uralkodik. milyet felekezetiink hatáskörében létesített és e mellett mtY!is azt hangoztatjuk, hogy fogyatékos autonomiánlc törl'e'nyes biztosításra szorul, holott az orthodoxok núnden ügyüleben a kormányt zaklatják és e mellett núndig féltékenyen
örzdtt autonomiájukra (l; hivatkoznak. Igy vagyunk az orthodo · köz>etítő bizottsúggal a köriilmetélési ügy szabályozásának
kérdésénél is. A mikor a körülmetélési ügyben az első panaszok felmerültek mit1den igyekezetünket arra fordítottuk, hog,\
hitközségeink ezt az ügyet saját hatáskörükben szabályozzák.
Ez a szabtllyozás meg is történt és meg is említettük azt a
mult évi 64380. sz. és f. évi 23122. sz. a. kelt rendeletekre
tett alázatos felterjesztéseinkben, a melyekben arra kértük
Xagyméltóságodat. hogy a körülmetélési ügynek körrendeletileg való szabülyozásától eltekinteni méltóztassék. Minthogy
azonban most ujabban szükségesnek vált, hogy e tárgyban
nyilatkozzunk, nem tartottuk feleslegesnek, hogy immár ne csak
állítsuk, hanem bizonyítsuk is, hogy az emlitett ügy a kongresszusi alapon álló hitközségekben tényleg rendezve van.
E végből ~agyméltóságod utolsó rendeletének beérkezése után
nyomban megkeresést intéztünk a hozzánk legközelebb eső
pesti izr. hitközség előljáróságához, a mely f. évi szeptember
hó 20-én 1180. sz. a. kelt jelentésében, melyhez egy nyomtatott »utasítás « is van mellékelve, a körülmetélési ügy történt
szabályozásának módját velünk köriilményesen tudatja. :\lellékelten X B. alatt bátorkodunk felterjeszteni a hitközség
jelentését és annak csatolmányát képező »Utasitás «-t. melyek
szerint' a fennálló szabályok a következők: L A körülmetélést
csak az az egyén végezheti, a ki a hitközségtől arra engedélylyel bir. IL A ki a körülmetélési engedélyért folyamodik,
annak tekintélyesebb szakorvos, vagy hatósági orvos bizonyítványával kell igazolni azt. hogy egészséges és hogy a circumcisió végzésére tökéletes jártassággal és megbizható gyakorlottsággal bir. Ill. A körülmetélő, ha nem orvos, a műtétet csakis
ellenőrző orvos jelenlétében végezheti és ennek feladata szigon1an felügyelni. hogy a legpontosabban elég tétessék azoknak a rendelkezéseknek, mel,vek a köriilmetélő számára kiadott
utasítás l 8. pontjaiban foglaltatnak. (Ez a nyomtatott »utasítás« a pesti izr. hitközség N. B. a. csatolt jelentésének mellékletét képezi.) Tisztelettel megjegyezni bátorkodunk, hogy a
zsidó közönség oly körülmetélőket kiván. és pedig joggal, kik
nemcsak a körülmetélés mütöi v~qzésében járatosalc, hamm a
kik rituális életmódjuknál for;va ezen vallásos m#tét r~r;zésé1·e
n zsid6 közönség bizalmtit bírják és a kik a mütéten kíviil

még c~ sze1·~a1·tríso,q imá~ságokat is v~r;Pzni képesek. \fintho~y
pedig ntk·m fordul elo, hogy orvos a rituális rselekedPtek
végzésér e is. képes ~egyen, mPg kellett engedni, hogy a körülmetélést la1kusok Is eszközi;JhPssék, de annak általuk ml6
végzése a felsorolt óvóintézkedések megtartásához lett kötvl'.
ny_ I?~~on szabályozta a peE.ti iaaelita hitközség a köriilmctélesl ugyet, ele rendezve van az más hitközségekben is. :Minthogy azonh~n az ort~wdox közvetítő bizottság ennek f! Z iigy
nek. a sza?~l_y~:ás~t ts a m. lcO?·mánytó7 várja, valósziníí. hog)
a CircumciSIO ugyenek rPndezése iránt az orthodox !litközsége k
egy ik~ben sem :ö~;té nt még intézkedés. ~agyméltól>:í.gocl legutóbbi rendeletehol tudtuk csak meg, hog,v »mind sűrűbben
érkeznr k az egyes vármegyék részéről frljelentések, melyek a
körülm etélésnek avatatlan és könnyelmií kezelése fol ytán lwk,övetkezett elvérzésekről és ragályozásokról tanuskodnak.«
Atlátjuk tehát, hogy addig is, a mig az izraelita vallásfelekezet abba a helyzetbe nem jut, hogy önkormányzati úton híveirt>
kötelező módon intézkedhetík, szükségessé válik, azokat a hitközségeket, melyek a circumcisió iigyét még nem. rendezték.
szintén a körülmetélésnél bizonyos szabályok nwgtartás:ira
szorítani. Minthogy azonban tényleg léteznek már izr. hitkiizségekbeu körülmetélési szabályok, m<::lyek közegészspgügyi
tekintetben teljesen kielégítöknek mondhatók. a felekezet decorumának leginkább megfelelő r endelkezési mócl az volna. ha
elrendeltetnék, hogy a tekintélyPs számú izraelita hitközségben
érvényben levő szabályok minclen izraelita hitközség általlllegtartassanak. Egész alázattal kérjük tehát N agyméltósügoclat.
méltóztassék a nmsgú belügyminiszter úrnál oda hatni, hogy
a körülmetélési ügynek tervbe vett szabályozása akképen eszközöltessék: hogy a kibocsátandó szabályrendelet annak kanstatálása után, hogy a köriilmetélési iigyet számos izr. llitközség már saj(Lt hatáskörében szabályozta - kötelességévé tegye
minden hazai izradita hitközségnek hogy a. körülmetélési ügy
kezelésénél a tekintélyesebb izr. hitkiizségeknél már érvényheu
levő, fentebb az I-III. pontokban lisszefoglalt szabályokitt
szigontan szem előtt tartsa s azoknak <>aját terül~-téu érvényt
szerezzen. Kik is egyébiráut kitüuií tiq!.tPlf'ttd. vagym~k X~gy
méltóságtí :J.finiszter Urnak alázlltCJS szol~áJ ,az, 1zra_ehták
IJl'szágos irodája. (( Buclapesten, lHH9. ,;wptember ho i9·Pn.
E jegyzékváltás előztl' meg a körülmet(>]ési iig y sza hülyozását és La összehasonlítjuk a kiírülnwtélP~i ügyet vab;ilyozó 18!J9. évi novProber hó iií-<~n 1138:~ l . sz. a. kih<JI's:ított
belügyminiszteri körreudeletet azzal az :íllá~ponttal, nwlyet 11
fent közölt le"'utóbbi felterjesztésünklJ!!ll elfoglaltunk. ••l kPII
ismernünk. h~gy fL magas kornuíny intentióinknak telj(•S<'Il

l1
l.i

nwgfelclt. de :lZl;rt mi l n nél IE ii,qyn1:f semmi(1>le érdemet igénybe
1:enni nem kicánunk, merf azt a té~tyf, hogy am. kormánynak
ez t'i!JY szabályozása által lc,qMnyesebb mllásügyeink egyikébe
bdenyúlnia lehetségessé vált, nrszii n kről csak f'ájlalhatjuk.
A kö r rc ndelet et különbeu Yolt s~ erencsénk kellő s~ámú
példá nyban a kerületi elnökségele rendelkezésér<· bocsá tani,
hogy azt a hitközségekkel kiizölb es;;ék.

.Az iránt is merült fel kénlés, hogy f'iistölt k6serlttí s
eláru sítására a házalási engedély az illet() izraelita hitköz sé ~
beleegyezése n élkiil megadh<ttó-1' vag} sem. A kérd é- tárgy:íhan fl. nagyméltóságú kereskedel emiigyi mini zter úr f. éYi
június hó 10-én 36009. sz. a. intézett átirato t <l nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz. a ki ennek
folytán f. évi június hó 2-:1:-én -1-4~0:2. sz. a. kelt leiratáml
k ért tőlünk véleményt. J elentésiinkben a következőket fejtettük
ki: A fennállott földntívelési-. ipar és kereskedelem iig_1 i minisztérium 1881. évi 48151. :szám alatt kiadott szabályrendeletének l. ~-ft szerint a kóser »lnísnemüekneb szol~últat:ht
az izr. hitközség kizárólagos jogüt képPzi. ::\liudaz tehát, a mi
húsból készül és »kóser«-nek jeler.tetik. c~ ak a hitközsé~ felügyelete alatt állítható eléí és emJPk folyhin kétséget nem
szenvecl, hogy a kóserhús egyforma tekintet alá esik. akar
füstölt, akár nem füstölt állapotban képezi a forgalom tlirgyá.t.
a miből önként folyik. hogy füstölt kóserhús elárusításúrn n
házaJási engedély az illető izr. hitközség engeLlélye nélkül ki
nem adható. A nagymélt6ságú ke1·eskedelemiigyi minis?ter úr
j'. évi október hó 11-én 71229. sz. a. kiadott rendeletével ebben
az értelemben intézkedett.

n.
Még egy ügyünk irá nt mutatkozott a magas kormánynál ki d ló érdekl ődé s és ez: a kóserhús ámsílásának ügye.
:Mint tudni méltózta tik, a fenuállott földmüdés-, ipar- és
keretJkedelemügyi miuisztérium 1888. évi szeptember hó 18-án
4815 1. sz. a. vallás- és közoktatásügyi, valamint a belügyminisztérium mal egy etértöleg kibocsátott szabályrendeletében
a kóser lnísnemüeknek az izraelita hitközségi tagok részére
mló s;,olgáltatását az illetW izraelita hitközség kizárólagos
jogának deklarálta. A rendelet e jog biztosítását czélzó többrendbeli intézkedést tartalmaz. Fordulnak elő gyakrabban
panaszok a rendelet szigora ellen. De a gyakorlati élet oly
eseteket is mutat fel, hogy egyesek a hitközség privilegiumát
megcsonkítják a nélkül, hogy a rendeletnél fogva kártérítésre
szoríthatók lennéuek. A nméltóságú kereskedelmi miniszter úr
tehát indíttatva érezte magát arra, hogy a fent idézett rendelet módosítcísát hozza javaslatba és e végből átiratot intézett
a nméltóságú vallásügyi miuis7-ter úrhoz, a ki azt az összes
ügyiratokkal f. évi április 18-án 27 620. sz. a. kelt leiratával
hozz:ínk véleményes jelentéstétel véget leküldeni méltóztatott.
Folyó évi júuius hó 6-án 2263(). sz. a. kelt jelentésünkben
volt szerencsénk a hozzánk intézett felhívásnak megfelehti .
.Álláspontunk itt is az volt, hogy ez az ügy azok közé tartozik, a melyeknek végleges rendezése a felekezet autonom hatásköréhez tartozik. Ha autonomiánk szabályozva lesz, és ez már
soká nem késhetik, akkor a felekezet egyebek közt a kóserhús
árusítási intézményt is az eddiginél tán czélszerübb alapokrfl.
fogja fektetni. Addig azonban, a míg ez be nem következik,
a fennálló szabályrendeletnek változatlanul való fentartását
kértük, és a mint tudjuk, a miniszterium a szabályrendeirt
ruegv~ltoztatásától el is állott.

nr.
.A mint már említettük, nem sikeriilt az ideiylenes áltafános intézkedések kieszközlése, melyek az i::raelita hitkö:::ségi rend megszilárclítására szolgáhuinak. de megelégedéssel
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kell koustatálnunk, hogy fels6 helyen az administndió ~t felmerült konkrét esetekben nem tért el egyszer :lem attól az
iránytól, melyet az 1885. évi 1924. és az 18tH·t évi ll~J l. eln.
:;z. a. kiadott kulbí.szminiszteri szab:í.lyrencleletck kijeliiltek.
Ennek az iránynak az alnpesr.méje az: hogy nz eyysége.~
izraelita hitfelekezet keheléhen minden ritns szabadon (\l'Yényesülhessen, az egyének lelkiismereti szabadsága sérelmet HP
szenvea 1·en , de e mellett ügyelet legyen arra. hogy minden
egyes területen a:t izraelit~ík anyagi ereje vallásos te'lti.ileteink
m;tgasztos czéljainnk elérésrre lehet{í}eg együtt tartassék. Hof!y
e czélt a miniszterium ~zem eWtt tartja, annak iga.wl:ís:ira
~zabadjon a sok közii.l néb:íny esetet fl'lemlí~enünk: . .. .
1. Csáktornyün, Zalamegyéhen, tzraeht<.t anyalntkozReg

.
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ill fenn. mdvnel' rahbi~:íg1 kerülL'téht>z ~t esüktomyai és perlaki jürús ter.tilett'n ú·l;vií iisszes kiizségek tartoznak. Perlakou
JLI'aeÚta fi6khitkiizst'g létezik. mrl.nwk t.agjai :1zzal a kérelemmt•l j:irultal, felső lw !ne, !w gy megeugedtessék. mikép a perlaki .j:írús izraelita lakosai. a c":íktornyai rabbiság kerületéből
kilép.ve. Perlak székhelylyrl uj rabbiRági kerületet képer.hesselll'k Féíindoknl azt hozt:J fel a perlaki izr. fiókhitközség, hogy
a csáktornyai hitközség kongresszusi alapon áll, holott a perlaki izraeliták statu.~-quo-ante alapon kivá1~ják hitközségüket
szervezni. A 'allás- t>s köwktatásügyi núniszter úr ő nagyméltósága ebben az ügyben, melyet a vúrmegye közigazgatási
bizottsá:a
eléj·e,
bennünket is meghallo JlártolólaO'
o ter1'esztett
.
.
g:ltott és a IX. izraelita községkerület elnökségének bekivánt
.irlentése alapján tett felterjesztésün k értelmében akképell
intézkedett. ho gr f. éíi márcúus hó 22-én Hl 7 48. sz. [l. kelt
rendelet~Yel kijelentette. hogy a )Jerlaki iz1·. fiókhitközségnek ame'
kérelmét. miszerint a csáktO?"nyni iz1·. anyakitközség kerületéből
lciléplzessen és külön anyahitközséget képezhessen, nem teljesítheti.
:2. A ;,oroks<iri és alsó elabasi izr. rabbisági kerületek
1886. év elején történt megalakulásuk óta egy rabbival birtak kinek Soroksáron volt a székhelye. Ennek a rabbinak
mult évben történt elhalálozása folytán feléledt mindkét rabbisági kerületnek az a joga, hogy külön-külön rabbit választhasson. Pest- Pilis-Sol t-Kis-Kun-vármegye közigazgatási bizottságának jelentése alapján a nagyméltóságl'í mini~ztériu~n el is
rendelte, hogy a nevezett rabbisági kerületek mmclegyrke hat
hó alatt rabbit vá1aszs7.on és egyuttal megjegyezte, hogy nem
lesz kifogása az ellen, ha mindkét kerillet megint egy és
ugyanazt az egyént fogja rabbijává vá~aszt~ni. A renclel~t
folytán a soroksári izr. hitközség uj rabbrt valasztott, az alsodabasi rabbisági kerület azonban a nyert meghagyásnak nem
felelt meg. Erről a Yármegye közigazgatási bizot~s~ga fel~ő
helyre jelentést tett, a mire a nagyméltósá~~ú m.mr.szte~· _ur
folyó évi 303. szám alatt kelt rendeletével hJe~e~tem .melt~z
tatott. hogy: nem türhető, hogy az alsó-dabas~ uraeltt~ h~t~
község rabbisági kerületénele rabbija ne legyen, mert az alla:r"b
anyakönyveleről szrfló 1894. évi XXXIlL t.-cz . .9~. §-a sze.:znt
az ezen törvény életbelépte előtt vezetett felekezett anyakonyoekböl közhiteless~qű kivonatok »az eddí,qi módozatok mellett«

szolgáltaiandók ki, az állami rmyakönyrek életbeléptP elott
pedig az izraelita anyaköur;vl'k c.~ok szabály8Zerüen képesitett
rabbi által voltak ?•Pzetendők. mely szabály most is fennáll.
Elrendelte tehát a nm. minisr.ter tír. hogy mindaddig, míg az
alsó-daba<'i rabbisági kerület szabályszerüen képesített rabbit
nem választ, enn ek a rabbisági keriiletnek oz anyakönyvei az
1594. évi XXXlll t.-cz. 94. §-úban előirt jog gyakorlása
végett a sorolcsári rabbinak átadandók. Az alsó-dabasi izr.
hitközség, mint ra hbis;ígi kerület e rendelet elfítt meghajolt
és a soroksári rabbit - a ''ele történt megállapofhl;; értelmében. - saját rahbijáY;í iR megválaszto tta .
3. A székesfőváros pe~ti t'észén lakó összes izraeliták
betegápolási és t emetkrzési iigyeít egy éyszázad óta kizárólag
a pesti Ohevra Kadisa hzelte 1890. éíig. a mikPr i~ a Budapesten alakult orthodox Ohevra Radisa engedélyt uyert egy
külön temető megnyitására . de azz~d a. korl:Hozás al, hogy
ebben a temetőben csakis saját tagjait temetheti el. Ez ar.
orthodox-egylet a mult éíben hatáskörének olr módon való
kibővítését kérte, hogy a temetőjében 11e csak a saját tagjait,
hanem minden »orthodoxot c eltemethessen. a halotti szertartüsokat ne csak egyJeti tagja.inál, hanem másoknál. is végezhesse
nemkülönben holttetemeket rsetleg Yidékre i-: el-szállíthasson.
A kérelem főindokául természetesm itt az a régi jelszó
szolgált, hügy az »orthodoxok« nem kényszeríthrtrík arra,
hogy a »neolog<< prsti Ohena Kadisa szolgálatait •egyék
igénybe, a mely tényleg a temetkezési jogot mindPn oly esrtben gyakorolja. a l1ol ki nem mutatható. hogy az illet{) az
orthodox Ohevra Kadisa ta.gja íolt. Brható vizsgálat és meghallgattatásunk ut:ín a 1·allás- ri.~ közoktatásügyi mini.~der zít·
ö nagyme1tósága f. évi április hó 6-rín 25532. sz. alatt kelt
rendeletével az orthodox Ohe1Ta Kadisát összrs kérelmei>el :1
leghat:írozottabb módon elutasítottn. »Semmiféle közérdek nem
lcivánJa - így szól egyebek közt a rendelet - rr budapesti
ot·thodox C'hev'ra Kallisa hatrískörének böl'itését. a mi ríltnl a
pesti Chevra Krrdisa ret·senytárs.1vá 1·álhatnék. Ellenben emberbaráti tekinteteJe és közé?'deMi jótékonysági czélok paranc.~olóan
követelilc. hogy a pesti Chevra Kadi8a 1·égidiik óta kifejtett
üdvös müködésében meg ne béníftassélc, ami pediy bekövetkeznék.
ha az orthodox Chen-a Kadisct ludrl.~kiire kihővífést nyemt>.
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~. X ógdddrmegye közigazgatúRI hizottsúga
egy
megyebeli rabbiállás megün'~l'dL';;v :dkalmából - azzal n kérdéssol fordult a nagyméltósüglÍ Ynllá~- és közoktat~ísügyi
miniszh'r lÍrhoz. vajjon az 1885. éri 192-1. eln. sz. alatt

kiadott izraelita anyakönyei 8nrbály1·('nrlelet nz állami anyal.:önyrek életbelépése után is <'rvényben levönelc telcintendö-e,
ra_qy sem? A miniszter Lí.r f. évi 135 J 5. sz. alatt kelt !ei ra ta
folytán f. é,-j szeptember hö 9-é!l 2:Hi92. sz. :1latt kelt jelentésünkben terjesztettük fel a vábsz tervezetét. Ennek alapján
a nliniszter úr tí nagym éltós:iga f. évi 67 02]. sx. alatt N ógd.dmegye közigazgatási bizottságához rendeletet intézett. a
nwly a következő fontos kijelentéseket tartalmazr.a:

Az :illami anyakönyyyezetés életbeléptével az 1895. évi
október hó első napja óta bejelentett születéseknek és haláleseteknek nemkülö11ben ez időponttól kezdve kötött házasságoknak felekezeti anyakönyvek be való bevezetésére vonatkozólag az állami felügyelet feleslegessé vált és ennek folytán az
1885 .. évi 1924. eln. sz. a. kiadott szabályreneleletnek ama
mtézkeuései, melyek az említett tényeknek az izraelita felekezeti anyakönyvekbe való pontos bejegyzésére, valamint az
ehhez kötött büntető határm~atokra vonatkoznak, hatályukat
vesztették. Ellenben továbbra is érvényben maradnak az idézett szabályrendeletnek valarnint az 1896. évi 113357. sz.
belügyminiszteri rendeletben felsorolt egyéb Temleletnek az
anyakön:yvvezetésre vonatkozó azon intézkedései, melyek az
l 895. évi október hó elseje előtt. rezetett izraelita anyakönyvekbe eszközlenelő utábejegyzéseket és kiigazításokat, valamint
ezen anyakönyvekből kiállítandó kivonatokat tárgyazzák. Kettős s~empont teszi továbbá sziikségessé, hogy úgy a fentidézett 1865. é~;i 19:J4. eln., valamint az 1888. évi június hó
21-én ll 91. eln. sz. alatt kiadott (az iz1·aelita hitlcözsé_qelc
ügyeit szabályozó) rendeletele továbbra is érvényben maradjanak
annyiban, amennyiben azok a rabbik alkalmazására, ezek jogainak biztosítására, továbbá az izraelita anyahitközségek alakuJási mócljának, területköreinek és a fiókhitközségekhez való
viszonyuk megállapítására vonatkoznak. Az 1894: XXXIll.
t.-cz. 94. §-a szerint ugyanis az ezen törvény életbelépte előtt
vezetett felekezeti anyakönyvek továbbra is a felekezeti anyakönyvvezetők őrizete alatt maradnak, kik jogosítva és kötelezve
vannak azokból közhitelP.sségíí kivonatokat az eddigi móclozatolc
mellett kiszolgáltatni. Ennek folytán súlyt kell helyezni ::m·a,
hogy az izr. anyakönyvek kezelői ezentúl is az 1885. évi 1924.
eln. sz. a. kiadott itteni ~zabályrenclelet 2. S-ában előirt képe;~ítéssel bírjanak. Továbbá az izraelita vallásról szöló 1895.
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évi XLII. t.-cz:. nem terjes~:tette ki az izr. felekezetre az l8fil:>.
évi LIII. t.-cz. 24. §-:íban foglalt rendelkezés hatályát, mel-'
szerint »uj egyházgyüle~ezrtek alakítása; a leányegy~áz~kn_ak
anyargybázakká, vagy viszont ezekn_el: l~anyegyház.ak~.a tortent
átváltöztat~ísa a vallásfelekezetek kizarolagos JOgal kozé tartuúk«. Mindaddig tehát, míg a reczipiált ir.raelita vallásfelekezet abba a helyzetbe nPm jut. hogy az önkorm;ínyzati jogkörébe tartozó ii gyrit önmaga s11abályozh atja. gondoskodni
kell · arról, hogy az iclézett k~t szabillyrendelettel létesített
ltitközségi rend fennmaradjon. Es minthog:y a többi törvényesen bevett felekezet lelkészeinek a hatáskörükhöz tartozó jogok
kizárólagos gyakorlása biztosítva Yan. az izr. felekezet pedig
azt eziclőszerint nem eszközölheti, szükségesnek mutatko21k az
is. hogy az n,nyakönyvvezető rabbik és rabbihelyettesek a
hatáskörükbe tartozó funkcziók kizárólagos gyakorlásábau
továbbra is megvédessenek »Ezelc folytán az 1894. évi
XXXllL t.-.;z. életbelépése ~dán is érvényben levölenele tekintendöle az 1885. évi 1.9:d4. eln. és az 1888. éú 1191. eln. RZ.
alatt kiadott szabályrendeletelc, mégis a7.oknak az intézkedéseknek a kivételével, melyek ar. lí:19fí. évi október hó első napja
óta bejelentett születéselmek és haláleseteknek nemkülönben
az azon időponttól kezdve kötött házasságoknak az izr. felekezeti anyakönyvekbe történő bevezetése feletti hatósági ellenőrzésre és az ezzel kapcsolatos büntet() hat(trozatoln-a vonat.
koznak. «
Méltóztassélc eeelcet a miniszteri intézlcedéselcet tudomásul
venni s nyilvántartani. hogy hason esetekben azok?-a hú;atlcozás történhessék.

IY.
Már mult évben bátorkodtnnk megjegyezni, hogy a 11 lelkészi jövedelem kiegés.::ílésérőlrr szóló törvényből felekezetünkre nagy előny nem hárul. Rámutattunk arra is, hogy a
törvény sok oly intézkedést tartalmaz, a melynek csak az a
felekezet felelhet meg, mely az iigyeit ezen a téren oly módou
kezelte, hogy az 189fl. évi XIV. t.-cr.. az ő Yiszonya.ira mintegy rászabottnak tekinthető. A tények az ezen ügybt>n n~·il
vánított felfogásunknak igazat adnak
A minisztérium azohól a lelkészi jövedelmekrőL mel.re·
ket megállapított és kiegészítendííknek tart. felekezetenként
külön-külön törzskönyvet vez:et..\zokat a rabbiságokat. melyeknel~ a megállapított jövedelme é-; mtir engedél_\ eze t t kiegészítésl ÖSS7.ege az izraelitük tiirzskönyYébe echlírrelé heYezetYt'
lettek, a. túloldalon lllvő jegyr-ék tünteti fel:
n
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Dr1ethomtl
Biharudvar
Város-Szalonak
Déva
Köpcsény
Kápolnás-N yék
Kemencze
Moson
Várme:.:ő

Balatonfőkajár

Hidalmás
Péten·ásár
Kaj ászó-Szt. -Péter
Jablonicz
Kántor J ánosi
::Uodor
Nag-y-Halász
Nyir-Acsád
Nyir-Megyes
Alsó-Lendva
Balázsfalva
Dombrád
Nagy-Czigánd
Oroszvár
Tóth-Györk
Bajka
Erdőd

Hajdu-Hadház
~Iuraszombat

Nádas
Rohoncz
Forró
Tass
Gávad
Mindszent
Bezdán
Sepsi-Szt.-György
Szabolcs-Berezel
Zala-Nihályfa
Lovas-Berény
Avas-Felsőfalu

Nyírbátor
Vértes
Szászváros
Kapolcs
Bellatinez

'l\h·vénshn1-0~atf

l'rencséu vármegye
Bihar
Vas
Hunyad
l\foson
Fehér
Szabolcs
Moson
Szilágy
Veszprém
Kolozs
Heves
Fehér
Nyitra
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T~ szerint m~g csak 47 l'abbiság jövedelme van megállapítva éR ezek közül csupán 21 -nek a jövedelme részben kiegé-

szítve. Ezek közt csak két rabbi van, a kinek a kongrua törvény 4. §-ának megfelelő képessége el lett ismerve és ennek
folytán jövedelme már il:! 1200 koronára kiegészítve ; a többi
19 rabbi azonban a magasabb képesítéssel nem bír é;; ennélfocrva jövedelmük csupán 600 koronáig nyert kiegészítést. Jörö
évben .még a folyó évi összegele tdalványoztatnak, de az 1902.
évtől kezdve az összeg évröl-ém·e fokozatosan emelkedni fog.
m~q az 1600 illetve 800 koronát el nem éri.
Mint látni méltóztatik. a jegyzékben felsorolt 47 rabbiság
közül csupán 21 -ben történt már utalványozás. 26-nál pedig
nem, jóllehet. a jövedelem itt is véglegesen meg lett állapítva. Ennek az oka abban rejlik, hogy ott, a hol az utal,·ányozás még meg nem történt. a rabbisági hivatalt vagy
rabbihelyettes, vagy pedig oly egyén tölti be, a kinek felsöbb
képesítését a minisztérium még el uem ismerte.
Ami a rabbihelyetteseket illeti. a törvény szellemének
megfelelő elvi megállapodás. hogy sem segédlelkész, sem rabbihelyettes a lelkészi jövedelem kiegészítésére igényt nem tarthat. Ha azonban a hitközség a rabbihelyettest - habár az
eddigi jogaival, kötelességeivel és illetményeivel, tehát változatlan feltételek mellett is - rabbijává megválasztja, az erről
s7.óló hitközségi közgyi.Uési jegyzőkönyv felterjesztése elégséges
arra, hogy a ministerium a megállapított jövedelemnek megfelelő kiegészítést kiutalványozza. Erről az érdekelteket értesítettük már és elő is fordult, hogy egy hitközség a rabbihelyettesét rabbij;;'tvá megtette, mire azután az illetőnek a
miniszterium a felterjesztett hitközségi közgyülési jegyzőkönyv
alapján a kiegészítést már tényleg ki is utalványozta. Kivánatos, hogy e példát minden hitközség kövesse, hogy ezáltal
a szerény viszonyok között tengődő rabbihelyettese jövedelmének az állam által való kiegészítését elérje.
Ami az alkalmazott mbb'i rnayrmtbb képe.<IN;;ét illeti. a
miniszterium szigoruan ragaszkodik az 1898. évi XIV. t.-cz.
4. §-ának szövegéhez, mely szerint ~.iövedelmének kiegészítését
1600 koronára csak azon lelkész igé~yelheti, aki igazolja..
hogy az illető hittudományt valamely hittani inté::etcm. a
hazai középiskola 8 osztályának elvégzese 11tán nyilvánosan
vagy magán uton, legalább 3 évig tanulta és ez utóbbi esethen valami hittani intézetben vizsgát tett, tov:ibbá hitfelekezPte
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l't~sz<'n'il ~;za h:i lyi<z,•rii lel k,>:-;zJ képPsítt•st nyt•t t..

\':umnk mhhi k,

akik lmatalhn h'pé~iik ut:ín szen~zt~k c~ak nH·g a H gymnn-.:iumi o,.,zt:ílyníl :1 htzoll,\ ítdnyt, 1•s ezeknek n magasabb
kt'P•'sttl-shPz kiitiitt nagyohh kit•gt'szítl>st összcg0t a minisztcI'Íum cngt•!lély<'zni nt'lll ha.ilaudú D!' vaunak olyan mbhik is,
n kik kor:íblmn 't>gpz!l>k u~yan a 8 gynmasiu111i oszt~íl yt,
azonhan nem képt•sek bl'igat~olni. hogy n 8 gynumsinmi os;~,
t:ily hevégzl-sc "M" mlamdy hittani intézC'tben :1 évig tanulta),, Minthogy a tiirvény csak :íltal:inos~:igban »hittani iuté7.1'tről< ,;zól. a;, a n'lt>ményiink. hogy egy Nil(ii'lrfi li itlrnli
il!ttr2·r·l

dr:IJ.<r:rJI's

1'11,1/if ''.'/!! ,ÍPsiliu
11

l1ílo1J1il1ÍsiÍI'IÍ1 s:rilrí bi?.O II,IJ!f uán!J
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lllilffil-SI/bb 'fltrr lijikríc :iá tlll'fJríl/((jJ /ttísrím . ha hitele-

sen heígazoltatik, hogy a hittnnj intézet látogatása a 8 gym-;inmi o~zt:íly t•ln1gzése u!rí11 történt. His~ziik, hogy t::írgyalüs
alatt leYő lll<h:íny figyelemre méltó esetben c né7.etünlmek
érvényt szcr0zni sikeriil. Az n két rabbi, akinrk magasabb
qualikücziój~ít a miniszterium akadálytalanul elismerte; a budaJlesti orsz. rabbikévző-intézetben nyert képesítő oldevelet.
A fcut közölt jegyzékben f<'lsoroltakon kivül még vannak kongrua-iigyek amelyeknek tárgyalása azonball még
annyírn se m nyert befejezést, hogy az illető rabbisúg jöoedelme
lett Yolna megállapítható. A rahbiság jövedelmének megállapit;.ls:ira minden egyes esetnél uagy Rulyt ltelyeziink. Fontosnak tartjuk ezt azért, ml'rt, lm a miniszterium u rabbiság
. iöv~clelm ét megállapította és ennek utána a hitközség magasabb képC'sséggel biró rabbit választ, akkor annak idején csak
n válaszbiRi jegyzőkönyv és a rabbi okmányainak bemPtat:i><ára lesz szükség, hogy a7.ok alapján a miniszterium a megállapított jiivedelcmnek megfelelő kiegészítési összeget haladék
nélkül folyösítsa.
Az :illami költségvetésben a f'olyó évre tt lelkészi .iöv<>delPm kicgészitésérl' "!!/! milfúí korOl/It volt előiníuyozva és
Phhől az összegből a mi felekezetiink a fenti jegyzék szerint
<'sak 535G korona 41 fillért vett igénybe. Köztünk és a többi
f<'lekczet között ez az arány meg fog maradni akkor is, ha
a még folyamatban levő valamennyi ügy letárgyalva és a
teUas kiegésr.ítési összet;ek folyósítva lesznek. Vajmi csekély
<'s r légtelen az a ;;egél,), mE' ly feleker.etiinkre a l<ongrua-töry6ny al:tpján .i ut. Amint a. viszonyokat ismerjük. a keresztény

f(•lekezPtek min<legyikP srm tekinti igényrit a kougru::t-törvény
:íltal teljesen kielégítettn ek. Hangsulyozta is legutóbb már az
:ígostai lti tvall:'t.su evangelikns Pgyh<í7. egyik püspöke. hogy az
IÍIIruni rlnlríl' .i i1í11ok rt töMi l'lj!Jirrí;;rt /. rlof1ír·?it)jo rt !'rí 11 yríl•u 11
m/1i j'pfpmelr!se /s tör nfil !JÚl' ll oizfosítrí.~rr /ll'i/IC ,,Ok f6rc/11 ye:-:
ll ? CfJ.Ijluízrí?lak. Ez a mi nézetünk
is a7. i;~,rn d ita fel ekezet sz0mpontjából. Usak néhány ezer
forintra rngott az az összeg, mcly még két énel ezelőtt, szegényebb sorsu lelkészek segélyezésére r endelkezésünkre állott
és rzzcl az összeggel is sok szüköllrödö rabbi helyzetén birtunk segíteni. A kongrua-törvény életb eléptetése óta a rabbik~
nak azelőtti segély ezési módja megszünt. pedig hány rabbi
létezik, aki az egy bá;~,politikai törvények életbeléptetésével
jövedelmének t etemes rész é től elesett és ezért kárpótlást uem
kapott. f::lajátos felekezeti visv.onyainknál fogva a kongruatörvény által nem látjuk brváltva azokat a komoly igéreteket,
melyeket az egyházpolitikai törvényeket tárgyaltató kormány
annak idején tett. Ezen igéretek folytán a lelkészek teljes
kártérítést vártak az államtól és e várakozásuk nem teljesült.
De egyébként is rászorult felekezetünk az államsegélyre.
mert mindacldig, mig az autonómiánkklll a hivekre kötelez{)
módon nem élhetünk, nem teremthetünk intézményeket szegény hitközségek és hitközségi alkalmazottak szorult helyzr tének szükséges javítására. Á rra kérjük telnit a tisztelt Gy ülést:
Méltóztassék az országos irodát megbizni azzal. hogy a
m. kormányhoz előterjesztést intézzen, mely ben tényleges
viszonyainkat kifejtve, azt a kérelmet terjeszsze elfí, hogy
legszükségesenb segélyek megadhatására ::tz állami költ'légvetésbe 11z i.z melita egyházi erflokm megállapított jamdalmi
összeget végre már a többi egyházak dot:ícziója arányában emelje,
mcly esetben feleke;~,eti.inkre e czimen legalább gní.:e2cr korona jutua.

/dirrfrlm r!nye. rf p r'fefj{!ftr!fefe

v.
Feltettük, hogy a t. Gyülést rrdekelni fogja a7. Ors=úgos
Magyar Izraelita Közalap állapota s ezért megkerestük a
Közalap elnökségét, hogy a tisztikar működését velünk megismertetni sziveskedjék. A brrrhzrtt érteRítés 1lapj;\n közöljük a következőket :
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A k,i,_a:np tisztikara nmkiille:-.élll•k ideje ni11tt. első sorhan :1 .i• f!:: ,, tt. ii<.,;zl•g,•k nlszlet.I'UH:3l, b1'hajbís<haL a kiitelezett,.t>gck t·,•nd~ .. ~re ~ nyi h :mta rt:i~áY:tl L'" a befolyt iis8<~egeknek
OPJszi>J'li kamatozb tlÍ'iÚY:tJ fogJaJko;utt.
A p•lsiti' múkiidl;" tekintetében a tisr.tikar a közalap
hizott«:íg:l által szümára megjelölt utra lépett é~ ehhez képest
h:lz:iuk é,;za kra diil1> mt>gyéihcu az iskolák alapításának ügyé' d foglalkozott.
)füramarosmegye Körösmezo községében Groedel test' érek :1 czélra mló tekintettel n400 korona előnyös áron
Ytlltak -.czjy~·sek ottani házukat átt'ngedni. E házban már 11
/rg/.-ó'"' 7, · IIOJIUJ.-lllt/1 /t1.rf 1111'f/11!fÍIIIi 11 kiJcttlttJI c/.~fi isf.-o/á.fo
''!lY ft1/ld(il'al '"" ''!l.t/ khimu11k11 fallíflí.--ríval foglall.:uui tan/fóIIÖ!'el. Bizí:ist his~zük. hogy ez iskolH ottani hitfeleinkre igen
áldá,üs le~z é reméljük hog~- annak tapintato~ és czéltudatoR
müködése a környékheli Jutsorsosaink körében is megkedvelteti a kulturát.
A. közalap 1agyoni helyzetét a következő adatok hintetik fel:

Je:m:ác/.-

li.~sze!J• : 2-10 éYi törlesztésre

alapít"l'ányok. melyek után az illető testületek
Pv i b ma tot fizetnPk

Korona.

715.761!'54

Iö-1-

~oo·-

Összesen:

8795lfi2'54

/; f''jr111'11 t>rldi;~;el< ; IJeftJiyt:
_-\ ~Iagyar általánus hitelbanknál 1an elhelyf'zíe készpénzb!:'n .. .
ért~kpapirokban ..... ........

-l-!-15.37+'86

Trirlt· ~:tc~"

Összesen:

47.467 '364.600' 412.067 '-

lgyehzni fo~unk oda hatni. hogy a kerületi elnökök
Jegközelehhi !!.dilé::.e alkalmá1al a közalap bizottsága is ülést
tartson. hogy a ker. elnököknrl.: alkalma legyen nevezett
alap kezel.>sére. esetleges gYarapítüsára és how fordítására
n,>zye nézeteiket nyih-ánítani.

Vl.
Az izr. kö::séqkl'riilPfekkPl, hitközségPkkel fs egyPsP.kkPl Plénk érintkezésben állttmk, szintúgy a ministerium
is

állandóan

Yé)eményező

közegPiil

teh.intrtt

bennünket.

A k6.:s/ttkeriileld saját batáskiiriikbeu i<; figyelemreméltcí
b'l•ékenJséget fejtettek ki.
.
A fT'. i zr. közs(~qkeriile/1,<'11 ueme"ak az elnöknek, aki
felekezeti érdekeinkre példás figyelemmel és szargalommal
ügyelt, hanem a kö?df!keriileti birrí.,rígnal. is jutott munkájn.
A turócz-szt.-má.rtoni izr. hitközsfg tisztujító közgyülése ellPn
meriilt fel panasz. melyben hosszas t<irgyahlsok utJn a keriiJeti biróság hozott döntő itéletl:'t. Ezen itélet ellen a turóczszt.-m;irtoni izr. hitközség néhán~- tagja semmis(Sgi panasz:;zal
élt. minek folyt<tl1 a kerületi elnök az összes iratokat hozzánk
bemutatta. mi pedig azokat a nm. mllás- és közokt. ministeriumhoz felterjesztettük A ~emtui,;égi p:ma~z azt a kérelmet
tartalmazza. hogy a bírósági határozat meg~emmi::;ítésé>el n
üg,v ujabb elbinílására a VI. izr. küzséghrület bírósága
deleg:iltassék. A miniszterium mult évi de<'zember hó ö-dikán
~2.212. sz. a. kelt rendrletével a kérelmet elutasította, mert
a folYamodó fél semmiségi okot fd nem hozott, a községkerül~ti biróság eljárásában pedig szabálytalanság felfedezhető nem volt.
A IIL ~~, VIU i:r. kü:sl(ltkr.riilete!.·be!l is akadt a
hini.-:rígokna!.· dolguk. Első helyen egy adóüg~-. utóbbin pedig
e~y rahbi özregyének nyugdíj-üg.'·p nyert elintété-;t. Az itéleteket a YPSztes felek semmi égi panaszszal tüm;Hl.ták ugyan
meg. minélfogva az iratok felső helyre lettek trrjesztve. de itt
is a semmiségi panaszok ehetését hel~·ezbetjük biztos kilátásba" me rt a hiróság eljárása ellen panasz felhoz\ a nem lett.
az üg,y érdemében felhozottakat pedig a miniszterium érintetlenül hagyta .
A XXI. Í<r. l.·ö~st;!fkeriill'f f. évi április hó :l~-én tartotta fis.d11jífú közyyiilt~-<r!f é PZ alkalommal elnökéül ism~t
dr. Br'rkorics Perellee urat Yálasztotta meg . A terhe" é-.
egyrlőre nem 11agy reményekkel kecsegtető munküra gunrlt•ha.
mrlyet kerületi elnökeink ma.gukra vállalnak, a fölötti örömünknek kell kifejezést adnunk. hogy Jr. Berkovics ur az
ehtökséget ismét elvállalta é" ezzel sz:imuukra to1ábbn1 j,
agy mnukattirsat biztosított. kinek bm;íc~ait tov:íbhi teendííinknél nehezen t1élki.ilöztük volna.
A hitközségek. azoknak alkalmazott,iai, egye;; hitrokonaink, de Nirdoy!tttfú,,IÍfJIIk és kiilöHiiSl'll .~;oly11hinii f,j,.,rfofo/.

:2 li

bizalommal fordulnak folytonosan hozzánk valahányszor
utmntat:isr:l van szükségiik. _! l.-iilii11biidi millís.d('}'úrmokhoz
ht't:rkr.::li ii,qyek, mdyd rr ji•lckezdi l'rrldrkd l'mk rr legfrít•olnMrrll 1'1·i 1/fik. g' int1:11 ll'kiilrld nek hozn í nk, véleményünk
nyih:inítása végett. Igyekezdünk oda iniuyul, hogy felekezeti
iig~·eink terén mindcn Yisz:ily lehetőleg békés uton elintézést
nyerjen és n hatóságok legain bb azt a fold t a7. önkormány7.ati jognak. mel:r testületeiuket a jelen ;.illapotban is megillt•ti. kellően respektálják Általában az az iiruenifete.~ tnpasz·lrtlrrtu nl·. hO!J,IJ rr h itköi'si~!Jdben felmeriilö egyenetlens(~fjek
.~.zríma ,:rröl-t'rre rrparl ~~~ hoyy a.<o!.· ri/iikböl sokat cesztettek.
KiYánato~, hogy a hitközségekben a viszályok teljesen megszünjenek és ez maga után vonja az egész hazai zsidóság
békés összetartását, amely a Jegbiztosabb alapját képezné
autonom szervezetünk sikeres kiépítésének
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VII.
~em zárhatjuk be jelentésünket anélkül. hogy meg ne
emlékezzünk arról a sajnos körülményről, hogy a hozzánk
érkező jelentések szerint az egyházpolitikai törvények életbelépte óta ru izraelita lzitközsr~qek rfvröl-ét'n: uagyobb nehéz"éggel fedeák sziihi~!Jleteiket. .Az anyakönyvi bejegyzések
utáni díjakról telje!len le kellett mondaniok, nehogy a híveket
a felekezeti anyakönyvvezetéstől távol tartsák; az esketési
díjak_ tetemesen le lettek szállítva, nehogy a magasabb díjak
folytan a felek a vallásunk szei·inti házasságkötéstől eltekintsenek és a mostani viszonyok mellett a kultuszadó kivetésénél
is a legnagyobb kimélettel kell eljárni. Ezenfelül szomoruan
tapa::;ztaljuk. hogy veszteségünk, melyet a:>: rUtrfrr'sek által
'<zen:e~ünk. :zintén évr~l-évre emelkedik. .Az ország közállapotau·ol leguJabban megJelent kormányjelentés kapcsán közzétett »strctísztikai rfvkö"nyr« sze?·int az áttén~~el.· lol1;tctn z
11
i.zr!IP1ita (Pl ekezet veszteg~qe rolt:
·
1896. évben
1897.
]898.
1899.

97 lélek
178 »

221
308
804 lélek.

IZK.

KÖZSf;G KERi'I ,LTI

LL:\ÖKÖ :i

fiYt'LÉSE.

Aki a »st:Jtisztikai éd{önyy« adatain 1égigtekint és n
l(>tez{) törvényesen hevett felekezetek helPletét t>brr
figyelemmPl ki~éri, az csakhamar meggyőz6clhetik annak valóságáról, hogy If< ".!J.IJinízpolitik!li lürrr'llfJPI.· 11 leynagyoM krírl.
11rinrle11 le/.·iufetiJeu. fl< izr. (i'lek ee f'fllek oku:drík. ~em panas7.képen említjük ezt fel. hanem egys7.erüen a tényt kivántuk
konstatálni s hozzátess:dik, hogy a liberálizmu,; diadalra jutását, felekezetünk még áldozatok :irán is örömmel üdvözli.
Ami azonban méltán aggodalommal tölt el bennünkE-t,
az a jelen tespedő állapot, melyhen minclen intézményiink
lézeng és hitközségeink fejlődni nem képesek, a közmüvelődél;>
és közjótékonyság terén felmerül{) azoknak a kötelességeknek
a teljesíté::;ére pedig egyáltaláll képtelenek vagyunk melyek
a hazai zsidóságot, mint fü?'l'rfll y esen bevett felekezetet. megilletile Ennek láttán teljesen el kellene csüggednünk. ha nem
volna rendiiletlen a hitünk. hogy - amint a törvényesrn
bevett !.·ere~;zfrJny felekezeteknél történt
a mi felekezetünk
is a kellően szabályozott és biztosított autonómiában leli majd
meg azt az életforrást, melyből az intézményeinek, valamint
ct hitélet és vallásos érzületnek fejlesztésére szük~éges erőt é"
tehetséget merítbeti.
1-lidőn tehát szomorú hitügyi viszunyainkra r:ímutatunk.
n.zok orvoslására más módot meg nem jelölhetünk. mint
amelyet előadtunk abban az előterjesztésünkben. mel:A az
189fl. évi január hó 6-án tartott gyülésünkből a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi miniszter urhoz autonómián k
tárgytíban intéztünk Minthogy pedig ez az emlékiratunk
- amilit jelentésünk kezdetén megjegyeztük - még semmiféle elintézésben nem részesült. arrn. kérjük a t. Gyülést:
Méltóztassék a m. kormánynál tarthatatlan vi-;zonyaink leplezetlen feltárása mellett a most említett elő
terjesztésülik kedvező elintézését alkalmas módon megsürgetni.
Hadd váljék végre lehetővé. hogy a törvényesen bevett Í7.ra~'
hta felekezet a reá háruló kötelességeknek önkorm:ínyzati
úton megfeleljen.
Ezekben adv<1n elő jelentésünket. tisztelettel kérjük a
t. Gyülést, hogy azt tudomásul venni " az abban rlőadott
ia.vnR]n.toka t el fogadni méltóztassék.
baz~nkhan

*

17.R .\BJ, l'r \

\ 1 \l< Y \ H IIWP .\ [,)ll

T .\R~Ulü\T.

A kerületi elnököli a jelentéHt nagy tetszéRsel fo gadták
é,- he ható ps;.:;mecser<.> ut:in ÖRszes ja vaslat aihoz hozzájárultak.
.T e lesül megbiztá k az elnökséget, hogy az izraelita egyházi
<'zélokra megállapitott ,ílJami dotáczió felemelése irá nt a kormányhoz ff:'lter iesztést intézzen és hogy ujabb felterjesztéssel
a vall;h,- és közoktat ás ügyi miniszternél az autonómia tárgy;íban á tnyuj to tt 189(). év i el ő terjesz tés elintézését megsürgesse. A. gyülés ez utün a z Országos Iroda elnökségének ezéltuda tos é' k ö rültekintő mű kö d éseért köszönetet szavazott ;
ki.i lönös elismeréssel a dózo tt Or. Simon József kir. tanácsosnak, a ki a gy ülés egyhangu határozata folytán ezentul
hivatalos műkö d ésén él az »Országos Iroda főnöke • czímet
fogja használni.

IZRAELITA MAGYAR IRODAI.. JVII TÁRSU;LAT.
A Társulat a kipróbált uton serényen halad előre. Idei
tagilletményül az Évkönyv mPllett dr. Büchler Sándor pályanyertes müvét fogja adni, a mely a főváros teriiietén fennállott
zsidó községek történetét beszéli el. A felolvasások, mint a
mult évben, a hónap minden második keddjén tartatnak. Felolvastak eddig dr. Ágai Adolf elnök, dr. EisJer Mátyás,
dr. Heller Bernát. Palágyi Lajos, dr. Venetianer Lajos,
dr. Bacber Vibnos, dr. Feleki Sándor és Timár Szanisdó.
,Január 8-án méltóságos dr. N eumann Árminné és dr. Blau
Lajos fognak olvasni. A többi felolvasó rsték is el' vannak
már látva. A folklore számára folyóiratunk külön rovatot
11yitott, hogy az érdeklődést felébresz~ze. Reméljük. hogy e
parla~on heverő mező megművelésére hivatott munkások fognak .Jelentkezni. Az oklevéltár szerkesztésével dr. Frisch A.
és dr. Weisz :M. bizattak meg.
~ovember b6 19-én dr. Weinmann Fülöp kir. tanácsos
elnöklete alatt választmányi ülé~ volt, melyen számosan jelentek meg. Székely Ferencz bankigazgató mint pénztáros bemutiltja "az elmult év zárszámaelásá t, me ly szerint a kiadás éS
bevétel 15.000 korona volt. Ezután előterjesztette a fol 6 • ·
·
t'es t , a me l y k'ta d ás1•a és bevéteh·e l(l en k Y. evJ
k o.. ltsegve
• u;J 7
010nát
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iní nyoz elő. A társulat m űk ödés<: röl dr. Bán6czi .József :t
11agy tetszéssel foga dot t jelentést olYast a fel :

követk ező

Tiszt elt válasz tmány !
Eredm ényes munkában és erőtelj es fejlőd ésb en telt ~ vről
' an alkalmam beszámolha tnom . 'fárs ulatunk érclekeit több
kéz munkálja, miut eddig, czéljait többen szolgálják, mi11t
valaha , s ha a széles ala pon nyugvó milködésben a jövőnek
biztosítékát ]áthatni, akkor az Izr. ::\fagyar Irodalmi T ár sul::lt
további föllendülését örömmel várhatjuk.
Tavalyi tagilletményünk egyik kötete az Éd·önyr 'olt,
mely változatos tartalmával elődeinek szinvonalán maradt.
Különösen a mi viszonyaink között teljesít hiYat ást az ily
összefoglaló szempontokból szerkesztett kötet, mely a tudumány problemáit és eredményeit népszerüsíti; történetlink
kérdéseit tá.rgyalja és megvilágítja: a nemzeti Ps felekezeti
kultur::t érintkez éseit föltárj a és ezz el megsokasítja s azonfelül
:t szépirodalom és a költészet termékei elől sem zárkózik el
-- szóval. tért enged mindann ak. ami érdekel és tanít, müvel
és nrmesít.
Tagilletményünk másik kötete a Szeutirás második része
volt: A z elsi! próféták. 1\Iig Mózes öt könyYét többször ültették át héberből hazai nyelvünkre, az e résznek els6 teljel-i
fordítása, mely amazzal egyező elvek és ::;zempontok szerint
késziilt. E kötettel előbbre vittük egy lépé<~sel a S~entir:ís
ügyét, törlesztvén Társulatunk tartoz<'ísát a felekezet és a
nemzeti irodalom iránt. Nem reánk, munkásokra. tartozik a
siker mértékének megállapíbisn,. .Azt jó lélekkel mondhatjuk.
hogy lelkiismeretes. gond és szorgo" f:iraclozás gyümiilcst~t
nyujtottuk kiizönségünknek.
Örömmel jelentem, hogy ruódosított alaps.wbályaink beváltak: a bizottságok megalakultak és mükörlnek. A elolog teru~észeté~en 'an, hogy nem mind egyforma eredménynyeL de
biZva b1zunk he n ne, hogy a kPzdet nehé;-;égf:'it yalamenm i
hovahamarúbh lr fogja gylízni s \>yn'!l-évre fokozód6 ::;ike~-t
aratni.

A /yiblia-bizoft.~ríy folyta~ia <lr. Uucllf'r Yilmos elniiklrt<·
és. kitün<í vezetése mellett a Szentir<is fordítását. melynPk
H-1k kötetét ké~zíti elő. A munka nehéz<;égei olynemiiek. hngy
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a ~okfl'i<~ elfoglalL hi:o:otts:(gi tagok <"sak két Pl' llllllvn igérhetik l' Z ll.Ja hh rész közzl'ad;Ísú.t.
. l z oUa(:l-bi.:oftsci!f serény en dolgozik. Dr. Acsrirf!J Ignú.ez
l'lniik hnzgós~tgünak és l'ncrgi:íj:ínnk sikerült c· fontos vállalatunkat. lnelyet. ol.v régóta tl'l'l'ezlink, a megvnlósulás bü:tos
utjúra terelni s már l 902 hcn »Oklcvélktr a magyar zsidók
1
Lörtt nctt'hcz l OOO l i'i40<~: ezímeJJ megjelenik az első kötet.
melyJH•k SY-erkesztését a bizottsúg jn vaslata alapjún az igazgatós:íg dr. Friseli Árlllin éR dr. Weisz Mór sz:akrrtők kezeire bizta.

.1 (ol klorl'-búotlsrí.r; !lzüzá' al küldötte szét kérdő i veit, de
eddigelé csekély sikerrel. Kétségtelen. hogy az illetékes kö1·ök
uem méltünyolj~ík kellően a bü:ottság cr.élját s hosszabb időre
lrsz szükség, mig e téren az érdeklődés a kérdés fontosságállak magaslatára fog emelkedni. De bizunk dr. BLctrt Lajos
Plnök és dr. /Jalas::;ct .1 óz:sef előadó tetterejében és munkaked n'bcn. hogy a közömbösség kérgét idővel megtömiök sikerü l.
A lrlolrasú bizottsá,r; taval megkezdte működését és a
felohnt>ások előre kitüzött időben és programm szerint egész
télen át rendesen folytak :Ny ol<:' z estén 21 u· o és tudós
muta.tta be flolgozatait a nagy közönségnek - igazán a nagy
küzönségnek. Oly SZ<ímos volt a hallgatóság, oly állandó a
figyelem. oly fokozódó az érdeklődés, hogy csak örömmel
!_\Undolhntunk a felolvasások első évadjának páratlan sikerére.
..:\ bizottság clnökei rlr. ~~r;ai Adolf' éR T enezer Príl, valamint
eWHdója l-enkei Henrik rászolgáltak meleg és őszinte köszönetünkre. De Mlát mondok n Társulat nevében az összes
felolvasóknak ts, kik megerősítettek bennünket abban a
l1itünkben, hogy a magyar Izrael minclennemü kulturális és
hazatiat' cztilra sz:lmos éR előkelő intelligencziáva.l rendelkezik.
.A pruprtrJrllid(f hizott.wi,r;n11k talán valamennyi között
a legnehezebb és legkeményebb feladat jutott. Változó és
~okszor kedvezőtlen viszonyok köz t anyagi ho:;.:zájárul::isra sz:imosak sz:erint »á ldozatra« birni a közömbös távol
üllót, ki '1.\írsulatunk eze-iljairól csak ehétve hajlandó tuclom:íst venni. E bizottság azonban dr. Stiller ]fór és dr. KohJu'r
Adut/ clniikeiben. iri. rlr. (t/ass Lzor és rlr. Heltcr Bemát
előadóihan oly kiváló tagokat nyert, hogy a propaganda siken:hen nincs okunk kételkedni.

pg y örvendetes té n} ről sz:ítllolhatok he: le!Jcl' '
zsidóság s:tervezetéről. melyet lb95-beu és
azóta ujra meg ujra kitiiztiink. szerenesés megoldóra tabílt
rlr·. Venriirí11er Lajos ujpesti rabbi személyében. ki r/r . /Jadwr
Vil111os, r/r. JJ/oc!t Henri/.· és r/r. ]J{r-zcy Perr-nn hidlők egyl1angu itélete szerint igen der<;k munkát végzett. Legel ií
l1isérlet ez az annyiunk at érdrklő feladat megoldására. melylyel
11emcsak feleker-etünknek s nemcsak a rui irodalmunknak tettiink szolgálatot. S nagy elégtrteHel utalhatunk atTa Í'>. hogy
ámbár a Társulat - kivételcsen - más kulturnyeheken i~
megengedte a pályázást, azt hivén. hogy inkább leülföldi erő
től várhatja a megoldást: a koszonízott munka, ime. magyar
elme terméke.
Az igazgatóság a t. választmány helybenhagyása reményébe!l a zsidó irodalom történetét tárg_yazó uj p::ilyakérdést
tiizött ki, melyhez ezennel az Önök hozzájárulását tiszteletteJ
kéri . E munkn, mely fajunk szellemének történetét van hivat1 n.
bemutatni, egyuttal a hazai irodalom egy hér.ag}ít fogja
betölteni.
;\l ég

príi!JIIkr!rrfr:.,iink ::t

Ime, egy év munkája és tervezése. melyet jóakaró bir;Í·
latuic elé terjesztünk.
A válasr.tmányi ülés ez évi jelentése tudomásul vételt;nek megtörténtével elhatározta. hog_v 2000 koroná ptilyadíjat
tüz ki a zsidó irodalom történetének megírására. A runnbnak a görög kortól napjainkig terjedő időt kell feliilelnir .
A pályázó az egész mű tenezetét és egy öt ivnyi terjedelmii
próbadolgozatot tarto:tik benyujtani, még pedig HlOl. éYi
május hó 3-ik::iig. A társaság a próbadolgozat alapján hizza
meg a pál}'anyertes szerzőt az egész míl elkészítésével étl az
egész mii beszolgáltatásának határielejét is akkor fogja megszabni. A választmány az elnöknek és a tisr.tvi:>el6knek buzgó
működésükért köszönetet szavazott.

:3:!

TÁHSADALl\11 N;t;EMLE.
J;'iint közöttük :.t7. ors;r.:ígos iroda. jelentését 1899. évi
miíkiidésénil. a mely a tények hnlmnzával bizonyítja a jeleulegi állnpntok tarthatntlanság:it. A Jegeklatánsabb példát a
circullci iót szabályor.ó rrndelei swlgáltatja, melyet a kormány
azóta visszavont. Ezzel :1 ténynyel magn, is arra az riJláspontra
helyezkedett, hogy a vallásos ügyek sikeres szabályor.ására
csak az autonom testületek képesek. Az akatholikus kongruatörvény bízdst Yiselhetué <1 protestáns kongrua czímet, mert
l'Sak ennek n felekezetnek a szükségleteire alkottatott. 4-z
igénybe vett összegek aránya jövőben valószinüleg még a
mostanimíJ is kedvezőtlenebbé fog alakulni, ha azok a protestán' czikkek, melyek a hi va talosan bevallott lelkészi .iövedPlm<>k kijavítására buzdítanak, ltntásukat megteszik

*

A rom:ín hitrokonok ügye lekerült a közvélemény magas
pódiumáról és átalakult azzá, a mi a zsidó sorsa szokott lenni
esendes szenvedéssé, a mely nem lesz sem enyhébb, sen~
elviselhetőbb az által, hogy most már nincs a nagy világnak
tudomá::;a róla. A. nyugateurópai zsidóság azonban, a mely a
zsidó üldözésekkel, fájdalom. állandóan kénytelen foglalkozni,
a román hittestvérek ügyét is szívén hordja, az Alliance és
egyéb testületek mellett Berlinben, FralJkfnrtban, Amsterdamban és több nagyobb centrumban külön bizottságok alakultak,
melyek a. segélya?tiót egyestilt erővel és előre megállapított
ten szennt akarJák keresztül 1Tinni. A nyomorba jutott román
zsidók ~záma eléri a J 00,000. Egyelőre arról akarnak gondoskodni. hogy ezek éhen ne vesszenek, a míg vagy hazájukban
v~g.~' a te~g~ren tú~ m~1~kához jutnak. A frankfurti bizottság
kulon felhtvasban VIIáglt.Ja meg a román zsidók helyzetét és
az emberbarátok hathatóH támogatását kéri. mivelhogy milhókl·a van s7.i.~kség. A magyar fővároshan is létr:.:ik egy
román llJZottsag. « ~zon b:m a rom :in zsidókérdést véglegesen
csak a román kormany ol<ihat.Ja meg az által. hogy a berlini
kongresszuson
elvállalt
kötelczettsé<re't
a ""1'do'k e111 ancz1pa
• t'ó
.,
.
,
. .
• .., •
1 pt. loyal~sa~ vegr~haJtJa. Ez irányban is tétettek lépések, a
uwlyek ketsegtelenul nem maradnának h·üás nélkül. ha a, zsi"Q

dók az ;mtisemiták által níjuk fogott hatalomn:tk PgymilliOlnod ré~v.éYel n·ndPlkPznének. A zsiclóiilclözések alatt termtis"etesen n, romáu állam is <;r,enveil, a mely ·ok munkáskéztől
és vállalkozó törekvéstől fosztotta meg önmagát. 11eg is fogja
még Llítmi, a nóta itt is azzal vég:>.ődik majd - ele már
akkor késő lesz. Mindkett<'íre. az elnyomóra és elnyomottra
egyaránt, d(• a:>. oktalan gyülöletet tPrmészetéuél fogva vaksúg
,i ell emr,i.

*
Eqy tanító megYerte az iskolában egy jeles irónak n, fiát.
a miért az apa az ujságban kiverselt<>. t·gy másik Jeles iró
pedig »kiszerkes:-:tette.« Beszr~ltek ~tanbetyár«-ról. a testi
fenyíték kizárásáról az iskolából stb. A tanítók háborogtak.
megsértetett az egész tanítóság, gyííléseztek, tiltakoztak. boykottáltak, c?.ikkeztek és előkerült az »iróbety3r« is. Az irók
védPkeztek. hogy l'Sak eqy tanítót bélyegeztek meg; rájnk
sem hederítettek: a:>. egész tanítói kar becsiilete lett meghurczolva.. lVIindkét rés:>.ről patakokban folyt a ténta és a napi
sajtó sok organuma a tanítók pártjára állott. :X ekünk az
egész ügyhöz semmi közünk és a világ(~rt sem akarnánk ebbe
az azóta amtígy is leza.ilott szóharczba elegyedni. Csak egy
kérdést bátorkodunk felvetni. )li történt volna. ha a hivatolt
'ersben és próz;iban a tanító helyett más szó állott Yolna,
pl. ez: zsidó? kinek let volna igaza '! 'l'együk fel >~zt a lehetetlenséget, hogy a zsidók gyülésrr.tel,, tiltnkoztak, hoykott:íltak volna, kinek pártjára állott volna a napisajtó? )Iinő felhüborodás ztígott volna végig a7. orsz<igon: egy bíhtös zsidóért
az egész zsidóRág száll síkra! Az irók kijelentették 'olna.
hogy csak azt az egyetlenegy. magáról megfeledkezett zsidót
gondolták. a többi mind tisztességes és becsülni mló hazati
rs polgártárs; de a zsidók tovább gyiiléseztek. határoztuk.
nyilatko:>.tak. ezdekeztek volna. Kint>k állott yo]na fel.1ehh '!
Pedig a tanító és zsidó közt a pumtnm saliensre nr:'r.1r• Jt'uy,•ges különbség Yan. Ha r'gy tanítót t;ímadnak meg. a töbhi~.-k
egy hajszála ~em görbül meg : l tanító mindig csak 1 tauitcí·
Ki merné azonban állítan i. hog~· l 1.sid6 mit1dig csak 1 zsidt. ~
Kivált, ha s:>.idj;1k? S6t o1e1·jük üllítani. hogy a »tanítósüg
sem minden egy0s tanító. de a »zsidóstig« legalább is mindt>u
egyes zsidö. Még toYább is mebrtiiuk. Szidhatják a tanító>.;l·
:\-lAoYAR-ZsJDÚ Sz>;m. .,;. 1901 I. }<'(zu.

~ot lwln:l pután kiskl•ddig. ahkor scm esik haja egynek selll .
. \.llíthatj a t: z t j ózan t•szn cm ber a z~idós:íg sziclalmazüs:író[?

~~s UH;gig a Z$illók érzékenyek. Ha védekez~1ek érzékenyek, kl
ncu1 r édekeznek gy:ídk. Ep;y ~zóval grassál az igazs~íg a lmltun it.ígban.
*
.-1. zsidós•ig társadalmi és gazdasági helyzete egyre súlyo-

sabbá alakul némely úllami intézkedések és főkép klerikális
agitücziók által. melyelmek lerét a szegény zsidók iszszák
meg. XO>em ber 20-ü n a katholikus körök nagygyűlésén a
vezető gróf az orsz:ígos szövrtkezet ozükségességét így motivúlta: »A szövetségnek krt főczélja Y an, az egyik: a benne
leYő erkölcsi erő :íltal mentríl több katholikus kört létesíteni,
- a másik: az egyesült t:írsadalmi tényezőket állandóan irányítani. De akadályozzák ozt maguknak a katholikus hitfelcknek közönyössége, és az ellenkez{í el v eket . Yalló társadalmi
tényezők. Föl kell hát ébresztenünk a szunnyadó erőket, hogy
aztán elsöpörhessiik a fölmerlil6 akaclülyokat.« Egy másik szónok még nyiltabban beszélt, mondván: »A v:Jrosok és közst'gek
ügyeit felekezetnélküli kaszinók intézik. A katholikus körök
ép így alkalmasak volnának ene az akczi<ira.« Prózában ez
azt Jelenti: tegyiik tönkre ~~ zsidó bolt0st és a hivatalokból
szaritsuk ki a protesüínsokat. A hazai zsidóság zöme gazda"'ígilag mindig nehéz heh·zetben volt, a társadalmi üldözés
l1iányzott még. hogy e szorgalmas és munkásnép adófizetőből
koldussá változzék. Kinek le~z ebből haszna? Az osztrák győz.

*

Az orsz. izr. Közalap első iskoláját novernber hö HJ-én
avatta fel a Közalap képviseWje Dr. Mezey Ferencz Kőrös
rnezőn,

az

ország

galicziai

határszélén

fehő

helységben.

Az ünnepély a felekezPtek papjai, a városi és közigazgatási
hatóságok és a nép meleg részYétele mellPtt folyt le. Dr. l\fezey
Ferencz. felekezetünk minden ámyalatúnak liiráló ismerője,
hazafias é::. tapintato:o avató beszédérel az egybegyültehe mély
hatást tett. A római kath. é:.; a görög kath. papok lelkes szaYakban iídvözöltt>k :t Közalapot és annak küldöttét és hí,mogabísukat igérték az emberharúti és hazafias mühöz, úgyszüttéu a 1 áros jrgyzöje. Az iskola llJ<Íris szűknek bizonyult, mert
lU 5 jeJentkeilert és csak 7:1-twk 1 an hely. Dr. :\I. ~(~g hely-

ben igérte, hogy jövő ny1írou az iskolát kibővítik és egyszrr~
mind 1600 koronát aclotL ;ít a Hz<>g6ny iskolásgyermekek felruházására. A nagy jelentkezés és a lelkes fogadtatás fc'nyes
c:dfolata annak az állításnak, hogy a határszéli rnegyék zsitlós~iga a kultuninak és a moclPnl zsidóságnak ellensége. BiztuHak vagyunk benne, lwgy azok a hatrtrszéli községek, melyek
a Közalap tervbe vett iskoliti elé aka(lályokat görd ítettck.
nem távoli időben könyörögni fognak iskol:ít'rt.
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A budapesti m. k. turlományegyeb•m jogi fakultása azt
n véleményt adta, hogy az egyetem clísztermélJf'n. hol az avatások tartatnak, és még valamulyik tr·rr·mben a keresztet
függeszszék ki, mert ez vall<isos jellegii aktus. Ha ez igaz,
akkor az iisszes felavatók a rector magnificussal az élükön
papok, mert más mint pap csak· nem végezhet - katholiku~
felfogás szerint - - vallásos aktust? :V(ég pedig klllönb papok,
mint a felavatott papok, mert ök nlÍnden vallásfelekezethez
tartozó egyéneket avathatnak vallásosan. Hátha vannak közöttük felekezetnélküliek? :\fi tiirtrnik akkor, ha a m. kir. egyetem rectora Darwin lesz? Ha ez a feltevés mer{>sz, nem
merész n a feltevés. hcJgy valamennyi avató a Darvin hitét.
illt>tve nem hitéi. fogja vallani. Ez a felfogás tulliczibílja a
legsötétebb középkort, akkor sem avattak m<Ís ntllásuakat a
katholikus vallás nevéhen. Az érintett YPlemeny azt i:; javasolta, hogy a bölcsészeti fakultáson a katholikus vallásbülcsr~
~zetnek állítsanak ki.i.lön tanszéket. Kt>rclczzenek meg hárkit,
hogy melyik felekezet kebeléhen tennettek edtlig legsCírílbbeu
vallásbölcsészek és kik ennek a szalm~tk tudományos kérwi~elői: vajjon a protestánsok vagy a katholikusok ~ Dc nl'm
akarunk erről szólani, mert azt találnánk monclani, hogy zsidrí
vallüsbölcsé~zet létezett. még mielőtt a jelenlep: nralkod•í fell-kezetek mcgszülettek és biilcsészetük a zsidrí Philótól tanult
először, kinek hatása az evangeliumokon i~ mcglütszik. Á.quincíi
~~ent 'l'amüs iH aimanides z"iclrí bölesész he folyása alatt áll é'
Albertus magnus is zsidó gondolknilók emWihűl t<lpl:ilkozott.
.A jarasolt tanszékre, telHit a hölcc;észeti fakultás egyik bölcsészeti tanszékére. különben 1\ ant nPm volna kincvt·zhető. llll'rt
protestáns volt. ~émi következrt!•sséggel dogmatikai tan::;zék
felúllítás:H kellene javasolni, mrrt a , jrllegr·t~ a dogma tik a
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:11 !,1:1 meg. :\J ne~ Ci!.' ett•m :1 yj]:ígon. l11Plyen ilye11 javaslat<~k~
kal ehi:íllauak . Az eg}eteuu tan:íc" le Í.c; szal <lzta a theulóg~a1
l>s iogi fakultást. mibe I'Z<·k hir sz<•riul nem fognak heleuyugu<ini . •\z egész harl'z :1z i<l()k ~zomoní jeh> és szomorú jel az
is. ho•YY c••y ugrnev,•zett libtmílis napilap azon a Jogon, mert
suk z~·dó ~i6fizc.tője van. m:ír k<~.;z vo l t az :dk ura és iL zsid67c
nevében. mint más alkalommal iR, beleegyezett a •keresztény
jelleg«-he. A zsidók il~·en nyilatkozatra senkit fel nem ~at~l
maztak
sohasem egyeztek bele abba. hogy az állam és mtezményci valamely felekezet tulajdonát képezik és maga az állam
törvényei scm alkottattak meg ezen az .alapon. Iste11 mentsen
meg bennünket az ilyen harátoktóL
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.A pe~ti Chevra Kadisa a:.~ utolsó tagfel 1·étel alkalmából
13i?2 taggal szaporodott, a mely szám a kedvezőtlen gazdasági
riszonyok mcllett meglepö. 1\linthog:v a Chevrának esak az
lehet tagja, ki előbb a hitköz::;ég kelJelébe felvétetett, a hitköz::;ég 885 új taggal szaporodott. Felvételi díjakból és adományokbúl befolyt l J 2,212 kmona, a hitközség bekebelezési
díjai :27,570 koronára rugtak. A felvételi díjakat 49-uek engedték
el. A Jpgkisebb Jíj, melyet a legtöbheu fir.ettek (354), 36 kor ..
a legnagyobb. melyet csak l :fizetett. SOú kor. volt. Foglalkozásra nézve az új tagok között a legtöbben vannak az
iparosok (lW:2), a köz- és magánhivatalnokok (243) és a keleskeJök (207). Úgynevezett diplonuís pályákon az új tagok közül
több mint l UO működik. Az örvenJetes eredmény a Chevra
és a hitközség buzgó vezetőinek, barátainak és tisztikarának
érdeme. N agy tevékenységet fejtettek ki Ehrlich Mózes, dr .
Weinmann Fülöp és Kohner Zsigmond elnökök, Sternthal
A.clolf ellenőr, d1·. Mezey Ferencz titkár, Glück Tivadar központi hivatali főnök . ..Vandel. :\Tór,_. Kohn Arnold. f!erzfeld
.Zsigmond és mások. kik rnmdnya.Jan a legszebb .JUtalmat
láthatják a közjóra inínyuló fáradozásuk fényes sikrréb~11.
Felekezetünkre né:.~ve az l 322 LÍJ Chevr·a-tag és a 885 ÚJ hitközség i tag az anyagi eredményt mcssze túlhaladó valláso~:>
~;ikert jelent, mert ez a tény a felekezeti érzés éber voltát
tauusítja. melyet az új kötelélebe való felvétel esak er(bíten~ fog.
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Az »l:;, r. '1\wügyi Értesítő«. az nrsz. izr. tauító-egye,.,ület hivntalos kiizlönye, 1900. október havában töltöttP lw
p~ilyitfutásának 20. é1ét. Ez ünnepélyes alkal~•m :zá~ára
iubihiris Emléklap jelent meg. a melynek gazdagsaga es valto.zatoss:iga Barna Jónás szerkesztésének dicséretére válik:
A z üd vi>zleteket W lassies C+yula vallás- és közoktatásügy1
miniszter emléksorai nyitják meg. melyek így hangzanak:
»A magyar tanításágut kell, hogy erős testületi érzés
hassa át, ba nagy feladatának meg akar felelni; minden egye!'
tagjának éreznie kell, hogy része le::;z neki :Jiagyarorszál!
fényes jövőjének meghódításában.
N agy szalgálatot tesznek a testületi érzé nek ápoh,a
körül tauügyi lapjainak és igaz örömmel töi t el, hogy szerencsekivánataimmal részt vehetek egy oly lap iinnepén. a mcl.v
a magyar izr. tanítóságot a nagy nemzeti munkára m;ir egy
negyed szril:ad óta tömöríti és l'llkesíti «.
A miniszteren kívül az Emléklapot soraikkal díszítették
Berzeviczy Albert, Dr. Axaméty Lajos. :.loh)ár Viktor, Yerédy
Károly, Tóth József, az egyesület vezetői, sok tanfelügyelő.
rabbi, iró és tanító. A:.~ izr. népnevelés organumának n.ely
sok viszontagságon ment át, míg mai szilárd alapjához és
szinvonalához eljutott. sok szerencsét kivánunk jövő pályafuüisához, hugy a felekezeti és nemzeti müvelőclést mindenha
sikerrel szolgálja és egyre magasabb és magasabb tökélyre
emelje.

A czioni:.~mus alvezére. dr. Nordat~ J;L. halálosan kompnlmittálja az es:.~mét, melynek szolgálatáb<t szegőclött. Romániából egy keresztény politikus, ki belátta, hogy hazüja a zsidó
iilclözések alatt mélyen szenved, a zsidó kérdés megoldá:;a
végett töl?b államférfi és író véleményét kérte ki. közöttük
Nordauét is, ki a zsidóság ügyét felkarolta . Nagyon meg volt
lepve, miclőn N-től és az antisemitáktól egy választ kapott.
Unisono azt felelték, hogy a :sidókat nem kell eyyenjogo,..:itan1.
N. sensatió.> iró és kitünő st1lista és azt hitte. hogy sensatiós
és kitünően stilizált feleletre van s:.~ükség. A román zsidók at
orgyilkos kését érezték és felMburoJüsnk leirhntatlau. N.
érezte, hogy a filiszterek előtt igawinitt kell magtít é" bekövetkezett az. a mi rendesen Wrtén:k. hogy az egyik lnio a m:ísiknt

'l t;

sziil i. N. tanulm:ínyt írt a zsidó <'manripatióról, n mely t<.'lv<·
Yan tud ntlans:íggal és az emnncipatiót kivívott ősök gyal:ízás:í val. Tr<.'it:-;ehh jeles "tilista és még jelesebb antisemita eszméit rs j argonját repl'oduldlta. A >tnnulmánp: a Welt-ben
jekn t nwg és a l'ZÍonisttk ma g uk kénytelen l'k voltak ellenczikkeiket czionista ellenes lapokban közzé tenni. mert a
hiYatalos Welt súre t•sak Nonlauért ver. A c;~,ionizmus vez:érei
hirlapír6k, kik a zsidóság ügy(>t tígy kez:elik. mint valami túrezára mló anyagot. mely annál 6rtékesebb, minél eredetibb.
grcdetihbet pedig, mint azt, hogy a zsidÓknak nem kell az
Pg\ enjoguság. zsidó hal'czos. pl:íne vezér. nem produkálhat.
.A ghettóért való lelkesedé~ s a többi bohoság a főtétel
mellett csupa gyerekjáték . .A ezionizmus ereje mellett tanuskodik hogy a zsidó polgárok e veszélyes megtámadása, melylyel
a vezetők szolidaritást vállaltak, sem képes a sírba dönteni.
::\fég megérhetjük, hogy a néppárt czionista mozgalmat indít
hazánkban. melynek élére czionista czikke miatt megrendsz:ah:íJyoxott papját fogja állítani. A czionizmus ma-holnap az
antisemitizmussal egy csapáson fog haladni.
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A bécsi zsidó muzeum örvendetesen gyarapszik rolitárgyakkaL kéziratokkal és könyvekkeL A legujabb jelentés szerint halmazával érkeznek az ajándékok és talán nincs távol
az idő. midőn a müvészet e szerény hajtását egy központban
lehet majcl megtekinteni és tanulmányozni. A:1. ajándékozók
között magyurok is vannak, a mi természetes. Ideje volna már
hogy megalapitsuk mi is l egal<íbb a magyar-zsidó néprajzi
gyííjteményt, mielőtt az e körbe tartozó tárgyak a gyorsan
változó kor folytán végleg eltünnek és szakítsunk a:?.Zal a
gyakorlattal: a mely a felekezetért csak vezérczikkeket áldoz.

TrDOl\1ÁNY.
ZSIDÓ A?\GYAL'rAX
(Mutatványul az amerikai Zsidó Encyclopadiából.l

Angyalok földfölötti lények, kiknek lakóhelye az ég és
szavát és akaratát tuclatjá.k vagy
paranesait végrehajtják. Izraél törtélletének már legrégibb
korában jelennek meg és a mai napig élnek a zsidó nép képzeteiben, tovitbbá azou népok képzeteiben, rnelyek a zsidóságból
eredő két l' allás, a kereszténység és az iszlám. hivei. Ezzel
természeteseu nem úllítjnk. hogy más népek nem ismertek és
nem ismernek angyalokat. Azonhan az augyalokban való ősi
hit daczára sem szálhatni a zsidóságnál meghatározott és
rendszeres angelológiáról, a minőt pl. a lcatholicismus hívei
számára megüllapít (lásd Oswald, Angelologie, die Lelu·e von
elen guten und bösen Engein im Sinn der kathalischen Kirche.
Paderborn, 1883). Izraél-Jnda :woo éves multja folyamán oly
sokfélekép gondolkoztak és képzelődtek az angyalokról, hogy
az angyaltanról megfelelő kép csak a történelmi adatok bemutatása által vüzolbató. Az auyag azonban oly gazdag. hogy a
kijelölt határok között esak a főmomentumok adhatók ellí.
Az tittekinthetőség czéljából és a történelmi fejlőllésnek megfelelőle~ az angelalógiát Mrom korszaha osztjuk. Ezek: a
bibliai. talrnudi és középkor·i.
a kik alkalmilag Isten

r.
Bibliai korszak.

Az angyalt rendesen 1~?~-nak nevezik, a mely szó úgy
az etymologin mint a nyelvhaR~n:ílrtt szerint minden kCivdet.
küldöttet jelent é~ esak az lstennév ltozzátevésE' Yag-y az iisszrfüggés :ílt~ll kapja nz an~yal .He1M~ét (pl. :-w·· 1~?~·, o·;;SN ·~).

Tal:il.iuk múg a kö Yd kezú nen'ket : c ·~S~ '?.Z: vag,1 c·SN ·;;;; tsten ·
fial,, riiYiditn' .: : •.)S~. késóbbi úWbt•JI o:~;,R. szentek, r~·~ örök
\ Gen. ti.~. -:1:: J ób.. l. li: Z s. :m l : úe ~. 3.í, í: Birá k 9,
~). l :3 : Zedt. l~ . ~ ; J ób .i, l : Zs. 8\). li. 8; DmlÍl'l -:1:, l O s
mas helyen).
A z a ngyalok a z l' lll ben·lmek emberi a.lakb;w jelennek
meg . .i önnek és m ennek, ül11t'k l;" esznek, r eudkil'ül ~z ép ek, de
nem ismorhetúk fel el s ő tekiutetre mint angyalok (Gen. 18, 2 i
19. 5 : Bi r. ö, 1í ; 13, ti: I. Súm. 2 ~J, 9). A. lev egőben repülnek,
eltünéskor azonnal láthatatlan okk;i dlnnk, az áldozat. mdyhez
nyulnak. lángm lobban. az a. maga a lángban száll fel, mint
Ill és próféta tüzes kon.in az égbe, a csipkebokor láng.iában is
m egj eleHhPtik \Gen. Hi. 13 : Bir. ö, 21. 22 i 15, 20 ; IL Kir.
2, ll: E).. :l. 2). 'l'iszt<ík és Yihígosak, mint az ég, tüzből
nlk utd.k és fényártúl övezettek c ó b 15, 15 ), a zsoltárköltő is
azt monclja ( l 0-:1:, -t,), hogy lsten szolgúi: a lángoló tüz. Bár
az ember leányaival Yegyülhetnek (Gen. 6) és égi kenyeret
Psznek (Zs. 78, 25), még sincs bennük semmi anyagiasság,
minthogy tel'ékenységükben az idő és tér korlátai nem akachilyor.Z<ik őket.
Emb eri alakot öltcuek, de nem emberek lDz a legrégibb
felfogás. Az idők folyam<{n azonban. különösen az exilium után,
küHinhiiz6 ahilcban képzelték őket, azon megbizásnak megfelelően, melyben eljámiok kellett. De többnyire emberalakban
látták líket. ~\.ngyalok kil'ollt kardot vagy romboló c~zközöket
tart<mak kezükben: u.z egyik csípőjén tentata.rtót hord; lovakon
lol'agolnak (.~um. 22, ::!~: Józsua 5, 13: Ezek. 9, l s kö1•.;
Zel:h. l. fej.) Rettenetes az I. Kr. 21, 16. 30 említett angyal,
ki kiront karddal ég és föld kiizütt lebeg. Dániel, ki 1ö5-ben
ante irt. angyalt Jút, ki Jemul11iba Yolt öltözve. arany övvel,
b>ste mint a chrysolitb. arcza mint a I'Íllám, szemei tüzfáklyák.
kar,iai és lábai ti<;zta ércz. sz!tv<ínak ltnngzása hatalmas dörgéti
(1 o, 5. 15). Vajjon m:ir elJ ben az idéíben szárnyakkal képzelték-P
öket. kétes !Dau. \). 21).
Az a. hatalmasak éB rettenetesek; böksek és tuLinak
mindent, a mi a földön történik; ítéletlikben igazságosak és
Bzentek. rle azért nem mentPsel< minden hi bától. J elesül vetél·
kednrk és Istennek kell a békét hel:uPú,llítani. Az entber iránt,
ha ninn;Pnek kiküldve. hogy hiinte senek, .iöakaratot t<•nusí-
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ta11ak (JI';s. 103, 20:78, 25 ; ll. S~1 m . 14, 17. :tU; l ~J . :2h;
Zech. 14, ,) : Jób 4, l ~ : 25 . 2).
Számuk igen nagy. J ák uh au gyalcsapattal tahilko;r.ik.
álmában azt látja, hogy égig érő létrán fl'l- és alás.d1lanak ;
.J ó;::suának megjelenik az isteni ser eg vezér e ; lsten trónon ül.
jobbján és balján az ég tierege áll ; az istenfiak Isten kön~
csoportosulnak; említtetik a ~ sz e ntek serege « és az »Isten
tanác:;a « ; szó van ezer:;zer ezer és tizl"'Zt:'l'Szer titezer angyalról
(Gen. 32,2:28, 12 ; Józsua 5, 14 ; I. Kir. 22, 19 : Jób l.
PS 2. fej.; Zs. tl9, 6; J ó b 13, :23: z~. 68. 18: Dán. í. l O).
A. legnagyobb számot a legkésőbbi iró, t. i. Dániel. említi:
Jób 25, 3 általában szól: van-e száma a;. ő csapatainak':'
A régibb iratokban rendeseu csupán » a:~: Örökkévaló angyala ~
szerepel, holott az emberek köYetsége rendszerint több tagból
áll. De ebből a tényből nem következik. hogy :'1~,: 1~~~ al:.tt
Isten maga értendő, ki angyali alakot vett fel, v~gy pe.dip; e~y
kiilön angyal, ki e nevet viseli; ktnem t' névvel csak !:;ten
mindenhatósága van jelezve, ki egyetlenegy angyal :;egítségével
bármely csodás tettet véghez visz.
Nem jelzik sehol, hogy a killönböző tevékenységre különbözö angyalos;~,tályok rendelvék, de azért az egyes esetekben
cselekvéseik szerint nevezik el őket, miut pl. a rnegváltó. szószóló, pu8ztító. szövetséget kötő, [sten szine eHítt szolgúló.
büntető angyal (Gen. 48, l ö: J ú b 33, 23 : II. S<im. 24, ll) :
Ua!. 3, l ; Ez:;. 63. 9; JI;-;. íS, ·HJ). Ha ar.onban az égi :,eregPt
legtágabb értelmében vesszük, megkülönbö?.tetbetők: Khentbok.
Sze1·á{ok, El'elek, Chc~jjóth és Ófanok. E nevek kiizLil :w. En•l
jelentése ismeretlen, Kherub talán a,z ő-l kori griff (Greif), Szüra r
() számyu angyal (Ézs. li. fej.). Ohajjóth (él\ík) és Úfau (hrékl
pedig Ezekiel c::lapongó képzeletP "Zerint oly angyalok, kik
1st<> n trónját viszik. A. Kherubou i:; be.iárja I stcn a Yil:igot,
sőt a »Kcmbon ülő•-nek i~ m•,czik: ezek az angyalok a pararlic:;om kapuit lír:.~ik stb. (Ezek. L. 2. éH l O. fej.: I. Rám. 4. 4:
7-s. HO. 2: llen. 1, 21 s más helyek). Uazdagahb tngolá,;t
mutat az ég serege a biblia nt<ini korszakban (talán m:ír
Zakhariásnál 3, !J, biztosan D:ínielnél), hul kiiliiuféle fajtáJuakra
bukkanunk E's tt hol egye>sek tulajclonnevekPt kapnak, a mint
a n. szakastban majd bemutatjuk.
:\l.inthogy az angyalok az PmLernek csaki~ ·miut lsten
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hatalm:inak. akaratának és iizt'nekinck közvetitríi vá lnak lá thatcíH:í. f(íképen tetteik l-1< esrlckedeteik vannak leirra. MegjelPnnck min d egyesekn r k mind az egész népnek mint jó és
rosz események hírnökei. melyPk egyeseket vagy az egész népet
r;mi fogjá k. Ábrahámnak egy fia s;diletését jelent ik, Manoachnak S:í msou szül etését. .Ábr. és Lótnak Sodoma pusztulását
;tb .. a mit 2\Iózes l . könyvének elbeszéléseiből mindenki ismer.
Ta lálnuk ' é d {í a n g y a l ok a t. persze nem a Sí:Ó k ésőbbi
6rtPlméhen : egyesek és népek védő szellemeit. A ngy:1Jt ki.ild
.J .. hogy az B gyptomhól kivonult népet az uton megőrizze, az
igér et földj ére vezér elj e és a pogány népeket előtte kiirtsa
(Ex. 23, 20 : X um. 20 , Hi). Egy isteni angyal a.z egésr, népet
megszólítja és igéri. hogy biztosan a szent földre kiséri (Birák
2. 1) . .A. hoz Ill és prófétának ételt és italt; mint Jákobot,
minden jámbort. angyallal őriztet Isten; minden utjukon megvédeti őket (Zs. 34, 8 ; 91, lJ). Y annak h a d i a n g y <d ok,
melyek közül egyetlenegy a J 85.000 katonából álló a~syr
sereget egy éjszah alatt pusztítja el (IL Kir. J 9, 35; Ezs.
:n. 36). Angyalok lstentől hajókon vonulnak ki, hogy Ethiopiát
rettegés be ejtsék: az ellenség előlük szétszóródik mint a polyva
(Ez. 30. !) : Zs. 85, 5. 6). Említenek b ü n t e t ő a n g y a l ok a t,
mint pl. II. Sám. 24. fejezetében, hol egy angyal ezreket pusztít
el. Ugy látszik, hogy a pestist személynek képzelték Ily értelemben veendők a Zs. 78, 49 nevezett »gonosz angyalok«, ami
a szerencsétlenség véghezvitelével megbizott angy::~,lokat jelenti,
de természetüknél fug1·n ::~,z emberek irányában jóakaróknak
gondolt1k őket. Nem emberi viszouyoha, hanem J. fenségére
vonatkozuak a d i cs ő í t ő a n g y a l ok. kik L-t dics6ítik (Zs.
:29; l 03. 211; 148, :2; v. ö. Ézs. n). Az angyalok l. királyi
ucharát alkotják. kikkel tawicslwzik (I. Kir. :22. l!) : .T ób l.
<'s 2.). n:ely okból »l. tanácsa« nevét is viselik (~s. 98, 8),
I ele tartozik az is. hogy theophaJJiáknál. mint I. udvartartása,
ök is megjelennek (Den t. 33, 3: .l óh 38, 7). .Az exilium után
ezt a felfogást tovább fejlesztették és Zakhariásnál azt látjuk,
hogy az angyalok különféle alakhan bPjárják az orszcígokat,
hogy lássák, mi törtéuik a földön és hogy tapasztalataikról
reft>níljana.k. Ugyanennél u pi·ófélán<íl az angyalok mint a
p r ó f é t a i sz e ll,. m képviHr·lői is megjeleunck. kik a prófétának l. Azavát közretítik. ( 1haggai prr\frta mrrga J. kii ldött<~-
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nek nPveztetik és }[al Pákhí, mint ismeretes, nem egyéni nél',
hanem a küldött héber lleYP. a hog:y az angyalokat jelölik.
Említést érdemel az is. hogy T. Kir. 13, l R szintén ang~·al
közvetfti az isteni szót.
Arra a fontos kérdésre. hogy az angyalok mikép kel<+
keztek? a bihliai iratok nem adnak feleletet. Á világ t eremtésekor mindenesetre léteztek már (Gen. l, 26; Jób 38, 7).
A régibb bibliai iratok nem speculálnak az ang~· alo,k fölött.
csup<ín az emberekhez való viszonyukkal törődnek. Ep ezért
még nem individualizálják őket és nem adnak nekik 'ki.ilön
nrveket. Az angyal arra a kérdésre, hogy mi a neve? kitrrő
választ ad (Birák 13. I 8; Gen. 32, 30). Az angyalok ugyanis
nem egyének, hanem I. eszközei. Dánielnél azonban már tal<íljnk
a Michael és Gabriel neveket (10, J 3. 21: 12. l: 8. 16:
9, 21), az első Izraél képviselője az égben. a hol m:ís népelenek is, pl. a pm·zsáknak, megvan a maguk képviselője. a mir(í]
még szó lesz. De már 300 énel Dániel könyvének szerzése
előtt individualizálta és rangfokozatha sorolta az angyalokat
Zakhariás, neveket azonban még nem adott nekik. A 7 szemről
vett képre (B. 9; 4, 10) valósúniileg a í arkangyal és a perzsa
7 A.mesha Spenta volt befolyássaL
(Folytatása következik. )

Bndctpest.

A. HALÁLBÜNTETÉS A HAG YüMÁNYBA.N.
A zsidó törvényhozásnak azon része, mely a halálos bűn
tényeket tárgyalja é<i melynek n,lapját a bibliában egy el,öbb i
czikkben fejtettük lcj,l) nem inclulh:1 tot t nagy fejlődésnek. Epe n
ahban a korban. amelyben a bibliai tönény fejlődése lendületet
vett. a midőn a hagyom<Íny első hajtáRait kezdte növeszteni.
megszakította egy vis major a ti.inéuyhozás eme válfajának
továbbképzését, a zsidó nemzet elvesztvén függetlenségét, kénytelen volt a legfőbb törvénykezési hatalmat a rómaiknak átadni,
a szanhedrin jogát a proimrator vette el. Ha a prokurator
') M.-Zs. Szemle 1900., 39. ll. Ott helyreigazitandók a köv, hibák.
41. 1. 3. sor alulról felakasztat ik hel~·f'tt 111eg(o.itatik. ug~·anig~· 4 7. l.
felakasztá~ h. megfojtás ( = r;n).
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hatalma nem t8 terje(lt tonibb mint odüig, hog) elébe kelleit
terjeszteni miuden a «z::mhedriJl hozta hahílm; ítéletet megen')sít~,.. ,·agy megllemmisít.S~ végett. nHir ezzel i1:1 elveszett H
szanhedrin tekintélye, ltatalm:t és JOgit csak névleges, igazságügyi eljárá::;a hiábaYa16 volt. mf'rt a dönt(í szó többé nem illette.
A maclern igazságszolgáltatás parancsolja fellebbezési eljánis
nem hasonlítható össze ezzel n helyzetteL a proimrator usurpálta priYilegiummal, mert amabban jogi felfogás tükröződik
Yissza, ebben pedig hatalmi kérdésről van szó, a :~.sidó nemzet
,:;zab<Hlságainak ér; jogainak megcsonkításáróL A Kr. utáui
első , zázadban tehát már megszünt a zsidó főbenjáró törvénykezés, legyen. hogy azonnal az első prokurator jöttével, legyen,
hog~ a talmud adatait követve, 20 évvel később, azaz 40 évvel
a templom elpusztulása előtt. 1) Sr-em előtt tartva ezen határozott históriai tényt, a legnagyobb óvatossággal és bírálattal
fogadhatjuk ama hosszu fejtegetéseket és vitákat, a melyekben
a misna és gemára elénk tárják a halálos bí\ntények lajstromát,
~ törvénykezési eljárást, ti kivégzés sorát és menetét. Ezen
adatok melyike alapszik hiteles tudósításon, megbízható hagyományon, melyike irja le a tényleges gyakorlati igazságs>~olgá l
tatást. ez a nehéz kérdés, mely választ kér. Mi emléke, hü
emléke a régi, pl. a ha'lmoneus-kor capitalis igazságszolgáltatásának és mi csupán elméleti irásmagyarázat, mi valód i, eleven
hagyomány, létezett körülményeknek és fennállott viszonyoknak
ismertetése és mi későbbi tudományos fejtegetés, midrás? A meglevő bő és terjedelmes adathalmazból ki kell vtílogatni az t,
a mi adat. régi idők bizonyítéka és ezzel megal kotni a lwgy omány büntető tÖL'Yénykezé::lének épületét.
\Jimlaz, a mit a hagyomány a bálványimádás bííntén,)érö l
tartalmaz. elméleti dolog. A bibliai törvényhozásnak eme nevrzetes és jelentékeny része a II. templom korában elvesztett r
') Szanh. 41a •40 évvel a templom lerombolása előtt elköltözött a
qzanhedrín a ternplom rsarnokríból (ott székeit l. 86b) ... és nem ítélkezett többé halálos bűnök fölötte. Ugyanott 37b a templom lerombolása
vétetik általánosan a halálos törvénykezés végének. A fönti 40 év már
kereksége miatt kelt gyanut. növelik a gyanut a mel lette levő kerek
számok. Hasonlóan AlJ. zára Sh. - De a 40 év nem redukálandó 1 mert
az ö;szes evangeliurnak sze1·int Pilatu; ítélte halálra .fézust, a mi 38-ban
történt. tehát :{5 36 Pvvel a templom elpusztulása eliltt.
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1 iss~:dwrillt 1'tj
zqidó'l:Í~ Ezra és Nehemiüs mííkiirl<~SI' után, teh:í.t :v. \r. ">ZIÍ·
zadbrm, tnár ógy szMva immuni:r.:i.lvH volt :1 háh:ínykulbt -:z
ellen. Jla pedig beállt oly iclíí. IllillL n. hrllenisztilm~, a mid(ín

a görög knltusz hódított iért, ismrt lehr·tet.lrn volt n törvény
[l.]kalmazása, mcrt r~ nép zöme hódolt az tíj irá.nynn.k 'J'ényleg
a bálv:ínyimád:í.si törvény solw RPnt birt rPálJs értékkel. mcrl
vagy vi!.lszaesBtl az egésr. zHidó nrp :t b:í.lv:ínyimádásba, pl. a
Bírák és Királyok koní.ban, Vtlf.O' pedig az cgé>~z n?p Plfonlnlt
Wk Nrm a Wrvény vetett Yrget a h:ílv:ínyimádásnak, h:lllcll1
az járta le magát.
Hasonló sors érte az »elc'!:ihított v:íror;ról <;zólrí tiin6nyt.
Az említett okokn:íl fogva nem volt gyukorl:tti értéke, <1:; H
misnának idevágó vitái tiszüín rlméleti természPtüf'k. Bir.tos
Hággal :í ll í tható, hogy ily eset soha sem fordul t eltí. H a tit l~
talan volt továbbá a »hamis prófét:i«-rÓl szóló tönény is. mert
R hagyomány korában töhbé 1 alóeli prófét<'íl< !>Cm éltek.
::VIindamcllBtt kulturhistóriai <;rtékkPl hfr ezr'll hil>liai
törvényeknek fejtegetése. V cgyül; a legérdeke,;rhhikct, a h:ílnínyimádásra csábítót. A "zentírás kf>tfrle csáhítát ismrr a) ltamí~
prófétát és b) közönségPs embert. az rhfín6l használja -;r·;;,S,
a másodiknál iii'i:1S és 71'0' kifejf'zést ;e\ misna ellPnht·n n
közönHéges ernhernél is kétféle esetet :í.llapít meg ."''C': ?s n•;r;
és a talmud kénytelen ezt a kiiliinht>éget mrgállapítnni: 11'0':
az egyes embert elc~ábító, n·;r; egrsr. 'árost eks~íhíló.J) (i'dtíínlí
már most. hogy a n·o~. a ki pr·rl ig csak n tal a hú l d nyra.
') t>zanh. 07a. liiinti a kétféle coábítót a megkövezés illette, melY'>t
a szentirás második esetében világosan ír ki V. J}fóz. 1:J, l 1. mig a Rumtíráshan említett csábító prófétát a misna nem veszi külöu e. etnek, hanern
a hamis próféta kategoriájáha sorozz>t, haláluemil pedig vita tárgyát
képezi, a szerinL a mint -;n'i'l szó alapján al. analugiát a j\'01.:-szal (;;:~•1
vagy 11~1· azó alapján az analogiát a megfojtá;sal büntetett hamis prófétával ismerjük el t p;,1r.:c• ,. ). Bzanh. S!Jb. Egyik vitatkozó f.;l seru hivatkozik tényre, előfordult esetre. ~:rdeke' minclenesetro itt a különhség a
•zentirás é' a hagyomán~· között, hogy e" utóbbi ÚIQ'sz6h·a eliminálja. a
szentiráshan hosszan tárgyalt i:'ir.: N':l>t. rle máBrPazt megl,>ldja a rt' C':·t
a n•;r.: esetével és kénytelen állítani t:~•;;,;, ;,N r·o~;: ·c·:-S n•;r; de az
utóbbi nem fordulhat elő egyes ~zámlJan mert táwuszku<lva 11 szeuth·ás
~za vára 1r:','1 V. Múz. J :J. 14 az elcsábított városnál tolJ(, csáhítúnak
kell lenni .
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i u1e r teti, mig a
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egyrnest felszólít a hülváuyimádásra, a

leg v esze dcl m e~wbb embl'rnek jdcntetik ki,l) a kinél r cndkivilli.
ső t t ön énycllenes r ends;.ahülyok is meg voltak engedve, hog.v

in fiagranti rajta kapj:ík a cs:íbítás on. 'B~gyedül a i''O~-t meg
kellt> tt lesni, ha pl. egy emb ert akart elcsábítani, úgy hogy
két embert helyr7-tek el az előszobájában, a kik öt láthatták
és hallhatták és ekkor az első felszólította, hogy ismételje
csábító beszt>dj ét, a mclyet most már az előszobában várakozó
kettő is hnllott, meg Yolt tehát a. törvény értelmében sziikséges két tanu. l'jzen a talmud által is eli::~mert szigorított
elj:inis ft\mt \·et az akkortájt keletkező, a zsidóságot veszélyeztető szektákra. Az egész nagyon hasonlít a középkori »del::ttor«ral szPmben gyakorolt szigoru elbcímtshoz. Bir.onyára a hagyomány i;:; ehhez hasonló n~szedelmes személyre gondol, mert
kiilönben a törvény a maga ridegségével teljesen érthetetlen.
Kimerítőeu tárg} alja a misna a vizsgálat lefolyását, illetve
:t tárgyalás menetét, az ítélethozatal módozatait és a kivégzést.
A halálos bí'tnté11)- feltétele a megelőző megintés, az itélet
jogérvéuyesRégének feltételei: a bűntén~· elkövetését bizonyító
tanuk. a kivégzés fel tétele, a büntet~s kihirdetése az elítélt
előtt éb Yégül módja a nyilvánosság előtt való végrehajtása.")
Az illetékes bir0ság a másodfoku, azaz a 23 bíróból álló, de
egyes esetekhez, mint a hamis próféta és az elcsábított váro~,
a íO tagból álló hannadfoku biróság elé tartoztak.' 1) A biróság
köralakban ült, előttük állt a kt't jegyző és ezek mögött ültek

') Szanh. 67a .1;~ )"1ii \:1'Sv i';·~;,~ i'N ,1i11i~W 1'111'1'"' ·~·n
De
a törvényes eljárást még az ilyen veszedelmes embernél sem volt szabad
roellőzni. Két tanunak kellett lenni és ezeknek látniok és hallaniok a
esábítót, hogy a személyazonosságot bizonyíthassák

S;,

j'N ,1"11"\::llt' [1"\'i:l~~ f1ii) l"\11'1 '~ '::l"ii iN!l11
.i"::l iW~ ::l"ii N1:1lt' 1:11)!'-l't!' 1J)1 :1N'1l'1:11 0'1))1 :11J)::l N?N Jl'11N A meginté•t illetőleg 40b. De ez nem látszik bitelesnek és reálisnak, valamint

') Hzanh. BOb

j'li'~~

a gemára azon nézete sem, hogy megintetvén, magára veszi a halálos
büntetést :"lii'"'S 1"'l:J.' "'r1:1 ;,N·jl;, 1'S~· S:::!-p Szanh. 41a, mert ez feltételezi
az elkövetendő bűntény előzetes bevallását, a mi ritkán fordul elő. Tényleg
a misna szerint a megintés csak oly kérdés, mely némi felvilágosítást
nyujt, de nem tartozik azorosan a vizsgálathoz, mert a tényállá~ felderítéséhez nem járul, l. Maimunit.
) Hzanh. 2 a.

,, póthirók hú rum sorban. lllindegyik sorban <!:1-an. 1) A tárgyaláH Lartamának max imuma két nap volt. ha a vádlottat
nem lehetett az első napon felm enteni. d e mara~ztaló itéletPt
Jlem volt ~ zabad az első nap hozni. szintúgy nem Yolt szabad
a tárgyalást e lhala.s~tani egy egész nappal, csak a két nap
közbeeséí éjszakúval, a miért is pénteken ur>ru kezdték a t<írgyahíst. Éjjel nem volt s:~.abad hal:ilos itéletet hozni. mert
u em lelwtett azonnal végrehajtani.")

Szóval ct törvény a vádlottat és az elíte"ltet rninclennemú
a vámlcozásból folyó kíntól me,c; aka-rja óvni.
A tannk kihallgatása, a kik <>gyszersmind vádlók gyamint
szerepelnek, a legparányibb ré~zletehe terjedt ki,';) első bOrbau
a hely és idő és a személyazonosság megállapítása. Legalább
kettőnek kellett lenni ~s vizsgálatuk klilön-külön folyt mindig
a másik távollétében. Erdekes, h~gy a tanuk megfélemlítést>
nem a. nyilvánosság előtt történt, hanem külön szobában.
:-lzivökre kötötték, hogy ne tanuskodjanak hallomás vagy saját
kombinácziójuk szerint, sem más tanuk vagy szavahihető emberek
1Jeszédjéből kifolyólag. »G ondaljátok meg, hogy hamis esküvel
saját életeteket és ivadékaitok életét ktirhoztatjátok. mint
Kainnál irva vagyon: »bátyád vére hozzüm kiált « (L l\ióz. 4. 10.).
.A z ember azért teremtetett egynek. mert a ki csak ei!y izraelita
lélek vesztét okozza. olybá veszi a?: Ir:is, miutha az egész
világot tette 'olna tönkre, és a ki egy izraelita lelket me nt meg
az élet szám<.'Lra, olybá. mintha az egész vilfígot mentené meg.
De másrészt kötelességtek tanuskodni. rnert irva mn: »ő tanuja
volt, látta vagy hallotta, de nem akar szólni, biínét viselje
(Ili. l\Ióz. .), 1. ), kötelességtek tanuskodni vesztére is, mert
írva van: »ha a gonoszok pusztulnak. u,ijong:ís van.« (Péld.
ll. 10.). 1)
Ha a két tanu között ellenmondás nem 1·olt. a birós;;íg
felmentő köriilményeket keresett és mnga. a ddlott is szót
') l'izanh. J6b és 37a. Az egész hirósá~i sz.emélyzet 120 tagból
ttllott 2a és Mainumi l\'Iisna-kommentárját.
') Szann. 32a.
") Jellemző a R Jochanan b. l'lakairól trad.Ut eljárás. hogy egy
:tlkalommal a füge tüvéről is intézett kérdésPket a tannkhoz. bzanb. 40a.
A. gyilkosság ugyanis egy fa alatt történt.
•) Szanh. 37ab.
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kérhetett rédP.Imére. H :1 aznap lt'ht>tetl en rolt fe lmentő itéletet
hozni, a tárgyalás holnapra halasztatott. A közbresfí éjjelen
a bir:ik p~í rosával Yitatták meg az esetet. A tárgyalás menete
te h:it körülbelül ez lebett·tt : a ta nuk kihallgatása. után meghallgatták :1 vádlottat. az esetl eges fPlmentő tanukat (legalább
is kPttrínek kellett lenniök) vagy a hallgatóság, illetve a póthirók Yahmelyikének védelmi bi:wuyítékait, azután a birák
mondt:ik el sorhan v<'lE'mrnyüket és ennek alapján adták
liz:n azaiaikat. Kezdődött a szavazüs a legifjabbiknál és igy
ment a legöregehbig. Ha a szavazás nem eredményezett felmentést. a kiivetkező napon ismét kezdődött a birák szavazása,
az a ki tegnap felmentő szavazatot adott, azt megismételte,
hozzátevén megmaradok felmentő véleményem mellett« és ép
íg.' a ki elitélő szavazatot adott tegnap. Ez ugyan megváltoztathatta véleményét és a második napon ·a felmentés mellett
szólhatott, ele nem az. a ki tegnap felmentőerr szavazott. Ezután
megszámláltattak a szavazatok. A felmentéshez elegendő volt
egy szavazatnyi többség (12: ll), de ha csak egy szavazatnyi
töhbség volt az elítélés mellett. vagy ha a szavazatok bármily
megoszlüsa mallett egy semmilyen szavazatot sem adott be,
tehát a bírók száma az előirt 23-nál kisebb, a bíróság kiegél:lzíti magát a pótbíróságból k ettő-kettővel, addig, a mig az
elitélők l:lzáma legalább kettövel meghaladja a felmentőket.
.A pótbiróságból való kiegészítés csak addig tartott, mig a
biróság 70 főből állott. Az elítéléshez mindig két szavazatnyi
többség volt szükséges és ha véletlenül a póttagok hozzáveté:;ével a bíróság úgy oszlott meg, mint 86 :35, akkor addig
kerestetett enyhítő körülmény, mig az elitélők egyike csatlakozott a felmentökhöz (:15: :16). 1) A res judicata meg volt
tíjítható felmentés érdekében, dP nem elítélés czéljából.~)
Az itéletet a vádlott jelenlétében hozták. 3 ) kihirdette
pedig neki ar. elnök. 1) Azonnal hozzáfogtak az itélet végrehajtásához.5) A birák. a kik halálos itéletet hoztak, aznap

')
•1
•)
•)

Szanh.
Szanh.
Szanh.
Szanh.
'1 Szan h.

40a.
32a, 42b .
80a.
29a.
42a.

h6.itöltek. 1) A kivégzés l1 elye a Yároson kivül >olt. A biróság
még együtt maradt a kivégzés Yégrehajtásáig, hogy a tárgyalást esetleg megújítbassa. ha valaki jelentkeznék. a ki felment() t:muságot akar tenni. E ezéiból az elitélt eWtt hírnök
ment kiáltva: •> x. y. halálra ítéltetett eme és eme bütüény
miatt ezen és ezen tanuk alapján. a ki mentségére valamit
felhozhat, jelentkezzék! « ") Ha ilyen volt, az a törvényszék
előtt álló sz.olgámíl jelentkezett. a ki kendővel jelt adott. a
mire egy másik szolga. nem mess:~.e tőle, az elitélt után vágtatott és visszah07.ta a biróság elé.'1) A kivégzés helyéhez közel
felszólítják az elitéltet a bűmallomás elmondására, 1) valamivel
tovább levetkeztették ruháit. csak a szeméremrészeket takarva
be, 5 ) azután bódító italt adtak neki. a melyet jeruzsálemi nők
szoktak volt hozni.u) Az elitélt tehát eszméletlen állapotban
volt a mikor kivégezték.')
A mi sna a halálos bűntényeket négy csoportba osztja a
halálnem szerint, a melylyel sújtattak. Ez a beosztás irásmagyarázaton alapszik. A kövezést a hagyomány a halottidézőből (Ob) konkludálja a O:! 0;'1'~, kife,ie;"és alapján~) és a
8 a szentirásban említett eseten kivül H) még 8 bűnre alkalmazza és pedig a vérfertőzés és fajtalansá~ 6-féle esetére, a
szülőkáromlóra és a varázslóra.'") I<Jlégetés csak két. a szentiráHban is említett hííntéuynek jutott. a hagyomány nagyob') Szanh. 63a.
') Szanh. 43a.
3
) Szanh. 42b.
•) Szanh. 43b.
') Szanb. 44b.
6
) Szanh. •Ua.
') Az igazságügyi eljárásra nézve érdekes a Joah tárgyalása kétszeri gyilkosság miatt. Szanb. 49a. E helyen Tószafóth is megjegyzi, hogy
.Joabot e két rendbeli gyilkosság miatt nem lehetett halálra itélni, mert
hiányzott a megintés. Mint gyakran, e kérdésben is nyilvánul a Tószafotb
kritikai érzéke, a mely cserben hagyja a válasznáL
') Szanh. 54a. ( 'sup~Lll a varázslónál nem alkalmazható ezen analogia.
l. Szanh. 67a, hanem más keresendö. Azért erre nézve a tannák tényleg
eltérnek. De ebből látszik, hogy a hagyomány régi és az analogiára
alapul6 motiválás későbbi , a régi hagyomány ama mólls7.eréböl kifolyólag,
rninden fennálló hagyományt a szentirásból ki-, illetve belemagyarázni.
") V. ö. M.-!íls. Hz . XVII. évf. (1900) 4i. l.
10
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~zanb. t) :-~ a.
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bítja ~az asozony és leánya<< ( »ns::;zonyt és anyját« (IV. Móz.
:!O: 14) kön't. Lefejezé~r<' itéltetett n gyilkos és az elcsábított
d ros. l) az utóbbin~ll a ~zentints mondja maga »a kard élére«,
a;. elsónél pedig Y"i1 ige üll, a mely rendes emberöléHt jelent,
azaz ya,seszközzel.~) ~~ többi büntényre, számszerint hati·a, megfojUst szab meg a hagyomány, mert halál áltahíban megfojtást
.
jelent.'1)
I. A megkövezl>sre ítélt 17 -féle bűnös közill elhagyJuk a
b:ilványimádás több fajait. a fajtalankodókat és a csábftókat,
mert ezek nagyrészt elméleti törvények. Figyelmünket megérdemlik az istenkáromló éo; az engedetlen fiu. mig a bíí.vészek
kulturhistóriai jelentőségüek.
.A.z istenbiromló elitéltetett, ha a négybetüs istennevet
káromolta. Ezért a tárgyalás1uíl a tetragramat01·t körülirtá.k,
de nem az itélethozatalnál és a tárgyalás nem volt nyilvános.~)
.A.z egyedüli példák rá az evangéliumban találtatnak. Az apostolok cselekedeteiben el van mondva, hogy Istvánt istenkáromlás
miatt a szanhedrin elé vitték (G, 11-12.), a mely őt elítélte 5 )
és azután megkövezték (VII. 59.). De ide tartozik maga Jézus
is, a ki istenkáromlással Yádoltatik, majd azon mondása alapján
»Isten fia vagyok« (János 19, 7.), majd hasonló kifejezések
miatt (.:'.Itté 26, 6::1. GS.; G) Márk 1-:1:, 61-G::l.; h1kács 22,
67-71.) .
Az engedetlen fiu esete a hagyományban annyi meg~zorításhoz van kötYe, oly kivételes feltételekhez, hogy lehetetlen volt a valóságban. Már magában véve is ki van zárva
az a feltevés, hogy szülők gyermeküket úgy szólva a vágóhidra
vigyék, a biróságnak adják át, hogy az ártalmatlanná tegye.
De ha ezen ma,idnem képtelen feltevé" is megvalósulna, a

') Szanh. 78b.
') Tehát törlendő )1.-Zs. Sz. XVIT. 47. l. 1. •a ki állattal kö·"iisül<
a hol ugyan szintén Y':,1 áll, de azután 0.::1 tli1'~1 III. M. 20, 18.
3
) Szanh. 84b p:i"!:l tl/"'D i1l'1'1.:l.
'J Szanh. 5öa.
'J Nem vitatjuk e helyen az evangéliumok ellenmondásait. János
18, 32-ben világosan mondják a zsidók »nincs jogunk embert megölni•
és mégis István elítélése és megkövezése csak a szanhedrin rovására iratik,
a mely egyedül nem hozhatott itéletet.
•) A főpap e szavak hallatára ruháit szétszaggatja, épúgy Marie
J. helyen. V. ö. a m1sna idevág<• határozatát Szanh. 5Ga.
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hagyomány a bűnösséget ki vételes (',;elekedetekhez kötötte.
A hagyomány megmarad a szentir<i5 megtillapította tények
mellett, úgy, mint a falánksúg és iszákosság mellett és meg:.lllapítja a mértéket, mikor sorozlJató ezen kategóriák alá,
mil.r mennyiség ételt és italt kell hogy i>lfogyaszszon,t) de ez
még magában véve nem képez bíintényt. Bünténynyé válnak
az említett tulajdonságok az esetben, ha az engedetlen fiu
szenvedélyeinek kielégítésére szülei vagyonát tékozolja el, még
·pedig tudtuk nélkül. hogy meglopja őket és másoknál költi el.
bizonyítva ezzel, hogy szüleitől nem féU) Szi.ikséges to,·ábbá
mindkét szi.ilő beleegyezése ahhoz, hogy fiokat feljelentsék, sőt
az is, hogy mindkét szülő ép testü legyen, egyenlő termetteL
arczkinézéssel és hanggal birjon.'1) További megszorítás serdi.il6
kora, mely egészében csak három hónapig tart. 1) Ezen rövid
idő alatt kell engedetlen fiuvá válnia, feljelentetnie és elitéltetnie. Hozzáveendő még a birósági eljárásból származó megszorítás. Az első foku bíróság a feljelentés alapján meginti
és megrendszabályazza ::19 boti.itéssel. Ha azután megmarad
gonoszságában, a másoelfaku (23) biróság elé hivatik, de itt
szükséges az első biróság (3) jelenléte. 5 ) Ha tehát R. .Tuda
és R. Simeon azt áHítják, hogy soha nem volt és nem lesz
engedetlen fiu. implicite elismerik, hogy a törvénynek elrettentési czélj::t van és a hagyomány is ügy intr.rpretálta. hogy
lehetetlenné tegye. Ezzel szemben R. J anatan szem tanusága,
a ki állítólag ült engedetlen fiu t>Üján. Yajmi kevés hitelre
tarthat igényt. 6) A néphit talán valami gonosz embert elnevezett »engr.dr.tlen :fiunak« és mutogatta sírját. R. Simon különben
ama nézetet sem fogadja el. hogy a törvény praev:entiv rendszabály volt, meggátlandó, hogy az engedetlen fiu előbb-utóbb
utonállóvá és rabióvá ne fejlőcljék.i) mert jogi szempontból
azt a kérdést YPti fel. »a miért faló és iszákos - vezessék-P
apja és anyja a megköYr.zéshez ?« ő tehát nem fogadja d a
'J
')
")
')
•)
•)
')

Szanh.
Szanh.
Szanh.
Szanh.
Szanh.
Szanh.
Szanh.

?Oa.
71a.
7la.
6Sb, 69a és 71b.
71 a.
7la.
72a.

büntetlenül é:; ne Yt'R~zrn minL bűnös<' féle t'lvet, mert
büntetés clkön~tett b il n té n.' t tételez fel, :t fahis meg
isz:íkossag nem lleYezhetlí ilyemwk. Az analógia a rajtakapott
rablóval ü~ljesen elüt ezrn c~ettéíl, mcrt itt az önvédelem
kényszerít a rabló megölésére, a mi végre okvetetlenill nem iH
szükséges. ha más módon lehet ártalmatlanná tenni, de a
tőnény felteszi a Jegrosszabb eshetőséget, hogyha a rabló
önvérlclem közben megöletik, er. nnm bűntény. De mig a rabló
gyilkos szerszámmal tör be, <'vvel dokumentálja gyilkossági
szándék;ít. tehát kihívja az önvédelmet, addig az engedetlen
fiunak rablóYá való fejlőclése csupán valószinü hipotezis.
A bűYészetnek három neme kövezéssei suj tatott: l. a
1 arázsló yagy varázslónő 1) abban az esetben, ha valamely
cselekedetet vitt véghez, de nem abban az esetben, ha csak
szemfényvesztéssel dolgozott. 2 ) Ámde :lZ idézett példákból
kiviláglik. hogy az amorák maguk nem vették oly sr.igoruan a
varázslást, séít állítólag maguk is éltek vele. 3) De az előbbi
korban Simon ben Betaelz egy alkalommal 80 varázslónőt
végeztettett ki. 4 ) 2. és .1 . .Az Ob és Jidoni, a mint rendesen
magyarázzák. a halottidéző és jelmagyarázó. Mesterségüket a
ha gyománY igy mutatja be. A halottidéző felszállatja a halottat,
a mely az idéző valamely t esttagjának csúcsára ül és onnét
beszél, mig a másik egy bizonyo'l csontot vesz szájába és ez
magától szól.) Bizonyos. hogy Saul nem irtotta ki a hüvészetet teljesen (S:~m. 28, 9.) és hogy később a babyloni befoly}tS
révén még nagyobb virágzásnak indult. 5)
.A szombat megszegésének büntetésére van példa a
»\e;;t>ZL'll

halüln~

') Nagyjában nők foglalkoztak e mesterséggel. Szanb. 67a.
Szanb. 67a o•;•y;"T MN TM1N,,.
') PL R. Chanina türte, hogy egy nő hamuval varázsoljon neki.
Egy máoik Chanina R. Osájával együtt minden pénteken kabbalával foglalkozott ;"T·•:t• nt:S;"T-val és egy borjut teremtett, a melyet meg is evett.
Sőt R. .Asi egy híres varázsló nevét is megőrizte számunkra: N;:p, ;"T1:ll't,
a ki verte az orrát és azután ruhadarabokat vett ki belőle. Szanb. ö7b.
Ilyenhez Raba is értett, a ki R. Zeirahoz küldött ilyen varázslattaJ
teremtetett embert (Szanh. fi51J).
•) Szanh. 45b.
') flzanh. 65a és b. A bűvészetet illet6leg l. Kecskeméti idevágó
],eható értekezését az l. M. l. T . .f:vkönyvében, !90o., lCHI ll. és kimerítően
Blrtu : .\z ó zsidó ln:ivés7.et (német kiadás 2a ll.
2)

hagyományban. A hellenista korban exemplum gyanánt,')
halállal büntettek egy embert, a ki szombaton lovagolt, ruinthogy
ez nem képez halálos bünt. ") Il . Az elégetésre is volt példa
n hagyományos időben a paráználkodó kohanita leány esetében.")
lll. Legtöbb érdek lödést érdemel az egyszerü emberölés
vagy gyilkosság. mely lefej ezéssei sujtatott . .A hagyomány felfogása értelmében emberölésnek rninősíttetik mindeu oly sz<indékos ellenséges cselekvés, mely másnak élete ellen tör, az
emberölés tehát kell hogy tervben volt. szándékoha, a mi vagy
az eszközből vagy a módb61 világlik ki. E szerint ha valaki
a vízbe dobatik vagy tűzbe, a honnét megmenekülhetne, de
nem menekült meg (miért ~), a hagyomány szerint nem forog
fenn emberölés.'1) Hasonlóan vassal Yagy kővel történt iités
következtében beállott halál emberölésnek minősíttetik, mert
itt az: ölési szándék igazoltatik a bekövetkezett tény által, 5)
sőt még ha a halál egy pár nappal későb b következett is be,
az is emberölés. 0) Nem emberölés, ha tévedett a személyben, i)
igy pl. egy gyermeknek szánt halálos csapással felnőttet ölt
meg, mert itt ugyan fennforog a szándék in abs tracto, de nem
a megölt emberrel szemben. továbbá ehhez mérten a csapás
nem volt halálos, de ha tévedett a személyben felnőtteknél
ez emberölés.B) .A gemára továbbá még különbséget tesz közvetett és közvetlen halálozási ok között. 9) Nem emberölés
életképtelen embernek (,1~"~) megöletése, valamint hogy ily
')
')
•)
•)
•)
•)

Szanh. 46a.
Sabb. 73a .
Szanh. 52b.
Szanh. 76b.
Szanh. 76b.
Szanh. 78a.

') Szanh. 79a. A misna is sok elméleti magyarázatot tartalmaz
e helyen, mert eltekintve, hogy mindig kivánja a megintést. különbségel
tesz a test egyes holyei között, a melyekre az ütés méretett, úgy hogy
bel6le látható, hogy megkivántatik halálos bűntényhez. hogy úgy mondjuk
halálos csapás vagy ütés, tehát oly eshet6oég, mely általában halált von
maga után, de a szándék is, azért pl. különös ·ha valaki halálos ütést
akart mérni a másik szivére, de a csip6jére talált, ez nem emberölés,
mert a szánd ék i11.:lM; a szív ellen irányult. a maly \).emesebb rész és
kisebb ütés következtében is beállhat a halál.
•) l:lzanh. 79b, l. elso czikkünket 45. l.
•) Szanh. 77b prt•N· nl.:l és •;tt• rn::.

iít
!•lllher :'l!:l"'t: nelll biintethrtíí hal:íllal. ha valakit megiilt, mert
IPhet<'tlen a meghazudtolt tanuk ml•göletése.')
A dolns indirectns elkiivet<í,il' amisna szerin t az asylumba
menekiilt. ~agy valószíniiséggel állítható, hogy ezen szeutirási
tiirn\ny nJindig elrut;leti. a hagyomány legalább híjában van
posítiY adatokbau e tárgyról. á misna a népítéletet (lynch)
is ismeri l<ohmmitá n:í l. a ki tisztátlan állapotban szolgált a
-;zrntélyben. 2)
.\z elcsábított város is lehetetle n volt. Az elcsábítóknak
legalább kettőnek
a v~rosból kellett lenniök, sőt ugyanaí'on tiirzsb<íl (?) ,;c:; férfiak, é::; elcs(tbítaní a város többségét. ~)
Ha csak t•gy mewza is volt található b enne, nem lehetett
:1M,j,, "''l1.1) Ezek a megszorítások ugyan midráson alapszanak,
:ímde azért nyílránvaló, mert nem fordult elő ilyen eset a
hagyomány, a midrás a posteriori rootiváini kivánja dialektilms argnmf'ntumokkal. R. J onatan ugyan azt állítja, hogy ő
ült ily város romjain.fi) de ez ép oly kevéssé hiteles, mint az
,·í látta engedetlen fiu sírja.
IY. A megfojtá.sra ítéltek között legérdekesebb az engetleth•Jl tanító (vén) esete. Kételkedünk b enne, hogy ilyen eset
PlőfPrdult. ele a hagyom<iny iclrvágó adatai igen tanulsúgosak
Ha rg: biró ellentétbc h elyezte magnt tártlaival a gyakorlatot
érintő dologban. dö11tés végPtt a ,;·wmszécl birósághoz (2:1)
fordultak. Ha ennek döntéséb P sem nyugodtak bele, a templom
') SzaniL 78a. Usupán ha maga a ,-:l előtt történt a megöletés,
a mikor tanukra nincs szükség és nem állhat be a meghazudtolás esete,
halállal sujtatott. 1\findamellett sofisztikus J'tábának ezen véleménye
(1. Rasi e helyhez), mert ha igaz is hogy Stap•r;,S '~':l :-:S'tap ~.,:l~, , mert
a ,,c·~ nem számíttatik élő embernek. ennélfogva halálos büntetése nem
büntetés és ilykép n tanukat, ha meghazudtoltattak, nem érheti ugyanaz
a sot·s, aza?. halálos büntetés. miudamellett ez csak ama szabályból i'•;:
nr;,•mS St)' ;"l,"!~ ·~c· i11,),' folyik. de ezzel szemben áll már most az anomalia
~"'1:"1 :'IC•ta tehát :l"M , ":l ·;cS a büntetés ,·alódi és ű nem tekintetik
~s'~i' ~-:l~-nak. mig c·,:;,· ·;l:lS ~·1,"! a hiintetés nem volna valódi, mert
lehetetlen a meghazudtolás Tehát nem a halálos hlíntény képezi a halálos
büntetés hiteriumát, han em egy elméleti szabály (a :'lm;,-ról) fennforgása
''a.gy hiánya.
') Hzanh. 8lh.
") Szatlh. lll b.
•) Szanh. 113a és 7Ja.
•) Hzanh . 7Ja.

hegyén szC,kelíí 23·as birósághoz fordultak, mint má,;otlik
forumhoz az előcsarnokban székelő birósághoz és >égre az
utolsóhoz, a~ liskat hagázit« 71-es st:anhedriumáh07.1) Ha valaki
ennek határozatába sem nyugodott bele és továbbra is fenn tartotta ellenkező véleményét, illetve magáudöntését és igy
járt el a gyakorlatban maga vagy utasított másokat. akkor a
7 l· es szanhedrin i tél te halálra és várt a kivégzéssel ünnepig.
flyen »z:í kén mamre« volt Akabja b. Mahalalél, a kiről a
misna beszéli, hogy, átokkal (1:'11,T) stí.jtották és állítólag halála
után koporsóját megkövezték.'!) A hagyomány kihasználja ezt
az esetet, hogy az »engedtlen tanító« bünét megszorításokkal
vegye körüJ.3 J
A kivégzés n égyféle módját csupán hirből ismeri a misna
és idevágó adatainak egy része találgatás.
A kövezés igy történt. Két embernagyságu magas helyről
a földre taszította a clelinq uenst az egyik tanu (a tanuskodásnak t ehii.t hóhérmunka volt a következménye), ha ez nem volt
elegendő, a másik egy hatalmas követ dobott rá. a melyet csak
két ember emelhetett fel (?) ? ezután, ha még nem halt meg, a
nézűk dobálták meg kövekkel, de erre soha n em volt szükség.t)
A fentemlített kövezési esetben (István) nincs a kövezés ih
részletesen leírva.
•
Az elégetés ilyen volt: Az elítéltet térdig ti·ágyába
sülyesztették, nyaka köré két kenelőt huztak. a melyet két
tanu ide-oda huzott, a mig az elítélt a száját kimitotta
azután a szájába tettek égő kanóczot, a gemára szerint ólom~
ból volt, a mely elégette belsejét és halálát vonta maga után.
Ezen különös elégetési módra nincs példa, de van példa eg'
másik természetesebb móclra, hogy t. i. a delinquenst körülvették szőlőtőkkel és ezeket gyujtották meg. A hagyomány
két il~ példát ismer kobannita parázmílkodó lPányról és egy
harmadikat Chanina b. Terac\jon kivégzését.")
A kövezés látszik minclenesetre a megölés legrégibb ter') Szanh. tlSb. Nyilvánvaló hoa,· · · · 1:.·c•r: rossz helyen van
heszúrva, mert zavarja az összefü~gést."·
') Edujot V, 6 és 7.
") Szanh. 88a és b.
') Szanh. 45a és b.
') Szanh. 52ah és Abóda Zat·a 18b.
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módjünak. A z :lfrikai mahcli fogságbau volt uLazó
X eufp]d beszl' li. hogy a ld;r,assü gtörií nss;"onyt a földbe ::ísták
(mint fent <1. trágyábn sülyesztették) és kövekkelmegdobálták
mig nw ghalt.I)
A lefcjezést illetől eg iJS lu;t Yélemény vau a misnában.
Az egyik szerint a dclinquensnek álló állapotban ütötték le a
fejét kareldaL igy történt a ld'cjezé~ mindenütt, a másik
szerint a fejet fatörzsre tettt;k és igy v~igták el. 2)
A megfojtás igy történt: az elítéltet trágyába sülyesztették térdéig. uyaka köré kenelőt kötöttek, a melyet két ember
addig bthott itle-oda, mig az elítélt megfult. ~)
Ha ezek a kivégzési módok nekünk tán nem látszanak
szépeknck. a hagyomány abbeli több ször hangoztatott véleménye
~ válassz számára szép halálnemet <, , L) azaz olya~, mely megfelel az ember méltóságáuak és nem gyalázatos <n?m~), mutatja,
hogy azon korban ezek a kivégzési módok az illeeleimesek közé
tartoztak. A szentirás parancsolja, hogy minden kivégzett
embert még fel kellett akasztani (V.''Móz. 21, 23.), ámbátor
ezt a törvényt ugy is lehet értelmezni, hogy a felakasztás
külön ki 1 égzési mód u cm volt. Midőn a Gibeoniták Sául 7
fiát felakasztják, nincs említé:; anól. hogy előbb más módou
végezték ki. 5) De a hagyomány a felakasztást a kövezéssei
büntetett istenkáromló és bálványimádó férti kivégzél:lének
sulyosbításaként tekinti. 11 ) A felakasztásról is két vélemény
') Ezt a X. Fr. J:lresse egy tárczájában olvastam magától Neafeldtől
2-3 évvel

ezelőtt.

') Szanh. 52b. Az utolsó H. Jehc1aa nézete, mely, a mint gemarából látszik. nem alapszik hiteles tudósításon, mig az első az általában
dívó lefejezési módra hivatkozik i:l'lt'l)) ,,,,~~;,w ji,::J.
8 ) Szanh. 52b.
•) Szanh. 45a.
.;) II. ::lám. 21f.
• l:lzanh. 45b. Itt látható a magyarázat következménye. ;'1':1' ':ll
1:i1N
!11.)1.11 · · · W'N:::l így fordítható egyszerüen: •ha valaki halálos
hüntényt követ el és megöletik. t. i. felakasztod•, de így is •megöletik,
akkor akaszd még föl«. Az idézett hely Sámuelből az első magyarázat
mellett szól, de a hagyomány a másodikat fogadja el, ele alapul véve
·1S~ .o';,SN
':l csupá~ a ~1J~-nál (és bálványimádónál "i''l-':::l ~Cl:l)
talalJa alkalmazandónak es ferfira 0."11N), azért a Sirnon b. Betacllról
tradált eljárás, hogy so varázslónőt felakasztatott, statarium volt.
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.Ar. egyik szerint a bitófa a f'iildht · nyult és a C!ilÍ<'s}iu
el<ígazotl, ezen ág köré kötritték a két ke;.t;t, a testet Jlf'dig
a bitófára, a ul<isik szerint a bitófa a falhoz volt bimasztHt
és a felakasztás ugy történt ru int a levágott marhán:íl. 1)
Nagyon jellemző, hogy miucl a 4 kivégzés móclozata ira
nézve eltérések vannak, némelyek \·ilágosan :tz irásmagyaráznt
alapján keletkeztek.
Szándékosau kihagytuk Pdcligi tárgyalásunkból az C'1;..'
rl.)r:m a meghazueltolt tanuk esetét (V. l!:l, 19.). Ha ezen törYény clrakouiknsnak Í!i látszik szemünkben, szem eléítt holl
tartanunk, hogy előttünk van az igazságszolgáltatás ugyszólnin
pólytíban, a melynek első kö>etelmén.' e az emberé]Pt védelmi'.
Halálos büntetés szabatott ki a tanuk tanusága alalJ.ián é~
nincs ebben semmi szőrszálhasogatás, hog} hamis tanuság
eredményében nem más mint sz:í.ndékos emberölés é8 e;"ért
igy is büntetett. .A. hagyomány is megtar~ja, ezt a törvényt,
de csak akkor véli halállal büntetendőnek a hamis tanukat,
ha tanuságuk alapján már halálos itélet hozatott, dc nem
hajtatott végre. De a kivégzés után meghazudtolt tanuk nrm
büntettettek halállal. .A. szadduceusok a megfordított nézdet
vallották, a mi természetesebb. 2)
A meghazudtolás nem lehetett mús módon. mint hogy
blibit bizonyítottak a tanuln-a, még pedig ugy, hogy azon
időben, a melyre tanuságuk vonatkozik, a meghazudtoló tuuukkal voltak más helyen, tehát nem lehettek szemtanui a -;zóban
forgó halálos bünténynek. ")
A legrégibb tannák cí.llítá~ai, hogy a ->zanhedri.n, rncl_y
7 évben egyszer, vagy akár 70 évben eg_n;zer halálos itMdt>t
hozott, romlást okozónak (t11jS:l·nl neveztetett. nt'm hyperholiku~;ok.
mert kiderült eddigi tárgyalásunkból is. hogy a hagyomány
törekvése is ocl:tirányul lehetőleg megmenteni a delinrtU('llst
részint a bizonyítás szigorával, részint megszorító intézkedtisekkel, habár Gamliel jogosan vissza is utasítja R. Akiba r"
R. Tarfon egész modern szinczetü, habár jogi szőr!izálltasoga
tással támogatott véleményét, hogy íík soha se engedtrk volna
') i:lzanh. 46a.
') Makot. 5b.
·') Ibiclem. i>a.
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meg halálos itéletet, mert enyhítő körülmény gyanánt nlindig
fPI lehet hozni »hogy a megölt ember nem volt életképes (n!:l -~) 1 )
és hasonló ellenvetéseket. 2 )
Valóhan oly kevés kiYégzési esetet ismer a hagyomány,
hogy Bzen nl'gativ bizonyíték is támogatja az állítást, hogy a
szigoru bibliai tönényhoz<is a hagyomány által nagyon enyhít\ e lett. hogy halálos büntetés a ritkaságak közé tartozott,:l)
a. mr termés7.etesen a zsidó nép morális állapotára is fényt vet.
Károlyváros.
DR. ScHWARz GÁnoR.

KATHOLIKUS FÜPAPOK ELHUNYTÁT GYÁSZOL{>
ZSIDÓK (V. SZÁZADTÓL XII. SZÁZADIG).
»A zsidók csak eltévelyedett testvérek, a kik előbb vagy
utóbb a keresztényekkel egyesü lnek «, ezt tanította az őskeresz
tény egyház. 1) Ebből az általánossá vált felfogásból mintegy
természetszerüen folyt az, hog~· az őskeresztény egyhá7. a zsidókkal, mint testvérekkel szemben, a tiirelmes, várakozó szeretet
álláspontjára helyezkedett.5) De ez a felfogás és igy a belőle
leszűrődött tanok is gyökeresen megváltoztak, a mikor n kereszténység az egyes országokban államvallássá lett. Az egyház
a zsidókat már nem eltévelyedetteknek. hanem makacsoknak
tekinti . .Makacsságuk abban rejlik, hogy nem akarnak az egyedül üdvözítő egyház kebelébe térni. A testvér elnevezést pedig
az egyház hivatalos nyelvében a per{idus - vagyis, a ki sem
hííséget, sem hitet nem érrlemel - váltja fel. 6 )
') Ibidern 7a. R. Eleiezer J,. Azarja az első században élt még,
tehát elég hiteles tradens.
'l Thielem :"11:-t
~"0 '"1P~:l ~~s-, igen jellemző, mint hatott a
talmudi dialektika az igazságügyre is.
3
) firdekes a halálos ítéletek országos puhlikálása, t. i. 4-féle elitélt
N·~:~ jp7, ~"~O::. n•ot és i'l:~1i 0',).' kivégzésének elodázása a következő
zarándokló ünnepig, a mikor ki lett hirdetve és végrehajtva :"17''.::1,, j'.:l'":l.:' ,,
"zanh. 89a.
•) Ez a felfogás különllen az egyházban, némi módosul>tssR.l, még'
nR.pjainkban is uralkodó.
') L. Döllinger J.: •Akademische Vortrage • . Nördlingen, 1888.
r. kiitet , 213.
') U. o. 21 G. A nR.gy)!énteki litu,.girtban az a passus is foglaltR.tik :
•Oremus et pro perfillis judaeis•.
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Mindn.mellett, hogy az egyház mint olyan, ellenséges
indulattal viseltetett a zsidók iránt, mégis akadtak a régi
barbár korban is számosan ::tz egyház magasabb állásu férfiai
között, a kik a vallásukhoz való rendületlen hüséget igazi
emberszeretettel párosították, a mennyiben szivjóságukat ~~s
tettekbon llyilvánuló szeretetük et más hitüekkel, jelesen pedig
a zsidókkal szem ben is tanusították. 1)
S ezek a férfiak nemes cselekedeteik által oly hálaén:elmeket ébres:-:tettek a zsidók szivében, a melyek még ezen
főpapok elhúnyta után is megnyl.latkoztak. Ez a következőkben
felsorolandó példákból is kitünik.
A 449-ik évben szállott uyugvóra szent Hilarius arlesi
piispök életének napja. A nemesszivü és erényekkel ékeskedő
főpapban a zsidók is nagy bará.t<1t ,-esztettek. 9) Hálás kegyeletük és hüséges szeretetük jeléül tömegesen vettek részt temetésén. Sőt, a mit különben a zsidók csak hittestvérük temetésén szaktak tenni, az elhunyt iránti nagy tiszteletből végtiszteRségén héber imákat is mondottak. :l)

') Sok esetben maguk a pápák Yoltak a zsidók oltalmazói és pártfogói. Igy pl.: Nagy Gergely pápa (596-610) és még mások is.
') Név rokona, a körülbelül száz évvel előtte élt poitiersi szt. Hilarius
másképen gondolkozott a zsidókról. Dicsőítésére és magasztalására Venantius Fortunatus, a kiről szintén nem állítható, hogy a zsidók barátja lett
volna, azt is felhozza, hogy ez a szentéletű pap nemcsak a zsidókkal való
egyiittes étkezést, hanem még a köszöntésüket is kerülte. •Adeo vir
sanctissimus hostes catholicae religionis abhorruit, nt non dícam convivium sed neque salutatio fuerit cum his (sc. judaeis et haereticis) praetereunti communis.< Venantilt s Fot·tnnatlt8 vita s. Hilarii, cap. Ill. 1\olonum.
Germ. auct. ant. IV. 2. 2. Idézi Aronius : • Regesten zur Geschichte det·
Juden im frankischen und deutschen Reiche. • ;;, sz. A zsidókkal \·aló
lakomázás! kikerülni pedig - s ez fén~es bizonyítéka a kereszténvek é,
zsidók között fennállott barátságos viszonynak - ebben az időben ne;n YOI1
könnyii. mert a mint említett V. 1•'. mondja: quod. inter murtale, \·a!tle
videtur t.lifficile tam cautum esse. qui se a Judaeis vel haer·etícis ciho
suspentia t. V. ö. még Aronius , Regesten ::lU. '"· Szt. Ferreolus uzesi
püspöknek (~53 584) is az \Olt a bűne , s ezé1·t Ohildehel't kil'álv előtt
is bevádolták, hogy a zsidókkal és saraet'nokkal étkezett. L. még JiefeJ., ~
Oonciliengeschichte 2., 593.
') ... non solum fidelium sed etia1r1 Judaeorum <'Olll:urrunt agmina
copiosa: omnium lacrymae invicem se superarc certabant. Deficicnte \·o••f!
gemitus incre;cebant. Heb1·aeam concinentium linguatti e.crquii8 "''""·

A1. .i.') J -ik év m;íjus hadnak második felében fejelte be
(,'al! u.~ clermonti piispök föl <li p:íly.íj:í t. .A zsidók a keresztényekkel egyetemben fájdnlmasan siratták elhal:llozását 1 ) és
temdésénél felgyujtott fáklyákkal kiivették jótevőjük koporsóját.
Adalbert. a kiYáló és hu·es metzi püt>pök, a ki életében
a zsidók irányában táplált jóindulat~ínak számos tanujeiét adta,
oly népszerii 'olt t>Zrkhelyének zsidói e lőtt, hogy ezek halála
uti n (l 005) hosszabb idc'in <H őszintén siratták és gyászolták. 2)
Hasonló tiszteletnek önendett a zsidóknál Walthard, a
lll'mc;;;lclkii magdeburgi érsek. Ezt bizonyítja az a körülmény,
hogy mikor al említett főpap 1012. aug. havában jobb létre
szenderi.ilt, n halotta» menethez a zsidók is csatlakoztak. Elveszte
fölö tt érzett fájdalmuknak pedig hangos zokogásban és jajveszékelésben adtak kifejezést. 3)
~Iegható módon nyilatkozott meg a zsidók gyásza l 051ben Bat·do mainzi érsek és választófejedelem temetésénéL
A ravatal láttára, melyen a főpap hűlt tetemei nyugodtak, fölch-e borultak és mély gyászuk jeléül port hintettek
fejükre. sóhajtozva mondogatván : Oh jámbor atya, óh jámbor
atya! hozzáfüzve, igy jegyzi meg életírója, azt is: :.>ha keresz:tény lelke valaha nyugalmat érdemelt, a tied méltán fog békében nyugodhatni«. 4 )
randis awlisse me recolo. L. Honorati vita Hilarii, cap. 22. V. ö. még
Mencken: •Scriptores<< I .. 154. Aronius: •Regesten< 9. sz.
') •Gregorius T?tron • vit. patr. 6-7. ~Ion. Germ. flS. I. 686.
Aronius: »Regesten« 29. sz.. ipsi quoque .Judaei accensis lampaelibus
plangendo prosequebantur.
') Monum Germ. SS. lV. 661. Judaeis etiam di!ectissimus erat ita.
ut usque hodie, praetermittam christianos. ab ipsis nostrae etiam religionis infestissimis .Judaei' cotidianis luctibus et gravibus suspiriis defleatur. V. ö. még Giirlemann »Geschichte des Erúehungswesens u. det· Cuitur
<ler Jud en in Frankreich und Deutschland•. Wien, J 880. p. 22.
L. m. Klein: •Jahrbuch für Israeliten<. (XVII. Jhg. 185!l.) Dr.
:'ll. Wiener cákkét: >Humanes Benehmen von Christen gegen Juden
wahrend de~ Mittelaltero«. 5G. l.
") :'!Ion. Get·m. SS. 3. 827. Aronius: >Regestenc 143. V. ö. még
Ctüdemaun i. m. 108. és 2!J4.. a hol tévesen állítja, hogy ugyanakkor
(1012 aug.) egy mer.,eburgi érsek is meghalt. a kinek elhunytát a zsidók
súntén gy:-íszolták volna.
') l\lon. Gm·m. t-JS. ll. :H t. .\l'llUÍus: •liegestcn< I.; 5., •Judaei etiam.
•tuil>us nulla eurae snnt. ei <>ln'iam facti. ut venerandi viri feretrum
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Az illiént ff'lsorolt Psetrkh('z ha~onló tudtunkkal a kiizépkorba11 még csak egy forclult elő s ez a következ{j: l 07:-~
decz. 4-é11 egy pénteki nap estéjén lehelte ki Anno kölni érsek
nemes lelkét. Ez a gyászeset az egész város lakóit megrendítette. A zsidóha is oly lesujtó volt c halálhír. hogy szombatu11
reggel a zsinagógában hangoti jajgaüí~ha törtek ki rs ugyanott meg is sirai;ták e főpap halálát. 1 )
Ezek a felsorolt példák fényes bizonyítékai annak a barátságos viszonynak. mely a r égi időkb en egyes főpapok és ~ zsidók
között fennállott. Fényes bizonyítékai egyúttal annak Is, hogy
miképen járt ezeknél a főpapoknál szelidség és humánus érzé~,
melY nem ismer felekezeti különbséget. karöltve az igazi vallás~ssággal és hithűséggeL S mai napig azok a papok az őszinte
jámborak, kik emberszeretet hirdetnek és gyakorolnak.

Budapest.

DR. \V Eisz

1fúR.

SA.LA.MON B. SÁMUEL SZÓT.Á.RAHOZ.
A Salamon b. Sámuel héber-perzsa szótárában tartalmazott »ismeretlen szók<< felismeréséhez és magyarüzátához
több oldalról igen figyelemreméltó adalékokat kaptam, melyeket
itt lajstromom (Héber függelék IV. szakasz. H-7fi. L) számai
sorrendjében összeállítok. mindeu megjegyzést azon tudós nevének kezdőbetüjével jelölve, ki azt velem közölni szíveskedett.
E tudósok nevei: Dr. Baneth Eduard, a berlini Lehranstalt
für die W issenschaft des J udenthums tanára; dr. Fraenkel
Zsigmond, a boroszló egyetemen a sémi nyelvek reneles tanára:
dr. Horn PáL a strassburgi egyetemen a perzsa nyel.- tanára:
dr. Lewy Izraél, a boroszlói rahbiszeminárium tanára; dl'.
1
Nöldeke 1 ivadar. a strassburgi egyetemen a keleti nyt>lvek
viderunt, terrae con,ternati caput puh·ere consper;;et·unt et dicerunt :
Heu, heu pie pater! heu pie pat~r! Addehantque: Si christiani anima
nuqnarn requiem mernit merito tua requiescere poterit.
') L. )fon. Herrn. SS. ll. 503. Vita .Annoni, III., cap. 15. Aronius:
• Regesi en• 165.: • ... etiam in ip,is inimicarum Christi Ju,laeorum syuagogis primo> mane clamor et. turnultualio frequeus exurexit. Annoni'
nomen, ,\nnoni_;; probitatelll et Yituc sinceritatem ~ingnli l'lamahaut.
mortem oius et ip>i oleplorant<:,.
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tanára: dr. Perles Félix. r:1bbi Köni gsbergben. Puroszországba11
(bold. Perles Józsefnek jele::; fia), Simonsen DáYid, kopcnhágai
főrabbi. }legjegyzem, hug; Perle" at: ő megjegyzéseit az
»Ürienta listische Litteraturzeitun g« ct:. folyóirat novemberi
-;z:ím:ib:m tette közzé.
U. A perzsa szó így olvasandó jN,1m~ ("1 helyett ,),
nö' én: neve (lat. laserpiti um, sil ph ium, V ullers f, l34a) N. A vele magyarázott szó: N;1;JN épen a per;-;sa s;-;óból szúrmaztatható le. ha N;,J;N-nak olvassuk.
17. N,N,N. L. Bába Hatln·a na. hol o.;. így magyaráztatik: N·1N, a müncheni kézirathan és régi kiadásokban NiN,N;
t'!Q" kéziratban N1-N (F. L.J.
20. N~lJ'>:lf'IN, v. ü. arab N1p~nN (ittafakü). (F.).
'}6. A perzsa jtt"N"'J taln n mellélmév; az egész jelenté~e:
:1 üí:lú-fához hasonló, kis datolya pálma. (H.)

31. A p. 'N113 :1:lN~'"J talán a fürdő gazdáját jelenti; n
H'le ford. NMt!IN második rés;-;e p. pat, úr, gazda. (H.)
4'}. jN'"'N 'N egy szónak olvasandó, a. m. iá(!wv, lá(!w,
rozsd::t (L D11 Cange s. v.). (P.)
.J3. "':l'N azonos az amh :"1i:l'N-val (tű), melylyel magyaráztatik. (P.)
-14. L. Bába Bathra ] ::Ja. (L.)
-1<'1. i:l1li1'N talán av{fivn}r;-ra megy vissza, ezt »zsarnok«
jelentésében véve; valamint rv(}avvor; és &anón1g eredetileg
uralkodót, késöbb kényurat. zsaruokot jelentenek. (P.)

57. A p. :"1N1~;N; növényt jelent, a. m. ))J));, L Löw,
Pfianz. 259. l. (N.)

Ar·

69 . .1'"i:l:lN a misnábao : Demái II. 5, Maaszér séni IV, 2
(Levy I, 7 7 a). A magyarázó perzsa sz ó ~Nm igen jól adja
vissza a misnai szó értelmét: megméretlenül. (F)
73. j'~~p1SN = i'~:ap1S, a mi variánsa j'öl~plN-nak (Sa.bbáth
VL H). L Levy I, 114b. rF.)
76. i'Pi:l1'SN romlás ebből: i'!öi:lPSN, 1/'Aw.a-róv, L Krauss.
f,elmwörter II, 54. r P.!
77. cSN talán a. m. •r_,C,;, (aJ.f-uJ) Sabbáth 108ab. (F.)
L'-!3. A perzsa szó talán így olvasandó o~m" (herba
quaedaru tinctoria. arab ..11c, Vullers II, 80b). (H.)
Az e
perzsa szóval magyarázo~t :1NlDN tehát nem más mint a misnai
;"!Nl!~ (J. l;evy IV, ll ab, Löw, Aram. Pflanz. ::lll).

LL

:-;.lML'LI

'ZÚT.Í.It.\unz.

!31. N7',>:lN Nl''~. Bába Kauana l l ::lb. rF.l
191). l1:l harsona jelentésében találtatik Kalirnak 8ófür6t!tkölteményében az Újév első napjára. A »R. ElPázár r, kit S. b. ;-.,
itt idéz, tehát nem m:is mint R. Eleázár Kalir. (S.)
2:J3. n•;1C,:lC, = i1';1;::1S, Negaim IY. 4. A magyarár-ó .:;zó
arab i'N~':lNC,N, fehérlés. (S.J
'!56. •:.11-m a. m. N':ll:l, pók (Szan h. 59 b. Szukka 52a:
N':l1:l Stt~ !öln). Szírban: N'J1J. A ~. b. S. nyujtotta szó eredetileg
talán N':liJ volt. a mi a talmudi és a szír alakok köz t áll. (P.)

288.

N"'~1:::o

a. m.

Ni~ll::l

(variánsok : N"'t::m;.

N-t:~1l::l,

N·t::o1o::

e~war~a (l. Krauss. Lebnwörter II, 179). A S. b. S. által
idfSzett hely nC'm Subbáthban :í.ll. hanem Érúbin YIII. 8. (B.J
28.9. Ugyanaz. O. Sahb. XI, 2. Érúbin, VII.4. (B.)
348. A Vullersből vett »rolocynthis« helytelen. A. perzsa
;,-.;,; "'S soha sem jelenti ezt ; núndig ugyanazt teszi mint az
arab ,,c,~,, nerium oleander. (N)

344. L. ftn1bin Fil a. Maimúni is ;,p1-t pad jelE•ntésében
veszi (l. Hilcb. Sabbáth XXVIII, 9): ID<isutt :"1:ll:~-t teszi
helyébe (H. Érúbin IV, ] G. \T. 24). (B.)
.J52.lli""i1 a perzsából való: dil.ri~n ( = dihis. ens todi a). (H.)
355. \U'"1 a. m. ii[JÓflWV. hajó. L. Perles. l\Ionats.:;chrift
:l7. évf., 10. l. (P.)
368. ;,,,~ megYan Vullers szóhirában (I. 380a: tl·itn,;.
putt·idus). (H.)

373. Helyes az A 1 kér.irat olvasa.tn: ,,;';,; ez egyes számu
a misnai 0"11)':'1-nak (.J ó ma III, 7). (P.)
384. L. Halach. Ge d ol. ed. Hildesheim er. 4 7 5. L. hol r~ to;,,
romlás j'~l;:-11-ból. A szót és jelentését fe.itel!ette Pei·les. ~[o
natschrift, 37. évf.. 361. L (L. P.)
,

407.

·m

(v. "Ji) talán lat. sagum. byzant. aápJ, aá 1·u·.
mert tmi:l alakban ( = adyo-.;1

rJaywv. De ez nem valószínű.

misna i sz ó. (P.)

-N 1. p•;N:;"';;, apr i tan i, ~zétztí.zui. \1':;·,,, repedni. ra usativuma. (H. N. 1
18.9. 0~1n-bői képezett mellélméY. V. ö. ar. c~~N. hnt<sztí
onú. S. b. S. magy. nem pontos. (P.1

,
-1 11. l:"'i1 »nagyot halló«. talán .::·~·~. Dan fi<ínak neréből
kepezbtt melléknéY . .Mert ('/. Nzóta l :la szerint »nehéz fülü «

ti ..J

i~T. Vagy pedig t:"'ii (ebből: t!J1ii szók) eHplwa Yalrról. (P.)
414. L. Hal. Gedol. (ed. Hitdesheimer), í ti. l.; Harkavy
Rt•sponsen der Ga.onim 275 . l. (P)
lfí5. L. JI,I, 'l'Pbúl ,Tóm T. l, 2. IB. P.)
!6-d. o:n, úgy Játszik. nrm más mint N'l:ijo•;,; (O•Jr"n,
.Tes. l í. R targuma) első r6s:r,e. (P.)
J-Sr..,, L. ~ edarim YI. l : .sro•r",.,ro :-t~' J ( T(!O ,WJTIÍ), l. T,e vy
U.l !-l:~a; Krauss II, 2 í Ub. l P.)
. 513. Nj'M'. perzsriul ,;M.s•. okirat. l;. Harkavy, Resp. dPr
Gaon., 35F). J.: Perles, i\[onatschrift, 37. évf., 362. J. (P.)
:)·d . .sp·-p~· a targumban (LeY. 11 , 18. Deut. 14,17)
tisztátalan madár. (P.)
, 0 ]t,

:'l'ji1N

mi~mus

a

;,•S

siiketről, mint ~1:-r; ')i:l

,;~rop

.)60. L. Harkavy, Resp. rler Uaon., 20!:!. l.:

.:.sS.:SS.s N":j';1 ::.Sn o•p:1•t!! o•;rop c•w::.;,

Sw

:lS

Sv

,i::l'•iii
nN~~;w :-r~,,,._ (P.)

.)83. o•SS:-:,.., alkalmasint S•SN-b6l származik (»bálvány«
jelentése. a perzsa szókban, ördög jelentésébe ment át; l'i1::l~r".
hely. talán ;·m~r" olvasandó. (S.)
619. V. ö. •i1ii1W~, Érríbin IV, ll. (L.)
6.JO. Talán javítandó n;p,..,-ra,. Ohálóth II, 3. (B.)
6.'J3. r~p~ körömvágó. arabuJ i?,..,, mely szóval Hai gáóu
magyarázza -roo;; talmudi szót. l. ÁrúkL e ez. alatt. (P.)

635. A jegyzetben »]ana. grannm« b. olv.: lanae :Hb01·eae
granum. (H.)
liJO, 6-tl. Romlás ebböl: 1"':01~,,.., , •"~i!:l1~.1~ =
l. Levy III, 22a). (B.;
64'!. f1-r;,; h. olv. w•,t:-t, Zábim IV, 2. (B.)

654.

-tt·~

talán romlás

~~'1'1-ből;

:-tlY'.1~

ez Kalirral n. m.

i\10"'.11.:

:-t~1Wi',

aj<índék. (B.)

6.1.Q. Y. ö. Kéliru XIV, 4. 5. tS.)
6.9fJ. Talán ebből: S~o::l, Bekhór6th VI, í. (B.J
701. Talán = :11';i'c. f-lebiitb IX, 4. rB .)

710.

:.s.:~·:

v. 'N;t;•: perzsában n sörnek egy neme, tulajflonképeH árpa vize«. árpalé. (N.) - E szerint 1'11N'~;o összefiigg -:w-ral.
716. J_,. Pánt XII. q: Sr:pJtt' c•So,;. (S.)

716. ··;::So a. m. aii.qw1•; i~'~~·;;N h. olv. l~'~i'J;N, J_,, Liiw.
A ram. Pflanz .. :!li. l. (N.)

7'd.i. r~·co romlás pt::·::::t::-ból. i~'"t:: Iótakarót jelent. l.
Kéliru XXIII,2. S:r,ifd ed. \\'piss 7fil'. ::.\Hs k<;t alakbau
ho:.~za a szót még a Héb<·r fi'iiggelt!k lll. szak. 104. rs
l 09. sz. a. (P.)
7.'1 t. j1p'~po szrírmazik axa rÓ JI· hól, melynek jPlentése:
rnerda; * axauxóv nem fordul elő . l P. J
7 tO. "'j1'C "10 perzsa kifejezés, ''fejkötő«. Vullers nem
ism er i. (H.)
751. NSJ)I h. olv. :1'?.1J,', Sabh.
4. (8.)
7?54. A fordítatlan maradt p . .:~ú: a. m. :lN~,:.. saru. l H. J
76.'d. JN; itt házat jelent. (H.)
7ti7. L. Péa VI, 7: o·-·vu• Sw (:-t1:)J var.) :-r:~:v. (L. J

,r,

77-t. ~npv ll}ilván a. m. 1i':lll, Bekhór6th VI, 6 (más oh.
1i1:lll, l. Éníbin 53b, Levy III. 608b). :Maimúni, misna kommentárjában e lJ., így olvassa a szót: 'i'J":-t; ebh6l 117. olva:;athól
érthető S. b. S. fordítása. (B.)

845. A
T, 21 0a. (H.)

perzsa

szó jelentése: diszítették. l.

857. i'~C talán aram. többes szám (szírhan j'l:l:.
darabok). (P.)
88-t. j':ID-~ mellékalakja rpo-::::N-nak ; arahul
baraczk. (P.)
.90 J. A perz~a kifejezés így olvasa ndó: ·;•ro1~ ·1:.:.
féle. (H.)
9'2-1. és .96''d. Romlott írábai ennek: c:·-::::10 Su• jSlp.
cllim Ill, l. 11~1p alkalmasint ,,S,p-ból lett. :1z a. m.
~úrban is N~1j'. ];, Krauss. Lehnwiirter IT. i) 0 7 a. 1P.)

Y ullers
részek.
~o~:::.

bundaPeszá;a)í.í.a,

930. N"'i:1p u. m. zÓvf).f!Ot, tesserae. Y. ö. ··;:1pc: vagy
'1il1j'ON, Kidcl. 21 b, Sehúóth 29a. Levy l. 13111 é"' Flrischer
ugyanott 281 b. rP.)
9/J;), A jegyzetben » <Jnadrupe~« helyf>tt olv.: q uarlrupeclis. fH.)
.fl4?. m·~~tclj' a. m. %n},u um, specialis jelenté~bPn. t P. J

.'J5.fl. N.-·~·p h. oh. Nn"~'F; v. ii. ·-~·p. ()hulli u !í l n.h. rP.J

.'16'0. r~:r::p áttétel tltjá11 lett ·•r.op-Ml; ez a. lll. i'·'::1p.
xóa,wov, Levy IY, 25Ka. (P.J
.'J78. f-::rtendő :-t'?tt• ;1·~p (Kélim XVI, í, XYIII. 2). (P.!
.'J81. L. (' hulJin ~<la: ~N~t!J·.:~· c•;p·- S·N ~.:\!' :'1':?1:p. (B. J
MAOYAR-Zsroú SzF.Mr.>:. 1901. I. Fi"z•·:T.

1001. j";::p ~t. n1.

i""1(.

Ht;t'z:t

2Hn, P eszúcliim R5b Rt],,

L e\\ 1Y. 27lb. (S.)
100.'1. L. :JI en~ichöth \'lll. 6: c·S,~m o·m-p, <t Lo\\'l•-féle
lltisna-kiudá~han: ·~m c·n·:p. l S.)
1020. T<Üün ;<éo'J~<r,tw iilt> ::; ~ . specialis jelentésben. (P.;
JOU6. ·-;::~1pt:• h. ok ·•;::1~ S1pC1. f;. Hili gácín adatát
az .Á.rúkhban. "~tm; ez. a,. (P.;
JU">O. Talán olvasandó N'~"'1i1 és ez {}·oev ,iiJ =~ {Jóev,-Jor,;;
i::1~'"'1i1 találtatik a jer. tr~lmudban. Peszáchim -1-1 b. l. Levy
l Y. 66b. r P.)
A Héber Függelék eg,\ éh helyeihez.
A :Hi. l.. 55. sz. L. Kéliru XIII, 7. (L. 8.)
21. l., liS. sz. L. Kélim XI. 3. (L.)
:w. L, 106. sz. L. Kéli111 XXL l. (L. S.)
1:. o., 114. sz. L. Kélim II. 4. (L.)
:n. L 121. sz. L. Kethúbóth, 59b. (L.)
3-±. l., lGO. sz. T;. Nahháth 138h. Hal. G-ed. ed. Hildesheimt>r. :J Hb. (L.)
35. 1.. 174. sz. L. Kélim XIY, :1. (L.;
r. o., 1H8. sz. L. :Menáchóth :17 a. (L.)
:16. l.. 1!)6. sz. L. Kélün XII, :l. (L.)
:3H. l.. 80 sz. L. Harkavy. Resp., 5:1b . .-J-. j. (P.)

*
:Jiunldm főrészére vonatkozó megjegyzések.
A. II. fejezet elejéhez. Kremer tévedel t, midőn l sztacL.ri
adatát a Ohwarizm tartomány lakóinak saját uyelvéről török
nyelvjárásra magyanizza. Iráni nyelvj~írásra kell gondolni. :Mert
az oda Yaló nagy Birtini egy szót ::;em tudott törökül. :Máskép volt ez Salamon b. S:ímuel korában. Akkor a:wu a vidéken
a török nyelv is honossá lett. (N.)
A Ill. fejezethE'z.
A fejezet 2 . .iegywtében említett perzsa szó H.icl,ardson.T ohnson szótára szeriut teve-nyerget jelent. (S.;
A fejezet végén ~!ló román sz.amkhoz.
A H. s:dnnhoz: :'1"1''?1;::1:1N-nak második része new wás
mi11t ol. pagliuola, szalmaszálacska; az egész szó aranyszálkát
jelent rS.J
A l O. sz.-l10z: Spa11yol és portugall nyel \'ell
<.;eutein (centeio) a. lll. rozs. (8.)
.\ 16. sz. alatt :ílló szó

uem román, hanem görög: 7r:tfJu~IIUl' . .dra h alakbau ha-;zniilja
)iairnílni Kélim XII. 4 komm entárjában (ell. DerenLourg. p. l l ti)·
·No·o (= mo1·J. f-;, b. S. a névPI(ível idPzi: ~c·::SN. (F.)
A IY. fejezethez.
A D. alatti szakaszhoz: A Uh ul! in 55 h-hől idézett ,-,•t!JS1p:
tény leg az epére és nem a 1 esére vonatkozik, mert e tétellel
van összefüggésben: N-'1)! :::·::: NmS•;; i"S. S. h. S. tPhát Heiii
tévedett. rB.)
Az V. fejezethez.
Az 51. L 2. jegyzetéhez. ,-·;::•J TN helytelenül ki~zakított
szócsoport ebből a mondatból: :"~ .., ·:::·,-, .NiJ'),'i ;;·~1J 'i'N ' ' ·~·N.
Kethtí.bóth 69a. S. b. S. T.N-t SiN-ból szárn;aztatta. (B./ B". o.
';; nem a. m. ~'lj, hanem a. m. i·p·;;, l. Rába Kamma YIII. l. (B.I
A VIII. fejezethez.
A :2. szahsz :257. sz. a. ad:ttához. A ~zó helyes alakj<t.
;1·1m. megvan a jer. talmudban, Peszáchim 29c. mint a misnai
,,::l~/'1 magyarázata. 1B.)
A fi. szakasz 718. sz. a. adatához.
A második magyarázat helyes, és a szó így ohasandó: ;;?~~·
tekintettel '?1::l·?~-ra. Rn. éneke :2. 5. (B. J

*
Utólag Dr. Perlestől még a következ(í két megjegyzést
kaptam: Az »ismeretlen szók« 87/.s;.áma nem más mint N;:JJ;;·;:;.
Ení.bin :1tib, Bába ::\Ieczia 83 b. - Az l O/il. sz. a 01;:;•·n talán
ebből l<>tt; 01~1- 'i'. ez pedig a. m. c1;:1· 't: (1:1~1~ 1:1;·1t: ). Azon. kiviil dr. Löw Immánuel, szegedi fíírabhi tír. sziYes- yolt velem
igen hosszu sor:it a legbecsesE'bb megjegyzéseknek köziilni, melyelmE'k közzétevését más alkalomra t>s müs helyre tartom
fönn magamnak.

Budapest.

DH. BArfiER

Vu.)''"·

KÉT MEHJEl-lY~ÉS A HÉREH-PER;i;SA NZÓTÁRHOZ.
Dr. Eaeher tanár t1r legújab b igen tanulságos munküjában
Egy héber-perzsa szótár stb.• a l t>. L :2. j.- ben a szerző néjJés ország-nevek fordításai között N:!N'':1 · ·r;:::.t idézi. ~~ITt'
vonatkozólag megjegyzendö, hogy már Szaadja gáon o·-:";::;q
(Gen. 10, 14.1 i';6N·~1S~o~-nal fordítja (L. ;N,"' ·::o. r. 8za,tdj~t
gáontól ed ..Terusalem 1894. r helyhez l.

TovábM u. o.

S jNCN"'15 jt!''~.

a mihe~

:1·. ta~ár

úr meg-

.
. á . lb
t lá 't!"r' ltel,ett«. A b 1bha1 1lt0-nek (Gen.
Je"'YZI z, rJe en » a 11 1 ·'
•, ,

~."'·o. 2.) ez a fonlitása sz intén elö~ordul Szaacb.anal u. o.
c-·n· -t!l'-'1 S:."11 : jN~N-:l~ lCllina =l r~':IN1 0"'N;j1) Mmdenesetre
.1 'S b~tii ... ,.,~- 1 : után a mi szl•rzőnknél érthetetlen.
,
De ~·~: s;enved kétséget, hogy ő, (S. b. S.) bár más
források is állhattak rendelkezésére, sok idetarto:1.ót vett át
Szaadja gáontól.

Jeruzf.'álem.

FOLKLORE.
VÁZLATOK A ZSIDÓ VARÁZSLÁSBÓL.

I.
HEIJYREIG-AZITÁS.
Az L M. l. 'f. Évkönyvében (1900. 204. l.) tett azon
állításom, hogy A.butalib disputatiója nincs meg Steinschneider
müvében. mint most magától az ősz mestertöl tudom, téves,
mert igen is meg van Apolog. u. Polem. Litteratur p. 137.
Egyuttal kiderül ebből, hogy a szóban forgó Sámuel zsidó
nem magyar, hanem marokkói. Ugyanez a helyreigazitás szól
a Magyar könyvszemlére is, ahol szintén megjelent a czikkem,
VIII. 190-197.
A szóban forgó budai kéziratot, mint utóbb rájöttem,
Fabricius maga még egyszer említi (Fabricius-Harless, Bibliotheca GraeccL az uj-testamentom-i apocryphek között) azzal a
megjegyzéssel, hogy a disputatió nyomatott példányát azóta
látta, de ítéletét, hogy t. i. a mü értéktelen, föntartja.

Budapest.

n~. KRAU83 SÁMUE_!,

Sennni 8em oly otthonos minden földrészen és minden
éghajlat alatt, semmi sincs annyira elterjedve és a nép lelkéhez növe, mint a babona, és ba van valami a világon, a mi
nem ismer nyelv-, faj- és valláskülönbséget. akkor az nem a
hazai jogegyenlőség, hanem az őskorból eredő babona. Mérhet etlen a birodalma. Az övé nemcsak ez a földgolyó, melyen
ideig-óráig mi tartózkodunk, hanem az egé~>z csillagos t>g és
minden, a mit az ég és föld határol. Sőt az egész minclenségnél is nagyobb a birodalma, mert féktelen képzelettel alkot
és épít, lát és hall.
Babyloni nagykirályok. római caesarok, ola~z rablófejedelmek a csillagokat vizsgáltatták mielőtt hadba vonultak.
A háboru és béke kérdése fölött nem a hadügyminiszterreL
hanem az udvari asztrologussal tanácskoztak, ki a csillagokban tudott olvasni. Sokszor történt ez Európában még a
XVII. száz::tdban is, Kinában és Perzsiúban pedig mai napig.
lYiidön W allenstein, hires hadvezér, nem <lkart csatába bocsátkozni a csillagok állása miatt, a hol minden meg van irva
szépen, panaszkodott, hogy alárendeltjei nem akarnak az ész
szavára hallgatni. Kepler, kinek a csillagászat alapvető felfedezéseket köszön, a csillagvizsgálóha sietett, hogy a horoskop
segítségével a csillagok egymáshoí: való állásából olvassa ki
újszülött gyermekének jövendő sorsát és Faber, jeles csillagász, még 18l8-ban két kötetes nnmkát tett közzé a7. asztrológiáról.
.AL: arany8zomj minden időheu nagy >olt a jog- és igazságért lelkesedő halandók között, de nem keresték mindig
ágyúkkal és golyószór6kkal, hauelll a csende~ lahoratoriuruok-
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han lomhiknkkal (\" kohökk:ll. nH•Iyckhell a földi ckmeket hontogatták és kötiizgettrk. A:~. old1c111irt hivei. királyok és turló"nk. kalan<lnrok l~" Yil:igcs1lók, ~Hldig keresték a;.: :mmycHináJ.íshoz ,ziikséges bölcsek kövét. mig beleholonclultak, adclig
kutattak :lz öriikdetet biztosíto elixir ut:'tu. mig belehaltak.
A ,zabadsügot és l'g)'<'nWségct kedveW emberfia nagyon
szcret ft•leharátain uralkodui; embert és természetet egyaránt
,;zolgál:lt:lba akar hajtani. Oe e:~,t nem es;.:közölték mimlig
gyilko~ fegyYerek, giíz és villaill segítségéve!, hanem lllindenhnt<í szt·llemek idt;zésével. melJek a föld felett és alatt, az
:\sv:iny- rs növényvilág, a levegri és a csillagos égbolt millden
··~,rer1ébell és jelen~égélwn lakoznak és uniködnek A;.: egész
krmészet tele 1an lelkekkel. gondolt:t még Leibni t;.:, német
Iliilesész is. A ouíyia ezermcsterei i~nterték azokat n füveket
é-; gyökcreket. köveket ~s fémeket, állat- és emberhullarészeket sth .. mel3eknek alkalmazfisa az előirt mtJ:!Okou és ór:í.kba11
bizonyo>< eWkészületek hetartlí.sa és hagyományos formulfile
mormogá~a mellett csalhatatlanul előidézték a kivánt. etedInényt. mivelhogy a s~ükségelt szellemeket a kellő irányba
terel ték.
Az :t~ztrológia. alchewia éb u1ágia, melyeket egy-egy
1·on;tssal l'ázoltunk. ol~ mef:terségek, melyeket nem a tudatlan
né]J, hanelll nagyfejű tudósok miíveltek és oly nagyarányú
íroelaimat teremtettek üs~;.-;e, hugy e tágas terembe brle sem
férne. A m;ígiáuak egyik ;tga. az ördögökben való hit, a mely
,>,századokig tartotta fogva n lelkeket és mai napig sem ~zünt
meg, annyi könyvnek adott életet, mint a világirodalom összes
kla~szikusai; ~• bo'ihork:iuypcrek aktái pedig fellilmulják a
hirós;ígok összes restaneziáit. "\ lllérhetetlen szenvedés. melyet
ez az őriilet a~ európai népekre ho~ott, túlszárnyal mirHlen
képzeldet. 148:)-ben Como olasz helységben -±1 uo::,zorkányt
r>gettek el; ugyanott egy kerületbell egy év a,ln.tt ezernél
töblwt fogbtk [H"rhe é;; sz:át.nál többet vetettek 111 {lO']yára.
Reruigiu::., fííhiní Lotlw ri ngi:llmu. l 5 év alatt !lO() s~~mélyt
itélt el ra,rázsbis czímén: a o.;z;Lb;Ld Svájcz fmuczi:t részében
bánlll l h<'lnap ala, t t 511 U em her t ntaras~taltak el e ayilkos
gyanu uiÍatt; Svéclo rsz;íghan <'gyetlenegy hoszork:lnypPr" 7 '2 n/í
.~,. l i'i gy<'I'ffi(ek életéb<> kc'rült. H,tz{mkban c~ak a nu 1it sz{t;adl,an j{tt,;:~.r',<lutt le a l1in'~ o.;zegt·di ho~wrkátiYflPI' é" ),engy<>l.

ors;r,ághnn 17H:~-han rlégettek kM asszonyt, m~rt :'1 'il.emük
viirö~ volt, a mi az iirrlöggel va[(, czimhnrnlá~ csalhatatlan
jel<•. Pflciderer Ottó, nagynevií kerc~sztény thrológm;, az európ:~.i
1íjkor varáz;;hitéről a kövf'tkez{í képet festi:
>> A k:iton<~ ellentáll kardnuk rs golyónak, a léány ellenálllwtatlnn hájt nyer, a kapz;;i. kincHcket képes felác;ni. at
irigy ellenség, :1 gonoRz szornszéclnő a .;;~om"zéd házát fel tudja
gyujtani és képes a szomszéd földjére jégesőt zndítani, a szomszédníí tehrneinek tejét elapasztani. ::tz r,lJenséges ház családi
boldogságát érzékenyen megkárosítani, a gyarapodó gyermeket
elsorvasztani. sőt a távolból jövíí ti t kos Yarázshatá~sal hirtelen
halált előiclé:~.ni. Nemsokárn hozzn<;zoktak ahhoz. hogy nlinden
rendkivüli 0s káro" eseményt. mely egyeseket vagy egy közös~éget snjtott. boszorkányságra vezessenek vissza: sőt még "'
rendkiviíli 111::tgában véve. ott is, a hol senkinek ::;em ártott,
mint testi 6s szellemi Hajátosság. felti.inő kézügyesség. már
;;zolmtlnn magaviselet is clegendfí volt ahhoz. hogy valakit :t
boszorkányság gyanujába keverjen. Fiatal leányok, kik szép~églik, s öreg asszonyok. kik nítságuk által tüntek ki, drákok.
kik gazdag tudást tanusítottak rs zenészek, kik ügyesen ját~zottak, a szorgalmas ké~müves. ki munkáját cWrevitte és a
szegény ördög, a ki mint ágról szakadt idegen gyanus é~
félelmetes szinben tünt föl. - valamennyien a boszorkányság
gyanujának és v:ídjának eshettek ;í.lclozatul. Hogy állam és
egyház mily féktelen módon dühöngött ezekkel a szerencsétlenekkel szemben. hogyan kényszerítette őket vallomásra, minrlen em bariességet és jogérzetet gunyoló bor~almas inquiziczió
>Utal, s azután hogyan szolgáltatta {It az állítólagos hünöst a
máglyáuak. ha ugyan még nem atlta ki lelkét a kín~zemed6sek alatt
minderröl iuk{lbb hallgatni akarok. Három telje~
évsz:ízadig tartott az· emberi nemnek ez a legnagyoll h megtévelyedése; csak a XVIII. sz;í.zad enyhébb erkölcsei és ,·itágosa h h nrzetei vetettek neki véget.
Látjuk ezekbőL hogy az cí- és üjvilág tuintlen népei. a. csillag.
vizsgáló babyloniak és a halottimáur\ egyiptomiak. a mü,·észlelkü görögök és a hadverő rómaiak. a vad törzsek és a czi\'ilizált ruröpniak, a:~, 6- és újkor vih\.ghódító t;~ kultur-nemzetei
valamcnuyien hittek a nmiz,;l;i~ erejf.ben. A nép tuai napig hisz
hf'nnc· é~ titokiJan gyakorolja. ~Jhhe11 <l vil:í~ha11 ,;1 ~IHlll é1 <Ít;l
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a zsidó nép, J OOO e::;ztcndeig snját haz{! jában. a mely az ókori
Yilághódítök or-<zágútja Yolt. és 2000 év óta az egész földön
elszórva. :\linden vil:tgh6dító rátette vasmarkát, minden hatalma-< nép rábocsátotta e~zme,· il:ígát. ~agyon természetes, hogy
az uralkod6 eszméket Illagába felvette, ezek pedig a régieknél
hüvészke<léshől é::, c~illagjóslásból állottak. Hasztalanul hirdet.ik
<l próféták: ne féljetek a :t. égi jelekt61; hiába menydörögnek a
ntrázslát:- ellen; az ajtón kidobottak az ::tblakon jöttek be.
É~; az évezredes zsidó irodalom ban meg is t aláljuk rendre a
változ<Í népek és korok ebbE' a körbe tartozó nézeteinek nyomait:
a babyloni astrológiát. a7. egyiptomi mágiát, a hellenista
gno::,ticzizmu~t, az arabs alchemiát. az európai boszorkányságot.
Ebből a gazdag anyagból kiválasztom a varázslást, \llelyből
bemutatok önökn ek, hölgyeim és ur::tim, néhány jellemző részletet, még pedig a legrégibb és a legújabb korból.

II.
Mint núnden időben és minden népnél, a zsidóknál is
A legjámborabbat is gyanusították, különösen az özvegy és magányos nőket,
és kimondták a szentencziát, a ki szaporítja feleségeit, az
szaporítja a varázslást. A fiatal asszony még hagyján, de az
örege min<l varázsló. A bölcs 1-\zirach ekkép nyilatkoúk:
Hamis kincs a leány az apának, gondjában nem alszik éjjel;
ha fiatal, talán elcsábítják; ha eladp, talán nem kap férjet;
ha :férjhez lllent, talán nem ad gyenneknek életet; ha megöregedett, talán varázsol. A varázslás gyauuja felhatolt egész
a királynékig. De a ff.rfiak ~em voltak jobbak <L deákné
ní.sznánál, és fík is varázsoltak Nagynevü rabbik i;; gyakorolták,
de csak szükségből vagy a közjó érdekében. ]~gy zsidó-keresztény a közös fürdőben ráolvasás~al egyszerre három nagy rabbit
kiifött IP. úgy hogy nem tudtak helyükLől kimoúlulni: erre az
:gyik ..k~zülük, a szeg_et- szeggel el vénél fo gm, a varázslót magát
1s. l~kototte. Persz~ klegy_ezkedtek - quóta nélküL Ugyanaz a
b üvesz a, ten_gert ~s kettehasította és rlicsekedett, hogy Mózes
csodatettet vitte veghez. De pórul járt, mert a rabbi ellenvarázszRal élt, és a "jeleH
_ fértiú
. a tengerbe fult · U gyancsa k zs1'd·okeres:t.tenyek uztek legmkábh az' tíayueve·
ett exorCZlZlllUS
·
t,
>:>
Z
első sorban az asszonyok foglalkoztak varázslássaL
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a 11n azt jelenti, hogy az e111berből a belé bujt ördögöt. ki
ily • módon őrülés t és más betegségeket okozott, kiűzték. Ez a

gyógyítás. melyről még ;;zólunk, mai napig dívik. de nem
zsidóknáL A római császár leányát megszállotta a Ben-Temalion nevü démon és csak a ~csodákLan kipróbált« Simon ben
,J óohai rabbi tudta onmm kicsalni. mire a császár hálából
visszavonta a zsidókat :;ujtó rendeleteit. Lehet, hogy más oka
volt rá, de ilyen legend ák keringtek z;;idó körökben a talmud
idejébcu.
A vará,.;slás mozgató ereje gyülölet és szerelem, hatása
halál és házasságtörés. A músodik templom időtartama alatt
a.zért müködött 80 főpap, mert az utódok az elődöket V<trúzslással ölték meg. Egy tekintettel az embert csonthalmazzá
lehetett átváltoztatni. »Egy római vezér varázslók, házasságtörők éH gyilkosok felett ítélkezett és így szólt taná,csosához:
mindezeket a bűnöket magam i~ egy éjszaka alatt követtem
el.« A tiltott szerelemre irányuló varázslás. mely napjainkbm1
is virágzik, erősen el volt terjedve, ::\lár a soknejűség maga
ösztökélte a nőket, hogy vetélytársn őik ellen a maguk számára
nyerjék meg a férj szerelmét. A szerelmi varázshoz sokszor a
manciragora növényt használták melyet már a ~zentírás említ
és melynek szerelemkeltő erejében egy lélek sem kételkedett.
Rogy hatásosabbá tegyék. bibliai verseket mormogtak fölötte.
a mit a talmud eltilt.
Egy pillanatra elhagyjuk Palesztinút és merész ugrással
Afrikában ter!llünk, a régi Kartbagó környékén, Hadrumethun1
halottvárosában. melyből egy ólomtáblát ástak ki, n melyet
egy szerelmcs nő helyezett el n sírban, a hol a >'zellemek
tanyáznak, oly czélzattal, hogy e:t.eket segítségül hívja ~zerelmi
epekedésében. A görög nyelven irt formultt. melyböl a forr1í
szerelem lehellet•' még músfélezer év után i~ kiérezbető. zsidó
eredetű és szóról-szóra így hangzik:
»Megesketlek démoni szellem, ki itt nyugszol, a sz en t
névvel Aóth Abaóth, Ábrahám, Izsák és Jákob istenénél .J aó
A óth A.baóth ] zraél istenénél. Hallgass a dicső és rettenetes
és nagy névre és siess Urbanoshoz, kit szi.ilt Urbana és hajtsd
őt Domitiánához, kit szült Kandida, hogy szerelmesen, őrülten,
álmatlanul szerelemtől iránta és v1ígytól kérjE' őt, hogy térjen
vissza az ő házába, hogy hitvesévé legyen. nlegesketlek <\

nng~

J~üenn(~l. az örökkéva !0 és tiihb mint i) rökkévaló és
mindenbatónál. ki frnségesebb a fenséges iRtrnelmél. Megeskrtlek arra. a ki az eget l-s tengert teremtette. lH egesketlek
arr~. ki a jámborokat különv:ílasztja. Megesketlek arra, a ki
kettédlasztntta a pálcz~hal a tengert, hogy vezesd és; kösd
össz(' l" r b an ost. kit Rúilt Pr ban a, Domitiánáho;r,. hit szült
K fl n d ida. hogy sr.erelrnesen, kinnzva, álmatlanul utána való
':így hí] és szerelemtőL hogy hitvesül vezesse öt házába. Meg<',;htlrk arra. ki az iiszvért medd6nek teremtette. Megesketlek
aJTa. ki elválasztotta a világoss;igot a sötétségtől. Megesketlek
arra. ki a sziklákat sr.étmorzsolja. Megeo;ketlek arra. ki szrttépte a hegyeket. :Megesketlek arra, a ki összetartja a földet
nlapzatain . .:\Iegesketlek a szent névre. mely nem rjtetik ki
az emberek között. Megnevezem azt és a démonok felzavartatnak
iszonyodva és rettegve, hogy vezesd rl és kösd össze hitvesül
f"rbanost. kit szült Urbana, Domitiánával, kit sziilt Kandida
és ö szerelmesen kérje őt; már. gyorsan! Megesketlek arm, ki
világítót és csillagokat tett a:.-; égre szaván:1k parancsa által,
hogy világítsanak az összes embereknek. Megesketlek ana, a ki
:1z egész lakott földet megrendítette és a hegyeket meghajlítj a és
felemeli, ki az egész földet megreszketteti és összes lakóit meglíjítja. ::\Iegesketlek arra, ki jeleket mutatott az égen és a földön
és a tengeren, hogy vezesd el és kösel össze hitvesiil Urbanost,
kit szült r~bana. Domiti:inához, kit szült Kandida, hogy ö
szerelmesen és álmatlanul az utána való vágytól kérje ()t és
könyörögjön. hogy házába visszatérjen, mint hitvese. :Vf egesketlek a nagy Istenre, az örökre és minclenhatóra, kitől félnek a
hegyek és a szakadékok ~z rgész földön, ki által a;r, oroszhín
elbocsátja zsákmány á t és a hegyek reszketnek és a föld és
a tenger. ki által bölcs lesz mindenki, kit megszáll félelme az
TTrnak, az örökkévalónak, .halhatatlanllak, a minclenhatönak, a
rosszatgyülölőnek, ki tud minclen j6 és rosszat, mely történik a
tengere!1 r.~ a folyóko11 és a hegyeken és a földöu, Aríth A ba ó th,
Aóth Abrahám, h:sák és Jákoh istenére, .Jao Abaótl1 Izraél
isten ére: vezesd el é~ kösd össze Ur ban ost, kit szült U r ban a,
DomiüánávH.j, kit szült Kandida, szerelmesen {Jrültrn, kínozva
-,zrrelemtől és vonz<:~lomtól és vágytól Domitiána 11 t:ín. kit s:dilt
Kandida. Kösd Ö'lSZP {íket házassággal és szerelrmm~>1 egyiitt''lőkh>nt életiik rgr:-;r. idcj0re. Ü:;imíld, hogy {í mint nthszolga
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szrrelmesrn enge(lelmeskedjék neki és -.,em má<. a~szonyi. sem
más leányt ne kívánjon. hanem csaki" Domitiánát, kit ~zült
Kandida, bírja frleségiil életr egés; idejt're: már, már, gynr~an, gyorsan!«
A legvesr.élyesebb szerepet jábzotta a, Yarázslás a beteg~égek gyögyításában, minthogy az orvostudomnny az tíjkor
kiiszöbéig alig volt egyéb bűvészetnéL melynek maradvány~ n
napjninkbnn is dive> kuruzslás és n sok búzi szer. A sulyo~ahb
betegségeket általúban a gonosz szellemeknek tulajdonították,
melyek <lZ embereket megszállják Az epilepsia ne,ét a démon
megragadás:ítól vette és újbéber neve szintén ezzel a jelentéssei bir. A gyógyítás e felfogásnak megfelelMeg szellemíízr>..,_
ből vagy varázstörő szerből állott ..J oseph us. zsifló történetíró.
ki a római császári udvarnál ennek kegydíjából élt. göri)g
nyelven írt »Zsidó Régiségei ~ -ben azt beszéli. hogy egy bizonyos FJleázár a szent földön Yespnsianus, a későhbi császár.
és vezérei jelenlétében megszn badította 1uindnokat. kiket :1
gonosz szellemek megszállottak. FJzt a következő m6don vitte
véghez. Gyűrűje alatt volt egy növénygyökere azokból. mehE'ket bölc~ Salamon ily czélra megjelölt. Ujj:it n megszáll~tt
orrához tartotta. hogy ez a gyökeret meg~zagolja és a gonosz
szellemet az orron keresztül huzta ki és megparancsolta neki.
hogy a heteg elé helyezett pohár vizet döntse fel. hogy n.
körühíllók kiszállásáról meggyőződjenek Az eb \'eszettségt'
vagy a. boszorkányok tréfálkozásából Y agy pedig a démonok
meg~zállásából ered. Az ilyen eb mará:,át úgy gyógyították.
hogy a betegnek az eb májúból adtak enni. Ezt a gyógymódot <t római világbirodalom ös::;zes Pastem·ei gyakorolták.
A ra bbik többsége ellenezte. mert nem ki.prúbált sz cr. Hn az
emh.er torkún megakadt egy csont. ugy:mabból n fajtábc>l r.gj
lllái:nk c~ontot tettek a fejére é;,; így szóltak: »}~gy. egy,
lemegy. nyelel: nyeld. egy. eg). lemegy. .d. vahúg démunát
ezzel <ll: abracadabráml riasztották el: >Sabriri bri.ri ri ri
iri ri. « "B}, szökött. Se szeri. se szúma az e fajta varáz~szerek
nek. de azért reLdes esetekbe11 a zsidó orvos, köztük ~o"k talmudtekintély. pusztán cliét::tt rendelt. sebeknél pedig openílt.
A gyógyítLntatlannak tekintett lwteg~égek azonban. mint
mann.ps<íg is. <l c~odatev6k V;l rázskörPhe keriiltek. Az •'ír liitséget nem nz P]lll(' betegségének. hnnem ..;zintPn 11 tlrnwnnnk
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tubjdonítottúk a mcly az emberbe belébujt. .l'.finthogy pedi
a ~zellem ;;zellem marad, még ha gonosz is, t>s az égiekke~
~s"zl'köttetéshen áll. nzt hitték, hogy az őrült beszéde prófétia.
E~ a futó bolondot Keleten mai napig szentnek tekintik.
Hogy lehet ezeket a mindenütt jelenlevő, de láthatatlau
szellemeket szinről ,;zinre látni? Erre van egy babyloniai
reczept, a mely .így bangzik: »Végy egy elsőszülött fekete
macskát. <l mely egy elsőszülött feket e macska leánya, égesd
el méhét, dörzsöld szét, a hamuból tégy a szemedbe és megl:ítod a gonoszokat. Szádat tartsd csukva, nehogy valamelyik
herepüljön. a hamut pedig tedd vascsőbe, pecsételd le vaspecRéttel, különben ellopják tőled. « A vasnak általában démonüző és varázstörő erőt tulajdonítottak, a mely körülmény arra
vall. hogy ezek a babonák abból a korból származnak, a melyben az ember a vasat még nem ismerte.
Hagyjuk el e borzalmas vidéket és keressünk fel derültebb tájakat. A régiek kincseiket az ellenség elől a föld
gyomrába ásták, vagy a ház falába rejtették, a hol aztán a
tulajdonos elhalálozásával meg is maradtak, mig véletlenül rá
nem bukkantak. Természetes, hogy az emberek nem elégedtek
meg a jószerencsével, hanem mindenféle varázseszközökhöz
folyamodtak. Így keletkezett a korunkban is dívó kincskeresés,
a melyhez a zsidók is t'rtettek. Ez a hit szülte a következő
legendát. Simon ben .Tóchai egyik tanítványa külföldre ment
és gazdagon tért haza. A llletlter észrevette, hogy tanítványai
szivökben boszankodnak é:; arra gondolnak. hogy ők hasonlóan
fognak cselekedni. Elvezette őket egy völgybe é:; >Jzólott:
»Völgy, völgy, telj meg aranydenárokkal !« Í~H így lőn. Ekkor
így szólt tanítlányaihoz: »Ki aranyat akar, vegyen magának,
de tudjátok meg, menybéli jussotokból vesztek.« Egy se vett.
Két tudós a világteremtés tudományával minden pénteken jó
kövér borjut teremtett. melyet jó egészséggel el is költött.
A görög Asclepíades még különbet hirdetett. Azt, hogy ismer
füvekct. ruelyek segítségével képes tengereket és folyókat kiszárítani. minden ;~,árt felnyitni, elleHséges haclakat megfutamítani és magána~ ~índent b6ségben 1negszerezní. Egy hires
egyházatya azt hiszi, l10gy varázslással lakomákelt l<'het készíteni. J deális bankettrendezt-s!
A ":t:emft>nyves?.tés s~:inté11 virágzott és mulattató kóklerek-
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ben nem volt hiány. A csepürágó múr akkor nmlattatta az
embereket, addig kaJapált az orrán, mig szallagokat huzoti ki
belőle. Egy arabs kardjával darabokra vagdalta tevéjét. aztán
<loholt előtte és felkelt. Z eiri szamarat vásárolt az egyiptomi
Alexanclriában. :;'IIidőn a foly6hoz vezette. hogy megitassa.
pallódeszkává változott. Visszament a jeles kupeczekhez, a kik
tudós voltára v:üó tekintettel visszaadták pénzét és azt mondták neki : hát szabad itt valamit vásárolni, mielőtt vizpróbát
csináltak'! A viznél ugyanis minden varázs szétfoszlik mint a
buborék és marad mint volt volt a puszta lég. Egy pogány
szemfényvesztő embert vágott le, persze nem történt semmi baja.
Büvös ereje van az emberi szónak, azért az ember óvatosan válassza meg szavait és ne nyissa ki '>Záját a rosszra.
A kimondott átok a leveg6ben repdes és a j elenlevő k közül
bárkire rászállhat A varázsszó pedig ellenállhatatlanul hat.
Az asszony rákiáltott a kemenczére, hogy a kenyér jól süljön
és a darára, hogy gyorsrtbban főjjön. - Ellenben csendet
kivánt, hogy a lencse jől főjjön és tánczolt. hogy a mártás
sikerüljön. A rabbik ezekben a ruesterkedésekben pogányságot
láttak. De nem volt kifogásuk az ellen, hogy az ittas ernher
tenyerét és térdét olajjal és sóval kenjék és így szóljanak :
»A mint elillan ez az olaj, úgy illanjon el erről az emb erről
a részegség«. Ha ez nem használt, a mi végre megeshetett,
beáztattak vízhe egy hordódugót és így szóltak: »A mint
eliHant erről '' dugóról, úgy illanjon el <t bor erről az emberről. « A hideglelés sokféle orvosságaiból mutatóul idézzük ezt
a kettőt: Végy új cserépedényt és menj a folyóho1. és szólj:
., Folyó, folyó! Kölcsönözz nekem egy korsó vizet a venelég
számára, ki hozzám érkezett.« Ezubin forgasel a korsót hétszer fejed körül. öntsd hátra és szólj : »Folyó. folyó! Y edd n
vizet, melyet adtál, mert a vendég, a kit kaptam, azon a
napon, melyen érkezett. el is utazott. < A másik recipe rövid.
de velős. Igy hangzik: 'iTégy hét ágat hét fából. hét forgácsot
hét gerendából. hétféle port hét sírból, hétféle szurkot hét haj<Íból. hét keménymagszemet, hét haj~zálat egy vén kutya szakálláhóL l\fincle:~.t kösd egy hajfonattal az ing nyaknyilá-,:1ba.
A;~, emberi szó mellett különii" büverővel bir az emb('l'Í
szem. Hiszen mai napig bes1.élünk a hiivös ~zöról é" <lZ igézií
szemrőL .A régi nc'pek azt hitték, hogy némely ~.;zemélyek.

lll{ .
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esal:ídok e~ tiirx,.,ek LekintcLP 6ll'tbcn és vagyonban kárt okoz.
1,~ 8 ez a bit ma. t:-; el yau terjcthe. )fig a németek uú tartják.
ho " Y a vén asszonyok é:; a zsidók tekintete kárm;an hat még
az "',i llatra i~;, ax olas:.mk azt hiszik, hog) a pápa tekintete
m:tgikus. A mi a németeknél a »böser Blick«, az o_Jaszoknál
;t » malocchio ~ . az. a magyaroknál a szemverés. Á zsidó »ajiu
hóra « :t tnlruudbtíl származik, hol jelentékeny szerepe van.
Xémelyek azon uézeLen voltak, hogy 100 ember köziil 99 a
~:t~ennnd való megbabomízástól hal meg. Á gonosz szemet
különösen nagy t'mbertömegeh ingerlik. Oly férfiak, kik állá~uk Yilgy egyéb tulajdonságaik folytán embertársaik közill
kiválnak ki vannak tévt• a gonoRz szemnek. De leginkább a
gyermekek és állatok. mülthogy ezek tehetetlonül állnak vele
szemben. Különbözőkép védekeztek ellene. Á férfiak fügét
mutattak. mint az olaszok manapság. A legáltalánosabb védő
c ;,~köz az amulett volt. Á nők és gyermekek a nyakukon vagy
a karjukon gyökércsomöt, vagy fémtáblát, vagy írott czédulát
viseltek. Az ékszerek eredetileg ily amulettek voltak, és minthog;y használtak, felvilágoRodott korunkban is kedvelik.

Ul.
Elhagyjuk most a talmudot. melynek varázshitéből a
hemutatott részletek c:,upán csekély töredékek, és egy újabb
ugrással, ruelyet a csodakedvelőkkel az összegöngyölített föld
könnyű átlépésével tehetünk meg. Bakharában termünk. Teszszük pedig ezt nem abböl az okból, mert ;1. bemutatandó
varázsfogások csak ott divatosak, hanem azon véletlenség folytán, mert ilyen kéziratos mü Bakharából hozzánk került.
Ha nagyon keresnénk, nem kellene oly messze fáradnunk,
megtalálhatnánk közelebb is, a hol még n zónajegy Hem ér
l'éget. ~[utatóul <;zolgáljanak a kövrtkezők.
Ha az ember bármely hajában meg akarja tudni, vajjon
nincs-e megbabonázva, menjen el valamely hangyafészekhez és
Liijön rá. Ha a hangyúk rámásznak, nincs megh<tbonázva, ha
uem másznak rá, meg van habonázva.
.Az anya, kinek
gyermekei meghalnak, meujen az anyalmtyához, tegye jobb
lábát az egyik kölyökre (~S szóljon háromszor: »vedd magadnak
a holtat és add nekern az élőt«. Azután vegye <t kölyköt az

ölébe é~ esinálja

ügy, lwgy magát,;] hsék bele a fuly•'•lm ,;,.,
ruondja a folyónak: Yedd magadnak a hultat és add uekeur
a~: élőt « . Probatum est, bevált szer. H<~ u gyennek mc~
némult, 1égy sót é8 a kemenczéhől kunuot, törd jü apróra é
tedd a gyermek nyelve alá. - A siró gyennek fülébe, a johba
is, meg tt balba is, sugj :dl!-swr egy hihliai verset. Ha ez
nem használ, végy egy új kést és vúgj le vele a ~zam á r
uyergéből, midőn elöszőr találkozol vele, egy darabot és esempészd a gyermek feje alá. - Kipróbáli szer hideglelés dlen :
Végy három mandulát. ircl fel az Plst'Jrt> e;,t a hárcm1 betűt:
jJI( a másodikra : :~~. <t harmadikra: i;;.
_\. három s~,)
közös betűje :J = kert mgy Yédelem. <lZ eb,·; betük egyiitt
Áment adnak rá.
A legtöbb szer, közöttük némely józan i,.,, a gyermekek
gondozására, betegségek gyógyítására és a ~ú v ügyeire vona tkozik, a mi a mellett tanuskodik, hogy ezek az iratok nőktúl
erednek é~ nők számára készültek. De a férfiak, mipt minden
jogot, ezt is elrabolták tőlük é~ Yisszaéltek vele. KieszeltPk
módokat a leányoknak magukba való bolondítására, az ellenség
sulyos beteggé tételére, süt megölésére. Ezeket és <L többi
veszélyes varázslatokat azonbau nem árulom el. hanem megtartom magamnak, hogy féljenek tőlem. mint a púrbajhősUíl.
a modern kor e fővarázslójától.
Ezek a tények a legjellemzőbbek a nép lelki éb gondolatvilágára és mi fell'ilágosodottak ruosolygunk az elmaradottakou,
kik okozati kapebolatot keresnek cselekvések és tárgyak között,
a hol ilyenek nincsenek. Gondolkozzunk egy kissé. A" ok és
okozat törvénye ellen nemcsak az egyiigyü falusiak, hanem
a. müvelt fővárosiak is vétenek, éík Íb áldoznak a babonának.
'rn.nu reá: a szerencsétlen 13-as >~zárn: az utczasarkok jósmadarai szerencscczéduláikkal: a ~orsjegyárus szerencseszámai
és kirakatának nem tiszta. ele ~zerencsés úllatai: az el new
bocsátható első reggeli ve1Téí ; az ingyen ebédeiéi eh'í vendég :
a szerencsepénz: a küszöbbe vert rézkrajczür az eskihőréíl
hazatérő jegyespár belépése előtt; a ll' nelll ülö vendég, ki a1.
álmot viszi el: a szeren csétlen pénteki nap: <tZ eltitkuzott húz:
a tenyérjóHló: az álom fejtő'; a gowlolatolvas<í; ;t szellemidl>úi:
:tl: asztaltúnczoltató és sok egyéb. Az imliúnu:soktól
átvett
spiritizmus uagyhatalonuw\ uövi ki magát (~S n. müvelt Xyugat

némely v:irosúhan a lakossli g l O:i pcrc;::entje spi ri tista. E veszedclnws habon:ik ellen ügy vérkzhctjük fel magunkat, ha divato~
köntiisükből kivetkőz t l'tjii k és a mult idők lllez telem;égében
szemJéljük őke t. A legbizto~ab b pánczél azonban n sziv és elme
minden eltévelyech'tw ellen a gondolkodássnJ párosult Istenhit.
D R.

BLAlJ LAJOS,

K~i'l' l\IAGYAR ~ÉPDAL ZSARGON FORDITÁRBAN.

.A zsidók magyarosodásának általánosságát semmi sem
jellemezheti mélyebben, mint az a tény, hogy zsidó betüs magyar feliratok léteznek, mert ez arra vall, hogy a magyar szó
az elmaradottakhoz is elhatott és hogy ar.t vallásos jellegünek
tekintik. (Prldákat l. Ethnographia 1890. évfolyam 7. szám
és l\1.-Z . Szeml e VII. 575.) .A magyar élethez való simulást
hitunk abban is. hogy egyes népdalokat a zsargonba ültettek
<it. Ezek köziil bemutatjuk a következő kettőt. Az első híven
adja vissza a magyar szöveget, a másik átalakítja. A zsargonszavakat a kiejtés szerint írtuk le.

1.
Sárga csikó, sárga csengő rajta .
A z én rózsám hej ! de nagyon árva.
N em sokáig lesz már árva :
Szüret után én leszek a párja.
Gelb Fillele, gelbe Glecklech
D ész Mádl iz e J ószem, nebech.
Nis t lang werd zi zaj n e Jószem
N óch de W ájnléz wer ich znj n ih r Ohós:>:en.
::?.

Komámasszony, ne mondja meg az uramnak
Hogy eladtam a kakasom a zsidónak.
l;[a megtudja, jól megver,
Ugy köszönt majd jó reggel.
Komámasszony.
Balbószlében, thün ze majo Món nist zógeu
Dasz ech ho verkáf't den Genzekrógen
\V enn er frégt, gebn ze Tsüwe keck,
Dasz der Kélev hot e wek - e wek getrógen.

t! l

ZSIDÓ KOZl\10ND.AHOK.
A l{övetkező két közmondásgyüjteményt. az egyiket magyar
nyelven, a másikat ném et-zsidó zsargonban adjuk. E mutatványok nem nyujtják a zsidó népböl cseség javát - a gyüjtt'ík
úgy állították össze, a mint eszükb e jutott. mi pedig szándékosan 11em rostáltuk meg - de ép P:t:ért alkalmasak képet
adni a népies gondolkozásról és beszédmódróL Igy egymás
rriellé állítva, azt is mutatják hogy a zsargon mondásai egészen
jól festenek, ha magyar ruhában és kifésülve jelennek meg nz
olvasó előtt. Meg kell még jegyeznünk, hogy az első czikk
hosszu évek óta hever szerkesztőségünknél és szerzőjének
nevét nem tudjuk.
L
Közmondások a zsidó zsargon ból.

l. Hol ] sten kitűzi a czégért, ott korcsma van.
(A testben hibás ember lelke se ép).
2. A ki nekem rosszat kiván. annak legyen egy szeme
és egy gyermeke.
3. Mesterség - herczegség.
4. Kis gyermekek. kis bajok. - nagy gyermekek, nagy
bajok.

5. Ha a gazdagnak nincs pénze, inségben él a szegény.
6. Egész éven át részeg, - farsangban jó:mu.
7. Tetü is jobb a káposztában. mint semmilyen hús.
8. Az igazi szegénység nem Istentől jő.
9. Isten mentsen keresztény kéz- és zsidó fe,itől.
10. A mely krajczár disznó:>:síros, az kóser.
(Zsidópénzen nincs áldás).
ll. Rossz szombat jó Yasárnapot hoz.
(Vigasz.)
12. Nagyon is szép a menya szony.
(:\fás kifogást nem talál).
13. Ne egyél kuglit, nem kell pálinka.
(Kugli nehéz tésztaféle s:t:om b:.ti eledel).
14. Arany kocsi mellett. arany ~zeget lelhets;.
15. Kóser fazék meg kóser főz6kanál
kósPJ'.
M.IGYAn-'l.smú RzF.MT.e. 1'901. l. lo'üu:1.

(Az egymáshoz ilWk könnyen párosulnak ).
l li . A legrosszabb út a szabában van.
ll. A mig élünk, nem szabad,
ha meghaltunk, nem
tudunk beszélni.
18. Szegény embertől kölcsönt,
csunya leánytól csókat
nr kérj!
19. Az anya. meg a koldus, meg a kántor akkor is
énekel, ha búbánat ostromolja a szivét.
:W. Nászhozomány, vagy örökség fejében nyert pénz, nem
tesz .i ót.
21. Inkább tarthat el egy apa tíz gyermeket, mint tíz
gyermek egy atyát.
22. Add kölcsön férjedet, - te pedig nélkülözzed.
(l\Iásuak adja, mire magának is szüksége van).
23. A ki koldulásban egy pár csizmát eltépett, az nem
hagyhatja többé.
24. Tolvajon ég a kalapocska.
(Nyugtalan).
25. Isten magasan ül és mélyre tekint.
26. A szegénység verekedik a házban.
27. A mit szeretnénk valóban, arról álmodunk ágyunk ban.
28. Jliről álmodik a lud? Kukoriczáról.
29. Ha két halott járja, ki dob a tányérukba?
30. Ki községét és családját ócsárolja, saját gonoszságát
elárulja.
:31. Isten is nevet, ha szegény adakozik.
32. Minden szegény embernek jó a szive.
33'. Kenyér kedvéért Pistával is kell tánczolni
::14. Áldott a kéz, mely önmaga vegzi ki a ma~a részét.
35. Mig test és lélek együtt van, nem szabad elveszteni
a reményt.
36. Hol a fejnek kell megnyugodnia, oda viszik az embert
lábai.
(Talmudi mondás).
37. Kölcsönadás -

Istenáldás.

38. Kölcsönt ~enni »huj«, - kölcsönt fizetni »juj!«
39. Ha halotti ruhát
árulnék , nem haln"" meg sen k.1.
.
40. As~zony tanacsát meghallgatni és nem követni
bölesesség.

41. .) o bban szeretem a bölr·s ar czul csapá-,át. mint a biJluud
esókját.
42. Engem ne dorgálj, - belőlem nem lesz emmi.
43. Szegény embernek alsóval kell ütni.
44. Zsidónál drága az élet, olcsó a hal:il. - kereszténynél
olcsó az élet, drága a halál.
45. Sovány pap és kövér rabbiban nincs köszönet.
46. Zsidónak és kecskének sohasem elég.
47. Az arcz áruló.
48. Akkor örül a púpos, ha nagyobb k1növést lát.
49. Sebes keeskére másznak a legyek.
(A szegényt az ág is hrízza.)
i50. A milyen az ember. a ~zerint sütik a burstlit.
51. Inkább kenyere volna nadrágra.
(Nincs szeg a falban. melyre hiányzó subáját akaszthatná.)
52. Mit használ. ha ökröt adnak egy garasért. ha nines
garas.
53. Más bőréből könnyü szíjakat vágni.
i54. Jó férjnek nem kell,- ros:>z férjnek nem használ levél.
55. Ha felfordul a szekér. sok a kerék.
i56. Ha a tolvaj nem lophat. azt mondja. ott felejtett
valamit.
5 7. Azt sem tudja. zöld esernyőnek milyen a színe.
58. Többe kerül a leves. mint a hús.
i59. A legjobb vigasz. mit önmagából merít az ember.
60 Zsidónak jó bőjtje és szép temetése lehet.
rn. Isten is úgY tesz. miut a paraszternber: ha n~hány
forintja van, marhákba fekteti.
(Bolondra száll a füst.)
l:i2. Hn Isten valakit meg akar Yerni. előbb az esét
veszi el.
6:1. Inkább két leánr. mint 10 fiu.
l:i4. Örömben. gyászban, emberekre szorulunk.
65. Én is nevetnék ha nem enYém volna a bolond.
l:i6. Ez a szemét erre a lap<itra:
(Méltók egymáshoz.)
67. Minden bögre megtalálja fedelét.
t:i8. 'l'égy a kuty:íval jót: ugat.
t:i9. Öregneknemond: ~feküdj le•.- fiatalnak: •kelj fel '•
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10. A gyomor ua k jó pl:í nétlija va n.

71. Paradicsom alma sát orot; ü nn ep utá n.
\ Eső u t án k öpönyeg) .

72. H azugn ak jó emlékczíít eh e tségre van szi.ikségc.
73. Z sidó a pillantásúval lő és gondolatival verekedik.
74. I st ent megcsalhatod, - engem nem.
(Álszen t eskedohöz.)
75. Örömben - btí-bánatban enni kell.
16. Herslinek legyen kése!
77. Részeg feleség angyal az ágyban.
78. Ki az első gyászt meg nem tartja, - megtartja majd
a

következőt.

(Kegyelet az elhunyt iránt).

II.
Jüdische Sprichwörter.

l. Ein arrner Mensch lebt herrlich : jeden Tag frisches
Brot (weil er auf einmal nicht mehr Vo1Tath kaufen kann)
und j eden Schabbes eine neue Hosen (weil er si ch für das
wenige Geld nur eine solebe kaufen kann. die nicht lauger
als eine \\o ch e aus halt). V gl. »Var Dal es weiss Brot«.
2. Er hat Masel wie ein Goi.
3. Er hat noch nicht die mn~ geküsst. = Die Sache
ist noch nicht zu En de. (V or J abren kommentirte man noch
~m Cheder den Vers 1. B. M. 25, 24 folgendermassen:
"'N'1 er hat gegessen und sich nicht gewaschen, l1lt''1 er hat
getrunken und keine rt~:;p gemacht, op•1 er ist aufgestanden
und hat nicht gebens0ht, jS'i er ist weggegangen und hat
rtm~

geküsst.)
4. So lange liegt de?" Bauer bei der Biüterin, bis sie
eine rtll, bekommen ( = gleichgesinnt werden).
5. Ganz Jahr "'1~lt' Purim nüchtern.
6. Ptwirn ist alles frei; nach Purim weiss man dennoch,
wet' der c•:o l11i)) war.
7. A Chasso1·en {)1":0n) die KaU e is zu schö n.
8. Zum newT kann man ihn brauchen.
9. Man sieht nicht auf den Rund, sondeTn auf den
dAm er angehört.
keine

GALGÓCZI

"\BRAIT Á.)!.

10. Ohne Geld kein Chassene ( = Ohne Geld kein paternoster).
11. Essrogim nach rmo ( = Eső után köpenyeg).
12. E Hekele (Hakchen) zur Schübetze (Mantel).
l 3. A jiclische Szimche darf nicht voll sein ( = ungetrübt, vollkommen).
14. W erd alt w ie a Küh,
Lernst immer etwas zi.i.
15. Spanade mit Csinalkes,

Batter fuhren auf die Ra.scheschankes.
(So hörte ich's von Bachurim aus der Cmgegend von Deés.
So ruft man den Dorfleuten zu, die an elen hohen Feiertagen
in die Staclt zu fahren kommen.)
16. Von e Chasir·lwar kann men kein Streimelnw.chen.
(V on Gemeinern stammt nicht Ed les ab.)
17. Wen n men is broiges mit dem Cha-Ben, .~pringt man
nicht auf sein Kedüscheh. (Den Hass konsequent bethü.tigt.)
18. Dem Kntsche1· :'!S)lJ '?))::! Lehoches (ztmt TTotz) geht
man Ztf Fuss. (Den Trotz ausführen, und wenn man auch

seJber Selladen erleidet.)
19. Alle Lad af Tiischene. ([n clieser Gegend oft gebraucht. Beclentung unbekannt.)
20. Neben e golden \Yi.i.gele finclt man e golden Xügele
21. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. (Wahrscheinlich auch in anderen Sprachen.)
22. Fall am Rücken und schlog dit· ein A.ttg hemus.
23. Tewess (n:lto) hat gesogt zu to:llt': \Vilre ich so stark
w1e du, hatt' ich lassen erfrim·en das Kalb in der Kuh.
24. An e Szocl (,10) is ka Brocheh.
25. Zu Leid und zu F1·eid brancht man

(theilnehmencle Herzen).
HaneHungen i''~·)

~Venschen

(Auch zur Yerrichtung religiöser

26. Maul schweiq, ich gebe dir zu essen.

27. Dreimal is Jüdenge1·echt.
28. Hoide Küsch, Zworech8ack (?). (Wie kommen die

R.üben in den Sack hinein ?)
29. A Todten darf man clie Worlieit nachsogen.
30. Zu ,gut is ha/b narrisch.
31. ltfeldt man den E'sel ..<teht er vm· der Thiir. (Jijmlítstl

,, l J,r,Ú< ' 7. 1
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a farkast. kerted alatt .rí r. Den Teufel an die " ' and ma len.
- Az ördögöt falra fes t eni.)
3:J. Das unseligRt c (um·eine im Hause und in der Wirt~rhaft) \Yeib ist im Kindbett selig. (Zur Unzeit die Wirt-

schaftlirhk cit bezcugen.)
:{ :l. \\'en u man Ohazcr ess t, solrs eiuem vom ~chnabel
I.Jl'l'rtbrinuen. (\\'enn ich sch on et was U nrechtes tim, so ll es
fiir diP Mühe stehen.)

A :NmT is ii Gfn.r (böses Verhiingniss).
:Hí. Ra Wolf isst sein Welfele (Wölflein) a~t(
36. A J id und e Gas rGa is) haben nie genu,q.
37. Af a nwdige (wurmk?-iechende) Gas setzen sich alle
:{4.

Pliegen.

A .1l1ntte1· is nur a Maulvolt, a Weib is a Bettvoll.
Pattern (i1i0~) is alles Geld werth.
40. De1· mchte Dalles lcommt nicht von Gott .
..j. J • Gam sü letojweh (1i o' mm).
42. Eiuem entwöhnten ~iiugliug: Man hat dú· die Parnossoh (Nahnm,gszweigJ weqgenommen, armes Schafchen .
38.

:~9 .

..j.:L Es is ka Róeh (Unglüclc). wo nicht attcha Tawveh
(G l iick) dabe i is.
44. Wenn man brancht den Gane{, nimmt man ihn
1·on cle1· Telfjeh (Galgen) hemb.

45. Wenn ein Gehangter in de?· Mischpocheh ~s. solT
man n1cht sagen: hüng' mi1· den Rock auf.
46. Koheles in seiner· Zeit l
4 7. "&ieúer von a Clwche111 e Patsch ( Backenstreich).
11'1C VOll li Nm-r-en e Kiisch.
48. E Patsch hebt man "'ich auf.
-Hl. Giften wie ein Morenu.
50. lvfen soll die :1;:1S mekadesch 15 ein, wenn Sle
· steht.
:11. :1lllt' ··n heisst attch gelebt.
:i 2. Am Ganef brennt das Hitel r Huti.
5~. Viel lvfeloches, wenig B 1·óches (= Ki sokba kap,
keveset végez).
. . _ 54. Gott soll mich nur hiten vor Sche!.·e?· Bilbel
.,,::1':-:: (falsche Anklage).
=
.)5. Nur- nicht in Gojims Hiinde fallen .'

,ptt•
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Fí6. Kleine Kinder kleine Sorgen, gross~ Kinder gros.<P

Sorgen.

57. Meschüge. metoref, ~10iö

oSwS

':l.

(Etwas (1 nbegreif-

liches bezeichnen.)
58. Nje ganvaj, nje fastaj. (Sündige nicht. braueb~t
kcine Sühne dir aufzuerlegen.)
59. Eil' nicht so zu ,.,S,:l:-1, es kann dir 'mal noch gut
kommen. (Stichelei beim Ausgang des Sabbath. diesen nicht
trüher als nöthig eintreten zu lassen, da die Bösewichter beim
Ausgang des Sabbath wieder in das Fegefeuer (o1:',1'l) sich
hegeben müssen. von weleber Pein sie Samstag befreit sind.
60. Purim is a :.Meg«, Pessach is ü :o:;\Iuss«. (Purimgelage mag sein und auch nicht, aber Pessach muss rnan
Mazzes u. n. m. haben.)

Lipótvár.

G.AY.GÓCZl ÁBRAHÁM.

I H()DAIA>M.
XAUY HÉBEH SZÓTÁR.
(Beo Jl'hurla E.. ji~~ hebriiisebes Wörterbuch. l. Heft. 18. és :36. lap. 40.
Jen!Zsálem, 1900. Kapható dr. Steinnál, Jaffa.)

.J lust hagyta el a sajtót Ben .T ehuda úr nagyszabásu
szótárának első füzde. mely sok évi szorgalmas gyüjtésnek
a gyümölcse. f;j míí feladata a jelenkor egyik szükségét kielégítPui: lPhPtővé tenni azoknak, kik a szent nyelven beszélnek
é!'. ir·nak, hogy a modPm fogalmakat héber mezbc öltöztessék.
~ evr>zete<;cn Pale>;ztinában, hol héber nyelven érintkezik a
nyugati és keleti zsidóság, régóta érzik ilyen szótárnak iliányát.
Ezt a hiányt a pS~ pótolni akarja. B. ,J. úr tehát n em annyira
nyclvössze!Jasoulító tanulrnáuyokat akar feltüntetni, mint inkább
H ltéhert magával a héberrel kibővíteni és gazdagítani. Erre
a czéh·a felhasználja a szerző első sorban az egész héber
irodalmat egészen a jelenkorig, nem m ellőzvén egyikét sem
a költőlm ek vagy gondolkodóknak, kik héberül irtak, mely
gondos és l!i'lkiism er etes átkutatás valóban bámulatot gerjes7.tő
:1nyngot nyujtott erre a ezélra. Másodsorban gazdagítja a
nyelvet új képzések által. Némely IÍj képzés, melyek B. J.·tól
veszik err>rletüket, már általánosan polgárjogot nyertek. A fáradság. melyre szerző 1állalkozott. nem ki esinyl endő, de az eredmény. melyet elért, rnL~g is jutalmazta gazdagon. )f ár az első
fiiz et bőségese n nyujt LÍj anyagot, noha a lexikonnak ez csak
kis r észe', a 3fi oldalra terj edö füzet nem ér tovább mint
N-tól ••;J.N c·~ikk~g. A~ ehő l~ uld~lt ugyanis az előszó fogl~lja el.
De bamuly SZll esen JSmerJük el B. J. pSb-jának azt az
él'té~{ét, a rnclyre ig~~~t tart, még sem kimélhetjük meg attól
a vadtól. hogy sok foloslogest vdt föl. A gyakol'lati használatra nézve, a melyet B. J. első sorban tart szem előtt teljPs<>n föHh;legesek, vagy lf'galább nag)' részben
·
' t k
.
· . , azon .Jegyzr e .

melyek a hely tf•temes részét p]foglalják. Terjedelme,;ebhé
te 5 zik a munkát és drágábbá, de hogy értékesebbé-e. ez még
kérdéses. ~finek ezen szavak o·S~ lt'"'i~ minde11 jegyzet Pllltt.
melyPk oldalonként 6-8-szor ismétlödnek?
És most egynéhány pontatlanság. Ezt az írásmódot CNf'•
( f:losea 1 O, 14) N-al, eredetinek tekinti B. J. (l b). mig a
kámeczczPl ellátottat későbbinek. De vajjon későbben lett-e
irva op1 (D t. 3 J , 16 ). mint Hosea? Valóságban pedig az irásrnód H oseában nem egyéb mint szyr befolyá~<. a mely nyelvben.
mint Í5mPretes, :tz n: tövek az impf-ba11 N-t vesznek fel.
S1:1N (H. L) l'zikknél Dániel 8, 2-re kellett voln fl utalni.
.
.
B. J . : •:"\'"•··~
••• .•
~;;JN czíkkhez Pzt .Jegyz t mPg
-;,- ".. i.,· .. •~ .,
'-'·i'"MN.'i m;nt•Sn ·NW:l NS1. azonban n·w 1;'N •;·~o~· NS. ez a I!Yök
megvan az arabsban, az ~Ub!-ban, mint ezt kimutatta Barth.
Etymologische Studien .... Heilage zurn Jahresbericht des
Berliner Rabbiner&eminars. 1891-92, l. lap.
)':lN (25. l.) szónál rá kellett volna utalni T argum
Unkelosz ed. Berliner X um. :3 1, 22-rfi', hol [:li! olvasat Yan.
Il ven és hasonló hibák azonban könnyen belyreigazíthatók
rész. ben" a pótjegyzetek ben. részben a következő fü7.etekben:
semmiképen sem arán~'osak azon előnyökkel. melyekkel a. ·~';l~
rlicsekedhetik.
A mű. mely J negyedrét kötetre mn tenezve. 3--J.
ivnyi füzetekben fog megjelenni. Egy bizottság. melynek élén
Stein dr. .J affában áll, hi7.tosítékot nyujt arra, hogy a m íí
szabályosan és pontosan fog megjelenni. Az egész mű ára
100 fres , 2 kötet 50 és egy kötet 25 frcs. Részletes vagy
teljes előfizetések az utóbbihoz intézcndők.
A mü kiállítása díszes és bizonyára nem fogják a héber
nyeh· barátai elmulasztani az előfizetést. mely a munka megjPlenését előmozdítja.
.Jentzsálem.
DR. G RüxauT Lü .i.n.

UWDALMI SZEMLE.
A sok zsidó kalendárium közül kiválik a ~ Jüdischer
Volks·und Hauskalender« (Bm·oszlól. melyet Dr. Brann M ..
boroszlói szemináriumi professzor nel ki és a melyből már a
48. évfolyam jár,ia. A kalendáriumi ré~z a lf>gjohb e nemhf>IJ.
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mintbog,,· a kiadó e turl;\ságnak nagvmestere . r· gy látjuk.
hogy e tekintetben ez a naptár a leggazdagabb és legiigyesebb
mlamcnnyi társa kiizött. Az irodalmi rész szintén kiváló, habár
csak hat czikk van benne. Első helyen áll az a beszéd, melyet
l h-. Roseuthai boldogult Kaufmann Dávid sirköve leleplezésénél 1900. juu. 24-én Bmlapesten tartott és a mely olvasva is
mél.' benyomást tesz, ha nem is olyant. mint a hatalmas
szónok előa<lásában. Mélven járó czikket irt Brann e czimen:
»Das deutsche J udenthum ali der \Vende des J ahrhunderts~.
A kiYáló gondolkozó a jövőt nem látja sötétnek és a rra buz<lítja a német hitrokonokat. hogy a társadalmi és ga zdasági
ellenségek ellen tartsanak össze és az er edmény megnyugtató
lesz. A 3. czikk a német birodalom iskoláiról (nem éppen zsidó)
szól. A. 4 .. mely zsidók szolgálatait a boroszló császári pósta
körül rajzolja. a 18. század első felével foglalkozik . Az .;!j,
adalék Steinschneider M. tollából ered és tárgya .Tako b
ibn Killis. ki a 10. század J. felében egyiptomi nagyvezír volt.
Az arabs történetirók Jeirásából látni, hogy igen okos és
ravasz ember >olt. Már mint zsidó tekintélyes állást foglalt el.
de később az iszlámra tért át. Az utolsó czikk szerzője Treitel
R. kis ügyes elbeszélést irt »Alles íür den Glauben • felirattal.
A történet szinhelye a hajdani hatalmas Lengyelország.

*
Változatos a czionisták naptára »Jüdischer Volkskalend~r <' (Lipcse 1900. ára :~o kr), a mely nem áll kevesebből,
~mt 21 c~i~kből .és ve~·sből, melyek a czionisták ügyét kiváJoan . szolgalJák.
Kremel1ük a következőket·· Thon O., J"U d'!SC]lel·
.
PartJkulansmus; Loeve A., Kaukasus-Juden: J1.otzkin L ' Eine
F.ah~·t nach G~lilna. Hogy a czionismus rr:ily lelkesedé~t önt
h~ve1be. mutatJa sok verselője. »Den Tauflingen in's Gesicht«
hsse erős a végén. ele reális jellemzés.

*
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jüdiscben f:lpitals in Wien und seine W andlungen sei t dem
.:\Iittelalter. Dr. Kisch A., Das .Meiselbannrr in Prag: Singe1·
J ., Marcello Benedetto: Der Religionsunterricht.

*
Steinschneider M., a z.sidó tudósok nestora, 84 éves kora
dal:zára eleven munkásságot fejt ki és még felolvasásokat is
tart. Ily felolvasás volt az a kis füzet. a mely »D er Aberglaube« ez. alatt az imént jelent meg (H amb urg. 1900 .). St.
szell emesen fejtegeti a balhit mivoltát ,történeti példák, az
összehasonlítás és a nyehészet alapján. Erdekes példákat hoz
fel a középkorból és néhány irodalmi utalást is ad. Minthogy
St. az általá nos babonáról szól, kevés zsidó példát hoz fel.
rle a kabbalát a babonához számítja. A sorsolás. nézetünk
szerint, ereeletileg tisztán istenítélet volt. min St. kételkedni
látszik . .Az amerikai és talán más párbajok sem egyebek a
középkori istenítéletek maradványaináL

*

D1·. Hilp1·echt, a P ennsylvania-egyetem professzora. ki
e lőször szervezett évekkel eze lőtt a merikai cxpediciót, hogy
az ókori történet két nagy birodalmában, Assyriában és Babyloniában, ásatásokat rendezzen. kiváló érdemeket szerzett az
assyorologia körül, dúsgazdag anyagat viYén téglákon Amerikába. Legújabb referátumában ~ippurban talált T erracottavázáki·ól beszél. melyekeu héber feliratok vannak. a mel,vek
démonííző formulák és állítólag a fogságba került zsidóktól
sz:oí.nnaznak. kik Ezra-Nehernia idején nem tértek vissza. Ily
vá;:ák aram felirattal már ismeretesek. ezek eredetét a talmnd
utáni korszakba helyezik. Mindamel!ett a priori valós:r.inünek
tartjuk, hogy :íOO-ban n.nte is ;;zokásosak voltak ilyen feliratok
a zsi óknál.

*

Kohut Adolf, termékeny iró, megírta a német zsidók
történetét. a melyet Kntschmann Th. illustráeziókkal látott el
(Gesc:hichte der deutschen J n deu. Berli u 1900 J ,ss a me ly
füzetekben jelenik meg. A. német zsidók alatt nemcsak a
mostani német birodalom. hanem Aus7.tria. :.\f ag~-arortizá~.
Nva.jcz és részben Leng,,·elország zsidó lakosságát is érti.
Az rlöttünk fekvő füzet kiállitása fény(";. R képek l'g~ része
régi kéziratok ból mn ki vére és ':ll 6ball gyönyörüek. :\f eg-
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ható kép : a házasságkötés (Hí. századból) a sár?afolttal a
vőleg ény mellén: nag~·on szép »a szombat este « 1s, a mely
Oppenheim ~f. hires képei kö r.i.il vétetett. A.z initialék szintén
~ikerültek. Reméljük. hogy a sziiveg is népszeri.isége mellett
alapos tanulmányokon fog felépülni, akkor oly mü fog létesülni, a mely a zsidótörténet irodalmában eddig még nem volt.

*

Friedlander l\1.. ki az utóbbi években két iratot tett
kiizzé. melyek a hellenista zsidósággal foglalkoznak, »Der
vorcbristliche jüdische Guosticismus« müvében azt vitatta,
hogy a talmudban előforduló Minim nem a zsidó-keresztények,
hanem a gnostikusok. Akkoriban Eaeherrel egy kis vitája is
támadt. Ujabban (Oesterreichische IYochenschrift 44. szám)
uj ból felveszi a thémát és bizonyitani iparkodik, hogy a talmudisták és a régi egyházatyák ugyanazon heretikusok ellen küzdenek. A. párhuzamok a talmud és Irenüus egy-két helye között
tényleg meglepőek. Kétségtelen, hogy r~ némel~· helyen nem
keresztényre, de ép oly kétségtelen, hogy más helyeken keresztényekre vonatkozik. Friedlander azt állítja, hogy a C'j'~,, n~,:l
nem a keresztények ellen irán~ ul, kik az első században
figyelemre alig méltatott belső szektát alkottak, hanem a
gnosztikusok ellen, kik teosophiai speculatiókkal és a tóra
törvényeinek kigunyolásá l' al a vallást végromlással fenyegették.
Dr. \Y einstein, ki a minimről egész munkát irt, a melyből F.
czikkéhez az anyagot meritette, u~yancsak az Oest. W ochenscbr.-ban polernisai F-el, és a régi nézet mellett érvel.

*
Halberstam L S, a hímeves magántudós fölött l 900.
márczius 26-án tartott gy(tszbeszMek. számszerint 5, egy füzetben összegyűjtve láttak napvilágot rGrabreden, ,qehalten beim
Leichenbe,qdngni.sse des Her1·n I S. Halberstam in Bieliti'.
Wien 1900). A beszédek Dr. Steiner ~L Dr. Horovitz R.,
boroszlói tanár, Dr. Glaser, Dr. Giiuzig és Dr. Dobschütztól
származnak. E méltó beszédek hű képet rajzolnak az elhunyt
nagy tudósról és megtudjuk belőlük, hogy Halberstamban az
ember még kiválóbb
volt ro int a tudós. Ilyen
f'er·:6 a{,
1 f"a.J·d",
.
c•
lom, ma m1~r csak f~ lengyel hitrokonok között teremnek.
A. biclitzi hitközség ~ HalherstaJU-könyvtárt« létesít.

SZ!· MU.

Mindenki tudja, hogy az antisemitismus nem maga a
betegség, hanem csak symptomája. Sokakat a haszontalanság
kerget a xsid.ófaláshoz, de van elég, kiket az éhség hajt.
Rietschel S. azt írja (Deutsch e Litteraturzeitung, l 900. évf.,
2930.): »Roll te es t:. R ein Zufall sein. d::tss die erste gro e
.Tudenverfolgung, an der sich nicht n ur die Kreuzfahrer. sondern auch die deutschen Bürger betbeiligten. in das furchtbare Hungerj:üu 1146 fallt. « Cw·schmann l!'. » Hungersnőthe
im Mittelalter « ez. könyvét a zsidóüldözések szempontjából
érdemes volna feldolgozni. habár csak R-13. századra vonatkozik.

*
.Mikor a ».Magdeburger \'iT ochenscbrift« megszünt, melléklete a ».Ti.idisches Litteratur-Blatt.: szintén megszünt. Egy
ideig Dr. Caro lembergi rabbi próbálkozott vele, de részvétlenség folytán csakhamar abb11. kellett hagyniH. -:\Iost ismét
Dr. Habmer, magdeburgi rabbi, ki megalapította, adja ki,
havonként egyszer egy ivnyi tartalommal. Ismertetéseken kivül
önálló értekezéseket is ad, melyek a rendelkezésre álló szük
tér javarészét lefoglalják. Czélszerűbb volna. ha csakis birálatokra szorítlwznék. akkor oly feladatot szolgálna, a melynek
ily mértékben nincs külön organuma, mert a »Hebrihsche
Bibliograpbie« terjedelmesebb programroot tiízött maga elé.
A. jelzett alakban a . »Monatsscbrift« alkalmas kiegészítöjt:>
lenne. A kiadó S. Cronbacb Berlin \\' i'i7. és uz előfizetési
összeg 4 miírka egy évre.

*
Dr. Koenigsbet·ger B., plescheni rabbi. ki már egy évtized
előtt próbálkozott egy zsidó lap alapításávaL most »J escburuu «
név alatt hetilapot indit, melyből az első (januári) számot
már közrebocsájtotta. Az uj organum a zsidóság szellemi és
társadalmi érdekeit kivánja szolgálni konzervativ alapon. de
a munkatársaknak bizonyos mértékig szabadságot eu~eu. A.z
előttünk fekv(í octaY füzet igen változatos és a szerkesztő
elevenségére vall. A programm igen terjedelmes, felöleli nem·
csak a német, hanem az egész zsidóság iigyeit. Külföhlieknek
az előfizetési összeg negyedévenként :l korona. A. lapot illető
minden kiilclemén) Dr. K. B. rabbinak Pleschen (Porm;zor:;zág)
czímzendő. A lelkes szerkesztőnek "ok szerenc~ét kivánunk

*
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Luzzatto Sámuel Dávid 1OU-ik születésnapjára emlékkönylet adott ki a német zsidó irodalmi é:; történelmi társaágak szövetkezete (Samuel David Lttzzatto. ]iin Gedenkbuch
zum J OU. Geburtstage. B e1·lin, 1900), melyben a következő
czikkek olvashatók : l. Dr. S. Bernfeld, Samuel David Luzzattu. Ein Lebensbild. II. Dr. M. B1•ann, Die Familie Luzzatto.
UI. Dr. Philipp B?och, Luzzatto als Religionsphilosoph. IV.
D1-. A. Berliner, S. D. L.s exegetische Thatigkeit. Y. Dr. M.
Kayserlin,~;, S. D. L. als Litterarhistoriker. Vl. Prof. D 1·.
W: Bacher·. Zur Charakterisbk S. D. L.'s. VII. H. Hi1·schberg, Poetische Uebertragungen. Felette érdekes Ph. Bloch
czikke. ki oly oldalról mutatja be Luzzattot, a m elyről Olaszországon kívül kevesen ismerik.

*

A papyrusok, mPlyek egymásután kerülnek napfényre,
zsidó szempontból is igen fontosak, miről következő számunkhan még szálunk. .J elenleg csak egy kiaclványra utalunk.
Greenfell and H unt : The Amherst Papyri. Part I: The
ascension of Isaiah, and other tbeo!ogicul fragments (London,
l 900). Ebből az apokryph könyvből ismeretes volt eddig az
aethiops és az ólatin (töredékes) fordítás. Az uj görög szöveg,
a mely nem adja az egész könpet. a fordítások hűsége és
megbizhatósága mellett tanuskodik. Harnack A. »Zu den
Amherst-Papyri « czímií. értekezrsében (Sitzungsbericbte d. k. pr.
~kademie d. W. zu Berlin, l 900. XVIII.) felvilágosító meg.Jegyzéseket fűz e kiadványhoz. A »többi theológiai fragmentumok« főképen részletek a görög zsoltárfordításbóL Talán
előkerülnek még héber szövegek is a 4. és 5. századból.

*
Schlatter A. :.Israels Geschichte von Alexander dem
Grossen bis Hadrian« (Calw et Stuttgart, 1901) 328 kis octav
laporr mondja el az említett nagyfontosságu korszak történetét.
Czélja az, hogy megrajzolja a kereszténység keletkezésének
keretét és alapját. Szerző e korszak felvilágosításához már
több monographiával járult hozzá és a rabbinikus forrásokat
is.. f~lb~sználja., kis~b~-nagyobb szerencsével. Munkája a müvelt
kozonseg
de azért for 1·a'stanulm,auyo k on nyug. , .. szamara Irodott,
.
szik es tobb eredeti gondolatot találunk benne Ré 1 t ·
,
, - f
· k
·
sz e es IsmeitetesPt eutartJU magunknak.

}J~·. Kun·ein ..l .. teplitzi rabbi. a csehurbzáp esemí-ny..J,
hatása alatt a következő iratot tette közzé: :. Brauchen uiP
J uelen ChristenbJut ?~ (Prag, 1900). me ly ben a zsidó "Vall:í,;
és a történet alapján bizonyítja ennek a pokoli ddnak alaptalanságát. Mint tudva van, ezt a dllat elü~zör a rómaiak
emelték a keresztények ellen, talán az tuvacsora e szn.Yaitól:
»Ez az én testem és vérem« félrevezetve. ~z. (:JO. lap) említi
az 1830-iki nagy-kállói vén-ádat, miclc'ín a 113 éve~ Fitieht
halálra ítélték, ele az eltünt pamsztfiu az itélet végrehajt:ísa
előtt megkerült. Ujabbarr egP~z C'Somó vérd dat produkáltak.
~em a zsidóknak, hanem a zsidófalóknak kell a keresztéu1·
vér. Az iratot néhány keresztéu,1· tanuság a 1én áll ellen,
pápai hullák stb., zárja he. .dz irat jcí, de a zsi dógyülöld
nem keres igazságot.

*

Luncz A. Jf. előnyösen ismert héber naptáraihoz az idei
méltóan sorakozik. A szent fölelet érintő eseményekríí\ a lefolyt
évben érdekes ismertetést ad és a <;zépiroclalmi rész. ver-; é»
próza, szintén sikerül t. A legfontosabb azon ban a jeruzsálemi
főrabbi önéletrajza és emlékezései. Eljasar I. S .. ki most 81
éves, sok érdekes dolgot tud elmondani. A kiadó Rch,larz
Józsefnek. a Tebuóth Haárecz szerzí.íjének. életraj zá t adja.
A nevezett müvet a mnlt évben értéke;, javitíÍsokkal adta ki.
Megemlítjük még. hogy a mult évben a "zent föltliin sajtó alól
kikerült müvek listáját is összeállította és régebbi kiadványokból is olyanokat. melyeket Plőző naptáraiban még nem említdt. A naptár, valamint a »J ernsalajim « ez. folyóirat és núnden palesztinai kiadvány kapható a támogatást érdemlő jeles
tudósnl\J, kinek czime: A. ::\J. Luncz, .Ternsal em. A miívt>k
olcsók.

*
Mür 189fi-ben jelent meg, de csak most került kezeinkbe
Ryle H E. műve: The Canon of the Old Testament (Londou,
1895.), a mely olyan fajta muuka, wint a BuhlP. Nem utolst)
előnyei a függelékek, melyekben ~'gyebek kiizt a ktiuonra vouatkazó főbb értesítéseket és adatokat eredetiLen nyomutja le.
Ryle a legszélesebb alapou tárgyalja a kérdé~t é~ mííve f'UilPk
megfelelőleg elég terjedelmes
t; lap).
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ORRZAGVILÁ G.
AZ AMERIKAI ZSIDÓS.ÁG.

I.
Általános állapotok.

1\fig a világ jelentékeny részének balhite és az állítólagos keresztény szell ernnek tévelygése a zsidókat csak mint
elnyomandó. hányt-vetett és a legjobb esetben közgazdasági,
ipari és kereskedelmi érdekből marasztott és eltürt, szükséges
és nem ritkán nélkülözhetlen nehézségnek szokta tekinteni,
addig az északamerikai Egyesült-Államokban uralkodó tökéletes polgári és vallási szabadság és egyenlőségen szárnyaló
vezérl ő közszellem mellett aféle középkori zsidóellenes, házsár·
tos, patvaros, garázda és záclor mozgalmaknak fékezésére már
azért sincs szükség. mert a nép általános: mélyen és hatalmasan kifejlett szabadság-, jog- és igazságérzete az olyan
pokoli szüleményt már legelső megjelenése alkalmával rögtön
megtörné és megsemmisítené. Ennek következtében a zsidóság
itt Amerikában teljes bizalommal elmélkedik az idők folyásán,
az események áradásán és a korszellem özönlésén.
Őskori elszéledése óta nem tapasztalt a zsidó nép oly
tüneményt, mint a rninövel itt áll szemben. A sok tévut
daczára. melyeknek bizonyos veszélyes irányai elburkolhatlanok,
de mélyeknek az itteni gyors átmeneti állapotokba 11 minden
felekezet többé-kevésbbé ki van téve. a zsidók fogékonysága,
erélye és állhatatosság~ tökéletesen megfelelő hatáskört talál
a legmagasabb és legkülönbözőbb törekvésekre, melyek közül
legszembetündbb a földmivelé~. Ez időszerint c:supán az északkeleti (ugynevezett Uj-Anglia) hat államban máris hatszáz
zs~d6 gazdaság van és mig a középállamokban a new-jersey-i
z~ndó gyarmato_sok bn~~ó munkálkodását máris szép siker
koronázza, add1g a. deh államokban külo" 110..
M'lSSlSSlppl.
· · ·
. .
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Loms1ana e<> Texasban es elszórva itt ott
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távoli 11yugato1J. több száz kisebb-nagyobb. köztük uem csekély
számu majorságok. minta.gazdaRágok. narancsligetek pamut-.
czukornád- és szőldgazdászn.tok z..,idók tnlajdonábaJJ c;zépen
,·irágoznnk.
ll.
Az amerikai zsidók száma.

Az északamerikai E.- Államokban volt z~ idó: J K1H-ban
3000 lélek, J 82(1-ban liOOO. l 84-0-b en l.i,OOO, Hl-IB-ba.n 50,000,
1880-ban :230,000, 1888-ban 400,000, 1897-ben 037 .000. 18q!l
végén l.0-1 :1,000 lélek.
Az egyes állctmolc zsidó polgárai : A labama fiOOO lélek.
Arizona 2000. Arkansas 4-000, California 3.),000. Colorado
10.500, Connecticut 6000, X ord és l-4outh Dakota 3500,
Delaware 3000, District of Columbi a ?,500, Florida 2.100.
Georgia 7000, Idaho 2000. Illinois 95,000, Indiana :2.1.000.
Iovn 5000, Kansas 3500, Kentucky 12,(100, Louisiana :!0,000,
Maine 5000, Maryland 35,000, Massilchusetts 20,000, Michigan
!WOO, Minnesota 6000, l\fississippi .>OOO, Missouri :35,000.
Montana 2000, N'ebraska 2000, )\evadn, 2500. X1•w-Hampshire
1000, New-.Jersey 25.000, Xe1Y-l\lex:ico 2000. Xew-York
+00,000, )Torth-Carolina 12,000, Ohio :')0.000. Oregon 6000.
P ennsy!Yania 95,000, Hhode-I~laml 3500, f4onth-Carolina SOUO,
Tennessee 15,000, Texas 15,000, rtah 5000. Yermont l OOO.
Virginia 18.000, \\ ' ashington 2800, \\~es t- Virginia f"iOOO.
Wiseonsin l o,ooo, \\ryoming l ono. Ü",.;zesen 1.04-3,800 lél Pk.
111.
Az amerikai zsidók szervezetei.

J. Az Alliance israelite nn-iverselle. Albanyi fiókjrr : alapíttatott 18 i 7-ben. 'l'agjainak száma 38. Évi jövedelme (J UO)
egyszáz dollár. BaltimaTe- i fiók. Alapíttatott 1888-han. Tagjainak sz:í.nm 97. Évi jövedelme 22 fi dollár. Ne ll'- Yor le (vá1-osiJ
fióZ·. Tagjainak száma 100. ÉYi iö,edelme -tOO dollár. Philadelphia-i fiók. Alapíttatott 1868-ban·. Tagjainak sZ<Í.ma :2:!i'i. Évijihf'delm e 6110 dollár. Pittsburg-i fiók. Aln,píttatott l 87.->-ben. Tagjainak száma fíO. É1i jö,·edelme 100 dolltir. Pénr.beli gyüjtések minden Purimkor rendesen Chicagóban, Indianapolis-ben, )lilw:tukee-hen, ~ashville-bcn és St. Lanis-han is eszkii;iiltetnek.
MAOYII<-'Z~w<'J S?.>:MLI·:. 1$101,
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-1. Az amerikai zsidó kántorok

Pgyesiilele. Alapíttatott

J1:!94.. márczios ha vá bau. Cz:élja: Az amerikai zsírló tewplornj
t.enc fejleöztése. Elnök főkántor: dr. Kaiser Alajos, BaltimorPbóL Alelnök: Sparger \'ilmos, ~ew- \' ork (városból). Titkár:

Loewenberg ViLmos, Philadelp!Jia-ból. Pén:ttá.rnok: Rappaport
S. Xew- YorkbóL 'l'agok száma 100.
3. Az amerikai zsidó töt·tén elmi egyesület. Alapíttatott
J8H2. junius í-én. Elnök: dr. Adler Cyrus. A.lelnökök: Rosendale, ."'ew-York államnak föügyésze, Cohen Mendes, dr. Gross
K ároly egyetemi r endes tanár, Adams H. B. egyetemi tanár.
Pénztárnok: dr. Gottheil Jticltard, egyetemi rendes· tanár.
L evelezö-titkár : dr. Friedenwald Herbert. .Jegyző-titkár:
Hollander .J. H. egyetemi rendes tanár. V égrehajtó bizottság:
'trans , . Oszkár, amerikai követ a török császárnál, dr. Felscuthal B. chicagói nyugalmazott főrabbi, dr. .Jastrow Mór, egyetemi tanár, Sulzberger :Mayer ügyvéd, PJJillips 1\. Taylor
ügyvéd, Wolf Simon ügyvéd, Kohler Max .J., ~ámuel ,János
magánzók, dr. Philipsorr Dávid, és főtisztelendő Cohen Henry,
galvestoni rabbi. .Az egyesület 6 tiszteletbeli, lJ levelezö.
..f. örökös és zOO rendes tagból álL Az évi jövedelem mintegy
l ,ílOO dollár. Czél: Gyűjtése, fenntartása és közzététele mindazon adatoknak melyek az amerikai zsidóság településére és
történetére vonatkoznak. .Az egyesület f:'gy szakkönyvtárral,
érdekes és értékes képek- és festményekkel ís bír. Már eddig
is hat történelmi művet adott ki. Üléseit rendesen minden
deczember második felében tartja.
4. A Hírsch báró alap . .Alapíttatott 1890 évi márcziusban
orosz- és oláhországi :~,sidó bevándorlók javára. Alaptökéje két
millió ötszázezer dollár = J 2.500,000 korona. Évi jövedelem :
l 00,000 dollár (500,000 korona). E jövedelem fordítandó:
a) A zsidó emigránsok fogadására. li) Angol tanításuk, illetőleg nevelésükre. c) Kézmlivek, mesterségek taníttatására.
d; Földmívelés és ipar terjesztésére és a woodbine-i földmives
r~s ipariskola fenntartására.
5. Az am_er~kai t·~úbik központi tanácsa. A lapíttatott
Oet~:oitban, JYI~~h1gan _allaJn ban 1888-ik év julius havában.

Elnok:
Dr. \\, rse f zsak. ::\layer
·
t·1-1· ra bb"kő
..
· , 'a 01·n cmna
1 epz
eh10kc (nem . reg . meghalt). F:li:ití aldniJ"k.. f)t· . a·1
•
T..
f
·~l vei man . ozse .
a rww-yorkt Flmman Ilf'l templom rabbija. Másod n.lelnök

Dr. Moses A. louisville-i rabbi. Pénztárnok: H ecitt Simon.
los-angeles-i rabbi. Levelező-titkiír: (; rossmann Lajos, cinó nnati-i rabbi. .Jegyző-titkár: Dr. Deubeh G. rabbiképzői
tanár. E tanácsná\ 3 tiszteletbeli és 133 rend<~s tagja van. Évi
jövedelme mintegy 800 dollár . .A végrehajtó bizottság minden
hónap elején ülésezik . .á. nyilvános közgyűlések minden julius
hó második hetében tartatnak . .A központi rabbitanács czélja:
A rabbik közti jó barátság és testvériség fenntartása, mely álta1
egymástól tanuljanak és egymást oktassák; a zsidó irodalom
és törtéuelemn ek bővebb ismertetése. tanulmányozásának fejlesztése; a felekezeti és n;pi események megbeszélése és szakszerü vitatása, és az események által . teremtett föladatok
okadatolt véleményezése . .A központi rabbitanács eddigi kiadványai a következők: 9 kötet évkönyv. The worlds partiament
of Religions. The union prayer book. 4 kötet hitszónoklat. Különféle röpiratok Van 5596 74 / 100 dollárnyi tőkéje,
melyből 3100 46 11 00 dollár az aggrabbik nyugdíj-aJapjához tartozik. .A cubai hadsereg zsidó felekezetü katonák közt ezer
h_é ber-angol imakönyveket osztatott ki. Az unió imaköny-;oe máris
133 zsidó ekklézsiában van használatban. melyek 37.6~2 ilyen
imakönyveket vásároltak a rabbitanács kiadó ügynökségétőL
6. Az amerikai zsidónők zsinatja (Council of Jewish
\Vomen of Amerika) . .á..lapíttatott 1893. szeptember havában.
Elnök: Salamon G. Hannah (Henr.1·-né} J -ső alelnök: Beer
Zsófia. 2-ik alelnök: :Mandl Babetta (Emmanuel-né). Pénztárnok: Wolf Oarrie :JI. J egyző·titká.r: Berg Gertrude. Levelezű
titkár: .American Saclie. Á tagok száma 6000. kik 5~ az
összes Egyesült Államo&- ugyanannyi városaibnn f~nnálló oszt.ályokr·a oszlanak. A zsinat czélja: A zsidó történet és irodalom
tanulmányozása; a jótékonyságnak legnjakb, legjobb és leghathatósabb mócl ezerinti gyakorlata; a vallásosság fejlesztése,
a felekezeti iskolák segélyezése és a szombat ünneplésének
minden lehető módon való elősegítése. á. zsinat 53 í 3 dollár
kiadása által három állandó zsidógyermekóvodát alapított.
9 zsidó vallásos vasárnapi iskolát tart fenn ; n cubai háboru
alatt 12,UOO dollárt osztott el zsidóhitű katonák. tengerészek és
családjaik közt, nagyszerü és nagyszámu jótétemények által
dicsőséget szerez a zsidó felekezetnek.
7. Az amerikai zsidó rrtsárnapi vallásiskolai egyesü/d.
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8. Zsidó chautauqua egyesület. Alapittatott 18H3-ban.
Elnök: dr. Berkovitz Hem y philadelphiai rabbi. Alelnök:
\Y olf Simon ügyvéd \\' ashingtonban. 'l'itkár és igazgató:
Hassler Izsák és 30 tagból álló igazgató tanács. A tagok
összes ·záma 2000. Ozélja : A zsi dó vallás értelmének és
hövehb tudományának tanulmányozása, illetőleg bt'ívárlata; a
zsidó t örténet és irodalom tágabb ismerete, fejlesztése és
terjesztése: népszerü előadások szónoldatok, tanulmányok és
ünnepélyek rendezése és elősegítése; nyilvános közgyíílésezés.
isteni tisztelet stb.
9. Zsidó könyvkiadó tát·sulat. (Jewish Publication Society
of Amerika). Alapíttatott 1888. j unius havában. Ozél: zsidó
jellegü müvek kiadása. illetMeg azok kiadásának hathatós elő_
segitése; legyenek azok akár vallási, szépirodalmi, történelmi,
müvészeti, erkölcsi vagy közoktatási ügyek fejlesztését és
terjesztését irányzandók. Elnök: i\ewberger Mór Philadelphia.
l·ső alelnök: clr. Leipziger Henry M. Xew-York (város). :::l-ik
alelnök: Frieclman Ármin, Philadelphia. Pénztárnok : Dannenhaum :Mór, Philadelphia. 'ritkár : dr. Steinbach Lewis, Philaclelphia. RegécHitkár: dr. Bernheirner S. Károly, Philadelphia.
Végrehajtó bizottság : dr. Ad ler Cyrus, Blumenthal Salamon,
ifj. Fleischer Benjamin, Sulzberger Mayer ügyvéd, Amram
Dávid, dr. Berkowitz Henry, clr. Oohen S. Solis, clr. Felsenthal
B., clr. Gross Károly. dr. Jastrow M ., dr. Landesbm·g Max,
Ntraus Oszkár konstantinápolyi nagykövet, dr. Philipson Dávid,
Leipziger M. Titkára e biwttságnak Baltimore-i: Szold
Henrietta kisasszony. A társulat már eddig is huszonhat
különféle zsicl6 jellegü míívet adott ki, melyek a zsidó vallás,
történelem. irodalom és míívészet ismertetésének és a szépirodalonJ terjesztésének szolgálatában. állanak. A közgyíHések
január, február, márczius, október. november és deczember
Mnapokban tartatnak. A t:írsulat vagyona 20,000 dollár
(l oo.ooo korona).
MTA kÖNy VTÁRA
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1o. J .rnerikai zsidó theologiai seminariurni egyesület.
(,Jewish Theological Seminarium Association of America.)
Hzékhelye n6. Lexington A venue, :Kew-York (váro~). Alapíttatott J 886. május havában. Uzélja: A • történelmi zsidóság
fenntartása és ápolása Amerikában. a mint az Mózes, a Próféták és Bölcsek, azaz a D'~:lii és L::'N'::lj öl~,.., által taníttatott,
mely végre: J -ször alapít és fenntart zsidó theologíai semináriumot
rabbik és hittanítók kiképzésér e. 2·szor. Oly irányokban való
hathatós müködést fejt ki. mely a fentebbi czélok erélyes elő
mozdítására szolgál. E társulatnak &vi jövedelme mintegy
10,000 dollár vagy 50,000 korona. Tagjainak száma ,)Qú egyén
és 215 ekklézsia.
ll. A zsidó jótékonysági nemzeti tanács. (National
Conference of Jewish Oharities.) Alakult 1899. május havában.
Elnök: Bettman Bernát. alelnök Butzel Márton, titkár Marks
Johanna asszony. A különböző államok minclen városaiban létező
jótékonysági egyletek egy-egy választott képvi:>elője képezik a tanácsnak tagjait. Ozél: a jótékonyság ügyének a legujabb tapasltalatokon alapuló rendezése; az érclemesebb szegények hathatósabb és alaposabb segélyezése: kórházak fenntartása stb.
12. A nemzeti földmi?;esiskola. (National Farm School.)
Az iskola és telkei Doylestown-ban, Pennsylvania államban
vannak. Alapíttatott és tönénybe iktattatott 1896. április hó
10-én. Elnök: dr. Krauskopf József rabbi, lakik Germentownban, Pennsylvania államban, E. Upsal ~tr. 124. sz. Alelnök:
Lichten H. H. Pénztárnok: Newmann 1\L K. Titkár: Hocltstadter Harry O. Iroda: Philadelphia Pem1. FrankJin Street
N o. 242. Igazgatók: Blum Ral ph, Blumenthal Ármin, Branson
J ames J.;., Eichholz Adolf, Jónás Ármin. Kaufman Mór A.,
Kohn E. Harry, Lit Sámuel D., Loeb A., Rosenberg Arthur.
Nelig Eli K., Teller Benjamin F .. :-lilvermann I:.:sák H. A tagok
s>:áma 1000. Évi jövedelem 10,0UO dollár. Az igazgatótauács
minden hó11ap hannaclik keddén üléser.ik. míg az évi kÖzgyíilések é''enkint október havában tartatnak. Az intézetben nég~
tanár mííköclik. A tanuJók száma jelenleg :J5, melyek a tekintélyes majorsági teendőket és a gyümölcsös, 8zőlő, a marhutenyésztés és mezei munkának tetemes részét magnk végzik.
13. A szövets~q fiainak {ii_q_qetlr>n 1·endje. (Inclependt'nt
Order H'nai B'rith). Or.élja: n r.sidóság fenntarbísa 7 ápolásn é~
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tacrjai életének biztosíbisa lOOo. 1500. :!1100 dollárnyi összegig;
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az r. özyeg-yek és árvák hatható~ -,egítese;
arva
fenntarhisa és a felnőtt és neYclt úrvák jöv6jének hasznos
alapon való biztosítása. A H. B. szövetségnek nu1 tíz kerületi
nag~· páhol,ra. melyek alatt össz;esen :n 5 páholy müködik a fent
jelzett irányban. A tagok száma közel 80~0011.
14. .Abrahám szöuets~qe. (Order Ben th A braham.) Alapíttatott lR59-ben. A nagypáholy f6mestere: Dorf t-·himuel.
Czélja ugyanaz mint a B'né B'risz szövetségé. esakhogy a
tagok élete egyformán J.OUII dallúrra mn biztosítva é_~ hatáskörük YalamiYel sz.ükebh. mint [l B. B. szövetségé. Osszesen
:250 p:íholya van működésbe11 . A tagok össze::. száma 43,000.
1:5. He1~ja111 in fiainak független szövetkezete. (Independent order Sons of Benjamin.) Alapítása óta fizetett elhunyt
tag,iai-. özvegyei- és árváinak 1.983.:390°4 1100 dollárt. A mult
1898. évben 465.79] dollárt. Tagjainak száma 15,400, kik
közt 1~54 női tag van. Országos elnök vagy nagymester:
Lévy ~ándor, állami biró. 1-ső alelnök: Rosenberg Ábrahám.
:2-ik alelnök: Boxbaum Sámuel. 'l'itk::ír: Silberstein Adolf,
Pénztárnok: Freund Fülöp.
16. Az amerikai 01'thodox zsidók községi SZÖ'Uetkezete.
A.lalJíttatott 1l:i98. j unius havában. Elnökök: Dembitz I;ajos N.
ügyvéd és 1\feneles P ereira dr. rabbi. Alelnököle: Klein P. ch.
rabbi, De-Sola Meldola rabbi, Schnecberger H. W. dr. rabbi,
Sarahsohn K. H. hirlaptulajdonus és szerke,;ztő. Titkárok:
angolban: Kohen Max, héberben: Buchhalter Izsák. Czél:
a szigorúa.n bibliai, rabbinikai és történelmi zsidóság fenntartása, ápolása és fejlesztése. A czionismus pártolása és elő
segítése és egy rendes orthodox rabbi zsinat egybehivása s. a. t.
l 7. Az amerikai zsidó közs~qek egyesülete. (Union of Ame·
rican Hebrew Congregations.) Alapíttatott J 873. julius 10-én.
Elnök: Freiberg Gyula. Alrlnijk: \Yoolner Sámuel. Pénztárnok:
Krohn Lajos. 1'itká,r: LéYy T1ipman. V égrehajtó bizottság:
harmincz zsidó egyházi és világi kitünőségböl alakult. Az egye·
sület évi jövedelme 25.000 dollár. A bizottságok jnnius és
deczember hónapukban üléseznek Czél: egy a zsidó theológia
és irodalom és a főbh tuflományosságnak szentelt iskola alapítása és fenntartása; az össí\eköttetés ápolása és fenntartása
a világ minden hason irányú intézeteivel; előkészítő iskolák

alapítása és fenntartása az <iltal:ínos zsidó irodalom és törtrnE>t
bővebb ismertetése. tanulmányozása és terjesztésére a kor ki,·ánalmainak tekintetbe vételéveL a nélkül. hogy a világi tudományok és míívészetekben való eWremenetelleghvésbbé i· megrövidíttE-tnék: az istentisztelet <'melrse a czionismus hazafiatlan.
balg-a és ábrándos czéljai ellen ha tn i és a hazafiság meleg
lángjait magasan fello bogtatni, s. a. t.
18. Az amerikai mbbiképző. (H ebre'' Union College.)
Alapíttatott l 8 7!'í. október 3-án. Czélja: rabbik kiképzése.
Kormányzók táblája (Board of Govemors): dr. Berkovitz Henry,
Bettman Bernát. Bloom Abr., Drucker :Náthán. Feiss Lipót.
Freiberg Gyula, dr. Gotth eil Gyula. dr. Hecht Zsigmond.
Heinsheimer Ede, dr. Kobler K., Kobn Arnold, Kronacher
J aka b, dr. Landsber g Max, dr. Leipziger Henry _;u,, Lévy
Lajos S., :Marz Dániel, Solms Markus. ~Iarks Manó, dr. Moses
Adolph, dr. Philipson Dávid, Pollák Emil. Sam:field M. rabbi.
Stix Náthán és Trost Samu. Titkár: Bloom Izsák. P. O.
box 226. Cincinnati, Ohio. A r·abbi-képző tanári km·a: ur.
Wise Izsak Majer Elnök (meghalt), dr. Mielziener M., dr.
Philipson Dávid, dr. Deutsch Gusztáv, dr. Grossmann Lajos,
Feldmann E. tanár. Segédtanárok: nfanheimer S.. Levias C.,
dr. Buttenwieser M. A rabbi-képző évi rendes jövedelme
22.000 dollár. A szigorlatot tett rabbik száma 65, kiknek
legnagyobb része kiváló nagy ekklézsiák élén áll.
19. A zsidó hitközségek Amerikában. Ezeket, egyéb hivatalos adatok hiányában, csak az egyes államok keretén belül
állíthatom össze. Az amerikai zsidó ekklézsiák száma meghaladja
a.z ötszázat. Évi jövedelmi.ik. szC'rintem, ezer éR ötvenezer
dollár közt váltakozik ; míg a rabbik évi fizetése szintén évi
hatszáz és tizenötezer dollár közt variál, a mibe persze a
mellékjöveclelmek, mint díjak és illetrkek s. a. t.. nincsenek
beleértve. Az ekklézsiákkal összekötött, másutt meg nem nevezett intézetek jótékony egyesületek, vasárnapi vallásiskolák
és a felekezeti érclekeket szolgáló tlírsaclalmi egyletek száma
megközelíti a" ezret.
20. Az amet·ikni zsidó sajtó. l. American Hebrew, hetilap, szerkeszti Oowen Fülöp. 2. American Israelite, hetilap.
szerkeszti Wise .T. M. 3. .l ewish Voice. hetilap, szerkeszti
Spitz M. 4. Jewish Spect8.tor, hetilap, szerkrsr.ti :Santfield l\l.
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.5. Jewish .:.\Iessenger, hetilap, szerkoszti Isaacs 8. M. H. J ewislt
Progress. hetilap, szerkeszti Bacln·ach Hugó. 7. Jewish J_;edger.
hetilap, szerkeszti Lehmann M. Dr. 8. Jewish \\"om en , h etiszemle, szerkeszti Brunswick .drmin. 9. Menorah, A B'nai
Jhith sziivetkezett hivatalos köv.lönye, megjelen havonkint
egyszer, szerkeszti Ellinger 1\Iór. 10. Occident, hetilap, szerkeszti Silversmith Gyula. 1 l. The ShofaT, havisz emle, szerkeszti Lipsky Lajos. 12. Jewish Tidings1 hetilap, szerkeszti
Wieley Lajos. 13. The .Magnct, megielen negyedévenként, az
Atlanta-i árvaház közlönye. l 4. Deborah, német hetilap, szerkeszti Wise J. M. H ébe1 ·: 15. :V1~m ,1b:lii:1 ":~1~, megjelen
1
.-évenkint, szerkeszti Libowitz Sámuel. 16. i1~N:1, havi folyóirat és szemle, szerkeszti Enowitz Károly és Márkus. 17. S:-,,
:1'.,:ll!ii, hetilap, szerkeszti Ettelson N. B., S. B. 18. ;bm, hetilap,
szerkes:t.ti Gabreelo1r József. 19. ':l"'))b:1 1;, haviszemle, szerkeszti Sehwarzberg Sámuel Benjamin. 20. S1p,1, hetilap, szerkeszti Rodkinsan Mihály. 21. iib'1p, haviszemle, szerkeszti
Rosenz~vei g Gerson. 22. :1J0~:1, hetilap, szerkeszti Schur Vilmos.
23. -~~-,;,, hetilap, szerkeszti Deinard Ephraim. Ezeken ki~üi
van még nyolczvan napilap és heti vagy havi folyóirat, melyek
az Orosz-, Lengyel- és Oláhországokkal bevándorolt százezreknek
különös nagy szalgálatokat tettek, a különben fülsértő zsa1·gon
nye!Yükkel, de melyek egymásután elég gyorsan enyésznek el,
minthogy a legtöbbnyire derék, munkás, józan, iparkodó.
erélyes, munkaképes és munkaszerető bevándorlók az angol
nyelvet tökéletesen elsajátítják, ami a gyermekek és fiatalokn.ál :gy-két _évet, a t~nulékony iiregebbeknél rendesen négy-öt,
ntkan hat evet vesz 1génybe.

A neu;-yo1·lci, chicagói, philadelphiai városi állami és
nemzeti
hatóságole
ritka és szerintök legnagyobb' gyonyoru.. .. ..
, ..
, . ·
seguket talalJák a bevándorolt zsidó gyermekek általiáto atott
külön fiu- és leány-nyilvános elemi és mü- és ipariskolálcg látogatásában, nagyon csodálkozván, hogy rövid hat l ó
1 tt
.
...: . . 'k
1 nap a a
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·
es esze'] ne lr es
razenditenek a gyermdelc
ez1·ei a nemzet
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és hazafias-harcz1as angol énekekre nem
,. 'k d' , .
. '
gyoz1
1cserm a
zsidó elemet, m~l~, a:t.. Eg_yesült-Allamokban, a köztársaság
maJclmm száz mtllwnyt, sr.ar. népfaj- és nemzetségből össv.enőtt

népesség között, a bányai, erdészeti, vasutépitési és fölrlmiws,
kézmű- és gyáripar nehéz munkájában, a kereskedelem,
vállalkozás, tudomány, bölcsészet. jog és igazságszolgáltatás, a
hadi és tengerészeti, a politikai és cliplomatiai téreken, szóval
mindenben és mindenütt előnyösen van képviselve, minélfogva
elvitázhatatlan tény, hogy a zsidók az Egyesült-Államok leghasznosabb polgárai közé t artoznak és a legőszintébb elismer ést
minclen alkalommal tökéletesen kiérdemlik.
N a, kérem ! Tessék csak ide küldeni azokat a magyar.
német, cseh, oláh és lengyel denevéTeket. kik ma szárnyasok,
holnap emlős-állatok, holnapután pedig a pokol turhája. mely
megfertőztet, megmérgez mindent, amit érint. ~Iondom, tessék
csak ide küldeni őket, mert itt, csakis itt lehet nékik tökéletesen kigyógyulni az antiszemitizmus nyavalyájábóL mely
népeik és felekezeteik hátrányára és szégyenére oly nagyon
bántja, töri és emészti őket.
Itt vannak ám a leventék, hősök és bajnokok, itt a jogá:;zok, szónokok és tudósok, itt a munkások, iparosok és művészek.
barátok, papok, püspökök és érsekek kik valamennyien fennen
hirdetik, hogy a világ üdvöss~ge: a.z embe1·iség testvéJ·is~qe.
Alexandria.
DR. H,osENSPITZ S.\NJJOR.
a

.fERUZSÁLEMI T.JEY~JL: IDŐK .TELE.
A név Mgy szerepet játszik ft világon. Azt mondják:
»E névnek jó hangzása Yan « sa közmonclás igazmondás. ~ebol
scm bizonyul ez annyira igawak, mint épen J eruzsálembm1.
Itt egy csattanós bizonyíték. »A «-val kezdem. Az általában
»jó hangzásu « neveknek egész sorozata fölött tarthatunk itt
s:t.emlét. Még pedig: »B. Oh..féle Általános Kórház «: »Általános Nőegylet «; »'1'. Uh.-féle :B'őiskola «: »E. Ob.-féle Flíiskola « s még egy » Főiskola «, melyet újabban ten e~tek. df·
közelebbi meghatározása még uem ismeretes; »Központi Könyvtár « sat. - Mily bősége a jelent{ís neveknek! :-1 mily 'áltozatosság! Egy részük általánosítva van, a másik megfősítvl'. a barmaclik kiizpontosítva (hogy ne mondjam közrontósítva) ! Mégis
mindannyinál f6 a »jóhangzás« (a ))J~r. c~seugésnek), melyet
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(•]érnek. Még ma j.., k;ílml n fejcn1. mint HZUII a napon, ha mind
a »lltl[J!/ol-of swllcmszemPÍlll t>l1'ítt egymásután rh-onnltatom.
Ahkor tiirtrnt . midiín mindny;í_jan kivonulbtk egy w ndég
fo;!ar ltat;ís;i hoz. kinek
hanr:-zato.·G neve tit megelőr.te . U gy
sorolom fiil t' nagys:ígoknt. nmint
miut.in ,-életlcn iil a hely..,zinen 'ol tam
a legnagyobb nagynak, ki a hem utatásokat
n~gez te . ,z:í_píhöl hallottam. »X. N., a leg nagyobb pulJli cista !«
X X .. a legnagyo h] , f',• u i ll rto ni s t ~t !« ~ N . N., a legn:tg}ohh hPhrai-;t:l !«
~ :\. X . a legnagyobb arahista !« \ . X .. a legnaf.(yohu optimista 1 ~ »i\. ~- , a legnagyobb
t;dmud i ~bt! ~
E kkur bí bulú;; fogott el. hogy sc nem láttam . ~e nr>m ha llottam . H ogy mi tiirt,'nt awtán. hogy mil_yeu
nagYságok következ tek még, i g<~z<iu nem tudom má r, .ióllrlwt
még többsziír ezu tán is fül emh ez jutott -> a legnagyobb « kifejezé<>. N(ít egyszer úg~' r émlett, mintha »a legnagyobb pamphh·t ist:í «-t is hallottam ,·ol na említeni. De arra még igen jól
1·tnl ékszem, hogy annyi nagy <' látása a mi nagy vendégünket
e~észen mcgbííYölt1•. 'B'igyelcmre m6ltó tL »Kö:>:ponti könyvtár«,
melyrdl :t legújabu »Szemlé«-Leu is szó volt. Eredeti neve
~ Abarban el-könp-tár . a Jegutóbbi nyári hónapokban »Nemzeti
köJJ,YYbir«nak ne1 ezt ék. Ti y czím alatt szerepelt a negyedik
czionista kongress:>:uson Londonban. Dc minthogy ez olelalról
nincs mit remélni. -> Kijzponti «-ra kercl:iztelték. Ez is az idők jele.
E szPmpontból kiindulva, egy hibcit kell kíjavítanom,
~rwlyet legutóbb elkövettem. »J oe! Brand « és »Munkács« teljes
nevek helyett a legutolsó •• Szemlé «-ben .J. B. M.-et irtam. Ez
l'étség volt jobb meggyőződésem Pllen, melyet a teljes névben
rejiri jelentőségről tartoL Most ime helyreho:>:om. MiudazoJtáltal
j:nul:isnak fordulata a Bra.ncl-féle ügyben a mostani vil:izonyok
között uem észlelhető. Egyelőre más és fontosabb üg_yek tartják .l eruzsálernet izgatottsá_qban. dc ezekről m:~s alkalommal.
J\.fost még csak egy ártatlan (!) természetü ügyről akarok
szólni. Sajátságosan, megint egy B. .J. nevíí egyén játszsza a
főszerepet. De más B. .J., mint a kiről legutóbb szó volt.
l';zerepeiknek természete is különböző, amaz a veszteségnek, e;;:
pedig ::t. nyereségnek jegyriben van. B. J.? A jóakaratú olvasó
megbocsát, hogy nem irom ki a teljes uevet. Ez ugyan követkP.z!'tlenség részemről, rle fontos okaim vannak reá, mclyeket
b. engedelmükkel itt nem fejtek h 'J'el~:í.t B. J. egy kö 1•ül-
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belül iitven ~ves fiildi .
c~· ugyan. de szig(ll'lian m llá..;o~.
Körülbelül 20 évvrl e ze lőtt vá ndorolt ide c:,aládjával. egy ideig
Jemondott a ChalukáróL kizárólag azon okn ál fogva . mert nem
szorúlt rá. V agyout howtt magával. Azon idő b en a telek és
földbirtok f>rtéke napról-napra emelh dett. BirtokYásárhis (>:;
házépítés nyer észkedéssei járó iizlet volt. sokan meg is gazdagodtak mellette. Tehát a mi B. J .-énk is üzérkedett. De röviclesen nagy fordulat következett be, amennyiben a nagy orosz
kivándorlással egyidejül eg szigorn tilalom adatott ki a besándorlás és földvásárlás ellen. Ennek következtében az épületl'k
értéke csiikkent, s őt csaknem semmit sem értek, miután nem
yoltak eladhatók. Ily móclon B. J ., mint sok más. eh-esztette
vagyonát. A Chalukában keresett menecléket. melyrő l többé
nem is momlott le.
Olvasóink talán még emlékeznek, hogy az orosz meuekiilők számára akkor mindenütt pénzt gyüjtöttek. A magyn.r
orthodoxia részéről is megindúlt a gyííjtés, melynek eredménye
körülbelül 20.000 frtra rúgott. Ez összeget Diskin rabbihoz
(S"l) küldötték ana a czélra, hogy a menekülőknek lakások
építtessenek Abban az időben , midőn a házaknak oly csekély
értékük volt. e pénzzel valami rendeset lehetett volna kezdeni.
De B ..J., a ki építkezéseivel annyira póníl járt. éppen kedvencze volt az említett rabbinak; mi Yolt természetesebb. mint
a szerencsétlentől a bovlit megvenni? Igy is történt és a házak
N'001"' :-tiO'~ö:l nevet nyertek. A szerenc~étlen spekuláns pedig
továbbra is a póruljárt maradt. ~emrégiben utam a N'001"' :-tt:·~~
mellett vitt el. mennyirc elcsodálkoztam. midőn közelében,
csakhogy Yalamivel magasabban, egy új. monnmentális épülPtet
pillantottam meg. Még fokozódott csodálkozásom, midőn :t
kérdésre, hogy kié e nagy, szép ház, azt a választ nyertem,
hogy r. B. J. tulajdona! Nem akarok ehhez bővebb elmt~l
kedést fíízni, de egész határozottan hiszem. hogy ez is az
idők jele!

.Jeruzsálem.

DR. T. H..
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RENDJjjLET VJ88~AVON.ÁS.á..
ll714U. sz.

1\.iirr·emlr·let l'ltirtlllelliiYÍ tt!'n:ln!Jlwtóságnak.

.. . . Az jzraelitáknál szokásos körülmetélési eljárás egét>zség'!gyl sznbaly?zá. a tárg.yában a vallás- és közoktatásügyi miniszter
lllTal egyetertőleg l<1adott 18!:!9. évi 11:1.831 H99. számú
~tteui körn'nc~elet ?~yes intézkedéseinek a zsidó felekezet legIlletékesebb. tenye~ő1 ol.mu magyarázatot adtak, mely szerint
azol~ a zstelo vallas szabad gyakorlatának megháborítását fog~a.lnal~ mal?ol~?an. H: szempontból kiindulva, a legtekintélyesebb
Jzraeb;~t lutl<~.:t,ségek awn kérelemmel fordultak hozzám, hogy
az emntett korrendrlet neheztelt tételeit módosítsam.
, . l\[~utá~~ úgy _n~ke~, ~11~nt a velem egyetértőleg eljáró
v.tlbs- cs kozoktaktsugyi m11nszter urnak, az emlitett körrenc~elctt~J, :tz vo~~ a ez él unk, hogy a :;z~ba1: levő ügy egészségügri
'?n~tl.,oz,isu 1 eszét, magának a haza1 zsidóságnak érdekében a
~Itu~hs szertar~~s lé~yeg.ének .érintése nélkül szabályozzuk, '_
·l. ~mt. ez ." t_obbszor. f,ele~htett körrendeletben kifejezést is
~,t],~lt es I;uutun másfelől teny az is, hogy a könendelet kit_ogas~lt .tett>le~nek módositá,;a a;: egés:~.ben foglalt intézkedés
~~·téket Jele.~lt.?k~myeu <ti:íszállitaná s mert végül időközben
a;.on n;~ggyoz~~est szereztem, hogy :t zsidófelekezet illetékes
tonyező1 a S:lJat hatáskörükben is meg akarják •
·
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A miniszter helyett:

Gulner, s. k.
:i Ham ti t kúr.

Irodalmi hirek. Megjelent ~~ hrkiiluetett: Dr. Friscl1 .l..
Nzemelvények a zsoltárok kiin) véh<íl. Bevrzetés<l<'l, t:í r gyi ~>~
nyelvi mag,,·arázatokkal. .\ pe~ti. izr~elita hitkiizség tnntPJ'\'('
nyomán szerkesztette. Budapest. l 900. Am 2 korona.
CnKsel D ..
A zsidók története . .A ~zerz() áltn l jo~rosított forclíU~. Szeged,
l 900. Dr. Blumgrund N., Szá'adja ibu Daniln rletc t~s
müvei. Pozsony, 1900. (dissz.) - Grnbreden gehalten heim
Leichenbegiintnisse des Herrn I. 8. Halberstam. Bécs. lHOO. Dt·. Schwat·z Á., Trauenede auf Rabbiner Jakob Flei>sig.
Karls1·uhe, l 900. - Kahana A., Dikduk Lásón lbrith. Y1t1·srí
1901 (Héber nyelvtan héber nyelven). Dr. Bródy H..
\V eltliche Gedichte des Abu .Aj.inb Soleima n b. J ahja Tlm
Gabirol. 2. flizet. Berlin, l 900. - Kahcma A., .J iszúél Ba a l
Ném 'l'ób. Zitomir. 1900 (Héber nyelven).
A porosz zsidók iskolai statisztikája 1886- 1896. között.
A porosz zsidók száma a kedvezőtlen sziiletési arány fnlyt<'ín
csak csekély mártékben emelkedik és ha a fejlödPs nem vesz
más irányt, ma-holnap fogyni fog. Ezt bizonyítja a hivatalos
statisztika. az érintett évtizedről, a melyből néhánY adatot idP
iktatunk. Az iskolás gyermekek száma volt L88 G-ban nH. LOi! :
1891-hen 66,483; 1896-han 61.541. Egy évtized alatt a
keresztény iskolalátogatók szám;! 8·5 százalékkal emel:kedetl.
a zsidóknál 9'Gti százalékkal apadt, úrnbár a zsidó lalws~:Í.!!.
:HH1, 575-ről 379, 716 lél ekre Pmelkedett. A Jako~s;íg Pmdkedése rész ben a ked vezőhb halúloz<ísi aránynak, ré~/\ ben felnőtkk bevándorlásának a ,többi német álÍamokból n poro~z
nagy városokba származik. Oriú<;i a visszaesés a zsidó iskol:.íknál, a melyek 5 é1· alatt (l8R6-1H9l) :1 Hl-ról 2H-re :qmdtak le, a követk ező 5 évben ellen ben :d-vel cmelkrdtek. Ezekbrn
az iskolákban az ijesztő ::tpadás folybí n a zsidó tanítók sz:\ wa
407 -ről :30 i'>· re esett le. A Illagúnintézetek heu a z~ i<ló taltnlók
száma l 886-ban volt 516, 1896·han :tfí~Jí, n nti az anti~Pmita
<iramlattal állhat összefiiggésben : ellenlwn nz t' fajta középiskolákhan a :szcím csak N-:11 JHm ...;he!lett é~ 18%-ban volt
í 621, a mi órübi nagy n.r:lny. A n,vildnos kiizt~pisl<ol:íkban
ki~ emelkedés mntatkozik: 1-t tll!:l·níl 14. fi;)-!- re. ~ok a .ióhtíl.
Zsidó parasztok Oroszországban. Délorosi:ország krt korm~ín~zúságábau :38 zsidó falu nw. melyeklJPn :~5f)flfl zsilló fülelmívelő él. A telepcsek1wk az itlén ro~z arat;ísuk volt, de nzért
a terml>s;~,dhelt szolg:í.ltatandó adóka t uwgtizették ~~~ a pl' n z-
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rrdóMk is yn,gy 40 ' zázalékát. A többi~ még n:~, orosz adó::,zedlí sem tudta beWlük kipréselni. A tdcn nagy nyomor vár
nljuk. Ez a. tény is gondolkodóba _ejthet} néJ;bold~gítói.nkat.
kik rninden zsidót parnszttá szcretnenek atYarazsolm, mmtlta
a többi keresetforrás nem volna tiszteRségl'S. Ha minden zsidó
földmívdlí lenne, azonnal lesz:ílln<lnak az agráriusok akcziái
és sr.idnák a zsidót, ki csak a parasztmunkára alkalmas.
Héber tannyelvű iskola van J affában, de nem igen prospení.l. Az Alliance most az odcssai » Palesztin~ban létesítendő
telepek bizottságil «-val üj ah"tpra fektette az Iskolát. ~elynek
czéljlt, hog1· héber gymnasiummá fejlődjék. A deficzlt nagy
volt. mert ·a -:1-1:2 tanuló csak 14 75 frank tandíjat fizetett.
Az orosz bizottsúg ragaszkodik az iskolához és nagyobb áldozatokra kész. Remélhető, hogy ez az első héber gymnasium
az idők folyamán mégis virágzásnak indul.

Statisztikai kimutatás az időszaki zsidó sajtóról és a német
zsidó intézményekről. Az egész világon összesen 131 zsidó lap
lát napvilágot. Ezek között van 19 héber, 33 német, l 7 zsidónémet. J arab:;, 33 angol, 0 franczia, Fi holland, 2 olasz, 3
román, 6 spanyol. 2 lengyel, l orosz és 3 magyar. A német
birodalomban van: 125 egylet a népmíveltség terjesztésére,
l 07 irodalmi egylet. 17 magasabb iskola, 3 rabbi- és tanítóképző. :~3 rabbi- és tanitóegyesület, 69 alapítvány és szövetkezet a kézmü terjesztésére, 12 intézmény a nők hivatásszerli
kiképzésére és támogatására, 45 árva- és nevelő intézet, 31
beteg és aggok háza, 23 öregekről gondoskodó ház és menedékhúz, 5 népkonyhaszövetkezet. Ezeket az adatokat Dr. Brann
czikkél;>ől vesszük, a mely a:r. általa kiadott »J ü elisch er Volksuud Hauskalencler « idei évfolyamában jelent meg.
Posen zsidó lakossága egy negyed század alatt (18711H95) GO,iíOU-ról 40,000 szállt le, úgy hogy egyes községek
egészen elnéptelenedtek. Az apadás oka több nagy német és
lengyel szövetkezet. A lengyelek haragusznak a 7.sidókra, mert
németek. a németek pedig kedvező alkalmakkor maguk is a
7.sidót nyomják gazdaságilag. A szövetkezetek nálunk i;: a
nagy városokba fogják SZOrítani a 7.Sidókat, nemcsak a zsidók,
hanem az egész ország kárára.
A polnai vérvád, melyben a bécsi legfőbb törvényszék az
c·skiidtszék ítéletét a prá~ai orvosi facultás véleménye alapjáu
megsemmisítette, vérvád ,Jellegéből kivetkőztetve került a piseki
esküdtszék elé. A t!-lrgyalás Hilsner elitélésével végződött.
Mindez rendjén volna, az esküdtek lelkiismeretükkel elvégezték a dolgot. Furcsa azonban, hogy a vádlottat mint bünrészest itélték el, holott tettesek nincsenek és hogy a piseki nép
az itélet kihirdetése után a zsidók ullen tüntetett sőt még a
kerPsztény véfl<ít is megtámadtn. A pereat ezuttal kiüönöR
Yil:ígot vetett a fiat iustiti;i.ra.
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A kanitzi vérvád, mint hlÚJ' .ielentettük. a mcghur!'zolt
tönkretett zsidó felmenté<>Ón' l l' égződött. Az ut6jritéka az
volt, hogy két tanu hamis rskii miatt kPriilt az esküdtszék ell-.
a lllely elitélte őket. Az egyik ht esztt.>nclőt kapott. A zsicliíJ'alók e;r,entúl majd csak A usr.tri:í han fognak vél'l'ádakat rPndezm.
Fleissig Jakab, bé(;si rabbisági ülniik., ki n~m rég 'o null
nyugalombn. 8:3 éves kor:lban meghalt. Elete .Javát ::\f>~gyar
orsz:igon töltötte és csak az utolsó 21) esztenc16he11 műköclötL
Bé(;sben. Kiváló talmudtudós volt - - NC"hwarz A. bécsi szemináriumi rektor nagy tisztelője YOlt ---: é!< :1 mHgyar rabbikép;r,íí
f'eliíllításakor nevét is emh'gették. Aldás a jrimbor emlékén'.
Bein Károly, az orsz. rabbiképző-intézet t:wárfl. a7. orsz.
t:.mítókép?.ő-inté?.ettől. hol 1 9 éven át t:mította a mathematikát, a
folyó tanév elején megl'ált. A:.:: inté?.et i(jusága buzgó és szerP~
trtreméltó tanítríjától nov. l R-án ünnepélyes gyüléseu n~tt búcsut.
Győri Adolf, fővárosi hittanár. no·.ember 18-án ünnepPltP
negyedszázados jubileumát, mely alkalommal a pesti izr. bitközség előljárósága, rabbinátusa, tantestületei s számos tis;r,te](í
rs tanítvány melegen üdvözölt<" a derék tanférfiut, kikhPz mi
is örömmel csatlakozunk.
Zsidó évi gyűlést (allgemeiner .J url en tag) fl.jánl Dr.
Philippsohn M. a német birodalom zsidó polgárainak. melyen
n11í;; s7.ervezet hiányában megbeszélnék ügyeiket és együttesen
lépnének fel sérelmeile orvoslása végett. Persze azonTJal hallatszottak hangok: Jtlit szólnak majd az antisemitük? Pelelet ·
l\1inden rosszat. Es ha uem tartanak .1 udentagot , akkor
mit szólanak az autisemiták?
Jewish Encyclopedia. ]~rrtíl az amerikai vállalatról, mclyről m:Ü' többször szóltunk, az • American Heln·ew
47. évf.
27. száma kimerítő ismerteté:ot köziil, melyben meglepetéssel
olvassuk, hogy a kiad.-í czég keresztény és hogy a liét főnök
személyes ambitiót helyez a munka sikerülésébe 6s a munká~
han tevékeny részt vesznek. A n3gy mü elkészítésére óri:bi
bureaukat rendeztek be.
A bécsi hitközség utolsó válnsztásain:il a czioni::.ták adióha
léptek és sikerült nekik egyik jelöltjüket az elöljárós:ígl~:r
behoY.ni. Vagy l 500 szavazatot hoztak össze és nem hiányzott
sok hozz:í. hogy az egész küzséget m;nkukba kerítsék .•-\ 1501111
választó köziil fl.lig sz:wawtt le több egy ötödrésznéL A cr.i .. nisták. persze mindny:íjan leszaYaúak.
Uj á1·vaház. A kiníly-utczai filsorban deczemher hó 16-:íu.
('hanukka Plső napján aYntták fel az új fiú únnluí.;r,at. tHt->ly
ürmepélyPn 1"4;r,éll K.ilm:in minisztPrelnök (~S \\'lassics Gyula
köY.oktatásiigyi miniszter is megjelent. A rengeteg öss:.leget.
a mel.1 az ríj paJota és herrn(lezésért' sziikséges volt, Deut!>clr
.J.~I~a b, nz intézet elnöke. hozta iissz<' clic~é1·etes buzgósággal
ron cl két c; v alatt. K ivünatos. hol! y a ten b r wt t fL: lll- •'"'
c~s
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~lectrotechnikai i~kola minél előbh létesüljön é:; annak ál~ht
~ ·ban nemc'ak a bennlakó á.n:'ik. hanem az a _ so~ szcgeny

za:dó gyermek is. kiknek jih·ője egyre sö~ét~bb sZint o.lt, ré~_ze
síttessék. Kivánatos todbM. hogy az mtezetben mmél tobb
:ina tahUjon elhelyezést.
.
. ..
, .
.,
Halász Náthán, a pesti 1zr. h1t_kozség _le~ny:sk?lá.Ja?ak
igazgatója, decz. 23-án ünnepelte 50 ~ves ta~lt~.I ~s .30 _eves
i«·~zgatói jubileumát. mely alkalomhol a hltkozseg neveben
S~lmeiger ·l\fárton előljáró. a közoktatásügyi kormány nevében
dr. Verédy K. tanfelügyelő üdvözölte az é~·de~es pe~~?,óg~~s~~
kihez \Ylassics minister meleghangu levelet mtezett. Ku!o~bozo
testületek szerencsekiíánatait tolmácsolták dr. Munkacs1 B.,
Bárd R.. Lüki ts V .. ~zu p pán Y. és mások. A nagyszámu üdvözlők
höz -;ZÍ>ből csatlakozunk mi is és kívánjuk, hogy a lelkes férfiu
:íld;i<;os múködését mecrtöretlen erővel még sokáig folytassa.
Bató l. Lipót hit;ktatót a III. ker. polgári-iskola növendékei fényes ováczióban részesítették A lelkes tanító ugyanis
~nnél az i"kolánál 20 éY óta mükiidik.
Zsidó gymnasium. A liptó-sz.-miklósi hitközség évekkel
ezelőtt félmillió korona alapítványhoz jutván, középiskolát állít
fel. melyhez a közoktatásügyi miniszter államsegélyt engedélyezett. Alapos a remény, hogy közeli időben a fővárosban is
megnyilik egy zsidó gymnasium.
.
A cincinati rabbiszeminárium (Hebrew Union College),
a mely egy é1 ~főtt ünnepelte negyedszázados fennállását,
sz épen virágzik. Osszes növendékének száma í l. a tanerők
száma 10. A tanten sokkal terjedelmesebb, mint az európai
rabbiképzőké. Az intézet eddig közel RO rabbit képezett ki és
anyagilag jól áll. Az összes szükségleteket magánadakozásokból fedezik.
Dunántuli Rabbiegyesület Az egyesület 1899. aug. 28. és
2\-1. gyiíléséről előbbi számunkban már megemlékeztünk. .Az
imént megjelent jegyzőkönyv alapján pótlólag még megemlítjük.
hogy az összes hitközségi alkalmazottak számára sürgetik a
nyugdíjintézetet mit nem helyeseltünk és mire rövielen csak
azt jegyezzük meg : Ki sokat markoL keveset szorit. V an imaszerkesztő-bizottság, a mely egyszersmind agendakönyv szerkesztésével bizatott ;neg. J lyen mű csak arra les31 jó, hogy
tudatlan emberek vegPzhessenek rabbifunctiókat. Eppen ez a
pont az, melyben legkevéshbé kell más felekezeteket és a külföldet utánozni. Behatóan tanácskoztak a hitoktatás fölött,
minek hasznos eredménye el nem maradhat. E tanácskozás
alapján az egyesület az alább közölt pályázatot teszi közzé.
X ~zetü1~~ szerint az eredmény biztosításának szempontjából
ezelszern volna, ba az alkalmas egyéneket kiszemelnék és n
tankönyvek megirásá1al megbi:mák.

TÁRSADALO}L
T'" ·t 'nelmi tény hogy a térítés zsidó eszme és hogy ezt
kerül,
,
az eszme eaz e1s ő ker~sztények ' melyek vérbeli zsidókból
tek ki, az anyavallástól örökölték, mint sok, sok mas es:met.
elyek mai napig többé-kevésbbé eredeti tisztaságukban dnek.
~ missió az erős vallásos meggyőzíídésből fakadt és felébre ·ztette azt a forró vágyat, hogy a boldogító hitben minden
ember részesüljön. .A.z evangeliurnak szemrehányása, hogy a
farizeusok ( = rabbinikus zsidók) tengereket járnak ?e, hogy
e_qy prozelitát csináljanak, a legmag~sabb dicséret. ~s a zs!~
dók missionáltak évszázadokkal a Jelenleg uralkodo valla"
megszületése előtt, a mely a görög-római világot zsidó eszméktől saturálva találta, midőn napvilágra jött. A római légiók
karddal jöttek a zsidók országába és eszmékkel tértek onnan
haza; a római badvezérek rabszijjon bnrezolták a zsidókat
fővárosukba, diadalmeneteikben mutogattl1k a » legyőzötteket«.
nem sejtvén, hogy a világbirodalmi Gvliáthot e -~yenge Dávidok
fogják leteperni. kik nem sereggel. hanem az Orökkévaló szellemévei indulnak a harczba.
És a zsidóság missionált még időszámításunk első századaiban is, még pedig kiváló sikerrel. Ezek a tények fénye:,
czáfolatai azoknak az állítüRolmak, melyek szerint a zsidó ntllás faji vallás. népvallás és nem világvallás . .A. missionáló ked"l'
még akkor sem lohadt le, midőn a zsidóság prozelitáival szomoru tapasztalatokat tett. A mai napig érvényben levő zsidó
tiirvény szerint sem »az asszonyok, sem a királyi asztal prozelitüit« nem szabad elfogadni. ~fo<lern nyelven szólva. nem
szabad a vallás kötelékébe fehenni azokat, kik házass~ig vagy
állás ked1eért térnek át. Megalku,·ást a vallás tekintetéheu
szintén nem ismertek. Gyorsfelvételekről (n<'m fotograf:í.lü.,r61
besz('li.ink) szó sem lehetett. Ezen óva toss~íg daczára a pt~rr:i
nyakkal szerzett tapasztalatok vallásos és erkölcsi szempo~t-
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ból csa lódásra vezettek, ugy hogy m:ir a második században
ez a kifakadá:-l is volt hallható : a prozeliták úrtalmasak
I zraélra. mint a kiütés a testre.
E körülmény dar;.-::\ra a megalkUYás nélküli térítés még
akkor is tartott, midőn a római világbirodalom a zsidó szellemnek keresztény alakjában meghódolt. A térítést a zsidók
csa.k akkor hagyták abba. midőn ez hatalmi lcérdéssé alakult
IÍt. A missió Yallásos lelkesedésből fakadt, ~ mély meggyőzö
dösben gyi"ikerezett, idegen czélt nem szolgált. A zsidóság a
missiót minden korban ebben a tiszta alakjában ápolta és e
felfogáshoz mai napig ragaszkodik. Felveszi kebelébe azokat.
kik tiszta meggyőz ődésből, érdek nélkül kivánnak kebelébe
t érni. de nem csalogat senkit sem ígéretekkel, sem előnyökkel,
~em iskolával. sem kórházzal, sem ingyen patikával, sem egyéb
támogatássaL mert meggyő~dést vásárolni nem lehet. Ugyanezért missiókat nem is tart fenn és nem tartott fenn soha és
különösnek találjuk, hogy komoly tudósok áHítják, hogy a
zsidóságnak nincs missiója, mert nem missionál.
A missionálás alapja a hatalomvágy, hiszen a hitetlenek
s;.ámára is kineveznek püspököket: in partibus infidelium.
A római egyház egy központból kormányoztatván, mint a hajdani római birodalom, a missió utján terjesztette és terjeszti
hatalmi körét, mint elődje a kard által. A történelemMl tudjuk, hogy a kenetteljes szavaknak nem egy izben a kard adott
nyomatékot. A protestánsok között az anglikán egyház az, a
mely a missiót a legszélesebb alapon miiveli. Van-e olyan naiv
ember, ki a pogány népek: térít<)se és a gyarmatszerzés közötti
összefüggést nem lá~ja? Ha van még, gondoljon Ohinára, a
boxerekre. a kereszt jelében utnak indított hadseregekre stb.-re.
Ezek a tények a mellett tanuskodnak, hogy a térítés tudatos
va~~ nem tuda~os, ~evallott vagy be nem vallott rugója és
czelJa a hatalmi terJeszkedés. Ha a zsidóság hatalomra törekednék, mit kegyetlen üldözői ráfognak és ülclözé~ükkel azonnal meg is czMolnak, akkor ő is tartana fenn missiókat és
az áttérökkel a, h1t magyar fiuótáJ.ára I·s ki·e gy ez1'eel ne']c. D e ez t
sohasem tette es nem is fogja tenni.
Mert az. e ,fajta áttérés
öregbithetne' ugyan a zst.dók , cl e
.
de nem a zs1dósag ereJét· diadal ped·
k
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és a~ iszlámot. A zsidók mindkettő terjeszkedését megkeseriilték, de ez nem szól azon tény ellen, hogy a zsidó vallás eme
leányai által a pogány népek hite és felfogása felett győzedel
meskedett. A zsidók nem győztek, de győzött a zsidó vallás
szelleme. A zsidó vallás pedig, minthogy »világa nem ebb<íl a
világból való«, ezzel is beéri. f.cs nem tagadható, hogy vonzó
ereje még nem szünt meg, hisz az erdélyi »zsidózókat« csak
Ui.zzel-vassal lehetett kipusztítani. Valamint ezekre, ugy másokra
is pusztán példája által akar a zsidóság hatni. Nem kell senlátsem csábítani ; a ki a bibliában hisz, annak a szomhatban
és <L többiben is kell hinni.
A zsidómissió forró igyekezete, hogy zsidókat. bármil.' fajttit bármily eszközökkel nyerjen meg, arra vaJ] hogy a
kereszténység sok körében még núndig szükségét érzik annak,
hogy az 1800. esztendő óta protestáJók a dolgok uj rendjére
adják rá a pecsétet. De lehetséges az is, .hogy ezek a körök
maguk is vonzó erőt tulajdonítanak a zsidóságnak és szerotnék megnyerni képviselőit, mint valamely hatalmas kormány
a c~ekély számu ellenzéket, mely erős ügy szolgálatában áll.
De bármikép álljon a dolog, erős abbeli meggyőződésüuk, hogy
a missió pyrrhusi győzelmet aratna, mert a zsidóság zsidók
nélkül oly erővel vonzaná a szellemeket, akár a reformáczió
400 év előtt.
Ezeket az igénytelen gondolatokat az a jelenség támasztja
bennünk, hogy ujabban, ugy látszik. az unitárius egylláz, a
mely csak nem tagadhatja, hogy a zsidó monotheizmus hatása
alatt kelt annak idején életre, szintén azok közé állott, kik
szeretetükkel a zsidókat oatromolják. Ezt nem abból a
tényből következtetjük, hogy egyik-másik gazdag zsidó ::;zégyellősségében a hatalmas egyházak helyett a kevesebb hitet
köYetelő unitarismus karjaiba vetette magát, hanem egy czikkbőL melyet állítólag valamely amerikai mbbi irt az unitarismusról és a melyct az unitáriusok havi lapja magyarul is terjeszt. rl'ény, hogy az unitáriusok némel~ polytheistikus elPmet
ki,·etettek hitükből, ele tagadjuk, hogy a zsidó monotheismus
korrekturárct szorulna és hogy nem vesztene belőle akkor.
micWn bármely más egyház kebelébe tér. FiiltéYe persze, hogy
az ilyen r.sicló még a hivők közé tartozik; mert akíü·hogy
csürjük-csavarjuk a kérdést, ezt a kényes puntot el nem kerül-
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hetjük. Ki nem ,·ak, tudja. hogy m~lyen czél vonzza a :.:sidót
m;is egyházint és hogy melyik uton .]UL oda.
Korunkat lehet a taJülm:ínyok, a tudomány stb., de
semmiesetre sem a vallüsos buzgóság korának nevezni. Hiszen
a nép alRó rétegei, melyek minden időben és minden népnél a
hitélethez a legszilárda bh:m ragaszkodtak, napjainkban n. szoczialismus zászlaja köré screglenek, a melyen pedig kedvező
esetben az olvasható: Die Religion ist Privatsache. Ezen kor~zellem mellett a Yall{tscsere rendszerint minden egyébre vezethető vissza, csak nem a hitbeli megvilágosodásra. Ezt a körülményt figyelembe véve, mi föltétlenül Tisza Kálmán álláspOllját helyeseljük ki azt a tételt állította fel, hogy mindenki
maradjon meg annál a vallásnál, melyben született. Ha lelkéből akár szóval. akár egyébbel kiszakítjuk azt a hitet, melyet
a fogékony gyermekkorban szülei és tanítói belécsepegtettek
mi marad benne r Erre a kérdésre feleljen a zsidómissió és
cselekedj ék lelkiismerete szerint.

'LÍKSAIIAU!J

Ha meg akarjuk állapítani, hogy az újabb keletü zsidógyülölet hazánkban mely stádiumban van, csak egy kis ös 3zehasonlító tanulmányt kell tenni. Az antisemitizmus mindenütt
egy csapáson halad és feltétlenül hódol a zsidó tételnek : nincs
s~~mi ~j a földö~. Az antisemiták mindenütt azzal a hízelgő
k1,1elentessel ~ez~~k, hogy a belföldi zsidó tisztességes ember,
~~sr:no~ pol~.ar, JO hazafi, szóval izraelita polgártárs, de a kültoldr zsr dó tomegesen vándorol be ' csaló ' ·lJal'a'Z1·ta, t"On 1(re t eSZI·
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hogy hazánkban az antisemitizmus - a klerikális matadoroktól eltekintünk - a kezdő stádiumban van, midőn a galicziai
zsidót súd.iák, de a magyar zsidót ütik. A »ruthén akczióc
megindíktsn. előtt még a bevándorolt galicziai is ~testvér<~: volt.
most már mind kazár. A 80-as évek elején szintén a »galicziai határ«-ról folyt a szó, de nemsokára már Tisza-Eszlár
foglalta le a közvéleményt. N em régen napvilágot látott a
galicziai bevándorlást meggátló rendelet és természetszerüen
azt kellene várni, hogy a zsidók clleni izgatás most már gátoltassék meg. Szó sincs róla. A szegény falusi zsidót vigan
expropriálják a plébániák szövetkezetci és kényszerítik. hogy
a városokban telepedjék le. Ha ez az i.Udiizés megteszi a hatását, a második stádium következik. amelyben a zsidókat azzal
vádolják hogy a nagy városokba tódulnak. Ezután következnek a többi stádiumok (lásd BécsJ. Mindezekből "" tényekből
pedig az következik, hogy a zsidóság már most szervezkedjék
az oltási munkálatra és ne várjon addig, mig a háza már
lángba borult feje felett. Principiis obsta!

"'
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Nagy az igazság czivilizált földrészünkön. Galicziában
a zsidó leányok az apáczakolostorokba keriilnek, az apa és
az anya fut a rendőrséghez, a birósághoz. a miniszterhez, sőt
kihallgatásra jelentkezik a császárnál. Az eredményt tudjuk,
a szerencsétlen szülők nem látják viszont zsidó gyermekiiket
N erncsak a lengyel miniszter, hanem a nép is a kolostor pártján van. N em tiltakozik, nem háborog. Hogy alakul ilyen fajta
iigy a klerikális Spanyolországban? Ubao kisasszony, ki hitére
nézve katholikus, a kolostorba keriil - talán csábíttatik, talán
menekül, ki tudja? - és Maclrid népe háborog, mert a kolostor nem adja ki. Valóságos lázadás tört ki az egész egyház
ellen, melynek papjai nem mernek az utczán mutatkozni. Az
általuk kiüldözött zsidók sorsára jutottak -- 24 órára. Beteljesedett a spanyol szerzetesek álmn, 400 év óta nincs »hitetlen« hazájában, egy hit boldogítja az egész népet. de a papoknak az utczán mutatkozni nem mindig tanácsos. Azt hiszszük,
hogy a keresztény felekezetekre semmi sem oly veszélyes, mint
ideáljuk beteljesedése. az egy akol és egy pásztorróL Az egyház, akár katlt., akár protestáns, akkor van a legvehemensebb
.t<imadásoknak kitéve. ha nincsenek ~eretnekek . Minden egy

Il R
háznak legveszedelmesebb ellenségei azok a barátai, kik a
többi egyházakat tiízzel-vassal szeretnék kipusztítani.

*

Régóta vajudik nálunk a rabbik nyugdíjának és özvegyeik
és ánáik ellátásának ügye. Bizonyos időközökben fel-ff'ltünik,
hogy ismét letünjék. A németek, mint mindenben, ebben a
kérdésben is előljárnak Több kisebb államban már régen
megoldották ezt a nagyfontosságú kérdést, ujabb:m pedig a
német rabbiegyesület a porosz községek papjai számára is
megteremtette a »Pensions- és Relikten-Casse«-t. Az érdem
oroszlánrésze dr. :Maybaum Zs. berlini, hajdan alsó-kubini,
rabbit illeti meg, ki az eszmét felkarolta és a német hitrokonokat adakozásra szólította fel. Egy maga 200,000 márkát
~yíijtött Berlinben, a többi 300,000 márka összegyíí.jtésére
mások vállalkoztak. Ha vallásunk jövőjét szívünkön viseljük,
gondoskodnunk kell nemcsak arról, hogy rninden községnek
legyen papja, hanem arról is, hogy a rabbipálya versenyképessé
váljék. Ennek egyebeken kívül a nyugdíjintézet is alapföltétele.

•

~agy port vert fel a »Preussische Jahrbücher<t egy
czikke, melyben Benedictus Levita kifejtette, hogy mindenki
»jPllemtelen lump«, a ki kitér, ellenben a zsidóság megváltása
az. ha gyermekeit kitéríti. A praemissa után a coneiusio meglepq. A por leszálltával kitünt. hogy a »tanulmány« vaslogikáju
szerzője egy hallei zsidó ügyvéd (Weisler), ki a maga számára
gyermekei révén a megváltást már eszközölte és fejét gloriával
ragyo~tatja körül.
A hivatalos statisztikai adatok szerint az 1899. évben
összesen ~95 egyén, 204 férfi és 19J nő, tért át a zsidó
vallásról a keresztény vallásokra. A keresztény egyházakból a
zsidó egyházba tért át 87 egyén, 42 férfii és 45 nő. A veszteség
tehát aos lélek. Hogy az előző t:vekben a veszteség kevesebb
volt, részben abban a körülményben keresendő, hogy a visszatérések, melyek J 895. előtt tilosak voltak, természetszerűleg
nagyobb számnak voltak az egyházpolitikai törvények életbelépésének első éveiben. l1'eltünőnek látszik az a té
h (fy
.
.
,
ny, o."
a_ nők, k.tk ~tvat~lt nem kereshetnek, majdnem oly számban
tf'rtek k1, mmt ferfiak Ennek magyarázata abhan rejlik, hogy
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egyrészt egész t.:saládok térnek ki, másrészt pedig a kit{r
zsidó fiatal emberek zsidó nőkkel kötnek Mzas-;;ígot. kik a
férjt követik az előnyösebb egyházba. A Yesztrség nz egrsz
zsidó lakosság egy 2000. részét teqzi ki évPnte, egy emberölW
30 év alatt másfél százalékot. DP ha meggo11doljuk, hogy azok
a családok, melyekben kitértek vannak, kö11ny ebben hajlnunk
av. apostasiára és hogy a Yallásos l'llenálló képesség a modern
embereknél apad, feltehetjük, hogy ez az arány sem fog megmaradni, ha a zsidóság nem fog erélyesen védekezni. ~zomoru
kilátások a jövőre.

*
Néhány i(ju suttyomban függesztett fel kereszteket a
tudományegyetem előadó termeibe. Az egyetemi tanác,; ezt az
illetéktelen beavatkozást visszautasította és ez ügyben viz~
gálatot inditott. Nincs gondolkozó ember e 1ilágon, ki a néppárt
által előre bejelentett pucs természetével és czéJjával ti~zt:íba
ne lenne. A klerikálismus nagy tromfot akart kiadni, hogy
az akatholikusok és a pa pi járomtól iszonyodó katholikusok
hatalmába kerítéséhez egy lépést tegyen előre. Xéhány J>I'Ote~
táns hallgató még fel i~ ült a •jümbor« i~jaknak. mih<11
látható, hogy a zsidó~yiilölet szellője némely honfit a józan
eszétől is megfu~ztja. A » libenili::;« ~ajt!i egyik organuma,
hagyományihoz hiven, ismét felaj:ínlotta a zsidókat. a lakos~:íg;
4 százalékát, fulmináns vezérl'zikkében, a mel.v csak ugy csurgott
a liberalismustól. Az uj keresztügy ujabb jele annak. hogy a
u agyurak semmi eszköztől sem riadnak viss;.u, hogy a lm talurH t
kezükbe keritsék. A kereszt jegyében győzni remélnek EUí,ziir
:t zsidó felett. Ha a jogegyenlőség Yallási tekintetben ki lt>-;z
kezdve, száz okot találnak arra, hol!y c:>ak egy ~all:is ttl'alkodjék. A többi aztán már magától jön, a mint a hazai
történet mutatja. Csak a hzclet nehéz.

IZHAELITA )fAGYAH UWDALMI TAWWL.\'1'.
Az lMIT most jutott az els{í leg<1tumlroz, (Hiiltll kul'on:tl
melyet Kunewalde1· 1lf. F. hagyományo;wtt ~zámára, lwgy
C~. bból első sorban az ifJúsági irodalmat mozdítsu P)ő. 4\ z iiriikhagyó a felekPzeti törehésPket mindeuhn bímogatt:t ,:s vi-g-
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akaratával ebbeli tevékenység étméltóan koronázta meg. Vajha
sokan követnék a dicséretes példát és még életükben gyön ·örködnének nemes áldo:mtkészségükben.
Az IMl'J' .. legtevékenyebb és legbuzgóbb tagjai közé tartozik Tencer Pál. ki a társulat létesülése idején egy 1000
f01·intos pályadíjat gyüjtött és a felolvasások körül is jelentékeny érdemeket szcrzett. Érdemeit legujabbarr egy 2500
koronás p[ílyadíj összegyiijtése ~iltal öregbítette. A pályadíjat
a7 L\IIT Tencer kivánságaszerint »A zsidók története« czimíí
mű megirát>ára tüzi ki.
A felolvasó estélyek nagy sikerrel jártak. mert mindvégig
1
óriási közönség volt jelen. Január óta felolvastak dr. N eumann
Árminné ő méltósága: dr. med. Schiichter Miksa, ki két szabad
előadásban vonzó és tanulságos képet festett a zsidó orvosok
teYékenységéről az elmult időkben: dr. Kunos lgnácz, Lenkei H .
s mások. A felolvasó bizottság márczius hó H-án ülést tartott,
melyen több kérdésről élénk eszmecsere keletkezett. Lenkei H.
jegyző referált a lefolyt felolvasó ciklusról és végül dr. Bánóczi J.
a bizottság nevében dr. Ágai A. és Tencer P. elnököknek és
Lenkei H. jegyzőnek buzgó és sikeres müködésükért meleg
köszönetet mondott.
..lz DIIT többi bizottságai sem pihentek. A propaganda
hízottság azon fáradozik, hogy a társulatnak uj tagokat szerezzen. Hogy milyen sikerrel, azt a jövő fogja megmutatni.
Az oklevél biz. a megálla]JÍtott terv szerint igyekszik munkáj;iban előre haladni és alapos a remény, hogy dr. Acsády L
elnök vezetése mellett a kitüzött feladat sikeresen fog megolda tn i.
.A. folklore ügyében történtekről olvasóink folyóiratunk e czímü
rovatából értesülve vannak. Ezzel az uj rovattal az ügyet a
tervezgetések teréről a cselekvés mezejére helyeztük át, de nem
tartjuk a feladatott megvalósítottnak, mert ugy az anyaggyüjtés
mint a feldolgozá-s még csak a kezdett stádiumában van.
Reméljük azon ban. hog,v a kezdet nehézségein tul vagyunk és
hogy most már az összes tényezők vállvetett közreműködése
mellett gyors tempóban fogunk a czélhoz közeledni. A folklorebiz.ottság márczius hó 27 -én tartott ülésén be ható tárgyalás
alá vette az összes kérdéseket és több határozatot hozott.
melyek az ügy fejlesztésére igen alkalmasak.

TUDOMÁNY.
ZSIDÚ ANGYAI..TAN.
(Folytatás.)

II.
Talmudi korszak.

:Minél kedvezőtlenebbé alakult a zsidó nép külső helyzete.
minél tovább tartott az idegen fenhatóság, minél mélyebbrf'
hatolt az állandó közlekeclés folytán a pogány befolyás, annrH
szélesebb lett az angyalok és démonok birodalma a nép képzeletében. X em véletlen az. hogy az angyalok szerepe Dániel
szerzőjénél a legkiterjedtebh. és hogy először nála találunk
individuális és nénef biró angyalokat. mert a vallásos elnyom:ís
korában. a ::\Iakkabeusok felkelési' idején, irt. Xem sokára r<Í
keletkezhetett az esszenismus. melynek kifejlett angelológiája
volt és ezt kizárólag a r end htgjaival küzölte, a szadduceusok
ellenb en az angyalok létezését rgy:l.ltalában tagadtük A képzeletet jelentékenyeu izgatbík a szrntirás elbeszélései. A bihliá val val 6 állandó foglalkozás a speculatiót folytonosan ösztökélte, a mely az adott alapoH tényleg egyre tovább é;; tovább
épített. a míg a rengeteg épület ;t talmud lezárásával kószeu
állott. A talmud utáni mystici-.mus ezt az épületet határtalanul
bőví tette, úgy hogy a földről az égbe ért. Az apokryph <~'>
pseudepigraphikus iratokban. a talmud és midras míivcibPH.
a mybtikus és kabbalistikus irodalomban fclhalmo;r.ódott llDgl!·
lológiai anyag vadon rohanó folyamho;r. hasonlítható, m el~·nek
<irjai a part fölé emelkednek <~s minrlent l'lára«ztanak.
Az anyag eme bőségéből eleve sejthetjük, hogy az angyaltan uem egysége,; é,; ezt a RPjtrlmet az adatok meg- is 1·rlísítik.
.~ zsidó szellem általában nem rendszt•res, nem létezett telnit
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re ndszereh angyaitan sem. A z :lgn dü;ták a vil:ig elll e l E~gn>giLb
Jm'dikát or ain ak nagy sz:í máwíl fogva. kik kül iinböz(í korokban
különböz,·; helyeken és egymástól t'l ütő körülmények között
<'Itek és tanítottak, n em is képzelh et() egységes angelológia.
D e azrrt nehezen állapítható meg. hogy a p alesztinaiak és a
habylóniaiak, a tannák és a z arnórák között e pontra nézve
milyen különbségek vannnk. Az r get nem ritkán a homilia
exegétikai szüksé~letei és a hnllgatók sociális állapotai szerint
ec:-wtelték.
"\ mintakép természetesen a biblia marad. Ana az
angyalra, a melyik Szanchérib hadseregét kipu~ z tította. hivatko:mak a makkabeus katonák (r Ma kk. í. 41; II. Makk. LS,
:l2; ::;yr Baruchapokalypsis 63. 7; más példák Iubil. 17, ll;
:27, 21 stb.). ])e az agyag a mester tetszése szerint formálódik,
l; S a mesterek tökéletesen uralkodtak agyaguk felett. ]~~p ezért
nehéz megkülömböztetni, hogy hol fekszik előttünk tudós
speculatió és hol népies hit, melyik az egyéni és melyik az
általános vélemény. melyik a pillanatnyi ötlet és melyik az
elfogadott nézet. Nagyj~íban azonban a hagyomány állításaiban
általánosau uralkodó nézeteket láthatunk és mi nem hisszük,
hogy az esszensok angyaltana "z esszensokkal egyiitt eltünt.
Ha ezeket a nézeteket nem a nép teremtette mecr akkor a
tudósoktól, kik ellenállhatatlan tekintélylyel birtak. "~entek <it
a népre. Ha eredetileg nem YOltak népies nézetek, azzá lettek
az idők folyamán. Minthorzy pedig a szentirást is a hagyomány
szemüveg<'vel olvastük az a.gáda tanításai a vallás és miivészete
me~~;értése szempontjából ép oly fontosak. mint a szentirás mag<L.
A hibliai elbeszélésekhez nem ritkán költenek angyalokat.
Midőn Istl'n az embert meg akarta teremteni, azt mondt:ík
at. angyalok: minek tPremted? (Gen. r. 8, i)). Nár:ít l:<':íraó
ellen Wen. 12. J 7) egy angyal Yédte meg. ki ostort tartott
kezébe és ~árától te~te függ6vé. vajjon üssön-c vagy nem.
~ág~ruak ·> angyal .Jelen~, meg; Hebekkát angyal hozta a
forrashoz (Gen. r. -lJ ele]on, -!5 l~S .)!J). Mi<Wn .\ bra.Mm
lzs:íkot fel akarta áldozni, azt kiáltottál- az ,
l J· 1 t
..
.
' " <~ugya o, s en
Plott, .~w gy _ez ell(>nkeía]~ ~ természettel ( Bacher. A. g ada d. paL
Amomer
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Ézsauhoz küld.ie és ezek értenelők I. M. :l:!. -t- (H en. r. 73 végt>
felé ; Tanchuma Buber Vaj éczé 2-t- ; t+Pn. r. 75). Midéín .T<izsef
testvéreit ker esi (Gen. 3 í) :~ angyallal találkozik; angyal(lk
egyesítik I . M . .J-9, 2 .Jákob fiait Wen. r. 75: 98 eleje . Bileám
szájába a. helyeztetett, a ki kényszer ítette, hogy áldjon ( 'zanh.
105 b). A szolgálattevő angyalok vártak (Hir. :~. :?:1 ). hogy
Éhudnak segitsenek (Gen. r. DR). A. iga:dtja utba ~áult é ...
.Tónáthant (I. Sám. 13, 22), hogy a fegyvereket megtnlál,iük .
A rabbik képzelete szerint igen gyakran avatkoznak a.
Eszter történetébe, mi által az egész józan elbeszélésbe cso<belemek kerülnek bele. Gabriel igen clrastikus módon akadályozza
meg, hogy Yasti királyné Achasvérus és vendégei eléitt megjelenjen. ;\{időn Eszter a királyi palota u d varában meg.i•'lrnt
(5, l) 3 szolgálattevő a. sietett segítségére: az eg,rik E. nyak:ít
emelte, a másik a kellemfonalát huzta arczára. a harmadik n
királyi jogart nyujtotta ki. hogy elérje. .:\lidőn Ach. emlékkönyvéből felolvastatott magának. Simsai imok kitörölte n.zt a
helyet, hol .Morclechai érdemei a király élete körül fel voltak
jegyezve, de C+abriel i3mét felirt;1. ~ficlőn Eszter Ach. ell'ítt
panaszkodott, hogy ő és népe el vannak adva. azt kértipzte
Ach.: ki tette ezt? E. erre ujjával a királyra magára akart
mutatni. hogy őt jelölje meg mint »ezt a ·gonosz ellenséget «,
ele egy angy. kezét Hámau irány:íbn. lökte. :Midőn e jelcr,f't
után A. a teremből haraggal t:hozott a kertbe, embereket
látott, !cik fáit kitépdesték :\ficlőu azt két·dezte, mit c~el!:'k
szenek? azt felelték: Háman paranc~olta. Az emherek term•;szetesen angyalok voltak. Hámant E. kerevetére szintén angyal
vetette. Ach. szavai a zsidók által megölt ellenségek szümüról
szemrehányólag hangzanak a királyné l'lh' n. de egy <tngy.
A. szájára ütött. ugy hogy beszédj<' t ha!·.Ltsügusan folytatta
(Megilla l 2 b: 15b- Hib). NebnkndnPezarnak i~ k\:tszer i1tiítt
az angyal szújára: midőn 1st<· nt kezdte dicsíííteni (1 )áuiel :t ;i:i ).
azért, hogy Dárid zsoltárait el ne homályosítl;a; tonibM midií11
egy alakról azt mondta, hog} Js ten fiú ho~ hasonlít. • Hát ':lll-<'
lstennek fia?« menydiirgött az angyal (Szanh. !12 h lent, .1·
Sa bb. 6. végén).
Az említetteken kívül még ~zánws pél<l<ira buHannnk.
hol n. rabbik bibliai elbe::;zélésekhe augyalnkat hoznak lw. r.~
llPlll ;:{irkozhatunk el azon lwmonuis !']•il. hogy nz :1. gyakrun
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tisztán ar. emberi gondolkozás sz<Íe8iiveiiil szolgálnak. Hog,) J.
határozatai ellen teheUí ellem'etéseket szóhoz juttassanak,
angyalok sz:íjába. adj:ik, kik I. udvarát alkotják, és azután
,, czüfolatot mint I. feleletét adják elő. Különböző gondolkozás képletes előadását kell látnunk sok más agádában is
ruelyekben I. és angyalok párbeszédei közöltetnek. Ilyen pár~
beszédek arra is szolgálnak, hog:' bizonyos tanokat eleven
súnekkcl fessenek és azokra erélyeseu figyelmeztessenek. Nem·
jogosult tehát ha egy-két ily beszélgetésből az istenfogalom
elhom<ilyosítására következtetnek, mint Weber tette (.hidische
1'heologie, 2. kiadás, Lipcse l 897, 176 és köv. L).
A zsidó hagyomány I. fenségét az angyalvilág felett
számtalanszor és minden ki vánalomnak . megfelelő világossággal juttatta kifejezésre. Akiba azt mondá: az I. trónját vi'\9
Chajjóth sem látták az isteni dicsőséget magát; Simon hoz~á
teszi: az örökké élő angyalok sem (Szifra Lev. ] , l-re). I.
lakóhelye a 7. égben van, ezen a helyen van a jámborok ta.rtózkodáshelye és csak mögöttük következnek az angyalok
(Chag. 12b; Sócher T. 21, 7-re; többet láss Webernél Hi2).
A jámborok méltósága magasabb mint az angyaloké:
először Ezekiel dics()íti Istent és csak utána az a. (Szanh,
!1.'3a fent: Gen. r. 65). Kit kell e helyen a s.zolgálattevő
angyalok alatt érteni? A rabbikat! (Ned. 20 b). Ádám támaszkodva ült a paradicsomban és az a. hust sütöttek neki (u. o.
59 b). Midőu Izraél a semát recitálja, hallgatnak az a. és csak
ezután fognak belé hymnus uk ba (Gen. r. 6.5). Az angyalser 11 gek
Istent csak éjjel dicsőítik, de nappal hallgatnak Izraél tisztelete miatt (Chag. 12 b). Hasonló kijelentésekkel még fogunk
találkozni, midőn majd :1z a. tulajdonságairól és jelleméről
lesz szó.
Az a. állását és rendeltetését már megnevezéseik is
kifejezik. A bibliai neveken kíviil, pl. 1~7~ stb., gyakran találjuk ezt a szót »a felsők« ellentétheu »az- alsóke-kal (C'J1'~); és
i:';~nnn). Ez az általános név az angyalvilágot égi lakóknak
mondja, ellentétben az Pmberekbez, kik földi lakók (Szanh,
tOb; Kethub. l 04a; Nóch. '1'. 25, 4-re). A világ teremtésekor
I. békét szerzett a felsők rA alsók között (I ev
9) F'
, ,
• . ..
,' . r.
. Igye
~emre melto a »fels? fannha« kitétel (:-t~V~ .,~ ~'Sbc), a mel.r
H} r gen szóval az égJ urlvartartáH ·clo"ltat 'k
(' k
'll't., J,
· .1
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szembe ha felső és az alsó családot« azaz az angyalokat és
lzraélt (Szifré I 42: ~zanh. 98 h· Dg b; Ohag. B b lent:
Kob. r. 9. 7-re s gyakran). Az angyalseregre találjuk ar.
r'xercitns, a legalacsonyabb rangú angyalokra a yalearii sz6t
(SiL r. 8, 13; Peszikta 45 h). lVlint régebbi korokban a keleti
nagykirályok és udvaraik, ugy befolyásolták az angyalokról
alkotott képzeteket a római korszakhan a caesarok és hat::-\1mas seregeik. Az egyes a. csak a habylríni fogság után kaptak
neveket, a mint már Simon ben Lakis (:?i)O körül) állítja:
Az a. neveit Babylóniából hozták magukkal (j. R. H. 5Gd
lent). Szabály volt, hogy az a. nevét változta~ja és maga sem
tudja, hogy az idők folyamán milyen neveket fog felvenni
(Szifré J 42). Ez azonban nem áll az erősen egyéni angyalokról, miut Michael stb .. melyekről aMbh még szólunk.
A. nem esznek, nem isznak, nincsenek excrementurnaik,
nem szaporodnak, nem halnak meg, nincsenek izi.ileteik. egyenesen járnak és mindig állanak. Szárnyaik vannak, a világ
egyik végétől a másik végeig lebegnek, tudják, mi fog történni.
beszélnek és gondolkoznak Egy klasszikus hely igy hangzik :
Három tekintetben hasonlítanak a démonok az angyalokhoz
és három dologban az emberekhez. Vannak szárnyaik. a világ
egyik végétől a másik végeig lebegnek. tudják, hogy mi fog
történni, mint az angyalok. De esznek-isznak. szaporodnak és
meghalnak, mint az emberek. Három tekintetben hasonlítanak
az emberek az angyalokhoz és Ittírom tekintetben az állatokhoz.
Van eszük, egyenesen járnak és héb(\rül beszélnek, mint az
angyalok. De esznek-isznak, szaporodnak és excrementumokat
választanak eL mint az állatok (Chagiga l fi a s párh.). Rafaél
igy szól Tóbithoz és családjához: Minclen nap megjelentem
nektek, nem ettem és 11em ittam, csak egy ti.ineményt Júttatok .
Miclön erre fölállottak, nem hitt:tk többé (Tóbit l L U>. ~1).
Hogy Mózes tökéletesen olyan legyl·n mint a:.:: a, a benne Je, (í
étel-italnak el kell emés)ltődni (,J óma 4 b). Az Áhrahúmnak
megjelent angyalok csak tetették magukat. ntidőn ettek-ittak
(,Jónathan Gen. 18, :! és több midras). Á; ang.ralok között
nincs nő, :Utalában nincs nemüle .A_;r, öriihlt>tíi a. sem szemlélik 1. dic~őségét, szól Ben-A;r,zai (Núfm l, l és Szifré l 42).
Lényük tíízböl van alkotva, tüzben tnrtózkodnak, Slájuk
lehellete elégeti az embl'l't, hangjnkat cmlwr nel!l hirja Pl
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(Sir r. .i. 10; Peszikta ;)ía: Uhag. 14b fent: Sabb. 88b h·nt:
~I'anch. ,Tithró :-JO, J -re) .• \ Biník 2, l nevezett angyal Pinchasz.
kinek areza. midön a s;r,t•nt ~zdlem nyugodott rajta, tígy izzott,
mint a fáldya (Lt''. r. l. eleje). .Józsua ben Chanania és
Hadrüln közütt a következő párbeszéd folyt le: Had1·ián: Azt
mondjátok. hogy nincs ang.1 alcsoport, amely kétszer zengné
I. dicsőségét. hanem I. mindcn nap uj angyalokat teremt, melyek
egy hynmust zengenek és azután elvonuln ak. Hová mennelc r
Józ,,"Ua: Oda. a houuan teremtettek. H.: Hát honnan teremtettek? J: A tiizfolyambóJ. H.: Milyen az a tűzfolyam?
J.: Olyan mint a Jordán, mely éjjel-nappal folyik. H.: És
konnan ered ez a folyam? J.: Az isteni kocsi állatainak izr.adsügtiból, melyet az isteni trón terhe alatt bocsátanak ki (Gen.
r. 18 eleje: v. ö. Bacher Ag. cl. Tanu. I. 178). Más helyen
azt 11lvassuk, hogy az a. félig vir.böl és félig tilzből vannak
összetéve; de I. békét szerez az ellenkező elemek között (j. R.
H . .iSa 38).
Az a.-t renelesen jó lényeknek képzelik. A gonosz ösztön
nem uralkodik rajtuk (Gen. r. 48, ll), mely okból a tízparancsolat rájuk nem alkalmazható (Sa bb. 88 b). Ugyanezért csak
eqyszer szentek, mig az emberek kétszm· szentek (Lev. r. 19
'ég e l. Ezen alkatuknál fogva nincs közöttük gyillöJség és
irigység, czivódás és ellenségeskedés (Szifré I 42). Mindamel.lett nekik , is szükségük van a kölcsönös jótevésre (LeY. r.
B l elej e). Arnbár a felsők előtt nincs titok, Izraél megváltása
napját még sem ismerik (Sóch. T. 25, 14 és Szanh 99a). Nem
tudják, hol van az isteni dicsőség, de a tengerből feljövő
izraeliták tudták (Ex. r. :22 vége). Ádám bölcsesége felülmulta az angyalokét (Bacher, Ag. cl. Am. III 125, 1). Nemcs~k Aclúm, hanem minden jámbor magasabb rangot foglal el,
mmt a szolgálattevő angyalok (Gen. r. 21 eleje i j. t-:labb. 6
Yége) .. Jámborok parancsolnak angyaloknak és az a. nem gyakorcJlhatnak elnézést (Ag. d. 'l'ann. J l ~(i2, 6; Soch. '1'. 1 7, 2).
}fic~tín ~{ . ,Józsua az isteni trónkocsiról :szóló tant magyarázta.
k~Y:~uc~nan c~opo:tosulna~. köré nz a. (Oh ag. Hb). I. dicsőité
"ent>l az elso~Jbseg l:raele, söt hraél mindcnnap dicsőit, az
a~gyalok ~.Jed1g c~u~nm ~(jy8zer ~~. 'J'. J 0:5 eleje i Ohullin 911>
lent). ?llldon hrael mtonal]a a »:-;uru '• J 1·--z 1·aél.t
l
t'k
,
.
,
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«, az a. eet·csz 1
'><:amyaJkat es abbahagy.Ják az éneklést (Gen. r. ü5, 21).
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Minden ember, ki nem varázsol, az ég oly szakaszába jut.
hov(! a szolgáló angyalok ~em léphetnek be (Ned. 32b lent).
Ámhátor lAtennek feltétlenül rngedelmeskeclnek és készek
cselekedni. mic>lőtt még hallottú.k. hogy mit cselekedj enek, a
mi.t Izraél utánzott, még sem mentesek minden hibától Vannak
bukott angyalok és kettő 1.'38 évig l<i volt taszítva, mert Sodoma elpuR;:tításának titkát idő előtt árulták el vagy pedig
büszkélkedés miatt (Sabb. 88a; Gen. r. 50 é:; 68).
Az a. renelesen emberi alakb an jelennek meg és Uabriel
Dániel könyvében egyszerücn a férfiunak neveztetik. I. akaratát a. segítségérel hajtja végre, hol ülve, hol állva. hol a~szo 
nyok, hol férfiak alakjában, hol mint szeleket, hol mint tüzet
jelenteti meg őket (Ex. r. 25 el.). Ábrahámnak a :1 a. egy
saracenus, egy nabateus és egy arabs alakjában jelent meg
(Gen. r. 48, 9). Jákobnak az angyal (Gen 32, 25) pásztor alakjában jelent meg (ib. 77), vagy pedig mint pogány vagy mint
tudós (Ohullin 9la). Az egyik a. ~Iózes alakját veszi fel és
Fáraótól elfogatja magát, egy másik Salamon alakjában megfosztja S.-t trónjátöl (j. Ber. 1:3a; Lev. r. ü; j. Szanb.. 20c).
Megjelennek lovakon villámló fegyverekkel (IY Makk. 4, 10)
és Gabriel elpusztítja Szancherib seregét (ll Kir. l !:J, 35) egy
éles kaszával, a mely a világ teremtése óta készen állott
(Szanh. %b). A Dániel 6, 18 említett kő kőoroszlán, kinek
alakját egy a. ültötte magára (Sir r. eleje). Ridia, az eső
angyala, bmjn alakjával bír és zrígása a világ egyik Yégétől
a másikig hangzik (Taanith 25b: .Jóma 2la). Az egyik fő
papot az e ngesztelő napon a szentek szentjében megölte egy
a. és vállai közt borjuláb nyomait találták (Jóma 19b). Az a.-t
általában sztirnynyalbirónak képzelték: ez okból Akiba »az ég
sz<irnyasait« (Zs. 104, 12) az angyalokra vonatkoztatta, dc
Jismael ezt visszautasítja (Bacher ATBN: '· ö. Gen. r.
65, 21 i P es. r. 8 eleje; j . Ber. í v.).
'l'estiiket, ba szabad ezt a szót használnunk, Dániel már
idézett leírása (6. 10) szerint képzelték :Nagyságukról kiilönféleképen nyilatkoznak. Az egyik a földről az égig ér, a hol
a Ohajjóth állanak; Szemdalfon 500 évi járó úttal magasabb
testvérénél (Chag. 13b). lllinclen angyal harmadrész akkora
mint a világ i más állítás szerint :2000 paraszanga, keze az
égtől n. földig ér (Bacher Ag pal Am III :}71 és .>47). Ter-
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mészetesl'll nc·m mutntkoznak mindip; ily nagys:ígban, csakis ar
l:ítja öket, kiknek üzenctük !'ZóL he~zélgetésüket i~ csupán ai'
hallja. ~ kire tartozik ('l'annith na fent).
Az a. sz::ima már :1 legrégibb tannák felfogása szerint
végtelen nag~-. R J ózs ua azt mondja: A nap csak egyike azon
sok sok ezernek melyek ls tm t szolgálják (J alkut I .'396).
I. az angyalcsapatokat, melyek szine előtt élnek és szolgálnak,
elvonultatja i\fózes előtt (Tar g. J on. Ex . .'33, 2.'3). A gonoszok
ellen f. maga harczol, a békemíívéhez myriadok kisérik (~um.
r. l l vége felé). lfinden angyalcsapat ezerszer ezer angyalból
ül!, de az angyalcsapatoknak nincs számuk, a mint Dániel
T. l o és .Jób 2i'í, 2. 3 mutatja: azonban mióta Izraél országából
kiüzetett, az angyalcsapatok kevesebbek lettek (Szifl·é I 4-~).
Midőn .Tákob Lában házát elhagyta, 60 royriad angyal tánczolt előtte (Sir. r. 7. l : Gen. r. 74 v.). Midőn Izraél a kinyilatkoztatásnál először azt mondta: »megteszszük« és csa],
azután: hadd halljuk, 600,000 a. szállt le és minden egyes
köré két koronát fontak; midőn Izraél vétkezett, 1,200.000 a.
jött le. hogy levegye róluk (Sabb. 88a). A Sinai hegyen I. 2::!.000
angyalcsapattal jelent meg, más nézet szerint oly számmal.
mel:yet semmiféle számoló míívész ki nem számíthat (Peszikta
107b és párh.) l\<Iinden izraelita kísérete ezer angyalból áll.
az egyik közülök elől megy mint hírnök és azt parancsolja a
aémonoknak, hogy helyet csináljanak. A bal kéz, mely csak
egy parancsolatot, a tefillinét teljesíti, 1000 a. kap, a jobb kéz,
a mely sok parancsolatot tel,iesít, tízezer a. kap (Ag pal Am
II. 136 és 21 9).
A szentírás az a. keletkezéséről nem nyilatkozik, a
hagyomány azonban világosan megjegyzi, hogy I. teremtette
íJket, még pedig nem az elsíí napon, hanem a másodikon,
nehogy azt mondják. hogy a teremtésnél segédkeztek, hogy
:.\fichael a firmamentumot délen, Gabriel északon tartotta.
mialatt L középen megszilárdította. Mások azt vallják, hogy
at: a. esak az i'í. napon teremtettek. Azon hat dolog között.
melyek teremtése a világteremtés előtt volt m~ír elhatározva.
az angyalokat nem találjuk (Gen. r. l. eleje). A ,Jubilüumok
könyve az a. teremtésót az első napra teszi ugyan, de szintén
az ég .~~. föld teremtése .. utánra (2, 2). Az ember megtcremtése folott I. már vchtk tanácskozott de .,
'lk"l 1
e
. ' '
r• ne u ' wgy

ZSIDÓ .IXGYALTAX.

l::!!J

kérdés fölött keletkezett vitájuk végét bevárta volna ( zanh.
38b; Gen. r. 8). Ezek és hasonló állítások az egyisten fogalmat minden elhomályosítástól akarják megőrizni. Emez a. kívül
vannak még más angyalosztályok, melyek mindennap teremtetnek, »A Din ur nevü folyóból ( = tűzből való, Hadrián és
Józsua párbeszédében szintén láttuk) minden nap teremtetnek
szolgálattevő angyalok, kik I. dicsőségét zengik és aztán létük
megszakad«, Sőt oly nézet is volt, mely szerint I. minden
szavából egy a. teremtélclik (Obag. 14a; Gen. r. 78 eleje).
Az apokryph »Ádám és Éva élete« szintén azt mondja, hogy
az angyalok Ádám előtt teremtettek (14, Kautzsch, Apocryphen
u. Pseudepigraphen des A. T. II 513).
A legtöbbozör az időszámításunk előtti korból származó
Henoch apocr. könyv beszél angyalokról és ugyanazokat a
nézeteket vallja, melyeket fent a midras és talmud nyilatkozatai alapján ecseteltünk A 71. fejezetben (Kautzscb II 277)
ezt olvassuk: »Azután szellemem el volt rejtve és felszállt az
égbe. Láttam a szent angyalok fiait tűzlángra lépni; ruháik
fehérek voltak, öltözékük és ábrázatuk világított mint a hó.
Két tüzfolyót láttam, és annak a tilznek világa ügy fénylett
mint a byacinth stb. és láttam [az egek egében] egy épületet
kristálykőböl és ezen kövek között élő tűz nyelveit stb. Köröskörül voltak Szeráfok, Kherubok és Ofanok, ezek a sohasem
alvók, kik a dicsőség trónját őrzik. Láttam számtalan angyalt,
ezerszer ezret, tízezerszer tizezret, kik azt a házat körülvették;
Michael, Gabriel, Rafael és Fam1el és a szent, az égben levő
angyalok abban a házban ki- és bejárnak. Abból a házból
léptek ki Mich., Gabr., R. és Fan. és számtalan szent a. És
velük az Öreg [ = Isten], feje fehér és tiszta, mint gyapju és
ruházata leírhatatlan. Az az öreg fej Mich., G., R. és Fannel
és ezerszer ezer és tízezerszer tízezrek számtalan angyalaival
jött« (v. ö. még syr Baruchapocalypsis 56, 14). Henoch szerint
az angyalok örökéletil szellemek, halhatatlanok, de a bukott
a. ítéletnapkor meg fognak semmisíttetni. Az a. tudják I. titkait, azaz mindazt, a mi a sors könyveiben meg van írva
(15,4; 18,1; 67-69 fejezetek; 106,19).
Valamint az udvar részt vesz a nagy király határozataiban és cselekedeteiben, úgy tesznek a szolgálattevő angyalok
is Isten irányában, a mint a már ídézett példákból kitünik.
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Ük r. seu:üusa, kikkol tan:íc~kozik, de csupán véleményes
votumuk mn . Filenezték az ember teremtését · az ítélkezésnél
dősziir adj:ik le szavazatuk::tt, az egy~k :·észe fc lm~ntő, a
, ·1' é el'te'lo"
gq• yan az eli téles mellett es csak
JlHLSl
l · ·, de l1"·,bár
<·
eg} a felmentés mellett, I. :l.z ember j avára dönt. Az ember
cselekedeteit a lélek jelenti az angyalnak, az angyal a Kheruboknak a Kherubok Istennek (Gen. r. 8, 5 ; Sir. r. l, 9; j.
1\:id. li l a; P esz. r . 8. el.). - Mint uruk buzgó szolgái, tulaj<lons:ígui sze rint és az ő szellemében cse.lekednek, d.e s,okszor félreértik c1 élza tait. Vetélkednek, hogy kl mentse ln Abrahámot a
tiízkemenczéb6l. de Isten azt a maga számára tartotta fenn.
J\Iidőn I. a tenger en az egyptomia k ellen harczolt, részt akartak venni ; midőn Pinchasz az I zraél népe között dühöngő
pesti s miatt I.-nel perbe szállt, le akarták lökni ; Mikhát, a
Mlv:í nypapot (Bir. 17. fej.), tönkre szeretnék tenni, de I.
tekintetbe veszi vendégszeretetét (Tanch. Teczave 29, l-re;
Soch. T. 18, 13; Szanh. 82b és 103b). Ellenben hallgat I.
javMlatukra, hogy Jeruzsálem kiterjedése ne korlátoztassék,
mivell•ogy I. pogányvárosokat sem szorított korlátok közé; ép
úgy arra a kérelmükre, hogy a kitett l\fózes ne pusztuljon el,
hisz úgyis Szivan 6-a van, a kinyilatkoztatás napja; egy esetben I. esküjét oldatja fel velük (B. Bathra 78b; Szóta 12b;
Pesz. 163b).
Izraél és a jámborak sorsát szivükön hordják. Midőn I.
Izraélt büntetni akarja, ők védik i elhatározott megsemmisítése
fölött jajveszékelnek; a pogányok ellen szószólói; érdekében
bevádolják Ismael ivadékait; a kinyilatkoztatásnál segítik;
I\fózes halála után egy angyal veszi át I. helyett Izraél
vezetését; Salamon templomépítésénél segítenek; lerombolása
miatt sírnak i vigasztalásaikat e szeroncsétlenség fölött I. visszautasítja (Gittin 7a; Ber. 20a; Eszter r. 3, 9 és 1,14; Gen. r.
53 vége felé; Ex. r. 18 eleje; l\Iekh. 19: 4-re; Ex. r. 32,3;
Sir r. bevezetés eleje; Ohag. 5b és Szanh. 96b; Gen. r. 19).
Védik 3; jámborokat és segítik tetteikben. Egy a. megsE(mmisítette Ezsau vadászzsákmányát; midőn Jákob reszketve lépett
Izsák elé, két a. támogatta, hogy el ne essen; midőn Amram
feleségét ismét magához vette, örültek, hogy Mózes meg fog
születni; halála fölött gyászdalt zengenek; Akiba vértanúhalála fölött jajveszékelnek: ez a tóra és ez a jutalma; panasz·
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kodnak, hogy Ádám egyáltalában meghalt ; elviszik a szantélyben megölt Nádabot és Abibut ; kisérik a jámborokat az uton;
midőn az ember szombaton a t emplomból haza megy, egy jó
és egy rossz a. kíséri; az elhalt jámbort 3 jó, a bűnöst 3
gonosz a. fogadja; a kik az embert kísérik, tam1skodnak róla
(Gen. r. 67 el.; 44 el.; Szóta 12a; Szifré I 106 ; Ber. 6lb;
Sabb. 55b ; Szifré I 44 ; Tósz. Sa,bb. 17,2; Sabb. lJ 9b:
K ethub. 104a; Ohag 16a). Közlekednek a jámborokkal és
bizonyos tanokat közölnek velük. Ismael ben Elisa mondá:
Három dolgot közölt velem az I. szine előtt levő a.; J óchanan
b. Dahabainak 4 tanítást adtak a szalgálatot végző a.; Séseth
arnórát megijesztik ; sőt egy nőcselédnek, ki Simon b. J óchai
atyja házában szolgált, 3 angyal jelent meg; ba valaki a községet bajában elhagyja, akkor az embert kisérő két a. kezét
az illető fejére teszi és szól: ne lássa a községet, midőn
megvigasztalva lesz; az ember születése előtt mindent tud, de
abban a perczben, midőn a napvilágot megpillantja , egy a.
a szájára üt és az egész tórát elfelejti (Ber. 51 a: N ed. 20 a;
Meg. 20 a ; Meila 17 a; Taanith l l a; Nidda 30 b).
Néhány idézet a nem kanonikus iratokbóL J ered napjaiban
I. angyalai, kik őröknek neveztetnek, leszálltak a földre, hogy
az emberfiakat tanítsák arra, hogy igazságosan cselekedjenek.
Chanoch az angyaloknál volt, kik mindent megmutattak neki
és mindcnre megtanították Jákob éjjeli látomá« ban látott egy
a.-t, ki 7 táblával jött le az égből stb., ezekben mindent
olvasott, a mi ivadékaival történni fog (Jubiliiumok könyve
4, 15.21; 32, 21). Veletek van angyalom és iparkodik életeteket megtartani (Jeremias levele 6. vers). I. angyala szól
Ohabakukhoz, hogy hozza Dániel eledelét az oroszlán-gödörbe.
(Pótlások Dánielhez).
Már a biblia többféle angyalt említ, pl. Szeraf stb. Az
a. számának rengeteg emelkedésével osztályaik is változatosabbak lettek, mig végre a természet, a nép- és emberélet
minden jelensége külön angyal fenhatósága alá helyeztetett,
ugy hogy az egész világegyetemet angyalok tartják és kormányozzák mint I. helytartói. A ,Jubiliiumok könyve 3, 2. 3.
azt mondja, hogy I. az 1. napon teremtette a következő
angyalokat: a szine előttit, a megszentelés, a tűzszellem, a szélszellem, a sötét felM-szellem, a hó, a jég, a zuzmara, a zugások,
9*
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a menydörgések: a vill1imok, a hidegség, a hőség, a tél, a
tamsz, az aratás, a nyár szellemei, az égben és a földön és a
mélységekben levő műveinek szellemei, a söté tség, az este, az
éjszaka. a világoss~1g: a hajnal és a reggel angyalait. Az egész
világegyetem át mn szellemitve, speciális angyalok vezeté~>e alá
helyezve. Ezeket a természeti jelenségeket a szeutinis J stell11 ek
mint alkotónak tulajdonítja, de mivelhogy I. fenségében a
világ fölött áll, követei, mi héberül malaclt ( = angyal), eszközlik
helyette. Ez a felfogás uralkodik a későbbi századok iskaláiban
is, a hol az angyalok némelyike tulajdonnevet kap. Ebből a
világfelfogásból nőtt ki az a nézet, hogy a föld és jelenségei
nem más mint az ég lenyomata. Egy arnóra igy nyilatkozik:
~ Mindent, a mit I. az égben teremtett, a földön is teremtett«,
mivel nemcsak az általa világosan említett dolgokra czéloz
(Ex. r. 33, v. ö. Bacher III 389).

.A. Szeráfok, Ofanok és Chajjóth bibliai eredetűek. Ezekkel laknak a 7. égben a már gyakran említett »szolgálati
angyalok«. .A. héber név •i';tv,, ~~NS~ valószínűvé teszi, hogy
ezek eredetileg azt a classist alkották, a mely az égben a kultuszt látja el. Minthogy I. közvetlen közelében tartózkodnak,
az idők folyamán kiilönfele teendőket ruháztak rájuk, ugy hogy
nevükkel minden angyalt jelöltek. Az apocryphákban említett
»szentség angyalai« bizonyára azok, a kik az égi szentélyben
a szalgálatot végzik. Chag. 12b azt olvassuk, hogy az égben is
van .Jeruzsálem, melyben szentély áll, a hol Michael, a nagy fejedelem - a földi főpapi czím egyenértéke-áll és áldoz . .A. Jubil.
könyve 31, 14 azt állítja, hogy Lévi a szentélyben az, a mi
az I. szine előtti angyal (O';o;, jNS~J és az égi szentek. Ezek
~ymnusokat énekelnek, nyilván ugy, mint a leviták; zengik
Ezs. 6, 3 háromszoros szentjét (Szanh. 39 b és sok helyen· Gen.
r. 8 végén Ádámnak). Hangjuk halkan hangzik (Szifré 58).
X evezetes csoportot alkotnak azok az angyalok, a kik a
földi népeket, melyeknek száma I . .Mózes 10 szerint 70, képviselik az égben. Ezeket már ,Jézus Szirach 17 17 és a LXX
Deut. 32, 8 említik De mig Szirach Izraél fejed~lmének magát
Istent mondJa, miben a .J ubilaumok könyve 15 32 követi,
addig a későbbi források egyhangulag Michaelt n:vezik Izraél
fejedelmé~e~. Ezekh;z az _angyalvezérekhez szólt r. a babyloni
torony épitesekor: ZavarJuk össze nyelvüket (Tar g. J on. Gen.
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J 1. 7; Pirké di R. Eliezer 24. fej.); ők a myriad angyal. a
mely a kinyilatkoztatásnál jelen volt (Pesz. r. 21) . .A. népek
és égi fejedelmeik sorsa szorosan össze van nőve. I. nem büntet népet és a messiási korban sem fog egyet sem büntetni.
mielőtt égi védőangyalaik fölött ítélt (Sir. r. ö, 14 és Mekb.
15, l -re). A népek gyülöletét I zraél ellen tükrö:1.teti az a
legenda, mely szerint a népek 70 angyalvezére Izraélt bevádolja, de I. védi; ugyanezek védik az égben Egyptomot;
I. engedelmességre szólítja Izraélt, hogy a vádlókat elutasíthqssa; ezeket látta Jákob álmában, hogy a létrán föl és alá
járnak az égből a földre és attól félt. hogy Izraélt mindig el
fogják nyomni. (Ruth. r. eleje; T. J on. Ex. 24. l O és midras
Abkhir; Peszikta 108 b; 150 b). Ezeknek az angyaloknak
kivéve Michaelt és Szamáélt, nincs tulajdonnevük, de említtetnek: Egyptom, Bábel, .Media, .Ta van ( = Syria), Edóm (Róma)
fejedelmei. Különösen gyakran a római, mert az agadisták
szemei előtt, mintbogy a római uralom alatt éltek, minden
világbirodalom említésénél az elnyomó Róma lebegett (Ex. r.
c. 15. 15; P esz. 151 a; ::'11akkóth 12 a s máshol). Szamaél,
Edom pa trónusa, Jákobot meg akarja ölni; Tá mar bizonyítékait (Gen. 38, 22) el akarja tüntetni, de Gabriel megakadályozza; vádat emel Izraél ellen az egyptomi kivonuláskor (Gen.
r. 77 ; Sir. r. 3, 6; Tan cb, Vajislach 32, 25-re; Szóta 10 b;
Ex. r. 21 vége felé; Bacher Ag Am I 25 é3 473). A »világ
fejedelme « (.Teb. 16 b s máshol) bizonyára Michael.
N eveztetnek még : a halottak birodalmának fejedelme
(Duma), a tűz, a tenger (Rahab), az eső (Ridia), a jégeső
(Jurkemi, jelentése homályos), a gyümölcsérés (Gabriel). a szél
(Ben Nécz), a kéj, a fogantatás (Lajla =éjszaka) fejedelmei;
továbbá Af és Ohéma, azaz harag és mérgesség, Abadon és
.Maveth, azaz pusztulás és halál ; az ima fölé, a jótékonyság
fölé helyezett és az álmot adó angyal (Sa bb. 152b; SzaniL
94a; Arak h. 15b; Peszach. ll 8a j B. B. 74b; Taan. 25 b j
Peszach. 118a; Szanh. 95 b; B. B. 25a; Gen. r. 85; Xidda
16b; Ned. 32 a; Sabb. 89 a; Ex. r. 21 eleje; Sócber T. 84.
14; Ber. lOb). Más négy, melyek Pesz. llla és Sabb. 67a
említtettnek, pusztán a babyloniaknál létezhettek Gyakran
beszélnek a béke és a harag angyalairól, jó és rosz angyalokról. Még gyakrabban a pusztító angyalokról. (:-tS:n ·~~s~
TT-
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= n·:y~·~ 1~?~ IL Sám. 24, If); L Kr. 21, 15), kiknek száma
végtelen, mi vihígosan arra utal, hogy a vég telen sok emberi
szenvecléseket és szerencsétlenségeket személyesítették (pl. Sabb.
88a; Henoch 53, 3; 66, 1). Azt már említettük, hogy a. a
jámborokat őrzik, titjaikon kisérik é.s szombaton mindenkive]
haza mennek. D e J onathan fo r dításából I. Mózes 33, 1O azt
látjuk, hogy minden egyes embernek megvan a maga kii.lön
geni usa. J ako b ugyanis így sz ól É zsauhoz: midőn téged lát.
talak, úgy tünt fel nekem, mintha cmgyalod arczát láttam
volna. Igy értelmezi ezt a bibliai helyet Lévi is (Szóta 41b).
Eze kr ő l a védőszelle m ekről szól bizonyára Chagiga 16b is.
Ha tisztát alan helyre ment ek, azt mondták a kisérő angyaloknak: várjatok, mig kijövök (Ber. 60b). Legvilágosabban Máté
18, 10 és Apostolok cselekedete 12, 15 említi a személyes
geniusokat. Hasonlítanak a perzsa fravasikra és valószinüleg
ezek mintájára képeztettek. Az elemek szellemei, mint pl. a
tűz fejedelme stb., szintén perzsa befolyás alatt keletkeztek.
Az idegen származás mellett döntő bizonyíték az, hogy némelyik
közülök az idegen nevet is megtartotta. A kisérő angyalok
talán nem azonosak a személyes patronusokkal, mert az volt
a bit, hogy mások kisérik az embert a szent földön és mások
a külföldön; továbbá nem állandó, hanem csak időleges kisérők
(Gen. r. 68). Minden egyes angyal urának, Istennek, nevét
mellére illesztett táblán bevésve hordja (Pesz. 108b, v. ö.
Eaeber .Ag. .Am. I. 412, 1).
Külön és fontos csoportot alkotnak azok az angyalfejedelmek, melyeket a keresztények arkangyaloknak neveznek és
a melyek a 70 népfejedelemmel nem azonosak. Rafaél így
szól: »Én vagyok R., egyike a 7 szent angyalnak, kik a jámborok imáit felviszik és a Szent fenségénél bejáratosak«
(Tóbit 12, 15). Henoch 90, 21 is ernlit 7 »fehéret« kik a
70 pásztor azaz a népfejedelmek fölött ítélkeznek· d'e a 20.
fejezetben (1-7) csupán 6-ot nevez és ernlit névleg: Uriél,
Rafaél, Raguél, Michaél,_ Szariéi és Gabriél. A jer. aram forelitás V. Mózes 34, 6 szmtén 6-ot nevez meg. Ezek: JHichaél,
Gabriél, Metatron, .Jofiél, Uriél és Jofifája, kik Mózest elte·
metik. Henoch 40, 9 :;\<!ich., Raf., Gabr. és Fanuélt sorolja
fel. Kettőt, Mich. és Gabr., többször említi Dániel és különö·
sen gyakran a zsidó hagyomány (Jásd az illető czikkeket).
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Érdekes, hogy a H enoch 9, l nevezett 4 angyal: M., Ur ..
Raf. és Gabr. az éjszaka imájában mai napig együtt említtetik. rnint őrző angyal. A 3 a., kik Á brahámot meglátogatták,
M., G. és R. volt (Jórna 3 í a; B. M. 86 b.). A Ber. 51 a
előforduló Szuriél, J sten szine el ő tti fejedelern (szar hapánim),
valószinüleg azonos SzariéileL Már egy 3. századbeli arnóra
rnondja, hogy M., G. és Raf. angyalnevek Baby lóniából 8 Zármaznak (Gen. r. 48). Kohut, Jüdische Angelologie (Lipcse
1866) és Stave, Einfluss des Parsisrnus auf das Juclenthum
(Haarlem 1898) ezt a befolyást részl etesen ecsetelik és jelesül
azt bizonyították, hogy az arkangyalok a perzsa Amsha Rpentával azonosak. Sőt még számuk is épugy ingadozik 6 és 7
között a perzsáknál rnint a zsidóknál. Kérdéses. vajjon az
»arczangyalok«, a mint Ézs. 63, 9 rnintájára készült névvel
az I. előtti angyalokat nevezték és a kikről gyakran beszélnak,
azonosak-e az arkangyalokkal? Ugyanis Henoch 40. fejezetében Mich., Gabr. és Raf. »arczangyaloknak« neveztetnek és
igy valószinü, hogy némelykor o·~~~ 1~~12 a zsidó hagyományban is arkangyalt jelent. Találkozunk még a zsidó hagyományban: Metatron, Szandalfon, és Szemalion (egyszer) angyalnevekkel (Szan h. 38 b ; .A b. zára 3b; N um. r. 12 vége; Szóta 13 b).
A héber bibliában több mint 60-szor ernlitett »Örökkévaló angyala«, ki Isten parancsait ezeknek minőségére való
tekintet nélkül teljesíti, az évszázadok folyamán tarka csoportokból összealkotott hatalmas angyalvilággá alakult át. melynek keletkezése és rendeltetése szilárdan meg van állapítva
és a rnely gazelagon van tagolva. Ezen angyalbirodalom megteremtésére mintául nemcsak a világbirodalmak szalgáJtak
hatalmas uralkodóikkal, gazdag udvaraikkal, tarka né1 ,eikkel
és hadseregeikkel, hanem az állami és társadalmi élet összes
jelenségei, a természet minden alakuhísa az égen és a földön.
Felette jelentős a szentirás befolyása, melynek elbeszélései és
intései, reményei és aggodalmai a lelkeket eltöltötték és a
képzeletet megterrnékenyítették, minek folytún az angyalnevek
nagy része végső elemzésben a biblia szavaira és kitételeire
vezethető vissza. E tény mellett is kétségen felül áll, hogy a
parsismus a zsidókat az angyalvilág intnyában fogékonyabbakká tette és az angyaltan kiképzésére és fejlesztésére hatalmasan befolyt. Ez a befolyás nemcsak a perzsa és zsidó
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angyalvilág egyes ckssisai és indh·iduumai bemutatott megegyezésében keresendő, hane m f6kép en a :6110m szervezésben
és a nagy számban, t ovábbá a dunJistikus felosztásban egyrés%t
jó é r osz angyalokra és m ásrészt angyalokra és démonokra.
(Vége következik.)
Budapest,
DR. BLAU LAJOS.

~U:MERI 24, 18-24 A ZSIDÓ FORRÁSOKBAN.
A régibb zsidó forrásmunkák, nevezetesen a talmud
és a targumok, a jelzett versek magyarázataihoz lényeges adalékat nyujtanak (mint már egyebütt is elismertetett 1) a rabbinikus nyelv- és népisme helyes megítéléséhez. E forrásoknak
behatóbb, összefüggésük szerinti, nem pedig töredékes tárgyalása, részint uj eredményekre vezet, részint kiigazítja a régibbeket Legyen tehát megengedve, hogy e pontra vonatkozólag
egy kis böngészetet nyujtsak.
Mielőtt azonban thémánk tulajdonképi tárgyalásához fognék, konstatálnom kell, hogy a 'rargnm J erusalmi (II.), mely
itt első sorban jő tekintetbe, két különböző olvasatu kiadásban
jött ránk: egy czenzurált és egy a ezenzurától ment kiadásban. Ez a körülmény eddig kikerülte a :figyelmet. Igy pl.
Bassfreuncl a Pentateuchus targum-töredékeire 2) vonatkozó értekezésében olvas: - ,,.,." o-!:l ",_, (18. v.); továbbá M S, ':l'lt''1
1
N!l 'ii N:l-, jb i"lilt'b1 (19. v.); végre N'j"':JS:l r·~o 3) roS:l1N 11J'!:i'1
... Nli!li Nlij'1b jb (24. v.). B. ezen versekben világos czélzást
lát a római birodalomra, mü1thogy pedig a targumszerző ezt
világosan nem meri kimondani, ennélfogva hazája a rómaiak
hatalomkörében keresenclő. 4 )
Eddig Bassfreund. Azonban eltekintve attól, hogy ugyanezen okokból következtetve Palesztina vagy Syria, nevezetesen
Caesarea lehetne a targumszerző hazája, a mint Zunz 5) joggal
9.

') V. ö. Perles, Beitriige etc., M.onatschrift, Neue Folge
és köv. l. Y. ö. még Für;t, u. o. 498.
2
)

1893.

évf.,

Ugyszintén Berlinernél, Targum-Onkelos II. 107. Feltünö, hogy
ilyen alapos bibliografus elibe, ki különben óvatos kutató, épen a későbbi,
czenzurált kiadás akadt.
)

•) I. m . 109.

2.

kiadás

77.

42. 18- 24
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u gyanilyen okoid.Jól következtette, hogy P seudo-Jon a tha n haz~ija
Syria; nem is tartozik a targ umszerzö sajátságaihoz ezen
Róma megn evezése iránt való aggodalmas fél énkség, melyet
B. felfeder.ett, hanem k ésőbb kölcsönözte ezt neki a - czenzor.
A ezenzurá tól ment kiadások szerint olvasandó: 18. v. C'1l-l ;
] 9. v. 1b1, N\,1 ') N:J 11 n l-IY':l; 24. v. végre N·S~·N NliJ'1~, .kell
azonban, hogy utána tétessék, mint ezt Aruch s. v. ·p'?to'N
bizonyítja, szintén 'b1i N'n,.j
Azonban ugyanez esett már meg a különben alapos
Zunz-czal is. Mert ha ő a J erusalmival egybevetve l-l'j·::~':q ~)
(24. v.) Pseudo-Janathannál nem helyesli,'l) akkor kö>etkezésk épen 'j1tojDD1J'-t 4) (19-24) 'i'-'1"'-ra kellett volna kiigazítani.
Nyilvánvaló, hogy az ő Targum Jerusalmi-kiadásában sem >olt
'b1'i olvasat.
Most visszatérünk tulajdonképi tárgyunkra. A 24. Y.-hez
hangzik :li hagyománya, b. Szanhedr. 106 a: ü'M ,.,-;, ') ü'~1 •)
'iODN p·~S. Ez az olvasat Jalkut-Num. 771. §. • p·~S· (legio) =
jli'D Onkelosnál az illető helyen (v. ö. Levy bh. \VB. s. v. "'ii:.').
Utóbbi azonban nem használja ama kifejezést, mely idegen,
mert van neki erre saját kifejezése. p1·~S:1 olvasandó még
Targ. ,Jer. L és II. (lásd alább). Perles (i. h.) azonban hibásaknak tnrtja nlindazon helyeket, mint a melyek N'j"':JS-ból
rossz átírás által keletkeztek. Bizonyítékul szolgál neki J onathan, Jes. 33, 21-hez. Pedig 0':.':1 Ezech. 30, 9. Jonathan is
ugy fordítja •l'j1'~S!l•. És ezen olvasatot megerősíti már "'t:h is.
Ott ugyanis ugy van: •ü'•i:l 1'b 0'~1 1~::1 ... 1'11:1"' li1'i"lt':J ... O':.':!•
' ) Igy hangzik a szöveg az első, nyomtatásban megjelent bibliákban, ugyszintén a régebbi Bombergi kiadás n bibliában, mig a másodikban
(1547.) már hiányzik az utolsó három szó.
2
) Bassfreund (u. o. 108. o. 1 irja a jegyzetekben: •A helyett olvasanelő N'j"l:J?J {'?) • , anélkül, hogy említené Zunzot. V. ö. azonban Mendelssohn :'l.:!'mS •1N, továbbá Levy s. v. Jelen olvasat más helyütt is meg
van erősítve. Szaádja Gaon (vagy ha ugy tetszik: P,eudo-Szaádja, kit
azonban már Rási is idéz) fordítja Dániel J J, 30: i:l":. = 0''1-:J,jlS'
3

U. o. 1895. évf. 108-9.
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•) Gottesd. Vortr.
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)

I. h.

7 9. l.

c. j.

ö. Berliner, i. h. Ugy látszik, hogy ez az eredeli és nem
a czenzura által keletkezett olvasat, mert különben hiányzott volna az
egész szó.
') Az állítmány hiányzik és kiegészítendö 1N~'1 vagy hasonló ige által.
•) Ezen helyhez tartozó variánsokat illetőleg v. ö. Perles.
') V.

1:m
•r:1'J~.:l i,,;,. 1~J"11 j~1•, daczára annak, hogy n ála o·:.: = ,,,NiO.
)Iiuden alap nélkül ajánl tch<it Perles itt is szövegkiigazítást.
Ugy mint P .. megtámadta Zunz 1 ) is N')'i.:l~S olvasatot
mint fent említettük, hivatkozva J onathanra J ezs. 33-hoz:
ljehetsége -e. hogy ugyanaz a tollhiba csuszott volna b e annyi
különböző szerzőnél? Sőt mi több 0":.1 szót (Zs. 72, 9.) körülírja a targum N'-'"'O'N-val. Lehet-e alkalmazni itt is Perles
cmendacziójit? Akkor Onkelost is kell javítani. Hol a világon
létezik tehát biztosított szöveg? Nekem ugy lá tszik, hogy a
régiek különbséget tettek ':ll és C'li vagy i:l":!l közt. Utóbbit
talán ü'?~ (Jób 5, 5., v. ö. a targ.-t c helyre) mellékalakjának
vették. Csak 'i1\!l és 'i'it'-ra emlékeztetek Még inkább lehetnénk
hajlandók a targnm-töredék N'j"'.:l?-ját kiigazítani. De erről majd
később. Azonban akár mikép is veszszük ezt, annyi bizonyosnak látszik, hogy sem az utóbbi szövegének, sem pedig a
J alkut olvasatának helyességét, mely olvasatnak, mint kimutattuk, az Onkelos körülírása is teljesen megfelel, nem lehet kétségbe >onni.
Sokkal nehezebbnek látszik ama helynek biztos meghatározása, melynek a talmud 'it;ON nevet ad. Brüll, JahrbUcher l.,
Cyprusnak tartja. V. ö. Josephus Ant. 1, 6, 1. i:l'.l"':l-t tényleg
Szaáclja Gá on is i:l"':lp-szal fordítja. 'iOON-nak Oyper[ n ]be való
föloldása legalább oly valósúnü, mint »Hesperiá•-ba való felolelása (Bacher és utána Perles i. h.). Erre nem lehet bizonyítékat hozni a régi zsidó irodalomból, mig az előbbire vannak
egyebütt támpontok. Osakhogy minclenesetre meg kell engedni,
hogy a régiek a megnevezéseket nem a jelentésük szoros értelmében vették. Már J oseph us irja ") i. h.: »J evanus harmadik
fia, Ohetimus, birtokába ejtette Ohetina szigetét, mely mostan
Oyprus nevet visel. Ez oka annak, hogy az összes szigetek és
a tengermelléki helyek a héberektől Ohetinnek neveztetnek«.
HogyJosephus az utób~iakban a római birodalomra 3) gondolt,
több mint valószinü. Es J oseph us tanusága annál kevésbbé
vonható kétségbe, minthogy részben már Ezech. 27, 6. és
másutt megerősítést talál. o·m "N többess;:ám, tehát a zsidók
') I. h. jegyzetben.
') Rende~kezésemre álló német, de megbizható fordítás szeriut.
') E szermt összeesnek egyrészt -~ON - i:l"~:lp, másrészt ,~,, - N•Sta•N
fogalmak.
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több vichiket k épzeltek egyesítve ezen név alatt. Innen van
l\fegfelelően az atya és fiu
közti rokonsági fokozatnak.
i:l'n:l névnek Rómára való alkalmazása részben még azon
körülményből is magyarázható, hogy valamint Oyprus egyik
városa K vr:wr; nevet visel (v. ö. J os. i. h.), ugyszintén van a
római birodalomnak is hasonnevű városa, fúrta. Sőt mi több,
Latini helyett előfordul már KIJTWV is. Y. ö. Gesenius WB. s. v.
Szaáclja is alkalmasint a szó bővebb értelme szerint
használta O"':lp-t o•n;:, helyett (L. alább). Most a targumokhoz
érkeztünk. A könnyebb áttekinthetőség kedveért álljon egymás
mellett mind a három verzió.

J ovánnak azonosít.tsa H.óruá val.*)

Onk. : . . . 'N~,-~ pn-~~· jli'OV)

Jon.: j~ i'N'JO l'01S~1N:l ') pp~'1 N;•·; ·;~~ pn-~~· i'lt'lt1 ')
. p-v~·, •j•ta;öo,p i~ ppo·, i';,·JS:~'l p~-~~·, N·?~·N v"'Nt:1 N';"':~~s •)
Jentsaimi: N•Sta·N N,.,;,,~ i~ w;"':l?:! ') i''JO p:nS~1N ') ppo•1

N'"'1nN p,:~vt:->·1 ·~~;,~ i~ po r;nS 'l pn~·v i1~"'~·, c·~1"'
. . . j1"1))~'1

N'n, 'l J

E targumoknak egymáshoz való viszonyáról sokat írtak,
utóljára irt róla Bassfreuncl i. helyen. Nem az a feladatom,
hogy e kérdéssel behatóbban foglalkozzam. De a mi specziális
esetünket illeti, csaiba tatlan bizonyossággal lehet ezen összehasonlításból kimutatni, hogy a J erusalmi lti!galább itten nem
"') L. ehhez J,öwy ,,~,:Sr,, i1"'1p:l, továbbá Nachmanides bibliukommentárában, Num. 24 1 24.
') Mindezen synonymák körülírják •O'll« szövegszót. V. ü. Levy
nh. WB. s. v. l"lt. Ha azonban Perles (i. h.) l';1')' (valamint "J1'J,:l)
helyoLt N'J"':lS:l-t olvas, nem ét'thető, hogy mit képzelt a következ~ helyhatározó '!'!~i"~J (l. a.) alatt. Vajjon a tengerparton feküdt-e •Nr"1"1'i?
Különben már kimutattuk fent, hogy a mi olvasatunkon nincs semmi
javítani való.
') Rasi felváltva hozza mincl a három verziót, természetesen a nélkül,
hogy megnevezné a forrásokat, Jer.- t .agy Jon.-t: a) ,,,;,,J /"11;'~0 O'll1
Ni1:l"l 'J"'1:l1 ,,,~ 'll1 ..,,:l'i:l (Num. 24, 24.). Továbbá b) ... i11/"':l ,O"lt
OJ"ii1~'i:l (V. ö. Bcrliner, Targum Onkelos II. 47.), iV'01 ,O'J"\~ 'i'~ i:l'lt1
'N~,,~ i"lMro• (Zs. 72, 9.). Végre c) (Ezech. 30, 9.) [,,,/"1~ = 1 n1"''l!' ,i:l'lt:l
· · · i';~·JS? iN1' 1~J"'n p1 o·n~ ,.~ o•:.1 ,~~ ,o·~:~ ... m:~-.
') En ezen olvasatot az igazinak tartom, l. a.
') Igy az Aruch, mint már fent említtetett. Ő mindenesetre a Jer.-r&
gondol, nem pedig a targum-töredékre.

] ·ill

llH, UltÜNilUT L.Í.Z.Í.R.

független Onkelostól és a ktSt Pseudo-J onath.-tól, 1) mert •j'll'll1c
nem egyéb mint :ítidsa j1n-~:.:· • jl/'01•-nak, és valóban
ha utóbbit a J erusalmi-~ziiYcg 2 ) elé teszszük, akkor megkapjuk
az e!:!;ész Pseudo-Jonathan-féle szöveget, eltekintve némi különbségekt<H, melyek eltérő olvasatokra Yezethetők vissza. Ö tehát
elődjét lemásolta. részben azoHban, még pedig ige n usekély
mértékben át is dolgozta. Igy pl. Onkelosnállevő 'NI.)1'":1.) helyett
Nj''l ·:~-t ir. nehogy kétszer kelljen neki N•SrD'N-t ismételni.
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j~n~~:.:·

A_ mi pedig Jers.-t illeti, félreismerhetetlen, hogy az elséí
mondat Onkelos után iratott le. ro,s~,N j1pi:J'1 = jM'ilDll'' ll/'01. p·~s
a szövegi c·:.: hel;·ett találtatik mát·, mint fent kimutattuk,
a talmudban, továbbá J onathanban, E zech. 30, 9. Hátramarad
még N'j'"~S és 'N':1~i, ezek alkalmasint benne voltak a Jerusalulinak két eltérő reczenziój ában , vagy pedig az egyik a
J er.-ban, a másik a palesztinai targumban lehetett, melyről
már a régieknél is találunk említést (V. ö. Zunz i. h. 70-71 b,
d, j.), E szerint a targum-töredékben nem dolgoztatott fel
keYesebb mint 4 verzió, melyek alkalmasint a következéík
lehettek: a) N•SrD•N NN'il.) ir" ro1S~1N PPi:l'1 (Onkelos szerint);
b) N·S~·N Nm'i': 1r" N'j"'~s~ l1Pi:l'1 (talán a J erusalmi szerint);
c) ... s·S~·s N/"1j'il.) i~ i';1·~S i1Pi:J'1 (Jonathan után); és végre
d) ... N•St:·N Nm'i~ i~1 '~12i'"~J ') j~ ppo·1 (talán palesztinai targ.)
a) fentartotta magát a Pseudojonathan egyik variansában,
hogy vajjon b)-nél ugyanilyen eset forog-e fenn, arra inkább
nemmel felelek, mint igenneL Mert már az a körülmény, hogy
a) és c) teljesen összevág, a mennyiben mindkettő »c;apat«-ot
jelentenek, valószinüvé teszi azt, hogy u) és d)-nél ugyanilyen
esettel állunk szemben. Mindkettéí tehát alkalmasint hely- vagy
országnevek 'N~1'11 = l:i'll' alatt talán a Barmaták értendők,
kik közül sokan a római hadseregben szolgáltak. Lehetséges

') E thémának további tárgyalását az egéaz pentateuchusi targu1nra
kiterjesztve, fentartom magamnak későbbre.
') Hogy a Pseudo-Jonathannak az uj mondatszerkezet miatt némely
dolgon változtatnia kellett, magától értetődik.
') Szaádja _Gáon bibliai versünket következöképen fordítja: ••I.)N'"11S~1
..• ~'1);1"1 O.,~p ;,::,:·o i~• nyilván ezen > 1 N~1"ii•-ra való von~tkoússal.
Más magyarázatot _e szóra l. Szaádjának Derenbourg-féle bibliakiadását,
ugyszintén Perles L h., a nélkül awnban, hogy előbbiről említést tenne.

azonban az is, hogy ·N~1"1 • 1) semmi egyéb, mint a héber
• i~'/"1•-nak aram fordítása, mely utóbbihoz Gesenius h. \YB.
s. v., Hieronymus nevében a követke1.őt közöl: » . .. Sed et
usque hoclio est villa Theman, elistans ab urbe Petra quinque
millibus, ubi et Romanorum militum praesiclium sedet... Ily
módon ér thető Ohadjának (1 , 9.) Thémanról való elbeszélése,
mely jóslatot a talmud és midráB egyhangulag Rómára vonatkoztatja. Hogy ezen né v alatt •;•ö;~o1p lappangana. mint Bassfre nnd állítja, nem igen valószinü. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy Pseudojonathan ezt igy fogta fel.

Jeruzsálem.
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Pfefferkorn, a zsidók történetének hirhedt alakja, 1506-ban
megtagadván a zsidó felekezetet felvette a keresztséget. Hitehagyása óta a kölni dominikánusoknak fölötte nagy kedveltj e
lett. Pártfogói rokonszenvét nemcsak azzal érte el, hogr
eszközül használtatta fel magát a zsidóság megtámadására.
hanem, amint általában beszélték, neje bájainak révén is.~)
Rossz lelkétéíl űzetve és a kölni barátoktól bátoritYa vádat
vádra halmozott vérei ellen, kiktől els1.akadt. Ármánykodásá1al
ki tudta eszközölni a császári rendeletet, melyben az a meghagyás foglaltatott, hogy a zsidók fosztassanak meg, a hibliát
kivéve, összes könyveiktőL Terve keresztülvitelénél az a nyerészkedő számítás vezette, hogy a zsidók roppant összegen
fogják kiváltani elkobzott irataikat. .Az mindenesetre megtörtént, hogy a frankfurti zsidóktól elszedték értékes nyomtatott
és irt könyveiket, melyeknek jegyzékét érdekes okmányokkal
együtt az elmult esztendőben tette közzé Dr. Kracauer r.:;)
') V. ö. Levy s. v. , továbbá Kohut, Aruch compl. ugyanazon szónál.
Utóbbinak a czikke sok érdekest nyujt.
') propter forrnosarn suam nxorem, C'. Meiners, Lebensbeschreibungen
berühmter Mii.nner aus den Zeiten der Wiederherstelluna der Wissenschaften I. köt. (Zürich 1795) 99 ol.
"'
') Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthumsban XLIV (VIII uj) évf., Actenstücke zur Gescbi0hte der Confiscation der
hebriiiseben Schriften in Frankfm·t a. J\1., Verzeichniss der von l'fefferkorn
15LO in Frankfm·t a. M. confiscierten jüdischen Biicher.
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Pfeft'erkorn és segitőtársai hatalmas támadóra akadtak
Reuchlin J án os, a hires humanistában, a ki a zsidó könyvek
sértetlensége mellett és Pfefferkom ellen foglalt áll ást. Reuchlin föllépése elkeseredett barezra adott alkalmat, melyben
ellenfelek gyanánt a felvih1gosodottság, a tudomány tisztelete
és a legsötétebb középkori papi elfogultság és gyulölet állott
szemközt.
Luther reformácziójának volt egyengetőj e a héber könyYek körül folyt küzdelem, melyben Reuchlinnak és a zsidó
irodalomnak előkelő támogatói közé egy bosnyák eredetü
püspök is tartozott, Dragisié György. Az elmult évben Breyer
Imre (~Iirko) egy zágrábi folyóiratban 1 ) horvát nyelven irta
meg ezen férfiu életét. Tanulságos, uj dolgokat közlő czikkének
kivonatos ismertetése képezze eme sorok tartalmát. A zsidó
irodalomnak volt védője a bosnyák Dragisié, érdemes tehát,
hogy alakj a a zsidó irodalom ápoló helyén, ezen lapokban is
megörökíttessék.
Dragisié György, kit a szláv irók tévesen Dobretié vagy
Dobrotié szóval jelölnek, a humanista irodalomban a latinositott Georgius Benignus néven vált ismertté. Előkelő. régi,
ütézlő bosnyák családból származott, mely szereplésével érdemeket s uradalmakat tudott magának szerezni. Midőn a
boszniai királyság II. 1\Iohammed szultán hódító hadjáratával
1463-ban megszünt, a török elől menekülőkkel keresett uj
hazát az ifju Dragisié György is, a ki Dubrovnikban telepedett meg. Életében fordulópontot képezett a ragusai szent
ferencziek közé való belépése, ezeknél nyerte első kiképeztetését. Ismereteinek kibővítése végett a tanulni vágyó barát
1470 körül a renaissance fényétől sugárzó Olaszországba költözött, a hol a római, bolognai, flórenczi, páduai és ferrarai
főiskolákat látogatta, majd pedig Oxfordban és Párizsban
hallgatta kora nevezetes férfiainak bölcsészeti és hittudományi előadásait. Az örök városban Bessarion érsek tüntette
ki barákágával a ki a fenyegető török veszedelem ellenében
a keleti és nyugati keresztény egyházak egyesítését tartotta a
legerősebb fegyvernek. Bessarion, ki Plato bölcseletének volt
') Vienac 1900, 568-70, 585-86, 601 1 602, 0 Jurju Dragiiíiéu,
Bosnjaninu.
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lli\·e, buzgó egyházfejedelem létére még a müveltség ujjáébredése
körül is érdemeket szerzett ; római paloüíja gyűlhelye volt
kora. szell emi munkásainak, kiknek társasága sok tehetséges
i(jut gyűjtött egybe, köztük György barátot is, aki a dialectica, hittudomány, bölcseleten kívül még a keleti nyelvekkel
is különös szeretettel foglalkozott. Egyik kortársa azt állítja
róla, hogy a héber és az aethiop nyelvekben való jüratosságával Dragisié százada összes keresztényei közt az első helyet
foglalta el.
)1" emsokára Urbino városban jelenik meg Dragisi é az
ottani Feliciek körében. Ez előkelő család megengedte neki.
hogy nevét a Dragiiíié toldaléka gyanánt használhassa, ez
okból tapasztaljuk, hogy némely szerzőnél Georgius Benignus
de Feliciis de Urbino jelöléssei fordul elő. Felici Federico
herezeg Dragisiéra bizta Guidobalel fiának neveltetését, kiből
idővel az olasz uralkodók legműveltebbje vált.
1485. Dragisié Florenczbe jutott, ahol az ottani collegiumban hittantanárságot vállalt, három évvel később pedig
rendje iskolájának igazgatója s inquisitora lett. Utób b a hires
Salviati családnál tartózkodott és e réven használta irodalmi
munkálataiban neve mellett a »de Salviatis« jelölést.
A bosnyák György szerzetes növekedett tekintélyére
mutat, hogy l\Iedici Lőrincz, a kinek jegyében akkor Florencz
állott vala, János és Péter gyermekeinek tanárává nevezte ki;
János tanítványa. később X. Leo néven ült a pápai trónon.
Midőn Pico de Mirandola egyik iratát a római egyház
eretneknek minősitette, Medici Lőrincz az inkriminált munkát
véleményadás végett Dragisiénak küldte meg, a ki nyilatkozatával, mint az igazság és felvilágosadottság bajn,>ka, az üldözött tudós védő pártjához vonta Medicit. Ugyancsak mint
pártfogója szerepelt a máglyára ítélt Girolamo Savanarolának, kinek érdekében, felismervén a reformátornak önzetlen
erős törekvéseit, könyvet is irt. Az 1507. esztendőben Cagli város
püspökévé és 1512-ben Nápoly székhelylyel nazareni püspökké
neveztetett ki.
Dragisié irodalmi működése közt a legnevezetesebb
Reuchlin védelme a zsidó iratok körül duló ingerült harczban.
Reucblin darázsfészekbe nyult, midőn nyomatékos sza.vüt
a zsidó könyvek érdekében felemelte. Pfefferkorn és tábora

J

1·1

IlU.

Lill• IIO~It )IÁltiL
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uyilntkowU a zl!irltíkrríl.
Az ut0hbi v:ídak rri(JgvizHg:ilás:íra X. Leo p:ípa hiz(Jttsá~ot
l<iildiílt ki, mr•lyiH'n ,,gykori tanitríja, fJragi ;ic; Uyiirgy iH helyet
fogl:dt. llrpgi si<: r•gyh:ízi rnf.ltóH:í.g:ihnll a püspöki székben is
Jll<'gi:nl.ott:t az íít jl'llr·rnzíJ lHítorHágot. A vádirat áttanulmányor.:íB:J utá11 igazH:lgflzcrdntf.t()l inrHttatvá egyenesen Reuchlin
p:í l'tj:tra :tllott éH l HJ gy cl fog1dntlan nézeteit az egész tudós
vil:íg r Jött mr·giHrnrrteHse küliin munkávallépett Rcuchlin védői
kiiz(o . JDzrn ritlm, 1G17. megjelen könyvecske czíme: Defensio
l'nw'ltnntisHimi viri ,foanniH Reuchlin... a Heverendo patre
( :corgio B<•nigJJo
azareno archif'piscopo Romae per modum
di:.dogi edit:.t. E m1i vet J>ragisi6 Miksa csúszárnak dedi cá! ta,
a~ uralkodólilik pártfogásiiba ajúnlván Heuchlint, kinek tudoJilány:íról rs tÍRzta l olk iismet"etéről igen dicsérőleg nyilatkozik,
cgyutt:tl pedig n. tnegtámadott ~sidó könyveluől értekezik benne.
Heuchlin és hivei benső örömmel üdvözölték a váratlan,
mngas egyházi állásból jött segitséget a tudó és egyeneslelleü
Dragisié pli~piik részérlíl, mig cllonei a vita későbbi folyamán
:ílnolml azt hirdettékPicodc Mirn.udola, Savonarola és legutóbb
Itoudilin elfogulatlan véclőjéJ·(l], hogy c munlm nem is Dragisiüé
rs hogy :t nag,Ytekintélyli püspök nevével meg nem engedett
módon visszaéltc·k.
Hosszu küzdelem utúr1 n p:ipa 1520. junius 23-án a
kiküleliitt lJizottság többségéuck indítványára kimondotta, hogy
H,enchlitl munk:'tja mogsemmisitcndő. N em bi;wnyos, vajjon
Dragusi<' megélte-e ezen határozatot, mert ugyanazon évben
Bari-ban bekövetkezett halálának napja még ismeretlen.

Keszthely.

Több tudós ugyani~ rnef!egyezik abban ( Dillmann. Hiob.
Leipzig. J 8!:11. Ein l. XV. említi neveiket is), miszerint J ó b
nem egy~n, hanem Izra0l s a különbiizíí fo~tságokban kiállott
;;zenvedésein ek személyesítője.
}f egjegyzésre méltó, hogy ,. véleményen alapszik egy
agádai részlet a talmudban, miszerint Jób a szenvedö, rle az
istf'ni goudviselést mégsem tagadó s a szentírás törvényeit
trlj0sítő Izraélt képviseli, annak úgyszólván legkifejezőbb tipusa.
A b óda Z ára 3a ohassuk : • Igy szól Isten a népekhez :
»Közületek jőjjenek s tanuskodjanak Izraél mellett. hogy megtartották ílz egt~sz tan törvényeit: jö,ijön Ximród
tanuakodjék Á beahám mellett, hogy nem imádott bálványt; jöjjön Lában
s tanuskorljék .Jákob mellett, hogy nem esett a rablás gyanújába; stb. stb. ; jöjjön Bildad, Ozófar s Elifaz és tanuskodjanak Izmeí mellett, hogy követték az egész tóra törvényeit«.
Ezen agádai rész utolsó mondata bizonyára mindnyájunknak feJtünő lrsz, hiszen a fentiekhez hasonlóan nem Izraélt.
mint a mely nép mellett a három nem zsidó társnak tanuskadnia kell, hanem »Jóbot « várnók. Igen ám, de ép e férfiúval
(.)ó bbal) ér véget s czélt a tanuskodás, mert a kiindulási pont
szerint tulajdonkép nem is egyetlen egy zsidó erkölcsi bizonyítványáról van szó, mint azt az egyes részletekben látjuk, hanem
egész Izraeléről; .Tób személyével azonban már egész Izraél
iigyének igazsága s annak jámbors;[ga deriil ki, mert .Tób fzraél.
l fudapest.

DR. BücutER SÁNI>OTt •

.JÓB-IZRAÍ•JL.

N em új s meglep() tarmlmányra, hanem csekély mégjogyzésre bátorleodom n tisztolt olvasók becses figyeimét felhívni. ggy a bibliai irodalomtürténet terén újnak vélt állítássuJ már tt talmud ~:L~dag szellemi kincstárában találkozhatunk.
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TA.lÉKOZÁSUI,.
tlrömmel konstatálom. hogy a mult számunkban adott
példa nem maradt hatás nélkül és igaz köszönetet mondok
mindazoknak. kik felszólításomra készséggel állottak a honi
folk lore szolgálatába. A munkakörről ~s a módszerről legközelebb egy külön füzetben szándékozunk kimerítőbb en szólani,
azonban addig is szükségesnek tartom, l10gy a tisztelt mnnkatársaknak a feleshges mlmka elkerülése végett ::t következőket
,.;zi ves figyelmiikbe ajánljam:
~émetnyehíí dolgozatok lefo rdíttisára jö1őben nem kötelezzük magunkat. A felj egyzések a papirosnak csak egyik oldalára irandók és <'Zen is széle!i margó hagyandó. A lléber szaYak nem cursiv. hanem négyzetes (nyomtatott) betükkel irandók,
1•agy legalább hely hagyandó az átirásra. A zsidó-német nyc!Yii.
szüvegek leírásánál zsinórm értékül a kördkező szabály swlgál:
~lfinden szó a kiejtés szerint mar;yrw helyesirással irandó át.
A német ortographia csak oly esetekben alkalmazható, rnidön
a sz ó felism u és e ezél.ifthól indiealtnak mutatkozik. Németesíteni
(a mai irodalmi nyelv szPt·int) a r,sargont nem szabad. A héber
kitételek természetesen nem esnek a felállított RZ::tbály :dá.
De ha ezek mint zsargonszavak használtatnak, vagyis mn,gyar
lJetükkel átiratnak. akkor nem képeznek kivételt. A l<ezelhetőoég és felhasználl1atósúg szempontjából mindenesetre kiYánatos, hogy a lapszéleu ki1·Ul még a sorok is szélesek ]egyenek.
Ezeken a kiils<'íségeken kiriil. melyeknek szives figyelembe
vételét nyomatékosan ajánljuk, még arra kérjük munkat}irsainkat. hogy gyüjtéseiknél egyelöre a főngyeimet a lcözmondásokra
és a zsar~on _d~lokra forclíts:ík. ;\!in deu közmond::íst mngyn,rr: 1
kell ford1tam •·s mc·gs7.árnozni . . \ 1u:tgy:n népdalok zsargon

fordításain kivül, melyek aduylag ujkeletüek. létez11ek még
r-si dó S7.0mbati és alkalmi énc·kek (pl. bölcsődal ok stb.), mel.) ek
sokkal régibbele 'l'ermészetesPn csak a nép ajkán élő énekek
jönnek tekint<'tbe. a lengyel zsargonköltőktől eredők mellözendők. Ezeket szrretníík elősziir ö,;~zc~gyüjteni és ezekre már
most is elég tér áll rendelkezésünkre. A lapos reményünk van
a;.:o nban arra is, hogy nrm távoli időb en mórlunkban lesz a
zsidó =fo lk lore minclen ágát ápolltatni.
Kivánatos tehát, hogy a nyers anyag összegyUjtése mt'tr
most megkrzdődjék, hogy alkalmas iclőben feldolgozható legyen.
A szerkesztöségünknek már mo~t beküldött és az ezután
beérk ező feljegyzéseket megőrizzük és annak idején a gyüjtők
felemlítésével közzéteszszük. Erre a munkára ezennel felszólítjuk felekezetünk minden buzgó tagját és arra kérjük a hozzáértőket, hogy ne várjanak más felszólításra. mert egyrész t
nincs időnk a sok levélirásra. másrészt nem tudjuk, hogy ki
kiván a munkában részt venni.
Nem szabad kicsinyieni semmit, :1 mi a nép lelkének és
jelleménPk biztos megismeréséhez vezet. A magyar zsidóság
rohamos átalakulása folytán nemcsak a vallásos életmód pusztul, hauem a régi népélet is sajátus ~zokásaival és gonclollwrlásmódjával. A zs~rgon évről-évre 1eszít teréből és ma-holnap
feledésbe merül. etött teM t a l 2. óra. hogy eleink képét
e rről az oldalról is megfesslik és utódainknak átadjuk.
Ez a tudományos munka ne!Jl ütközik semmiféle felfogásokba és semmiféle érzelmekbe. Vallhatjuk magunkat zsiJó
magyaroknak vagy magyar zsidóknak, beszélhetünk magyarul
jól vagy rosszul, mint a debreczeni civis vagy mint az antisemita
föur, az mincl nem váltöztat azon a tényen. hogy a1•áink részben
nem beszéltek magyarul és hogy egymásközt a zsidó-néml't
nyehet használtik. Xincs semmi okunk. hogy ezt a tényt felrclésbe merítsük vag,r hogy e miatt szégyenkezzünk. Ellenkezöleg a magyarság nagy hódító erejét é:s a magyar z~idóság
benső honszeretét látjuk abban, Logy a magyar nyelY felekezetiink körében egy félszázad abtt teljesen otthonossá vált r~s
a németet annyira kiszorította, hogy ezt a t.sargont lrltározni
kell. Nem szabad tehát a »zsargon szótól megijedni. Egyáltalában Ic kell szoknunk arról, hog~ tevék .. nységiinkben az auti'lcmitizm us lovagjaitól vezéreltessük ma~unkat. :'\ émet hittcst-
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yéreink épen igy gondolkoznak és Hamburgban m~ír évekkel
ezelőtt alakult meg a :.>Gesellschn.ft fiir jiidische Volkskunde«,
melrnek már tekintélyes gyUjteménye is vnn és a mely eddig
hét. füzetet adott ki »7\[itteilungen « ezim ala t t. A magyar
zsidó a magyar föld produktuma és teljes megismerése a
magyar haza megismen~sének alkotó eleme.
!ludape!lt.

Uic B1,Au

Disznó

huos.

(-'iii).

l. E jid iin e cházer iz niksz czii sátzen. (Zsidónak·

•lisznónak lwcsh~ se lehetetlen.)
2. E1· hat den kozJ( rnit

cházer t·tntopft.

(Nincsen

vügott dohánya.)
3. E miczve, e cl1á.~e1· e hóo1· ausgerisszen. (A diszntÍ

egy szíírszálát kitépni is érdem.)
-i. E bróche án dén krájczm·, der mit cházer besrnie1't iz.
(Disznózsirral kent krajrzáron :ílclás Yan.)
:í. Steckt dez kósere cházerfi.-<szel er·ansz. (Alszenteskeclés.)
li. Venn ech cluizer esz, zollsz rner iibern bárt . 1·in n rn.
(Ha már vétkezünk, élvezziik.)
7. TTenn clez cházer hánwr het, het dc velt lrá ruh.
( H:1 a disznónak szan·a lenne, felforgatná a vil:ígot.)
8. Ünzer cháze1· iz áeh kóser·.
~1. Miesz vie e cházer.
l 11. T1·é{r vie cházPr.
ll . Fett viP P cl1cízer.
Tol vaj (:l;;).

12. J{ dén _qánel' brennt dez llítel.
1 :1. Gánev mách der e há ez.
1-i. Gánvenen vie blind.
l ,j, N iksz á?'!Jel'z ri e e ha u ?!Ján ev.
Hi. Ne g'ínve~j, ne (ászteü (tót).

(X e yétkrzzél.

1H'

\CZckt•lj.)
1 7. Sve1' czii gán!'enen. rii

('l'olYajtí1l mm lehet lopni.)

rlP?'

l1err zelbst r qáw't' i;.

I·W

J 8. Venn der gánev n iksz ken gánvenen. zogt e1·. el'
hat ligen gelost. (Ha a tohaj nem lophat, azt mond.ia: ott
hagytam.

Xutya.
19. Der hünd deT billt, dm· beiszt n iksz. (Az ugató,;
kutya nem harap.)
:20. FJr kan ká h únd fün aj ven erausz treiben. (X em
lehet vele egeret fogni.)
2 J. H1·indszgebill iin kátzengesrei géht n iksz fol' Gott.
(Kutya csaholása, macska nyávogása n Pm kerül Isten elé. J
22. Hündsjüng.
23. J.1le zéht niksz af den hünd, nar rém er ókher.
(Nem nézik a kutyát, hanem a gazdáját.)
24. TTie der herr halt dez hintl, háltz dez gánczf' g"zindl.
(Vadász után indul a falka.)
25. Vie kümt e hünd czii e miskatnisz?
26. TTie hat e hünd ham?
2 7. TTie e h itnd über e márachbá.
28. Thütsz e hünd giit, billt er noc/1.
29. Éb der hünd. abe r de1· kéler. (Az egyik kutya. a
másik eb.
30. E sprach vo rt iz e 1whrvort. (Yox populi, vo:\. dPi. J
(Nép szava, Isten szava.)
31. Ven zie hászt Hendl, esz iach az ihr ftindl. (Xomen
est omen.)
32. k(ajse mach dech grajsz. (Zsidó nagyzolsz.)
:l3. Eb gehüpt aber gespr·üngen.
34. De lajdtég zollen nar niksz ólciimen. (Dicsérőleg
nyilatkozik a haldoklóról.)
35. TTen me stróft de snür·, mánt me die tochtt;·. (Lányomnak szólok, de menyem is értsen róla.)
36. Me zall zach óesszen. zajláng me kláne kinder Itat.
37. E stcí zall me.~ klógen, nar ám háczen niksz trógen.
38. Me bmuch'n czü chrc~jszesz. (no~-;; = a mibe a zsidól•
peszachkor a keserügyökeret mártják.)
39. E rajt vájb, oder· a tajt vájú.
..J.O. E1· kcm ká czélem far e alrt' machen, (Analfnhetnsitgnak nPtováhbja.)

FOT.iiLOI<E.

~ 1 E ch ile( ( v;í.ltó) iz
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chále( (mctl>zőkés).

-1:2. Ve1· rner ,qáb (ád). iz máJ báb (nagymam a). (Ubi
lwne. ibi patria.)

4R . .Jíe bmuch in af ereu Jom kipnr (vagy: af leapóresz J.
(Az enges;"telö-nap előestéjén kápórot rnutatnak be.)
-1-4. Czü dén széchel braucll rne ká rnechel. (Rhhez az
észhez nem kell <tgy.)
45. Czii barst lmttwh me ká czén. (Oziberéhez nem
krll fog.)
-1:6. Ver medz stróft. iz mei f"'ráJnd : ver mech laJbt, i z
mei j'ajnd. (Ki büntet. bartítom; ki dicsér, ellenségem.)
41. Rágzen vie e kóhen.
48. D e1· raskakál liegt e lá áf den bészhálcvóresz. (Szegény
:lz Pkklezsia , a pap maga harangozik.)

-1:9. An e raJten iz lcá b?·óche. (Vörös ember stb. egy se jó.)

50. Cznzámengerechnet iz halb geczólt. (A számla elismert>se félfizetés.)

;) ]. Alle veiber af á lászt. (A. szentéletü, talmudtudós
J ochánan csak azért üzhette a czipész mesterséget, mert a
saját feleségének mértéket vevén, azon a kaptafán az idegen
nők számára is készíthetett lábbelit.)
52. A.jgene>· l~jb stinkt, fremdet· klingt. (Propria laus
ordet.)
53. Ká tnncz, fá lcá esszen. CB.ilső sorban a mindennapi
szükséglet. csak azután a mulatság.)
54. Krie (:'l:V'"T) ibe1· lcá brire (;,·•-:;), (Legborzasztóbb
a kényszerhelyzet.)
Fí5. Kóved (,'::l::l) bin ach niksz vert, sifiesz (n1SOCI) mág
ech niksz. (Dicséretet nem érdemlek, gyalázást nem kérek.)
.)6. Gebenst de hand, vóz zach elán nemm. (Áldott a kéz,

a mely maga 'esz.l
Fi 7. Pro·nósze hált rílle mákesz au z. (A jövedelem kiáll
núnden esapást.J
58. Ven der vágen {állen zal, zen de rader s·ver.
, 5H. Vaz 1~e pes.zach {iín glázel erausz várft. (A. szédcreo.;ten
szokás
csapás
kieJ.tésP
alkalm"aval a 1>orsf'r1eg..
.. mmdemk
..
.
.
hol egy csu~ pet a fold re· bi!Jteni; <•nnyit ad.)
61!. Vu' mehr. rl~>s.z ta l1esszer · or·
· 11b)•
- me'l t'"bl
o >. au na'l .10

li l. K dp mlizen gelégt vá ren. iin sirlach müsz s!dctch zem.
(A 1irágnak megtiltani nem lehet. ~ece~sitati parene1 11 m r·:;t.
í'icero, ele officiis II, 21., 74.)
62. Páre zall zó lében! (Ugy élj en l!'áraó.)

G3. Vertrág dach nirgendsz. Mimszt rle veit. (.X e frr.J
meg, mcsszire juts;~. Gunyosan.)
64. E1· tág niksz czü kides (!t!1i'p) iin nilrsz czii llávdóle
(:"TSi:l.i). (Hus:mav ehetetlen ember.)
65. Ajchez bejád (i'::l lMl~) iz sólem in há_jtel. (A mt
kezlinkben van, dagasztja erszénylinht.)
6 H. H et ech! iz e petiech (oktondi)! (A ki mindig bajtogatja: bárha . . . nem okos.)
67. Ümgelcehrt ltászt áeh gefot·en. (A. gyermekeknél a
kocsi megfordulása, kocsikázás s?:ámha megy.)
68. Chajzek vósz láfszt?
69. E s66 (:1liW) {ár sábbez iz e gáncze voch.
70. Ver simpft af zei khile, ün zei míspóche. IZ krí
bróch e. (Saját fészked ne rutíts<l el.)

71. Güt vach. güt lcach. (A. z~argonban, szombat kimeuetele alkalmával, »güt vachchal• köszöntrnek. Fentebbi czélzás. ha szombatot iinnep követi, melynek tiszteletére megint
sokat főznek.)
72. Dráj bricler iber e ztikel hóber. (Hál'om tt~stvér Pl-{1
zsák zabnál.)
·
73. E güter 8em (OC') gé/d veit, e sláclder noclt veiter.
(J ó hir messzc meg y, rossz még meszebb.J
74. E annensz lciigel, iin n,jset·sz krdnk. !tert JtW reit.
(Szegény ember szombati tés?.t{tjár6l és jja7dag em her hrtegségéről messze terjed a hir.)
7 G. Kláne kinder kláne lá d. grojszt kinder grojsze lád .
(Kis gyermekek ki s bajok, nagy gyrrmPkek nagy bajok.)
Hi. Niksz iiuer e mógenfrád.
77 . E kedochesz (l"\i"ipl iz lerí kriink, pw·im iz ká jomtó1·.
7H.

A

lád thiit ám niksz. (Egy haj nem te,:zi tönkn·

n,z embert.)
7~1. E t·óf (:n iz e gró( (A rabbi nagy ur.)
HO. N iksz qestojgen. iin niks? rteflojqrm. l~ e111

IlologróL l

ll.( at.

ltJLI\LO){l ..

l :i:!

, me•1ac71 (-~~l
ros' áf de álter beglickt vri1·t.
Ve). dem
1• • •
··
, ,)
korúban
lesz szerencses.
. d
.
1.l aj a királynak. ki öreg
82. Jeden c?igájner gefiilt zein pferd. (Mm en czigány11.1] - a maga lova tetszik. l
' ' '
' Ti d
• n gefált ' ei lcán·en. (Laudat venales.
H:-3 . , e en na1-re
.
· .~ · E
II
ll)
qui Yult extruderc. m erge~. Rorat. ~p.
. 2.
.
, .
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Sl.

•
taJ·g tna1· ele chochrne (:"!~'n), ven de narnsleát
84. rr
r osz
uti. Horae. Epist.
!JÍlt. ( l~uo mihi fortunam. Sl· non con ceditur
,

r.

5. 12.)

H3. l'en me (t'lle la'd af e .~t?·ick mCicht hinc~'1tszhCin,qen,
miicht zach Jeder zeine nérnen.
8 6. Jiclzesz (01ii'J ná kvóresz (ri1"'::lP:"l ri'::l), danu~ más
czóresz (n1-:~:). (tót). (La naissance n'est rien oú la vertu n'est
pas. lfoliere. le Festin de Pierre. I~. ~.)
87. A »majd «-1·a nem ád a zstdo.
88. Gott zol hiten (á1· e slechten lcajchev (:l"). (Isten
m en t sen r osz csillagzattóL)
H9. Hal'váje m· ver in najechsz (il~) czeiten gebm·en
varren. (Bár ~oé korában élt volna; azaz elpusztult volna
az özönvizben.)
90. Hotfen ii.n han·en, mácht mer az án cziim nan·en.
(Remélés és várás bolonddá teszi az embert.)
~ll. Dar iin kvar c·o::: -;J iz e klóle (:"!SSp). (:E'alun lakni,
átkozott dolog. l
92. Pattern q-~~) iz állez gelil vert. ( Megszabadulni
mimlen péuzt megér. l
!-H. A_djon isten, ámde mindját·t.
9-+. Ver feier braw·ht, müsz ez in !le ásen zii.cheil.
!Kinek tüz kell, keresse a l1amuban.)
!15. Er mánt nilesz rlie góde (:"'iJ:"l), na1· di lcnüclel. (Nem
a husvéti imára. hanem a husvéti gombócZJ·a gontloL)
!lfi. E faLder sliaclt (n•Sw) iz e halber nóve (N' ::l;). (A rest
küldött félpróféta.)
97. Liebe1· gel; i clt im meine neve1·esz (n;~':lll ), alz ic/l ?C
nemen ::all.
9H. Éne nechol éle czólr ('S:l NSN S;,~o~~ i:'N). Niksz eszen.
1ínP czii. cz6len.
99. Me zoll n iksz gén czüm raj fe (N~,- J, nar czúm
r-lwjle (:"!,1M). 1;\e meuj az Ol'lthli07., IJaneJII a lJ<'tcghez.)

Czvrí na1·ren a( á kán·en. (K ét bolollll egy talyigán .)
a uártszhrrusz tü.t kri giit. (Két
r]ll(]{ts egy esiírdában nem lehet. J
102. Geseidter de e1·szte rigze (.,u-), vie rle czveite.flnkábh
az első harag, mint a második).
100.

l Ol. Czvá dttdás ün

103. Jz iz e mineg (Jö'!;l:) sl~q. INecessitas ante rationeiiJ
est.). !Ourtius VIL 7., 10.)
l U4-. E l.Jok {ár e gartne1·. (Keeskét kertés?.nek.l
l 0:'5. ET kan gesuellen (á1· re1'ach (n•·- ).
l 06. Rojt vie póke.
l 07. Ógejácht, iin niksz gerácht.
1 08. Süszter bleib bei dei lászt.(N e su tor su pra crepidaw.
Plinius natur. hist. 35., 10.)

109. Überal iz faul tipele ajbe11a1t(. (A rothadt alma
mindenü t t felül van.)
lJ O. Üngezálczen, ünbetámt vie e maczetriy. i Sajt:Jian,
izetlen mint a pászka tésztája.)
lll. Vá1f de lcátz vie de vüszt, fált zr> rt{ dir' jisz.
(Akárhogy dobod a macskát, lábára Asik. l
112. E hanken {1·ógt me. e ,qeziinden gebt nw. l A lJetcget kérdezik, az egészségesnek adnak.)
113. Stinkt fár qájve (,,1NJ). (Hlízlik a büszkeségWI.J

11-!. Borgele láchele, czólele vánele. IMikor kölcsön •e~z.
nevet, mikor fizet. sir.)
115. Nekame (n~:p~J an de vánczen, ile.< hauz brennt.
lll). Hintern ajven zen áeh Zeit. (A. kemencze mögött i~
cmbvrek vannak.)
l J 7. Dngelódene giis<l stelt me hinter dr thier. Hivatlan
venelégnek az ajtó mögött a helye.)
l J H. Ven dii kenszt enni, kenszt dii menni.

l J 9. Az czvetsken rnácht me pajredd. (Szilníhól l'sak
lelmírt f6znek.J
l :20. Ve1· zen meine :;~ónim (i:'N;'t:' ) ~ mPine l.JmjdessZ!'r.
(Kik gyülöluek, kik kenyeremet eszik. l
121. Ven me seert dl' sóf, ez ittern de liitnNier. (Ha a
juhokat nyi1ják. reszketnek a bárányok.)
122. Ez stekt fiel elw in f' gldzpl rPin. !Egy pohú horhan sok tis?.telet 1'(-jlik. J

..
e ;· f 111

VO LK LOR E.

U:1. Gott sikl
mudi :1'~" ;,~ll;)• 0'1P~· l
l 24:. Ez vátten n iksz sódell ám side ch (l11'tt' ). (N em árt
neki a néísülésnél.)
.
-<J t (K
- E rno· u··n l' 71iind vw me zachPn g ev~:; tn .
u ty át
12.1.
férjet csak -.;zoktatni kell.)
.
.
,...,
·1::?!i. D !' sc 7una
· (;,'':ll!!)
Tiit áfn · me af. e czvo1'ech
dalken.
••
,
fé
e
ö'
ez
i
mint
a
tnrós
lepenyt.)
C:nmy
a szen.
(J tenne k d1Cs ny
~ ·
teskedéíkre.
.
7
.. .
.·
·
alle~
fre~ • alfet· nacL p~~1em tasz me
l2í. l ?"urem zz
r.
drtl'h. rer e rízesz pán im i.~.
. .
..
128. De1' szeeheZ (S::liv) vász czii spf.it kümt, ~z ka lcraJczer
n ·rt. (A. későn jövő ész egy kraj<;zárt sem ér.).
129. Jédesz hüzel gefiind zei gdüel. (Mmden nyulacska
megtalálja füvecskéjét.)
1:10. Beim at~szkehren gefiint zach állesz. (Kiseprésnél
mÍ11dent mcgtalálnak.)
..
131. Jéden gét er veib, 1w1· zich mksz.
1:)~ . Vm· czüleczt lácht, lácht ám beszten. (Ki utoljára
neYet. az nevet legjobban.)
.
. 1:13. Krátz mach nilcsz, ez beiszt mach niksz. (N e vakar}
nem csip semmi.)
134. Allesz zall me kennen, ga1·niksz zoll me brauchen.
C\findent tudjon az ember, ele semmire se szoru1jon rá.)
135. Ká leichter lé"ben, vie nilesz háben (Nihil agere
clelectat. Uicero, de oratore II. 24. Illud jucunclum nil agen•.
Plinius Ep. 9.). (Legkönnyebben él, kinek nincs sem~ije.) .
1:·Hi. Vász ach nilesz vász, macht mer ez hácz mlcsz has~.
(~nod latet. iguotum rst. ignoti mllla cupido. Ovicl. ars amandJ,

III.

[:)f)

(nN'c·) f'ár de male(' (:"!:l~). (= ial-

:~97.)

l 37. Manclur, pasztw·.
138. Vász me gern het, chálemt ám in bctt. (Libeuter
111 nníues id, quod volunt, rredunt. Uaesar bell. g. III. 18.)
1 3~1. Me müsz de leváne (n:.:lS) mekádes (w,p~) zei, ven
<e stéht. (Matnra dum libiao manet. Tm·enz, Phormio, TV., 5. -1:.)
r)-Huda.
BATú

.1. Ln>óT.

l. Ruft men e pn1·ech czü minJen, halt e1 zech druntm·.
(A közruondás megértésénekakulcsa a • parech c szóban reJlik. Hogy h a parecb, nem könnyii megmondani; ez nem közönséges psychologia-anatomi&i tudást tételez föl. A parech jellemzésében benne van: a benezegőnek kicsinyesnek. az arrogán:<
parvenünek és tolakodó-kapaszkodó !Strébernek a vonása. Yalamennyire megközelíti a >>fráter«, ue nem azonos vele: mi.vel
fráter van sokféle: henczegő, szem telen, stb. fráter. de parech
csak egy van; magában bírva egés7. gazdag fogalmi tartalnuit.
nrm szorul semmiféle jelzőre.
A kö:t:mondás értelme ez: Ha méltatlanul tisztséggel
kinálorl meg, megjárbatod. hogy az ipse még kéreti magát,
úgy téve. nlintha ez őt érdrm szerint megilletné és nála egé zen
közönséges elolog volna.)
2. Ki lcutyához fekszik, bolhával kél föl.
(Ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók)
3. A biiszkét jó ve1·ni, szégyelli megmondani.
4. Ganew mach de1· e Harcz
5. Kinek vaj van a fején. ne me1ijen a napm.
(1. Olyan csúnya (nő), hogy a messiás nem jöhPt mwtta.
7. A szemtelenség többet ér a készpénznél .
(En azesz ponem iz besszer vie bór <3-eld. Körülbelül a magyar: Szemesnek áll a világ. Az o•;!:: m;~·
vegyi.iléke a szemtelenségnek, arrogancúának, tapintatlao tolakodásnak ; legjobban födözi a »keck « szó. A községi <~let ben
az azes7. pónem azáltal ti.inik ki, hogy p. o. a chevra-szudén
(a chevra-kaclisa által rer.d.ezett közlakomá u) az első helyek
valamelyikére ül. mikor neki lent volna a helye és a tálból
legelőször l'esz ki, még pedig a legszebb falatokat; kiizségi
ügyekben olyanformán nyil v:lnít nézetet, mintha legalább i~
kénviselőtesti.ilt:Jti tag Yolna, pedig adót sem fizet. Hogy micsoda chliczpe-t 1) fejt ki az azeszpónem, ha bent ,·;ul a képviseletbeu, Yagy plane. ha elnöki székben ül, az szintc lPirhatatlan: a templomban re,ndelkczik, ruintha ő volna a UablJai
(tcmplorugondnok): tis>-:t<~sségtelen modorban, 8érW hangon
') Chüczpe = hetvenketlé~, felfuvalkodott~ág. Grammatikailag az
azesz ponern is abstract fogalmat jelent, tehát közel rokonságban ''an n
ch-val; de a suuverain népies ll~'elvhasználat túlt6ve nmgi•t a tör\t1ny<'ll,
'zomélyt jelül vele .

111!.1\1 \liH ..

beotél a rabbiH-tl. i''őkéut a szegén) rabbiknak YOlt ősi idők
ótn legtöbb hajuk n azeszponemokkal. Olyik annyit szenvedett tőlük. hogy a gyehcnn:íba kiYánta őket. .Jucla Hanászi,
~zentföldi patriarcha 200 körül nlinden reggeli könyörgésében
azért i-=- foluiszkodott, hogy a .i<i Isten óvja meg a gonosz ernhertőL a gonosz indulattóL a kétszím'í. baráttól, a megrontó
sát~íntól és - az azeszponemtól. .A mindennapi reggeh imábn,
is bekerültek Egy jámborságáról híres rabbi, r. Simcon
Hachaszid. nem tudta elképzelni, hogy honnan van a~: a tenger
azc~zponem a világon. Arra <t föltevésre jutott hát. mely s~c
rint a vilüg teremtése előtt közel ezer nemzedéknek teremtése
lett terrbe véve - de ez csupa azeszponem lett volna és ennyit
egy tömegben a világ el nem bir, hát a~ isten szétosztotta
őket az egyes nemzedékek között. (Chag. 13 b lent. 1. Rasi,
Tosz. és hlaharsa a helybe~.) A~ azrszponem ellentéte a »bal
1lerech·erecz« (t'"l-i T, Sv~) tis~tességes, tapintatos magaviseletii ember. A »derecherecz« különben lényeges metamorphozison ment kere ztül, mig odáig jutott, hogy a 1·abbi békeliiréséből kizavartatva, odakiáltja a~ a~eszponem-nak: Dm·echerecz! - annyit jelent, hogy: Respektust követelek !)
8. Szegénység és gög (= :"111-i) u. mS,).
(A rátartós büszkeség szegény embernél nem jól fe~t.
:Uegszólal e mondásban az a vonás is, mely szerint vannak
emberek, kik szeretnek ugyan adakozni, de a büszke, önérzetes szegénységet nem kedvelik. Ha szegény valaki. legyen
alázatos.)
9. Er hot e' Bórt, wie Nachsen ben Arninódov (Juda
törzsének fejedelme) e' Bauch wie c' 1·os medinc (országos
elöljáró), c· Blick wic e' Marksganew.
1 fl. E1· ist kein Báldon·ed
A ~:, SJ;::l bibliai héber kifejezés. M. II. 24, 14 szerint:
pörös fél. A későbbi népies nyelvhas~málat azonban egészen más
természetü fogalomtartalommal töltötte meg, körülbelül a. m.
ember a talpán, egés~ ember. Jellemző, hogy ily értelemben
c;sak ta?adó .mon~atb~n használatos. Állító mondatban gúnyt,
~~e~vetest feJez ~1, mmt: schöner báldower = gyönyörü mákVIrag; ,hast ~· balelower = micsocla akasztófavirág!
O-Kfl.rt1zsa.
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1\.L\HYAH NÍ!JPDALOK ZNAH.<.:HJX l<'ORDÍTA:::lBAX.
A 1.\f.-Zs. Sz. legutóbbi SZlímában közölt, a zsargonba
;í.tültetett magyar népclalokho~ a következők is tartoznak.
Hészben körülbeliil 20 év rlőtt jegyeztem fel ezeket magamnak,
ha emlékezetem nem csal. annak idején a Borsszem .Tank óban
jelentek meg.
l.
:b'ap mach nicht, thü macl1 nix e rüm fapeu
Dl\ vaszt dacb, vie gern ijach dach thlí hoben.
~en de dach aba taj gevrsen haszt in majnem trajen Hacz
T; agesz mach nu r, fagesz mac b nu r, mein li eba Satz.
.N~ csalj meg. ne csalogass engemet:
H1sz tudod, hogy mily forrón szeretlelc
De ha tán csalatkoznál kedves rózsám. szivemben.
Felejts el. áldjon meg a .ió Isten '

II.
~e.in K_ilpele, mein Kilpele isz se nasz gevan
Yem tnnk acb, Sligovicz vosz ach kann
Eb ach V ein ti· ink, ahfl ni x,
.áeh hrkiim fiin mein Yeib e güt Vi,.

Kalapom, kaJapom csnrgcíra.
Bort innám, sört inn:im, lw yo]n;J,
Akár iszom, ak:ir nem.
Mégis csak korhely lesz :1 nPrem.

III.
Balbószleben, ze van m;t sajn verczaien
Aber acb kan nicl1t bei inen bleibe1~
\~ erdüngen hab ach mach in e andere Kile
Mesorc·sz bin ich , mesoresz bei Preh Rmüle.
Majse majn Zün, ach Ya tlac·h aba SL'll ])(;ten
Ach va clir e greszeren Lohn n·ebt•n
D ü . krigszt e czidak l i.in t' n:tje~ talesz
Ma.]se, mein ~íin. veriasz maclJ nir·ht in clalesz.
Balbószleben, ze van ma
Aber acb kan nicht bei
De l\farjem haben ze en
?.;n]] r11 nmleJ·p Tnen ele·

sajn ,-erc7.ajen
inen bleiben
and em hingugebc>n
Ltt~aft firrn.

F<H.Id ,<llU',
HH.i~L41ltl .

H<·i <Tazd' uram. adja ki a béreu1.
A JÓ~zügát to·dhb nem őrizem.
:::izép .Jiariskát oda adta másnak,
Y i-.elje a gonclj1\t a jószágnak.

JY.
Osicsóné hat zieben Tachter
/';all ach leben . ka Gelachter

l;l!l

J.
Kerek "Z a zsemlyc>.
Nem fér a zsebembe,
f:Iaragszik a rózsám.
lfem ül az ölembe.
En sr az ih·ébe.

C'sicsónénak 3 lánya
::\Iind a 3 egy szoknyáha
Csicsóné galambon
Be illik rád a csókom.

l{ündig iz de zPmmel.
Gét niksz iin mPi tás erei.
Brajgez iz mei rajL:ele.
Ziczt niksz in mei sajszele,

rCh

<Í Ch llÍkSz Ín ÍI'P.

IT.
Xem akarok meghalni.
Osak élni.
Az uristent dicsérni.
Ugy ba bám. ugy. ugy. ugy.
Ha te szer etsz. én is ugy.

v.
H.ers<l dü nor dü Köröser Mad, clü Köröser 1\.Iacl. dü
Köröser Macl
Fanó3z haszt dü h Falten af dein Klad, ka Falten af dein
Klad, ka Falten af dein Kiad
Hnj jaj jaj, Yósz far e Lad. dasz dns Madl af dem Klacll
kane Falten hat.

I cl1 vill nist ~ terbe tl.
Nar Iében.
Ün _dén bajre séva<.;l.J gében.
EzaJ nsá~a. ezaj, ezaj, ezaj,
Haszt mich gern. icl1 ach ezaj.

H allod-e t e körösi lán.1 . te körösi lány. te körösi lány,
A te szoknyácl fodros-e már, fodros · e már, fodros-e már.
Jaj jaj ,iaj, az az átkozott. úgy szeretett, majd megevett, mégis
elhagyott.

VI.
Kük n'iir e hin, vósz isz dósz, vósz isz dósz
Yósz so kelt za ch, dor t in nem Gró z, in elem Gró z
Ich hab gemant, esz iszt-e Róz, elosz iszt-e Hóz
Davei\ i.szt esz Madl mit elem Balbósz, mit dem Balbósz.

IIJ.

~ini, nini, mi van ott, mi van ott.

Szombatesti dal (Havdála után).

A bokorban mi mozog. mi mozog, ·
A~t gondo_lta~, hogy egy nytíl, hogy egy nyt'íl
Hat egy kis lany meg- egy t'ir, meg egy ür.

~ott Á Hó hom, ,l ic<.;ha k i in .T:ikaj, ,
h..al .T!szróél in. drinen lajb.
Der sabbesz ka.]dPs gét p hin.
De vach zaJl i.inz kümmen :
Ozü gezünd ün cz ü frlimmen.
Ozü mázel iin czü bróche,
Czü Iében ün czü p:í.mósze
yzü ajs<;lr iin c·zii kóve<l, '
Omcn. Omen ;;zéló.

VII.
Drei .B'ilszlach \\' ein hah'aclt sten
Alle drei am Zapfen gen.

Haja.

H~rom hordó borom van
Mmd a 3 csapon van
Az egyik uj, másik ó
A r <;n gyomrrnn ba ' y a) ó.

Ö-Buda.

·
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.\PRÓHAGOK.
Zsidó orvosok a magyar néphitben.
1üll?krn a nép szemében minden
"\ l mranya1· llep;vMt
J
'
··1· .z~-idó · A ·1·~~,,asasszony,. , ha kuruzslása.
nern
onus l'. S lll érno'
..
. •' It ~z t 111 ondJ. a: ,, ki az orvosság ereJeben nem h1sz. annak
ll:lSZll,l
, " ·
·
·
'
l
még má1g lS ene, 1a nem
nrm lHlSZJta'l • A }<' 1'czu'"él·' l!'crkÓJ·a
·
hítt:ík vóJHt a zsidödoktort; meg azt{Ln, ha nem ~etette vóna
mög ja flzögénységiit «. (Albert István, Eth~1o_graph1~ XI~.,
Egy asszony »bolonddá bőjtöli« a testveret, a m1 azt !,e~.e~.~~.
hogy k6tszPr hetenkint böjtöl, :1 Yégre,_ h_og_y tes.tvér~ ur.~l·~?n
"· A 11 araszt tényleg kezd félrebeszelm es a felesege fuhozme,..
, . l'
K
d
f:íhoz kapkod, dr h iá ba. Végre a segesv.an :1re.s
rau.~z r
és esze kezd. v1sszaterm.
E kozben
o
•
,
•
.
megoper ",;J ,1·a a beterret
azonhan a beteg nővPre is megbánJa sznndekát cs »VJsszahííjtöli « a testvére eszét. A nép nem a zsidó doktornak hisz,
hanrm a hlíjtölő asszon.vnak. (Pdvarhely-megye, Balasy D.
l•ithn. XII., %.)

26)

Esketési szokások.
.). Uie 'rraunng geschieht ferner auf folgenele Art: Nacl.ldem niimlich dic eleutsebe Rede bem1det ist, spricht der che
' l'rn.unng veJTichtende langsam und mit \Vürde den ersten
~egen, liisst den Briiutigam mit Aussprechung der gcwöhnlichen Forrnel seiner Braut den 'l'rauring clarreichen, verki.i))(let hierauf statt des hisherigen chaldaischen den hier
angebilngten Trauungshrief (:1:l1ii:J) wörtlich und endigt soda~n
auf obige \Veise mit den übrigen Segensspri.i.clJen, inclem menlancl als der Kopnln.nt die si0hon Segenssprilche ven·ichten darf.
G. .Tede andere Zeremonit', sie habe einen Na.men, well'hen sie 1rolle, sol! von nun an elabei nicht mer vorkommen.
Dahin ~ehört besonders der Gebrauch cin Glas zu zerbrechcn.
da-; in mancl1en Cienwin<len iibliche Singen des Kantors, das
Herumfi.i.hren der Braut um elen Hriiutigam, das nnanst;indige
DarrPirhen eiues Fliischchcns statt zweier Weinghi.ser, das
Fragen des Kopnlanten, oh cler Trauring das Eigentum des
Brilutigams sei, oh er wirldich rlen vorschrifl'smilssigen Wert
Pine~ Pruta habe, wdches letztPre füglich vorher geschehen kann.

7. Auch das in vielL'n is raelitiseben Gemeinelen des
Köuigreichs vor der Trauung übliche sogenannte :VIahnführen.
bei welcher Gelegenheit \\' eizen ü ber die Haupter des Brautpaares geworfeu wird, soll von nun an nicht mehr gestattet
werden. (Horovitz L., Die Israeliten unter dem Königreich
W estfalen, Berlin, 1900., 61. lap. A westph. zsidó con sistorium
rendeletéből

1810-ből).

A község cilinder-kalapja.
(Kohls Cylinder.)

Vaunak községek, hol szombaton csak strámliban szabad
templomba menni. Ennek a sokágu lengyelsapkának olyan nagy
a tekintélye, hogy pl. a pozsonyi orthodox főrabbi, kinek nagyapja Szófer Mózes, nem volt lengyel, hanem német, mai napig
fölteszi swmbaton a strámlit. Vannak más községek. hol nem
szabad sapkában télen és szalmakalapban nyáron a tóra elé
járulni, banem karimás posztókalapban. Szükség esetén a »felhivott« a szomszédjával felcseréli a fejrevalót. Vaunak viszont
német szokásnak hódoló községek, hol szombaton cilinderkala})Ot kell feltenni. Brémában pl. az emberPk állandóan cilinelert
tartanak a templomban, hog~- meleg nyáron ne kellessen a
nehéz kalappal a zsinagógába menni. Jánosházán ezelőtt 2
évtizeddel még az a szokás uralkodott, hogy előimádkozni csak
cilinderben szabad. Ha valakinek Jahrzeit-ja volt, vagy más
okból akart előimádkozni, ezt csak az emlitett magas kalapban
tehette. De minthogy a község tagjai nem viseltek ilyen kalapot, a község direkt e czélra vásárolt egyet és ennek a neve
volt: Kohlscylinder.
Virágszagolás.

Ha fiu születik, akkor péntek este Yan a » \Vachnacht«.
nJi,lőn a vendégeket kifőtt horsóval kínálják meg. De vau
olyan szokás is, hogy a rokonok és jó barátok még a kiddus
előtt, tehát péntek este templomból jöYet, látogatnak el a bett·~
ágyns házhoz. Itt virágcsomók vannak felállítva. ezeket megszagolgatj:ík és hazamennek. A szoktís tahín i'.lonából ered.

ll

vinadilsára egy csepp kilátá~ ~incsen. Ezt a viszonyok
kitünő ismerője, utópiáktól magát elragadtatai nem engedő
objektív szemlélő mondja, dT. Eaeher Vilmos, tőle meg zokott
széles tudással erről ért<'kczík, hogy a makkabbens '"értamtk
emlékezete az antiochiai keresztények révén - kik azelőtt
mint zsidók is megünnepelték a vértanuság ezen cmlékét -

IRODALO:NI.
AZ IMIT ÉVKÖNYVE.
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· úsíha'lóknak tartván _ mint politikus es h1rlap~ro ~gy.~nJog
tá J kért szállt síkra és felháborodik a 48-as zs1dó uldozése~eu.
sok százados szenvedéseik iránt részvéttel nse:tetett, a mai politikusokkal pedig egyetért a zsidó bevándorlas
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m:~t költő

kérdésében.
. , .•
Még élénk emlékezetben van a tavalyi román enugraczlO.
Sokat írtak akkor össze okairól. Szomorú munkát . végze~~
dr. Beck Mór hazánkfia, bukaresti rabbi, midőn az em1grácz~o
egértésére elénk tárja a román törvényhozást, mely 30 ~"
m
· 'tésen
óta a román zsidók vesztén, anyagi és szellemi· megsemmiSI
dolgozik. A legszomorúbb pedig az, hogy nincs remény javulásra.
A zsidógyülölet annyira megmételyezte Romániát - talán r~
.Latalom híján szükölködő népet kivéve - hogy szebb napok

jutott a keresztény kaleu(bíriumha. Csakhogy a zsidóság ezen
mozzanatot a zsidó állam bukásával. Jeruzsálem második elpusztulásával hozta összefüggésbe, tehát emlékét Áb hónapjába11
ülte meg, az antiochiai zsidókból lett keresztények megtartották
az időpontot, és így ünnepli a ker. kalendáriom a makkabbeu~
vértanúkat az Ab hónapnak megfelelő augusztusbau. Ezen
szokás régi zsidó voltát bizonyitja egy bokbarai zsidó költő
»a 7 testvér « czímií Ab hónapjára írott siralma. Az öskeresztények és zsidók köÚi viszonyról értekezik dr. Kecskeméti Árrnin.
ki Friedlander ellenében mások nyomán bizonyítja, hogy nerncsak az őskeresztények értetnek >>minim« alatt, hanern általában minden hi:iretikus, mindenki a ki a hagyományos zsidó valUsos felfogástól eltért. Ügyesen csoportosítja a hagyományos irodalom egyes mondásainak a minim különböző árnyalatai ellen
irányított czélzását. Ebbe a történeti korba vág dr. Vajda
Be1a czikke Agrippa király haláláról. Helyesen jellemzi Agrippa,
mondhatnám kettős jellemét, a kegyetlen csapodár, lakmározó
római Idumeust és a vallásért rajongó Hasmoneust, a melyetcherchez la femme - felesége Cyprus fejlesztett és juttatott
kifejezésre. De feltevése haláláról valószínütlen, mert J oseph us
elég közel élt hozzá, hogy tudná, vajjon megölték-e? A » bő
beszéd ü'< J oseph us elbeszéléséből pedig úgy világlik ki, hog)
Agrippa előbbi zajos és kicsapongó életmódjának lett áluozata.
Szép gondolatot fejteget dr. Rosenberg Sándor. A.. bibliai
világteremtési elbeszélés vallás-ethikai alapon nyugszik tehát nem tudományos eredményeket tár elénk - az eszmény
életnek talaját ássa meg, míg a görög mythos az érzékiséget
hirdeti. Legszebben és legigazabban bizonyítja ezt a házassúgról való felfogás. A nő segítője a férfinak, egy lénynyé olvad
vele össze, és így alapítják meg a boldog családi életet. Pandora
és tegyük hozzú Venusznak más szerepet ad a görög felfogás.
V észthozók a férfira, megrontói.
Castiglione érdeme~ rnunkát végzett, kiadd.n a Luzzatú11
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közli a zsidó nornülis isicolálo-ól ~zóló lnr. rendeletet. ~ l n
7.sidú iskolák alapít<ísára és bemntrüja mindn~ájukat !aJstromhan. szól az iskolaalapróL a tiirt islcohíkníl, 1smerteh a_ tan·
kiinyYeket, a tanítás módszerét és felsorolja v_égül ~md, .a
priiparandiába járt zsidó tanítókat. Ezen aprósngok d:tczara.
a melyeket a sz. r<>nclkívüli sr.orp;alommal szedett i\s~7.c, Prd~k~R
a cúlck elejéWl v1>p;eig és igen értékes allalék a magyar zsHlok
mult szüza<lvrgi lculturtiirténetrhez.
Xovclli híres szinész eWachisánalc b(myom:ísa alatt rlr.
A.lexa;uler JJe~·nát adja elő tí.j felfogását Hchylock ,iC'llcllléről.
Ezen felfogás érteimrben Nrhyloek nem tragikus alak, banem
vep;yüléke n~ines, tmgiku~ és komilms elemeknek, amo~yan
:\t efiszto n.lak, 1 a ki nPvetség1•:-;sé válik é,; így :tdt<ík eW elelll te.
De a közönség időH•l Schylodwt trRgikus alnlcnak fogta fel
,~s ezen felfogás nt:h1 igllzo(ltak a sziné~?.rk i:-; Kean nyomán,
míg Novt>lli az Prerleti komileus a.ln.kot ismét f'Pll'levenítettc.
Nrbakespcare a. meo;;ét készen talrílta zsidó alakkal a font h~s
n•cséjén~l és hogy f.ll'hylock omP kiváua]m{tt ilrn,matiee motiv:íl,pt.
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') Ez HeinP nézete is. ( f;chakc,pearP's Miidchcn und I•'J·anen•).

lli.í

k(·nytPlPII voll :"khylockhól olyan al:lkot tr n ·wteni , mely v<-rengzü.
lcllwtll'u, ko g.) etlen . .;;~j,· tt'1Pl1 , pt: u;~,v;így··, é~ kl'rcsztl nY gy íillilt:í.
Igy Hegítette Srh. maga elíí s.~lnlock jdll'lllntjz:i\'al ..., ·hylock
tragilm~; felfog:i.s:ít . .M iudemwk hely ··~sc>gé t mt•gengech c.. \l e.·nn1h•r iH krnyLdcn hevallaui, hogy :--lt·h. z-;id,í alak\lt akart teremteni
· his;~,<·n a llJCHt:npk azt u részéL megváltoztatha t tn vol ua.
l1a esak UZf>orás typnst kivánt 1olua alkotni
hogy mlriszintilog Velenl'zében isnwrkr' dctt meg zsicMkkal. a 111i onna is
kiviláglik, hogy Hcbylock himtkozik a zsidósür; sok ,;záz:ulos
clnyomott'i:ígüra, szenvPdésein•. ~l'hylock mégis !'sttk :< z..;iclcl
uzsor:\~ typmm, a kinek jellcmélw ~ch. híJásokat vitt pl.
lc:inya ir:inti szivtelen<>égét - hogY megokolja kegyt, tlen-;é~~~t.
fgaz, hogy mint uzs•,ni;t JH'Yetségl•%•~ tp..;zi. míg tntnt zsir1<í
inint rés7.vétet (tehát tragilcai hat:í.st) akar eWidrzui.
Dl' ..{gai Adolf folytatja édes at~ja Yiszontags:ígaitl;tk
rajY.át. Az apai hrtzból mcg~ziikiitt borht>r hcjúrju. a \il;ígot,
Hr.cnt ké]wket fc~t. sehol sem mnnllllutt sokiÍ. nyom:ih:m v::n
csal:í.dja szerenc~;t'tlen e;;cte, :t mt>ly mitHlPnhcnman ditzi. J\•stn•
kerül, onnét ÍRmét )l'ngy-~7.01\lbatra, a hol papokn:íl tanlll
de:ikul. Az .\gai l'lbeszélc>">e nem ~;r,ornl méltntásra. min•lPnl,i
tudj n, hogy ír . \ga i, szell••mesen, és itt, a hol apjúníl Y:lll sz{).
teli érzésRe!. ~l'ifensteitH'r mpgtt•rpmtűje természetpsen nen1
njoncz :l bneher élet .~s zsidó kiizségi élc,t leiní:~:iban. Kis
,lruold '>~'m eW'l~iir pníb:ilkozik :~.~idrí novrll:íntl. i''.!\'.Yt'!>en írj:t
le, mint ,·pqzj Yégre nőiil n •liilyfii~ ,;~ ga;,clag pesti hank:ír
fia n. .iúmbor rs 'lzcgén.' falusi rahhinak ~zép le:ínyát.
Dr. Goldschnád Lit)(it ldrolll fcnn:íllcí p:tlcsztinni (.pílt~
szeti m:mtdv:ínyból iparkorlik H 1~idú :~tylu~t llll't(hnt<irozlli.
~zerinte Pnl!'sztiua fölt11'<1j;,i fekvPRe rén;n a régi zsidtí ~t_ylus
:ítmcnrt~z•·ríí .Íl'lenst:g az 1·gyptomi ,;s hl']lt:n stylu,;ok kiiziitt.
Ji}m líti n l'zionist:t hrnní'rrmd. nu·ly ti~1.tn zsid1í jl•llegíi. 1lt·
küliinhen · '-'" !'Z a zsidrí-;;ig npmzl'ti pu~lttd:if;a nt:ín tl'ljcs!'n
érthetlí
!'red !'ti z~i,ló 111 ti I'P~zl'tről n Pm ],•hd ·z,í.
A koloz'idri r,~lnhas:ísoJn·,·,] n•szldC'S(\11 ,;z;imnl Jt,. llí·i.~.1'
Rlza az l'\ti(í ftTshklH'n. \z t•gyik fe,·,;lw a:~. J•:vldinyl'lwn is
megjelt•t,t, d1·. Hisf,•r .1[áty<is ismt•r·toh••n l n7:1 ,·,tn az ii~,;/l'S
\'re](> lyi fő illetvt• or~z;ígos rahhdwt. mindt•gyilmok fotolitngr;~ f:íll
al:íir;Ífl!Íva]. .N ietzsrht· t:s a zsi1ltís:ígníl ~z .í! dr. Xr>11num />.'dr.
A demolcnlta zsi1lc\s:íg Jnugten•mt{í.i•· n k•'l'•':>~.lt~ll) rah,;;,olga
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Hlor;lln:lk, a mcly dlen kifakad a gcní:ilis ír ó é::; er edeti r lmélkedő. A;" antisemiták kiha~znált:1k ~- dicséretét a zsidóságról.
,;zellcwi 118 más ké p es~égcik rén;n »egykoron E urópa batal-

mukba fog Prott gyümök;kPnt e:mi«. Ilyenek a dicsérők Isten

tíYjon ilyen har átoktóL
,
Költemt;n vekkel ••azdagito tták at: E vkönyv tartalmát.
Seb~tyén K ri?-oly (Haj~), Radá Antal (.A.lfieri »Saul «-jából),
Kálmán Lászlo {l\[ózcs), Len leei Henrile (Emlék), B1·ódy Milesa
(P éntek este), dr. Klein Jfó1· (K ét vers ,Jedaja Hapeninitől),
ze ntmiklóöi (N agyanyámról) ét> Telelei Sándor (Az utolsó
pillanat) .
A z ÉYköm • második része beszámol a mult év főbb
mozzanatairól, ~ melyekről e lapokban szó volt alkalomadtán.
Zág ;·áb.
DR. ScmVARz GüoR.

A ZSIDÓK TÖRTÉNETE BUDAPESTEN.
\•\ z • UIIT • által a Tenczer-dijjal jutalmazott pályamíi irta:
t/1·. Biir·hle1· Sríndor .)
Előttünk fekszik a régen Yá.rt munka, mely a magyar
zsidók lrgjelentékenyebb részének, az ország szivében lakó
zsidós:ígnak ezeréYes történetét nyujtja és a legelső. a mit a
munka áttanulmányozása után min<len tartózkodás nélkül ki
kell jelentenünk, hogy a kitünő szerző Yárakozásunknak megfdelt és magának a hazai zsidósúg ti\rténetirásában jelentékeny érdemeket szerzett.
A. mint a pályabirák jelentéséből látjuk a munka már
m{tsodik fiildolgozásban fekszik előttünk. Szerző, a birálók
tanácsára kihagyott belőle sok adatot, melyek közvetlen a,
fővárosi zsidók történetére nem vonatkoznak.
Ennek bizony nem tudunk örülni. Adatbőség sohasem
válhatik valamely munkának hátrányára, de még nehezen
~lvezhetőv~ sem te~zi azt. Ha az adatok helyesen vannak csoportosítva, ugy hogy minden csoport ugyanazon jelenség föltiintetést',re szolgál, ugy az adatok sokasága, nem unalmassá,
hanem épen ellenkezőleg élvezetessé, sőt érdekfeszítövé teszi
az eWadást, mert csak aziránt lehetünk kíváncsiak, mind:.
t>gyes részleteit már ismerjük.
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Hogy mik ént voltak csoportosítva az első földolgozábban
1z acl atolr, nem tudhatom. de azt kénytelen vagyok be,,alJani.
hogy a beosztást jelen alakjában egyáltalán nem találhatom
helyesnek. Büchler stylusa szép, néhol fordulatos. nem ritkán
emelkedett, mindenütt tiszta és világos, de iisszefoglalni nem
igen tud, a külömböző adatok köziitt a rokon vonást nem
ismeri föl és igy az általános képet sokszor nem rajzolja szerencsésen. A fejezetekre való fölosztás n em sikerül 11eki és az
arányosság iránt nincs kellő érzéke.
De tarl:{>unk r endet. Az első fejezetet sz erző azon nézet
megdöntésén ek szenteli. mely szerint mi magyar zsidók némi
r okonságban állanánk a honfoglaló zsidó hi tu kazárokkaL \"alóban, ha egy rituális vérvád. vagy egy reánk nézve meg:szé·
gvenítő történeti hiedelem megdöntéséről lenne szó, szerző
nagyobb buzgalmat nem fejthetne ki, mint amennyit ezen
a köztudatba átment rokonság megczáfoh1sára fordít ..
Hiszen tesmészetesen a történelmi kritika a valót akarja
megállapítani és nem azt, amit valónak hinni szeretnénk. :~,
minek megállapítása számunkra kellemes. Mégis azt hiszem
hogy ily nagyon fontos és egész felekezeti fölfogásunkra be~
folyással bu·ó történeti álláspont megdöntésére csak akkor
vállalkozzunk ha azt ujabban megismert adatok tarthatatlanmí teszik, vagy legalább is egyes határozottan ismert eseJ~énn~el _ellentétben állanak. Tud-e Büchler J!yen adatot
folemhtem?, A leghatározottabban állítom. hogy minden igyekezete daczara egyetlen egyet sem tud fölhozni.
A h~n~oglaló magyarokkal jövö kabarok a kozár nép
szerves tagJai, kozaroknak nevt>zik magukat. kozaroknak nevezik őket a magyarok. Kazár nevet viselnek a tőlük származo~t családok. az általuk alapított városok. Ez elegendő bizonyiték ana, hogy nemcsak szövetséyben állottak velük. hanem
azon nemzet egy részét képezték Minden számba jövő történ~tiró . a kazárok áttérését a nyolczadik század közepére
tesz1., Mmde~ a régi föltevést t;ímogatja. Mit tud hát tula,i·
donke~en BuchJer ellene felhozni'! Hogy a magyar nép még
:a XI-1k sz:í.zadban is véres zendülésben tört ki többször a
~eresztény vallás ellen. Dehát ki állította, hogy a köznépre
IS hatással volt a kazarok zsidóhite? Hiszen ma,,a a kozá.r
) .. '
.
"
.wznep 1s pogány volt és a zsidó ;; keresztény hitet alig
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ismerte. A z;;idó és keresztény hitet csak a kozár előkelők
vették föl. Épen <t magyar nép keresztény hitre térésének
története a leghatározottabb bizonyitéka a régi föltevésnek.
A hun \>s avar fejedelmek óri:ísi távolságban maradtak núndic; a keresztény hittől. de inH' a honfoglaló magyar vezér harm:ttlik ntódjn múr bPhocsájtj<t a téritőket, ennek fia pedig
már »szent« nevet nyer. Hát uem a legfényeRebb hizonyiték:t,
ez annak, hogy a magyar vezérelnlek és előkelőknek még a
honfoglalás el(ítt alkalmuk volt az egy Isten hittel megismerkedni.
:'lfiért hinltkoznak hát a budai zsidók arra - kérdi
Biichler. - hogy a X[-ik SZfitad óta laknak Budán, ha már
a honfoglalókkal jöttek~ A felelet nagyon egyszerű. Mert :t
XI-ik század előtt Buda várot>a nem létezett?
V égre mondja Blichler, ha a magyar zsidók n. zsidóhitü
hozároktól származnak, miért nincs a bysanczi rítusnak nyoma
a magyaroknál, holott a kozarolmál ez a rítus volt uralkodó.
Há t honnan tudja azt a szerző, hogy nem volt e ri tusnak
nyoma a régi magyaroknál? E::i ismeri a régi magyar zsidók
ritusát ~ Istentiszteletük módjáról, pedig hát itt nyilvánul meg
a ritus kiválóképen. ugyszólvün semmit sem tudunk. De viszont
abból a körülményből, hogy a törökországba került zsidók a
sp~nyol. de még a német zsidókkal sem akartak egyesülni,
hanem 2-3 emberiiltön keresztül egészen külön magyar
zsidó hitközséget alkottak, a leghatározottabban következtetjiik hogy rítusuk nem csupán a spanyol, de a uémet zsidókétól is külömbözött. ilsszefoglalva mindezeket nyugodt lélekkel
állítjuk, hogy olyan körülményről, mely a magyar zsidó és a
zsidóhitü kozár rokonság ellen beszélne, nincs tudomásunk
eddig, mig viszont az eddig ismert tények mind amellett szólnak, hogy e rokonságról sokkal több joggal bészélhetünk, mint
pl. a hun és magyar rokonságróL pedig a magyar történelem
meg annyi ellentmondó adat dac7.lira még err6l sem akar
lemondani.
A 46-ik lapun körülmény(~sen Ie Yan irva a zsidók banderiumának kivonulása Mátyás és Beatrix hazajötte alkalmáv::tl, melynek megállapításához m::tgam Ü; szerenesés voltam
valamivel hozzájárulni. Itt szerz{j az efod <;zót, melynek értelmét nem tudtam megállapítani, turbám~al fordítja. Hát ~zt

hisz1 szerző, hogy Hochstetten és Bo11gars sohasem Játtak
addig turbánt ~ rgyan miért mondtak volna ők efodot. ha
turbánt akartak mondaui ~
65. l: »Szerencsés« nevét többek kiizött ugy akarja
magyarázm, hogy a Seiignek v. Seiigman-nak magyar fordítása. ~e~mi tt_tdomásunk arról, hogy Szerenesés Imrét Seiignek h1vtak, Juszen ez a név Salamon névvel nem szokott
együtt járni. De fölösleges itt minden találgatás. Olyan nép·
szokásról van itt szó, mely az Alföldön ma is telje>; mértékben él. Hi r telen meggazdagodott férfit, gazdag emberhez férjhez mrnt szegény leányt Szerencsés, Bolcloy, Jóljárt melléknévvel nevez ma is a magyar nép.
71i. l. Szerzőnek épen oly hibiís, mint meggondolatlan
állításai közé kell sorolnunk azon következtetését. hogy a
budai és általában a magyar zsidókat Sulejman szultán nem
erőszakkal hurczolta ki az országból hanem azok önként
mentek vele. Érthetetlen előttem. hog; Büchler, ki oly sokat
tud, hogyan juthatott erre a gondolatra. Antiszemita irónak
nem juthatott volna eszébe ez a vá(l. melyet szerző hitsors:Lihoz való rajongó szeretete mellett. meggot,dolatlanul reájuk
ken. Egy török zsidó kronikás azt mondja. hogy a magyar
zsidók elhurcr;olásában is a felséges szult:ín kegyelmének jeiét
kell látniok. Ji~s ezen török alattvalónak ige u könnyen ért he tő
lo?·alis nyilatkozatából B. azt követkczteti, hogy :250U magyar
zs1dó, önként, mü1den külső kényszer nélkül felkerekedik és
itt hagyja az orsz>ígot, melyben atyái FiOO év óta hol búban
bajban, hol iirömben és jólétben éltek Hát tud szerzű az
egész ~sidóság történetében ehhez analog esetet?
En beszéljem el Büehler 8ándomak. mikép ragaszkodtak
a budai zsidók városukhoz. otthonukhoz a leghallntlanahb
üldözések és invectivák daczára. ele az soha még a legszomorubb napokban sem jutott eszükbe. hogy otthonuknak iinként
hátat fordítsanak.
A keresztény és zsidó kutfők köziitt ez esemény Jeidban nagy az eltérés, de ez t:sak természetes. A keresztények
a szultánt minél kegyetlenebbnek akarj:ík fiiltüntetni. a loyali'l
török zsidó ott is mentegeti, hol igar.án kegyetlen. :'Ifi S('lll
könnyebb mint ilyen esetben az igazságot megtalülni.
ott
fekszik a középrn. lJe kiilönlwn :1 ]u;Jwr kntf6 azon sza1ai
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1Ml. 1. lti8ll-ik évbl'll Buda fölszabadul. A várban levő
zsidók a leghősiesebb viselkedés~ tanusították. Ugy látszik,
· k 1'se' 1·tetbe J.Ö (Y • ö• Evkönyv 1895, 63. L), hogy
szerzo" l);
a császári hadakkal s;~,embeu.
men t egesse a budai
' zsidóknak
·
tanusított hősies magatartását. Nincs itt egyáltalán. semm1
menteaetni való. sőt épen ellenkezőleg, büszkeséggel lnvatkozhatunk arra. hogy a zsidó itt is mindig végső erejéig küzd
azon hatalo~ érdekében, melynek hüséget esküdött. Különben
is az akkvri budai zsidóság ·sokkal nagyobb mértékben volt
trirök zsidóság. mint Bi.lchler gondolja. Azzá tette őket a
Törökországból bevándorlók nagyszáma, valamint a folytonos
érintkezés és összeházasodás a Törökországba hurczolt mag~ar
vérekkeL Azután a szefarcl zsidóság akkor olyan nagy tekmtélyben állott előkelőség és tudomány dolgában, hogy az askenáz zsidó örömest meghódolt előtte és öri.i.lt, ha szefardnak
vallhatta magát. (V. ö. Évkönp 1896. 71. L) A budai 11sidók
a hódoltság idejében leginkább törökül beszéltek, mit elé~gé
bizonyít az, hogy a bé<"si zsidók törökül tanulni hozzáJuk
]di.ldték gyermekeiket.
Budavár visszavételétől kezdve egész addig, mig az
ó-budai zsidó község vezérszerepre nem jut. a főváros 7.sidóságának nincs története. Lakik ugyan Budán 3--4 zsidó család. sőt kevéssel a;~,előtt, hogy onnan kiüzettek, a családok
száma ~2-re emelkedett a bevándorlott morva zsidók által,
de e hitközségnek sPm tudomány sem előkelőség tekintetében
jelentősége nincs, szerepet a magyar zsidók összeségébep ~em
játszik és a vezetőséget Pozsonynak adja át teljesen. Es 1me
Bi.icbler ezen 60 év történetét, melyben, mint mondám, a fővá
rosi zsidóságnak ugyszólván semmi története ninc~, mert orszá-

,;os jelentősége nem volt több mint Stomfá-é vagy ~Iodor-f..
hat évtized történ et ét Büchler négy fejezetben !JO lapon
t<irgyalja, vagyi::. félannyi helyet szentel neki . mint a megelőző
hat évszázad eseményekben gazdag, jelentőségben kiváló történetének. Senki se akarja zsinorral kimérni , meddig terjeszkedhetik a szerző egy-egy korszak történetének megírásában,
de ilyen aránytalanság valóban feJtünő és csupán arra alkalmas, hogy az olvasó számára a:~, áttekintést nagyon megnehezitse.
Ó-Bud::ínak az egésr. magyar zsidóságra kiható jelentő
sége alig tartott tovább ötven esztendőnél és szerzö ezen
hitközség történetének elegendő teret szentel. Jiégis szerettem volna. ha az u. n. kileéletet részletesebben, behatóbban
leírta volna, mert Ó·Buda volt akkor a mintakép, mely után
igazocltak a többi zsidó communitások nz ország közepén és
keleti részében. Pozsony és Ó-Buda egymáshoz való viszonyát nem elég helyesen tünteti föl. Pozsony az volt a nyugati
részben, amí Ó-Buda az ors;-.:ig keleti részében és Pestmegyében. Pestrnegye zsidósága alkotta akkor az egész Alföld
zsidóságát, mert a megyétől délre alig volt nehány zsidó köz;:;ég az országban. Ó-Budát már ] 7q1. máj. 17 -ikén kelt currrnséban ugy említi Pestmegye »mint e megyebeli zsidók
kormányzója az őket illető ügyekben.« Majd lassankint ki ter·
jed e hitközség jelentősége. de az egész országot ruint egykor
Buda, majd a törökök kiüzése óta Pozsony. sohasem uralt;!.
Adós maradt szerző az orvos és a hitközség közötti viszony
ismertetésével, keveset, hézagosat hallunk az iskolaügyről és
se mmit a katonáskodásróL Honnan, mimódon szerezte be az
ó-budai hitközség az ő katonáit ( Semmit sem ir arról, hogyan
és mennyiben támogatták az ó-budai zsidók a franczia hábornba
induló nemesi fölkelőket.
A memnnim, fertályruesterek, hadnagyok míí.ködési körét
nem jól irja le. azt azonban helyesen tudja, hogy Ó-Budán
valamint mindenütt, hol czéhek nem voltak, a zsidó szabadon
foglalkozhatott minden iparraL
Á pesti zsidóhitközség története foglalja Pl az egész
mlmka harmadát. Eleven színekkel irja Je s;,:erző. miut válik
alig száz év alatt a pesti sr.ük zsidó utczából az ország legelső és Európa egyik legkiválóbb zsidó hitköz~ége. Ezt a ré~zt
e;~,en

ll~

tartom a kgsikerültcbbuek, habár achtait ellenőrizni nem áll
m6domban.
Azt ,;emmi l'Setre ~l' lll .;;zaba d ugy föl tüntetni (41 o. l.).
nüntha n, magyar predikáczi6 zsidó kiirökben PPstről indult
volna ki A 1wgyvenes évekbPn Kanizsán. Püpün. Aradon,
1'3zegeden n'!Hlszeresen ,;zónokoltak magyarul, ~őt Baján is
magyar beszéddel avatták fül az uj templomot. a mikor Pesten
ml>g ilyesmiről szó scm leltdett. J~~rdchs mindeltes\'tr(', hogy
;t negy,·ene" években itt is megindult
azon magyarosadási
procze,;su~. mely az egész or,;zágban gyönyörü eredményeket
ltmtatott föl. mig az elnyomatás kora egyszerre utját nem
\'ágta. Hol lenne már a hazai zsidóság a magyarosadás terrn,
Ita az abszolut korszak olyan erős lökést nem adott volna
neki vissza felé ?
~em azért, mintha e csekély hibák fölemlítésével szemben elégtételt akarnék nyujtani a szerzőnek, hanem tisztán az
igazság érclekében óhajtom ismertetésem olyan dicsérettel
befejezni, minőt megérdemel. Szorgalmas, alapos és kiirültekintő történetbuvár ő és kiválóan hivatottnak tartom a magyar
zsidóság napjainkig terjedő történetének megírására. Ha azonhan ennek megirásához fog. talán fönti megjegyzéseim közül
egyet-mást figyelembe fog venni.
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(•C,'ll'ete H. B., An introduction to the Old 'l'estament in Clreek.

Camb?·idge 1 QOO).

.d. bibliai bevezetések és a theol. Encyplopiidiák elég
terjedelmesen tárgyalták Pddig is a görög bibliafordításokat
é:> nem csekély azon monographiák sz:íma. melyek a I1XX.
és ~L többi versio egyes kérdéseinek szentelvék. De az összes
kérdéseket felölelő munka eddig nem létezett és e szempontból
a czimben jelölt művet, a mely a függelékkel 592 lapra terjed,
hézagpótlónak nevezhetjük.
A mű :3 részből és minden rész lj -6 fejezetMl áll.
Az első rész, a mely az :íltalános tört,; 11 etet adja, tárgyalja
első sorball a LXX-t, aztütJ a kés6bbi forditúöoknt (Aquila,

'J'hrodotion, f::lymmachuH stb), a Hexaplat éti a LXX Lexaplaris alakját. .Attér azutün a Septuagintából folyt küliiuhiidí
nyeh·ü (kopt. aetbiops stb.) forclitü'lokra és befejezésül leírja
a LXX kéziratait és kiadásait.
A m:ísodik rés:~,, melynek összefoglaló czime: Az alex"l.nc1rilti
O. 'r. tartalma. foglalkozik R könyvek czimeivel, csoportosításávaL R7.:ímáml és elrendezésével, melyelmek kellő megvi.lágit:ísa czéljából az O. '!'. héber kánonjának imtai.t sorolja fel u
szerző és klilön irja le azon könyveket, melyek a héber bibliából hiányzanak. Ezzel nincs ugyan swros kRpcsolatban, de
a fejezetek hatos száma kedvéért ebben a részben tárgyalja
8. a LXX görög 11yelvezetét és fordítási sajátságait. A görög
szöveg felosztásil stichosokra. fejezetekre stb. zá1ja be ezt a részt.
.d. harmadik részt igen fontos fejezet nyitja meg, a melyben fel van tüntetve, hogy hellenista nemkeresztény (f()]eg
zsidó) irók. mily mértékben haszn:ílták a LXX-t. Terjedelmesen és behatóan szól S. ezután az Ujtestamentom bibliai
idézeteirlíl és konstatálja, hogy az alexandriai fordittisból
vétettek. Felsorolja ezután a régi keresztény írókat. kik bibliai
idézeteiket a LXX- ből vették. Az utolsó 3 fejezet közül klilönösen jelentős az, a mely a görög forclitást mint a szentirás
tanulmányozásának segécleszközét mérlegeli. A másik kettő
szól a Sept. befolyásáról a keresztény irodalomra é~; szövegének állapotáról. A függelék az Aristeas levél méltatását és
szövegét adja, a mely után két kimerítő index következik.
}fár a tartalom e körülü·ása mutatja az előttünk fehő
mü kimerítő gazdagságát és 8. tényleg alaposan dolgozott.
Nincs kérdés, melyet melWziitt volna. Maga a bevezető részlet,
melyben a zsidók letelepedését hellén területeken vázolja.
szerenesés gondolat és igen alapos. A részletekr0 nézve nem
értünk minclenütt egyet szerző1 el éK b:ítnr];odnnk m'h~íny
pontot megbeszélni.
A hellenista zsidók a görög forelibist olvasták a zsinagógában is, mint sok adatMl látszik. Usak abban kételkedik
szerúínlr, vajjon a szent földiin léteztek·e zsimtgóg~ik, melyekben a heti Rzak:1szt giirög nyeh·en olvast:ík (211. lap). Ezt a
kérdést rés:dctl'sen túrgyaltuk ('J'anulmányok a bibliai hevezet0s
l(öréből 74 s kö''· ll.. uémet kiadás Rfi) és kimutattuk hogy
igenis Jn:tgtíban Paleoztináhan is voltak ilyen zsi11agckák.
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A tózsifta Oiegilla IY. 13.) azt mondja: »Az idegen nyelviiel,_
zsinagógájában héberül kezdik és végzik« a felolvasást. Rasj
(Megilla 17b) ehhez a tételhez: Az egész tóra minden nyel··en adatott, azt a megjeg) zést fűzi, hogy minden nyelven
bzabad a zsinagógában felolvasni. Az Esztertekercsről azt
mondja a misna (Megilla II J): "az idegen nyelvüeknek szabad idegen nyelven felolvasni«. S. idézett munlnínkban még
több bizonyitékat talált volna.
A »Dialogus Aquila és Timotheus között« (Anecdota
Oxou. class. ser. VIII. Swetenél 31. lap) azt mondja, Aquila
negyven éves korában tanult görögül. Ez a monda emlékeztetarrit
az állitásra, hogy Hillel, Akiba és J ochanan ben Zakkai 40 évig
polgári foglalkozást üzött, 40 évig tanult és 40 évig vezette
Izraélt, épugy mint Mózes, ki szintén csak 80 éves korában lett
vezér (Szifré II vége felé). Ebből csak az látszik, hogy Aquila
meglett korban kezdett tanulni, de lehet, hogy nem volt még
40 éves. A 40 kerekszám a hagyományban is emberöltőt
jelent, mint már a pentateuchusban a pusztai nemzedék 40 ér
alatt hal ki.
Origenes sok munkatárssal készitette Hexapláját, a rui
természetes ; de a héber szöveget és ennnek átirását görög
betükkel ő maga írhatta. Igy gondolja Swete 73. lap. Origenes
azonban nem tudott annyi hébert, hogy a pontazatlan héber
hibliát átírhatta volna. Valószinübb, hogy az átirt s:r.öveget
magát is készen kapta. Emlitett munkánkban (71., német 83)
ugyanis valószinüvé iparkodtunk tenni, hogy ilyen görög irásu
héber szövegek léteztek a szent földön. De ha nem is léteztek
volna, annyi bizonyos, hogy Orig. ezt a munkát elvégezni nem
tudta. Hisz korunkban, midőn az u. n. Ó-Testamentomnak
több száz egyetemi tanszéke van, alig akadna ember, ki a
vocalisált szöveg nélkül az egész héber hibliát átirni képes
-.olna. Sőt a zsidó tudósok között is kevés volna, a ki ezt a
feladatot minden segédeszköz nélkül hibátlanul el tudná
végezni, pedig ezek a pusztán consonansokból álló szövegekhez
hozzá vannak szokva és azokat könnyen és hibátlanul olvassák. Igaz, hogy a vocalisatio eredetileg az elemi oktatás
segédeszköze volt, de késdbbi iddkben, middn a szentirás 24
~önyvét nem t~dták m:ci!' könyv nélkül, a tudósok egy része
1s rászorult. Mmdezeket megfontolva. nem vagyunk szerzővel
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egy nézeten, hogy a Hexapla első két eolumnáját, a héber
betiis és a gorog betüs héber szöveget, Origenes maga írta
volna (73. lap).
Általános az az előítélet, hogy minden forelitás az aram,
syr és görög kivételével, a LXX-ből folyt. Szerzőnk a nagyszámu kopt átültetésehdl azt mondja, hogy »term észetesen"
a LXX-ból készült és pedig már igen korán. még talán az
evangeliumok letordítása előtt (106). Mi nem tudunk koptul,
de Tanulmányainkban (72-85, német 84-9H) számos adattal
szagáltunk a zsidó hagyományból, melyek kétségtelenné teszik,
hogy zsidó körökben is ismertek idegen nyelvü bihliákat,
kiiztük kopt nyelvüt is, ezek a körök pedig nem szorultak
arra, hogy görögből fordítsanak. Különös, hogy az ethiops
fordítások egy részéről azt állitják, hogy a héber eredetiböl
lett javitva (109). De hol volt az az ethiops Jeromos. ki a
héber szövegből javitani tudott volna? Tel'mészetesebb feltevés.
lwgy a héberből folyt fordítást a LXX-ból javították. Érdekes, hogy a szláv bibliában Eszter könyve a héberből lett
átültetve a 15. században (121). Bizonyára zsidók segitségével.
Az Esztertekercs a keresztény egyházban keletkezése óta
népszerűtlen volt, lehetséges tehát, hogy csak kevés példány
forgott belőle közkézén, a mely elpusztult, ha egyáltalában
volt régi átültetés.
Az örmények először a Példabeszédeket ültették át (ll8).
Ez talán összefügg azzal az ősi zsidó szokással, hogy a bibliatanítást ezzel a könyvvel kezdték. A Szirach könyve szintén iskolakönyv volt, hon,!lan a Olem. Alex. által emlitett Ilat8aycvy6r;
neve származhatik. Az Alfabéta di Ben Szira is arra vall,
hogy a Példabeszédekhez hasonló Szirach bölcsesége iskolai
iratnak használtatott. Ugyanezen körülmény magyarázza a
szóban forgó mü sokféle recensió,iát és aram nyelvü toldalékait.
Origenes a bibliai iratok héber czimeit görög átírásban
adta (Eusebius Historia Ecclesiastica VI 25). A vavot, akár
coniunctivum, akár consecutivum, ou-val írja <it, igy OvU..e
a,uw{)o, Ovtx(!á, Ova,upilx daflio (= Királyok, melynek első
szavai ,,,, lS~:·n). Ebből látszik, hogy az ősi kiejtésben a 1
conj. és cons. egyaránt hangzó előtt is u-nak hangzott, mint
az egyik pontoztísi rendszerben. l\Iózes IV. könyve nála 'Apps;
g'exwi5dp. Svete szerint = i:"}'jl'~ C 1 ~n fifth of the precept!o-
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(l Ht(. Jn p 2. jt•gyzct). }~7. lu•lyrden, mert uem illik a kiiny,.
tartalm:írn. Helyes o·:~p~:: c•~i- _, a számlábsok ötöde, nJert
a könyy elején száml álá~~lk vannak é;, a gör ög /ietU·,uoL """'
:\umeri ennek a némel, a ford itasa. Hamis á llitás (215), hogy
c·-~c~ i:-nak is nere;.ték. A Példabeszédek neve nemc~;ak •Stt~b
hanem ;n Sc·~ is: te hú t h c· l ye~ Origen esn él ez a;.: olvasat;
Jürúcó&, a mely a st. c~ tr. :ítidsn . :\legjegyzend.ő még, hogy l:i~}li
ph:1llinsnál 8,t ucJ.nxttfl és r)',wJhxlr•l t'i' az ar am r11'?J'1öi ,o•;,Sr", ('"l!lo)
útiní"a. Helytelenül áll iti a S wet e (2 15), hogy a G enesis ,,;•:.:··o_
uak neveztetik. Á ltalúban hamis az az állítás, hogy a görög
könvvcz imek a gör ög biblinszöveg egyes szavaiból vétettek, mert
ezek héber czímek forditüsai ('l'anulmányok l. s köv. ll.; v. ö.
czimekről Swete 216).
Lukács emngeliuma 2-±.44 (S. 217) az összes szentiratokat igy nevezi meg: Mózes t örvényei, a próféták és a zsoltárok.
Ugy látszik, h ogy O'N•:;~ ,, •. ,, jelentette az egész kánont, mert
a misna Ros Hasámt c két n évvel a szent iratok 3. csoportj át is gondolja.

A nemkanonikus könyYek n~ ~';l•J által is jelöltetnek
(22:3 l. :·L j.), a mi megfelel a héber o•;n:·;; szónak. Minthogy
azonban a keresztény egyház a z apocryph iratokat is bevette,
u ! ?-'~w ezekre nem ronatkozik.
T éves, hogy a maszorfták szerint a tóra versszáma 5888
(342. lap) , hanem csak ;)845 . .Az előbbi számot a talmud adja
~Kiddusin 30a). S. közlia görög biblia ::,tichosaira vonatkozó adatokat, de ezek nincseilek semmiféle összefüggésben a héber
versfelosztüssal. A stichos (versus) ugyanis csak a sorok
hosszuságát jelentette és számukat azért állapitották meg,
hogy a másoló eliját megállapithas?ák. Ezek a számok nem
teszik mindenütt a hitelesség benyomását. Kézziik pl. a
következő, két listából vrtt számokat:
Gen. 4:300

4nfJO

Ex.

:?8()()

:líoo

Lev. :d 700

::?!-iOII

A Gen. és Ll·v. stichosai mindkét listáhan

majdnem

egyeulőek, ellenben az J~x-wU nagy az eltérés. l\fég más
számadatok is

feltünőek.

.A LXX és a héber biblia fejezetei, azaz panisái és

'hzédcrjei, kö7.öt t sem t alálunk összefüggést. :Jiéf!' nyomokat
sem t udunk felfedezni. Minthogy a tóra nyilt és zárt szakaszai m:tr a zsinagógai t órapéldányban jelölvék, a görög forditüsban is kellene nyomukra akadni. Ebből a t ényb ől t aláll
11rra következtethetünk. hogy a LXX keletkezésekor (:20fi - :J5o
au te) ezeket a parásá kat m cig nem j elez ték.
lk Br..~ u LA.ro,,

Bztdapest.

IRODALMI SZEMLE.
:M:int ü almau a zsidó-pal. aram dialektust, ugy dolgozta
fel L evzas 0. a babyl. talmud nyelvét »A grammar of tlw
a ramaic idiom contairred in the Babyl. Talmud « (Cincinnati.
1900.) ez. 250 lapos müvében , melyben Luzzatto nyelvtanát.
Rosenberg (Das aram. Verbum) s mások dolgozatait felhasználta. A mü sikerültnek mondható. Meglepő a b. talmud
nyelvének alakgazdagsága: némely infinitivus pl. 14 alakot
mutat. Tudjuk, hogy talmud-szövegeink nem megbizhat ók, dc.:
azért nem tehetjük fel azt, hogy az az alakbőség a ziiveg
elvadulásának volna köszönhető. Talán nem merész az a feltevés, hogy ez a jelenség éppen a szöveg hü hagyományozásának köszönhető, a mely az egyes amórai iskolák nyelvét hiven
őrizte meg. Nem lehetetlen ugyanis. hogy a baby!. aram nyel'
több szójárásra oszlott és hogy az egyes iskolák nyelv!'
bizonyos pontokban eltért egymástól. Hisz azt látjuk. hogy
a gáonok, kik az amórák utódai voltak, a talmudtól sok
tekintetben eltérő .aram dialektusban irtak. Biztos itéletet
persze csak az egyes amórák nyelvének tüzetes átkutatása
alapján lehetne mondani. Nem tartjuk eléggé megmagyarázottnak azt a tényt sem, hogy :X ed. és )[tízir traktá tu sok nyel ve
miért hasonlít a palesztinai aramhoz ~ X éhün.r megjegyzés.
5. lap: Supn = 900 (?). G. l. 9. §. i;~~ ~;~· de ~.'J. l. HO. ~.
·:- ~;1:'1. .Az utóbbi a hagyomúnyos kiejtéR, melyet Levia-,
mind~nütt tekintetbe vesz. Grammatikailag ·;1}1 volna pontozandó.
7. l. n §. i2'~, t:·t~, '•!'t;;. '·!·~· Az ~tóbbi két alak
csak egyszer forchü elő é~ jeie~tése. ism~retlen, nem mondható
tehát róla semmi. Hogy a Joel néha scvút jelöl, Baer ~. i::,
:í.llítja, ugy emléksziink, hogy iruaköny,éheu
dc nem
12
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ta rt.Juk hrlyc~nek a ft•ntebbi ponto;.~ásokat. J í. l. :io. ~ .
:1.??~
'L'al:in 11dyesebb :'!{~~. nlinthogy a talmud
n~t -mmHÍjn · ~,.,··m~S m?~ (B. M. 86 a). - 40. l. 1 RO. §.
a gmkori '.T~: tal:ín lisszefügg az ujliéLer :'1~~-val, a meh·
tiihb.Rziir fordul elő rlolo.r; jclentésLen. - 46. l. NnSr IÓ~~·-n;l
l. I1a mher t R ]1_j,1. - 4fi. l. (156. ~· vége) N~~ helység 1.
~zerint :-N'::-ból sz<irmazik l-s százhelyet jelent. Nem valószin ii.
hogy a Hundertl!auR már akkor befolyáRoita volna a képzeÍt'ket. Egvszrriibb -,,N vagy Nl'1N + i') helykép:r.ő. - 49. L
(l ti3. §.) ·.:,?? eddig nincs megfejtve. JelentéHe elég világos.
mert núndig egy bü~tos tényt vezet be és mindenütt illik ez
a fordítás : Hiszen tény, hogy stb. Azt hiszem tehát. hogy
·;:.-: = ? -r-·:;~. ez utóbbi pedig, mint már Luzzatto állította.
= :z + ','ii = ~ mint van. Tal:1n ''i~ = Z+ •i'N'i = l'1''i = '"}· _
:J:t lall lent ,'i':l~ :;·;-: »the sam.~« (?) . - J 28. ~. iS'~ sajtó,
hiba. - A né>ragozással mosto!Ján bánik el és csak függe,
lékhen adj:1. A. status emphaticus - ugy látjnk - nem is
szerepel. Igaz, hogy a legtöbb esetben elvesztette a baby!.
talmudban jelentését, de ugy hiszszük, hogy nyomai még
v:mnak. bár e pillanatban nem tudunk helyet megjelölni.
Általában L. alaposan dolgozott é nemcsak a mandiius nyelvet,
amely a b. talmud nyelvénele legközelebbi rokona, vette tekintetbe. hanem a többi sémi nyelveket is és a gáonok aramaismusát is figyelemmel kísérte. A munka áránál nem vették
tekintetbe, hogy a talmudistálc gazdagsága legjobb esetben
tudományból áll.
•-;~·:!-
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Horwitz L. l Die lsraeliten un ter d em Königreich W estp hal en« <:z. ü· a ta (Berlin, l 900) érdekes és fontos adalék a
a zsidóegyház szt'l'vezésének történetéhez. A franczia uralom
a nevezett királyságban a zsidókat nemcsak polgürilag. hanem
egyházilag is egyenjogosította és meglepő. hogy 11 maroknyi
~zt;tszórt zsidós<ígban (J .i.OIJO lélek) már Hl OH-ban mennyi
intelligentia és milyeu szervező képesség volt. Rövid l évi
fennállás alatt a consistorium a zsidó köz:;égeht oly rendezett felekezetté alakította át. a milyPnnek pl. a hazai zsidóság távolról sem mon!lható. Igaz. hogy a westfa.liai kormány
nemcsak a papíroson recipiült. hanem a szükséges intézkedr~
"Pk\'t készséggel fogauatosította. A consistorium lelke .T acobson

.1. volt, ki a reformtörekvésekben késöhb is nagy szPrepet vitt.
Érdekes, hogy már száz év előtt szóha kerliitek mindamk az
ujít>ísok mclyek még ma is izgall!lakat oko~nak. PL a templomhan való esketés (59); a Nchulklopf'Pn megsr.lintetése (fif)): a
kí~érő énekPsek (mesorrerim) kitilt<isa (l-i 7); n ketimba helyettesítése német f'ormulüréval ( 1-i l). A főrabbi Löb .:\1 ey er Berlin.
a7, egyenjogosítás oromunuepére ren deze t t Istentisztelc•ten,
melyen az összes milliszterek és államtanácsosok voltak jelen.
oly nyelven beszélt. melyet a nem zsidók meg sem értettek (1 l).
Ez azt mutatja. hogy a zsidók nem rejtegettek semmit, mé~
a zsargon t sem: sőt mindig a z~idó nemzetről beszélnek, mé~
pedig hivatalos bead ványokban. Sok igazság van következő
kijelentésükben: »Bei der grenzenlosen Gleichgültigkrit. welrhe
die Regierungen stets gegen alles zeigten, was dic religiöse
und sittliche Yerfassung der Israe li ten bctraf« (25 J. ~L·mmi se lll
mutatja az ugynevezett haladó zsidóság felekezPti programmjának jogosultságát. mint az a tény. hogy azokat már lSOH-ban
állították fel és részben azonnal meg is valósított;ik. A wetitf.
consistorium az iskolaügy rendezése czéljából a magániskolákat
(ch éder) betiltotta és szemináriumot állított fel rabbik é~
tanítók kiképzésére és csak olyanokat akart elismerni, kik
képc•sítésüket tőle kapták. Követelte a tis7.ta német prédihí.cziót
és igen jellemző az a kivánsága. hogy időről-időre küldjenek
be megtartott beszédeket (28). A csekélyszámü és szegény
zsidó lakosság egy része sokalta a terheket, meheket a ruindent
egy csapásra megteremteni kívánó consistoriu~1 reá rakott <~~
az idnt folyamodott. hogy a consistoriumot szi.intessék be vagy
pedig egyesítsék egy keresztény consistoriummal. Másrészt a
nevezett testület nemcsak a westf., hanem más német államok
zsidóságának jogait is sikerrel védte meg. Hor. iratu jó 1úz?t
az ~mami :trchivum bó'l merítette.

*

A. Der alte Orient« ez. gyűjtemény l L ::. füzetélw
11
Zimmem H. összehasonlítja a bibliai é' a bab\'loniai őstiir

ténetet. jelesül a teremtés. a paradic~om, a vít.özBnd/ítti emberek és a vízözön történetét. A teremtés a lJiblü!hau tio;;ztüu
J~onotheistikus, de Zimruern ~zerint a Tehorn fisszc>függéshen
all a baby!. Tihamat-mythussal. Tiharnat az 0steugnt·. melvet
zemélye,ítPttek. é~ a melyet Bél (::\I:u·dnk) ketté v;íg. égre.,.
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l . b> 1. nevei köi\iitt a lmsonlato&-

" , berek lnhl. es hl .
A
földn•. ~\ z o~em
l, ·u is mesterkélt.
para• 1 t · -kben v~tn, 1 ' 1
s:íg l';;ak a JC cn .est
.· t is volt életfa, melyből nem volt
.
j l ·t babyl. szellll
.
"b"J
tltcJnm nu . ,
• ): 1 fol ·ó L-Lwpt Hézet e sr.ennt a perzsa o n,
o;:mh:td eunJ. A 1 lSÓJ - Y . t ttek A \'Íi\Özön babyl. elbeszé'1 8 f 0 ly·tmn·tk te1{lll e
·
'
uwlyct sr.e e
.'
' t tt ·1lamb és variú. Ezeken kívül
. .
lő t' • 1111 ·1 Jo boesn o
g. '
·
.
lt•st•bt>n c on
k t Vt és oda concludal, hogy
'
•
" l· , •11. á"'obh hasonlatossago a a
" .
;,, n~t lu-n. n J
,
l· ,< • • sfélezer évvel ezelott JUtottak
b 1 >l beszélese ~ m••r ma
t'zt•k ~~ lnt } · e
.. , táblák között egy részlet talál. . 1. me rt az Ama.Jn,L
K nmt~mua.
'
l
hocry a szentírás ósütlott. z. különösen ttzt han~su yozza,
o
áll a bab 'l
.. .
.. ll·' '["" és erkölcsJleg oly magasan
J ·
tol·tctt•>te
'''
<~Sl.-t>
" lő d' 't
..
. l tt ,.l " . vele ossze
sem hason nl
l l ató és népszeru e a. asa
te e , lO,_,}
b . ·
Stoffe wie der bibhscheu
' .
.
szavakkal végzi: '>' dass et elnem
' .
d 1 . 1 die richtige histonsche Erkenntms
e
UrgeschJChte. gera e c mc l
. k l
der vorauscregangenen, wie auch immer t>crearteten EntwiC
. . e ung
•
d t>tl'chel· hervortrete eine wie unverglmchhch holw
um so eu l
'
..
ll
. ... Be,vusstsein in Israel gegennber a en anHtufe das rel tgwse
deren Völkcrn des Altertums erreicht hat.«

*

Drive1· S. R., ki bibliai bevezetése és commen~árjtü
révén Auglián kívül is mint kiváló kritikus és exegéta IS~e
. t s a :.Cambridge Bible for Schools und Colleges« ez. gyuJIe e •
, tt l
teményben Daniel könyvét látta el bevezetéssel és magyaraza . a
(Cambridge 1900). ;\fiut D. minden munkáját, ezt lS _mely
tudás és világos előadás jellemzik A 10ö lapos bevezetesben
a kömvre vonatkozó minden kérdés kimerítően van tárgyalv[~:
mécr Tnclelai Benjamin is idézve és a Daniel sírjáról létezu
mo~dák is il;mertetve v~tnnak. A commentar igen kiváló és
8 nagyobb jegyzet emeli értékét. Különösen, fontos a négy
birodalomról és a i:lt)\t't) )'1ptv-ról szóló kitérés. Erdekes a babyloni bűvészek ismertetése is. D. a most általános nézet mellett
foalal állást, hogy Dániel könyve a 1-Iakkabeusok felketése
t>
.
idején iratott. A könyv az angol szokástól eltérőleg igen olcso.

*

Az im1úisitió, mint tudva van a zsidók történetébe is
fekete betükkel írta be nevét. A zsidók kiíízését Spanyolországból az inquisitió behozatala, előzte meg és a zsidó könyveket
is ez a törvényszék üldözte évsz:lzadon át, ugy hogy a zsid\•
könyvek censurájának története· anyaga java részét az in(],uisi-

SZF.~I!.b.
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t iú történdéhöl meríti. A zsidó történet ('zen kí1·ül az E>rőszak
folytán kitért zsidók üldözé~ e révén is összefti gg az inqnisitióml.
J\llindezen ,;zempontokból az inquisitió irodalma ninc;; még
kellő mértékben kialmázva, habúr a zsidó könyvek censurájáról
már monogntphia is létezik angol t1yel ven egy amerikai rabbijelölttől. Ugyancsak ~tmerikai szenőtől származik a nagymén·tíí
inquisitió-irodalom legkiválóbb alkotása. Ez K. Ch. L ea :l kötetes munkája, melyet Reinaclt S. franczia ny elHe lefordított
és czíme: »Histoire de r Inqui!'lition au Moyen-Age « (Paris
1900 ). Az imént napvilágot látott első kötetet Frederü·q P.
bevezetéssel lc'Ltta el, melyben ismerteti az inquisitió irodalmát
Lim borch (l 692) és Llorente (l Hl 7) ut törő mü-.ei után Lea
a legtökéletesebbet teremtette e nemben, melyct megközelíteni
is nehéz. Reusch. ki első rangtí. tekintély e téren. oda nyilat·
kozik, · hogy Lea műve »az inquisitiónak legteijedelmet>ebb.
legmélyebb és legalaposabb története. a mely egyáltalában
létezik« (XXJV. lap). A szakférfiak általában el v<~nnak
ragadtatva. E megbízhatósága és gazdagsága folytáll a zsidó
történet számára is fructificálható. Az első kötet végén (624 és
köv. ll.) ismerteti a talmud üldözését. Az első nyilváno~ elégetés - l-t kocsi rakomány - Párisban történt 12-tS- ban és
még 1 G54- ben UL Gyula p:ipa rendeletet adott ki. hogy a
zsidók haláibiintetés terhe alatt kötelesek összes könyveiket.
melyekben Jézus ellenes nyilatkozatok vannak. k is:r.olgül ta tn i,
a mely rendelet a kánonjogban mai napig benne van. Franc;..;iaországban az inquisitió ujolagos behozatalát nem t:utj:ik kizürtnak (XXVTI. lap). Ez az európai felvilágosoclottság.

*

Schwab Moise »Répertoire des articles relatifs

á l' Histoire
et á la I;ittéráture juive parus dans les Periodiqnes de 1H73
á 1898« czímü müvéből a 2. és B. rész is megjelent (Pú1·i.~
1900). A levonat most sem sikerült jobban. mint az első
résznél és a szemet nem egyszer kell megerőltetui, hogy egyikmásik szót kibetüzbessünk. de azért iirömmel üdvözöljük ezt :t
kísérletet. Sch. ugyanis szakok szerint 1·soportositja ar. előttiink
fekvő részben a czikkeket, a mint az első részben szer:r.1ik
szerint. Ez pedig nem egyszerü feladat. 'l'alán sikerül ~ch.-na~
müvét a hibáktól megtisztítva és teljesebb anyaggal egy UJ
kiadáshan nyomtatott betükkel kiadni. A n l. rész a htlhHr

,·;árocket adja. \émi gyakorl:tt nt:ín a lmtató m egtalálhatja a
Hépt>rtoirh:lll azt, a mit ker<>s. ;:·

A némel-i zr. irodalmi hinmlatok szövetkezete által kiadott. t"Ykönyv tartalma a következő:
I. .lahresrürkblick. Von Prof. Dr. Ma1·tin Philippson.
ll. Li terarisebe ,J ahresrevue. Von D1·. Gustav Karpeles.
lll. Die Ntellung cler Nemiten il1 dor Vveltgeschichte.
Yon Prof. Elajim Steinthal.
·

1Y. .Tüdische :Hiirtyn'l' im christlichen Kalend er. Von
Prof. Dr. Wilhelm Hacher.
Y. Ueber Gegenwart und Zukunft der jüdischen Religion.
Yon Pof. Dr. Ludu;ig Blan.
VI. :\Ieyer Aaron Goldschmidt. Von Dr. Georg Bm/Illes.
VII. Ein altes Symbol in neuer Beleuchtung. Von
Rabbiner Dr. _,_"\fax Gmnwald.
Ylii. Beim Patriarchen. En:iihlung von Theodor Weiss.
Philippsan szemlét tart az év eseményei felett, közbe
érdekes adatokat közölve. A kép. melyet fest, nem a legörvendetesebb . Figyelemre méltó azonban, hogy Francziaországban a nagy zsiclóheezcz daczára egy zsidó generálümak
lett kinevezve. A franczia »Institut « csak egyik ága 10 zsidót
számlál tagjai közé (40 között). Newyorkban 1899-ben 53,687
zsidó kötött ki. Karpeles ügyes és részletes áttekintést nyujt
az elmult év irodalmáróL Steinthal értekezésére még visszatérünk. Bacher és Blat~ czikkeit a magyar olvasó már ismeri.
Brancles egy elsőrangu dán zsidó irót mutat be éles jellemzésben. Grunwalcl a Dávid pajzsáról értekezik. Sem ez, sem az
abraxasról mondottak nem plansibilisek. Az abraxas nem =
:lN + nr". mert a fZÓ eredeti formája: abrasax. Weiss iránynovellát
ir, melyben a zsidó kérdé~:>t és a kitérést világítja meg érdekfeszítő jelenetekben és tipikus alakokban.
·~

Dr. Edm·sheirn A., ki a:~, apocryph irodalom körül érdemeket szc>rzett, a jeruzsálemi szentélyröl, papjairól és kultuszáról
forrástanulmányokon
alapuló, ele népszeru"
ter·]Cd e1mes muve
" t
.. •
"
tett . kozze, melynek ~zíme: 'l'he Temple , 1'ts· rn1mstry
· ·
anc1
serviCes as they were at the times of Jesus Ch . t (L d
)
· t éh ·
f ·
ns
on on, s. a . .
A mm
n any e.Jezetből meggyőződt"un k . E . alaposan elol~

go:~,ott . .K~,t a kort különben is jól ismeri, n miut .Tézutiról
szóló nagy műve bizonyítja. Szerző a jámhor keresztény olvab!Íközönséget tartja szem előtt és e czél magyarázza az egészen
-végigvonuló hangot és az előadott tárgygyal csak lazán üsszefüggő részleteket. Ha nem csalódunk, dr. E. zsidó eredetü és a
neophyták buzgalma ismeretes. Természett'scn nem gáncsképen
moncljuk ezt, hanem szomorúságból, hogy zsidó kiirökhen a
szent föld és emlékei iránt oly csekély nz érdeklődés. A czionizmus ezen a közönyösségen nem sokat \áltoztatott, minthogy a
lelkesedést materialis irányba tereli. A szent föld szeretete
magasabb mértékben létezik felekezetiinknek az európai kulturától még kevéssé érintett köreiben. n hol táphíló ereje
kizárólag a Yallásos jámborság. Ezek a körök JWCli~ tudományos érdeklödést nem tanusítanak, modern könyveket nem
olvasnak. A szent földről szóló zsidó iratok nem létesülnek
mert a modemek nem jámborok. a jámborok pedig nem
modernek.

A Rritish :\fnseum héber kéziratainak katalogusa luírom
kötetet fog kitenni, melyek közül az első megjeleut e c;:ímmel:
Catalo_gue of the Hebreu; and Setrncwitnn Jfanwwript8 in f/1e
Hritish Mnsemn by G. 11lm-_goliouth. Part I. (London. 18~1~1.).
A bibliai codexek (tekercsalakban). szám szerint ."il. különböző származásuk (keleti, jemeni, spanyol stb.) dacz<ira. mé;!
külsőségekben sem igen térnek ri egym:.istól. Csak a hetük
fölé l1elyezett koronácskák (P~") variálnak szabadon . Csekély
eltérések mutatkoznak a kis és nagy betük ír:ísában. Említésre érdemes, hogy azt a szabályt, hogy IJeY. X. 16. t:··- t;'•i
két szava köziil a,z egyik a sor végérc és a másik a sor ele.ié re
irassék, a legkevesebb zsinagógai codex veszi figyelembe. Ebből
is látszik, hogy ez a szabály nem ÖsTégi és csak egy más
maszórai megjegyzés félreértéséből keletkezett (Tanulmányok
91. s köv. L). A nüsik szabály, hogy ~"~t:· .i"'= a columna elejére
kerüljön, súntén elhanyagoltatik, vagy pedig egyes betíík másmás szavak rövidítéseinek vétetnek. ~Jrdekes az is. hogy némely
codexben minden columna üj verssei és vav betüvel kezclődik.
A va v-val való kezelés igen népszer(í volt. A puncta V\ trnordinariára nézve az eltérések csekélyek. Némely m:.isolú itt-ott
megfeledkezett a pontok tevéséről, vagy pedig eltéveszh•tte :1

heWt. a melyn· t:ntozik. ( ~:>UJl:Íil egy codex téveszti el a bibliai
helyet é:> egy m:is ~~·N sz6ra pingálja a pontot. A pentatrueltusun kívül vannak még tcrmészete:;en Esztermegillák és
Kolwlet tckm:sek is. N C' ID ért:iiik a kérdőjeleket a j' b'):!(?) pnS
Cti :- i:'' ... (?) '.::l~:"lN kitételeknél (43. sz:ím). Hisz itt nincs semmi
nehézség. ha l'zek az olvasntok helyesek. A könyvalakú bibliai
codexl'l, az előbbiPknél még fontosabbak. mert ezek őrzik a
maszónít. (·iinsburg C. D. ngya.n felhas~málta mrir ezeket The
::\Iassorah ez. nagy múvében és a fonto::sabb codexeket is leírta
"Tntroduetion in to Hebrew Bible« ez. terjedelmes mnnkájában,
de az előbbi miíben nem jegyezte fel a forrásokat. melyekből
merített és >agy az Introduction-ból vagy az előttünk fekvő
.katal6gu:;ból tudjuk csak meg, hogy egyes listák honnan erednek.
:Jiár pedi~ ez elsőrangtí fontoss:-iggal bir. Sok codex illuminatiókkal bir, melyeket közelebbről ismerni fontos volna. Ilyen
COllex íródott pl. Lissabonban még l48íl-83-ban, tehát a nagy
catastropha előtti évtizedben ..A. verseket sok helyen D"Pll:l'tl-nek
ne>ezik. De ezt nem szabad o•p11:1'~-nek kiejteni, mert a jod a
pé ut;ín l·sak a sevá egyik kiejtésére (-i-) utal, de nem arra,
hogy a D-ba dáges teendő. A HO. szám codex utóiratában (56a)
következetesen ·~~ pontoztatik. :Némelykor így is találjuk ·~:.
a miből azt látjuk. hogy a sevá i-féle hangzót is jelez. Ha.~~
.:J1JQF)c-re gondolunk, melyet m:ís h<>lyen idézünk, meggyőződüuk,
lwgy a se vá c-féle hangzó helyett is használtatott. Tényleg található
ilyen pontozáR is ·~:. miből a mai nitpig élő kiejtés származik .
..l !10. sz. a. codexben (fHia lent; -~S~ szót találjuk. Az előbb
említl·tt utóiratban a másol? magáról azt mondja: a mint
Isten segített. "~J'?i .::l1ti::J';I ,,·~;,'?, Marg. az első szót megkérdő
jelezi. ~fiPrt? A 94. szám colophonjábau ezt a formulát olvas&nk: Brősiid.(él stb. o';l1c: ~,~n ;,Sv•tt• 1)). Zunz szerint ezt csak
némt>tek használják, de a szóban forgó codex olasz írást mutat.
..:.\. lll. sz. a Genesis franczia interlineáris fordítását is tartalmazza. A l 02. sz. zsidó-német fol'dítást ad. :li).'' j11Pit' :lij:l' :vw·
állandó formula. :M. !IL sz. (66b) kérdőjellel lá~ja el, ellenben
1_~1. sz. (l 15 b fent) nem tesz hozzá kérdőjelt (? !). A 158. sz.
to~h ;.~oltár héber szövegét ethiops hetiikkel adjn,. A bibliai
szovegek után következnek a bibliacommentárok közöttük sok
a, ~asi-kézirat. A végén H\! karaita l'ommentárol~at tartalmazó
kezu·at van leírva.
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Lucicn-Brnn H. »La condition des [uifs en Franeec
ez. miívében (Lyon, 1900.) világos képet ad a zsidók emancipatiójának előkészítéséről c>s keres;;tülviteléről (178~-91.). a
N~poleon ~Ital, összehívott szanhedrin müködéséről (l H06.), a
zs~dó egyhaz vegleges render.éséről (1844 .) stb. A bevezető
feJezetek szálnak röviden a zsidók történetéről Francziaországban é~ azokról a városokról és tartományokról, melyekben a nagy forradalom kitörésekor zsidók laktak. l~rclekes.
hogy a bordeauxi zsidóság, a mely spanyol erecletü volt é"
részheu marannoktól származott, a XV l. Lajos által contempiált zsidó emancipatiót ellenezte, mert nagy privilegiumok
butokában nem akart a német zsidókkal egy kalap alá kerülni .
A fontos documentumok a függelékben in extenso közöltetnek
Az emancipatió meglévén, a franczia zsidók története nem
egyéb, mint az izraelita egyház története. L-B. munkája nagyobb
részét tényleg az izraelita egyház szervezése leírásának szenteli.
Az idők jele, hogy a keresztény sz. előszavában kétszer is
hangsúlyozza, hogy tisztán történelmi m nnkát ír. se t:í ma d ni.
se védeni nem akar. Könyve azonban, melyben a franczia
nemzet szabadelvíi kormányzásának egy dicső százada van a
zsidó ügy szempontjából ismertetve, a leghathatósabb apologia.
33. lap, JR74. (olv. 1774.)

*
.Az amerikai rabbik évkönyve. melyuek czíwét az irodalmi
ltírekben adtuk, a fol.yó ügyeken, beszédeken stb. kívül négy
tudományo3 értekezést is tartalmaz, melyek valamennyien
gyrtkorlati czélt szolgálnak. EnP.lon· H. G. a synodusokról
értekezik és azok értékéről a jelenkorban. Grossmann R. arról
elmélkedik, hogy milyen tudományok hasznosl.l.k a rabbinak.
Felette sokat marko!. A zsidó disciplináleon kívül: vallástudomány, folklore, sémi philologia, pedagogia s sok m;b.
;}Iinthogy azonban a rabbi szabad ideje esekély, azt az eszmét
veti fel, hogy a cincinnati rabbiképzőt hővítsék ki szünidei
cursussal , melyeken a rabbikat e czélra tartott felolvasásokkal
ismertessék meg a szükségelt tudományokból a minimummal.
Ez új intézmény volna a rabbik továbbképzésére. Deutsch U.
azon elvekről beszél. melyek a zsidóságban uralkodtak. Azt
bizonyítja, hogy a XV l-XV Lll. században a kabbalának
milyen befolyása volt. hogy a talmud minden szavát döntú
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Jfekize -~hrdamim « héber kéúratos müveket kiadó
eg,Jet (Dr. Berlincr A. yezetése alatt).' melyne~. Magyar~·
országon
Yag~ 20 tae:J·a
- ~ Yall •. az l\100. Pvre 4 nmvet adott
· "] · A1 k 1' sérű le,·élhlíl idézzUk , a következőt:
tagJ·11 e t lll8n)'U
1.
S:t!' -~o zum il't!'N-~ -;:)o 25 Bogen. Dt e ~ortsetzung,
niimlieh der Commentar zum m~tt· '100 wird, soweit er noch
Yorhanden ist, im ni'ichsten J ahrgange erscheinen. 2 . .:··r; mn-x
'> Lt'eferunrr 8 Bogen. Auch dieses \Verk wird. im niichsten
-·
.
b
'"'
,Tahrgange zum A.bschluss kommen. 3. o:·ml:lN Ol . ~n l 2 Bogen,
entbiilt die :"lil::l~' zum Versöhnungstage und verschJCdene andere
Pijutim zu dcmselben Tage mit dem Oommentar des Abudraham.
4 . .Diwan des .Tehuda ha LeYi. i'í. Lieferung 8 Bogen. A 3. szám
alatti mü. melyet Pri11s L. Ph. adott ki és Dr. B1·orly H,
a hrber költészet és liturgia jeles ismerője, jegyzetekk:l kisért,
felette érdekes pijjutgyüjte!11ény, melyben Gabirol, Abrahám
és :\fózes Ibn Ezra és mások költeményei Yannak egyesítve.
A kommentár, melmek l)ü vid Abuclarham a szerzője, kitünő.
AJ.npos, rövid és világos. A mü kiadása nyereséget jelent
irodalmunkban. Egy kis biographia Hem ártott volna bevezctésül. A ::!. és 4. sz. müvek folytatások. Dr. Brody folytatja
bebató észreYételeit. A f)zéchel 'J'óbot Rnber Salamon adt::t
ki és oly b6, minden szempontra kiterjedő bevezetéssel Litta
cl, mint midraskiadásait szokta. A mií szerzője Menachem b.
Aelómó, ki 1139-ben írta. M.b. S. szótárt i"; írt (Eben Bóchan), melyet Dr. Racher ismertetett a ltriitz Jubelschriftb:m és kimutatta,
hogy 11enaehem ben Szarukot nagyban használta. A minden
valószínűség szerint olasz szerző kommentárja csak töredékben
maradt ránk, (li~nezisre és Exodusra, de az elsőből is hiányzik
az eleje, a másodikból pedig az utolsó fele. Élvezettel olvastunk
henne egyet-mást. Rasit nem ismeri, <le ar. ö mo 1lora szerint
magyaráz.
A.

y"
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ih·. Ebstein ll'.. kivüló onost:tll:ÍJ', érdekes muukát irt
(• rzimen: » Die :!\1 edizin ün Al tem Te,;tament (f;tutt••art
l HOl). Bár a SZPrz(í nem tud héherii l, a mi itt-ott hibás kö~·et
keztetésekhez és kételyekhez vezf'ti, irata a medikus szakszerü
j~mereténél fogva igen tanulságos. ::\<Iár a teljes összeállitás
érdekes képet ad. ~z. az izraelit>'dmíl mint népr{)] erkölcsi
szempontból igen eli smerőleg nyilatkozik, különösen dicséri
szaporaságukat és azt a kiméletet, melyet a nőkkel szemhf'H
általában és különiisen az anyaságba esett nőkkel ~zemben
tanusítottak. A gyrnnekhalandóság nem volt nagy. Dániel és
társai persze nem azért nem ettek hu<;t, mert vegetárüinusok
voltak (29. lap), hanem mert a Yallástönény tiltotta. I gaz
azonban, hogy a szent földön az éghajlat és a gazdasági
viszonyok hatása alatt a nép rendesen növénytáplálékot, tejet
stbit vett magához. A talmud idejéhen a galambhus keriHt
gyakran az asztalra.

*
Erbt W. »Die Purimsage in der Bibel« (Berlin 1900)
terj engősen tárgyalja a Purim eredetét. Az ismert módszer
szerint elő;;zör összehord tücsköt-bogar at, mig végre irata
befejezése felé kimondja a szentenczi<it. hogy a Purim a
Nikanor-nappal azonos. Nikanor = H~unan. Juda = ::\Iordechai. Miuthugy pedig J uda _1dasrinál verte meg Nikanort.
Ester pedig Hadasa (:10i.'i N':-l), teh:ít Eszter = Adasa! (80. lap).
A kön yv első alakjában 15i1. ~- alakjában 120 körül kel etkezett és már '114-ben készen volt a LXX görög fordítá;.:l.
Két szerkcsztés nélkül a modern hitil<a nem dolgozik é~ ~t
fordítás gyor~an ment, mint maclern mííveknéL A pmim
tulajdonképe11 a chanuka. Furcsa persze, hogy az Eszter kiinyve
egy szóval sem árulja el a palesztinai eredetet. ~ ézetiink
szarint E szter tényleg külföldön iratott és innen érthető. huoy
istennév nem fordul elő benne. Az iró a tis~~,tátalan pogá~~
országban nem akart istenn eYet leírni és l'Z okb61 gonclos'ln
kerüli. pl. »segítség és megmentés támad mús helyrÚ«. Y égiil
E . pár vágá~ t ad a pmimnak és az I<~szterkönnnek, meh re
Luther is haragudott. A zsidó martiromság . a kere~zt;~llY
tudósokat sohse hozza tüzbe, df' azt, hogy ~t zsidók t~gysz,·~·
a papíroson ellenségeikhi elbántak. nt>m tmlj:ik PlYist>lni.

IIWII.\1,)11 s:r.t:.l{r.L
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, 1• t '. antiszemitizn111 s vezerferfia1val. kiknek altalabau
sagn ,a ..'"l. z
r 1 lk ·
a jellemessé~ nem a Jegerő~ebb ol~aluk. ~em 10~ a ozrk._ Cs~k
uyilv:íno~ míiködésiik képezt a k_ntJk.~. meg _pedig ~z , ObJ_ekt 1v
kritika t:írgyüt. A szóban forgo mu a~ U.Ja~b zsr~ofalasnak
egész tiirténetét tá 1-ja, fel és kitt~rjPszkedik a nemet birodalmon
kivüli e~eméuyekre is. Kivánatos volna. hogy egy magyar
antiszemita-tiib-öt szerkeszBzenek, az anyag már is elég gazdag.
(\ak egy pillantá 8t kell vetni az l>Antisemitenspiegelbe «, hogy
llH!ggy6zőcljünk a magyar antiszemitizmus imitáczió voltáról.
Pelette t'rdekes az is, hogy nálunk a kath. klerikális párt
iildözi a Ztiidókat, holott X émetországban védi. A dolog nyitja
az, hogy Németországban a kath. kisebbségben, nálunk pedig
többségben vannak. Ot t az üldözöttekkel érezn ek, mert tudják.
mi ar. a fanatir.musnak kité1·e lenni.

Dr. Jhmm .Ji. folytatja mű vét »Geschichte der J uden
Schlesien« a boroszlói szeminárium értesítőjében. Az idei
részJei az J 400-1437 közé tartozó eseményeket beszéli el.
.A zsidók sorsa rettenetes volt és csoda, hogy kibirták. A rablnsok és gyilkolások napirenden voltale Az előbbit nem a
csöcselrk, hanem a császár (~sigmond), az uralkodó püspök,
a városi tanács stb. gyakorolta ki váló sikerrel. Ar. eljárás
egyszerü volt. A gazdag ;,sidót először börtönre vetették,
azután szóba állottak velr és kiállíttattak vele egy nyilakozatot,
hogy »szahad akaratból és kényszer nélkül« lomond követeléseiről, sőt még hozzá is ad egy ki~ költeni valót és hogy megf>'lkiidiitt. hogy pert sem vil~gi, sem egyházi forum előtt indítani 11em fog stb. lfrann a Michel von Reichenbach esetét
l~ii:ó .iegyzőkö~yvét k<izli a boroszlói Signaturbuchból, a mely
tqnkus voltánal fogva felette tanulságos. B. mesterien adja
elő az eseményeket.· melyeket
ritka alapo ssá gga l es
' t u d'ass~l
·
kutatott fel. A mellékletrk szintén érdekesek.
lll

n
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Dr. Chaje,; H, P. » Beitriige zur nurdtiemiti"chen Onomatologie« czimü iratában (Bécs 1900), főképen a zsidó hagyományban előforduló neYekkel foglalkonk, Kürülbelül :!50 He\·et
tárgyal, melyck nem zsidó sémi forrásokban találhatók. Ezeknek
az etymonját keresi és egyéb észrt>vételeket fűz hozz:íjuk.
A tárgy ép oly érdekes, mint nehéz és tényleg sok névnél
a szerző összeállítása után nem vagyunk okosabbak, mÍllt
azelőtt. ':l.:! és BIJ~É{JL-t már 'l"aylor állította ö~sze (fent 00 lap).
Nil talán azonos N1.1-val (1 = ; a kiejté"ben), ':ll: nemcsak
Gamliél kedvelt rabszolgája, hanem a patriarchaház minden
rabszolgájának a neve, ép igy núnelen rab~zolga nőt Ni''::ll:-nak
híttak, mint a hagyomány valahol mondja, "'N~ Josephusnál
is előfordul Belium VI. 280. '::lP-~ egé zen bizonytalan, hogy
ilyen héber-aram szó létezett volna, mert a hagyomány mindig
hasmoneusokról beszél és .Tuda eme mellélmevét sohasem említi.

*

A hazai protestánsok revideált bibliájáról két ·ízben is
szólottunk (XVL 102. és X\II. 175.). Az utóbbi helyen
i~mertettük Venetianer S. ev. ref. lelkész bírálatát erről az egy
évtizedig tartó revizióról, melyben a szerző azt állította. hogy
~a világ összes bibliái között nincsen párja ennek a köt etnek~
és oda konkludált. hogy »eltemetendő«. Hogy a kritika alapos
volt, bizonyítja az a tény, hogy 190 l. február hó 12-én Budapesten egy szükebb körü bizottság ült össze, mely á bíráló bevonásával több napon át tartó 7-8 órás üléseken foglalkozott a
kifogásolt ré8zletekkeL a nélkül. hogy valamennyinél megállapodásra juthatott volna. Készségesen elhisszük. hogy a protestáns
tudósok az ujabb revízió után jó munkát fognak végezni. de bátorkodunk arra figyelmeztetni. hogy ez az a »tekintélyes« forum.
melynek egyik tagja az UIIT tórafordítását máglyára ítélte.

*

,
Barhebrilus (1226-1286), a ::.yrek legnagyobb irója.
Aron zsidó orvosnak volt a fia. Bar-Hebrilus neve is ebből
a tényből vétetett. Sokra vitte, mert a Kelet-l\Iafriánja lett,
azaz a patriarcha után egyhúzának első embere volt. Régi
zsidó szokás szerint a többi tudományok közt a meclicával
is foglalkozott és mint orvos is müködött. Sokoldalu és gazdag
irodalmi tevékenységet fejtett ki. mely felölelte a filozófiát.
theológiát. hist01·iát grammatikát stb. Érdeke<.;, hogy versben is

1!111

hiiJe,., elketldt. mint pl. (hhirol. :r/ i rodalmi tt-rmékc között
. .·t 1o· h cl',c•t· r·0 ~,,Jn]
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nPk Xérul'IY!wr »zsicl6knt« és »héh r.rrket « ~ ~ Ide7.. benne, _de
L''" éh ként ~~ m ií tiszta knm pil:ícÚ<Í. l· gyaHezért Igen fontos,
1~-:rt sok bibliai és irodalomtiirtéueti anyagot nyujt. Barhehriin:; életéről. munlds~úg:iról é~ scl1olionjúról tájékozást ad
Göttsberger .T. »Barhchrii ns und scine Scholi en zur l1eiligen
~<"hrift C7.. iratában. (Freih. i. B. 1900; Biblische Studien

y -t

;) .J

Dr·. Hflller E. »Die rechtlichc ~tellung drr .Tuden im
J(anton-Áargau « (Aaratt 1901) igen alapos munka. amely az
álhuni archívumukból é~ egyéb forrásokból merít. A bevezető
szakaszokból megtudjuk, hogy a Svájczban a kiizépkorban
(1:2. ~zázad) nagysr.ámu zsidósig élt. Kétségtelenül századokkal
előbh. mint a hézagos okmánytárak említik őket. Rájuk szorultak mint kereskedőkre. de feltehetjük. hogy a vallási fanatizmus megnövekedése előtt nem ily politikai megfontolásbóL
hanem igazi türelmességből hagyták őket békében élni. Hiszen
1:34-k-ban, a fekete halál korában, époly szükség volt rájuk
mégis lemészárolták őket. A zsidókat a lakosság vészes vakbuzgósága szorította ki az európai országok jórészéből és a
keresztény kereskerlők félelme a konkurrencziától nem engedte
a }.) . század Yég e óta, hogy az egyszer kiű7.öttek ujra letelepedjenek A Svájczban a ll:i. században alig lakott zsidó éa csak
a 1 í. században említik ujra őket . .A városok kapuibt elzárván előlük, két faluban telepedtek le, Lengenauban és Oberendingenben. H. részletesen ismerteti a zsidóki·a vonatkozó
l 9. századbeli törvényeket. Különös észjárással a saktolás
betiltását és a szomhati írásra való kényszeritést ::t jogegyenlő
séghez tartozóknak tekinti. A keresztény ember ritkán képes
a ti;;zta türelmesség magaslatára felemelkedni. Szerz6 kiilön ben
tárgyilagosságra törekszik.
Conybeare (.Jewish <{narterly Review YII. :H6-235)

lPfordít~tt egy örmény nyelven fenmaradt apokrif iratot Ádámról ús Eváról. BővehlJ kézirn,ti alapon ugyanezt az iratot és
mf;g rná.<; részleteket Preuschen R. német nyelvre ültette át és

v i ;~,~g lÍlat alá 1 ette tartalmukat. (D iP apokryphen gnnstischeu
AJa ms('hrift<•n aus dem .A.rmenischell iibPrsetzt und untersucht.
Gies8en J 90o.) H ogy ezek az i r:ltok zsidó eredeti.i.ek, nem
szenvPd kétség<•t. Nem egyebt'l;. miut a bibliai elbeszélés
midm~s;~,erü kiirüliní.sai. A kisú11ezés sem mutat keresztény
eredetre. Egy iratban ugyan előfordul .Tézus, ele ugylütszik,
l1ogy ez is 7.Sidó irat volt, melyet késíihh keresztPny <>zellemben
dolgoztak :ít. Az irat angelológiája nem kiiliinbözik a z5idó
hagyom:íny<~tól. A fordít:b ~zolgainak bí tszik. J:). lap. 22 . sor.
ezt olva,;snk: »Und 11un «elllriire ich dir bei elem Tlu·om· des
Herrn etc. und bei elem Holze des Lebens «. Kétségtelenül
fordítandrí: »bei elem Baume <les Leheus«. Az egyik elbeszélés
igy hangzik: »Ah nun Adam aus dem Garten auf die Erde
g<·stiirzt war, stand er vor Freude i.iber die ~onne und den
1\tlond bis zum A ben cl. Am AbPncl a her. al~ die Sonne un tergegangen war, <la erkannte er, class die Finsterni:s ihn überkam und class er nicht mehr das Licht sah. Denn im Garten
war bestiindig Lich t; eben so. dachte er. werde die ganze Erde
hPlle sein. Das aber wusste er nicht, cla~s es auf der Erde
Nacht "·enie und die Finsternis aufkomme. Darum wurde er
tramig, als die Sonne unterging ... er weinte und klagt his
zum 1\Jorgen« (31. lap). Erre jiin a Sátán angyal alakjában
(= a kigyó) és el aka1ja csábítani stb. Preuschen az elbeszélés
elején Ádám mellé beszurja Évát és ennek mrgfelelőlcg az
egészet többesszá~ban adja. Abóda Zára Sa a barajtha er.t
monclja: Miclőn Adám teremtése napján a nap leszállt. "\.elám
igy szóiott: ».Jaj nekem. vétkem rniatt sötétült el felettem a
világ stb .. sirt egész éjjel és Éva sirt vrle s7.emben«. Geu. r.
ll, 3: :-16 ónii_g tartott az ős világosság és miclön szombat este
leszállt, félt "\.chim és azt mondta: a kigytí csatlakozik hozzám
stb. (hísd Buber ~ócber Tob Zs. 92, 41. iegyzct). A talmur1ban
(Rába Meczia 8Ga) eWforduló Oi~i ~-~c. melyet sz. 4H. lapm1
említ. nem . \ <lúmról sz óló irat, hanem eg.' krönika. uwly az
első, a bibliai Krónika mintáj<ira a történetrt Acl:ímnál kezdt<>.
M inthogy a ki in p elején Adámról volt szó, :iltnlüno~ szok<íst követve '.Atlüm könyve« cúmet kapta. Külön(j~ mértékkr>l mét•
Preuschen, miclőn mindöu butaságot ,;zó nélkül hag_v, <lC' a rabhit
megrója : »Dasselbe sagt der al be nw rabbini~che Ausspruch
(!í:iiíJ. -Talclahaoth P. szerint
syr ~~lV;;t ~~?~ der \'att•r tler
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Hegierde (till lent). Val6~zinübbnek J:itszik, hogy a gnostikusok
emrz aeonja azt jelruti: Ahaoth gyermeke. Aba6th ugyanis
magikus istennév~ a gnostikusok pedig tele Yoltak mágiával.

Friedmann A., »Die GPscllich te der .T uden in lugolstadt
(l:~00-190!l.) « czímíí ki~ iratCtban (Ingolstadt l 900) miniatür

képet fest a, zsidóság sorsáról a lcözépkorban, mert minden
német zsidó község alapjában véve ugyanazokat az üldözéseket
szenvedte át. Az els() oklevél, mely az ingolstadti zsidókat
említi. 1312. évben kelt. A fejedelem már -± évvel későb!,
l'rvénytelennek jelentette ki a zsidók követeléseit. 1340-ben a
hatóság a kamat maximumát állapítja meg 43 metve 65 százalékban. a mi a nagy rizikó és a hetenkénti fizetés mellett
abban a korban nem volt nagy. 1342-ben lesznek »Kammerknechtek « mint a többi német zsidók. 1:352. újra érvénytelennek
jelentik ki az adósságleveleket. ] :184. kiüzetnek, zsinagógájukat
kápolnává alakítják át; 1409. visszatérnek; 1450. harmadszor
iizetnek ki és csak 181 :3 . telepednek le újra. 1884. zsinagógai
egyletet és 1892. község et alapítanak. J elenleg 90 lélekből áll
l H háztartással és 24 gyerekkel. Hzerző e szavakkal végzi
be tisztán okmányokon alapuló kis monographiáját: »Die
)Iitglieder der hiesigen israelitiseben Gemeinele leben in Frieden
und Eintracht mit elen Angehörigen der an eleren Konfessionen:
sie nehmen innigen Arrteil an den Leiden und Freuden des
Gemeinwesens, mit elem sie verwoben sind«. Kivánja, hogy a
zsidó község a v~'lros és haza javára és saját dicsőségére
virágozzék.

*
.á. babyloniai talmud geographiai adatait részben Berliner
állította ö~sze, melyekről ZD~\lG-ban De G-oeje, az arab geograpbusok ISmerőJe és kiadója, értekezett. Dr. Streclc M. Jegujabban monographiá.t irt e czímen: »Die alte Landschaft
Babylonien nach den arabischen Geographen« (Leiden 1900).
melyből az első r~sz csak az imént került ki sajtó aló{. Futólagos. ~ olvasás
,
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mít eljahúdinak nevezték (3±. lap). Rzó van még Szuráról, a
nehar-malkáról stb. A talmudnak a csatornákra vonatkozó
adatai beható tanulmányozás mellett bizonyára némi világosságot hoznának ebbe a homályos topograpbiai kérdésbe.
A következő füzetek zsidó szempontból kétségtelenül fontosabbak lesznek, minthogy az elsőb c csak a csatornarendszerr6l
és Bagdadról van szó.
·lé

Nürnbergből 1499-ben végleg ki(izték a zsidókat és csak

e század elején tehette be zsidó ismét lábát az érd ekes, mai
napig középkori jelleget mutató városba. Az első zsidó, kit
honosítottak, Kohn nevü volt és a magistratus tagjai közül
8 ellene és 9 mellette szavazott. A zsidó letelepedése még a
40-es években sem ment egyszerüen, de az idők folyamán felszaporodtak, ügy hogy sok bercze-hurcza után 18 .~ 6-ban nem
községet, de »egyletet « alapíthattak. A zsinagógájuk, a mely
igen szép, csak 25 éves, melynek jubileumára dr. Ziemlich B.
rabbi emlékiratot adott ki: »Die israelitisebe Kultusgemeinde
Nürnberg« (Nürnberg, 1900.), a melyből a fenti adatokat
kiemelti.ik. Az irat érdekes abból a szempontból is, hogy mily
nehezen alakul meg egy zsidó kiizség. Ha a hatóságnak van
kedve az engedélyezéshez, a zsidóknak nincs kedvük; mikor a
zsidóknak van kedvük hozzá, a hatóság akadékoskodik és megtagadja saját régebbi nézeteit. El kell azonban ismerni, hogy
a német kormányokban minclig nagy volt a törvénytisztelet és
a zsidó ügyet sem kezelte frivolul. Ezt is látjuk az előttünk
fekvő füzetbőL A rabbiválasztás (1871) sok keserliséget okozott
és, mint akár nálunk, a községet majdnem szétugrasztotta.
V égre azon ban, nem ügy mint nálunk, választottak. J elenleg
Niirnberg Bajorországnak nagyságra második községe.

*

Izraeli Izsák, kinek orvosi művei Haese r szerint 60!J
esztendeig alapvetők voltak az orvostudomány terén és a lfi.
században összegyűjtve ki is adattak, a zsidó tudományokkal
is behatóan foglalkozott, a mint ez a régi iclőkbrn ~zokás volt.
A száz évnél magasabb kort elért kaintani uclmri orvos
valószinüleg a 9. század közepén született és Sz{;a<lja glionnal,
ki leveleivel felkereste, összeköttetésben állott. Valószinii. hogy
Sz. bölcsészeti művében· halgatólag Izraeli munkáját is felhaszliiAav.<~n-Zsmó SzEMLE. 190 l, II. Ft:zET.
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" n Qzéfer H<tjeszódóth (~z elemekről), melyet
•
a mu " 0
.
Dr. F 1·ied S., Das Buch ü cer dre. Eleme!1te st~. (Drohobycz
1!lOü) czimen most elő~zör a~ot: k~ . .~ :1eme~ ~~s:b~~- Dr. }1'.
. t ir· rrynlJ. n az Izr·aelr eleterul es mukodeserol reánk
b0 l1atoan ~ b u , ~l
maradt kevés adatot, felsorolja orvosi és bölcsészeti mü vei t .
..l.z előbbiek sz~ima 9, az tóbbiaké 7. Szerző ugyanis azon
nézeten van, hogy az egyik J eczira-kommentár tényleg Izraeli
:tlkotása. a mely állitás mellett több érvet hoz fel. Igen tanulságos fejezet az, melyben F. Izraeli hatását ecseteli a k~zép
koli vallásbölcsészetre. Alaposan tárgyalJa a héber fordrtást
é' kéziratait is. Ha nem téYediink e mű egyik részlete mint
tlisszertáczió látott napvilágot. Kivánatos, hogy ily czélra a
héber irodalom kiadatlan kincsei használtassanak fel, mert
arra ugyan várhatunk, hogy a büszke európai tudomány e
bamupipőkére ügyet vessen. A zsidóknak pedig tudományra
és tudósra nincs pénzök.
'

nalta.
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A. pozsonyi hitközség egyike a legrégibbeknek az egész
országban és Pozsony vármegye monographiájában a zsidóknak is jutott egy kis tér. A legtöbb adatot azonban a régi
zsidó temető és a chevra kadisa könyvei tartalmazzák. Még
idejében vállalkozott Weiss S. a régi sírfeliratok lemásolására
és közzétételére, mert nem sokára legalább egy részük olvashatatlanná válik, itt-ott már most is hézagok mutatkoznak.
Nagy kárt tettek a Duna áradásai és a napoleoni ostrom
1809. Sok sírkő hiányzik, pl. a »iilesullam Tysmenicz« rabbié,
kiről még ma is beszélnek. A sírkövek között egy sincs, mely
a 17. századnál régibb időre menne vissza és így biztos, hogy
a régi temető sem régi. \V. először a rabbik sírfeliratait
közli, kik közül ne.~ egy származott Lengyelországból, mint
a tysm. ~Iesullam. Osszesen 85 sírfelirat közöltetik A kiadó
műve második részében a pozsonyi rabbik életrajzát adj:1,
elismerést érdemlő ohasottságot mutatva a 17. és 18. század
rabbinikus irodalm ában. A mű czíme » Abné Béth Hajóczér«
(Paks, 1900). szerző a czímlapon nincs megnevezvc. Kár, hogy
nincs névmutató. Kevesebb >>megidesz~ és több rend nz irat
értékét csak emelte volua. A rabbik sirfeliratai icren hossznak
és .mind tartalom, miud forma tekintetében khlönböznck a
rég1bb sírfeliratoktóL Ez utóbbiak a modernebb gondolkodás-

nak és ízlésnek inkább megfelelnek. \\'ei ss ira ta érdemes adalék
a magyar zsidók történetéhez és kininatos, hogy szerző a
fentérintett rabbinikus irodalomból gyüjtse össze mindazt. a
mi magyar rabbikra és viszonyokra vonatkozik.

*

Izrael Bal Sem 'l'ob (Best), a chászidok hatalmas szekt:ijának megalapítója, ki a 17. század végén sziiletett a
Bukovina egyik kis határvárosában, igazi népies alak. :\lint
minden vallásalapítónak élete, az övé is csod~ikkal Yan tele.
A monda már születését csodás színekkel festi ki és hí,eu
kiséri élete végéig. Hiteles feljegyzések nincsenek. csak halála
után foglalták irásba »dicséreteit«, melyek hosszu ideig forogtak közkézen, mig a nyomdába kerültek. Azt hisszük, hog:· a
200 év előtti zsidó néphitet és népéletet az e fajta irodalom
tükrözteti a leghívebben. Ebben találunk oly vonásokat, melyek
~ népet mai nrtpig jellemzik és látjuk belőlük, hogy a zsidó
akkor még igazi külön nép volt, nemcsak felekezet. A zsidó
babonára szintén ez az irodalom a főforrás. Hasznos mtmk:it
végzett tehát Kahana Ab~·ahám, ki Rabbi .Tiszráél Baal Sém
életét, tanait és müködését 117 lapos héber iratban ecseteli
(Zitomir 1900). K. hősének theosophiáját is ismerteti, a mely
eltért a Zóhar felfogásától. Mai napig vannak modern emberek,
kik a Best bölcselkedését bámulják és azt állítják hogy a
világteremtésről táplált gondolatai megelőzték a Kant-Laplaceféle elméletet.

König E., ki a héber alak- és mondattant 3 kötetben
írta meg, munkájának mintegy kiegészítései.il a szentírás nuísik
külső alakját tárgyalja imént megjelent mű,Tében: »Stilistik,
Rhetorik, Poetik in Bezug auf die hibliselte Litteratur komparativisch dargestellt« (Lipcse 1900). A mü 400 lapnál többre
terjed és az egész anyagot adja. A részekre Yaló osztás kissé
mesterkélt és homályos, mert így hangzanak: I. Die intellektuelle Splüire des Seeleniebens und die :-;tilbeschaffenheit. IL
Die voluntatíve Sphüre des Seeleniebens und die StilbeochafTenheit. IH. Die ii.sthetische Splüire des Seeleniebens und die
Stilbeschaffenheit. Az egyes szakaszok és fejezetek azonban
leszállanak erről a felhős magaslatról és a stílus jól ismert
fajait ismertetik a példák egész tömegével. ~[int Syntaxisában.
l 3•
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lJJajer, munkácsi könyvkereskedő, héber katalogusát,, ~ely_nek
már német czíme is van (Munká cs 1900). A munkacsr kradíányok szép szám mal vannak képviselve a körülbelül 2DOO
számot felölelő jegyzékben. Pest is előfordul. De a magyar
nyomdák termékei távolról sem oly számosak, mint a lengyel
nyomdákból kikerültek. Futólagos áttekintés _is _muta;ja, hog!
a magyar termékek közt felette sok a kabbahstrkus es chasZIdikus irat, csodáival és maaszeiveL A nyomtatási év hiányoz~
ván, nem allapítható meg, milyen mértékü ez irányban a ma1
ken•slet, azonban a régi kiadványok tömegének kinálása is
elég bizonyíték, hogy még jelentékeny. Az uj idők jele, hogy
a bibliakiadásból a Letteris-féle (keresztény bibliatársulat) és
a többféle »ivre-deits« mellett »krisztlecb-deits« kiadások is
feljegyeztetnek, sőt van :.Tora ungarisebe Uebersetzung« is.
Talán akad azon a vidéken egy könyvbarát, ki a munkácsi
nyomdák összes kiadványait chronologiai sorrendben öszszeállítja. Ez jelentékeny részét alkotná a magyarországi héber
nyomtatványok még meg nem irt listájának. Zsidó szellemi
életről tanuskodik mindenesetre, hogy nálunk héber könyvek
még szép számmal látnak napvilágot. A. lengyel és orosz nyomdák persze virágzóbbak, mert közönségiik összehasonlíth::~tat
lanul nagyobb.

*

.Azok a keresztény tudósok, kik váltig erősítgetik a hitetle~ zsidók előtt, ~ogy a z~idó vallás tlil van szárnyalva, magukba
szaBhatnának neha-napJán és olvasgathatnának nem is oly
1
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régi katechi~musaikban. Pl. a Lutheréban az ördög a dogmában jelentékeny helyet foglalt el. A reformáczió, mondja
Lehmann, az ördög hatalmába nem markolt bele. A fekete
mágiába vetett hit éptígy virágzott, mint azelőtt. Az egés;.:
kérdésről tájékoztat Diefenbach L müvében »Der Z auberglanbe
des secbzehnten .Tahrhundert s nach den Katechismen Dr.
Martin Luthers und des P. Canisius« (Mainz 1900). A kathoL
szerző jelesül azt igyekszik bizonyítani, h ogy a refonnáczió az
ördögbabonákat terjesztette. A protestánsok persze azt állítják, hogy a katholikusok terjesztették és terjesztik. ::\1indketten meggyőzően bizonyítanak. A zsidóság körében szintén el
volt terjedve a babona, de a dogmatika alkotó eleme sohasem
volt. Bátran lehetett tagadni is.

*

Az amerikai zsidó történelmi társulat kiadványai közül
1900-ban a 8. szám látott napvilágot (Publications of the
American Jewish Historical Society. N. 8. Baltimore 1900),
mely társulati és egyéb közleményeken kíviil 10 tudom á nyos
czikket tartalmaz, ha Strauss S. O. elnök beszédjét is közéj ük
számítjuk, a mint hogy meg is érdemli. A neves diplomata,
ki több ízben volt az Unio nagykövete, érdekes beszélgeté:lt
folytatott Oastelar Emil, híres spanyol író és államférfiuval,
azonkívül egy pár a zsidóha vonatkozó adatot szedetett ki
Oastelar Amerika fölfedezéséről szóló müvéböl, melyek mondaszerüek. Érdekesek azok a történelmi czikkek, melyekben elő
adatnak, hogy ki volt egy-egy na gy városban az első zsidó.
Az első bevándorlók Hollandiából és Portugálból jöttek és
sok esetben csak hosszú küzclelem után voltak képesek a polgári jogegyenlőséget kivívni. A. holland kormány a zsidók jogegyenlős égét birelette és alkalmazta. Az elsők a kiüzött spanyol
zsidók ivadékai voltak, kik mindenféle utakon jutottak végre
Amerikába. A dolgozatok kizárólag az amerikai hitsorsosok
multjával foglalkoznak. Ide iktatjuk a czikkek czimeit: Hiilmer L.,
Asser Levy, Uj-Amsterdam nevezetes zsidó burghere; Dyer
A. M., A newyorki Seérith Jiszráél község első zoinagóg~ija;
Philipson D., Ohio els6 zsidó pionnirjei; Cohen H., Egy den!k
katona; Kohler J. M., Néhány régibb amerikai czionista terv i
Willner W .. Ezra Stiles és a zsidók ; H art G. N., J egyzetek
Myer Hart;ól és a Kelet (Penm,ylvania) más zsidóiról i Solis
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delme esak 168 lap. A türsulatnak szép számu tagJal vannak.

*

Felette érdekes és tanulságos monografiát adott ki héber
mehen Friedbe~:q B. e német czímen is: 1>Geschichte der
h~b1'iiisc71 en Typographie in Kralcatt von 1530 bis auf die
Gegemca 1·t• (Krakó, 1 900.). Az első könyv, melyet nyomtattak
a pentateuchus volt az öt megillával és egy Tur J ore Dea, a
rákövetkező é> ben pedig egy hagádát adtak közre. Az első és harmadik világosan liturgiai ezéiból nyomódott. De azért tévedne, a
ki azt hinné, hogy az első nyomtatványok csak a liturgiát és
talmudot szolgálták. Ha nem is oly mértékben, mint az olaszok,
a krakóiak is nyomtattak nem rabbinikus héber könyveket.
A zsidó irodalom csak a XVII. és XVIII. században zsugorodott össze a liturgiára és a szaros értelemben vett rabbinikus könyvekre. Kis megszakításokkal 1670-ig dolgozott a
krakói nyomda, persze nem nagy anyagi sikerrel. 130 évi
szünet után 1803· ban nyilt meg ujra, de csak 1820-ban kezdett
ismét rendszeresen múködni 3 évig, hogy 40 évi szünet után
1863-ban ujra életre keljen. Virágzó héber nyomdát alapított
Fischer J. 1879-ben, a mely mai napig fennáll és a felvilágosodást szolgálja. K ár, hogy Friedberg nem számozta a nyomtatványokat és hogy a fentérintett szempontból nem csoportosította azokat, a miből a lengyel zsidók kulturtörténetére is
esett volna némi fény. A sajtó alól kikerülö irodalmi termékek
jellemzik a kor múveltségét, irányát és ízlését.

*

Kautzsch K., az ismert héber nyelvész és exegéta fia.
88 lapos iratot tett közzé J ób könyve egyik problémájáról
e czímen: »Das sogenannte Volksbuch von Riob und der
Ursprung von Hiob cap. I., II., XLII., 7-17. Ein Beitrag
zur Frage nac~ der Integrit lit des Buches Hiob.« (Tübinga
1900)_-_ A ~>népies Jóbkö.~y~:~< nem a mi Jóbkönyvünk, hanem
oly
melyet J.. ób, . koltoJe már előtala'lt es
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kritika azelőtt az ellenkezőt állította, hogy a költői rész a
régibb. Ha már most azt kérdezzük, honnan következik, hogY
ily népies .J óblegenda létezett? Ezekiel 14. fejezetére utalnak
bennünket, hol Nóé, Dániel és Jób mint jámbor emberek
említtetnek Könyvről persze ott szó sincs; továbbá arra. is
lehetne gondolni, hogy Ezekiel a mi könyvünkre czéloz. De ezek
a kritikusok J ób szerzőségét Ezekiel könyvénél későbbre teszik.
tehát ez a feltevés elesik. De talán csak népies legenda létezett
J ób ról, melyre úgy a próféta, mint a költő czélzott? ez a feltevés nem adna alapot irodalomtörténeti kritikára. Lütjuk,
mint működik a felnyergelt fantázia és mint bonyolítJa :t
bibliai problémákat. De még ha felvesszlik is. hogy irott
legenda circul ált Jóbról, feltehető-e, hogy oly hatalmas költő é~
gondolkozó, mint J ób s z erzője ily legen<lát szőröstiil-b őröstül átvett volna? És tette volna ezt annak daczára, hogy a régi irat
ellentmond saját művének? A bibliakritikusok azt hiszik, hogy
a régi írók ollóval dolgoztak, mint a hirlapírók, vagy források
alapján, mint ők maguk. J ób remekművénél ily feltevések ki
vannak zárva. Ezt a kritikai módszert az emberi észbe vetett
naiv hit jellemzi. Ugyanazok, k1k a prófétai divinatióban nem
hisznek, vakon hisznek saját divinatiójukban, egész más alakban
vallva a talmud tételét: a tudós kiilönb a prófétánál. Teljesen
osztjuk az előttünk fekvő irat fiatal szerzőj ének azon nézetét,
hogy Jób prologusa és epilogusa nem azonos a kitalált »népit>s
J ób könyvvel« és hogy ezek ily feltevés nélkül is teljesen érthetők. A merész fantázia ezen 88 lapon kivégzett szüleménve
azonban még jó sokáig fog kisérteni a szenth·ás irodalo~
történetében, mert ez az ismeretkör az ötletek martaléka lett
a dicső XIX. században.

*

A mysticismusnak a világ zsidóságában talán van annyi
híve, mint a modern haladásnak és irodalmi produkcziója
jelentékeny. N em titkolódznak már évszázadok óta és nyilt
fellépésükkel veszi kezdetét a zsidó reform. A kabbalisták
kezdték ki a liturgiát, a középkori felfogást és életmódot.
A biblia buzgóbb tanulmányozása és az ujabb filazofúlás
tőlük indult ki. Igaz, hogy mindkettőt sűrü felhővel vették
körül, de foglalkoztak vele és gondolkoztak felőle. Mai napig
ezt gyakorolják, a mint M6zes Baruch, Bakharából Jeruzsá-
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]embe Ylíndorolt és nemrég elhunyt kabbalista, Tébath Móse
.. . >ből me"t>"
. rry(íződiink
(.Jeruzsá
ez. k uny\l!
·
, lem, 1899.). A ·rnü a·z
rrrész tóníra terjed ki, de oly modon, hogy egyes szavak
n~'lszorétikns összeiillíttís:í.t vesú alapul. Kezdi az első maszórai
megje~yr,éssel a 22 uagy betiiröl. A z összes verseket, melyek.
ben l' zek n bet ük előfordul unk, egym<issal összefüggésbe hozza
lll)'Stilw s gondolataival. J 5 vers első szava hév el van ellátva,
ez a 15 vers összefüggő derása alrtpja. Igy megy ez végig.
A maszorában téved néha, de az összefüggés szilárd, mint a
vasláncz egyes szemei. Az e fajta munkákban a folklorista is
talál anyagot.

ORSZÁGVILÁG.
AMERIKAI NÖK.
A roppant fejlődési folyamatban, melyen a Társadalom
az imént befejezett évszázad alatt átvonult, nincs jelentékenyebb és behatóbb elem, mint a növilág felszabadítása, magasztalása és polgárosodása.
Annyi évezreden át a férfiak áldozata, - játszótárgya és
többé-kevésbbé rabszolgája - végre felszabadult a nő, hogy
az élet minden hivatásában és a társadalom minden munkakörében és keresetforrásában önálló versenytársa legyen a
férfiaknak.
E tárgy jellemző kiilönösségét szerintem még azon
fontos körülmény is emeli, hogy a nők annyi évezreden át,
nyil ván meg voltak elég ed ve függelmetesített és alárendelt
állapotukkaL
Talán azért kapott annyira lábra a még az ősidőkből
származó és megvetendő rágalom, mely szerint a nőknek még
a java is, testileg, szellemileg és erkölcsileg is gyengék és
hiányosak; - hogy nem értenek a kezdeményezés és alapításhoz j a vallás dolgában gerjedelmesek j a politikában
pontatlanok és hajlékonyak; - hogy a legjobb zenészek és
zenesz erzők, a legjobb betegápolók, de még a legjobb szakácsok is, a férfinemből kerülnek ki j mig a uők sokoldalu
gyengeségei képezik paizsuk és összes fegyverzetüket, mi okból
szüntelen a férfinem lovagiassüga és nagylelkiiségére vannak
szorulva ; a minthogy még győzedelm ük kiküzdésében is,
bátorság helyett engedékenység, fortély vagy ravaszsággal
élnek, melyet rendesen nem is csatatéreu, hanem a diplom:iczia si.indörgős útján valósítanak . ..
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Na. az én agglegényi nézetem és tapasztalásom szerint
. d ez. e's mérro több eféle ' soha sem felelt meg a valóságnak.,
llllll
most pedig, különöl:len itt Amerikában~, csup~ merő rágalom.
Dc beszéljenek csak a sok utánJarás altal megkerített
adatok és a hivatalos lcút(őkből meritett számok:
Négy milliónál is több amerikai nő van manapság oly
munkakörben és keresetforrásban alkalmazva, melyek ezel6tt
kizárólagosan férfiak által voltak betöltve.
A.. washingtoni Egyesült állami f6hivataJokban összesen
1),238 n6himtalnok van alkalmazva; köztük számos osztályf6nök 2s irodai elnök is.
Ezeken kívül, az Egyesült Államok szolgálatában, az
államok és territóriumokban elszórva még 5000 n6hivatalnok
van, mint póstatiszt, póstafelügyeW, ellenőr, számvivő, vámtiszt,
világítótoronykezelő, állami góresői kiviteli húsáruk vizsgáló stb.
Nőszobrász, építész és festész van 16,000. A szépirodalom,
mű- és szakirodalom, a különféle ipar és gazdasági lapok
szerkesztése 4000 nőnek ad foglalatosságot.
Mint városi, járásbeli és kerületi tisztviselő, adószedő,
számvivő, ellenőr; mint iskoln.i ülnök, tan felügyelő, esküdt,
békebiró stb. különösen a nyugati államokban és territoriumokban 7000 nő van alkalmazva.
Ezeken kívül azonban 14 választás által hivatalba került
nőpolgármester, 29 városi jegyzéí, 194 nyilvános köz-iskolai
felügyelő, 93 városi tanácsos, 592 vizsgázott betegápolónő,
49 n6bankár, 6 hírneves ethnológiai nőta~ár, 30,802 elemi
iskolai tanítónő, 1063 gyermekkertésznő.
A könyv- és számvivői állást elfogJaló nők száma kereskedésekben, gyárakban és magánintézetekben 45,000.
Gyorsirók és nyomtatott beti.i.gépirók minden nagyobb
szálloda, bank és nyilvános intézetek- és helyekben a nagyközönség számára és szalgálatára van alkalmazva országszerte
60,000 nő.
Mint titkárok, írnokok, másolők - ügyvédi irodákban
és, százféle magán?ivatalban - működik 100,000 nő. Köszénbanyákban dolgoz1k 345 n6. Az amerikai sirásók közt munkálkodik 143 nő. Mint bérkocsis és lovász szolgál 237 nő.
Mészáros van 120. Favágó nő 64 Te'gl , k" ·
46
·
a es omtves van
·
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Ács 193. Köbányamunkás 35. Kovácsmunkás 56. Rendes
bérkocsis 91. Kerékgyártó munkás 5. Okleveles tengeri hajókalauz 2. Vizsgázott hajókalauz folyón és tavakon 9. Temetésrendező 83. Bérkocsi tulajdonos 176. Engedélyezett nyilvános
nöárverező 6. Italmérő és italtkiszolgáló 249. Vadász és
vadászkalauz 43. Szálloda és vendégl() nőtulajdonos 5419.
Okleveles gyakorló nőügyvéd 305. Lelkipásztor, hitszónok és
hittéritök 1259. Orvostudor és sebész 4553. Gyakorló fogorvos
438. Hirlapszerkesztőnő. iró és repo1ter van 878. Szinésl,
énekes, zenész, tánczmcster és egyéb e szakmákba eső mű
vész 10,823. Szabó, azaz férfi és női ruhakészítő és varrónő
288,654. ~takácsné, szobaleány, szolgáló, dajka, stb. az
Egyesült .államok területén 1.305,867.
A legközelebb mult husz év alatt majdnem ötezer Egyesült
állami szabadalrnat nyertek az amerikai nők, ugyanannyi hasznos találmányokra.
A washingtoni legfőbb törvényszék előtt huszonegy
nőügyvédnek van szabadalma a joggyakorlatra.
Az összes Egyesült Államok és territoriumok területén
2109 nőegylet van, melyeknek l!-!6,542 rendes tagja van.
Huszonhárom államban és. egy territóriumban a nők
polgári választójoggal vannak felruházva.
Ezek után a tisztelt olvasóra bizom a meghatározást.
hogy a létért való elkeseredett társadalmi küzdelemben milyeu
tromffal rendelkezik az amerikai nővilág.
Hogy mindez mennyire emeli, vagy csökkenti a küz·
erkölcs dicsőségét, a hit és vallás magasztosságát és a családi
élet boldogságát, azt itt egyáltalán a hely szüke miatt sem
~itathatom; azért mégis megállapi tom, hogy az Egyesült
Allamok népe nagyon emelkedik, terjed, gyarapodik, gazdagodik és gyorsan halad. Hová? Hjah, azt talán csak maga.
a kagyelmes gondviselés tudja!

Alexandria La..

DR. RosENSPrTz S1NDon.

VEGYESEK.

VEGYESElL
Irodalmi hirek. Megjelent és beklileletett: li.:raelita Magyar
Irodalmi Társulat: l. Évkönyv 1901, szerkeszti Bánóczi J..
Budapest, 1901. 2. D1· Büchle1· B_., .A. zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-tg. B~tdapest, .1901. - Dr.
Brann 1lL »Geschichte der J uden m Schl~sten. III., Von
1400- 1437.« Boroszló, 1901. Szemináriumi Ertesítő. - Dr.
Grunu.:ald M., »lUitteilungen der Gesellschaft für jüdische
Volkskunde. « II- VII. füzet. Hambw-,q, 1898 - 1901. - A
dunántuli rabbiegyesület egyetemes, ré:>Zletes hittani tanterve.
SzombathPly, 1901. -- Dr. Klein M., .A. lélek tragédiája.
Bedaresi Jedaja Ha-Penini »Behinath Olam« czimü taukölteménye nyomán. Nagybecskerek, 1901.- Mandl B., A magyarhoni Zbidók tanügye II. József alatt. Különlenyomat az I. M. I.
T. 1901. évkönyvébőL Budapest, 1901. - Halász Náthán
18.)0-1870-1900. Jubileumi emlékkönyv. B1~dapest, 1901.
- Year Book of the Central Conference of American Rabbis.
1900- 5600. Cincinnati, O: - Dr. med. Schdohter M. Zsidó
orvosok. Budapest, 1901. - Jahrbuch ffu· jüdische Geschichte
und Litteratur. 4. kötet. B erlin, 1901.
Zsidó népiskolák . .A. Halász Nátbán jubileumán, mint az
Emlékkönyv 9. lapján ohassuk, Dr. Verédy Ká1·oly, kir. tanácsos, ki Dr. Wlassics közoktatásügyi )'DÍnisztert képviselte,
egyebek közt a következőket mondta: »En mindenkor csodálkozással láttam megnyilatkozni a zsidó hitközséO'ek részéről
azt a nagy elismerést érdemlő áldozatkészséget" a melylyel
iskaláikat mcstanában anyagilag is támogatják. Ebben azonban ebő sorban része van a zsidó tanítóknak a kiknek áldásos
m?~~-ája kiér~em~lte nemcsak a hitközségek, de az egész ország
halaJat. Az 1gazi honszerelem, a lelkes haladás az emberszeret~t nem~s eszméit _valósággal beplántálják zsidó tanítóink
tan~lotk fo§~e~?~Y ~e,blebe .és ez időszerint már látjuk a ro ostam generaczw mtező saratban .a f~nyes eredményt. Azt hiszem,
hogy nem csalódom, h?gy a zsidó-Iskolák anyagi emelkedését,
azok szellemi haladásanak leh~t köszönni. Itt a fővárosban
legalább ezt lehet
Es én konstata'l om, h ogy ide,
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talni. « .A. zsidó községek, melyek támogatásban nem részesülnek ,
maholnap, fájdalom, ismert áldozatkészségük mellett em lesznek képesek iskolákat fenntartani.
Rabbiavatás. Az orsz. rabbiképző-intézeten az idén Dr.
Blumgrund N. és Scheiber Lajos tettek rabbivizsgálatot.
A vizsgáló tanárokon kívül a vizsgálóbizottság tagjai voltak
Dr. Kohn S. (elnök) és Dr. Kayserling M. Dr. Blumgrund
Naftálit az abonyi hitközség választotta meg rabbijává.
A bécsi antisemitizmus az utolsó választásoknál súlyos
vereséget szenveclett, mandatumainak harmadrészét (9) és szavazatainak majdnem felét vesztette el. Lueger Judapestjére fog
még jönni, hol a honfikeblek dobogva várják az egyetem környékén.
Victoria angol királyné felekezetünknek nagy jóakarója
volt. Zsidókat más uralkodók is kitüntetnek, de talán egyedül
áll az elhunyt nagyass7ony példája, ki Montefiore Mózest kifejezetten azért tűntette ki, mert »sanyargatott és üldözött hitfelei és a zsidó nép javán szakadatlanul fáradozott.« Az elismerés főkép azokra az érdemekre vonatkozik, melyeket :Montefiore a damaskusi vérvád alkalmából szerzett.
Jeruzsálem. A szent városban egyenetlenség folytán az
askenazok nagyobb része a község kebeléből kilépett és uj
községet alapított. A közvetlen ok egy botrányos családi eset.
Második okul a rabbi önkényes eljárását hozták fel. A rabbi
t. i. már 25 év óta a nevezett község főpásztora, de sohasem
választatott meg. Két év óta azonban nem munkaképes, részben öregkori gyengeség (80 éves), részben szemevilágának
elvesztése folytán. Községéről gondoskodni akarván, kiszemelte
u.tódját, ele községét egy szóval sem kérdezte, hogy beleegyeZik-e? E tett miatt a kedélyek olyan izgatottak lettek. hocry
a község széjjel ment.
"'
A boroszlói rabbiszeminárium, melynek, mint minden szeminá.riumnak, csak felső tanfolyama van, 27 hallgatóval bir.
Az ösztönelijak száma jelentékeny, az elsass-lotharingiai csász~ri min!sz_ter~um is ad ilyeneket. A tanterv ugyanaz, mint
mas rabb1kepzokben.
London zsidó lakossága magán kntatások szerint 110,000
lélekre rúg, melyek közül 60.000 a bevándorlott. A hivatalo.,;
statisztika a vallást nem veszi számításba.
Zsidó könyvtárt alapít a lembergi hitközség . .A. könyvtár
körül leginkább Buber Salamon neves magán tudós buzgólkodott és gazdag könyvtárának jelentékeny részét is oda aj&ndékozta, úgy hogy már a megnyitáskor 10,000 kötet >an egyiitt.
24 millió korona a missió czéljaira. Az angol \vesleyanusok
a század forduló emlékére a fenti összegből úlló abpot teremtettek meg. Ha nem zsidó térítés czéljaira használják, csak
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dicséretet érdemelnek. A zsitló mis~ió pénzét is .hasznosabban
értéh•sítenék: ba ~zegény kcresztcny?k an1ag1 és erkölcsi
t:ímocraUsára fordítanálc l1jz alkalomhol megJe~yezzük, ho"'y a
Kdeten a keresztény missiók élén számos lu•lyen zsidók ái tanak és a kereszténység, ügy mint az ókorban az újkorban is
jórészt zsidóknak köszöni térítési sikereit.
'
A florenczi •·abbiszeminárium egy palazzo ha költözik, melyet
rnost szerzett meg. A ke~és számú olasz zsidóság (50,000) nagy
áldozatokat hoz erre az mtézetre.
Jewish Encyclopiidia. Több mint két évi előkészület után,
mely idő alatt amerikai gyorsas<iggal folyt a munka, n apvilágot
hít a zsidóság encyclopiidüíjának első kötete. Á munkatársak
száma több mint 300, kik az ó- és újvilág kiváló tudósaiból
kerültek ki. Az egyik főmunkatárs Dr. Eaeher Vilmos, ki a
:Magyarországra Yonatkozó czikkekre is ki váló figyelmet fordított. A mű vezetése Dr. Singene van bízva, kitől az eszme
ered és a ki meg>alósításával Európában is fáTadozott. Á szerkesztő- bizottság elnöke Dr. Kohler K., ki a mü tudományos
oldalával buzgóan foglalkozik. Dr. Fnnk kiadó, ki irodalmi
vállalatok körül nagy tapasztalatokkal rendelkezik, e szempontból szenteli fig,relmét a nagy münek. Á szerkesztő-bizott
ságban ülnek Dr. Jastrow rabbi, az angol talmudi szótár
szerzője, fia Prof. Jastrow j un. s • mások. Magyarországon is
több munkatársuk van, kik közül csak Dr. Kayseriinget és
Dr. Goldzihert ellilítjük. Az encyclopadia 12 kötetből fog
állani, melyek igen terjedelmesek lesznek, mert leg:dább 8000
lapot fog tartalmazni. Az aláírók, ha egyszerre fizetik ki az
összeget, 50 dollárért kapj_ák, ha kötetenként, akkor 60 ért, azaz
5 dollárért egy-egy kötetet. A subscribensek az ebő kötetben
mint patrónusok lesznek felsorolva. A vállalatot Zadok Kahn,
A~ler H. országos tőrabbik s sok hírneves keresztény tudós
~mt . nagyfontosságú irodalmi alkotást, mely a ~sidóságot
targy1lagosan és tudományosan ismerteti a legmelecrehben
ajáulják. A költ~égek óriási méreteket öltenek és kivánatos,
hogy a mü létreJövetele nagyszámú aláírás által biztosíttassék.
Hemélhetőleg Magyarországon is többen fognak akadni kik az
encyclopiidiát meg fogják venni, hisz a magyar zsidóság 1's ismertetve lesz benne. A kiadó czég: Funk e t W a g n a Ils O om p.
P u b l is h e r s N e w- Y o r k L af a y e t t e p l a c e 30 honnan
prospectus és minden fel világosítás kapható és a ho'l a mií.

megrendelhető.

Zsidó katonatisztek. Az olasz hadseregnek az 50 000 zsidó

l~kosság l tábornokot, l ezredest, 8 őrnagy ot 43 'szúzadost
es 109 hadnagyot szolgáltat.

.

~orosz zsi~ó, statiszti~a.
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Le~is M., angol _Pénzkölcsönző, kit a londoni hitközség
f~gl~lk?~a~a illiatt ~gy 1zben k:beléből kizárt. vagyona nagyobbreszet J?telfony_ czel~k~·~ testalta. A. város és a jótékony egyletek mmt~gy bO m~llw koronát kapnak. Ilyen a zsidó Sbvlock
nem mulatp. el a p~n~t. inkább a szegényeknek hagyja.·
'
Rothsch1fd W. baro, Frankfurtban 73 éves korában merrbalt
llit~a j~mbor férfiu volt, ki szigoruan a zsidó mllástiirvé'nyek
szennt elt. 4z orthodox elveket nemcsak vallotta hanem me"'
is tartotta. Orökösei egy milliót adtak jótékony ~zéloha.
o
.. Dr. Schmiedl Ad~if, bécsi _rabbi, _testi és lelki frissesPgben unnepelte 80. szultltésnapJat. A Jeles szónokot és tudóst
számos részről nagy ovácziókban részesítették ·
Zsidó pénzügyminisztere van ismét Olaszországnak Wollemberg Leo személyeben, ki Németországból bevúndorolt szülőktől
származik.
Dr. Schapiro H. nagyhirii orvos-professzor, Pétervúrtt.
48 éves korában meghalt.
Segélyakczió. A galicziai zsidók évtizedek óta nyomorban
sínlődnek, a me ly a z osztrák kormány nlthén akczió1 folyt:ín
az el viselhetetlenségig fokozódott . .A B nai Brit b zsidó p(! bol.\ ok,
melyek Amerikán kivül Európában is sok ezer tagot számlálnak,. most bizottságat alakítottak, a mely kidolgozott terv s7.c rint
szándékozik a galicziai zsidók anyagi és szell em i emelését
~ereszt ül vinni. Á központi bizottság székhelye Bécs. de a tciT
es a pénz az emlitett páholyok tagjaitól származik. kik ad;lkozásra szólitják fel a hitrokonokat.
Kor·fu szigetéről a zsidó kereskedőket az antisemitizmus
lassanként kiszorította a keresztény kereskedők örömére. Asziget
kereskedelme azóta tökéletesen töukrcment és a keresztény
ker~skeclők is kivándoroltak. Még maradt egy pár szegény zsidó
a sz1geten, most ezeknek a nyakába varrj<ik az általános nyomort.
Sok Korfu van Európá ban, de az otrombn gyűlölet vak.
.
Zsidó és jezsuita. A Review o í' the \Y eek egyik írója. azt
~gyckszik bizonyítani, hogy a z~idók és a. jezsui~ák kö t~ na~,Y
1.. ~asonlós.ág. l\Iindkettő ragaszkodik ehe1hez. ~h~clkettot ~yu_ohk, Á zs1dók a gyülölet tekintetében ké~zck barnukor cserclm.
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seikn'íl beszámolnak, azt látjuk, hogy teve ~en:y_segu Ig~n ~ asos.
A. tagok száma körülbelül 300. J:- l l ev ota fennaHo egy~
sületet Wise :u. J. alapitotta,_ h a , ~ul t éybe~ meghalt, es
kinek sokoldalu és erélyes tevckenyseget az Evkonp behatoan
mélta tja.
'd· 1 k
,
isidó statisztika. l\Iagyarországon a zs1 o a ·ossag volt
1803: 127.816; 1s4o: 244,035; 185~: _252,2_66; 1860: :o7,?57,
1890: 725.000. - Galicziában a zs1dok szaroa a XIX. szazad
elE•jén köriÚbelül 125,000 volt. ma 800.000 körül van. A. különbség azonban az, hogy a_ ~agyar _zsid?sá~ osztrá~ és lengyel
bevándorlás által, a gahczJai ped1g tisztan belso szaporo~ás
által emelkedett. Hazáukban különben az összlakosság maJdnem époly arányban szaporodott. Csodálatos mértékben gyarapodtak a XIX. században az angol és a német nép. Olaszországban 40.915, Francziaországban Algírral együtt 170,000,
Angliában 150,000, Belgium és Hollandiában 100,000 zsidó
lakik. A világ legnagyobb zsidó községe a newyorki, melyet
4- 500.000-re becsülnek. Utána következik Varsó, hol az utolsó
népszámlálás szerint 213,67 8 zsidó él. Az egész zsidóság
1) -része Európában lakik, 7
8 millió.
5
Hitközségi ügykezelés. Barta Lajos a nagy kanizsai izr.
hitközség titkára egy » Hitközségi ügykezelés és az izr. felekezetre vonatkozó törvények és miniszteri rendeletek gyű jte
ménye« czírnű könyvre gyűjt előfiztőket, melyben az előttünk
levő előfizetési felhivás szerint »megtalálja felekezeti pártárnyalatra való tekintet nélkül az előljáró és hitközségi tisztviselő egyaránt mindazt, mire neki a hitközségi életben,
tisztének kellő betöltésében szüksége lehet; _ tájékozást, szakismere!et nye.rhet bel~le,_ k~ felekezeti ügyekkel foglalkozni,
az?k Iránt erdöklődru oha.]t; kézikönyvül használhatja
romden ügykezelési tisztviselő, vagy ki ily álláshoz a szi.ikséges
s~akk~zet t,éget ~~sajá~itani akarja.« Egy példány előfizetési ára
fuzve 6 korona, kotv_e 6 _korona 60 fillér, bolti ára nagyobb lesz.
A_ gazdag tartalma _es hezag~ótló munkát, melyet annak idején
reszletesen fogunk J~mertetn1, a legmelegbben ajánljuk.

A Magyar-Zsidó Szemle következő számait: 1890:
l,, 6.. ' 7:, Hl92:
· 4., sz er]<esz t"o.
, , 5; 7'. 8' ()·
· ' 18"~.
., o. 2. es
~;egunk Vlsszavasarol.Ja, vagy kic~;eréli.

TÁRSADALO~!.
TÁRSADALMI SZE11LE.

Elzrlich Mózes, a pesti Ohevra Kadisa elnöke. 73 éves
korában hirtelenül elhunyt. A jeles férfiú halála által a nerezett intézményt és az egész fővárosi zsidóságot sulyos >eszteség
érte. Tipikus magyar zsidó volt, magyar nemcsak külsejében
és nyelvében, hanem egyenes gondolkozásában, egyszerüségében
és nyiltságában. Szivjósága. és bőkezüsége messzire kiemelte
korunk számító és önző egyénei közül. Felekezetünk ügyei
iránt egész életén át lelkesen érdeklődött és a kongresszusnak
is tagja volt. Intézményeink és szegényeink a nemes férfiúban
bőkezű pártfogójukat siratják; bárha sokan akadnának. kik
nyomdokaiba lépnek a humanizmus és felekezetünk javára.
A. nemes férfiu végrendelete méltó életéhez, mert ebben majdnem egész vagyonát közezélokra hagyományozta, ugy rendel·
kezvén, hogy özvegye és a pesti izr. hitközség kezeljék birtokait,
melyek idővel teljesen az örökhagyó által kijelölt czélokra
lesznek felhasználandók. Az azonnal kifizetésre kerülö legatumok
48.000 koronát tesznek ki. Örök áldás a jámbor emlékére.

*
A zsidóság ellen két évtized előtt megindult, kisebbnagyobb vehementiával folytatott hajsza felekezetünket általában gyengítette, Oroszországban és Romániában pedig sulyos
válságba sodorta. Kegyetlen kormányrendeletek és a rendszeresen izgatott nép kitörései a nevezett orsz~ígokban a békés
polgárok százezreit zavarta ki fészkébőL A. zsidók üldözésekben gazdag történetében is példátlanul áll az, hogy ily nagy
tölllegek egyszene jussanak koldusbotra és vúljanak hnz:í.tlanokká. A rendkivüli nyomor a nyugat-eurrípai zsidóságot, a
MAGYAR·Zsmó SzE)!LE.

U:l01. III. Fezu.
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ki mnn:lk merülYe, nem képesek tobbe az egyre sulyosbocló
bajokon cg;íteni. A német zsidók tehát elhatározták, hogy
» Rilf~yerei~ der deutschen Jnden« ozim alatt önálló egyletet al:J.pítanak. az anyagi eszközök megszerzésére széleskörü
gyii.jtrst indítottak Az emberszeretet érclekében kivánatos,
hogy az üj egylet felYirágozzék, úgy hogy a nagy feladatnak,
melyet maga elé tii.zött. a szükséges mértékben felelhessen
meg. Az Isten áldása kisérje nemes munkájukat.

*
Dr. Xeubauer Adolf: nagyllirü hazánkfia, a franczia
~~kadémia tagja és volt oxfordi könyvtárnok, egy negyedév
előtt ünnepelte 70. születésnapját. A nagy tudományú férfiut,

kinek müvei egy egész kis könyvtárt tesznek ki, ki éles elméje
és sokoldalú tudása folytán a zsidó tudomány vezéralakjai
klizé tartozik. az angol zsidóságon kivii.l mindazok a körök
ünnepelték melyek az általa mívelt tudományszakok iránt
érdekllídnek. ~agyszámú tisztelői elhatározták, hogy a kimagasló tudós örömnapjának emlékére egy ünnepi iratot adnak
ki. Az ügyet báró Günsburg D. vette a kezébe és az irat
szerkesztésével dr. Büchler A., bécsi szemináriumi tanárt, az
ünnepelt férfiú unokaöcscsét bizta meg. Dr. N eu bauer folyóiratunk iránt mindenha meleg érdeklődést tanusított, azt
több dolgozatával diszítette és nagybeosü tanácsával megtisztelte. Kettősen örülünk tehát örömnapjának és szivből kivánjuk, hogy a ::\lindenható nagy munkatársunkat még sokáig tartsa
meg a tudomány üdvére és nagy számú tisztelője örömére.

~émet lapokban olvassuk, hogy Poroszországnak nincs
el.ég. középis~olai tanár~ és katonai orvosa. A gonclolkozók és
koltok hazáJában a nemet népnek a müvelődés iránti mély
hajlama iliellett emberhiány van két oly életpálya körében.
a hol - szerény mértékben bár - opes. 1s,
· h onores 1s
· t ere rn ·

l\fi okozta ezt az em berhiányt? Poroszország középiskolai és
egyetemi tanulóságának egytizede zsidó vallást1. Ezek között
már öröklött hajlamaiknál fogva aránytalanul sokan vannak
olyanok, kik éppen az orvosi vagy tanári pályát választanák.
Az orvosi pálya szabad foglalkozás lévén, nincs előttük elzárva,
csak meg van szorítva. EbMl az okból kevesebben lépnek reá.
mintha a boldogulás utja teljesen szabad lenne. A multban
a tanári pályára is elegen készültek, mert a porosz állam
szívesen alkalmazta őket a 70-es évek végéig, a midőn mesterséges izgatások a közvéleményt a zsidóság ellen hangolták.
A porosz kormány ez időtől fogva szükkeblübb lett. Bár a
városok, nevezetesen Berlin, megmaradt régi liberális gyakorlata mellett, a zsidó tanulók kénytelenek voltak a megváltozott
helyzettel számolni és szabadabb tájakra menekültek. Jelenleg
a poroszok onnan vesznek tanárokat, a hol találnak, de nem
találnak eleget. Ugyanez a jelenség már évek előtt mutatkozott
Ausztriában. A tanulságok, melyek ezekből a tényekből folynak, nem szarulnak bővebb magyarázatra. A_ német birodalomban körülbelül 60 középiskolai tanár tartozik felekezetünkhöz.
Népiskolai tanítók is tekintélyes számban vannak.

*
Fájdalmasan ismert tény, hogy nincs felekezet, a mely
tudományáért oly keveset tenne, mint a mienk. Nem boosütkozunk ez alkalommal a dolog érdemébe, nem kutatjuk e szomorú jelenség okait, nem mérlegeljük következm ényeit. osak
a tényt konstatáljuk. A bécsi zsidóság, melyet köreinkben ok
nélkül kicsinyelnek, tudatára ébredt annak, hogy a zsidóság
tudományának negligálásával a legmélyebb sebet vágja saját
testén és ezen a visszás állapoton részben segíteni kiván. Sokan
egy történelmi bizottság szerYezésének eszméjét pendítették
meg. Miután saját erejükből rabbiképzőt állítottak fel és meg
alapították a zsidó muzeumot, nincs kétség benne, hogy a
kezdet nehézségein túlesve, az új eszmét is mr,g fogják valósítani. Nálunk az irodalmi társulat vállalkozott a szóban forgó
feladat megvalósítására; a közönség érdeklődése, ha a pártoás ból ítélünk, nem elég nagy.
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Az utóbbi lH'tekben ismét sokat beszéltek a »rnthéu
ukczió«-ról. Bennünket e helyen az ügy egy ;seppet sem érdekelne, ha mesterséges módon nem k~vertek volna bele a
»kazarokat«. Most azt olvastuk, hogy baJ :an, hogy az akcziót
nyugodtabb mederbe kell terelni. N~m tudjuk, hogy mi t_örtént,
azt se tudjuk hogy mi fog történm, de azt az egyet b1ztosan
tudjuk, hogy fiasco esetén ismét a kazarokon fognak egyet
ütni. Ez már a mííveltvilág sora.

TUD0!1ÁNY.
OBAD.J.A, JÓNA, MIOHA ÉS NACHUM
PRÓFÉTÁK KÖXYVEINEK ARAB FORDÍT ÁSA
NÉVTELEN SZERZŐTŐL.

*
A német zsidóság az utolsó években óriási t evékenységet
fejt ki, hogy magát ellenségei ellen megvédje ~s hogy minden
társadalmi bajon enyhitsen. Az előbbihez tartozik az a törekvés,
hogy a szarvezetlen felekezet számára oly organumot teremtsen,
a mely az összes erőket egyesitse. Az utóbbi téren, a mely
kizárólag a zsidók belügye, jelentékeny intézeteket alkottak
Az utolsó egy zsidó munkástelep W eissenseeban (Berlin mellett),
mely czélra magánosok adományain kivül a .J ewisch Oolonisation Association 15.000 márka olcsó kölcsönt adott. Az épülöfélben levő telepen több mühely lesz és czélja a >ándorkoldulás
megszüntetése. A németek cselekszenek, mi beszélünk.
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!Y"nSS Nn•Sv o;p; '•ili ,r;,,p Í'11J)~r;, ~~NSN '0 (•j•o; r~SNvSN ~- "!:;..•
jNUN j.:lSp (' nop .3 : N1j n:N Ni"ll~ .:lNTMNSN 'O j•iSj;j ··J~ Ni1!"! .2
n~Sp '0 S·NI' N• ,,o,sj j;Non-:NSN 'O ~~ N' s~jSN jNil1 '0 j::NO N'
Svjn SNJ)jN jN1 ;o:SN s.-,~ :..r;,~t~n n;:J jN .4 : j'iNSN ·SN c• ., .. ,n, p
y1:.-S i'SN 1Nj jN 1S .5 : nSSN SNp ji1MN on
p j0J.'
j'ON~P jN 1S iN on1o:J lpio• jN:l o•SN n~:l::l:N ~·:l S•SSN pnN; 1N
,,,,b ~':ll 1\tiJ.' 1NS1N 1~t~,;o ~·:l .6 c• : S:.-j 1p~· jN:l o•SN j'SN 1Nj
j'SJ.' ,,,p, jl:::J ,,,,J.' ":oN:N S:l ,,,., .. N ~:mSN •SN o•SN .7 : n•·1.:'i-:
·o o•SN .8 : n•~ l"~n o•S jMl1 ~po pSj;j• j~Nllt: jN:NSo 7~N:N
:··~.iSN (' ~Nn~N1 01iN 1S.:l i~ N~:mSN 1'::lN .iSSN S~o~ ' jN~;SN ,,,
S~j j~ jNO;NSN llt.:p;• SjNS r~·,; N' jl1"'~N~j l"';,•i;•; .9 : 11!'3.' S.:lj f'•
•SN v:op;m h•;jSN i't::Jn .:l11'3.'' TjN ·ü ."T.·ü ~~ .1o : S~o~npS~o~ ji: lt:'.l.'
(

i~ ~:Ni:lSN

1

: ·.i1SN
1
)

A M.-Zs. Sz. 1897. évfolyamában adta ki Klein D. a Codex
Huntington 206. al apján Jóél és Arnosz könyvének fordítását. Én
folytatólagosan Obadja, Jóna, Micha és Nachum fordítását bocsátom
közre. A szöveg közlése előtt e helyen csak röviden akarok rámutatni
a fordító néhány grammatikai sajátságára. A VII. alakot használja
az I. pass. helyett ; a tertiae 1 és • igéknél az N és • következetesség
nélkül n n alkalmazva; az ace. N végzete nagyré;zt hiányzik. Yulgarismusai: lt''N, •i:, !"!1":1N, ,.1N1 stb. A verb. finit. ace. abr. gyanánt
igen gyakran egy másik conjugatio infinitivusát veszi maga me\lé
(Ob. 4. és l I. ; Thiicha 6. 13.). - •) E Hzót használja Szaadja is ••:,:
fordítására: Jes. 57. 9. T'"~ •nSt:!n1: 1),': •SN j)l'O.:l cn•SN rSc·w
pn-:c ,J). - 8 ) Cod. ::linSS. - ') Cod nop. Szaadjánál j111 fordítt'tsftra
:inp található. V. ö. Deut. 17. 12. és 18. 22. - •) •;•,,,. után a codexben j~ következik ; a fölötte lév<í vonlis törlést jelent. - •) Y. ii. Szaatljn
fordításút. Jes. 17. 6. - ') Cod. ~NMl:N'.
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oi;icn sS, c• i1'n•Sü SpS p· .. ~Ss p"'o~ •Sv ~pn sS~ .14 : ;,ov n 01• •o
ns~~· N~~ t::~sss S:: ·Sv ::•-:p i1SSs 01' jN .15 : fliWSN 01 1 1!:1 :"l'i''i!tl
S::l ·Sv cn:J"'t:' s~:: jND .lG : jONi •o c• VliM jMNDN:J~ 1' s~ll·
: 1:s;, s~ oi1:s:J l"''ll'i 1Jh:J•l i:JiW'i s~'Ni :::.:m:.:S:.: S;, 1:Ji!tl' 'Oij'
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n•:: 1",s, ::·,,SS:.: SM~ ~o,, n•:: S:'Tsi "'Nh:.: Sn~ ::1pv• .Sns i'll'l .1s
Ji':l s.,:.:S -·"'!t' p;,• sS1 o,,S:JN'i o,,,o iS))li!tl'i c•wp?:.: o:.:p~ 1ll!t'
Ss p·n c• Oi"'siSs iS:: üw1 .19 : ::~Nj i'~SNliSN :li jN? i!t'll
c•~os ,s, 1h"' 11 t:Nlt:JSo iS:J v~ (8 ,,,eSNi ittlll S:Jl ( ' v~ [flS::pS:.:
·:::S c• S•;:oSs s"l:'T ,;;,sl, .2o : iV?J iS:: v~ i'~'j:J iS::, i,,~w iS :J,
·o ':'T •rSs oS!t'l~' fl1Sl1 j,o~ll ÍM •'?:.: j":Nv:;,Ss iS:: m •"lS:.: "'bN
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il~s C" o;p .2 : sS•sp •Ms p m1• •S:.: :'TSSs ::s~j jN:li .l
c~n·S:: j1~'0M"'N ip iND N:-t•Ss 'iN:i ''i:l:JSN ;;•-:pS:.: :"11:•: ·Ss

:.,. r:

21.5

i lll C' 1D' •SN ~inJNl :-tSSs ,,. p 1~ 010"'~ •SN •i:I)•S .1:1• t::Npc .3
cno~~ •SN 0:"1))~ 'l'' N:-t•o 'iinJNl l'ol:-t/1"'lN N~J,'Nl c;c-~SN :i'Nl ii;·:;c
: ;,SSN .,. ": i~
c· ~'1;, jNC c· jS ii'i:l o1M).'l (' .,,, M,:l Sn~ ·il~ Ss ii"'~s n~c:;
: :-t:-tll •Sv Y's:-tSs Snb .;;:v~o~ ·i:~SN •:; ScvnM ip iihS~o~
·o o•tov ~::N:v jN:Jl "'n:JSN •SN fl~·tov n·" ~o~pSs ;,SSN, .4
S:J (' lj1ll1 j'MNS'~SN c• lltljl .5 : :JN~l):NSS c• no::n;N ;;;·:;eSs, ~n~Ss
"'n::Ss .'SN h:·ooSs •o •nSN nsS~o~Ss 1pSs 1 ,,,,:v~ ·~~o~ c:;;~ 1i;N'
O"'i oipno .6 : n::o:s1 ip,, fl:·ooSs "'ill ·~N "'in;N ;,;~·1 Ci1:V :.::·S
s:S c• ~~S· SvSo i:-tsSN ·SN c• ViN o1p n::o:~ ,ss~ :-tS S~o~p1 .. :,~s~-~
: iS,,: :.:S, i::c:: ;,sSNSN
:.:;,S~, i~ pn~V• n~Vvn• 1p1 (10 o•:-t •S::n io p.i!t'' S:n,, ::~
: 1:i1• li!t'))M' '1001 ~5i 1 s~SNl "'CO 1;,1 (" i'!.:'):
i~ :J:JO~ ~.,v:1 ;;:v"'p iti~: •nM 1SNJ.'n ;,p•o1S S;-:SN ~Ssp_; .7
1Sspo .s :-t:l' •Sv ;;l.',pS~ n~pn fll.'"'i' (12 ;n~~o N::: nSii ;;•S::SN ,,.,,,
j~1 jMJ)N;ll ('' !t''N s::: ,,Sn ;;•S::Ss :"1'1,1 jO :l:JO:l jNSs s:S ·:::N 1.1~
S;, :.::N c.1S S:-:1,o .9 : n;s iiS•::p ~s j~l (" iiS:l rs j~ l Ji:N j' N
: o::•Ss1 'in::SN pSj •"!Ss '!t'N!l N:s sr;,oSs :-tsSs i1SS~o~ i~, (" s-:~o~-~v
,~s:v jsS N:))~ ,,s~v !t''N 1:-t~ 1SNp1 o•bl.' v:o cshs 1~1o1 .1o
1SNp1 .11 : 1S'1:: 0:"1"l:JjN ;,;NS ;,SSs .,, j':l jC ~"'ll:~ ;,;s •cN:sSs
·~n N"ll:-1 N~ SlNS s'5v -:n::Ss Ni:"!' '/1i1 T~N 'D s~J,·: t:rs ii1S
Ö•Ss •Ss •:1pSs1 ;;;•ooSs i~ •:1Scns o,, S SNpo .12 ~~vnc1 "''NO
c•to;;Ss 9lls))SN N"l,, •:J:Jo:: "!N oS:.:v :.::s jND t::J•Sv ~;;:SN Ni:-t' ·nM
jsS 1-:ip• oS1 o::•S~o~ •Ss h:•ooSN ;,', os;S:.: 1SNnMN~ .13 : c:•SJ-•
: o:-t•Sv ~~J;l'l~l "l'NO jN:l ~n::S:.:
: •:v~Ss •o iOÍll :"1"''C:::li"' l1i"'it'1
s "l;, oo: ::::o:: iS;,: ~o~S :-tS':ls N' 1Ssp1 ;,SSs ·Ss 1Vi1 .14
: Mi"'N s~:: íí?~:v 5, s• n:s ,:sS ~,:: Ci ~o~:•Sv Sv;n sS, S;.. S~o~
: ;,~Jl i~ "'n::Ss ; pil "'n::Ss •SN :-11pSs1 i1:l' 1Scm .15
: [;,:sl':-t •:v·J
:-tSS n•N::"t lM:J"ll ;,SSs ~~ o•b:v v:o os:~o~Ss l))iDD .16
1

gyakrabban előforduló és használatosabb szó: N"litSN,
melyet egyébiránt a fordító is használ. - ') Cod. ,iiNS:J:J. 3
). Hebraismus. •) Cod:. :"'i. - •) Hebraismus. _ ') v. ö. Fragment
emer arab. Pentateuch-Ubersetzung ed. I. Hirsch (Leipzig, 1900.).
Num .. 21. l.; 34. 4. , a hol a héber :lJ; = dél, igy van fordítva ,"iS:Ji:l.
Goldz1her. - ') Cod. pv~; a p fölött vonás van, mely azt jelen{i,
hogy törlendő. - •) Cod. kétszer: S:-toSsl S:-toS:-:1. _ •) v. ö. Abul
Valid, Usul s. v. "llcSs jli jl:l' ~'llp S•n : ~~sn S•:.:oSsl S•ll Ss:: ,,,,
iSi:: ·~o ,,, s:i:)) ;,·Sv 'llin• ·'1Ss jl'oi:J~S Ssp•1 ;;..:.:noSN ~: •.,10 SN
nS :"1li'iPN rmSs jl.' :"1J.m~S Sn nl:!,;,:: •:1•:.:. _ 10) s· ,
_
") J
L
es. ,26 . 1. - a) Cod . j'li,J~;I'ol.
_ l ") "li:l . d .. ll. ..2. 8.
tesen ep helyett van.
"' 1 mm enutt kovetkeze1

)
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1

;t

:

-~•;

, .. i;Ni

1
') É. E. 8. 14. - •) Num. 24. 11. - ') Cod. ;,-;p. ) Cod •o•. ') E szó nem felel meg az eredeti :"1:ll!'ii-nak ; nem tudom, mi lehet az
alapja e fordításnak. - •) Cod. l'!t':i. - 7) Cod. i:ll:1. - 8) Cod. 1~'iN.
') Coü. ~~S·SvSo. Ezék. 27. 29. - ") Dán. 6. 4. - ") Cod. 1n·t!:;.
13
) Vulgarismus; összevont
alak •t:• 'N-ből. - ") Ugy látszik a
párhuzamosság kedvéért fordítja j:l"'N ;,~-t j-S: i'N j~1->al; mert
a szövegnek inkább iiS:J N~l felelne meg. - ") so;s·:~· sSJ"' helyett.
1
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') A codexben ;.,??s a sor fölött van. - ') Cod. ·nN-Nili. ') Cod. "').'. - 'J Cod. ~·J;::. A fordító kérdésnek vette ~ mondatot.
- •) Cod. •;•t;•~l"\i1N. - •) V. ö targ. ~101 N~· ·? "'1ii0 "'1MO. ;) A ~~:~-nak megfele~öen. javítható volna i~~tl-ra; de megtartandó·
nak velem a codex szoveget, mert ez is ad értelmet. _ •) /"l"'iii;N
szúhan a ; a sor fölött van beékel ve. - ') Cod. N:'1l"\NjN~I"It:':l.:l ;
a perzsa jN~I"I_IP~-bó_L -::- ") Cou. •n•?:.:. _ ") "iOii-et ''i-nel csak
e szerzó forchtJa; bar tolJ b helyen az általánosabb L;,'"' l ót · l ..
·l"
u C d
L
L
7_.- SZ
lS l aSz
na .Ja. ) o . ":OW;N. - 18 ) Cod. Ni;7Ni,"i.:l _ " ) ...... ,. ,..., h
,.) CuJ. ~:~w. _ "J Coel. "iN'"")
· L . ~~. N , ~ ,
elyett.
- . Cod. :'1N7JN'. - ' 8 ) Cod. NN~1-

.I ii:·~
li1N Ol"\1' jNtll ~~ 'l'l!P,ii:?N 1'T:l'~ ''N jN:J •"!?N r1??N ::lNtcj .l
N' 1v~oN .2 : oS!Pl"i' •?:v1 j1"'~1P ·?v N'S;n .,?s n1w is~ ~:1·pm·

O:J'?)..' ,iN?N?N .:l'i?N j1:l' N'il:'1 N:'11,~1 j'"'N N' '.l::N 0:'1•1,~.1 :1J;l:'
j~ )•sj n??N N11:'1 jN'.:! .3 : :'10ip ?::•,, ~~ j'~SNVSN :- Ni:'1Nt;'
:'1i1ii/"l ?N.Jl?N ~1'il"l~ .4 : j""N?N ( 10 OpN~p •?v 01i'i -,n;•j m:::1-:

·~ :i.J~:~?N N'I)N?N ?i'1~1 "'NhN ?::lp p VI:!P?N:: pt:•:i )l"'':'N'
.:llpV' :l.:lO jN:J ~~ "'bN?N N'N~j.J1 ,,"!r! S;, .:l1p:i-" c•j :::c~ .5 : -,n~?s
') Cod. ,,?·S~;v. - ') Cod. :"ll"I0/"1. - •) Cotl. ,'i?~ ; a ~ és ~
fölcserélése igen gyakori a zsidó-arah kéziratokban. - •) Y. ö. LXX.
s I. E. :
iN nz,·?i C'it11N "i"'~O •r:::n. - •) Cod. :~- - ') Jes.
51. 20. - ') Ezék. 31. 15. - •) Cod. •·?~·: a második • mater lectioni~.
- ') Cod. i'l1~- - 1• ) V. ö. Szaadja fordítását: Deut. 32. 13. : .Te~.
58. 14.: 18. zs. 34.; Jób n. 8.
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"M'.::t:' ~''JNi:' .G :!:~It""" o•SN (' :111:-t' N'N~j :l::l01 pi~IV Ü'~N
:-t.:•:Nl ;i1,'1MNJii .11:-tiSN ·~N ;lN1 c·:;SN 01·'~ N':ir:lSN llpNS:S
-N:I:>N: <' 1p·n• N.,Ss~'lN ~,, 1-::~n: N.,nN·.,:~,;~ S:1 _.7 : N,,~Nosos
'1':N~ tm ·SN1 11)i'.::l ,,.,s~SN Svl r~ jNS :-tt!!ii1 sli,N N:'l:Nm.N ,,,
L,dll.;
... ~ _.., ...1,.. c.,..
c.,..,.,s
·s·.,~~1
, .,
, .. ,,.d
1-.
, ::l1So~ ··oN ~1S1N1 :l1J.N
L· :-t"li1 L'~V .8 1l!h

jiC,~; , 1,1 .1~; 1 :: Ni1/1NY':. jNS .9 : ON~'J~N 11NJ: 1m pm.N1 '1N liNJ::l
s::; liJ ·~ 1-..:Jjn .N~ .10 : oS!.!!1i' •Ss '1.)1p (' SNn~.:J 11;11 i111i1' •SN
iioSNl N' o:S 'iÜ .ll : .:Js·nSN •o (' ,,ÍI.'l/111 i1'i!:lliS n•.:J •o 1::1:l/1 sC,
. .,,.,.,
,., •. .., ...... , L~s:-t n•::l ::l'1: •1 ;s~ iio~Nl l"'jn o~ 'ijS.N 1'il/1 i'~tv
1 ~ 1' 1 \.1--·- ~ -~' l i
t

l

l

...

: :1•.:J))1 i11~ii ~iil.'l üi:l.N 11i1~V
!"'.
T: •.•
i:: sS::Ss .,,,;N 1p1 r;·o iio'?Nl N' 1'l li~::ll.'lN 11:, jN.:J .12
t;•·:C, ."ioi:>Nl N' S•jSC, :l:l1'-'SN (• )N-ON .13 : ü~tv1i' SNn~ ·~N :-t~~N
i'~~.,, jS"lS .u : ·ts t:l1·) 11l1 TO jN~ )1'll ~N~ :i~j~N ~~~ ':-t ;~ N'
: M·~n -bN
liN~p:NS :l'i:lN SiN:~.) m ."iiiiNl~ <• N'N1,,~N
t' c·;;St:~ ,1;n•1 SJ'1o N'N'1,, O'i1~!.!!1 •;v~~N jl.'l )N-oN o1m 1iOO
0
(' : ::li:l.N 11.'l:l •S :-t'i111 ,.,, ~iil.'l :li:lNS 11001 (• :-t•ry?rp iM.N
::l'lN1 <'' c:s,,~. ·SN :1tv-:l.'l iioSsl N' M,N,~s Tsv .:J'lN N:.• .N, .i5
;sS Mo:SN: jl:n: '))D1N1 jSNS, 1NS1N ·~v 'll1 •on:N .16 : ibN •Np1
•

,,c,",c, ('

: jJ~ 1~l:N 1p

i11i1 oN :1SSN <·n .. ,p ,,-ltP c,,, :lip:v· <' c,,,.N r~ wY~ c,,p:: S;; .7
: ,,C"N :i))NiO )).:!•'1 "''NO t::•p.iül.'lSN ~·~ 1;cn• •;;~,: c:·SN i1S•.N::~· ,,;N;
jl.'l pvC,.:n :1M •'ln ~~ ;sSs ;,~.c,N o~sp• ·::~·~· ;s: oo:NSs.: .s
:

: oop· N:S1pn ,,,.,nC, ·~ S'n• ~·: ~,,, •:vw cop N:1.:J:1; .:~m SNp' 1p1
;b ~Jil.'l '1lt' i1:1.'l il.'l.NSN1 1:1"Tlt' 1i1 Nl.'l.l.N1 1'N1 Ni1'0 j1hN 1mw;
.
: 1:1w 1~"1: m.:Jo
i'r.JSNJ;SN :· p1l '!:l iiv·pSN: ~.:Jn ·p~l.'l jS j1:l' ~o~C, jS"l~ .5
: nNC,)jC,N Oi1:1.'l Sii' NS •SiN:-tS pJ:n• ~o~C, pJ:n• Nl.'l Sii~ ,5;M Ne, .6
') V. ö. targ. i1'11i1' l"i'::l1 i~n N:l':-11 ; v. ö. még a LXX. és Pes.,
hol súnt~n l'1Ntcn van l'l11.'l::l helyett. - ') Cod. 1;,iM'. _ ') .A collexben a :l sor fölött van beékelve. - ') V. ö. iarg. és LXX., a hol
súntén töbhes számban van az ige. - •) Cod. J.Ni:l.N. _ •) v. ö. targ.
- ') Coel. ))iOp;.NC,. - ') l. Kir. 9. 16.- ') l•;x. 18. 2._ '0) Jer. 15. 18.
_ •:) Ne~ r_o~dít a .. hangjelnek mogfeleWen. _ ,.l l'1N-t folzaaclja is
e szoval lonlitJA,~ v. o. ,Jób. 4. ~- , 53. zs. 5 stb.; v. ö. még .Ahul Valid
Usul, 8. v. rs : s~ ;"1'!:) S•p. - 13) Cotl. ,,~~ -N. - U) Cou. o:;.:J~·.

:i~nt,~C,N .,,,-~ '"N;N~t:N~ r~·NjSN

(' o•S1 (' : .111011 C,,~liN~ ji"')) •: ~.-,", 0-'-'NSN: C,~r;,.,s; ,,-.:~·
(' j .Ni1c, :l1W :i~oC, jNS ,,,,~r; '::lllV M"':ll,-'1 '1-::n.N r:l1 s1~i1.N i'' p·!:)
jOJ,1 'i10 Nn;l.'l hi'i:l' )):0N11.'l 'O ::lNf'i::JSN '!:l 'i11 C,1))~::1 ~,~~1 '11.:N p·~
7
(
: 1))11.:1.') 'J1j .Ni1ji.'J1 (6 : ,, •• '";
j1'1~Nn .N,,C,N!:liON •S:v jl.'l Ni1SNS1 M'.J ji.: j11~~ •., '::lJ!~t~ •o; .9
Ni1;.N C,)N jl.'l :,pl.'lSN N"li1 o·C, jN 1:.r.:N1 1r.:1p .10 : 1::lNS.N •C,N •);,:
0
8
{
: j'~NI.'l ( j•jr;; i''j';i'tl iid;n
~~~N 1ll"'l.'l; i11.: i1Siir.J1 ('" n~:r.J; nC,C,p •;C,C,p s:m ;r.: l'"'r;; ,;r~"
.1oo; :"i: 1p jN-' .:~"l:SN1 n•iSN:l ·•Nt::SN SliSN N"l,, jN 1S .n
: -'liW N"li1 ''ll ·~;nr.J -:,;c,N jN.J1 "':or.JC,N, ·r;jC,s.J TC,V •:;N m:
NJI'r.Jj t:mS))lN1 '"'W' ii~p: vr.:)N vr.:) jnS~l::l .:J1Pll' SN -w;;N ·wn .12
1Vll .13 : os;S.N ii'1Ji:l jl.'l jl.'1/1 ,"i;::l'1 i001 •o l.l'~pSN: i1-ll::l o;J Sii~
i:i11.'l.N1p Oi1:lSI.'l i.Nl1 i1'0 Ü"'j1 .JN::l ·~ 1i.Nl1 1"'liiN i:i1~N1p •JJil.'lS.N
: Oi1'i'1ll ·o rr:Ss~·SN ,.,

.u
n:~SN "'': 1:v c:,,tv·~ ·~:v NS.:JSN •S))N!:l1 (" C,~C,N '~J11.'l N' .l
C,;pnSN jii111tv' .2 : ,,, SvoS Oi11' •o ;;-.,p (" 11l1~ "lN Nm~vo•
: ;;nSii:1 "'~Nc,N, ,,C,l;r.J, c,l,c,N 11.'lw~·, ,c,r.Jn•1 SrN:~SN 1:1nw•1 ~o~m.:Jll~·~
.,,N NS.:J~N i'Íi'~t~))SN .1"1:1 ''ll "'J'11.'l N:N N,, i1S~N SNp ,,, ,~,, .3
np1 i1:NC, NJ)Nl:n·N 1i'Ol"l NS1 o:ps:)).N Oii j'-' 1~'ll1 jN (" O:l.l:l~' oS
:·n: :nn:•1 ·vwS~o~ "'))N~t~SN o:•C,v ))!:li' pm1SN jS"l •o .4 : o:•Sv N~:Ss

~Hl

.III

,.,sp,

·osSN STN:I.'l s-:r;N N'1 .:J1Pll' SN so;- N' jNSN 1lii:ON
.1
·;:,;r"C,N •5nr"1 ::l.NillSN 'll!:l •:O,N.J .2 : o:nC,N h!:l"'lll.'l :ll' i::l''~' o•SN
1S:s •"1SN1 .3 : Oi11;.N~J) •C,v jr; o;;l.'lnC,1 C,,•S.v ir; ON;"N 11Sl p:.NJ
•o tcO::l' Nl.'l:l 1iOO::l1 0:-ti.:.Nb)) 1~01 Ci1'C,ll jl.'l Ci1'1C,) ,;C,o1 ':l.))~' onS
•SN \" ;j ill' "l•;•n .4 : C,)ir.:SN Ssp·1 sSpr.JSN i001 •o onC,C,N:1 "'1pSN
m.Jp Nr.:: np1Ss ic,, •o Oi1.lll (" i1nl.'ln, "'110'1 c,,:l'l' NC,; j'l.'lSNvSs .Ji
·:~·wC, <";•S:.r.JSN N'::l.l.NSN •Sv j'l.'lSsvSs :l"' Ssp ,,, .5 : Oi1S•sr.:t.:•
tmS1;, •SN ('" i1SN.:J C,~·)• ~o~C, •"1SN1 :ir.JsSo 11N;•1 Ci1;N:O.N.:J pvos'?SN
cSbn1 ;;i::Ss jl.'l o:•S:v C,·C,C,s
lc,;c, .6 :
:-t•Sv jiiv•
pnr,o•o .7 : iNi1hN Oi1 1C,)) oSb·; .N'.:J;N.,.N •C,)) Ol.'l!t''?N ::l'J/11 c:·);nSN ji:
.J•)r" .,.c, "lN Oi1S: :l"'N~t~S.N •S:v ,c,l;t!l'1 rr.:j;r;C,N 1C,)j•, .N•.J;.NS.N "l·;·n

o:;·C,~

·~·

~r.:nSr.:Ss

') Cod .... C,p j~::l .NI.'l'O S1p~ C,i1, mely nem ad semmi értelmet.
•) /1'11;, körülil·ása az antropomorphistikus n1•-nak ; a l'1 gyakran
van zsiüó~arab kéziratokban ;; helyett. - •) Jes. :30. 3~. - ') Coel. •S1.
- ') Cod. lNi1~- - 'J Jer. 2. 21. - ') Czeph. 3. 18. - ') V. ö. l. K
o·~.:JM1 O'"''ll 11.::; C,;m. _ •) cou. j•sr;. - ••1 I. Kir. 2. s._--:- ") .Jób
6. 25. ") Cou. 1::lill'. ") i1/1l;iii az antropomorph1shkn ~ ;·;~
helyett. - ") Cod. r'b~SN. - ") ~=' 'f'i' .NS.
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j~1 ,,ss.~ .i~:J; ~~ .'iipSN l·~ n;; s~~: XlN pS1 .8 : ;·r~SNvSN :J'i

·~":ON .9 : nn•::j:J b'1 n~-j:J :Jlplr ';IN -;j·S :;,.,;jSx i~l o:mC,N
o;n~x rn"N:J N' "CN SN N":~N N'1 .::11pv; SN Ntm;~' hi.:J:SN ,,,,, jNSN
oSt:'1"' -~.$)!1 N ~iSN:J j1'~ -~Nj) N' .10 : j1"'t:l)i' r~·pnc~SN S::n
N,iN':llN1 j1il!',' j~MSN:J N:"ll"I~'N1 jl~:lii' 'l!'~SN.:J X:"1N01'1 .ll : '11j',N.:J
·;: r~,N~·SN :.1'1 o·SN NS·Np (' j1S:ii· r~SNJi'N :l, ·Sv, p~j;• .'i~OSN:
,-,-;,., Spn r- ~ t;;,.,nj i~ iS1S .12 c•: .i~S:J N;•Sv •jn o•S x;;o 01
: N·vc•SN SNp'1 c•: ~·~~ "'ll' n•:JSN S:1j1 lipNS:l '1'liM oS~t~,, 1
.l V

·;: C' :.,-~ r~SN~''N :l- •'1':J S:Jj .,.~, jN~lSN

-=x '!:l

j1:l'1 .l
p··o•1 .2 : :l1~'t:•SN ,,.c,N p~nS•1 (• ':lN1'1SN ~~ m i.'!:ll"l'1~1 SN:ljSN ON'l
,.,·: .,N, i'~SN?'N :J" S:Jj. ''N ,~·~; 'Mn 1SN)il'1 j1S1p'1 j''1'Í"1:l :lNliiN
j-.;n p ·~ ;~ jN':l , S:o •o j':lo;, n:lnN'i~ ~~ c• NJ'1!t1'1' 'Mii :J1Pi.'' nNSN
:J1Jit:' j':J o;n•1 .3 : oStt~1'1' ;r.; j,_,, j'~SxvSN .::1'1 .:JNto-'1 .'iJi''1~t~SN
0:-tllN.:J•m j:OS on:1•o pr:::n·1 '1Ji:lSN ·~N j''1'Í"1:J :lNlnNS (' /~1'1 '''1'Í"1:J
: .i~ns~ N:.·.N pl',jS~·ll' NS1 ~·o :llii ''N :llii s~n· NS (8 MN:lpNJ~s
:.1'1 N;: jNS SpSp o•S1 nn;•n nnn1 M;oj nnn '1MN1 S.:: 1oSj•1 .4
CON:l iMN1 S: ,-·o• :J1))tt~SN v·~j jNS .5 : lS'i:l :llON:J r~SNJiSN
SNp jN~lSN jS'i •o .6 : Nl:-tNSN coN: ~·o; '1:-t'1SN1 N'1:lN ;m1 n'11:ll.'~
: N~n·S:N •nSN1 .'i•n1:r:SN (• '1!t'MN1 .'iJi~N:JSx '11t1MN j'~SNj)SN :.1'1
j'O':lNl!SN :; jSr.;•, o·bv ::n':l .'ipxo;~',x, .'i~p:JS .'ivr.;x:JSx ',j)jN1 .7
7•Sni __,,ll Si~l',j N' n;x1 .8 : ·n1SN •Sx1 jNSN ~~ j1'll ',:lj •o on·Sv
v~: ,,,,~r;, .,~·,pSN .'i;lOSoSN .'i•NJ ·~ N,, , , •nNn TSN jl'll v~j
j":Ji~ CN j'O o·S jSI',j '"'MN N:•Sjn •.:JSjn N'i N~S jNSx .9 : oSw~-·
N' '!:lPN1 _•i:jl',j;N .10 ('• : .'i1SN1SN:.1 pSlOSN l:l inwx ip .,.,n iN:J;N
~o •;:on1 n;·,l',jSN ~~ 1j,...:, np1 ~;, 1p jNS Now:SN Sn~ ?::.: ~·~j
;r;, rl',j'NJiSN :l" l'!:i' Oh 'liS.;nn Oh S:JN:l ''N rjm N'1M~SN
-:::;m O:lll'1M rS·NpSN ;·-·n;:. :l1j)W T'V 1}'1',j1"JjN ip jNSN, .ll : iNiJIN
(" )11',j:"10' cS, r·~SNvSN :l"' -N:JjN ,,~,)!· cS o,,, .12 : Nll'VI'i p·~ '!:::

?

. . ') A codexb~n a ~argón 1ilii0' van. _ ') A margón a könyv
f~l~t _Jelzd mas~.órar ~egJegyzés: ~!:::OM 'liM található. _ •) l'11~:J fordrtasara SzaadJanál

1 L
p . ev. 26. 30., Jes.
15. 2., 36. 7. stb. - ') V. ö~ Szaadja ford. Jes. 2. 2., hol N~n~ van.
•) Szaadjánál: )INO''N •1 ~ N'lC1. - ')V ö S d' f d' •
1.:7
• • zaa Ja or rtasát Jes. 2. 3.
Nl 71'. - ') A codexben -l::l1'1 sz6ban a m · d'k
aso . 1 •• ',.
a sor f''J"tt
0
beékel ve ; Szaadjánál b)l'1 van. _ ') Sza ad..
o van
cod. T"iN::J;p~S. - •) Egy marginális jegyzet~:n~~: . ~ JN;r.; o;,p-Ni~1 ;
,'i'i,NlSN::J. - ") Corl. j'~iiO'.
n .-~JN ' van. - ••) Cod.
IS

gyakran található '".:l .
It

,

;i)..'NI',jj N' 'C1'11 ·~1p .13 : ... ,.:l,N ''N "'l',jJC,N ~·~j: i:,i ;;cj •';',N n••:Ji:"
oNn;SN; joNSbN Sl!jN, i'inSN Shl',j i;-p Sl!lNo •;N~ p·:;
1•rJS onSNI'-'1 j'I'-'SNVSN .:1·', (1 ·~N1::l O:"!))~~ ',l!jN1 r·•i;;:. .:l1llt!' •pnc,,
Nl''l! Svj .,,N 01i"'::O'N v~j N' j10i"::Ol'1·'1 r·,p,, jNSN .14 : j•·NSN
: ·bN oN::onS i.;Sx ·Sv ::J'~pSN::J P"~', -N~nSN

•nn

.v
ni1.i' SN i:iNSN •o p;:.SS ··J~ n·~:::N •o '1SN enS n·: N' n;N\ .1
cN~N jl',j O'ipSN jl',j .iliN)!r.;1 "bN SiS ·o jN~So p:::SS j•;,• •S i;~
.'iiSNlSN
•'iSN np1 ';;r;, [cn•S1· p•1] enS)! l' jS'iS .2 : -;,,SN
: SN-w• •;:J ·Sv p~·j-• n•.,~=N .'i•p:11
;,:J (' ,,,, on', j) j• nb!:iSSN i"•i~'-'1 •;v~SN il',j owS1• ~~·.,, n·oo
O'lOOW nSMI',j1 (8 : SN-lt'' ,, ,, l'O O'.iSN ~.,;,,,, ,,,,.,~, .'iNS1 o.,svj·
c• : Sv •n1•n il.' c,,,o ,,p, "l;r.; ,,J... ill ,,·o;:, (' ;, o•-::t:•,
nNSNSN :·C,N CON "NiMpN:l j'l',jSNVSN :J, .ÍÍp::J (• 'li"' ~p·1 .3
~~ N'i:-1 j1::0'1 .4 : f'1NSN ·N~pN •SN n~ON Ci:))' ip jNSN .'ilNO 10Sl'1
.'iNV'1 i n•Sv o•p;c n:NS Nl'11~p •o P"'lO' jN ;~1 N;~'1N ·~::: "'1tt'N C,.;,. jN
N.iii1M!:l::J il:Ol jr"<N1 ~·oSN:J i1WN j"-N 1),'"1' '•'1ii .5 : ONhN N•oN _h1
(1::0'1 .6 : Nl~jJ'1 '0 p'1ta' jN jl'-'1 Nlil'1N '0 ',_;,, jN jO ·n:•N jl',j ['S;,•\
i'l',j,N)!'N :J'i í;v i~-' ,,;,N SMo i'"''h::O :l1)1lt' ö01 •o :llpl!' s;: .'i·p:
: CiN •;:JS 1bn;• NS1 (' jNO;NS ,j... , N~ •1SN :.wJ;SN •Sv WN\!1-.SN Sno1
C'N:"l:l 'D '10NC,N;:. j''l'i"I::O :.11)11:' ::01 '!:l ::JNTiiNS~o~ 'D ::l1pll' .'i~p: j1J'1 .7
o•S1 o-no·, Oli' r:o~j N1N •'iS:.~ o;JSN jl:ollllO'' •o oNri:SN:1 :h•~:•C,N
jC,"l '!:l j1::0'1 .9 : 1Vtap;• Cn)!'l',jl1 (• j'Ni)IN ''ll jNi' liDM·n .8 : i'S'.;,~
)..'tapN1 .10 : l:l::ON10 i'::JN1 jl001 j~-' ,,,,_:, lllOpN j'~S:o~ySN Y' S1p jl:oi~TC,N
NC, j"C,'NOjll',j1 ji' i~-' '1iiO'?N J..'lOpNl .ll : jl1l:n J.."~l OiMN1 j:;-N '~p
NiJN ilOI'I NS1 j1a01 il',j j::Jl1Nll',j1 jMNT"i1iill'-' ~·öpN1 .12 :TO 1l1::0'
: jNij)N s~Nl"IONl i~i:ll ji;) TN10 v!.,pN1 .13 : j'i' s~J..''
(• : i'"li •n•1 i''l!~ '10 ,,., Snr;, iNiJIN l"'ll n-oo
: lli~O N~ •'iSN i:l~NSN l!~-' .'il',jp; :;:'l',jnSN::J1 Ji:JSN::J S~l!Nl .14

,"1,,,

.VI

'N:JJSN C~N:J o1p S•Np j'r.;SNVSN ;~ •'iSN jNC,N ('• ~J..'I:i:N .l
N'1pNSN, r~S:o~vSN :-. ;,-,t:;~ SN::Jj N' ,v~oN .2 : l~"~,ll '::JN,,SN ill~on,
') ~Nl~ Szaadjánál 0"':'1 foruítására találhatú, pl. Lev. 27. 28.
Num. 18. H. - ' ) Cotl. :•~·. - 3 ) Nehem. 13. 26. -- •) Deut. 16. 18. ') Jóna 4. 2. ; a codexben Sv 11"11':1 i),' van. - •) Cod. H'i'· - ') Cod.
jNO;N'. - •) God. j1Ni),'N. - •) 1. Sám. 28. 16 : hol Tll van. - 10) Cotl
ll!I:~ON; az első ~ fölütt von:ís van, mely azt jelenti, hogy türleml.i.
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J..'~ :;·;.::-:;.~ j'~S:-:vS:-: .:l'~~ jN j'"NSN nNONON on;N •'iS~
,:..';N .4 : •;y)N jl'll5))N •c• 'Ni j:J nS.~)) 'C' 'N '.:l))IP N' .3 : j51n• ~b•
·;::·-: j~NiJ' ,+o·:-:1 jt''i:::lN h;-ii:Ji!SN n•;, j~1 ·;:~ j'"N ~~~ jni));:~
·c• ·w ::N,~ jS·~. pS;, "'-''i N~ .iNSN "-''iN ':ll/IP N' .5 : ~''ibi p::-n
jN

,,;:J.'C'

•?:-:

'i;~ j))~

i:'t:c•SN n'?n•

N~

n'?b)i

"-''iNi i1)):J

p

O))'?:J ,i:JNjN
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DR. FmEmrANN GYULA.

A KÜLSÓ TUDOMÁNYOK (OHOOHMOTH HAOHIOZONOTH) SZEREPE ÉS TÖRTÉNETE A KÖZÉPKORI
ZSIDÓKNÁL.
Bevezetés.
Ha végigtekintünk a szentiratok során, arról győződ
hetünk meg, hogy a zsidóság, - habár a monotheismus nagy
gondolatával és egyéb magasztos eszméivel az emberi cuiturúnak fejlődéséhez jelentékenyen hozzájárult, sőt az emberiség
számára a legmagasabb ideálokat megteremtette, - rendszeres
filozófiai világnézetet önállóan, a saját nemzeti szelleméből nem
alkotott. Hisz évszázados harczokat kellett vivnia az üjra meg
újra felbukkanó polyth<3ismus ellen és ezek gondolkodását és
') Cod. :lN:li~N. - ') A codexben
fölött van heékelve. - •) Lev. 13. 56.

jl"'p"~Nto:l1·ban
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idejét t eljesen a maguk számára foglalták Ie! .A hatalmas.
világraszóló, vele egyenrangu hellén miveltségnek kellett közremüködni, hogy a zsidóságban szunnyadó filozófiai tehetséget
felébreszsze. A hellén eszmék varázsa alól ugyanis a zsidósüg
sem vonhatta ki magát és a Makkabeus-Heradianus korszak
alatt a zsidóság körében létrejött a zsidó-alexandriai vallás·
fi!ozófia, 1) a mely elvül hangoztatta, hogy a zsidóságnak az ő
vallásos nézeteit a görög filozófia fóruma előtt igazolni kell.
Azon ban ezen egyesülés egy idegen, teljesen heterogén
világnézettel a zsidóság eredetiségét, annak bibliai tiszta felfogását veszélyeztette, sőt azt eredményezte, hogy a szentirás
szavainak egészen más értelmet adtak, hogy azokból a görög
filozófusok gondolatait kiolvashassák. A hellenismus a zsidósúg
vallásának tanait már-már megingatta, midőn erre beállott a
reaktio : a zsidóság őrködő geniusa belátván a Yeszélyt, előlépett,
hogy a görög élet és világnézet ellen elsánczolja magát és a
veszélyes ölelkezésből kibontakozzék. A zsidóság nagyjai a
pogányság elemeiről többé tudni sem akartak és felkeltek a
tiszta, vegyitetlen ősi hit védelmére.
Egy öreg hellénnek vallásos érzést megbotránkoztató,
áruló tanácsa következtében 2) kimondták az átkot a hellén
élet és világnézetre, a »görög bölcseségre« 3) való oktatás
') A görög miveltségnek hatalmas befolyását még a nagy synhedrin
tagjai sem tagadhatták meg. A hirneves I. Rabban Gamlielnek. továbbá
R. Simon b. G. és II. Gamliel patriarcháknak hellén miveltsége köztudomásu volt, a mit elnéztek nékik, mert a görögül bes2élö hatóságokJuti
érintkeztek. L. Sota 49 b; B. K. 82; Gittin 28; továbbá Eaehja ibn
Alkonstantininak saragossai vitairatát a Majmuni pörben, 12 ~ 2-ben, fent
a 33. old.

') Ez tudvalevőleg az A.ristobul és Hyrkan közötti testvérháboruban
az ostromlóknak görög nyelven azt a tanácsot adta, hogy a mintlennapi
áldozatbárány helyett disznót küldjenek az ostromlottak számára.
3
) i1'j1' i1~::lii (Menachot 84 b; B. K.) egyszerüe-n i1';1' is (Sota 49b.).
E kifejezés érthetöbb lesz, ha szembeállitjuk vele: SN"W' J",~;,t'! (Midr.
R. Ge u. 16.), SNiW' Y"N l'1~::ln (u. o.) :-t"1l'1:-t n~ ::Jn (u. o. :n, to v. t:Jifre,
Vaetchanan végén) kifejezéseket. Inkább a görög felfogást, mint magát a
nyelvet értették alatta. Hisz a görög nyelvet nem csak hogy nem tiltották,
hanem a •legszebb, legtökéletesebb nyelvueke tartották a talmud Iliilesei
(Megilla 9b. etc.). Reggio a hajdan oly hir·es N'~~i:n~·~:-r1 :-r·~r:-r chimü
művóben (8. és o. old.) egybeállitja, hogy a i1'j1' n~;,;;.t a középknrlmn
hogyan értelmezték. Reggio maga mimlenáron megakarván menteni 1\
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' g·i< 1.0··cr
való . foglalkozás« igy h'lrell en. ,"A
o bölcse~érrgrl
· tdették _ ))sem éjjel sem nappal. nmcs megeng:dve.« l)
»Tartsátok távol gyennekeiteket az rlmelkecléstől«!
hangzik R. Eliezer tilalma 2) a melyből a későbbiek oly
'l'eszedelmes fegyvert kovácsoltak a filozófiai kutatás ellen.
R. Akiba még tovább megy és nemcsak az alexandriai
iskola iratait, a filozofiai gondolkodást tiltja meg, hanem azt
állítja. hogy »a ki általában zsidóságon kivül álló 3) müveket
olvas annak nincs része a jövő életben~. 4 )
'A t almud bölcsei általában az akkor ismert tudományok
ellen is felemelik intő szavukat: l> Beszélj azokról« (Deut. 6,7.)
" 11 emcsak a mellékes, hanem főfoglalkozásodat is az Isten igéjébe
görög filozófia becsületét, tagadja, hogy e kifejezés a fil?zófiára vonatkoznék. Maimuni azt rejtélyes jelekből álló nyelvre, Jelhnek a ravasz
•görög politikára• értelmezi, mások (L. Ben. Chananja I. 251. old.) a
lábrakapott görög gymnastikára. L. Hamburger. Real-Eneyc!. 308. old.
') R. Ismael unokaöcscsének Ben Domának azon kérdésére, hogy
a görög bölcseséggel foglalkozhatik-e? azt feleli. Mivelhogy irva vagyon:
•Elmélkedjé! a Thóráról éjjel és nappal• (Józsua 1,8.) menj és keress
ma<Yadnak oly időpontot a görög bölcseséghez, a mely mind az éjjelen,
~i;d pedig a nappalon kivül esik.• (:i\Ienachot 99b.)
') Berachot 28b. L. Reggio i. k. 9. és 10. oldalt a j1'~."! kifejezés
különféle értelmezéséről.
•) o•;ll:'n o•·oo libri externi, nem a zsidóság talaján álló könyvek,
a melyeket a szentirás könyveinek sorába fel nem vettek, (mint a
,;;ll/• 1; ,;;It'~ = a barajtha, a melyet a misnák közé már nem vettek fel).
L. Geiger: Urschrift 200. és 201. old. A kifejezés sokkal érthetöbb
lenne, ha a talmudban ennek ellentéte : a i:l"~·;o;, 0''100 = benső
könyvek is előfordulna. Azonban ezen utóbbi kifejezés csak későbbi
művekben fordul elő. (L. Dukes : Rabbinisebe Blumenlese 25. old. 2. j. és
DieSpracheder Mischna l. old.) Misna Megillah 4,8. a o•;ll/'n:-1 111 kif. pá.rhuzamos a r11i:l1lpi::N:'1 T"! kifejezéssel. Későbben a kif. általában a profan
könyvek megjelölésére szolgált, még a talmud korszakában o•;•~ ''100-nek
azaz eretnek könyveknek nyilvánították. Eredeti erre nézve Juda b.
Jechiel (Jilesser Leon, 1400 körül élt }[antuában) értelmezése: Ő a c•;·r;,
alatt a manicheusokat érti, a kik tagadják Isten egységes voltát, ép ezért
ők »O•;l::i'n • azaz az igazságon kivül állók. Azulaj: Schem Hagdolim ed.
Benjakob, 425. old. 523. j. a talmudon és szentiratokon kivüli könyvekre
magyarázza. E kifejezés megkülönböztetendeS az apokrifáktól, a roely
elrejtett, nyilvános használattól elvont könyvekre vonatkozik.
') lilisna Sanhedrin 10. Jellemző, hogy ugyanezen Akibárói és 3
tudós társáról beszélik, hogy egy öreg filozófust mily tiszteletben részebÍtettek. l. Derech erecz rabba 4. fej.
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helyezd és nehogy azok közé más tárgyakat is vegyíts és azt
moncld: »Immár tanultam I srael bölcseségét (S~·t.:~• n~:m) most
már elsaj átitom a világi bölcses~get, ismeretrket (m~1N r>~:.
oS1Jm), l) azért int a szentirás: »Ürizzétek meg parancsaimat,
hogy azokat kövessétek « (Le1T. 18, 4.).
Ilyen erélyes rendszabál yo kkal végre sikerült a hellenismust eltávolítani. Csak a kereszténység füzt e tanait a zsiclóhellenismus munkáiboz és építé fel rajta az ő vallásos r endszerét, mig a zsidóság felett mintegy izolált jelenség, nyomtalanul vonult az el; még az a hatása sem maradt meg, hogy
filozófiai kutatásra ösztönözte volna a zsidóságot. Két oly
hetm·ogen elemnek az egyesülése, mint a zsidóság és hellenismus, arnugy is csak a puszta ideálok közé tartozhatott, mert
az egyiknek a másikat szükségképen el kellett nyomni, avagy
alárendelni, ami az assimilatiot eleve kizárja. 2)
Azonban ami az élő hellenismusnak nem sikerült, hogy
J u da sátraiba bevonuljon, teljes mértékben sikerült az Kaufmannal szólva az elhunyt hellén szellemnek, midőn
irataiban vándorolt a földön. Másodszor találkozott immár a
zsidó irodalom egy tí.j szellemi mozgalommal: az arab köntösben ifjonta feltámadó görög bölcseséggel. És minthogy a faji
sajátságok a maguk eredetiségében a két népnél: a zsidóknál
és araboknál oly meglepően találkoznak, a szellemi egyesülésnek is mély nyomokat kellett maga után hagynia. És az arab
vallásfilozófiának diadala teljes is volt. A karaitákkal felvett
szellemi küzclelem következtében az egész zsidóság sztikségét
érezte annak, hogy az arab müveltséggel szemben saját álláspontját körvonalazza és oly tudományokat is, a melyekröl a
régi Izraelnek fogalma sem lehetett, ifju hévvel elsajátitson és
mégis mindezek felett eredeti jellegét megóvja.
Különösen spanyol földön jöttek össze a hit és tudás.
az ősi tan és a világbölcseség barátságos kézfogásra és ott
fejlődött ki a zsidó irodalomnak aranykora az tí.jhéber költészet, a filozófiai kutatás és egyéb tudományok terén. Ott
versenyeztek egymással Aristoteles és a zsoltárok lantosa

·--

'J Sifre ed. Frierlmann 74. old., később a Jalkut 591. §. 1 70. old
is átvette megrövidítve a l"i1~1N n:::m kif.-t.
') L. Guttmann: Über die Entwickelung uer jüdischen Religionsnhilosophie. Jüd. Literaturblatt 1877. él"f.
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népszcrü-;égért.l) A zsidóság közvetitésrnek, köszö,nbető, hogy
szümos ir odalmi kincs fennmaradt a t udomany szamára.
De nem maradt ez igy sok:iig. Mert az elfogulatlansá
és a buzgalom, a melylyel a zsidók a tudomány csarnokai~
bejárták, ezutiin mindinkább csö kk enőben volt, a tudományok
Iétjogosultságának kérdése mind gyakrabban felszínre kerii.Jt.
A jámborabbak aggodalomtól eltelve keltek ki a zsidóságnak
filozófiai kutatása ell en és a tudományokkal való mindennemü
foglalkozást - akár a zsidóság hasznára is - biinnek tekintették. Mind sürübbcn hangoztatták a különféle talmudi
tilalmakat, mind gyakoriabbak lettek a tudományoknak gyülöletes megnevezései, mig végre teljesen számífzték őket. Velük
egy iitt megszünt a bátor kutatási hajlam, a szellemi látókör
keskenyebb térre szorult, mig aztán csak az ősi vallástudomány
tartotta fenn magát árván, magányosan.
A tudományellenes villongások között a tudományoknak
theologiai szempontból kedvelt, tipikus megjelölése lett a
si1';1l.:'n l"'1~_,n 2) Am a si1'.m:·n 1'11~_,n nem egyedüli kifejezésmód
a világi tudományok megjelölésére és nem is minden idélben
jelölte ez általában a világi tudományokat, hisz számos helyen
ez a filozófiai és eretnek tudományoknak a terminusa is.
Különböző korokban más-más szerzöknél más-más alakjával és
jelentésével találkozunk. 3) Ezek közül Steinschneider 4) már
többeket összeállított, és ez nékem jó l'itmutatóul szo}gált.
Feladatomat képezte, hogy e kifejezést és a vele rokon
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terminusokat szerény tehetségemhez képest a fornisokból felkutatva, szerepüket - a szerzé5ne!< avagy az illető kornak
fe lfogásával Ö!:>szefií.ggésben - kimutassam. A gazdag anyag
títkutahísa mellett, melyet annyiszor nem jutalmaz a kivánt
er edmény ! - bizony elkerülhette figyelmemet egy-egy fontos
adat, kiilönösen mikor sajnálatomra több fontos míívet, közöttük J uda Hadaszi: Eskol liakoferjét is nélkülöznöm kellett.
Kutatásomban, mely az arab-zsidó tudományok fellendülését<íl 1 )
a fénykorszakig, l\.Jaimunüg és ettől a tudományok hanyatlásáig, a spanyol kiüzésig terjed, külön fejezetet szenteltem a
rabbanitáknak - kabbalistáknak és ld.Uönt a karaitáknak
Igy munkam a középkori zsidó profán tudományok történetéhez 2) szolgáltathat adalékot, azonban e tárgyat már csak
azért sem merítheti ki, mivelhogy tervszerüleg iparkodtam
a l'\1';1ll'ii 1'\V~:m keretében maradni.
Ezek után kötelességemnek ismerem, hogy mindenekel6tt Dr. Steinschneider Moritz ta.nár úrnak, a ki c míí
eszméjét is megpendítette 3) és atyai tanácsokkal támogatott, azután szeretett mestereimnek Dr. Goluziher Igmicz és
Dr. Eaeher Vilmos uraknak szives utbaigazításaikért köszönetemet fejezzem ki.

ELSŐ FEJEZET.
Rabbaniták.

Napkeleti államok.
') L. Ibn Adret nyilatkozatát Kaufmann: Érzékek, 3. old.

•J E kifejezés az arab tudományok befolyása alatt keletkezett.
Már Steinschneider: Berliner: (Magazin für die Wissensch. d. Jud. 1893.,
229. old. tov. Hebr. Übers. des Mittelalters 37 5. old. 55j.,) helyesen
jegyzi meg, hogy a kifejezést az ismert l:l'ml'ii l:l''i!:ll:l analogiájára képezték. Jól érezték ugyanis, hogy egy bizonyos megjelölésre van szükség, a
mely a világi tuományokat teljes mértékben kifejezze. Mivelhogy új
alakot képezni nem tudtak, a nyelv ösztönszerüleg a már létezőhöz simult
és azt átalakította. Igy keletkezhetett a l:l'~1ll'n l:l''i!:li:l mintájára a
l'\1';~ll'ii /ii~:ll'i kif. ; Geiger: Lehrbuch der Mischna, 40. old. a praesens
keletkezését igy származtatja a participiumbóL
•) Igy találjuk többek között a m1ll•n,, ~'!:l11:l1S'!:l furcsa alakját,
máshol a • boszorkány mesterség• különös jelentését is stb. A terminus
jelentése sokat ingadozott, mig végre a világi tudományok jelölésére
megállapodott.
•) Hebr. Übers. i. h. és másutt is.

Midőn a keresztény világban a Kfl,rolingok letüntével
minden tudományos szellem lankadtan lecsüggeszté szt'irnytüt.
semmi ki:>érletet sem téve a fellendülésre; midőn az egyház
') A kifejezés keletkezésétől.
') Az általános tudományok történetére két keresztény iró tolhí.búl
megjelent 2 röpirat: W. J. SchJeiden: •Die Bedoutuug der Juden füt·
die Erhaltung und Wiederbelebung der Wissenschaftcn im Mittclnlter•
(Westermannak: Illustr. deutsch. Monatsheftenjében 1877. évf.) és külön
is megjelent, tov. Gerecke A.: •Die Verdienste der Juclen um die Erhaltung
und Ausbreitung der Wissenschaften•; de részben az egyik iró kiváló
jóakarata a zsidók irányában, má~részt az utóhbinr~k határtalan tuib\tlnusága a zsidó irodalomban, sokat árthat az igazságnak. L. Steinschnei1ler ~
Hebr. Bibl. XVII., 34. és Magazin i. h.
') Magazin i. h.
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tudományok egyedüli birtokosa - tüzzel-vassal pusztit>án mindazt, a. mi a pogá11ys;1gra és az ősi Ctlltur ára emlékeztetett és babonáival, fanatismusával és dogmáival a sötét;;éa terjesztője lőn, ugyanekkor az izlam uralom alatt a
zsidóságban fényes szellemi élet kezdett derengeni. Ism ét érintkezésbe jött a zsidó ha~yom ányos irodalom egy hatalmas szellemi mozgalommal.
Valamint hajdan az egyptomi Philo korában J afet egészen Sémnek sátráig terjeszkedett és ott lakozott - a zsidósáa a hellen miveltségnek hódolt; ugy most a görög-arab
tudás győzelmesen vonult be Izrael hajlékaiba és szunnyadó
szellemi erejét az uj arab virágzó irodalom felébreszté és
tetterőre sarkalta. Mig azonban az egykori görög befolyás
egyuttal veszélyt is hozott a zsidóságra, annak vallásos életére,
felfogására - mert a hellenismus Nagy Sándor napjaiban a
szép és magasztos eszméi mellett, az erkölcsök elfajulását és a
pogány szokások terjedését is okozta - addig az arab miveltség és tudomány, ha utánzást·a lelkesítette is a zsidóságot, ez
mindvégig megőrizte nemzeti jellegét. A zsidóság gondolkozott,
irt és énekelt is idegen nyelven - de e mellett nem felejté
el a próféták nyelvét, nem hanyagolta el saját irodalmát sem.
hanem az uj elemeket az ősrégi héber nyelv és irodalom
müvelésére, megifjítására, gazdagítására és nemesítésére használta. A_ férfiu, a ki ezen mozgalom megindítója:
Szaadjn (arab. Szaid) b. József, (A felső egyptomi
Fajumból 892-942) a hirneves szurai iskola feje. Vele utoljára
fellobban a szurai iskola kialvóban lévő fénye, hogy sugarait
még egyszer eláraszsza a diaspora legtávolabbi országaiba is,
nyomában a zsidó irodalomnak, a vallásos életnek sikeres
életrekelését és virulását fakasztva. Szaadja oly férfiu volt,
kiben felvilágosultság párosulva volt a komoly vallásossággal.
Valamint hajdan Philo a zsidó és görög szellemet kiegyeztetni
iparkodott, ugy Szaadja is törekedett a zsidóság tanának a
görög szellemtől áthatott arab filozófiával való kibékitésére.
Uttörő munkáival a teremtés könyvéhez l) irt :filozófiai
commentárjával, még inkább az »Emunoth ve-Deoth«-tal a
_
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') Az arab tudományok l~efolyása a legkiválóbb férfiak figyeimét
a legelső héber nyelvű systemat1kus filozófiai iratra: a • Jocira könyvc-re
irányítá. Kezdték ezt tanulmányozni és kommentárokkal látták el. (L. e

zsidó vallásbölcsészetnek megalapítójává l őn, a ki a tudományokat és gondolkodást nemcsak hogy el nem itélte, hanem
azt a vallás kiegészítő r észévé emelte. Az Emunoth be>ezetésében fejtegeti azon okokat, a melyek őt a munka megirására ösztönözték: hogy kortársainak téves nézeteit a zsidóság jelentősége felől helyreigazítsa, egyrészt a hitetlenek és
skeptikusoknak véleményét megczáfolja, másrészt a vakbuzgó
tömeget fel világosítsa, a mely minden vallásfeletti elmélked ést
elitél ... 1) »Ha valaki azt az ellenvetést tenné: »Miféle jognál
fogva állítjuk mi fel ismereteinknél az észszerü gondolkodást
és taglalást zsinórmértékül, ugy hogy mi azoknak igazságában
kommentárok felsorolását Jellinek .A.dolftól, Orient 1851, 421. old.) . ..A. legelső ily filozófiai kommentárt a •Teremtés könyvéc-hez Szaadjának tulajdonítják. Arab és héber kéziratokban megvan több könyvtárban. de a
Szaadja neve alatt nyomtatott héber kommentár nem is tőle való . .A.z
arabot ujabban M. Lambert adta ki , Páris, 1891. Maga a •Teremtés
könyve< az új-pythagoraisták azon elméletét, - hogy a szám és betük a
mindenség alapja, lényege, - az egyistenség magasztos eszméjével ko mbinálja (szerinte ugyanis 10 egyszerü számmal és a 22 betüvel, együtt
32 dologgal (,,~:Jn l'11.:l'm .:!'~) alkotta Isten a mindenséget). Teszi ezt oly
mysztikus módon, oly fantasztiku san , hogy a ka bbalistáknak késöbb egyik
alapkönyve lett. Keletkezésére nagyon eitérők a vélemények. Ősrégi voltát
bizonyítja, hogy Szaadja is a könyv •tanainak• eredetét - rationalisztikus
módon - Ábrahámra vezeti vissza (L. Litteraturblatt d. Orients 1851 ,
422. old.), mig Juda Halevi az egész müvet Ábrahámtól származtatja.
(Kuzari, IV. rész, 25. §.) De Ábrahám nevének pseudepigrafiai hozzáfüggesztése későbbi eredetű. Hogy még Akibát is említik szerzönek
(Izsák de Lates a cremonai Zohar kiadás előszavában), erre nézve Jellinek
és S. Sachs (!O'~::l:"l 41 . old.) helyesen jegyzik meg, hogy e könyYet az
N.:!-p:V ,,, l'11'l'11N -val tévesztették össze. Mig .A. Frank (La Kabbale 25. old.)
a • Teremtés könyvéc-t a l'1'\:-'N,.:l :"lltl):~ maradványának tartja. addig
Zun z (Gott. V01·tr. ed. 1892, 17 5. old.), ennek keletkezési ülejét a gaonok korába (7 80 körül) helyezi. E két szélsőség közölt Epstein u:::',W:"l n";l~~.,~
és a mult évi Revue d. e. J.-ben) foglalja el a kö,éputat, ki a köny,keletkezési ídejéül a III-IV. századot jelöli meg. (Kaufmann: Dio Binne.
35. old. jegyz. Epstein nézetét erősítené meg.) De ha tekintetbe veszszük
különösen azt, hogy a könyvben már a betüknek 5 csoportha való felosztását és a Zodiakus 12 csillagzatának nevét találjuk stb .. elfogatlbatjuk
Zunz nézetét, a melyhez Steinschneider (Hebr. ebers. 395. old.) is csatlakozik. Griitz (Gasch. d. J. etl. 11:!60, Y. k. 31.5.) visszavonja (a Gnosticismus und Judonthum czímü míívében tett) állításait és őszintén henulja,
hogy nem tudja a könyv keletkezésének idejét.
') Griitz V,
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csak akkor hiszünk, ha azok a logikai tudománynyal t) ellentétbe nem jönnek? Hi z soka~ ~!vetik az ilyen tudományt
sőt azt állítják, hogy a spekulat10 Istentagadásra és materialis~
musra vezet?! « - Ezeknek n,zt válaszoljuk: hogy ily nézetben csak a tudatlanok vannak, azoknak fajtája, akik _ mint
a mi városunkban is - abban a balhiedel~mben élnek, hogy
mindenki, a ki Indiába jut, meggazdagszik, avagy olyanok,
a kik azt vélik, hogy a holdfogyatkozás ugy származik, hogy
valamely sárkány a hold korongját elnyeli és sok ehhez
hasonló. Ezekr·()} jobb is, ha hallgatunk«.
l>Ám az elmélkedés jogosuJtsága ellen valaki a talmud
bölcseinek intelmét 2 ) hozhatná fel: »hogy a ki az idő és tér
keletkezéséről elmélkedik, annak jobb lett volna a világra se
jönni«. Ennek Isten segélyével azt feleljük: »Hogy bölcseink
a helyes elmélkedést el nem ítélhették, mivelhogy ez teremt6nk
egyik parancsa: »Kutattátok-e, megértettétek-e a föld alapjait?«
stb. .A. talmudbölcsek intelme csakis az egyoldalu elmélkedés
ellen emeli fel intő szózatát, a mely a szentirást figyelemre
sem méltatván, saját belátásától vezéreHeti magát«.3)
Szaadjának ily gondolkodása mellett a legnagyobb érdeme
abban áll, hogy a zsidóság eredetiségét is meg6rizni törekedett. Óriási haladás ez, a melyet a zsidóság a hellenismus óta
tett! Elgondolható, hogy ily férfiu eszméi nem maradhattak
hatás nélkül. Még mielőtt Szaadját a surai akadémia fejévé
kandidálták, tehát még az ő férfikorában fellépett több ifjabb
és öregebb kortársa, a kik ugyanazon eszméknek és iránynak
hódoltak, mint az ünnepelt férfiu.
Az 6sz Izraeli Izsák (854 ·-955 körül (a kairuváni '1)
hírneves orvos és bölcsész, még inkább ennek tanítványa, az
i(ju Abu Szahl Duncts (Adonim) b. Tamim (920-980 6) lelke·
sedéssel olvassák Szaadja iratait.o) Szaadja példáján felbuz-

') .,~·~;; n:~S~ nemcsak mathematikai hanem lo"'ikai
tudomány
0
is. (L. Philipp Bloch •Saadiah's: Emunoth we~Deoth« ~4. old.).
'J Chagiga l l b.
•) r11)!i;"t1 n1;i~~;; krakkói kia<lá8, bevez.
•J A habyloniai akadémiák mallett akkor a Berbe1'sé,q (kiil. ]{aira·
ván) volt a zsidó tudományosság székhelye.
'J l. W inter- Wünsche: •Jü<lische J;iteratur• II. 249.
') Literat, <L Orients 184b, 5ű3. old.

A KÜLSÖ TUDOM,(NYOK A KÖZÉPKOR! Z'o!DÓKX.(L.

23!)

dulva Dunas is buvárkodik a rejtélyes »Teremtés könyvé«-nek
titkos eszméi felett. A könyvhöz kommentárt 1) készít (955956). Ezen régi kommentár nem áll valami nagy irodalmi
magaslaton, - mert Dunas is a saját eszméinek irányát
fedezte fel e könyvben; igy aztán annak eredeti értelmétől
szerzőjére nézve sokáig a legnagyobb bizony) Ezen Jecira com.
talanság uralkodott. Legelőször Izraeli Izsaknak tulajdonították. E tévedés
onnan származhatott, hogy Izraeli Izsák kommentárt szerkesztett. a Genezis
I. fejezetére. Ezen fejezetet valószínüleg :"1'1'l:' ·~o -nak is hívták, azért
a commentárt a másoló :"li'l:' •;:)i:! ~1·\:l-nak nevezhette. Eme nézetet
megerősíti Ibn Ezra pentateuch commentárjának bevezetése : pm:• :-:
1S::•1 i)! n•tt•N•.:l.~ i:l'.i:li:l •;~ ·::lift' •hogy R. Izsák két könyvet (avagy
két kötetet írt Gen. I. fejezetére•. Ugyancsak Jedaja Penini is (a :l/"':l
mS:.:;n:"l:"l védöiratában) említi ezen kommentárt, de már mint ::no t•l-~
:1•·:.:• ":!:i:l.:l. -t (L. Senior Sachs: Isaak Israeli oder Abu Sahl Dunasch lJ.
Tamim, Orient 1830, No ll, 166. old., tov. Gratz V, 282. és 350. ohl. és
Steinschn. Hebr. Übers. 226. §.). Azonban még tovább fűzték ezen com.
szerzöségét Izraeli unokájának (~) (a l::p!-Zekénénu-tanítónk félreértésével,
pedig Izraeli élte végeig agglegény maradt), Jakob b. Niszimnek nevéhez,
a ki Berira gaonhoz Pumpeditáha a kajruváni hitközség nevében a történeti nevezetességü kérdést intézte. Több kézirathoz u. i. Jakob ben :S.
neve volt kapcsolva. E feltevés ellen szól többek között az a körülmény
is, hogy a szerző születési éve még 908-előttre van téve, mig Niszim
Berirával 988· ban levelezett. L. Proben aus Jakob b. Nissim's EinJeitung
zu seinem Commentare, aus Landauer's hinterlassenen Papieren (a müncheni kézirat szerint), Orient 184.';, 56'.' 3 • old.; Jellinek nézetét, Orient
1851, 42'/,. old.; Orient 1846, 3., 4. és 122. old.; tov. Geiger: Moses b.
Maimon, 44. old.; végre S. Sacbs 11:M o•:: VIII., 67., 68., 69. old. Nunk Salamon volt, a ki felfedezte és helyesen kimutatta <Notice sur
.Aboulwalid, 44. old.), hogy ezen Jecira'kommentárt - mint a berlini
Luzzato-féle, a párisi és bodi. kézirat felírása is mutatja - Izraeli tanítványa Dunas b. Tamim szerkesztette és nem (mint újabban \YinterWünsche: Die jücl Liter. II., 249.) Izraeli. Ezen kommentár különböző
fordításokban maradt reánk. Steinschneider, Hebr. Übers. 228. §. részlotesen felsorolja a commentár 5-féle kéziratát. 1Iig Steinschn. 1869-ben
(Aifarabi 248. old. l. jegyz.) Munkkal szemben egé>z határozottan Izraelit
állítja szerzönek, addig Hebr. Übers. 398. old. köz\-etítő ajánlatot te" és
feltételezi, hogy Izraeli m(i vét Dunas átdolgozhatta. Hogy a bevezeté~
határozottan csakis Dunas miive lehet, ezt bizonyítják a szerzű nyilatkozata: (Orient VI, 563.) "Szaadja gyakran le>elezett a mi tanítónkkal
(Fi1rst szer. nagyatyánkkal ?), Izsák b. Salamunnal a külsö tudományokrúl,
midön Szaadja még Fajurohan volt (B28 elöttl és R. Izsák azon leveleket
nékem megmutatta, midőn én még alig voltnm 20 é>es. .Azáltal, hogy
Izraelit figyelmessé tettem Szaadja tévedéseirc, ö - tekintvén az én ifju
koromat, ezen nagyon örvenelet t•.
1
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nugyon is clt:ivolodott. - de l'f!)Tés?.t a .Tecira könyv szöve1
"ér~. a kabhaJn történetére. mag:í nnk S?.aaclj :ínak ) és kor~irsainak 2) biografi lijára. másrész t különiisen a zsidóság tudom:inyköre akkori kiterjedésének ismeretér e és a külső, világi
tudom:tnyok 3) történetér <' a klüatónak fontos okmányul szolgülhat.
Dunas a kommentár előszavában 1) elmondja, hogy ő
Rzaadjn kommentárját hévvel tanulmányozta, hogy buzgón fürkészte a nagynevü szerzönck előm en c telét a világi tudományok ó)
terén. Y égre határ talan lelkesedéssel sz ól a szurai bölcsről:
»HaMr hosszadalmas '1) is, igazi díszére válik a mi könyvünk') )Tert ezen kommentár b eY ezeté séből (Orient, 1845, 563. oldal)
tudjuk meg, hogy Szaadja, még mielött szurai gaonnak meghívták volna,
még Fajumban nagy tevékenységet fejtett ki, de a Jecira kommentárját
Bnhylouiában valószinüleg a szurai hivatalvesztés utáni visszavonultságban fejezte b e. Fürst állítása, hogy Szaadja a Jecira kommentárját még
J.'ajumban írta volna, a szövegben való tóveclés. L. Orient 184;:;, 180. olcl.,
tov. Griitz V. , Note 20., 529. és 533. old.
') )lint Elelad Hadaninak történetére. L. Orient 1846, 121. oldal.
8 ) Duuas az összes létező ismereteket két legfőbb osztálybu: li1'j1:0'ii
és J"\1'~·;~. belső és külsö osztályba sorozza. A belső tudományok alatt a
szentiratok tanait érti. A külső - theoretikus tudományágakat Dunas az
akkor uralkodó arisztotaleszi encyklopiidia szerint - filozófia megjelölésseJ - három rangfokozatha állítja fel: Legfelsöbb fokon állanak a theológiai vagy metaflzikai tudományok (O'':ii1~:'1 o•;•j).-':'11 :'l:l"P~
li~;,n,
másutt n•·,,SN J"\~.':;jii ) az Istennek és a szellemi lényeknek ismerete.
Lejebh vannak a természettUllományok. Legalacsonyabb fokon állnak a
segéd- ngy előkészítő mathematikai tudományok, a melyeknek négy ága
van: geometria. arithmetika, asztronómia és musika, azon ismert négy
tno.thematikai tudomány, a melyhez még Pythagoras tette le az alapot.
Ezen felosztás, melyet Dun as az araboktól vesz át (L. Flügel: • Über
Inhalt und Verfu-ser der arab. Eneyc!.« Zeitschr. cl. deutschen Morgenl.
Gesellsch. l il. évf. 17. old., to\-. Haarbrücker: ll!uhammed ibn Ibrahim
Al-Anssari"s (meg h. 1348-han) arab. Eneyc l. der Wiss., Jahresbericht ü ber
<lic Luisenstii<ltischo Realschule, Berlin. 1850.) a későbbi zsidó filozófusoknál is fellelhető. L. Jellinek : Orient 1845, G22. old .. tov. Steinschneider:
Brsch und Gruber·s Eneyc!. Sect. ll. 27. kötet, 3!ÍS-397. oldal. Igen
érdekes ,~i c·: -vm., 04. old., a ·p:-:1~:'1 -~;S: -\::lM:"1 n~:ii (= musika)
neh~r.kes kifejezésnél a legki\-álóbb tudósok tévedése.
') Steinschneider (Hebr. Übers. 306. oldal, 190. jegyzet) szerint
inkáhlJ epilogus.
') N"t·.o,s~~~:-1 n~~n N";o,c· n·;,~·ji;, ;,~~n:.
' Ugyanezen kifogást teszi Ibn Ezra is Szaadja ellen a pent. kom.
hevezetl·séhen.
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nek 1) az ő filozófiai és rhetorikai bizonyítékaivnl. ::\Iindenek
felett állott ő; kimagaslott összes kortársai közül. N em volt.
hozzája hasonló mester az összes b első és kii.lső tudom:ínyokban «.")
Ime itt már találkozunk a tudományoknak ké öbb oh
kedvelt »külső« megjelölésével. 3) a melynek a későbbi hébe~·
irodalomban és felfogásban igen nagy szerep jutott. Duna~.
a ki az akkori tudományoknak összes ágait ápolta, a .T ecira
könyvét az ősrégi héber filozófia fornistínak tekinti :. a melynek
mély értelmébe, titkos eszméibe csak az összes tudomúmoknak
alapos tanulmányozásával lehet behatolni ".
·
Mintha a tudományos szükséglet ezen hangoztatástín:il
Szaadja szellemére ismernénk: hogy a nem zsidó talajon eredt
tudományok mily testvériesen elférnek a szent tanok mellett,
sőt e kettő érintkezésében gyökeredzik tulajclonképen a zsidó
tudomány életereje.
Nem sokkal Szaadja elhunyta után a szurai akadémia
kapui bezárultak, nem volt többé, a ki tekintélyével tanulósereget vonzott volna . .A tudomány innen a pumpeditai testvérakadémiába vánilorolt, a melyet »Izrael atyjai és tanítói«
r:-· -~erira és fia R. Háj (Haja) utoljára tettek nemcsak Ba.bylomab~n, hanem részben nyugaton is a tudomány központjávií.
R. HaJ (969-1038) fölvilágosult gondolkodó, a ki a zsidó
~udományok mell:tt a~ idegen tudományokban, a filozófiában l)
1s otthonos volt es hadolt a Szaadjától meg<íllapított észszerii
felfogásnak
· Azonban Háj gaon minden míveltsége mellett is m·ir
nem volt teljesen elfogulatlan, sőt határozottan bizalrl~atl~u
volt azon tudományok iránt, a melyek nem zsidó eredetiiek
v~ltak. Bennük már fenyegető veszélyt lát a vallásra és a vallaso~ gy~korlatra. Azért a mily jótékony hatással volt :::lzaadja
az altalanos míveltség terjesztésére, ép oly mértékben hintette

. . ') ,"-~o ugy látszik, hogy zr.c;:' z~~xr,v a Jecirát jelöli éo általánu<
kifeJezés lehetett.
') J"\1':\:.:•m fl\·~·:D J"\1':1-:~n (a kéziratban N-'~Ml J"\\.-:;,n:~ ::1·.

. . . ' J :Még pe<lig a • belső tudományok• terminu; mellett. a mcly ki.
feJezes késűbb nem igen honosoliott meg.
•) L. Gratz VI, Note 2. 368. olll.

el JJ:íj gn.on a gyülilletnek magvát a tudományok ellen, a
későbh oly gyakran idf.zctt rcsponznmásal, melyhcn pálczát tör
az irJegon tudományok felett.') »A ki ezekkel foglalkozik, az
eltávozik a hit f>s vall;ísos~:ig iisvényrr<Jl, mülthogy a tanok, a
melyek a profán könyvekben v::tnnn.k irva, reá kártékony befolyást gyn.korolnak. Istenfélelem, ahizatosság és szentség nem a
filozófiai tudom:inyok (t:::·m C""'~, ,JW~::lM), hanem csakis a talmud
rs misna útj:ín érhetők el«.~)

') Háj gaon ezen tudományellene.; respanaurnát Samnel nanagirlhoz intézte és igen gyakran találjuk a későbbi tekintélyeknéL Midőn felhangzott n c•atakiáltás :\Jajmuni iratai ellen. Nachmani (nyilt levele a
franczia tudósokhoz), Ahhamari és Jim Adret (Minchat Kenaoth 128 ..
1 uu. old .. tov. 109., !72. old.) Háj gaonnak tekintélyét állítják a filozófiai tanulmányok ellen. Fgyancsak megtalálhatjuk ezen responzumot Izsák
h. Sc,et (Resp. 45), Akkói Izsák (c•;•)! l"'i'~r;,-ban , még kézirat), Jaahecz
J,)zsef (C""r;n ~1~-han) és JakolJ Chahib (.f:n Jakob, agada-gyűjteményé
lJen: Chagiga 2. fe j.).

')

,:l~~ n~:li1 ,.,~,~ ~s ,n, n~::lii~1 = Nachmaninak egy másik
variacziója szerint, azaz csak a talmudtlal és tudománynyal együtt érhetjük el az istenfélelmet, de a tudománynyal egyediil nem. - Ezen responzum autoritására háromféle nézet uralkodik: S. J . Rapoport (Háj gaon
életrajza, o·;;~·;, '"'~:l~ 10. évf. (1829.) 8. old. és 15. jegyzet) Háj gaon
responzumában a ,~',~ és ,~s~ ,,r;,;m , ... ~,~ ~S ,1'1' n~::lii~1 etc. szavakat
eredetieknek tartja. Ezek szerint IIáj gaon a talmud mellett az idegen
tutlományoknak is nagy fontosságot tulajdonított. Ezzel szemben Geiger
Ábrahám (llfclo Chofnajim LIII. oldal és jegyzet) bebizonyítja, hogy ama
szavakat A~kenazi Sámuel, József Sal. del Medigo tanítványa illesztette
az összefüggésbe, hogy ezáltal Háj gaon szavaiban a filozófia iránti mély
megvetést enyhítse. Gratz (VI, Note 2) még tovább megy és Háj gaon
ezen egész responzumát egyszerű becsempészésnek nyilvánítja (a 13. század
elejéréJI), mint a mely Háj szellemével és felfogásával meg nem egyezik.
Azonhan Grii.tz ellen azt hozhatjuk fel, hogy Nachmani igazságszeretetével
iissze nem férne az, hogy az ellenfélre oly eszközzel támadjon, a melynek
hitelességéről határozottan meg ne lett volna győződve. Rapoport nézete
ellen vall azon körülmény, hogy e kifejezések már az összefüggésbe sem
illenek bele, azonkivül össze nem egyeztethetök Nachmani nézeteivel és
tijrekvéseivel- a ki tudvalevőleg a filozófiának teljes kiközösítését kivánta
6::11 S::~~ po;m n•;;,~) - hogy miért hozta volna ö e responzumot bizonyítékul, a moly a filozófiai foglalkozást megengcui '! Végre érthető is.
hrJgy Háj az ő felvilágosadottsága mellett sem vonhatta ki magát atyjának Herirának befolyása alól, a ki a filozófiai irímyt elítélte. (L. Griitz V,
387. ohlal). Ezen okokból Geigernek nézetéhez csatlakozhatunk, a mely
sze ri nt esak az idézett szavuk let tek a responzumba csempészve.
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Spanyolország és a Provence.
A pumpeditai akadémia nem sokkal élte túl a smraJ
testvérakadémiát. Az utolsó nagy tekintélyek sem tehették azt
többé életképessé. Babylonia egyszersmindenkorra elveszté hegemóniáját. Még az utolsó nagy gaonok alatt hatalmas versenytársa akadt Észak-Afrikában. Észak-Afrika is rövid >Írágzás
után csakhamar hanyatlásnak indult és már most Spanyolország
vette át az egész örökséget. A tudományszeret(j kalifák alatt 1 )
Andaluzia zsidósága csakhamar szellemi és vallásos központja
lett az egész földkerekségen elszórt Izraelnek. Ohaszdaj ben
Izsák Ibn Sa1nut a cordovai udvar hatalmas államférfia (915970) és a hírneves szarai tudósok alapították ott meg a kulturát és nagyban hozzájárultak annak felvirágzásához. Ezen
szellemi fölényét~ melyet a spanyol zsidóság egy évezreden át
megtartott, leginkább annak köszönhette, hogy a kalturának
még legsötétebb korszakaiban is fel-felhangzott nála a tudománynak hangja.
Míg Franczia- és Németországban a keresztes háboní.k
véres üldözése között 2 ) a zsidók az egyoldalú talmudtudományban mélyedtek el és ezekben kerestek >igaszt a szenvedésekben.
- addig a spanyol zsidóságot az egyoldalú, félszeg tudományosságtól megóvta az a körülmény, hogy a szentírás, szent
nyelv és vallásnak alapos tanulmányozása lelkesedéssel töltötte
el keblüket, de nem vonták ki magukat a hazai tudományok
hatása alól sem. Anclalusia zsidóságában talmudista és bölcsé z
versenyzett egymással az isteni és emberi tudományok minden
ágában. A költők egekig magasztalják azon férfiakat, kik az
általános tudomány-osság fellenclítésén buzgólkodtak.
Ezen időben kiváló állást foglalt el a granadai királyoknak hatalmas minisztere: Sámuel ib n Nagdel a (Hanagicl
993-1055), a ki pumpeditának utolsó nagy gaonjáml Hájj'd is
leyelezésben állott; Sámuel a talmudtudományokon kí>ül mély
jártasságat tanusitott a világi tudományokban is. }fagas állástit
') Különösen Abclui-Rachman és fia Alhakem alatt.
') A mohammedanismus- még pedig szerzőjének felfogása ellenére
- soha scm okozott oly ..allásos fanatismushúl eredő üldözéseket. tnint
a középkori kereszténység és ez mentette űt meg n szellemi sülyerléstől
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is fők épen ezen ismer eteinek kögzönhette. 1) .Azért melegen
ajánlja is a világi tud ományok üpolását: »Foglalkozzál buzgón
a világi müvekk el « ( j'~n '·;:o::) hangzik egyik velős monthisa 2 ) »azokban megtal:ilod, hogy mit illik tenned, hogy még
a nagyok között is szót emelhess és neved kortársaid fölé
emelkedik c. T udományos míveltsége mellett vallásos szellemét
bi zonyítj a a gaonboz intézett nyilt k ér~ése, hogy a tudományok
mívelése vallásos szempontból megengedhető-e? A gaon erre
írta ismeretes responsumát, a melyet a tudomány ellenségei
annyiszor használtak fel veszedelmes fegyverül.3)
Sámuel magas állásában fej edelmi bőkezűséggel támogatta
és maga is miívelte a költészetet 1 ) és a tudományokat. A következő kornak jeles költőj e l\Iózes ibn Ezra hálásan emlékszik
meg róla. rnint egy félistemől: »Sámuel koráhan emelkedett fel
a tudomány birodalma alacsony fokáról és az ismeret csillagai ismét tündököltek. Isten magas szellemmel ajándékozta
meg, a mely a sphiirákat felérte és a mennyet érintette, hogy
a tudományt és annak műveléíit szeresse, a vallást és annak
terjesztő it dicsőítse « . 5)
A fellendülö új-héber irodalomban és költészetben egyik
első helyet vívta ki magának a most említett Mózes ibn Ezra
(1070-1139) szintén Granadából, a ki - Dukes jellemzése
szerint - azon költők és írók sorába tartozott, a kik a mázesi
'' allást az arab tudományossággal jegyezték el. .Azonban ugyanazon költő, a ki a tudományosság nagy terjesztőjét oly magasztos szavakban dicsőíté, midön hozzátartozóitól való elhagyatottságában, bánatában a tudományban keresi vigasztalóját ö)
és a tudomány sem elégíté ki, elégikus hangon kiált fel:
') Griitz VI, 14. old.
' ) Sámuelnek ''lt'~ p-jéből, L Dukes : Zur rabbinischen Spruebkunde 81. old. , tov ..Juda ibn Tibhon testamentumát, a hol fiának e mon•lást szívére köti.
3
) Gratz VI, Note 2. ezen responsumot hamisítványnak nyilvánítja
már azon okból is, mivelhogy f:lámueltűl, a tudomány emberétől ily
kérdést nem is tételezhet fel. Pedig hát vallásos ösztön is vezérelbette őt
e kérd<;snél.
'l Galúroinak is lilileenása volt.
') Poetika, lllunknál: Notice 108. ol!l.
') Ginse Oxfonl 19. ol<l.
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•Thórát végy részedre az ajkairól tanítódnak
.Az • idegen tant• 1) vesd el ; maradó a gyüm~lcs
Melyet amaz hoz, míg tudományt a mi nem te saj átod,
Sze llő, mint p olyvát kergeti, űzi el azt .• ' )

Azon férfiak között, kik az almoravid fejed elmek alatt az
általá nos tudományokat közvetítették, első helyet foglalt el
a csillagász Ábrahám bar Chija (.Albarceloni »Hanaszi«-herczeg
1065-11 36), a kinek a későbbi ek általános mély tudásával 3)
párosult vallásosságát 4 ) annyira magasztalták. Ama vágytól
serkentve, hogy az arab nyelvben járatlan franczia hitsorsosainak a közéletben fontos, nemesebb exakt tudományokat is közkincsévé tegye, 5) - ))másrészt aggódva, hogy a profán tudománynyal (m1Y'n n~:i1~) foglalkozó kishitüeknek nem válik-e
kárára az idegen világnézet és nem lesz-e korai a felvilágosítás? ö) írta az ö mathematikai és időszámítási 7) műveit. « Arab
forrásokból ereelő geometriája 8) legelső ily munka héber
nyelven - már határozott haladást jelent a tudománynak
ezen terén.
') ,,., ,,~::;;, melyet a ,,~ll"l-val szembe helyez a k öltő.
') Dukes: Zur rabbinischen Spruchkunde, 86. old.
') Jedaja Bedarsi: Salamon ibn .A.dret 418. respensurnában:

wt:•;,,,

m~.::~n v::w.::~ p·~Jl,,, ~oS!l,,,, Nln o~ ,,ra-;t.:> SN ,,.::~n:. ,,;,.::~:::,, c,,•::N ·::·.

NS

') Semtob a m;1~Nn ·!lo 3. old. : (nl~1NS) o,,', ,,.,,
,,;~.~N,, jN
N"i1 ~.::1 O:"li.::lN '.:l~ N'lt'j;"!l '"7 jlNJ ,,',))0 ~~ j1NJ,, 1~.::1 o•;1~,p,, O'.::llt.:>n~
~i-oc~,.

' ) L. il::));, ;!)0 ed. Filipowsky, (London 1851.) 4. old.
6
) Ábrahám bar Chijja:
nSJ~,, nSJ~, még kézirat a müncheni
könyvtárban. E munkájában Ábrahám az óhajtva várt l\Iessiás eljövetelét
is kiszámítja. .A kéziratból - Steinschneider tanár úr szí•ességébűl 242 b: ;:;, •;, ~))W lt''i a szerző szavait közzétebetem: S1.::1' ;,m il:llint.:> :.:SN
n!'1!l~ S:ll'lt' ;,;~:~>: ':tap~ 0:11 :i)l:l:'i1 ;;~:M::l 0'p01ll C'lt';N .,., )!'J~ ;,·,,·
. .. Di\)).::1 ~>:Slt' O';Y·; o;,:: N':tlnSl 01'11:-16) (? :"li\!lS) .A kéziratról írt Filipowsky is: il.::l))n ~~c X. old.
') -~.::~~·,, •;5o ed. Filipowsky.
•) Steinschneider Abr. b. Chijjának geometriáját ,,;,~:.:,, S,J~ é,
,,10' kettős czímmel felfedezte és belűle egyes részeket (a bevezetest a mathem. és optikához) a llebr. Bibliogrn.phie VII. kötet, 186-!.
évfolyamban is közzétett. E munka fontossúi(út bizonyítja, hogy azt már
lll 6-ban latinra fordították. .A. szerző neve több ízben egyszenien mint
•f:lavasorda« (az arab Szahib as- Sm·ta, rendőrmester ?) szerepel. L. fiteinschneüler: Abr. Judens Savasorda in der Zeitschrift t'i\r :\[ath. n. Phvsik
Xll. kötet, 7. old. 9. jegyzet.
•
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Azonban ezen munld k azért is. font~ s ~k reánk, .mert
h éb er ter
m m ologláJának
tulaJdonbemm· k a sza ktudomán•·ol·
J
'
,
,
•
• ,
•
,
· forrasa
· ' t lelhet.1'ül·'• mely keső bb a T1bbomdaknál
mar
kepem
..
teli esen mrgállapodott .l) Á braham bar OhiJa ~zen sokold_a~ú
· ·e'ben
m 'a' r mint megállap odott termmust hasznal·p
k u"<l"on f'el e lll ln
1
i"i" '"'M t 2) ca szentír a t okon kívül eső tudományágakra..
a ,...1 ,.,,.
- . ~ •••
111
'
Szintén filozófiailag képzett, de a tudományok iránt már
nem vo It ol y elő 1't e'let n élkül és n em gondolkodott. oly szabadon
Juda b. Barzilaj (Alba r celloni), k~~·~nak egyik. legnagyobb
dt k' t él e a ki Abr. bar OhlJaval Marsellleben barátalron e m Y '
·'b 4) h
·
·
tdag
egyu"tt mu"k ödött ·3) J ecira kommentárJa an , a nem. 1s.
tekmtJ
í t é l1. e1 t e1·Jesen a filozófiai ir ányt, de már gyanakvolag
,
, , .
· h · d 1 azo n felfogásna k, hogy a filazofia tanulasanal
az t es o o
fi .
k t
. k
• tosnak k ell lenni. »A ki fil o z ó a1 tano a Smaso1' ·n agyon o>a
tól, mint elismert jámborságu gaonoktól. a. milyenek zaacJa,
Sámuel ben Ohofni és Almokammecz DáVI~ voltak, elfogac~,
azt a filozófiai mü vek tanulmányozásától vissza kell tartam,
neborry a hitetlenségnek áldozatul essék.«6)
.
"'Másrészt azonban J u da b. Barzilajt, ily igazi ~rtho~o_x
nézete mellett is á józan gondolkodás vezérelte, a kl a VIia1

'

•· - •

-

') L. Monatschrift für Gesch. u. Wiss. d. Judenthum~ 1900, •J, füzet~
Dr. J. Guttmann: Die phil. u. ethischen Anschauungen m Abr. b. Ch.
Hegjon ha-Nefesch.
·
· b Ch
•) L. Steinschn. -·~:~:-t Hebr. Bibl. VII., 88. old. Abr~ham · • :
l "d'. "ban· i"\Nl:-t W"':-t:-t J'i1~)1~~n J'i~~:;,n:l L:l')"))~:-t L:l ~~M 1M.:!W•'
eneyc opa laJa
· '• '
l" '.,...,
~
.,.,-,n'"' L:l'j"''~:-t o·~~M:-t
to v az optikában 93. old. L:l' 'l' 1M l'l1 )1:1:11 1 1:-i l'l1~-- .il
·
'
L
•
b
·
t
lT
k
'11.:!"•
:-tl:-t ·•;;;n 7 )). Az egyes szam an 1s a a JU
"'' '1:'"-1!:1 6 · old · j''i:.:'
. 'd 1j'N1
rren
:1'1~~-i~""Mi1 '"1.:!1~ il'iMN :-t'N"l N'.:!:-tS azaz nem kell mas I .e'"
1
;t• ;k,ot-bozni arra hocry
a földnek felét a szárazföld foglalJa e1
b!
0
lZOnJImár
e előzetesen
>
'
.
.,
mert
bebizonyította
azt a Genes1sbol.
Ez utó blJl· helyen
a n;1:.:•n :-t~:n-t a szentírással szembe állítja. Előfordul még egyes számhan a fentemlített kéziratban is.
•) L. Rapoport (Hegjon ha-Nefes bevezetését XXXVIII. old., tov.
Zunz: zur Gesch. ·und Liter. 483. old.
_
') A dagályos nyelvü, de gazdag tartalma :"!"''>:'' "'!:li:l W1 !:1-ba~.
K. dt a Mekicé Nirdamim-ban a paduai egyetlen kézirat nyom~~
.
.
s.1aJ. aHalberstam; jegyzetekkel ellatta
Kauírnann
D. pro f . E ko m.roentai
ket
merteti David Almokammecz vallásfilozófiájltt is, melyböl egyes .resze _
már Luzzato (G. J. Pollák 01p i11:l'~:-t-jéban, 1846), tov. J. Fürst (L1teratur
.
hlatt des Orients 1847, 617. oldaltól) közzétett.
') L. Halichot Kedern 72. old., Literaturblatt des Or1ents 18 47 '
618-6!9. old., továbbá Fürst: Gesch. d. Karaerthume II, 102., 103. old.
>
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gosságot kedvelte. A babona, mely a középkorban széles teret
hódított magának, - és astrologia formájában a tudományos
Abr. bar Chijja lelkét is megszállta, 1) - nem igen férkőz
hetett hozzája. Határozottan kikel azok szokásai ellen, a kik
babonából szombat napon astrolabiumot használtak/ ) mely
szokást a szombat megszentségtelenítésének tekinti.
Továbbá J u da b. Barzilaj azon kevés számu férfiak sorába
tartozott, a ki az isteni névnek magikus csodaerejét és azon
agadai elbeRzéléseket - hogy a valóban jámborok, mint hajdanta a próféták, csudákat mivelbettek, élő embert (homunkulust !) és állatot egy szempillantás alatt létrehozhattak igyekezett észszerüen magyarázni: »Hogy azon teremtett
emberek és állatok szemfényvesztés, boszorkányság, varázslás
(i11l1:.:''i1:-t i11~~M) művei voltak.« 3)
Ahhoz, hogy a spanyol tudomány más országokban is
elterjedt, nagyban hozzájárult: Abrahám b. Meir Ibn-Ezra
(1092 körül- 1167), a kinek kora felett kimagasló szellemét
a késő utódok is bámulják. Gazdag tudásával, bámulato·
olvasottságával, bátor kutató elméjével tolmácsa volt az arabzsidó tudományosságnak az arab nyelvben járatlan európai
zsidóságnáJ.4) Mert nemcsak tudása az, a mely bennünket
irányában tiszteletre ragad, hanem azon töreh·ése is. hogy
ezen tudást hitsorsosainak hasznára fordítsa. Ezért tettek
iratai is oly népszerüségre szert; korán megismerték és kommentálták őket.
A mathematika, csillagászat és vallásbölcsészet terén i~
működött, de legnagyobb volt ő mint szentirás-magyarázó.
Pentateuch-kommentárjával a tudományos, héber nyelYészeten
nyugvó szentirás-magyarázatnak lett alapvetője. A pentateuchkommentárhoz való bevezetésében öt iskolába sorolja a szent') Juda b. Barzilaj elítélte Abr. b. Chijja ba.bonaságát, hogy ez
egy esketést a kedvezőtlen Mars-csillagzat miatt elhalasztott. L. ;-;:;-: c·:
VIII, 58. old. ; tov. Zunz: Zur Gesch. u. Literatur. 483. old.
•) i11N;p i1Ml~ 107. old. 1NS "l10N i1.Jit'.J .:!C,""11:.:'NC, N·~p :'1':-t.
8
j1~~i1 1~,::) l'l1.mln:i j,,t.::Ti~ "'.J;,, ,;•:-t :~:-p
) i11!:it'~~.,
O•;•)::-t i1l'i1N1; l. :'1"1':0:' W1"!:l, 103. old. Tehát különösen hangzik, hogy azon
korban, midön azt hinnők, hogy a ,;;1:-'M:-t :-t~~M kifejezés a terminologiában
megállapodott értelmet nyert, ime a. héber irodalomban ogy egészen ki.ilönálló jelentésével találkozunk, a hol mint varázslás, bíívészet szerepel.
') Dr. Bacher Vilmos: Abr. Ibn E. mint grammatikus. 1. ol<l.
lG•
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ids-magyarázókut. Az első »exegetik:ü utat« - mint ű nevezi
_ a gaonoknak szenteli.l) A filozófiailag képzett gaon szcntiní s- magyanizók, mint Izraeli Izsák, Szn,adja, Sámuel b. Chofni
iparkodtak szentirás-magyará11atn.ikbn, idegen tudományágakat
bevinni, hogy azok t ételeit a nagy közönségnek a szentirásban
is hozzúférhctéívé te.gyék és ez által szentirás-magyarázatuk
népszerübb legyen. Azért Ibn Ezra. kikel ezen eljárás ellen
és erősen hangoztatja a világi tudománynak (mnc•n;, ;,~~n)
úrtalmas voltát a szentirás-magyarázatban. 9 )
Ibn Ezra sokkal is felvilágosultabb volt, semhogy a
világi tudományokat 3) a szentirással összeférhetiennek tartotta volna. Ö csakis azok ártalmas voltát hangoztatja a szentirásban, mert ez által a kommentár könnyen terjengőssé,
élvezhetlenné válhatik, a figyelmet magától a szentirástól
elvonhatja. »Csak Isten-nevek és a törvények okai tartoznak
a szentirás-magyarázfLt keretébe.« 4 ) »Hisz a ki a világi tudományokat érteni akarja, megtanulhatja azokat á szakférfiak
műveiből ?« 5) Minek ezért a szentirást profanizálni?
És valamint Ibn Ezra a világi tudományokat el nem
ítélhette, ugy - Szaadjához és a schola.stikusokhoz hasonlóan
- ő is meg volt arról győződve, hogy őseink vallása nem
ellenkezhetik a filozófiai felfogással. G
) Ha azonban valamely
külső tudomány tanai ellentétbe jönnének vallásunk valamely
tételével, ugy bizonyára a hiba azon tudomány felületességé-

ben keresendő. Azért Ibn Ezra (J es. 47, 10. versnél) 1) a ,.,~::
;ml:'i1 megjelöléssei óva int egy tudománytól, a rnely i:stcntagadó elveinél fogva a könnyen hivőt tévutra vezetheti.
Habár Ibn Ezra tiltakozott is a hosszu excursusok ellen.
- mint Benjemini supercommentater is megjegyzi 2) - ezen
kiváltságot magának tartotta vissza és nem ritkán a l>titok«3)
fátyola alatt hosszu fejtegetésekbe bocsátkozik és jlyenkor
(mint Dániel 10., 21. v.) 1) »a szeutinis szavait a külső tudományokból merített bizonyítékokkal is szükségesnek találja
megerősíteni«, ha valamely állításának hitelt akar szerezni.
Azonban Ibn Ezra is a középkor gyermeke volt és nem
volt ment ő sem korának tévedéseitől. Kabbalisztikus játékai
mellett keclvencz foglalkozása volt az astrologia. Az ő a::;trologiai tanai később, különösen a 14. században, egész iskolát
teremtettek. Ily astrologiai irata volt Ibn EZl·ának a ·;:c
0''1i1:l~.i, 5 ) mcly az utazásra való szerenesés napok megvMasztásáról és más különféle kérelésekről értekezik.") Itt is taltllkozunl~ a nm;:•n li1~~n 7) megjel?lésével a világi tudományokra.
Abrahám bar Chijja és Abrahám Ibn Ezra nem voltak
az egyedUli férfiak, a kik Spanyolhon szellemi müteltségét
a külfölcli hitsorsosaik között is meghonosítani törekeatek.
Ily l,özvetítő szerepet vitt Judct ben Saul ibn T·ibbon is.
Az ő fellépése a héber mííforclításra nagy esemény Yolt, ő \Olt
annak tulajdonképeni megteremtője, azért méltán nevezték őt
el »a müforclítók atyjának.r.&) Xehéz nillalkozás volt ez akkor.
.

') Friedlander : Essays on Ib n Esra, héber függelék, 3. old. Közli
a II. recensiót. Itt a III. út a gaonoké. L. továb bá Steinschneider : Ábr.
Ibn E. 84. old. és 9 l. jegyz.
') L. Bacber: •Ibn Esra's EinJeitung zu seinem Pent.-Com.« (Aus
uem Decemberbeft 1875. der Sitzungsberichte der phil.-histor. Classe der
k. Akademie, Wien.). Az első recensió ezerint a gaonoké az I. út:
' .. C•"':i :n-:r" 1'?~ l·h i1V1 ,,',1~'1 ill l"\'!t'~'1~r" c•-:;:.c •;!t' '1~i1!t' pn:>1' ~'1
·o Sv .n1·~1;;, rn;~n nv;S ·i11'i:) n1~:~ ~'~;, T11'n,, mt!lo.l !t'1'10~'
·li'~i;:·~ n~=~ Sv ;mvS i1l:1"'i11 ... '.l0i1 p s~,r"!t' ::1'1 Dj .f11'1'0Di1 ,~~n
.iJ1.l1:; ii1 ON enNI"':! plli' !N .n1;1::1n '!t'.l~ '"'!:lD~ c;r"S'. A n. recensió
szerint a Ili. út a gaonoké, ott e helyen a következő szöveget látjuk:
nm;:~ lil~:~ D'i-::lC::l (t. i. a gaonok) 1D';~, ·~.
•) A i11j1l:i1 mo~n nála a l"\1'"'~.l m~~n terminussal váltakozik.
') L. Friedlander: Essays 137. és 146. jegyz.
'J V. ö. a kommentár bevezetését.
") L. Rosin: Die Religionsphilos. d. Abr. Ibn E., Monatschrift für
Gesch. u. Wissensch. d. Jud. 495. old.

') otttn mn~~ :i)1;:~;; :i~:;;~ Tr""' : ji1Vi1 iilll":l ·n~:ln1.
') Benjemini ugyan törekszik őt igazolni, (le nem igen sikerül ez neki.
•) Nem akarván azokat leleplezni •a profán tudományokban járatlan•
zsidóknak. A i1t:l és i1t:l' kifejezések Ilm Ezránál sokszor váltakoznak é'
azonos jelentésüek. L. Steinschneider: Abr. Ibn E. 87. old. jegyz. (·s
1.!9. old. 152. jegyzet.
') Ji1)1'-l'ii:i J,~~:li~ l"l''N"' OJ 0'i(':l;i1 '"':li~ ,;; '; '),' ,i'N"' t:•·~.
') Liber electionum, még kézirat a) és l.J) recenaióban a berlini
kir. könyvtárban (1. Steinschneider: Verzoichnisse der hebr. Handschriften ·
Anhang VII, 146. old. : Abraham Ibn Ezra·s astrologische Schriften),
továbbá megvan a párisi könyvtárban is. (Említi: Dukes: Literaturhlntt
des Orients VIII, 470. old.)
.
') Mint: mily időben szabad az embernek könyvet irni. \'alamely
~Idegen tuclományt< avagy mesterséget tanulni·~ (A rorensio JX. és X. húz.\
') A m:1l:'ii ott rimel az n~;1''r-sal.
•) L. Steinschneider: Hebr. f·bers. 215. ol<l.
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midlín a bibliai héber nyeh szókincse a filozófiai fogalmak
kifejezésére oly szegény, fejletlen állapotban volt. Neki - és
késöbb S<imuel fió.nak - egy t'íj héber nyelvet, filozófiai terminolagiát kellett megteremteni. 1) Ezen nehézségnek teljes
tudatában, csakis a li.inelli :;\hcenásnak, az ünnepelt Mesullám
b. J akab ösztönzésének és azon körülménynek engedett, hogy
hitsorsosai a »keresztény államokban járatlanok lé>é n a világi
tudományokban 2) és az arab nyelvben, az elmult időknek legjeleseb b bölcsészeti termékeiben sem gyönyörködhetnek«. 3)
Első fordításához 4 ) fűzött előszavában fordító különösen
eay hiányról panaszkodik: »Hogy Bachja az ő művének szerk:~ztése után elmulasztotta megmagyarállni azon terminologiát,
a melyet a külső tudományoknál (•11;1::í'1i,, rm~~1i!"') használt, és
a nép e szavak, terminnsok használatá t és jelentőségét nem
ismervén, saját észjárására van utalva és a go~clolatok értelmét a maguk valóságában fel nem foghatja.« 5) Ep ezen körülmény a fordítónak a feladatát is megnehezíté, »mert ha
bizonyos kifejezések felől kétségben volt, akkor előbb tanulmányoznia kellett ama tudományokról irt műveket((, 6 )
Hogy ily tudományokba vágó könyvekben nem volt
hiányosságaJuda Ibn Tibbonnak, ezt mutatja a Sámuel fiához
írott testamentuma. 7) Ezen irat egyszersmind a legfényesebb
bizonyítékat szolgáltatja arra nézve, hogy J u ela Ib n Tibbon
mily távol állott még azon előítélettől, mely egy emberöltővel
') L. dr. Fischer Gyula: Juda b. Saul ibn Ti bbon,

43.

old.

') liil:~:n ,11f'<1iN l'W:::m, másutt l'1'j1::í'M 1'1~~;;.
3
) L. Juda ibn Tibbonnak bevezetését
a Chóbóth Halebábóth-hoz,
mely a Fürstenthal-féle fordításban fordítatlan maradt, habár a müforc1ít6knak adandó útmutatásnak mintaképeül szolgálhat. V. ö. Steinschn. :
Hebr. Übers. 373-375. és 215. old.

') Bachja ibn Pakuda: Chóbóth Halebábóth ez. munkájához.
') L. a bevezetést a vége felé.
') L. a bevezetésben a 6. old. 1'S)) r·v~
·S pono~ !"!';"!It' ;'1~1
N';"!;"! n~.::lF"i;"! ••;:r::J. Sámuel fia e ezéiból Majmunival még személyesen IB
érintkezett.
'J Juda ibn Tibbon ezt maga ;"!N1lt'·nak nevezi. Kiadta : Edelmann
a o•.:m~ T,·lJan, London 1852, 3. és 4. old.; továbbá Steinschnei<ler.
Ilyféle levelek azon időben, különüsen az araboknál, divatban voltak.
[,, erre nézve: Steinschn., Ersch u. Gruher Encycl. II. Sect., XXVII. kötet,
3D9. old.; tov. Fischer Gyula i. k. 9. old. 17. jegyzetet.
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tltána· már szerte felliangzott: '> Hogy az idegen tudományokkal és a filozófiával való foglalkozás a vallásra veszélyt
hozhat.« Sőt legszentebb atyai kötelességének ismerte el, hogy
fiát is megismertesse az uralkodó szellemi mozgalommal és
ne csak a héber, hanem az idegen tudásnak szeretetét is
fiának szivébe vésse: 1 ) »~Iinden tudományba vágó könywt
vettem számodra mondja többek között és nagy
fáradsággal tanítót is hoztam az ország széléről, a ki a
külső tudományokban oktasson és sem költséget, sem az
utak veszélyeit nem kiméltem ... « 2) »A Ben-Mislében irva
van«: - hangzik tovább oktatása - »Tanulmányozd szargalmasan a világi könyveket, mert azokban megtalálod, a mi
a gyakorlati életben hasznodra válhatik.« 3)
Juda ibn Tibbon műveltségi ideálja - a mint ezt a
testamentumában láthatjuk- magában foglalta az akkor ism ert
tudományok egész encyclopadiáját, de mindenek felett tennészetesen a vallástudományt, szentirást és talmudot.

A tudományok fénykora.
Midőn a spanyol-arab irodalomnak és tudománynak hangja
Spanyolországban a legerősebb volt és a Pyri1neusokon áthatol va,
viszhangot keltett Dél-Francziaországban és a szomszédos államokban is, - ezen idöszakban a hajdan iránytjelölő egyptomi
zsidóság műveltségi állapota nagyon alacsony fokon állott. Az
ősi dicsőséget már-már a feledés fátyola boritá, rnidőn ép a
tudatlanság ezen földjén lett hirnevessé a középkor egyik
legnagyobb gondolkodója, ott ajánd~kozta meg a zsidóságot
világraszóló szellemi kincseivel.
.Mairnuni Mózest a tudományszeretet, egyesülve a valhisért való rajongással, a zsidó-arab fénykorszak legnagyobb
magaslatára emelte. Fellépése fordulópontja lett a zsidós~íg
általános szellemi fejlődésének Tanítványainak és részben kor-

') Güdemann: Das jüd. Unterrichtswesen ... ez. müvéuen kimutatta e testamentum becsét a. zsidók neveléstörténetére.
'l p:1n p~
1'1N1lt' ~. é• 4. oJU.: n~~~~ ,:~~ iS 'i1~:::~·
n1~1~~;:, v. ö. Güclemann i. k. 26. olu. és Fischer 1. k. l ' . ohl.
') A ,,.S1~ 6. és 7. old.
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ttí.rsainak idnyában wló tiszteletc hahh·os Yolt az istenitéssel.t)
A zsidó irodalom terén még gondolkodó nem is gyakorolt.
sem előtte. sem ut1í.JUL annyi irányhan és annyi nemzedéken
átronuló befolytí.st, mint épen Maimuni. Hatása kiszámíthatlan
a profán tudományok terén is. Süt. elmondhatj uk, hogy l\Iaimuni az ő »Moréh NebuchimjáYal« t eremté meg a zsidóknál
a profán tudományt, a filozófiünak eddig hallatlan mérték ben
>aló tannlnuinyozá.sát. 2)
Maimuni korszaküt méltán nevezhetjük a spanyol-arab
zsidós~ig aranykorszakinak, midőn a műveltség még oly országokban is elterjed, ahol azelőtt még elzürkóztak előle, midőn a
hét szabad müvészetnek (arte5 liberales) létjogosultságát szeutirási versekből bizonyitgatták 3 ) és azokat a szentiratokkal
bizonyos tekintetben egy fokra, az aristatelesi filozófiát a theoJogiával egy sorba helyezték, azon meggyőződéstől vezérelve,
hogy a filozófia és theológia két testvér-tudomány, két megdönthetlen igazság. mindkettő az isteni szellem kifolyása és ámbár
különböző irányban müködnek, de ugyanazon eredményhez
vezetnek. A filozófia és tudomány iránti szeretet oly hatalmas
volt, hogy a talmudi tilalmat: »Tartsátok vissza gyermekeiteket n elmélkedéstől« (Berachot 28b), a mely a filozófiai foglalkozás ellen irányul mindenféle mesterséges exegézissei
félremagyarázták. 4) Ezen buzgalom annyira terjedt, hogy Nóé
bárkájának három emeletéb en az allegóriai exegezis vonat') Anatoli Jakab: o,,,~SM ,~s~ .N::l hetiszakasz. (ü::l~,:-1) N1:'1 ':l
jS., N~:-1 •;, - ;,~N;, o';'jJ.'::l "'::l'iW ;,~ ' ' ;,~::m,, i,,::l, w,p;, n1,::l ,::l,
0'::l1iJ::;:'11 O'N'::lj:-1 1"'::l, i,,::l; tov. József ibn Aknin (Gratz VI., 329. old.).
2
) És nagyban előmozditá az aristatelesi nézetek elterjedését. Aristatelest a zsidóknál is egyszerüen »f\lozóf<-nak hivták, ő benne hitték a
filozófiai gondolkodás próbakövét, sőt a világi tudományok főképviselőjét
is. Az egyptomi »rabbi Mózesnek• a scholastikus vezetőkre gyakorolt
hatását kimutatták: llL Joel: >Das Verhaltniss d. Alb. liiagnus zu Maimonides«, Boroszló: tov. J. Guttmann a Revue d. e. J. 18. és 19. és n
l\1onatschrift 38. és 39. kötetében. V. ö. még Güdemann: Unterrichtswesen
35. old. és Gratz VI., 363. old.
3
) L. Güdemann: Unterrichtswesen, 41. old. A grauadai Ábrahám
b. Izsák a hét világi tudományt - erőszakolt értelemmel _ Jes. 33, 6-ban
találja fel; mig Kimchi József ezeket c·~S~;, "~ü művében l old.) Péld.
9. l-hez kapcsolja. V. ö. még Steinschn. IIebr. Übers. 388. old. 132. jegyzet.

') .József ibn Aknin: Tah-ul-Kufusz ez. művében.
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kozást látott a hd rom tudomúnycsoportra: az exakt tudományokra, a fizikára és a metafizikárn.l)
Maimuni kedven cz tanítványa József ibn Aknin (11001226) azon nézetben van, »hogy bölcseink a profán tuclom!lmok
tanulásának idejét a köv. monclással jelölték meg: »30 é,:vel
az erőmüveletre« (Pirke Aboth). A n:; (erő) szó kifejezi a tehetséget, a melylyel az ember ily korban már a tévedések é
kételyek ellen véclekezhetik. Azért ha a tanító a tudományos
tanok elsajátitásához, a melyeknek a végczélja az istenisme ret.
azaz a ~Iaasze B. és Merkaba 2 ) - bölcseink szerint a ::::--:: _
a tanítványban nemes hajlamot és buzgalmat vesz észre, akkor
bátran oktathatja őt azokra«. A filozófiát már Ibn Aknin a
vallás szolgálatára, ennek védelmére rendeli, a mely nézettel az araboktól eltekintve, - már a kereszténység tudományos
világában is találkozunk. 3)
Maimuni utáni korszak. A tudományok felett való
küzdelem.
Maimuninak eszméi különösen Dél-Francziaország községeiben találtak termékeny talajra, a hol a szabad gondolkodás
magvát már Ibn Ezra, a Tibhonidák és Kimchidák eh·etették.l)
') V. ö. Anatoli Jakab : !::''i'I;Siin 'ii;S~; n; hetiszakaszát. a 12 old.

IW:'l~Nnl ill':V::l:an, .,,,,,~sn nl~:lnn ,,~s::l ,,~~" o·~·Sc•· t::";~· o".,n."'.

L. erre nézve : J. Perles : Salomo b. Adret, 14. old. A tudományoknak az
aristatelesi eneyc. szerint való felosztását L 1\Iajmuni i~'J:-1:'"1 l'il~':. 14. fej.
') A metafizika.
3
) L.
Güdemann: Unterrichtswesen . . . wahrend der sp. aral 1•
Periode 67. és 13~. old. József ibn Aknin: Tub'ul-nufusz ez. munkájából n
tudományok ágának enrycl. átnézetét nyerjük. És nemcsak azok száraz
felsorolását (mint Niszi b. Noach, Dávid Almokammecz és Dachja ibn
Pakudánál látjuk), hanem azoknak akkori kezelését, továbbá a tananyagnak, ugy a vallásos, mint profán tudományoknak tanitási sorrendjét is
elénk tárja. Ezen eneyc!. rész feltünöen megegyezik Fala,1uerának •bölcseség kezdete< czimü munkájával. Kaufmann szerint mindketlen egy
közös forrásból : Alfarabiból meritettek, mig Güdemann szerint ezen forni>
Averroes lenne: L. Dr. D. Kaufmann: Das jüd. Unterríchtswe,en (Recen sioja Güdemann munkájának), Griitz: 1\Ionatschrift !Si 4. évf. 140. ol<l.
') Lünel városnak zsidó községe kérve-kérte a 1\Iestert, hogy az ü
munkáját, a • tévelygők útmutatóját< azámukra héberre funlitsa. liiaimuni
válaszában elismeréssel vallja, hogy csupán Lünel és a köri.Uiitte fckvii
városok azok, a melyek magasan lobogtatják 1\Iózes zászlaját és elmélye!!-
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A rirágzó Provence ü;]wl:íiban a gazd~g talmudi tu~ás mellett,
mcl) hez az éltető erőt az észak-franczra toszafistn 1skola kölcsönözte, _ az arab-zsidó kultunít, a filozófiát, szentirásmagyarázatot, gr 3:rnmatik:it is gondosan ~ípolták. Ezen utóbbi
tudo.m:ínyok délről, a PyriitH'i félszigetről vándoroltak be hozzájuk. _.l_zonban, bármily fogékonyak is voltak ezen tudományok
inint, iinálló gondolkodókká nem igen fejlődtek Mivelhogy
szelll'mi tevékenységük forrása két ellentétes irányu földön
er edt. innen magyarázhatjuk meg azt is, hogy mig egyrészt
a filozófiát ujjongással üdvözölték - a gazdag fordítási irodalom és a »::\Ióréh « korai fonlitása t esznek erről tanubizonyságot - másr észt itt támadtak annak ellenségei legkorábban
és l\Iuimuni lelkes tisztelőin kivül, a kik a Móréht ujjongással
üdviizölték, itt támadt egy másik párt, a mely a filozófiáról
tudni sem akart.
:Jiég Maimuni életében lépett fel egy széles tudományu
talmudista: Ábrahám b. Dávid (Rabed 1 ) 1125 --1198) posquier esi rabbi, hogy Maimuninak valláskodexét, 2 ) a Misne-Thorát
éles bouczkése alá fogja és rajta kiméletlen kritilrát gyakoroljon. ~oha Rabed korábban a felvilágosult R. Mesullam iskolájában, a . művelt Juda ibn Tibbonnal is benső barátságban
fejleszté ismexeteit, e férfiaknak és Lünelnek szellemi müveltségét nem birta megérteni, 3 ) ezen idegen gondolatvilágba nem
tudta magát beleélni. Korának egyéb tudományával, a mi a
talmudon és a szentiratokon kivül esett, épenséggel nem törődött,
sőt nem resteli ebbeli tudatlanságát jámbor resignatióval nyiltaft
bevallani. 4 ) Egy későbbi elvtársa, - a ki az ő tudományellenes
nek Rav Asi tanaiban, csupán ők azok, a kik a talmudot és a bölcseséget
is ápolják (i1~:ln1 m•:l •S)i:l Oi1Ntt'), mig a napkeleti államokból kihalt
minden szellemi törekvés. V. ö. Oczar Nechmad II., 3. old.
') Ben-Jakob: Sem Hagdolim szer. III. Rabed, Gratz VI., 355. és
:!25. old. szerint II. Rabed.
2
ismeri, azért a
) A JIIóré Nebuchimot ő még természetesen nem
.Misne-T.-nak vallásbölcsészeti része (a )i,~i1 ·co) ellen irányozza kritikájának nyilait.
') Lünelbe külömben is csak érettebb korában jutott el. L. H.
Gross : R. Abr. b. Dávid aus PosquiereB ; Grütz : Monatschrift flir Gesch.
u. Wiss. 1873. évf. 343. és 402. old.
') L. Temim Deim 238. resp. o•Spn i:l'N".::l;n ·~ ':l 'tt'C;.::l 'i1li,'
o·~:i1S ·wN n\Spn rm~:ii:i i~ nnN':I 'm'i!':i NS 1 •;~ o•nSNn N.,.::l ·tt•N
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érzelmeit osztotta,- szintén ugy nyilatkozik róla, hogy épenséggel nem büszkélkedhetett » ki.Uső tudományokkal« (m;;:,;,-;;"j n·~:i).t)
Ennélfogva minden kritikai tehetsége mellett is hiányzott benne
az objektivitás, saját nézetének igazságáról sokkal jobban me"'volt győződve, milltsem hogy más nézetnek helyt adhatott voln:.
, . Könn!en megérthetjük, hogy a .1\Iisne-Thorához irt lapszelJ egyzeteiben 2) Rabed többek közt azt lobbantja Maimuninak szemére, hogy a zsidóságba hozta. és széltében terjeszti
a filozófiai nézeteket. Ezért Maimuui filozófiai kijelentéseinél
ne~ i.gen m~rsékli haragját 3) és erélyesen kijelenti, hogy a
'' kmy1latkozassal szemben az emberi gondolkodásnak nincs
létjogosultsága, mert igy támad a kétely az emberi lélekben,
más sz,óval a spekuláczió a hitnek megrontója.« ·l)
Abrahám b. Dávid az ő Maimuni ellenes támadásaival
azt a hatást érte el, hogy Maimuni iratai felett élénk vita
keletkezett. N emsokára kitört az ellenségeskedés keleten s
nyugaton egyaránt - kezdetben még csak félénken. De csakhamar nyilt harcz keletkezett. Az ellenségeskedés tüze mindjobban felcsapott, lángra lobbautá és két ellenséges táborra
szakítá Izrael községeit - a maimunisták és antimaimunistákra.
, A Provenceben hangzott fel a csatakiáltás és innen j:írta
be Eszak-Francziaországot és a Pyrenaei félszigetet: »hogy a
szabad gondolkodás és tudomány veszélyes a vallásos meggyőződésre, mert ennek alapjait megrenditi«,5) A türelmetlen
Zeloták élére egy montpellieri kiváló talmudista: Salamon b.
Ábrahám állott, két tanítványával. E három átkot mondott
mindazokra, a kik talmudon kivill Maimuni filozófiai irataiv::tl,
avagy egyéb tudományokkal foglalkoznak. Egyuttal felhivták
Izrael többi tanítóit is, hogy Maimuni közveszélyes tanait ők

·;:,~;, •;:l C,v mS~C,Jn~n i~ii1 rnS•Sv1 •"'1NSn •;1p•:.::-t -i!·~~~,·~·=~ ,.::l1: •;;:)~
j'N C,::Jtt'i1 ':l. L. tov. 1.::l~~i1 l'1Jtt'i1 lllaimuninak t:f1i1:-t ~·,,p ':-t-át, 7. f. -hez.

..

') L. Rivas !18-ik responsumát : "N!:il'l;l p:nl:-t NC, ?"! 1.::lN",, ·:
li1~~li::l jttl~;1, a hol külslí tudományok alatt itt a vallásbölcsészet értendő .

Jitm.:nil

') rmtt~:-t = l'11.1J,1, melyekről Maimuninak aligha lehetett tudomá.•a.
' ) L. Gross: lllonatschrift 1874., 19. és 21. old. , tov. GriHz VI., 355.
•) L. Gross i. h. 166. ohl.
' ) L. Alfachar Juda nyilt levelét Kimchi Dávidhoz : 'N,:: ;,;·w
S:n l'lN -,i'lic, n•:1• M::Jn.
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is átok alá vessék. iratait pedig máglyára itéljék. É s e felhivás
az észak-franczia rabbiknál élénk viszhangr a talá lt.
Az elkeser edett harcznak gyü.lölsége már messze terjedt
és északi Francziaorszúg községeit teljesen fanatizálta, miclön
egy tisztes aggastyán: Kimchi Dávid (sz~l.. Narbonneban
1160-ban, élt 1235-ig) lépett elő a gon dolkodasl szabadság elő 
harczosául, hogy JIJaimunit és tanait a támadásokkal szemben
megYédje. Kimchi bámulattal és lángoló szaretettel volt eltelve
a nagy ::\Iaimuni iránt és teljesen az ö befolyása alatt állotti)
S zabad gondolkodás. jól rendezett tudás, igazi vallásosság
benne harmonikusan egyb eolvadtak, ez ellenséges elemek lelkében t elj esen kiengesztelődve voltak, 2) sőt egyiket a másik nélkül
el sem képzelhette.s) A o·t:~~\!1:'1 ·,oo ez. szótári művében 4 ) allegorikus magyarázat alakjában - mintegy polemizál azok ellen.
»a kik az »idegen tudományokkal« (Jilm:o;;,, lilb:lii) való kaczérkodás mellett Isten törvényeit elhanyagolják«. 5 )
1) Pent. commentárjában Ezekiel L fejezetét, a :'1:!:1'1b iilt'))b-t ő is
filozófiai szempontból magyarázza.
' ) Vallásosságáról l. Mesullam b. Kalonimosz b. Todrosz levelét
Alfachar Judához; kivonatban közölve: Oczar Nechmad II., 172. old.
') Abbamari b. Mózes: a :'1'1':'1 ·!:lo 1 L fejezetében nagy elismeréssel van emiatt Kimchi irányában, a ki az ő commentárjában: •Istenfélelem a bölcseség kezdete< szentírási versnél azt állítja: •Ha az ember
l egel őször filozófiával foglalkozik , ész nélkül és istentelenül, még a szentírás nagy csudáit is tagadni fogja, azért foglalkozzék legelőször a Thóra
tanulásával, a mely istenfélelem. És csak azután, ha már megismerte a
Thóra ösvényeit, foglalkozzék a filozófia tanaival.<
•) Kimchi Dávidnak Abul-Walid nyo~án írt munkája a S1S-"b két
részből áll: Az első rész: S1S:1~:1 ·.!::O (=nyelvtan), a másik rész O'lP"'W,, '0
(= szótár) név alatt ismeretes . .A szótári részt már 1780 előtt is kiadták.
Újabban Elija Levita megjegyzéseivel kiadták Biesenthal és Leln·echt,
Berlin 1847. Kimchi befejezte, de leginkább összegyüjté és egylJefoglalta
a spanyol és franczia iskolák eredményét. L. Geiger Ábrahám p1•;"1 r~,S·r.
Oczar Nechmad IL évf. 167. old. Kimchi örökölte atyjának és bátyjának
kitünő didaktikai képességét.
•) A
kifejezésnél a végén: 0'"':1; '1S•.:1 o·w·tb lP'l c•·;,; .,s,.:~
ipt:))i\' NSl c;;.: ipi::Vil'lt' nm::;·~;"j 1'11~=~::l ~p·co•ttJ ':biS;, (Jes. 2, 6)
:il·;~.:: o•;,S~;, 'Pii.:; a ip'!:::''.. kifejez~st azonosították 1p·oo•-vel.. Ezen
JeSaJast vers llyen alakban kesobb typ1kussá vált. Már Nachmamnak a
franczia rabbikhoz intézett levelében is megtaláljuk: :oh •;•jj•lf1 .,-,:

,s,

ip·~c., c·-~; ,.,s~~· ip"~:;-.
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N em csuclálhatjuk, hogy ily gonuolkodású férfiú nem nézilette tétlenül az imádott mester tanainak meggyalúzúsát. Hajlott korát scm tekintve Spanyolországba indult, hogy az északfranczia küzségck ellensülyor.ására a spanyol községeket megnyerhesse a maimunist1ik számára. Községről községrc járt.
hogy személyesen érvényesítse szónoki tehetségót és befolyását. l)
Avilában megbetegedve, nem juthatott el Tolcdóba, a hol akkor
k ét kiváló férfiú élt: Meir b. Todros HaJovi Abul::tfia,2) JI.Iaimmünak régi elkeseredett ellenfele. A másik férfiú, a ki ennél
sukkal tekintélyesebb volt: Juda ibn Al(achcw, III. J•'erdinándnak tudományosan képzett udvari orvosa, a kinek közbenjárása nagyot lendíthetett volna a maiomnisták iigyén. J~ldwr
többszöri levélváltás keletkezett a két férfiú, Kimchi és Alfachar
között, a mely érdekes tartalnní, mert jellemez és megvilágít
egy harmadik pártot, mely az észak-franczia antimaimunistúka.t
magasan túlszárnyalta, 3) de épen azért, mert JI.Iaimuni tn.nait
alaposan megismerte, tartotta azokat a zsidóságra veszéi.Yeseknek, csakhogy azon balhiedelemben élt, mintha ezen tanokat
erőszako3 kézzel meg lehetne semmisíteni.
Ezen pártnak élén állott Alfacha.r, a ki Kimchinek kétértelmüen kezdődő levelére "-) gonosz czélzással, szellern es durvusággal felel: ó) »Hogy is merészel Kimchi a » tévelygők utnmtatójáért « kardoskodni, midőn maga is sötétségben tévelyeg? ...
A. világ teremtett voltán áll a zsidóságnak egész hite, a szombatnak a szentsége és mégis Maimuni nyiltan kimondá: Hogyha
Aristoteles elfogadható logikai bizonyítékokat hozott volna a
világ örökkévalóságára, 0 ) azt a nézetet is elfogacln:l ... Azt:in
Maimuni két ellentétet akar kicgyeztetni, a szentírás tanait a
görög filozófiával összekapcsolni, hogy rnint gö<lölye ikrek
éljenek. 7) Nem, a földön e kettőt testvéri kötdék egybe nem
'J V. ü. Oczar Nechmad II, 17 L
) L. Gratz YII, 39.
•) Ez következik Kimchinek Alfacharhoz intézett leveléből : Ci'N ~
povM s~ Sv lb'·n,, •tt~N C'i'!:l-:0;"1 ·-:11:1 ~h ;,.~:n.: c·povM c•-rN c•r;;;:~
2

me:

,,r;::n:~.

•) j~ltl' 'iiN:l' ·~;N ;;;;, (Num. 22, 32).

•) j~p;, N1,, ,~, i~W;, j:! •,, ·)/)', Kimchi u. i. egy rsaJádból szúrmazott, a rnely a Petit q~pl franczia mell~knevct viselte. J,. O":lc·,, i\',·:N-ot.
') Hogy az nem teremtetett.
7
) n·;i':'i ;,r::n c:;; :-r·~nn.

füzheti. mert nem hasonló a héber nőhöz az egyptomi« .l)
A 1'hóra azt felelheti (a filozófiának): »Az én fiam az élő, a tied
a balott«. 2) Alfacharnak nézetei később a zsidóság egyik legnagyobb gondolkodójának, Spinózának tetszését is megnyerték.
Azonban Spanyolhonban még sokkal is jobban ünnepelték
liiaimuni emlékét és műveit, mintsem hogy Salamonnak és
Alfa charnak kiméletlen eljárását nyugodtan eltürték volna.
Hogy l\Iaimuni tanait megmenthessék, hogy a zsidóságot a
szellemére rakott bilincsektől megszabadítsák - Kimchi hatása
alatt - leülönösen Aragúniának legelső községe: Saragossa
szállt síkra, élén E aehja (Balchiél) Ibn Alkonstantinival,3)
.Jayme király udvari orvosával és kegyenezéveL Eaehja és más
11 tekintélyes saragossai férfit~ felhívást bocsátott Aragonia
községeihez, hogy Salamon b. Abrahám ellen Maimuni érdekében állást foglaljanak. Ezen felhivás egyik Jegfontosabb okirat
a J\Iaimuni vita történetére, nemcsak azért, mert ez az egyetlen
1
kör1evéL· ) a melyben a mozga!om idejét feljegyezve talá1juk,5)
hanem még inkább azért, mert fAitárja azt az óriási hatást,
a melyet 1\.faimuni tanai az egész korszellemre gyakoroltak
és szemünk elé állítja a maimunistálmak nemes felbuzdu!ását
a tudományért és műve!tségért.
Bachja és társai méltó felháborodásukban »Isten nevének megsértését látták Salamon és társai eljárásában, a kik
mer·észeltek Mózes 6 ) ellen fellépni. Hisz ő vezetett ki bennünket
7
Thórájával ) a tudatlanságnak, balgaságnak és tévelygésnek
árjából, az ő hirét, dicsőségét magasztalják a legtávolabbi vidékek lakói is, a kik jártasak a külső tudományokban ... 8) Bölcseink
tanítottak arra bennünket, hogy Isten egységes voltárói filozófiailag elmélkedjünk, »külső, világi tudományokat« ápoljunk,
') Czélzás Exod. 1, 19-re.
•) I. Kir. 3, 22.
•) Ki van adva O":lr;,~;,S i11:l1tt'i11 i11S~ttJ1 i11.,~N Amsterdam !712,
3!. old. tov. O":lr;,~;, i11:l1tt'i1 j':l1p III. rész : i11~;;, i11"'~~ 5. old. Kezdődik:
1
-•;vr;, pNtt' S1p-rel.
.
•) 1232. augusztus= Ab hó.
') Maimuni.
') Misne Th6ra.

onr=.::m

hogy a hit ellenségeinek megfelelhessünk.I) Ép így fontos a
vallásra a csillagászat, geométria és a kalendáriumnak csillagászati megállapítása, me!yeket a bib!iából és talmudból el
nem sajátíthatunk. Amint Sámuel, a nagy tanító mondá:
"~ csillagok pályái oly ismeretesek előttem, akárcsak N elláreleának 2 ) utczái«. Gamliel patriarcha a csillagok megfigyelésére
távcsövet 3) is használt. A »nagy törvényszéknek« tagjai csak
azok lehettek, kik az általános tudományokban és az orvosi
tudományban is jártasak voltak. ... És íme fellép e három
romboló és tévutra vezeti a népet, a mestert megtámad-rán.
Sötétségben akarják vezetni a községeket és mindenkinek
eltiltani a Móréh és Máddá olvasását és általában a tudományágaknak elsajátítását. 4 ) Ezért ég szivünk bensőnkben s
haragunk fellángolásában felhívjuk Aragonia királyság összes
községeit, hogy hozzánk sorakozzanak és valamint mi, úgy éík
is közösítsék ki Salamont és segítő társait, miglen megtérn ek
az éí gonosz útjokról«. 5)
Ezen körlevélben, mely meggyőz() hangjánál fogva nem
téveszté el a kivánt hatást, csudálkozva látjuk, hogy még azok
is, kik a tudományoknak oly bátor szószólói voltak, a kik
a tudományok ápolását oly vallásos kötelességnek ismerték el.
mely a talmudban nyeri forrását, már ezen tudománjok müvelésére ürügyöt keresnek és a tudományokat nem sajá,t magukért,
hanem azért tartották oly fontosnak, hogy az eretnekeket saját
fegyyereikkel majdan visszautasíthassák. Egy évszázaddal
késéíbben ily i.i.rügy keresése a profán tudományok elsajátításához már általános lett. 6)
') li1.~1~'M:'i Ji1~:rn ,,;;--,, nr;::Jn ,,r;,SS ,;,-·;,ml 1;•-:1:"1
(metafizika ,li1":"i ':li1) 01'ilP'i:lNS :l't!';tp ;,r;,:l.
•) Szülövárosának.

•;·r=::n ·::

3

') Az átoklevélen Bachja ben l\fózes aláírással.

•) nm:lln:'i n1~:n:
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) Schleiden szer. természetesen üveg nélküli távcsöYet!? L. Westermann's Illustrirte deutsche Monatshefte 1876: »Die Bedeutung der Juden
für die Erhaltung der "\Viss. •

') JiD1ll'M:'i Ji1~~M~ ;,r;,:l;, Olt!' ,r;S;, ~::1.
•) Gratz VII, 57. és J. Wiesner: Der Bann in seiuer geschicht!ichen
Entwickelung, 56. old.
•) L. llieir Aidabi : Sebilé Emuna Nr. VIII ; épígy Ribus, Chaszdnj
Kreskas, Simon b. Czemach Durán és másokat. Y. ö. Güdemann: Unterrichtswesen 172. old. Látjuk tehát, hogy itt a i11;1::t'M:'1 •:;-; mint a mctafizikán kívül eső profán filozófiai tudományok szerepelnek.
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Természetesen nem hiányoztak olyanok sem, a kik hanginkat a béke és kiegyezés érdekéheu felemelték, különösen a
tudományos középosztályból, a mely sokkal is m1:iveltebb volt.
mintsem hogy a tudományt clitélhetné. l\Iinthogy nem merészel
érette nyiltan síkra szállni, inkább csatlakozik a tudományellenes :lllásponthoz. 1) Ily ki5zvetítő szerepet vitt JJ:lózes b.
Xachmcm vagy Nachmáni Gerundi (1195-1270), a ki hatalmas talmudi ismeretei mellett filozófiával is foglalko zott, tehát
ennyiben nagyon is eltért a szigoní. talmudi irányhoz hajló
észak-franczia rabbiktól, ele azért l\Iaimuninak a gondolkodásához sem csatlakozott, sőt igen sok helyen élesen megtámadta
azt. :\Iig l\Iaimuni számára a filozófia volt a próbakő, abból
indult ki, hogy avval a zsidóságot kiegyeztesse, - addig
~achmani J ucla Halévinek orthodox álláspontját követi és csak
azon eredményeket fogadja el, a melyek a kinyilatkozással
ellentétbe nem jönnek. 2)
A franczia rabbikhoz intézett körlevelében 3 ) kikel azok
ellen, »a kik oly érdemdus férfiut és annak műveit átok alá
helyezték, a kinél nagyobb mester nem támadt Izraelben és
a ki emellett minden tudományban jártas. Ily eljárás külömben sem érheti el czélját ... l\Iaimuni valláscodexe mindenütt
csak jótékony befolyást gyakorolt, miért kellett annak bevezetését: a l\Iaddát is átokkal sujtani? De meg a Móréhnek kiátkozása is meggondolatlan cselekedet volt, mert Maimuni nézetei
eretnekséget nem tartalmaznak. Sdt szükségesek is, mert
azelőtt az ifjak, ha gyágyászatra és egyéb tudományokra adták
magukat, a görög filozófusokra voltak utalva 4 ) és ezáltal megingott ősi hitük, most azonban a mesternek »Utmutatója«
oltalom a tévelygések elől és nem kell többé Aristoteleshez
és Galenushoz fordulni tanácsért.«5)

V égre rátér arra a pontra, a melyen a franczia rabbikkal egyetért. Közvetítő ajánlata az, hogy a Macldah ellen
kimondott átkot fel kell oldani, ele szigon1 átokkal kell sujtani mindazokat, a kik Móréh tanait és egyéb filozófiai tanokat terjesztenek és a kik a talmudi haggadákat kigunyolják,
hogy ezután mindenki csak a szó- és irásbeli tannal foglalkozzék. Hasonlóképen tartották vissza őseink még a nagy bölcseket is, annál inkább kezdő tanítványokat, a logikának tanulmányozásátóJ,l) a mint ezt találjuk Háj gaon responsumában,
hogy ő Sámuel Hanágidet (a herczeget) a következő szavakkal intette: »A ki elfordítja szivét ettől 2) és olyan dolgokkal 1)
foglalkozik, eltávozik attól a Thóra és az istenfélelem, mert a
profán könyvekben lévő tanok és a filozófiával való foglalkozás kártékony hatást gyakorolnak reá«.
Nachmáninak és különösen Salamonnak kísérlete - hogy
a tudományokat és a szabad kutató szellemet a vallás teréről
számüzzék - hajótörést szenveclett. Egyik leghivebb szövetségesük: Dávid b. Saul is elpártolt tőlük és most Salamon a
zsidóság ellenségeihez, a dominikánusokhoz fordult és azokkal,
különösen Montpellierben, 1\Iaimuni iratait elégettette. 1 ) Ezzel
aztán a zsidóság általános elszörnyüködését magára vonta.
1-Iég az észak-franczia rabbik is elfordultak tőle.
Ezzel a szabad szellemi fejlődés, a mely veszélyben forgott, a heves támadás daczára egyelőre meg lett mentve és
szabad folyásában nem akadályozta azt senki. 5) Bár oly hatalmas, eredeti jelenségek, bölcsészek és kutatók, mint Ibn Ezra
és Maimuni, nem lépnek fel a zsidóságban, de e helyett a
tnüveltség és irodalom általános ápolásnak örvendenek és min-

') P'""" i~ v~:~s.
0
)

') L. Güdemann: Unterrichtswesen, 144. old.

') Nachmáni a tudományokról elvetöleg nyilatkozik. L. Derasa,
kiadta: .Jellinek, II. kiadás, lG. old. és Güdemann: Unterrichtswesen
144. old.

i"~~"'i1 .n:~, ~ 0"~~"':"1 ~1:l1tt'l'1 r':llp gyüjtemény. III. rész, 8. old.
) Egy klsse erosen hangz1k : 0'.)1':"1 'C,:l;,~ 00'"1.:1 1~s~ "'tt'N nnn.
') (Czélzás. Jes. 2, 6-ra) 1P'!l0,'1 1:'"'.:1.) ,.,c,,:l1 1;, ~ll' ~s 1.)'1'1'111'1 ':l"i'l:l
ett> ;,;m ... tm~·SJ1 1toO"'N Sv~ p1n"1S ... l'n l'"'od , ~ :l"'i1 ,.,:l,~ ,S 1S,
~w:v·1!:l •:;:::l c•-n:J ','"'!::O :l·n.
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T. i. a misna és talmudtóL

') Filozófiai tanokkal i:lS:l Oi11"1 o•·:l,:l poJ:/'1'1, a ,~,:l kif., miut
azt Geiger bebizonyítá, későbbi toldalék. L. Háj gaon-t, 16. old.
•) Ezen eljárást az akkori zsidóság a kereszténységtől tanulta el.
Mert mielött lllaimnninak iratai a lángok martalékává lettek volna,
röviddel ezelőtt égették el Párizs piaczán kath. eretnekeknek és aristotelesi
filozofusolmak iratait és ugyanott tiltotta meg egy synodus .'l..ristote\cs
metafiúkájának_tau.ulmányozását. L. Güclemann: Unterrichtswesen, 143. oltl.
•) L. Geiger: Das Judenthum und seine Geschichte, 48. old.
"i~IAGYAR-Z smú SzEMLE.
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den ü \'é elterjednek Búr a sp an} ol-zsidó irodalom fénykora
immár oda lett. a nagy szellemek a zsidóságnak alapkövét
lerakták. az épületet befejezték - mégis az utódokra nagy
feladat hárult, hogy az épületet a viharok romboló hatása elől
meg\'édelmezzék. A tudományos foglalkozás lassan-lassan
gépiessé vált és az elődök gondolkodási eredményének összegyUjtésére szorítkozott.
Ezen időben a középkori tudományoknak valóságos tárháza volt: Semt ob b. József ibn Falaquera (1226-1290.)
DélspanyolországbóL A tudás iránt való nemes buzgalmáról,
de egyuttal jámbor szelleméről - számos munkái közül leginkább tanuskodik egy didaktikai regénye.l) Egy ifju története. a ki ellenállhatlan vágyat érez a tudás iránt, miután
a földi dolgok mulandóságát belátja. Az ifju különféle bölcs
férfiakhoz fordul, a kik őt a tudomány szellemével megismertetik. Lelkére kötik, hogy mindenek előtt az irásbeli és szóbeli tannal foglalkozzék. l> Manapság ugyan« - mondja neki
a bölcs - »elég, ha Alfázi »Halachot« -ját és Maimuni kodexét
és misna commentárját tanulmányozocl. Ha ezenkivül időd
megengedi, lapozgass a misnában és gemárában,· mert ezek a
szellemet élesítik és a tudomány iránt fogékonynyá teszik.
Hanem azt tanácslom neked, hogy ne töltsd napjaidat kérdések és feleletek felvetésével, mint sokan éjjelt is nappallá tesznek egyetlen halacha tanulmányozásában és ha valaki reggel
kérdezi öket annak tartalma felől, nem tudnak feleletet adni. 2)
Á Thóra tanulmányozása után foglalkozzál a tudományokkal,
mindenekelött azokkal, a melyek a fizikának és metafizikának
elökészítői. 3 ) Csak akkor értheted meg az istenfélelmet és az
Isten megismerését találod. Hanem őrizkedjél attól, nehogy
elfeledd avagy eltávolítsd a Thóra szavait a te sziveclböl és
nehogy hitelt adj azon spekulátióknak, a melyek a Thóra
szavaival ellenkeznek. Mert a Thóra szavai mindennek alapja
és csak ez vezethet az igazság megismeréséhez, mig a meta-

2 5!)

fizika gyakran az igazság ellentéte,!) a fizika pedig sokszor
vegyüléke, a melyekkel az ember
Achér sorsára juthat és istentagadóvá lehet . . . Ivfindezeknél
fogva a Thóra tanulmányozása legyen nálad a fő, a többi
rnind csak mellékes és csak akkor higyj egy dologban, ha az
ész és szent-tan annak igazságát egyaránt elismeri.2) « Látjuk
tehát, hogy Falaquera bár a filozófiai kutatást nagyra becsülte,
azt a Thórának bizonyos tekintetben alárendelte.
Számos encyclopacliai munkái közül, a melyek korának
egész tudását felölelik, említenelő a 0'0101S'~;'! l11)1i, 3) a melyben
szerző egybegyűjti a különböző filozófiai nézeteket. Ezen müvében a legmagasabb intelligentiáról értekezvén, a metafizikai
tudománynak sajátságos: ;'1;\~'ii;'! N'C\C1S•o megjelölését alkalmazza.4)
Falaquerának meggyőződése szerint az igaz filozófia
megegyezik vallásunk tételeivel, »azért esztelen az, aki elvonja
~z igazság és hazugság

') Gratz VII, 251 azt állítja, hogy Falaquera a ~J'::IC-ban azt a
gondolatot akarja keresztül vinni, hogy a metafizikai tudás mindcnek
felett áll, még a thóra felett is, pedig ép ennek ellenkezőjét látjuk itt.
') ~p:!~,; -~o ed. Raga 1752. 72. és 73. old.
•) Még kézirat a leydeni könyvtárban (Leg. V arn. 20 3 ). E mü
szerzűjének megállapítása egész vitákra szolgáltatott alkatmat. :\Iig Brüll
N. •Jahrbücher für jüd. Gesch. u. Liter.• 1876, 20.5. old., e müvet
Sámuel ibn Tibbonnak tulajdonítja, mivelhogy a kéziratban lévő szavaknál: ~piil~:'! ·~;N l11J)i •1::lii,i ,;:::1 ·N::~S . . . SNl~C' ';N 'i"''N- Sámueire
helyezi a fősulyt, - addíg Zunz több bizonyítékot hoz fel Falaquera
szerzősége mellett. Ezen utóbbi nézetnek hódol ujabban Steinschneider
is: Hebr. Bibl. IX. , 135-136. old.; tov. XV. 12. old. : XVI., 91. old.;
XVII. , 125. old., habár Leydener Oatal. 20 • (1858. évben), még 6 is
Sámuel ibn Tibbonnak tulajdonítá e müvet.
') Tract. VIT., 320 a. old. A kifejezés a ;'1;1::';:;'1 ;'!C:ii mintájára van
képezve. Nem lesz érdektelen - Dr. Steinschneider és Dr. Yan Yloten urak
sziYességéből - curiosum gyanánt néhány sort összefüggésben közzétenni :
.:l~·nn,tt!
r!MiN ,;~;,,t!' n; :::~~:i :iN'~~~~~~"t: ~;~;., •J:~ '':N
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dialog alakjáhan; ilyféle diaJogot késüLb Pulgár Izsák
is trt : ~~c-s"~;-r ~;.., -:-u·\, ii':, czimen.
.
') A talmudtanulás felűl Kaszpi ,J<Jzsef is ilyen nézeteket hangoztatott. (1.. -c~~;'! -~c-t.) emiatt aztán a rabbik haragját magára -,onta
') Erti ezek alatt a négy mathcmatikai tudományt.
•

1
)

,,:J'"\Wt'

n'n ·~:lj; i~~ n:nt!'~

Ni.i W 1:n:n

,j;nt!J~t;~ ;,·;~; :"11';!, .i;~~ 3.n·J N~.it:J :-~

·:~-: ;;~~ ;,',·y~ N~;,tt' ..,~

t,y

Sv i= ·-;:

nS,t j~'.: NS, --~~~· ,~~~ xS ;,;nt:•·t;'

i,N, :-::~:,' ,~'; ~;~t:J"t:• •tttN "N
,,t,·:,·~ Ni:-tt' -'.:

',j..'

"N

n:~.,c·· N;. i;-:~ :,··-l N'"::w :-~

S::

"N

j;';:-;:

·wt:N "Nt:'

... ·?·~·

·is~~ .":':'.: i'·~·oo: ··N~~

~= ,•;:-c··c• •t:JtN "N : :-l
17~

2GO

Dl,, TilRSCJI LEH IGNÁCZ .

magát a ~lozófia mivel ésé től. « »Hisz a r égi filozófusok is Sem,
Éber és A brahámtól, de fők é p en Salamontól kölcsönözték az
ő filozófiájukat. I smeretes, hogy Salamonhoz a földnek mind a
négy széléről zarándokoltak, hogy halgassák az ő bölcseségét
a mint ezt a Kir. könyve (10,24) elbeszéli. Ezen alkalommai
miudcgyik a Salamontól, avagy annak nevében hallott dolgot
~L sa.iát nyelvén följ egyezt e, mint a görögök is, a kik az i.isszes
tudományos iratokat nyelvükre lefordították Ptolomeusról is
beszélik, hogy J eruzsülembe küldött, hogy a papok az ottani
tudományos műveket görög nyelvre lefordítsák. Lehetetlen
tehát. hogy Salamon ne szerkesztett volna fizikai és metafizikai müveket, csakhogy ezek az exiliumban elvesztek.« 1)
Ilyen és ehhez hasonló »középkori « nézetekkel ezután
már nagyon gyakran találkozunk, sőt csakhamar megszólal a
') L. li1SJ;~:-t ~~o 12. old., kiadta és bevezetéssel ellátta Dr. Venetiáner Lajos. Eme hit, hogy az összes profán tudományok tulajdonképeu
az izraelitáktól erednek, azokat innen plántálták át a kaldeusokhoz,
perzsákhoz, görögökhöz, innen a rómaiakhoz ; avagy hogy már Pythagoras
és Aristoteles maguk is Salamonnak tanítványai voltak ; Galenus azonos
lett volna Gamliellel s. i. t., mindezek igen régi nézetek. Midőn a cultura
a 13. és 14. században mind jobban terjeszkeclett, a zsidóság írói szivesen
elfogadták azon elterjedt nézetet, hogy ezek a tudományok a zsidóság
ősi tulajdonai. Cassel (Kuzari 171. old. 2. j.) ezen nézet eredetét a görög
tudomány óriási befolyásának tulajdonítja, úgy, hogy a zsidók lehetetlennek tartották, hogy pogány népek a tudományok terén többet míveltek
volna, roint >a kinyilatkoztatás népe<. ("L. tov. Munk: Guide des Egarés L,
332. old., 3. j.) Azonban ezen nézetek nem csupán a nemzeti büszkeség
szüleményei, hanem úgy az araboknál, roint a keresztény világban is el
voltak terjedve, a zsidók pedig szivesen csatlakoztak ezen alaptalan
ábrándhoz, a mely hümlgett is nemzeti hiuságuknak. Csakhogy ezen hit
sokkal komolyabb természetü volt, mint azon magyarosadási mozgaloro,
mely Révai és különösen Horvát nyomában nemcsak a bibliának, hanern
a történetnek alakjait is magyar köntösbe öltöztette és e szerint az egész
világ műveltségét magyar származásunak tartotta, mert a roűveltségnek
zsidó származású hite évszázadokon keresztül fenntartotta magát és ezen
meggyőződéshez más nemzetek is csatlakoztak, mint ezt Kaufmann
(>Az érzékek« bevezetésében 5. old.) említi és a zsidó forrásokat (u. o.
5-7. old.) összegyűjti. Ezen adatokhoz Venetiúner (l"l1t,)),'.m ;~o b evez.
~II-~III. old.~ újakat csat~!. V. ö. még Güdemann: Erziehungswesen .. ·
m Itaben 120 es 121. old. es liiunk : Philosophia der Juden, übers. von
B. ~eer, 96. ~l(l. V~gr~ mindezen adatokhoz l. még Kaszpinak és
Iromanuel_ Rm:n_m~k nez~tet munkámban. Ilyféle _ manapság nevetségesnek tetsző - allltásoknal rend. Jes. 29, 14. v. vált typikussá.
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tiirelmetlenség hangja a filozófia és egyéb tudományok ellen.
Midőn a zsidóság sorsa mincl nehezebbé lett, az üldözések
mind jobban lealázták; a ki.il ső testi lealázással a lélek is mindinkább elveszté rugékonyságát, a szabad kutatásra való hajlamot. A tudomány lassan-lassan sziikebb térre szorítkozott.
végre átengedte az uralmat az egyoldalu talmud tudománynak
és a kabbala titkos tanának.
A tudományellenes visszahatás különösen a Provenceban
észlelhető, még a zsidóság költői között is, a kik mindenütt
és mindig a szabad gondolkodás hírnökei, még itt is mély
megvetést hallunk, különösen a filozófiai tanulmányok ellen.
Az uralkodó áramlatnak figyelemreméltó képét tárja elénk
Ezóbi 1) József-nek didaktikai költeménye, 2) melynek szer:t.őjét
Reuchlin »Judaeorum poeta dulcissimus« jelzővel tisztelte
meg. »Őrizkedjél« - inti fiát a költő - »a görög bölcseségtől.«
hajolj el az ő szőlőkertjeitől, mert Szodoma és Gomorrha
mezőségeiről vannak az ő vesszeik.. . Foglalkozzál néha a
grammatikával és a szentirással, de főfoglalkozásod a talmud
legyen! ... De hogy a megtiltott és megengedett dolgok okait
megismerhesd, kutass Alfázi és l\faimuni törvénykönyveiben is ...
Ismerd meg a héber költészetet és vigyázz a szép és tiszta
stilusra !c 3) A költő nagyra becsüli Maimuni törvénykönyvét,
de különösen a talmudot ajánlja buzgó tanulásra.

Németországi viszonyok.
Ezóbi József nyomdokain haladt, sőt azt nagyban túlszárnyalta a németországi zsidóság. Ezeknek szom01·u sors
jutott osztályrészül. A nyomornak és szorongatásnak minden
lépcsői t meg kellett járniok. Ellenségeik el nem fáradtak abban,
hogy új, meg új vádakat kovácsoljanak ellenük Ilyen állapotok között, hogy is lehetne a szellemi élet frisseségét fenn.
tartani? Hogyan állhatna fenn míveltség és irodalom? A német
zsidóknak egyetlen vigaszt a vallás és hagyomány nyujtott.
') Ezóbi = Hissopaeus, Carmoly szer. = Vaison; l. Gödernann
Unterrichtswesen 158. old.
.
') ~O :l
= ezüst csésze) lakodalmi költernény fia számára.
K1 van adva a költemény a no~;, •ipii 'O gyííjteményben.
') ;'0;)
2. old.

n·vp (

mvp
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cryiilölettel >oltak eltehe mil1den idegen tudomány iránt. 1)
A:z ő egész \' iláguk a talmudban volt, gondolkodásukat ennek
ter e foglalkoztatta, de bár a talmu~ az e~beri élet minden
oldalát kutatásának hatáskörébe vonJa. az ÚJabb tudományok
eredményeiről fogalmuk sem volt. 1\Iaimuni vallásfilozófiai
iratairól _ talán a .Maddát kivéve - tudomást sem vettek.
:Jiegvetéssel illették mindazokat, a kik ilyesmi vel foglalkoztak.
A 12. század második felében fellépett egy férfiu, a ki
a középkori német zsidóság j ellemző vonásait magán viselte:
Takn 2) Mózes b. Chiszdaj. Ép ennek köszönhette, hogy munkáit kortársai nagy tetszéssel fogadták, míg az utókomái
teljesen feledésbe merültek. A mult század közepén felfedezett polemikus munkájában, a t:l'~1i ~11:1-ban 3) vakbm:góságra
messze tlllhaladta montpellieri ~alamon és elvtársainak álláspontját is és merészelte nemcsak .Maimunit és Ibn Ezrát,
hanem még Szaadja gaont is, - kit mincleddig csak a tisztelet
hangjával említettek, - az eretnekség vádjával illetni. Taku,
a ki nemcsak a szentirásnak, hanem még a talmuili agaelának
Jeirásait is a maguk betüszerinti értelmében fogta fel, a ki
az istenséget emberi tagokkal, 4 ) mozgással, öröm és fájdalom
megnyilatkozásaival és egyéb antropomorphistikus tulajdonságokkal ellátva gondolta, a ki a középkori babonának hirdetője
és terjesztője volt, ily férfiú természetesen még Szaadjának
nézeteit is istenteleneknek találta. »Szaaclja ugyanis azt állítja,
hogy Isten finom szellemi anyag, távol minden testiességtől
és a róla monclott emberi tulajdonságok nem egyebek symbo') Zerachja b. Saltiel érdekesen jellemzi őket filozófiai commentárjáhan a Péld. 6,1-hez: L:'j'j);;, ,,~ s~iO :'1':'1 ~o:S IP'N:'l m v~ra ·~ '111~"':11
,,.~sn~ Ni;, ':l •n;ji:Jn;, 1S 'n!P"'~!P (N'~io1S·~
Sv Nip~;, !Pi"''O)
c·;;:~w~;,. Továbbá: Ozar Nechmad II., 137: "11N 11-:i NS "1WN C'T::lW~:'T

i,,

c·pnw:~.

') ipn más kiejtés szerint Tachau (csehországi helység) nevéről,
a hol egyideig mlíködött, kapta volna e melléknevét. Élt még Regensburgban, Bécs-Ujhelyen is. L. Steinschneider: Ábr. Ibn E., SJ. old.
.. ~) u_ar:noly fedezte .azt fel, mint kézira tot, egy párizsi katalógus ban,
elejen es vegen megcsonkttva, a szerz(í és munka neve nélkül J. Carmoly:
Itinéraires 288. old. A művet Kirchheim Rafael adta ki, elős,zóval ellátva
az 1~m "'ll1~ folyóiratban, ITI. évf. 58-99. olcl.
. _') Minde~ne~ daczára Taku azt hiszi, hogy a ,,~," ii))!P-t a
karattak esempesztek volna be a zsidó myst'k
· d
bl L Oczar
1 us rro a1om a.
Nechma(l III., 02.
.
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likus szólásmódoknál.I) Ezért Taku Szaadjának vallásfilozófiáját 2) a külső eretnek tudományok <n•;n:·n,, N~:n) közé sorolja,
mert eltereli a közönséget az i stenfélelemtől és erősíti az istentagadók nézeteit, kiknek kajánság lako?:ik szivükben őseink
talmudja ellen. 3)«
»Vajjon nem elég-e, hogy Jézus tanítványai, a kereszté nyek a Th6ra parancsait allegorizálták és hogy a karaiták,
Anan, Saul és társaik a szóbeli tant tagadták 1) ••• ? Ime bölcseink intettek bennünket, hogy nem szabad kutatni azt, a mi
a földi halandó előtt el van rejtve, mert bisz az emb er még
saját magát sem ismerheti meg eléggé, tehát hogy is kutathatná és ismerhetné meg Isten lényegét? ... « 5)
»Ime a J11ji~N:'l "'~0-ból indultak lü és onnan szivták be
a későbbiek a hitetlenséget. Szaadja munkáitól buzdítva, folytatták a kutatás munkáját. Ö utána léptek fel az indus bölcsek
és filozófusok, a kik mindent megakartak ismerni az ő tudományos kutatásukkal. Ibn Ezra is követte Szaadja nyomdokait,
új Thórát és traditiót készített, hogy tagadja vele a mi igaz
Th6ránkat. G) Ibn Ezra is tagadja az .i steni lény mozgási
képességét, pedig ba ez az embernél megvan, annál inkább
Istennél? Az eszes belátja, hogy az ő »eretnek okosleoelása
(mill'n,, 1i)),) csak arra való, hogy az embereket eltérítse a
Tbórától, az igaz bittől és attól, a mit bölcseink tanítottak.')
Hogyis nyugodhatnánk bele az ö szavaiba, midőn böJcseink
')

o•~n ~n:~

64. old.

' ) A iJij1~N:'l i~O-t, a mely
eredetiből, hanem csak R. Berachja

miinek ismeretét Taku nem is az
Hanakdo11 (élt 1240 körül,) átdolgozá-

sából merítette.
3
) 64. old. J"1~)1~~nn J"1~~M:l N::l ':l 0 "0 ·-S) nw~N.i -~o Sv i:S:~ip
.;,~·Sw o·~w Mi'~ o·:~~;, n~-: ) 1 S~;,S nmv :'i:l"':'li
') •Az eretnek Anan - folytatja Taku - a ki úgy nyilatkozott.
hogy vajha Izrael bölcsei az ő gyomrában lennének, a melyet ha ezétvágnának, (í vele együtt azok is elveszhetnének.« Eme passzust Gratz
(V., Note 13,3. j.) is említi.
5
) Szaadjának szabad kutatása ellen irányul.
•) 96. old.
') 82. old. L:N'lli:'lS CiN ·;::~ S·w:;;,~ ;,',N :'lj'N n~t.: 1 MM H :-:r-:i:,
:'1'1in:'l n:i~N li)),~. Továbbá a 85. old. ,,~1~,1iil
·~s ':l r~~;, P'
jj'J1i:l, 1\!l"'it!J ;,~ -,~:~s
;,Sl<·~s 1::~n:t:J L:li-~1::1. Tehát a i''1li'M ;"l,' !:ii
Takanál a ;,;n:•n,i l,:V1-val váltakozik, megfelel néki •az eretnek gondolkodásmód.•

r:.:
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ar ra tanítanak bennünket, hogy vannak rossz szellemek 1) a
Y il:í~han . melyek r észbrn a:r. omborokbez, részbon pedig a
swl~:ilú szellem ekhez hasonlítanak? Ibn Ezra ennek daczára
tag:d ta ~) azok létezését. ámbár az 6 :íJI~ndó. k_isérői voltak. 3)«
IlY babonás, korl<itolt felfoglis Marmum JÓz::tn nézeteivel
is összelitközésbe jött, 1) a ki az isteni attributumokat 5) csak
képes kifejezéseknek n,Uítj::t. :Maimuninak másik büne volt,
»hogy a filozófusokkal tartott, a kik« - Taku szerint »nem hisznek a Thóra igazságában." 6 ) Azonban a filozófia
nem sokat zavarhatta ()t elzárkózottságában.

Az olaszországi zsidók. Renaissance.

Az olasz zsidóság nem igen vett tudomást a ~iaimuni
iratai körül lefolyt harczról, hozzájok a tudományellenes ár::tmlat el nem juthatott. Azt látjuk, hogy a régi héber tann.nyag
szorgn.lmas ápolása mellett nagy fogékonysággal , sajátitották
el a Dante korában fellendül() tudományokat is. Es igy csakbamar - a kik eddig tudatlanságban versenyeztek a Németországiakkal - friss szellemi életre ébredtek. A klasszikus
ó-kornak felelevenitési munkájában a költészet és filozófia terén
ők sem maradtak hátra a többi lakosoktóL Sőt el lehet mondani, hogy különösen a középkori :filozófia te1:iesztésénél nekik
jutott az oroszlánrész azáltal, hogy az araboknak és a keresztény scholastikusoknak :filozófiai iratait lefordították és a nagyJ,öziinségnek hozzáférhetdvé tették. A forclitók egyuttal maguk is
mükfidtek, mint kiváló irók, filozófusok. Nápolyban a »tudomány') 0'1lt'.

•) 97. old. 6. sorban alúlról j:"!:l 10:11 helyett j:"!.:l .,0:11 olvasandó, L
Steinschneider: Á br. Ibn E. 81. old. jegyz.
3
folytatja Taku - >juthatott el
) •Ezen szellemek segélyével• Ibn E. az ismeretnek oly fokára, a melyre még az angyalok sem emelkedhettek. A szellemek az ő tagadása daczára is megmutatták néki létezésüket. U. i. angoloktól értesültem, hogy a szellemek egyszer fehér
ebek alakjában utját állották. Ő közéjük érve megsérült és e sérülésbe
bele is halt.•
') Pedig Maimunit is nem a Móréból, hanem a vallás-kodexéből
ismerte.
') Mint ':"! 'j'V •n 1', i:l':"!SN V:I~N s. a. t.
•) 6 G. old. Itt Taku Nachmaninak Jób commentárját tévesen Maimu·
ninak tulajdonítja.

sz crető Frigyes « udvarán mindcnekelőtt a proYencci származásu Jakob b. Abbamári (Anátoli) vált ki (U/32 körül) mint
fordító, a kinek filozófiai szentirás-mag,rarázatai 1) - a melyeket
ünnepek alkalmával a templomban előadott - később nagy
visszahatást szültek. A bevezetésben még szerző is panaszkodik
az egyoldalu talmudtanulásról, midőn is a tudománynyal vajmi
keveset törődnek. Elbeszéli, hogy miclőn apósánáJ, Sámuel Ibu
Tibbonnál, mathematikai tudományokból oktatást vett, ezért
néki annyi szemrehányást tettek, mintba az idot sétálássaL
sőt koczkajátékkal töltötte volna eJ.2)
»A tudományos kntatással" - mondja másutt a szcrzö 3)
- •nem szabad az embernek felhagyni, azon ürügy alatt, hog3
ez ártalmas és a kutatót az eretnekség karjaiba vezeti. Igy
csak a rest gondolkodik a tudományról, a ki Salamonnal hangoztatja: »Oroszhin van az utczán, a terek közepén megülhetnek engem«. (Péld. 22, 13). Habár bölcseink ki is monclták:
»Tartsátok vissza gyermekeiteket az elmélkedéstől, a görög
bölcseségtöl«, ezen tilalom csak a gyermekekre és ifjakra
vonatkozik, a kiknek még nincs elég erejük arra, hogy megállhassanak a »királyi hajlékban«, aminthogy néha a hust és
bort gyermekektől és beteg ektől elvonják. Azonban a mily
kevéssé vonják meg a Mst és bort egészséges felnőttektőL
ép oly kevéssé szabad őket a tudományoktól távol tartani,«
Anátoli tudományszeretete addig ment, hogy a tudományokat.
- habár a logerőltetettebb allegorizálással - igyekszik a
szentirásból leszármaztatni.4)
Egy másik kiváló fordító és orvos, a veronai Hillel b.
Sámt~ez (1220-1295), a ki mint l'.Iaimuninak lelkes tisztelője,
a Salamon Petittől Palesztinában felidézett l\faimuni-vitában
maga is tevékeny részt vett. Hillel filozófiai tudása mellett
is buzgón hitt a szentirás csudáiban és emiatt élénk Jerélvittiba bocsátkozott a csudákat rationtllisan elmagyarázó római
filozófussal: Ze1·achja b. Izsák b. Saltiel Cbénnel. Z oracbja
második levelében erélyesen utn.sitja vissza Hillél állitásait:
»N em való a talmudi nézeteket a filozófiáml összekevemi. Ezen

') i:l'1'~Snn ,~s~ L}' ck 1866.
') Güclcmann: Erziehungswesen ... in Italien, 162. old.
' l i:l'1'~Snn ,~s~ 99. old.
') L. fennt 27. oltl.
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Ily babonás, korlátolt felfog~s ~aimu~1 JÓzan nézeteivel
is összeütközésbe jött,4) a ki az 1stem attnbutumokat 5) csak
képes kifejezéseknek állítja. Maimu~inak másik büne. volt,
»hogy a filozófusokkal tartott, a kik« Taku szermt »nem hisznek a Thóra igazságában.<t 6) Azonban a filozófia
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Az olaszországi zsidók. Renaissance.
Az olasz zsidóság nem igen vett tudomást a Maimuni
iratai körül lefolyt harczról. hozzájok a tudományellenes áramlat el nem juthatott. Azt látjnk, hogy a régi héber tananyag
szorgalmas ápolása mellett nagy fogékonysággal , sajátitották
el a Dante korában fellendüléí tudományokat is. Es igy csakhamar - a kik eddig tudatlanságban versenyeztek a Németországiakkal - friss szellemi életre ébredtek. A klasszikus
ó-kornak felelevenitési munkájában a költészet és filozófia terén
éík sem maradtak hátra a többi lakosoktóL Sőt el lehet mondani, hogy különösen a középkori filozófia te1:iesztésénél nekik
jutott az oroszlánrész azáltal, hogy az araboknak és a keresztény scholastikusoknak filozófiai iratait lefordították és a nagyközönségnek hozzáférhetővé tették. A foreliták egyuttal maguk is
müködtek, mint kiváló irók, filozófusok. Nápolyban a »tudomány·
') i::'1tv.
') 9!. old .. 6. sorban alúlról j :"l:l '1!:i:l1 helyett j:"l :l ~!:i:l1 olvasandó, l.
Stemschneider: Abr. Ibn E. 81. old. jegyz.
') •Ezen szellemek segélyével• - folytatja Taku _ •juthatott el
Ibn E. az ismeretnek oly fokára, a melyre még az angyalok sem emelke~·
!.tettek. A szellemek az ő tagadása daczára is megmutatták néki léteze·
süket. U. i. angoloktól értesültem, hogy a szellemek egyszer fehér
ebek alakjában utját állották. Ö közéjük érve megsérült és e sérülésbe
bele is halt.•
.

.
') Pedig Maimunit is nem a M6réból, hanem a vallás-kodexéből
Ismerte.
') Mint ':"1 ')1)1 ':"1 1', C':"l'N )!:l~~ s. a. t.
.
•) 66. old. Itt Takn Nachmaninak J6b commentárját tévesen Mairou·
mnak tulajdonítja.

sz erető Frigyes « udvarán mindenekelőtt a pro1encei származásu Jakob b. Aubamá1·i (Anátoli) vált ki (1232 körül) mint
fordító, a kinek filozófiai szentirás-magyarázatai 1) - a melyeket
ünnepek alkalmával a templomban előadott - később nagy
visszahatást szültek. A bevezetésben még szerző is panaszkodik
az egyoldalu talmudtanulásról, miclőn is a tudománynyal vajmi
keveset törődnek. Elbeszéli, hogy miclőn apóstínál, Sámuel Ibn
Tibbonnál, mathematikai tudományokból oktatást vett, ezért
néki annyi szemrehányást tettek, mintha az idöt sétálássaL
sőt koczkajátékkal töltötte volna el. 2)
»A tudományos kutatással« - mondja másutt a szerző 3)
- •nem szabad az embernek felhagyni, azon ürügy alatt, hogy
ez ártalmas és a kutatót az eretnekség karjaiba vezeti. Igy
csak a rest gondolkodik a tudományról, a ki Salamonnal hangoztatja: »Oroszlán van az utczán, a terek közepén megölhetnek engem«. (Péld. 22, 13). Habár bölcseink ki is roanelták:
»Tartsátok vissza gyermekeiteket az elmélkedéstől, a görög
bölcseségtől«, ezen tilalom csak a gyermekekre és ifjaha
vonatkozik, a kiknek még nincs elég erejük arra, hogy megállhassanak a »királyi hajlékban«. aminthogy néha a hust és
bort gyermekektől és betegektéli elvonják. Azonban a mily
kevéssé vonják meg a húst és bort egészséges felnéíttektől.
ép oly kevéssé szabad őket a tudományoktól üi>ol tartani.«
Anátali tudományszeretete addig ment, hogy a tudományokat.
- habár a legerőltetettebb allegorizálással - igyeks<:ik a
szentirásból leszármaztatni.4)
Egy másik kiváló fordító és orvos, a veronai Hillel b.
Sámt~ez (1220-1295), a ki mint Maimuninak lelkes tisztelője.
a Salamon Petittéli Palesztinában felidézett Maimuni-vitában
maga is tevékeny részt vett. Hillel filozófiai tudása mellett
is buzgón hitt a szentirás csudáiban és emiatt élénk Inélvitába bocsátkozott a csudákat rationális::m elmagyarázó római
filozófussal: Zemchja b. Izsák b. Saltiel Ohénuel. Zerach,ia
második levelében erélyesen utasítja vissza Hillél állihlc"ait:
»Nem való a talmudi nézeteket a filozófiám! összeke>erni. Ezen
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C'1'r"Sn;, 1r"S~ L\ck 1866.
Güdcmann: Erzichungswesen ... in Italien, !62. old.
C'1'r"Sn;, ,r"t,r" 99. old.
L. fennt 27. old.
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ferde uton ,i árt Nachmúni is, a ki búr »ordító oroszlán«, jártas
és Mescszii volt a talmud terén, de n. természettudományokból
és fi lozófiúból mitsem értett és nem ismerte a világosság lakóhelyének utját ... Ha te is hasonló módon akarsz eljárni, ha
a szabad kutatásnak ellenébe a betüt helyezed, akkor térj
,-issza inkább őseid országába . .. hurkalódzál be imaköpenybe,
tanulmányozel a mystikus iratokat, mélyedj el a J eczira és
Szirach könyvébe és az istenség óriási testméreteiről szóló
könyvbe,l) de a fizikai és egyéb tudományos könyvekkel ne
foglalkozzál << .2 )
::\Iindezeknél nagyobb esemény volt a ·~középkor Heinejének«: Immánuel b. Salarnon Róminak (1265-1330) fellépte,
ki Danteval baráti viszonyban állott és annak eszméit, korának
müveltségét teljesen magáévá tette. Jártas volt ezenkivül egy
más téren is, a hova öt Dante barátja már nem követhette
volna: a zsidó irodalom terén. És Immánuel - filozófiai müveltsége, meréoz, csapongó képzetei mellett is - jó, hithű zsidó
maradt és a legkönnyelmübb témái mellett olykor-olykor igen
komoly hangon és meleg szivvel lép fel a tudomány, erkölcs
és vallás érdekében és lendületes imákban fordul Istenhez és
makámáin kivül,S) - melyeket a későbbi kor orthodox felfogása
elitélt és az erkölcsre ártalmasoknak tartott, - vannak még
igen komoly exegetikus iratai és kommentárjai is a szentiráshoz.
Á példabeszédekhez irt kommentárja igen olvasott és
népszerü volt egy időben. 4 ) Egyes kitérései élénk fényt vetnek korának ferde felfogására, - a melytől ugyan ő sem
volt ment, - de egyuttal elénk állitják buzgó törekvését, a
melylyel kortársait a tudományok csarnokaiba szólitja. Miután
Péld. 22. f. 13-nál ugyanazon intéssel lép fel, a milyennel
Anátolinál már találkoztunk, - 25. fej. 16-nál ismét hangsulyozza, hogy kortársainak mily szüksége van az idegen tudományokra: » Mert régi bölcseinknek figyelmeztetése: hogy az
elmélkedéstől magunkat távoltartsuk, nem azt jelenti, hogy a
kutatást, a józan észszel felérhető gondolkodást is abba hagyjuk.
E~t csak a balgák és a gondolkodásra is henyék állitják, a kik a
) Siur-Kóma.
') Oczár Nechmad JI., 142. old.
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saját tehetetlenségüket és balgaságukat igazi tökéletessérrnek mig a mások tökéletességét és tudását eretnekségnek s:eretnék
felti.intetni: ~ sötétséget világosságnak és a világosságot scitétségnek nyilvánitani«. 1)
Azon meggyőződés, hogy az »iisszes idegen tudományok c
hajdan a zsidóságból indultak ki, őt is jellemzi. Péld. 26, 13-nál:
»A rest igy szól: Sakál van az uton, oroszlán a tereken«
következőt mondja Immánuel: »Ezen példabeszéd azokra czéloz,
a kik a tudás elérését elhanyagolják, mcrt azt veszélyesnek
tartják, akár egy sakált. Ugyanis azt mondják: »Hogy is foglalkozhatnánk a természettudományokkal, midőn legtöbben, kik
ezekkel foglalkoznak, ami tanainknak semmi hitelt sem adnak?
Hogy ápolhatnánk logikai ismeretet, midőn ez legtöbb embert
elámít és csalékony bizonyítékokat szalgáltat a kezébe? A filozófiáról tudni sem akarunk, mivelhogy ez Aristotelesnek és ol_v
férfiaknak teremtménye, a kik a Thórában nem hittek «. De
ezen balgák elfeledik, hogy az igazságot mindenkitől el keU
fogadnunk, a ki azt adja. Ezenkivül: mindazon tudományok,
a melyc.ket a balgák és tunyák »idegeneknek« co·;~~·n) kereszteltek el, Izraelnek ősrégi tulajdonai. Ereeletileg a mi szent
nyelvünkön tanitották azokat, mig aztán - fájdalom - fáradságos bolyongásaink közben ama iratokat elvesztettük. Hisz
Salamontól is, a ki annyit szerzett és tanított, csak három
irat maracit reánk. Valószinü, hogy a különféle népek kinílyai
és bölcsei Salamonhoz zarándokolván, az oktatáskélJen nyert
tanokat feljegyezték és aztán azoknak a birtokába mentek
át, mialatt tőlünk elvesztek. Igazán csuda, hogy a szentirás 24 könyve megmaradt! E szerint hihető, hogy a fizika,
metatizika és más tudományok, a melyeknek főmesteréül ma
Plátót és Aristatelest emlegetik, ereeletileg Salamonéi voltale
Hisz látjuk, hogy a zene, egy kiváló tudomány és művészet,
~ajdan a mi vallásunkban otthonos volt és oly férfiak, mint
Aszáf, Dávid, Sámuel és mások mivelték, - mig manapság
közülünk senkinek abban a legkevesebb j1irtassága sinc ! ...
V égre a logika elleni vádra (azt felelem): :Nem hogy megtéveszten é, hanem még élesiti az észt és az összes tudománynak előkészítője. A ki tehát azt »idegen« tudománynak jelenti
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•) Í~s már 1487·ben nyomtatáshan is megjelent.
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t-s Plátóról, Aristotelesr\íl, mivel - hogy nem zsidók voltak,
tudni sem akar, az hasonlit a renyhéhez, a ki azt hangoztatja:
~ Sakttl .an az uto"u, oroszlán tt tereken«.
Ilyféle felfogás al külömben Immánuel keresztény kortü rsaimil is találkozhatunk. Egy hirneves dominikánus szerzetes : Giordano de Rivalto Florenczben (1 304-ben) tartott
prédik1íczióiban Szt.-.Á.gostonnak ama nézetét hirdette, hogy az
ó-testamentum könyYei eredetileg a kereszténység miatt adattak, tehát a keresztényeké. Mások meg egész V ergilt a kereszténység szellemében fogták fel. 1)
Immánuel a vallást és tudományt ugyanazon zsinórmértékkel méri és többször hangsulyozza (Péld. l, 2; 8, 33;
9.1): » :\Iielőtt az ember a metafizika tanulmányozásához fog,
el őbb a hét előkészítő tudományt sajátítsa el, 2) azonban nehogy
ezen eidfokokat átugorva, mindjárt a metafizikánál kezdje. «
Ezen rend megtartásánál a tudományok nemcsak hogy nem
távolítanak el Istentől, hanem inkább hozzá vezetnek. Mert:
»Istenfélelem a megismerés kezdete, a bölcseséget és erkölcsöt
a balgák megvetik.« (Péld. l, 7.). Salamon ezzel azt tanítja,
hogy az istenfélelem és a tudomány nemcsak hogy ki nem
zárják egymást. sőt a mint istenfélelem nélkül tudomány nem
létezhetik, ugy tudomány nélkül istenfélelem sem és csakis a
balgák azok, a kik a bölcseséget (:1~'1i) és erkölcsöt c-o~r.),
azaz a metafizik:ít és a hét szabad tudományt megvetik.« 3)
(Vége következik.)

Budapest.
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') Güdemann: i. k. 120. és 121. old.
•) A 7 szabad müvészetet, - Immánuel szerint -az ari1hmetikát,
geometriát, zenét, a mechanika két ágát <rmr:;, ;~;,n és mS ,:.:·~.1 r11:.::lil-t),
1
az optikát és astronomiát. Immánuel a logikát segédtudománynak tekinté ;
l. Haarbrücker: Muhammed ibn Ibrahim's arab. Eneyc!. d. Wiss. 18. old.,
a ki a logikát szintén csak mint eszközt tekinti egyéb tudományok
elnyerésére.
•) Güdemann i. h. 125. old.

ZSIDÓ .A~GYALTA~.
(Folyt. és vége.)

III.
Középkor.

:l\fint a biblia a talmud előtt, úgy a talmud az utána
következő korok előtt irányadó tekintély. De valamint a
biblia nem abadályozta meg a talmudistákat, hogy a benne
elhintett esirákból gazdag angyaltant növesztessenek, úgy a
talmud sem akadályozta a mystikusokat, hogy az ő angyaltanából egy beláthatatlan angyalbirodalmat \"arázsoljanak elő.
A talmudban meglevő angelológiai elemek és nevek a középkori mystikusoknál is megjelennek, de csak mint alkalmas
alap, melyen a magasan szárnyaló képzelet légvárát játszi
könnyüséggel építheti fel. A szentirás titkos tant egyáltalában
nem ismer, a talmud ismeri az isteni trónkocsi és a teremtés
titkos tudományait, de az angelalógiát nem tekintette titkos
disciplinának Az esszensoknak volt ilyen tanuk és mint ilyen
jelenik meg a gaoni korban (600-1000) és még inkább a
kabbalistáknál, kik Európában a 13. század óta egyre több
tért nyernek és végre mindenható befolyáshoz jutnak. A talmudban az angyalok Isten eszközei, a középkorban emberek
eszközeivé lesznek, kik nevek és egyéb szerek segitségével idézik őket és szolgálatukba kényszelÍtik. A talmud ismer angyaljelenségeket, de nem ismer angyalidézéseket, melyek a szellemidézésektől megkülönböztetenelők Ebben a pontban még a
gáoni mysticismus is igen tartózkodó, ele a »Raziel «-könyve,
a mely többféle alkatelemekből áll, mindjárt elején utasításokat ad, hogy mikép lehet a hónap, nap és óra szerint váltakozó angyalokat czitálni és saját czélra, mint pl. a jövő megtudására sth., felhasználni. A kabbala aztán egyáltalában nem
ismert határt. A kabbalában, mint az egyptomi m<igiában, nz
a felfogás uralkodik, hogy angyal neve szólítás<inak nem tutl
ellent<lllani, ha ez bizonyos eléíkészületek után alkalmas időben
és alkalmas helyen történik.
Természetes ezek után, hogy a talmud utáni angelológiában, a mely gyako1·lati czélokot is szolg:í.lt, az angyalnevek
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roppantul megszaporodtak. Azokon az angyalokon kívül, kik
az eget igazgatták, egész sereg létezett, a ~ely az embervilág
specific<.nt tevékenysége fölé volt helyezve ~~ n:elyn: k egy~nei
sa."át neveket kaptak 1\fidőn aztán a betu- es szammystlCis.
IDUS,
J
a mely eredetileg a világteremtés fölötti elmélkedés
körébe tartozott, nz angyalokat is, mint a világ alkotó részét,
hatal má,ba kerítette, számos név lwletkezett, melyeket kizárólag r ajongó mystikusok fundáltak ~á és a, ~elyeknek természetszerülecr nincsen etymonjuk. Eznvel talal.Juk ezeket a neveket és jel~ ntékeny r észüket a l> R aziél ,könyv« őrizte meg.
Ezt a könyvet Razie1 angyal adta Aclámnak, ki fiának
hagyományozta stb. míg Ábrabámra, Mázesre és a prófétákra
stb. jutott.
H a eltekintünk ezektől az ujból szopott angyalnevektől,
melyek a l>praktikus kabbalá« -ban alkalmaztat.nak, de nem
vehetők a néphit alkatrészeiül, bátran állíthatjuk, hogy az
angyaln evek és az angelológiai elemek régib?ek, mint az a~
irodalom nevezetesen mint a Hékhálóth, Othijóth eli R.
Akiba Raziél és Zóh::tr, melyben megjelennek, mert minclen
titkos ' tudomány általánosau elismert vonása, hogy sokáig
valóban titokban és nem irodalmi alakban virágzik, a míg
napfényre merészkedik és írodalommá válik. Az angyalneveket mint a legszentebb alkatrészt, gyakran le sem
írták, ~ég kevésbbé nyomtatták, minek következtében részben mai napig ismeretlenek és így nem is kerülhettek
Schwab 368 lapos »Vocabulaire dc l'Angelologie<< ez. szótárába
(Páris 1897). Nevezetes, hogy görög istenneveket is becsempésztek, melyeket később bibliai nevekre magyaráztak ..Ter·
mészetes hogy már a középkorban is voltak irók, kik a
költött 1~evekct és a gematl·iákat azaz a betük számértékével
és felcserélésével való játékot, melyeknek segítségével kitaláltattak, mint balgaságokat elitélték.
.
Az angyalimádást már a talmud tiltja: »Ha valami
bajod van, ne szólítsd sem Michaelt, sem Gabrielt, hanem
Istent és ő felel« (j. Ber. 13a lent). De a bibliára támaszkodva, hol szász616 angyalok említtetnek, mégis azt hitték,
hogy miut szószólókhoz szabad hozzájuk fordulni. Mindamcllett
az imákban összesen csak vagy negyven, többnyire S~-re végzilelő angyalnév forelul elő és ezek közül 15 kizárólag egy nem
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használatos imában. A keresztény egyházakban angyalszólítások
otthonosak voltak és a 8. századból ereelő imaformulákban zsidóktól átvett angyalokhoz fohászkodnak. Hosszt1 és heves harcz
folyt a 'O'J:l~ kezdetű ima körül, mert benne angyalokat szólítanak. Kiváló rabbik az angyalok minden megszólítását ellenezt ék Egy szerzö így nyilatkozott: »A z őszinte megbánás
nem szorul szent szószólókra, minthogy Isten arról biztosította
az embereket, hogy a hozzá igazán visszatérőt visszafogadja;
a színlelt megbánásnak nem használnak sem halottak és szentek.
sem emberek és angyalok. « De a néphit győzött minclen tiltakozás ellen és a szóban forgó ima megmaradt (Zunz. Synagogale Poesie, 148. és 476.).
A mi az angyalok lényegét, fajtáit, megjelenési alakjaikat, tulajdonságaikat, stb. illeti, nagyjában az mondható, a mit
a második szakaszban előadtunk, azzal a különbséggel, hogy a
kicsapongó fantázia rikítóbb színekkel fest. A »Bölcseség Forrásá«-ban, a mely a Hékhálótbból van véve (.Jellinek, Béth
Hamidras I., 58-61), Kemuél (SN1~p Gen. 22, 21) az ég kapusa.
Hadarniéi (SN'm,,) 6000 paraszangávai nagyobb és szájából
minden mondással 12,0{)0 tüzes villám jön ki, de ennek daczára
sem birja ki Szandalfon (CJtváé5é11fov) közelgését ennek tüze
miatt és ez nálánál 500 évi járó uttal nagyobb. Rigion (P")
tűzfolyó és parázsa elégeti a szolgálattevő angyalokat, kik benne
minden reggel fürödnek és megújulnak, stb. (Phoenixmonda).
Egy másik iratban (ugyanott 65) ezt olvassuk: Az a. 36,000
paraszanga távolságban állanak Isten előtt és pedig örökké
meghajolva. l. 70 népet teremtett és ezek száma szerint 70
angyalfejedelmet. A népek kisorsolásánál Izraél Istennek jutott
osztályrészül. A Mózes haláláról szóló midrasban (u. o. 117)
ez áll: Mig Mózes élt, az alsók és felsök teljesen az ö hatalmában voltak, halála előtt I. angyalokkal bezáratta az ég
összes kapuit, hogy imája be ne hatolhasson. A pokolban eg~·
egy angyal büntet egy-egy bií.nt (148). Az ember fogantatása
óta egy angyal felügyelete alatt áll, ki megparancsolja neki.
hogy hagyja el az anyaméhet (154). Egyáltalában nincs seru
fil, sem fa a földön, melyuek nem Yolna meg a maga fejedelme
az égben (II, 27). A Hékhálóthban, a hol az égi rezitlenczi,t
van leírva, a mely csupa fény és láng, azt olvassuk (Il, 42) .
»Minclen ajtónál 365.000 myriad szolgálattevő angyal áll, kik
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a földtől a íirrnamentumig érnek. tetőtől talpig csupa szemek
minden szem oly nagy mint a hold keriilete, mindegyiknek
teste tüzes parázs, kinézésükre szövétnekek, szemeik villámok
stb., rnindegyiknek vannak lovai, lovaik tűzből , kocsijaik lángból
m lók, kardjaik tüzfáldyák, lándzsáik láng, íjjaik és nyilaik
lobogó tűz, rnindcn fegy yerük e mésztő tliz stb., nekik és lovaiknak négy arczuk van, négy szájjal beszélnek ... dicsőítik Istent
70 nyelven . .Az a. mindnyájan t eremtve vannak, az első 7 a
legbelsőbb teremben végzik a szalgálatot ... Neveik Orfaniél
Tagriél. Buél, stb. (II, 46 ·~;,1 SN'"'Jn, Swje"'1N) . .Az utolsó szóta~
mint I. tul aj donát jelzi őket. Hasonló és S~ nélküli nevek
nagy mennyiségben találhatók, melyeknek idegen eredetét szám os
izben már az is elárulja, hogy sem a héber sem az aram
ny el Yből nem etymologizálhatók.
Ezeket a mystikus nézeteket a Kelet teremtette, honnan
először Spanyolországba vándoroltak át és innen Franczia- és
Xémetországot is elárasztották, ellenben Olaszország a 15. század
végéig nagyjában meg volt kímélve. »Sem a régibb zsidó titkos
tan, sem a spanyol kabbala nem hozott létre oly gazdag angelógiai és damonológiai irodalmat, sem nem képezték ki oly
részletesen, mintegy házi szükségletre az angyal- és démontant, mint a német zsidók mysticismusa a 13. században, ugy
hogy ez e tekintetben is közelebb áll az egykoru keresztény
mysticismushoz, mint zsidó elődeihez. A wormsi R. Eleázár! ki
R. Juda Ohaszid egyik legkiválóbb tanítványa volt, »Angyalok
köny,-e« czímü iratában az egész világot megtölti angyalokkal
és démonokkal; nincs egy zug sem, a melyben ne lennének
védő angyalok, mindent I. határoz el és aztán egy angyalt
küld, hogy határozatát véghez vigye. Minden embernek van
sorsangyala ('Sl~ jNS~) vagy előljárója um~~), ki minden
jót és rosszat tesz, mely az embert éri«. (Güclemann, Geschichte der Oultur der Juden, I, 162; v. ö. II, 165 és 180).
A kabbala győzelmes előnyomulásával aszertelen angyalhit elleni utolsó oppositio is eltünt és a mystikus augelológia
a Keletet és :Xyugatot egyaránt büvkörébe ejtette, melyből a
zsidóság jórésze mai napig sem szabadult meg. A chaszidizmus
az angyalokat még mindig házi szükségletr~ használja, még
amulettjeit is a mindenkori angyal uralkodása sze~·int készíti.
Egy birtokomban levő kézirat e .czélból felsorolja mindazokat
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az angyalokat, a kik a hónapok és napok fölé rendelvék. Ily
módon az angelológia az astrologiával a legszorosabb kapcsolatba keriil és a monotheismussal is összhangba hozatik.
E messzeágazó balhit részletezése áttörné e czikk keretét,
mellőzzük tehát ezt, l'ígymint a r égibb angyalneveket is, és
befejezésül még csak Maimanides nézetét idézzük, ki a zsinagóga legnagyobb bölcsésze.
M. szerint az a. alakok test nélkül, létezésük I. egységével, mindentudásával és mindenhatóságával összeegyeztethető . Tisztán intelligentiák, c;;upán erők, melyeket I. elhelyezett.
hogy a világegyetemben és az egyénekben miíködjenek . .A szentirás és a hagyomány sok nyilatkozata csak képletesen értendő.
Pl. az, hogy az angyalok tiízből alkotvák és hogy a szelek
angyalok; az anyaméhben az emb1-yót formáló a. nem személyes
a., hanem az isteni akaratot közvetítő természeti erő, ép így
a gyakran említett »világ fejedelme«, a természet egyes jelenségei fölé helyezett angyalok és sok más. Az angyalokkal való
tanácskozás nem szó szerint veendő, hisz I. nem szorul teremtményei tanácsára, csak azt fejezik ki általa, hogy I. minclen
erőt, melyek mint eszközök, angyaloknak neveztetnek, figyelembe vett. Háromféle teremtmény létezik: absolut intelligentiák,
ezek az a., a sphaerák testei és az ősanyag. Bár Maimanides
az angyalhitet korlátozza és sublimálja, lényegében ragaszkodik hozzá. Rangfokozat is van közöttük, melynek sorában
a szentírásban említett következő l O angyalosztály is talál
helyet: Ohajjóth, Ofanim, Eelim, Ohasmanim, Szerafim, .Malachim, Elóhim, Bené Elóhim, Oherubim, Isim (Tévelygők
Vezetője I. 49, II. 10. 13; Misné Tóra, Hilkh. Jeszódé
Hatóra II. 7).
Irodalom.

I. Vatke W., Die Religion des .Alten Testaments. Berlin,
1835; Dillmann A., Handbuch der alttestamentlichen Theologie. Herausgegeben von R. Kittel, Leipzig, 1895 § 36.
Srnend R., Lehrbuch der alttestamentlichen Religionsgeschichte.
l. Aufiage, Leipzig, 1893. 2. .Auflage 1899; Stave E., f"ber
elen EinHuss des Parsismus auf das Judenthum. Haarlem, 1899.
II. Brecl~e1· G., Das Transcendentale, Magie unu magisebe
Heilarten in Talmud. \\rien, 1850: Kohnt A., U eber die jüdische
Angelologie und Daemonologie in ilu·er Abbiingigkeit vom
1\'IAGYAn-Zsmó SzEMLE. 190 l. III. FüzET.
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Parsismus. Leipzig, 1866; Seho?'?' J. H., H echaluz V li .
Trcber F., Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und
>erwandter Schriften. II. Auf!., Leipzig, 1897; Schwab M.
Yoca bulaire de l'angélologie d'aprés les manuscrit.s Hébreu~
de Ja Bibliothéque Nationale. Paris, 1897 . Supplément 1899.
Budapest.

DR. BLAU LAJOS.

EG Y l\IEGJEG YZÉS.
A l\1.-Zs. Sz. XVIII. Évf. 164 l., az Évkönyv ismertetésében megjegyeztem Kayseriing czikkére ( »Luzzato és a
magyarországi zsidó tudósok« Évkönyv 1901, 328 L) Goldmann
l\lárkusról »azt hiszem ugyanaz, ki 1840-ben Zágrábon lett
rabbi.« Erre az vezetett. hogy az idézett Goldmann kikeresztelkedett. a zágrábi ugyan ily nevü szintén. Később az identitás
egészen biztos lett előttem. Kayseriing ugyanis két tévedést
csinált. Goldmann neve Móricz, holott héber neve Mordechai,
a mibűl Kayseri. Márkust csinált. Másodszor Goldmann soha
sem volt ~agy Szombaton rabbi, hanem szülővárosában csehországi Turnanban (1838-1840), a minek héber átírásából
·1:·;~ K.-nál Nagy Szombatot lett. Zágrábban felvették rabbinak, mert keresztül utazásakor (Paduaból jövet) itt a zsinagóga felszentelésnél beszédet tartott (V. ö. czikkemet M. -Zs.-Sz.
XVII. 50 L). Ime rövid biografiája: született csehországi
Turnauban. 1834-ben Trebits Nahum morva orsz. rabbi avatja
rabbinak, majd Prágában Landan l\lózes és Kauders Samuel
Lőw adnak neki diplomát, végre Schlesinger Juda prágai
főrabbi és zs. teologiai nyilv. tanító rabbiképzőjébe jár, a hol
széles héber nyelvtani ismeretekre tesz szert. 1838-1840
Turnauban rabbi, 1840 Zágrábba kerül hitszónoknak, 1843 itt
rabbivá lesz. és 1849 . .T om ki pur napja után kikeresz telked ik.
DR. ScLWARZ GÁnOR.

FOLKLORE.
MAGYAR VONATKOZÁS D KALENDÁHJ01\fi
JÓSLATOK.
Még a megszámlálhatatlan sokaságu kalendáriomi jósJatok
között is akad egy-egy odavetett szó, melyet a néprajz buvárj:í.nak érdemes felfognia. Az egyik a tartalmánál, a másik a
régiségénél, a harmadik a származásánál, a negyedik a vonatkozásánál és más oknál fogva lehet érdekes és tanulságos;
annál inkább áll ez az alább közlenelő jóslatra, melynél mind
e szempoutok egyesítve vannak, a melynek azonban mind a
mellett félbb érdekességét az teszi ki, hogy lépten-nyomon
magyar vonatkozásole találhatók benne.
Az alábbi jóslatokat egy héber nyelvü szövegből fordítom
le magyarra. Szerzője, mint a felirat mondja, Rabbi I zsák
A.skenázi, az a híres, a »sz en t Oroszlán« néven ismeretes
kabbalista, a ki 1568-ban a palesztinai Száfet vürosban telepedett le. Ö tehát kortársa a legdühöngöbb török háborúknak,
és innen van, hogy jóslataiban oly sok a vonatkozás az egykorú politikai eseményekre, a melyekben természetesen nagy
része Yan Magyarországnak is. Hogy az égi tüneményekből
minő sorsot jósolt valaki a hányatott magyarságnak, mindenesetre lekötheti figyelmünket. E jósJatok persze csak sai-disant
jóslatok, voltaképen azonban a vaticinia ex eventu kategóriájába tartoznak, azaz valósággal megtörtént dolgokat öltöztetnek jóslat formába, és így adott alkalommal még az egykorú események némely részletére nézve is foglalhatnak
magukban becses adat0kat. A történelem pl. nem szokta följegyezni, hogy az egyik vagy a másik patentúta eltörte a lábát; a mi forrásunkban azonban említés történik egyszer
a pápa ő szentségének lábáról (XIII, 8), másszor a török
szultán ll felségének lábáról (XIII, 4), sőt általános l:íbtijrés
is szerepel, mint egy évnek a ki.ilönös csapása. lllily igaz pl.
1 ~·
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az, hogy: l> Ha elsetéti.i.l ;l hold, megbukik Magyarország
(:Jiagaria) királya, és a törökök állandóan leg!.ő zik a ,magyarokat « (VII, 9). Vagy más esetben: »H a foldrenges van a
holdfogyt a utáni éjjel, az ugor (azaz magyar) király megtámadja ellenségeit, do nem győzheti le őket, hanem csúfos
kudarczczal tér haza; idő multán azonban a török király
(értsd : császár 1) támadja meg az ugrokat , leg yőzi őket és
a felét a kard élér e hányja.« Igy értesülünk B écs ostromának
részleteiről (X I , ll), egy magyarországi lázadásról stb. Többször megemlíti .Magyar ország királyát is (I, 3. 8); nyilván
akk or még Ázsiában is magyar király volt a római császár.
Érdekes, hogy egy győzelm et egy magyar királyról, egy variaus
szerint azonban a t örök királyról neveznek el (IV, 6).
Da nemcsak Magyarországra nézve, hanem a vihíg szinpaclján szereplő összes népek történetére nézve érdekkel bir
e kalendáriom. A szerzőnek ez universalis érdeklődése onnan
magyarázható, hogy 6 maga is több országban megfordult;
Németországból származott, ele első nevelését Egyiptomban
nyerte, a miért is ez ország sűrűn forelul elő a jóslataiban,
é& ép úgy Konstantinápoly is, mely városban szintén megfordult· Palesztina pedig, melynek Száfet városában 6 végkép
letelep~dett, már e körülménynél fogva is, de f6képen a sz'erző
nek zsidó volta miatt jött sorra. Ebb61 magyarázható Syria
külön felemlítése is (I, 1), noha ez Törökországhoz tartozik.
A legtöbb ország-, város- és nép-név rögtön fölismerhető a
héber szövegben; csak Pera tesz kivételt, melylyel nem birok
boldogulni. Egy helyen (V, ll) az ugrokkal, tehát magyarokkal,
azonos; más helyen (IX, ll) tán Európát jelenti (olvasd:
Ripa= Európa), szemben az Európába betolakodott törökkel.
Kétes lehet még a »philiszteusok« országának értelme, mert
ez csak bibliai korban létezett, de legalább egy helyen (VII, 12),
a hol Askal6n és Gáza városok következnek, nyilván a valódi
philiszteusok országa értendő, másutt azonban (XII, ll és
XIII, 7) középkori nyelvszokás szerint a szlávokra magyarázom.
Ezekkel is hadakoztak a törökök és pl. Lengyelországot (Il, H
1
) A. héber nyelvben a
császárt is csak királynak nevezik, mivel
csak erre van kész héber szó. Ilyen sajátság pl. az is, hogy az alattvalókat csak szolgáknak nevezik.
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Polonia) névleg megemlíti a szöYeg. A zonkíviil még az olaszok
(lóazim) nevéről kell megjegyeznem, hogy az alatt az összes
r·ornán népek értendők, mint az kitiínik abból, hogy (Y. 13 )
Franczia- és Spanyolországot c gyüj tő név alá rendeli. Azért
van az, hogy az olaszok neve aránytalan sürün szerepel a
listában, ro ert hát sok nép értenelő e néven; érdekes továbbá.
hogy csak ez ö~sz efüggésb en van szó szárazföleli , és tenge?' i
hadj áratokróL Erdekes bizonyára az is, hogy az E szak közös
fogalma alatt összekerült Magya1·o1·szág (Magaria) és Oroszország (Rossia) I , 2. Szerzőnk egyébként tud magyaT-orosz
háborúról is (III, 8). Más esetekben csak általánosságban
beszélnek Északról és Délről, többször Keletről és Nyugatról,
mely utóbbi elnevezés ( Maglweb) talán egyenesen ÉszakAfrikát jelenti az arabs nyelvszokás szerint.
Mind e politikai vonatkozások a münek azon részében
fordulnak elő, mely a mennydörgésekből és földrengésekMl
(A) jövendöl; a kis függelékben, mcly a szövegben nincs is
a másiktól megkülönböztetve és mely az üstökösökről szól (li).
úgy szintén a harmadik darabban (O), mely a szivárványról
szól, csak gyéren forelulnak elő népnevek (Perzsia. l\lédia,
Iudia, Assyria) és ezekről is látszik, hogy uem az egykorú
események okozták említésüket. A számokat én toldottam a
szöveghez, hogy ezek szerint idézbessek.
Ime a politika vonatkozások csoportosítása.
Magyarország I, 2. 3. 8; III, 8; IV, 6 (rnagar); YII.
7. 9; VIII, 5. 9 (Hunga1·ia); IX, 3. 7; X, 7. 9 (Ungaria):
XII, 8 (Ugri). Összesen 14. - TörökoTszág, törökök (thuga1)
I, l. 5; II, L 9. ll; III, 5. 7. 10. ll; IV, 2 (béke törökök
és olaszok között); 6. 10; V, 8 (e három helyen a szultán par
excellence= úr), 10; VII, 7. 9. 12; VIII, 5. ll (a szultánt
megmérgezik); IX, 3. 8. 9. ll ; X, 10 (Egyiptom meghoclítása) ; ll (Róma ellen) ; XI, 7. ll (nagyvezír) ; XII. 8. ll
(Róma ellen másodszor); XIII, 4. ll (nagyveúr), 13. (Isrnael, isrnaeliták) V, ll; YII, 12; YIII, 6 (török karaván) ;
IX, ll; XI, ll; XII, ll; XIII, ll. Összesen :39. - Olaszország, olaszok I, l. 4. 5. 9. 10; II, l. 7. ll; lll, 5. 6. 7. 9;
lY, 2. 6. 8; V, 2. 3. 10 (adót fizetnek a töröknrk); YI. 9:
YII, ll; VIII, 7. 8; IX, 9; X, 7. 8 ; XI, 4; XII, :3. í ;
XIII, 3. Összesen 29. - O?·oszo?'SZÚ!J II, 6; Ill. 8 : YL \l ;
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I_?C, 7. Össz:scJ: 4. :- .Németország (Ale;tannia és Askenaz)
\ III, H ; D , 1 ; X , 7. 8. 9. Osszesen o. - L engyelon!zá
~.1, H. - Tatát·ország II, 6. - Fran cziam·szág II, 5; v, :.
Ossze~cn 2. SpanyoloTszág V , ..3. - Egyiptom II, 9 ; III,
ll ; \II, 10. 12 ; X, l O; O, 5. Osszesen 6. Perzsia IV
ll ; 0, 3. 6. Összesen 3. J.liédia O, 5. l l. Összesen 2. ~
{.ndia O, 6. - Assyria O, 6.- Palesztina XII, l; XIII, 7.
Osszesen 2. - Edóm (a ker eszt ény német nemzetiség(i római
birodalom) XI, l (alkalmasint Bécs ostroma); XIII, 7. 11
(itt egy kis eschatológia: az iszlám harcza a kereszténységgel;
ez utóbbi a Góg és l\Tágóg; l. Ethnogr. IX, 348). - Észak
(I , 2 orosz és magyar); sokszor. -- Kelet (VIII, ll büntetés
az elkövetett bűnök miatt); sokszor. Dél (IX, 2). _
N yugat = hlaghreb = Észak-Afrika II, l· X 9· XI 6.
XIII, 5. 6. 10. Összesen 6. - Pera V, l~; IX,' 11. Ösz~
szesen 2. - Nikápoly VII, 12. - Konstantinápoly XIII, 11.
- Róma X, ll; XI, ll; XII, ll; XIII, 8; O, 6. Öszszesen 5. - Jeruzséuern vagy Júda IV, l l (éhség); VII, 12
(philiszteusok); X, ll és XII, ll (zsidók). Keresztények
XIII, ll. - Gó'rögök XIII, l l.
Látszik ez összeállításból, hogy e kalendáriomi jóslat
édes-keveset beszél Palesztináról és a zsidókról, ezzel is egy
esettel többször dokumentálva lévén, hogy a ba bona országában körülbelül egyenlők az emberek. Legtöbbet a szerző
Törökországról és a törökökről beszél; ez volt hazája és ez
volt akkoriban az érdeklődés középpontja.
Még inkább általános természetü az az elem, mely bennünket e művecskében a folklore szempontjából érdekel, t. i.
a jóslás; itt aztán absolute nincsen zsidó vonás. Ez a leveles
béka sok zöldet és tarkát beszél össze. Jövendöl a társadalmi
rétegek szerint királyokról. országurakról, pórnépről, szolgákról,
vagyis alattvalókról stb.; sokszor van forradalom és lázadás,
és érdekes, hogy egyszer a vidéki nép nem tart a lázadókkal,
hanem megmenti az uralleoelót (IV, 5). l\fint elemi csapást,
jövendöl hábortí.t, tüzet, vizet, esőt, jégesőt, fagyot, hót, szelet,
vihart, hajótöréseket, halált, betegségeket, asszkórt, sáskát,
szembajokat, bordatörést, lábtörést, köhögést, lázt, gyermekhalált, idétlen szülést stb. Majd bőséget, majd éhséget jósol,
sokszor ugyanaz a tünemény sokfélét is jelent (XIII, 3).

É rdekli őt _a nagy és kicsiny házi állat állapota, melyben, z~idó
szem~) ~ntbol, m egkülönb~zte.t tisztát és tisztátlant, és ép ügy
a szmnyasban; megemlekez1k az erdei vadról (oroszlán medve
párducz), a halról stb.; megnevezi a bárányt, a sza~arat é~
a ~.ev~_t. A nö:ény~il~gban érdekli a gabona (buza, th·pa, rozs),
gyumolcs (olaJ, szőlő, bor, - a gránát, ethróg, zsidó reminiscentia XI, 2 -) lencse és egyáltalán a veteménvek · selyem
•
(
J
,
'
gyapJlÍ. vagy gyapot) stb . .Azt is megmondja, vajjon drága-e vagy
olcsó valami, lesz-e adás-vevés (kereskedelem) vagy sem? _
Erkölcsi komolyságra mutat, hogy szól a romlottság büntetéséről, elemi csapásnak tartja a rablók elszaporodását. sőt
még a hazug emberekét is.
Jövenclőmondását a holdfogytakor beálló földrengésre és
mennyclörgésre alapítja; ehez, mely a fogyta előtt é után.
nappal vagy éjjel lehet, mely tehát 2 X 4= 8 esetet ad, járul
az az eset, ha a nap vagy hold elsötétül, ez 10 eset; ehez
.iárul még a különös módu földrengés, és így minden hónap,
melyek száma a zsidó szökőév miatt 13 lehet, összesen 11
variatió állhat be. Csak az I. és VII. hónapnál van 12, a
XIII. hónapnál 13 eset. Egészben véve a felosztás symmetrikus.
.i\Iint égi tüneményt itt-ott tárgyalja még a föld megrázkódását (IV, 7) és a földalatti morajt is; egyszer (VII, 12) a
ködöt is.
A müvecske soha sem jelent meg önállóan, hanem hozzá
van csatolva egy Milchérnet Chóba (=Köteles Polémia) czímíí
gyüjteményes mühöz, melynél hátul azt mondja a szedő (a szedő
és a factor meg is nevezik magukat), hogy mivel kérik tőle
a müvecskét, hozzácsatolta a nevezett mühöz, kicsi voltánál
fogva ugyanis nem alkothat külön művet. A. szedőnek hitelén
alapszik az, a mit fent a munka szerzőjéről mondtunk; lehet,
hogy nem is igaz, és így valami ismeretlen embernek a babonájával van dolgunk. Más, mint a ruit alább fordításban közJünk, nem áll a müvecskében, és csak a hónapokra >aló beosztás
és a tárgy szerint nevezem kalendáriomnak.
A mü. mely Konstantinápolyban jelent meg l í 10-hen,
igen gyarló nyomtatás, és minthogy jó régi is, nehezen olvasható. Ritka munka, melyet én azonban mindamellett ~ azonos
péld.tínyban használtam és csak a kettőnek segítségével ismertem
meg a betüket a törléses helyeken is . .A láb b ado )ll a fordít:b:í t.
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főldrongéaok.

Niutin (ApriliB). l. ll :~ mc'llli,Yiliirgc~B van

holdfogyfn Pl()ttj Jl ttpon, rh~c:g losz :tZ illc•Ul Jwlycll, dc nc!m valalill'lllll i orRz:íghan, tovliblJ:í diigvc1 ~z :1 sr.arvasmarh:íban, a vad:í llat o·l, poeiig nl>~r.nporodnnk ; mu H1 ,:H olaj kevés Jrsr,. Nagy
lt:ílumí], ~~'i znvnrg:íHok IPHznok ar. ola.szo!c orsr.ágáhaJL 1) 1:1; az
1•grsz nyn l'tlton , ('!lak n lePl ot i Ot'HziÍgokba" fog héke és öröm
lll'till,od ni , pl. Syririlmn rH 7'örölcorszá,r;ban.
~. Jl n fH'rli g fl holdfog,\ ta eWiti ójje lcn lesz mcnnydörgés,
llfr:Íflt, jnjrr~zr]dll~i. eziródáHt rR viszontagságokat j olent az
ilh•tíí Ju•lyPn, 1\R nngy v:iroHok romlm rlőln ck az északi országoJd,un, pl. .A!ayyat·m·szrí,qban rls Oroszo?·szágban, és igen sok
,ls n:t gy leH z :t lwl<•gB,Ig, éH egy városban tüz ü t ki és oliJam'nRzt,ia nzt. Csnkhogy rövid irW mnlva a sírásból ismét öriimre
a

li: l'lll1),,

!!. l bt ~~zonban ma~:í,n:tk a holdfogytúnak idején lesz
Hll'llllYiliirgéH, nngy h6ség l<'sz a~ egész világon, és az emberek
hirt r kll hnl:nlnl fogn nk meghalni , és meghal Nagycwo?·szág
ki1 rílya rH mús jiin 1t hclyóbo.
1. J l It n holdfogyta uH n való nrtpon mennydörög, viszon1:\ gH:ígok IPsznek az olaszole között Bzárar.on és vizen, és az
('\('Ih•\ 1:1g~ mJ!ctes ll'H7. (nzaz kö ze pes, sc sok, se kevés), és hetegs<:gck ](•s:mck a g_yC'rmckcklH'n és meghalnak néhányan.
li. l (:t pedig a holdfogyta ui:í,n való éjjelen mennydörög.
nn gy h cí~ég lesz, I'S:tk :t Keleion le!lz éhség, és az emberek
meghalnak hiJ·telon hotogségbon és Sl.<'lllbajban; az Isten hamgja
\P~ z :1 droson, ") tíi-. hull le ar. <~gr(H és elégeti a felét, az
11gl;K alkalm:íval pedig sokan fognak clpus;r,tulni; sok viszont:t"s:íg klir. a;r, olaszok orsz:íg:íban és ép úgy Tö?·ölcországban.
6. i~s h:t !'iildrl'llgés lesz a holdfogyta előtti napon, bőség
ll•sz av. cgé~z 'il:ígon, csak a nngy emberekben lesz halál,
pl. h:hi urakhan, :t<~ uralmon lúvökhcn, meg sok tt8Sílűnyban
Í's !:(J"l'l'llH'ldwn. A h1tzi állat megszaporo1ltk azon :1 helyen.
7. H n n holdfogyta cl<ltti rjjl'l földrengés lesz, éhség
') Nyih(lll :muyi mint -1'11/llrÍIInk <Jl'H zo\ga, 1. bevezetést.
•) llt •'" l'!Ul'hiitt nines l<it.ívo molyik viiroshau, de alkaltnasmt

K•>n•tnntin,ípo\~·t.
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lesz ama helyen, az apró jószágban pedig dög>ész lesz; fiuk
is meghalnak súlyos betegségben.

8. Ha a holdfogyta után való napon lesz földrengés, akkor
Hagy Mség lesz a keleten és keletnek királya ellenségei ellen
vonul a ser egeivel, legyőzi és aláveti őket; idő mulva azon ban
tíiz támad, becsap sok táborba, elégeti öket és Ma,qym-ország
ki?-álya megbal és más uralkodik helyette.
9. És ha a fogyta után való éjjel lesz földrengés, nagy
bőség lesz keleten, de az olaszole országában nagy éhség lesz.
ugy hogy sokan meghalnak az éhségben és sokan lovaik hu át
eszik majd az éhség miatt ; csunya betegségek lesznek az embereken, a marhában pedig dögvész lesz, de nem hal el sok.
hanem csak kevés; lesznek pedig a halottak negyven évestől
fölfelé.
10. Ha elsetétül a hold, sok zavargás lesz az olaszok
országában, fegyver pusztít közöttük és kevés lesz a gyümölcs.
ll. Ha elsetétül a nap, egy király a királyok, uralkodók
és közismertek közől 1) meghal és más támad helyette.
12. Ha föltünő mennydörgés lesz, nagy bőség lesz, a
gyümölcs sok lesz a világon, meg sok selyem, és ép úgy sok
a gabona.
II. Ijjár (Május). l. Ha a holdfogyta előtt való napon
mennydiirőg, nagy Mség lesz az olaszok országában és Egyptomban (más verzió : Magh1·eb-ben); 2) a btíza olcsó lesz és
halál lesz az emberek között, nagy szél a tengeren és sok
hajó összetörik Törökországban.
2. Ha a holdfogyta előtt való éjjelen mennydörög, sok
esőzés lesz két hónapon vagy negyvenöt napon át, p. o.

Seivan
(Jnnins) és fél Tammúz (Julius) hónapon át, és nagy bőség
lesz, de dögvész lesz férfiak és asszonyok között (más Yersio:
csakhogy nagy szembaja lesz férfiaknak és asszonyoknak).
3. Ha mennydörög a holdfogyta után való napon, nagy
asszkór (más verzio : bőség) lesz szőlőkben és gyümölcsökben.
csunya. betegség az emberekben, halál a gyermekekben és a
viselős asszonyokban.

') Burkolt czélzás valamely hatalmas uralkodóra, talán a szultánra.
' ) A szó Nyugatot, de arabs módon a par excellence Kyugatot,
tehát Észak-Afrikát jelenti.
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4. Htt mennydörög a holdfogyta után való éjjel, három
napon belül nagy szél lesz, sok gyümölcsfa összetörik, gyümölcs
kevés lesz és a selyem is kevés.
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, nagy
ember fog meghalni és ő miatta sokan fognak meghalni; a
gyümölcs olcsó lesz. Istennek tüze hull le az égből és eléget
nagy várost a benne történt bünök miatt és mindnyájan elpusztulnak az égésben; sok viszontagság lesz ama városban, kevés
lesz a termés ; meghal a franczia király és más támad helyette.
6. Ha földrengé8 lesz a holdfogyta előtti éjjel, sok zavargás lesz ama helyen; OroszO?·szágban pedig és Tatáriában sok
és hatalmas háboruk lesznek, és nagy éhség lesz ama helyen.
7. Ha földrengés lesz a holdfogyta utáni napon, halál
jön az emberekre, kard az olaszokra szárazon és vizen; nagy
városokat fognak lerombolni és sok vért fognak ontani.
8. Ha földrengés lesz a holdfogyta utáni éjjel, meghal
egy király a keleten, köztük pedig forradalom lesz és igen sok
vért fognak ontani ama helyen ; súlyos éhség lesz, bor és olaj
pedig sok lesz ama helyen, az eső megszaporodik és három
napon belül nagy szél lesz.
9. Ha holdfogyatkozás van, nagy eső lesz három napig,
úgy, hogy az emberek megfuinak az esőben; nagy viszontagság lesz Egyiptomban, a török király szolgái pedig tüzet vetnek Lengyelországra és egy részét elégetik (más verzió: [tüzet
vetnek J a városra, el égetik a város egy részét és hamar felépítik); csak selyem lesz sok; de halál lesz a kisdedekben és
utoljára nagy jólétnek jön a híre.
10. Ha pedig napfogJatkozás van, egy nagy király bukik
alá a nagyságából, összeesküdnek ellene a szolgái, agyonverik
és mást tesznek helyette királylyá, ki arra nem is érdemes;
csak vadállatokban fog dögvész uralkodni és a gabona drága lesz.
ll. Ha földrengés közben valami különös mennydörgés
lesz, nagy pestis lesz a világon és háborúk a törököle és az
olaszok között, csakhogy a törökök fognak győzni, és sok vér
fog amazok közt folyni, és ha a törökök részén levő városokban gazdagok lesznek, akkor ezek elszegényednek, a szegények
pedig meggazdagodnak
III. Sziván ( Junius). l. Ha mennydörög a holdfogyta
előtti napon, nagy bőség lesz a Kelet országaiban és sok gyti-
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mölcs és selyem, sok halál lesz a gyermekekben és súlyos
betegség ,férfiakban és asszonyokban.
2. Es ha mennydörög a holdfocryta előtt' , .. l
kk
..
"'
1 eJJe en, a
or
a .búza ~ozepes lesz,. sok halál lesz az asszonyokban, inkább
mmt. a. ,ferfiakban;
hirtelenül
taz támad a szőlukb
,
,
v
en, egy pár
napig Jegeső lesz, aztan asszkór a sz616kben.
3. ~a menny~örög a holdfogyta után való napon, sok
es6 _lesz es nagy szel, úgy, hogy összetörnek a gyümölcsfák és
keveB lesz a gyümölcs; gabona, must, olaj ellenben sok.
,
4. Ha mennydörög a holdfogyta után való éjjelen, betegseg lesz az emberekben és sok köhögés, úgy, hogy a gyermekek meghalnak a köhögésben; kevés lesz az eső, de a bőség
nagy, csakhogy hosszú nyár lesz, és három hónapon át eső lesz
P· o. T amm úz (Julius), Ab ( A~tg1tszt~ts) és Ellul (Szeptember)
havakban; és Tisri (Október) elején nagy eső lesz sok ember
pedig meghal a hábon1ban, csak Kelet számára hirdet jót.
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, viszont~gságok lesznek az olaszok és töt·ökök között, szárazon és
vizen és sok vér fog folyni, csakhogy a törökök győznek és
berekesztik az olaszokat egy városba; és súlyos éhség lesz az
olaszok országában, szél is lesz és összetörnek a hajók. egy
nagy várost pedig elégetnek az emberek.
6. Ha földrengés lesz a holdfogyta elötti é;J·elen mecr
~
l l .
"
'
o
og 1~. ~~ ~f!Y ~agy ki:.áiy az olaszok közöl, nagy viszontagság
lesz kozottok, es legkozelebb mennydörgések lesznek az eső
pedig és a harmat és a jégeső sok lesz, és asszkór a s~őlökben,
kevés a bor, dfl sok olaj és sok gyümölcs, csak selyem lesz kevés.
7. Ha a fogyta után való nap lesz a földrengés, a török
király hadseregeivel háborut intéz az olaszok ellen szárazon
és vizen, és a törökök legyőzik az olaszokat, meghódítja őket
(a király) és erőszakosan szed t6lök adót; a termés kevés
lesz, csak must és olaj lesz sok. Halál lesz a gyermekekben
a köhögés miatt, az eső megszaporodik
8. Ha a fogyta után való éjjel lesz a földrengés, az
Ug1'ok 1) megtámadják az oroszokat és legyőzik őket és a Kelet
országából elesik egy nagy férfiu, és lesznek közöttük viszálykodások és há boruk és· mind a gyümölcs elromlik a világon.
') HéberliJ: hagriim, Hágár országából valók. V. ö. Etbnogr. YII. 363.
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9. H a a holdfogyatkozás áll be. egy nagy király az
olaszok közől meghal és más támad helyette, és nagy viszontagság lesz közöttök (az olaszok közöt t) .
10. H a a nap fogyatkozik meg, a török király meghódít
€gy más birodalmat , elfogja a királyt, megöli és trónjára ül
ör vendve és jó kedvvel.
ll. H a pedig különös mennydörg és lesz, nagy éhség lesz
az északi országban és nagy bőség Egyi ptomban ; csakhogy
az egyptomi király hamar megbukik a nagyságában, és egy
nagy ember hal meg a törökök háboruiban ; a keleti országban pedig viszálykodások leszn ek, (más verzio: és forradalom lesz a keleti országban a kormány ellen), a selyem
pedig sok lesz.

IV. T ammúz ( Jttliu s). l. Ha mennydörög a holdfogyta
napon, nagy emberek halnak meg, nagy esők lesznek és
sok lesz a selyem, az eső pedig eltart tizenhárom napig.
2. Ha pedig a holdfogyta előtti éjjelen mennydörög, nagy
béke lesz a tö1·ökök és az olaszok közt; nagy bőség, sok gyümölcs, és czivódások a Kelet országában, az adás-vevés (más
verzio: és sok bor) pedig sok lesz.
3. Ha a holdfogyta után való napon mennydörög, betegség jön az emberekre, még pedig leginkább a gyermekekre, és
a szarvasmarha megbal abban a városban.
4. És ba a holdfogyta után való éjjelen mennydörög,
nagy kár lesz ugy szárazon mint vizen; a termés közepes lesz,
az eső pedig sok.
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, gyülölség keletkezik a király és az országnagyok között, egy nagy
város nyugtalanságba jön, egy nagy ember meghal és ő miatta
meghalnak sokan; éhség lesz, a tömeg pedig egyik a másika
ellen kél ki, csakhogy a vidék népe nem egyez a tömeg tanácsával, hanem megtámadja azt, fölülkerekedik, megöl egy részt
a tömegből és megmentik kezéből a királyukat.
6. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtt való éjjel, viszontagságok lesznek az olaszok országúban, meg czivódások;
mindenekfölött pedig a tengeren, és a magyar (más verzio:
török) király kivonul a seregeivel az ellenségei ellen, legyőzi
és meghódítja őket fegyverrel; csak a maradék áll meg, kiki
előtti
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sz őlőtője és fügefája alatt és adót fizetnek az úrnak, a többi
helyeken, csak a hely embereit veszi kard élére.2)
7. Ha. földreng és lesz a holdfogyta után való napon.
megszaporodik az. esö, a földrengések és rázkódások megújulnak a nyáron, mmd a gylimölcs elromlik, kevés termés lesz,
csak must és olaj lesz sok.
8. Ha megfogyatkozik a hold, birtelen meghal egy: nagy
király az olaszok közöl és nagy viszontagság lesz közöttök,
sok nyomoruság vonul rajtok át.
9. Ha pedig földrengés lesz a holdfogyta után való éjjel,
bőség a Kelet en és hirtelen betegség az emberekben, ember
és gyermek nagy számmal hal meg és elszaporodik a köhögés .
és a szembaj betegsége.
10. Ha a nap fogyatkozik meg, a tö'rö'k Ur háboni.m
vonul ki, meghódítja birodalmukat (kiké t?), elfogja a királyt,
megöli és biztonsággal ül a trónjára.
ll. Ha különös mennydörgés lesz, nagy éhség lesz Jeruzsálemben - hogy az Isten építse fel! - és Júda városaiban.
és sokan elpusztulnak az éhségben; Perzsiában pedig nagy
bőség lesz, csak must és gabona lesz bőségben az egész világon.
V. Ab (Augusztus). l. Ha a holdfogyta előtt való napon
mennydörög, városok és falvak viszontagságba jönnek, sok
háboru lesz; a bor sok, de kemény betegség lesz a gyermekekben.
2. Ha a holdfogyta előtt való éjjelen mennydörög, akkor
a gazdagok elszegényednek és a szegények meggazdagodnak;
az olaszok között pedig nagy éhség lesz meg csunya és kemény
betegség.
3. Ha a holdfogyta után való napon mennydörög, nagy
bőség lesz az egész világon, és háboruk lesznek az olaszok
országában, p. o. a franczia király a spanyol királylyal; csakhogy a franczia király fog győzni.
4. Ha a holdfogyta után való éjjel mennydörög, sok eső
lesz, meg bor és termés bőven, csak must lesz kevés és az
olaj lesz drága, de selyem sok.
5. Ha földrengés l€sz a holdfogyta előtti napon, csunya
1
)

') A boldogság festése a biblia szerint.
•) »Kard élére hányni « szintén bibliai szólásm6d.
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betegségeknek jön a híre, a rossz emberek elesnek és nagy
urak fognak elszegényedni és uralmukat el veszítik; egyik nelnzet támad a másik ellen és egyik uralom a másik ellen.
6. Ha pedig földrengés lesz a holdfogyta utáni napon,
egy gonosz király fog nekitámadni és nekiesni szaigáinak és
országnagyjainak és megöli őket, anélkül, hogy vétkük volna.
7. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti éjjelen, nagy
baj támad (?) az országban; egyik fölkel a másik ellen, hogy
földr e terítse ; cslí.nya veszedelmek jönnek az m·akra és a pórnépre és dögvész a marhára.
8. H a földrengés lesz a holdfogyta után való éjjel, a
lö?·öle király legyőz egy másik királyt, mind a nép pedig fölbábar íttatik (?) a nagy úr által és szolgálja őt adóval.
9. Ha pedig holdfogyatkozás lesz, akkor egy nyugati
király kiesik az uralkodásából és nagy éhség lesz ama helyen,
mígnem egy mérő liszt négy ezüsthe fog kerülni.
10. Ha azonban napfogyatkozás lesz, viszontagságok és
czivódások lesznek a töröleöle és az olaszole között szárazon és
vizen, legyőzi őket (a török) és adót fizetnek a töröknek minden évben, egy nagy ember pedig meghal, csak kevés liszt lesz.
ll. Ha különösen feltünő mennydörgés lesz, akkor az
ismaelita király eljön seregeivel és háborut intéz Pera (?)
országa ellen, és elesnek az u,qrole szörnyü vereségben, de a
törököle seregéből is sokan elesnek és végre az ismaeliták győz
nek; a kik pedig megmaradtak P era (?) országában, adóval
szalgálják a királyt, a király pedig hazatér jó karban, örvendve
és jó kedvvel, mivel az ugrokat legyőzte és mivel adófizetésre
k(nyszerítette őket.
(Vége köv.)
DR. KRAUSZ SÁMUEL.

ZSIDÓ DALOK.
Szól a kakas ...

Szól a kakas már
Majd megvirrad már!
Zöld erdőben sík mezöben
Sétál egy madár.

Micsoda madár (
Sárga lába,
Zöld a szárnya.
Engem oda vár.

i8í

V árj szi>em várj !
Majd megvirrad már !
Ha az Isten néked rendelt,
Tied leszek már.
Szól a kakas már,
Megvirrad-e már?
T"'olu mósiim b' har lispát esz hár
Bárcsak volna már !

V árj lelkem várj !
Majd megvirrad már!
Jibbneh hamikdosiT Zijon t'malle
J aj csak jönne már!

Ezen költeményt, mely szépen mutatja, hogy hogyan tud
a zsidó néplélek a magyar nép költészetével harmonikus formában egyesülni, a hagyomány a híres nyirkállói csudarabbinak tulajdonítja. Állítólag ő írta, mások szerint csak kedvencz
éneke volt. Bizonyos, hogy zsidó mulatságokon még mai napság is sürün énekelik. Tendencziája: a messiás eljövetele utáni
sóvárgás, mely a zsidó népdalok legnagyobb részében ujra
meg ujra más és más formában előbukkan. R em csuda.
A szemedések mindig felujították e hitet, és a lélek sóvárgásának uj táplálékot adtak. Az is bizonyos, hogy e költemény
hazáját csak ott kereshetjük, ahol a zsidók már régóta tős
gyökeres magyarok, mert ilyen igazi magyar-zsidó dal csak
ott fakadhatott a nép lelkéből. A z egyik héber vers Obadja
próféta l fej. 21 verse mely teljesen igy hangzik o·;."W'~ ,c,;..
:-t:JlC,~n .,c, :-ti\':"11 1W)) "!:-t ,,N i01!:l!t'C, jl:l ~.,:l "És fel fognak szállani
megszabadítók Ozion hegyére, hogy ítéljenek Ezsau hegye
fölött, és Istené lészen az uralom!« Ezt a verset a nép egyébként is jól ismeri az imakönyvből a hétköznapi reggeli imából.
a másikat pedig amely annyit jelent, hogy »épüljön fel a
szentély, Ozion városát töltsd meg« a szombati étkezés utáni
énekbőL Magát, ezt az éneket is étkezés után, az ima előtt.
szokták még a legjámborabb zsidók is énekelni. akik egyébként valamely világi dalt semmi áron sem >ennének ajkukr:1.
Ma kéthete ...

Ma két hete vagy már három.
Hogy a számadórnat várom.
Amott látom szamárháton.
Az lesz talán a mint látom.

rOt.KLOlm,
FOLKLORE.

Hait' zwai \Y ochen otler dr ei,
Erl1eben dé Judcn é grnjsz Geschraj.
Se schen ainen aufm Esel reiten,
Geb' Gott, ~Ieschiach kümm in ünseren Zeite11.
Ez a kis költemény szintén a messiásra vonatkozik. A mi
különöson érdekessé teszi, az az, hogy a magyar népköltészet
egyik kedvcncz alakja: a szamárháton ülő juhászbojtár (Petőfi
óta egyébként a roliköltészetnek is állandó alakja) összetalálkozik a zsidó néphitnek kedvencz alakjával. Ugyanis a zsidó
néphit kiinc~~llva Zecharja próféta 9. fej. 9 verséből, a mely
igy szól: l> Ürvendj nagyon Ozion lánya, ujjongj J cruzsálem
lánya, ime királyod eljön hozzád, igazságos és szabadító ő,

»szegény és szamárháton ül és

nőstény

szamárnak vemhén«.

ugy képzelte a messiást, hogy szamárháton ülve fog eljönni
az elnyomottak megszabadítására. Ezen néphit nyert ezen népdalban költői kifejezést.
Erdő erdő
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band-len mit szchoj- re, da-weil scblojf diaoh ausz mein Kind.

Erdő, erdő, de magas vagy,
Kedves rózsám de messze vagy!
Ha az erdőt levághatnám,
Kedves rózsám meglátbatnám.

\V en de vaszt erausz flin de W ig
V arn Ar beten gen üg
Forbereitet zein
(Ozű lernen de Tajre
Ün handlen mit Szchajre
Daveil slajf diach n.usz mein Kind)

Golesz, golesz 1) wie grajsz bist dü,
S'chine, s'chine, 1) wie weit bist dü!
War des golesz nit saj grajsz gewesen,
\Viir de s'chine nit saj weit gewesen.

\Venn dü vaszt vellen gefellen
Ozvisen allen Mamzellen
Varszt dach püczen recht zauber ün nett
(Ün füu dein Vindele
V art verden e Szervietele
Daveil slajf diach ausz mein Kind.)

Tul a Tiszán ...
~ul a Tiszán, innen is
Aidjon meg az Isten is,
Engem rózsám, téged is,
~!ég a ki fel nevelt is.

Auf der Seit Theiss auf ele andere Seit Bort,
Sall üns alle benschen der liebe Gott.
}lich meine Briieler enk alle elort,
Ü n ele üns erzogen ben sch' der liebe Gott!

Sopron.
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Wiegenlied.

DR.
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Y enn de vaszt zen e jünge :\!aid
In e zeiden Kleid
H.eich, gebilclet ün sén
(V art verelen in dein Hcrczele
A vümlig Pleczele
Daveil slajf diach ausz mein Kiml.)

MIKsA.

l) A >c:rolesz• exiliumot, a •schine• isteni clicsfényt, tágabb érte·
lemben szaba~lulást jelent.

~L\GYAR-Zsnuí

Sz>;MLB.

l 90 l. III.

}'('ZET.
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Yenn esz varn kümen ele Machatonem
i_'rn Yarn czólen di 1\Iaszemonem
Boresz Oelel auf'n Tis
(Bi dnmnJsz erszt Jüngele
Y arszt el ü nutcheu e Sprüngele
Czií. happen elen erszten K üs
Dnveil slajf diach ausz mein Kind.)

Man vird tn,nczen auf elem Ball
In llen grajszen Zaal
JUan virel macheu e grajszen Vind
(Ei damolsz erszt Tatele
V crszt dü sreien n or Statele
Daveil sln jf diach ausz mein Kind.)

Du ven

dü vaszt hoben e kleinesz
A sőnesz e feinesz
Varszt dü tón, vi iach mit dir jeczt
(V aszt de küsen jed es Glidele
Ün zingen elosz Lidele
Daveil slajf diach ausz mein Kind.)
(E bölcsődalt boldogult Deutsch Samu szegedi tanító
énekelte a tanitógyüléseken.)

Zsargon dal.

Ünter Majsesz Górten drin
Macht der Bodri e grajsz Gebrirn
Bisz der Balbosz slajft zach ausz
Macht das V ei b l e R ü cs herausz
Dinom Dánom Sum sum sum.
A vargáék kertje alatt
Bodri kutyám szörnyen ugat,
Mig n, gazda álmod.azik
A menyecske kilopódzik
Dinom dánom sum sum sum.

Baja.

KuN LAJOS.
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PURIMVERS EG Y SZAKASZA.
(Dr. H alász Ignácz hagyatékából közli Dr. Balassa József.)

Aideslébm, kráideslébm,
bin f,l.X geküme e merétenes frégn:

voz iz haxf,t vi e hauz,
vöz iz ge8ikt!). vr e mauz?
Dü nares~ böx!J-, dü nares@- tr~p,
de h:;tst ka sex! ün dainen k!}p.
N!!- rax iz hax(} vr d ez hauz,
de kac iz gesikt!j- vi de mauz.

KÉT HELYREIGAZITÁS.
l. »Szombati dal<< nem Havdala után, hanem előtt, azaz
mihelyt 3 csillag látható.
2. » Virágszaglás<< nem a » \Vachnacht«, hanem a. péntek
este divo »Zócher~-en van szokásban némely helyen. A bigottabb vendégek, a kik, részint mert más házaknál nem esznek.
részint pedig, hogy »az őket haza kisérő két angyalt « is
elvigyék magukkal az »uj honpolgárhoz«, már is a templomból
hazamenőben betérnek a betegágyashoz. És miután kiddus
előtt enni v. inni ugy sem szabad, de bróche nélkül nem
akarnak távozni, elmondják a virágszaglás alkalmával előirt
benedict.iot : O'~it>.:l '.:ltti)l ';·~ N-,1.:1

BATó J.

LIPÓT.

SZOKÁSOK ÉS BABONÁK.
l. Sok községben szokásos volt a tóraöveket ni~~ ujholtl.

napján [tt~1n !tiNi] az előkelő és jámbor asszonyoknak haz1t küldeni, hogy ők azokat gondosan összegombolyítsák, és ezáltal
a tórának szalgálatot teljesítsenek. Némely községben most
is divik.
2. Szukkóth után áldott állapotban lévő asszonyoknak szokás volt odaajándékozni az ethrógokat. kik azoknak hubját [01~~)
leharapták, hogy szerencsésen lebetegedjenek, és hogy figyermeket kapjanak.
19*

3. Jlyen állapotban lévő asszonyoknak a férje iparkodott
a templomban minél több alkalommal :-tim:-tl :-tN~l.'1 a tóra kiemelés és visszahelyezés tisztségében részesülni, mert ezt is
csorlás szarnek tekintették, mcly elősegíti a. nehéz órának
szerenesés kimenetelét.
4. :Némely chaszidikus községben szokásos a figyermek bölcsőjébe a körülmetél6 kést eldugni a körülmetélés napjáig. Ez
a sédim=rossz szellemektől való babonás félelem miatt történik (Ugyan ezt alkalmazzák a betegágyas asszonynál is).
5. ~Iidőn a havdála (fonott viaszgyertya, melyet szombat
este meggyujtottak) végig égett, szabad volt a család női tagjainak uj ruhát kérni a családapátóL Hogy hány csaláelapa
teljesítette ezen kérést nem állapitható meg pontosan.
6. Verbó községben ezelőtt a jámbor férfiak és asszonyok
ujbold napján is szombati ruhát viseltek, mely szokás egyik
szartartási munkában sincsen említve.
7. :-tl:ilpn Igen nagy fontosságot kölcsönöztek annak, némely községben még ma is -- hogy a napfordulások idő
pontjaiban minden folyadék (nemcsak zsíros folyadék) vassal
érintkezzék. Ha tehát a folyadék edénye nem vas, akkor szeget
vagy más vasdarabot tesznek bele, hogy ezáltal rueg legyen
védve a vércsepp ellen, mely akkor a levegőből le szokott esni.
Ha ezt elmulasztották, akkor az illető folyadékot nem volt
szabad használni. Szintén babona, mely egy ismeretes vallástörvényi műben sincs emlíhe: v. ö. Aruch ed. Landan (Prága)
és Ung. Israelit VIII. évf. 18 sz 145 l.
8. Igen szép, szívreható szokás gyakoroltatott jámbor
családok körében, jomkippur előnapján. Mielőtt ugyanis a magas
ünnep beköszöntött, összegyültek a családtagok és összes rokonok a szülők vagy a legtekintélyesebb rokon házába, hogy
megáldasóanak, azután bocsánatot kérnek tőle esetleges vétkekért, melyeket vele szemben elkövettek, mire aztán sírás és
zokogás közt elbucsuznak.
LizJtóvár.

GALGóczr ÁnRAIIÁlr.

IRODALOM.
LÖW IMMÁNUEL BESZÉDEI 1874-1899.
(Szeged, l üOO.)

Az ihlet perczeiben, a melyekben lobot vetnek érzelmeink.
hatalmukba ejtenek, szárnyaikra emelnek és magukkal ragadnak
az eszmék, a melyekért hevülünk, küzdünk, szenvedünk. az
önkívület azon perczeiben, a melyekben sokszor elveszítjük
önuralmunkat, a dolgok és események szokott mértékét, itéletünk köznapi józanságát is elvetjük magunktól a lélek tartalmát gyarlóan tükröztető kifejezések halavány, elnyűtt formáit, azon termékeny pillanatokban, a melyekben erőnk megnő,
tehetségünk hihetetlen módon gyarapodik és képeseknek érezzük
magunkat a gondolatok legmerészebb röptének követésére, azon
diadalmas pillanatokban, a melyekben sejtjük, hogy magunkkal
fogjuk ragadni azokat, -a kikhez szólunk, hogy szavunk le fog
hatolni lelkük legmélyébe, forrongásba ejtve azt, felébresztve
és életre keltve, a mi benne szendereg, ilyen pillanatokban,
a melyekkel a legkiválóbb is vajmi ritkán dicsekedhetik. a
szónok elragadtatva tárgyától, gyakran megfeledkezik a~on
szabályokról, a melyeket az aesthetikusok az ékesszólás remekeiből levontak és kötelezökké tettek azokra nézve, a kik
kisebb-nagyobb körben, a templomban vagy a forumon beszélnek és akár az érzelmek világát átalakítani, akár az elmére
hatni, akár az akaratot irányítani iparkodnak. Ilyenkor a
szónok teljesen egyéniségének hatalma alatt áll és ha nem i
tekinti nyügnek a rhetorika vagy homiletika törvényeit. azoknak csak akkor rendeli alá magát, ha egyéniségével összefér,
ha vele született hajlamai nem teremtenek a beszéd számára
új alakot, mely a sz oko t t formákat összetöri és elveti. Ke is
mosódjann.k el soha a szónok egyéniségének vonásai müvébcn.
ne tünjék el énje a kopott sablonok követésében. Valamint a
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próféták nem kötötték magukat bizonyos müvészi szabályokhoz
hanem megóva egyéniségét, mindegyik sajátos módon hozt~
kifejezésre azon gondolatokat, melyek lelkét hevítették _
ir~ pj·~::~ r.~::~;n~ c·~·:~; ·;t.:~ r~, Szanhedrin 89a azonképpen
a szónok is féltékenyen fog őrködni azon szabadság és függetlenség felett, a mely miden igazi tehetségnek ismertető jele.
Ilyen önállóságot és a fennálló szabályokkal és formákkal
szemben tanusított függetlenséget tapasztalunk azon beszédgyüjteményben. a mely Löw Immánuel rendkivül sokoldalú
szánoki tevékenységének termékeként gazdagítja egyházi irodalmunkat. :Jieghajlunk Löw fényes tehetsége előtt. Ha a gondolatok bősége, a nyelv pompája, költői lendület, meglepő
inventio, ötletesség, díszt adnak a szánoki beszédnek, ha erkölcsi
komolyság, férfias bátorság, az emberek és állapotok megitélése,
jelentőséggel ruházzák fel a kimondott szát, Löw J. beszédei
mindenkor magas polczon fognak állani irodalmunkban. Szivesen bocsátanák meg tehát, sőt talán érdemül is tudnók be,
hogy a szánok nem törődik mindig azon sza.bályokkal, melyeknek hüséges követésében a középszerüség a szónoki hivatottság
leghitelesebb bizonyítékát látja. Dr. Löw ezzel nem éri be,
hanem tudatosan és feltett szándékkal szakít a homiletib
hagyományaival és ehhez szó fér.
Úgy véljük, hogy a vallás eszméi a szentírásban öltötték
a legtökéletesebb alakot. :Midőn tehát a hiveket bármely
alkalommal tanítjuk, a szentírás igéinek magyarázói és tolmácsaiként szálunk hozzájuk. Nem szivesen látjuk ennél fogva
a bibliai alapige mellőzését. Löw pedig szándékosan és rendszeresen kerüli és a hagyományos irodalomból meríti textusát.
,Jellemző ezen irányban Horváth Boldizsár felett monclott
emlékbeszéd e. »Egyszerü « úgymond »Horvát Boldizsár életének
alapigéje, e héten hallók az írásból: Mert tudom, hogy megparancsolja fiainak s az ő háza népének utána, hogy megőrizzék az Úr útját és cselekedjenek jogot és igazságot.«
Mi sem volna tehát természetesebb, mint hogy a szónok ezen
rendkivül alkalmas textushoz füzze elmélkedését. Löw azonban
otthagyja az alapigét és Bertinoronak Sekálim 5, 2-höz való
kommentárja után azon öt méltóságról (S1ij j:-1,, po, 11p•Su1p,
s~"\~N és ":lll) szól, a melyeknek »feladatait igazságügyünk
úttörője magában egyesítette.«

LÖW L\D!ÁXUEL BE~ZÉDE!,
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Kitünően értékesíti beszédeiben a midrást és a hagyományos irodalom más termékeit, sokszor Jellinekl·e emlékeztet,
a kit maga is a legnagyobb zsidó prédikátornak moncl, ele
midőn a hagyományt azon helyre állítja, a mely a szentírást
illeti meg, nemcsak az egyházi szónoldat tradicziói ellen vét,
hanem, azt hisszük, alászállítja a vallás alapkönyveinek jelentő
ségét és tekintélyét a hallgatók tudatában.
Egy különben gyönyöríí. btí.csúztatója ezen szavakkal
kezdődik: »Jobb a halál pihenése a kínos betegség életénél
s a sir nyugalma a fájelalom életénél, így szól az elődök bölcsesége Sirák könyvében s e szóval jöttünk btí.cst'ízni e ravatalhoz.« Vajjon miért kellett a szónoknak egy, igaz, nagy
tekintélyben álló, de mégis apokrif könyvhöz fordulnia, holott
a szentírásban is talált volna alkalmas szöveget!
És a tracliczió ezen dédelgetése egyszersmind nyüggé
lesz, mely a szónokot szabad mozgásában megak.asztja ~s
merőben felesleges mesterfogásokra kényszeríti. Leveti magárol
a régi szabályok béklyóit, de csak azért, hogy másokat, még
sokkal kényelmetlenebbeket vegyen magára. Könnyen elkerülhette volna az 5, 6, 7, sőt 1 2 részből álló beszédeket, ha
bámulatos ügyessége, mely semmiféle akadálytól nem riad
vissza fel nem keresteti vele a nehézségeket, hogy megmutassa
hallg~tóinak, hogy azokkal is meg bir küzdeni, hogy nincs
probléma, mely benne emberére ne találna.
Ha valakiről, úgy Löw Immánuelről el lehet mondani,
hogy fényes tulajdonságainak hibáit sinli. Kevesen ismerik a
magyar költői és történeti irodalmat úgy mint ő. De hogy
idézetei között még a legújabb irók, pl. Palágyi L ajos vagy
Tóth Béla müveire is akadunk, mindenesetre a szokatlauság
benyomását teszi. A tudományos apparatus, mely egyes
beszédeire nehezedik, megfosztja azokat az egyházi jellegtől,
akadémiai szónoklatokká válnak, czikkelyekké, melyeknek egyes
részei között nagyon laza a kapcsolat, szükölködnek azon
kön~yedség, egyszerií.ség és népszerűség nélkül, melyet az egyházi beszéd minden komolysága és Ünnepiessége mellett feltételez. Ura a nyelvnek, melynek díszeivel igazán pazar, fejedelmi bökezüséggel ékesíti beszédeit, de gyakran felesleges
módon halmozza az egyértelmű kifejezéseket (pl. egymással
versenyeznek, egymással birokra kelnek és egymásso.l tengelyt
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akasztannk. :?:10. L) és ritka, avult, idegen vagy táj szók használata és bizonyos sajátszerüségek által (pl. portál, diadém,
gyiiremlet, mazur, ajnározó, saslódás, közület, imrnos fejlemény,
nevének páros említése, ebben <L lélekben magyarázzák bölcseink az írást) valami keresettség, mesterkéltség ötlik szemünkbe, mely a közvetetlenség hiányára vall és csorbát ejt a
hatáson. L ehetetlen, hogy ily szakatlan kifejezések zavarólag
ne hassanak a hallgatóra, pedig Löw beszédei, melyek közül
egyesek különben is átlépik a hallgatók értelmi fokát (pl. Erzsébet a népiskola gyászünnepén) feszült figyelmet igényelnek és
nem engedik meg, hogy ez elkalandozzék egy-egy ritka szó
vagy szakatlan kifejezés után. Nem lehet tagadni, hogy ezen
külsőségek, malyekhez hébekorba némi homály és a stílusnak
még más sajátszerüségei járulnak, bizonyos különlegességet
vagy mondjuk: eredetiséget látszanak adni Löw beszédeinek,
de hiszen oly szónok, kinek lelkéből az eszmék oly bőségesen
fakadnak, kinek ragyogó tehetségét a tudásnak oly sokoldalúsága és gazdagsága egészíti ki, nem szorult ilynemü eredetiségre és nem is tételezzük fel, hogy azt szándékosan keresné.
Löw Immánuel beszédei egy erőtől duzzadó egyéniség
művei és egyenként valamint összességökben egy előkelő szellem
bélyegét hordják magukon. Oly férfiú szava hangzik belőlük,
a ki nem a hivatásnak vagy hivatalnak kényszere alatt beszél.
hanem azért, mert van mondani valója. És mondja ezt sajátos,
a szakott alakoktól elütő módon. Nem hisszük, hogy ezen aln.kok
bármikor ki fogják szorítani azon régi formákat, a melyelmek
az egyházi szónoklat mesterei nagy részt alái:·endelték magukat.
De az új alak keresését is érdemnek tudjuk be, hiszen mindenben mindnyájunknak csak keresnünlc adatott.
Nagy-Kanizsa.
NEuMANN EoE.

tekintetben felvilágosítást adni törekszik. Felöleli az egé~z
zsidó iroclalmat, a szentirást, a talmudot, az apokryphákat. a
középkori műveket, szóval mindazon írott termékeket, melyek
a zsidókkal összefüggésben vannak. Felöleli a zsidó theolagiát
és filozófiát, a régiségeket, a történetet stb. A mult mellett
kiváló gondot forelit a jelenkori zsidóság ismertetésére is, tí.gy
hogy a jelenkori zsidóságról is minden tekintetben táj ékoztatni
kivánja az olvasót. Programmja még szélesebb, mint a most
éppen 3. kiadásban megjelenő »Real-Encyclopüclie füx protestantisebe Theologie und Kirche« programmja. Vajjon fog-e oly
szinvonalra emelkedni, a milyenen ez áll, azt a jövő fogja megmutatni. Az eszme mindenesetre nagyszabású és amerész vállalkozásba egy nagyhírü keresztény czég ment belé, a mely
majdnem egymillió forintot szándékozik belé fektetni. Az cls<:l
kötet után a többi gyors tempóban fogja egymást követni, már
az őszre új két kötet kerül sajtó alá. Ezen elélleges jelentés
után majd részletes ismertetést közlünk. A müre aláirásokat
a kiádó czég »Funk and Wagnalls New-York (Lafayette
Place 30)« fogad el. Az egész mű, 12 kötet, az aláíróknak
60 dollárba kerül, vagyis minden kötet 5-5 dollárba. A bolti
ár tetemesen nagyobb. Az aláh·ók mint a vállalat patrónasRi
szerepelnek. Remélhet<:l, hogy a vállalat megjelenését az aláírók
kellő száma biztosítani fogja. A modern zsidó tudomány uyelve
eddig a német volt, t'így látszik, hogy a jövő az angol nyelvé.

IRODALl\II SZEMLE.

Rosenthal, David Kaufmann.
Brann 1\1:., V erzeicbniss der Schriften und A bbandluugl'n
David Kaufmann's.
Barth I., Ueber Sacharia, Cap. 8.
Müller D. H., Strophenbau in den ProYerbien.
Reinacb Theodore, Notes sur le second line du Cuutre
Apion de .roseph e.

*

Kaufmann Dávid emléke tiszteletére nagyszabású
emlékmű jelent meg, amely úgy kiállításamint tartalma tekintetében egyaránt fényes. A megboldogult özvegye, ki megható
szavakkal vezeti be a kötetet, nagy áldozatkészséggel a legszebb
emléket állította elhunyt hitvesének. A mü tartalma a következő:
l.

Az amerikai zsidó Encyclopildia első kötete majdnem
700 kéthasábos lapnyi terjedelemmel megjelent és angol-zsidó
irodalmi körökben nagy lelkesedést keltett, mint oly mű, a
malyhez hasonlót a zsidó tudás eddig nem alkotott. A »Jewish
Encyclopedia« tényleg az első irodalmi vállalkozás, a mely a
z!-lidóság összegégéről úgy a multban mint a jelenben minden

Német rész.
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Büchlcr Adolf, Zur Verproviantirung J ernsalems im
Jahre 69 /70 n. Chr.
Blau Ludwig, \ Vie lange stanel die althebriiische Schrift
bei den Juden im Gabrauch?
F riedmann M., Eine A braham-Legende.
L öw 1mmanuel, Die Finger in Litteratur und Folkl01·e
der Juden.
Goldziher lgnaz, Dic Sabbathinstitution im Islam.
Simonsen D .. Tobit-Aphorismen.
Abrahams I~rael., An Arahic Fragment of the Scroll of
.A.ntiochus.
Schwa b M., D es versions bébraYque d' Aristote.
Adler E. N., Aleppo.
L ambert M., Nouveaux fragments du commontaire de
Saaclia sur IsaYe (XL, 3-5 et• 10-11).
Steinschneider M., Saadia Gaon's arabisebe Schriften.
Poznanski Samuel (\Varschau), J ako b ben Efraim, ein
antikariiischer Polerniker des X. J ahrbunderts.
.
Eaeber Wilhelm, J ebuda Ib n Tibbon's lrrthümer m
seiner Saadia-Uebersetzung.
Margulies S. H., Textkritische Bemerkungen zum 4., 5.
und 6. Capitel des Emunoth we-Deóth.
Gaster M., Geniza-Fragmente.
Porges N., U eber die Echtbei t der elem Dunasch ben
Labrat zugeschriebenen Kritik gegen Saadia.
Berliner A., Zur Charakteristik Raschi's.
Neubauer A., Geniza-Fragment.
Epstein A., Die W ormser Minhagbücher. Litterarisches
und Culturhistorisches aus denselben.
Bloch Philipp, Ueber Simon Wolff Auerbach, überrabbiner von Grosspolen.
Lewinsky, Der Hildesheimer Rabbiner Samuel Hameln.
Lévi Israel, Alexandre et lés J uifs. D'apres les sources
rabbiniques.
Sidon A., Die Contreverse der Synhedrialh~iupter.
Horowitz M., Aus meinem Briefwechsel mit David
Kaufmann.
Feuchtwang D., Epitaphien miihrischer Landes- und
Localrabbiner von Nikolsburg.

Brnnn M., Eine Sammlung Fürther Grabschriften.
Bücbler AL, Die Grabschrift des Mardochai }Jochiacb.
Ziemlich Bernhard, Eine Bücherconfiscation zu Fürth im
J ahre 1702.
Karpeles Gustav, Heim·ich Heine's Starombauru Yiiterlichersei ts.
Baumgarten Emanuel, Zur 1\Iiihrisch-.A.usseer Affaire.
Löwenstein Leopold, David Oppenheim.
Krauss Samuel, Joachim Ecller von Popper.
Freudonthal Max, R. David Friinckel.
Bernstein Béla, Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn .
Wolf Albert, Das jüdische Berlin gegen En ele des l 8.
J ahrhunderts in .A.bbildungen und Medaillon.
Güdemann M., Stellung der jüdischen Litteratur in der
christlich-theologischen Wissenschaft wiihrencl und am Ende
des 19. J ahrhunderts.
Klein M., David Kaufmann als philosophischer Schriftsteller.
Cohen Hermann, Autonornie und Freiheit.
2. Héber rész.

Friedlündcr M. ...
................................. nSt;•.J '!:iS "!:!
Buber S. ... ... ...
.. .................,~~~ nSJ~ Sz,· ~"'i' ~01' ''1 "!:!
Schechter S. .. ................ !:!'"':!:~:J m•;J,, .,~~ "'-' "'!:l~' 'C' ,J'.::l ~no~;
Rabbinowitz S. P. il''C'~ilil :-r~~., ·~·.J ~~·S.J m·S~'1!t"i1 n1•o;~:-r n,,~,n~
'IP~P:-r ~SNS
W etstein F. H. l'J•:-r;~, 1'::J"l 1'~-'nl SN"''C'' illi1pS NPN"'P:J S,,p:-r 'Oi';;::~
-~"'!:!:J ~pNip:J1 SS~:J N•:1S1ro
Halborstam S. H. i:l:öili1 S"1i1 "''C'~ !:l'"':J,i1 M'!Pi N'i11 m~1w· C/"'1,

*
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»Philosophisches in der Kabbala « czím alatt dr. Kauf-

mann E. H. egy előadást tett közzé (Pozsony 1901), melyben
a Zóhar néhány eszméjét tárgyalja népszerű alakban. A fiíra'lztóan hosszú bevezetés, melyben a »czéhbeli tudományc-t szörnyen leszidja, hogy ne mondjuk, legyalázza, nem válik az elő
adás díszére. Furcsa, hogy a szerző, ki maga is csak ezéhbeliektől veszi kölcsön tudományút, ily mélyen megveti szPllrnn
kenyéradój át.

~o

o

lllOIUL~ll

~ZDILE.

~alauwn Jiózes. turdosini ra hb1, kitől ~N e thi b l\1ósec:
ez. alatt már több héber füzet látott nap>ilágot, ugyanezen
czím alatt újabb iratot tett közzé >A vall8s jeleiről« (Bécs
1901). a mely úgy thémájánál mint tudományosságánál fogva
felette érdekes. zó van benne a circumcisióról s más jelekről.
Xézeteinket a hozzánk kéziratban beküldött mű egyes pontjairól zerzőhöz intézett levélben mondtuk el, melyet szerző
iratával együtt kinyomatott. E helyen tehát csak a figyelmet
hívjuk fel az új iratra, melynek ára l korona.

K-cTFÖK.

*

291. sz.

Epstein A., a kiváló magán tudós, »Die Familie Lm· ie
etc.« ez. héber iratában (Bécs 1901) gazdag ismeretekkel állítja
ö sze a nevezett, mcsszeágazó tudós család történetét. A szövevényes rokonsági kötelékek áttekinthetőségét családfák összeállításával könnyíti meg. A Luria nevet, melynek legismertebb
képviselője a híres kabbalista, Loria n evű olasz várostól származtatja. A család még most is létezik és szerzövel rokonsági
viszonyban van. Osak ez a rokoni szeretet teszi érthetővé
azt a nagy fáradságot és buzgalmat, melyet szerző kifejtett.

MAGYAR ZSIDÓK PAXASZA A. HOR\.ÁT KtLOX

*
Dr. Schwarz A., a bécsi szeminárium rectora, a tószifta
nagy ismerője. Ebbeli tevékenységének legjelesebb alkotása a
Zeráim rendjéhez kiadott nagytudományu héber oommentárja.
Hasonló irat az imént közzétett commentár Chullin tósziftájához, mely Friedmann M. 70. születésnapjának tiszteletére jelent
meg. A traktátus neve azért j'SiM 1'\to'i'ilt', mert a traktátus
elején erről van szó. Sz. éles elméjét mutatja pl. a 8. lap
utolsó során (I, 2.) eszközölt emendatio "'i:VS S·,,~,, helyett
n~·,~S )-:~n. Felötlött, hogy a szöveg következetesen i:li"::ll'-t nyujt.
A magyarázat részletes és találó. Remélhető, hogy a szerző
nem sokára ismét egy kötettel fogja megörvendeztetni a hagyomány tanulmányozóit.

OOXTRIBUTIÓRÓL.

I.
A.llerdurchl. Röm. Kayser !
Eu er Kayseri. König l. }Iay. sollen wir von aller \\~ elt
verlassenen J uden des Bácser und Tolnaner Cornitats vor
dero gnadigsten A.ugen stellen, class wir durch unseren Oneribus und Oontributiones sehr hoch gesteigm-t werden, class
wir uns fast ausser stand finelen clieser zu profitieren, doch
willigst in unserer Armuth solches entrichten und da wir
leyder unsere Subsistenz in denen 2 Comitaten nicht finden.
und uns genöthigter finden, unser Lebensunter·halt und
Fortkommen in Xachst anstossenden Comitaten zu sueheu:
in elem löbl. BaranyaYárer Comitat wird uns kein venir
gestattet oder applacidiret ausser }Iarktszeiten hausü·en zu
dürfen uuter der Oonfiscation und Oontrebande strafe unserer
W aaren. Sonach wenden wir uns in das Slavonien und Syrmien,
so wird uns an J ahrmarktszeiteu von jeglichern Kopf, er sei reich
oder arm, Herr od er Knecht, sowohl in Dorf, Flecken od er Sta d t,
ein Guiden praetenelirt und abgefordert; welches allbereits unseres Austritts von Essegg den Aufaug genommen, auch uns ausser
1\Iarktszeiten absolut nicht gestattet hausii·en zu dürfen. so sich
allschon ü ber 14 Jahre belastet. wodurch wii.hrend soleher Zeit
etliche tausend Guiden zustatten und abzuführen müssen.
~un a ber "W ur den vo r 3 J ah r en in elem Tiloker Comitat
neuere Inventiones lmseres Tributs zu entrichten auferlegt.
class w ann ein unserer J u den allwo eiu Handelscha ft
fü~ren tr~chtet, sogleich 15 Silherzebner sogleich in\~ ora u erlegen
musse, w1ssen dahero auch nicht, ob es Euer ~lay. wörtlichcr
Befehl. Als langete Euer }Iay. fussúilligstes Bitten die allergnitcligste Yerorclnung an unsere Obrigkeit ergeben zu h sen.
womit wir uns hinkünftig nach Euer :\Iay. Gna.tlen und
\Vohlmeynen wissen und zu acllten haben werclen. und gehor-

zu
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amst unter Protoktion zu Fü:>scn wcrfcnde ersterben. Gegeben
Oberstadt Es cg, 6. :Mai 177 O. r~oN j'O !l'S (Leb von Apatin)
)':>i ( OlYashatlan) sr,;, j~p;,
.
(Acta consilii regii croatici St 71, St 34.)

Il.

VEGYESEK.

Tekin te tes neme Y ármegye!
Fájdalmasan kéntelenítt~tiink a T t tes ármegyének szine
elejében terje zteni miképen JÓllehet azonkivül a sokféle adózással terheltetünk mindazonáltal Horv~tországban a hova
azelőtt kereskedésünknek ii~ése végett r~unden exactió nélkül
szabadon jártunk mostan raJtunk, valamikor megyiink minden
személytől naponként 2-3 forintokat huznak, holott hogy oly
nagy adózásnak, mely(nek) alávetve vagyunk eleget tehessünk
eő Fel~égétül is meg vagyon engedve, akarhol szabadon kereskednünk, Kire való nézve alázatosan a T. n. Vármegyénk
méltóztas ék az ilyetén nyomorgatásunkat, mellyel Horvátor zágban kezdenek rajtunk, eő F elségének r epresentálni, hogy
ugy ottan valamint eddig ugy ennek után is keres kedésünket
ily ~zenvedhetlen exactiók nélkül folytathassuk s következésképen eő F elségének kötelességünkben eleget tehetők maradhassunk; mely kegyes gratiáért vagyunk s leszünk ... a T. n.
V:írmegyének aláza tos fejhajtó szolgái az egész N emes Szala
Yármegyéhen hkozó zsidóságh.
(23. r. 1769.)

Y

Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett: Gedenkbuch
zur Erinnerung an David Kaufmann. Herausgeaeben von
Dr. M. Brann und Dr. Fr. Rosenthal. Boroszló," 1900. _
Max Grünbaum Gosammelte Aufsatze zur Sprach- und
Sagenkunde. Heraus~egeben von F. Perles. Berlin, 1901. _
D1·. .~Iapba~tm 8 ., .D1e altesten Phasen in der Entwickelung
der JUdischen. Pred1gt (Erste Halfte. Berlin, 1901. A berlini
L~hranstalt Ertesítőjében). - Friedmann Gy., Obadja. Jóna.
M:wha és Nachum próféták könyveinek arab fordítása névtelen szerzőtől. Budapest, 1901. (dissz).- Twenty-first Annual
Report of the Hebrew Sheltering Guardian Society of NewYork Orphan Asylum. New-York, 1900.- Dr. Posnansky S.,
Miscellen über Saadja III. Die Bereelmung des Erlösunasjahres bei Saadia. Berlin, 1901. (A Monatsschrift 44. évfol;amából.) - Eisler lJ!., Az erdélyi zsidók multjából. (A feJedelmi
korban). Kolozsvár. 1901. (Erdélyi l\Iúzeum 1901. évf.-ból) .•Uqyanaz; Az erdélyi országos főrabbik (IJ\IIT. 1901. Evkönyvéből) . - Epst&in A., Die Farnilie Lm·ie von ihren Anfiingen bis auf die Gegenwart nebst einer Abbandiung über Elia
b. Mose Loanz. Bécs, 1901. (héber nyelven). - Dr. Kaujinann
H. E., Philosophisches in der Kabbala. Vortrag. Bécs, 1901.DT. Goldbm-ger J., Durán polemiája az iszlám ellen. Budapest, 1901. (dissz.) - Dr. Schwarz A., Chullin traktátus
tásziftája rendezve és commentárral ellátva. Fmnkfurt a. M..
1901. (Héber nyelven és héber czimmel.)
Pollák L., pesti rabbi május h6 27 -én ünnepelte 80. születésnapját, mely örvendetes alkalomból a pesti hitközség előljáró
sága és rabbisága, számos egylet és magánosok melegen üdvözölték Az ünneplőkhöz mi is csatlakozunk és kívánjuk, hogy
az Ur agg szolgája még számos éven át tíldozhassa erőit
vallásunk szolgálatának.
Dr. Halász 1., kolozsvári egyetemi tanár, 46 éves korában
Budapesten meghalt.. A magyar nyelvészet kiváló müvelűjét
vesztette el benne. Áldás emlékére.
Zsidó gymnasium létesül Lipt?:Sz~.-M'íklóson. A sz i.iksé~e.s
alaphoz a hitkö?.sé~ egy .~ egatum _':ÜJ~n .J~It.ott. E_nnek kama~.FU
hól és a dr. WlassiCs kozoktatásugy1 mmtster altal cngedclyezett államseg6lyből fogják a kiiltségeket fed ezni.

A horvát országos levéltárból másolta és közli:

Zár;rríb.

DR. ScnwARZ

GÁBOR.

h

YI:!IYE~F.h.

Zsidó statisztika. ~ndapesten a l~gujab? népszámlálás
.. . 1·~t 166 1 \J t) zsidó lalnk. A szaporodas 10 ev alatt 63 000
'
'
d' ' k ~ .J~
. l e.. ~
"I'1k?r fog
' a'
11 mi a vidéki zsidóság elsze~enye esen~
szegény zsidó tömegek órdekeben valam1 t~rtenm ( Becs váro,;lban 146.000 zsidó él. A szaporoelás 10 ev alatt 28,000. _
·
Elsass-Lotharingiában a zsidók száma állandóau apad.
18811-han volt 39,278 lélek és 1895-b~n 32,852. A főo k ~
kedvezőtlen gazdasági helyzet,_ a mely_ a k~sk~reskedőket elpusz.
títja. -- Irországban 3769 zs1cló lalnk, t1z ev alatt lll százalékkal szaporodtak.
Dr. Herzl czionista vezért a szultán fogadta, a mit a
czionista sajtó nagy garral hirdetett, de azt a világért sem
árulta el, hogy miről beszélgettek. Megengeelte-e a sznltán
hogy a ki üleliizött román zsidók. a szen_t földön l e~elepecljenek?
Feldmann Mózes galanthaJ rabb1t a pesti 1zr. hitközség
megválasztotta rabbisági ülnöknek és egyszersmind megbízta
a rabbiság űlésein való elnökléssel. A meghivott rabbi állását
május havában foglalta el.
Engel József szobrász, a SzéchelJyi-szobor megalkotója,
Budapesten 8Fi éves korában meghalt. Eletrajzát Reich J. irta
meg a »Beth-El «-ben.
Amerikai zsidó történelmi kiállítás. Az amer. zs. történeti
társaság össze akarja gyüjteni mindazt, a mi a z amerikai zsidók
multját illustrálja. Pl. Spanyolországban maradt marannosokhoz intézett leveleket, Washington leveleit ~ zsidókhoz, arczképeket, kéziratokat, nyomtatványokat stb. Erdekes eszme.
Kunewalder F. M., vallásunk lelkes hive, 76 éves korában
meghalt. Végrendeletében 179,000 koronát hagyományozott
~özczélokra, melyből 43,600 korona nem zsidó intézeteknek jut.
Aldás emlékére.
Manuel Eugen, neves költő, a közoktatásügy főfelügyelője,
Párisban 78 éves korában meghalt. A központi consistorium
tagja volt.
A Magyar-Zsidó Szemle szerkesztőség e és kiadóhivatala
VU., Kerepesi-ut 68. szám alatt van.
.
szel ''

A hitközség i ügykezelés és az izr. felekezetre vonatkozo
törvények és ministeri rendeletek gyüjteménye ez. müvét B_a~tct

Lctjos junius hó folyamán sajtó alá adja. A mü előfizetési ara
füzve 6, kötve 6.60 kor., a bolti ár magasabb lesz. A megr~n
delések és előfizetések szerzöhöz Nagy-Kanizsára intézendők.
A hézagpótló müvet olvasóinknak melegen ajánljuk.

TÁRSADALO~!.
ZSIDÓ FŐISKOLA ÉS ZSIDÓ TUDO:\IÁNY.
Amerikában, a nagy conceptiók hazájában, dr. Singer .T..
ki sok akadály leküzdése után a •J ewish Encyclopedia < nagyszabásu müvet a megvalósítás fel é vezette, felvetette azt a
jelentős eszmét, hogy a zsidó theologia, történet és irodalom
számára Newyorkban egyetemet alapítsanak. Ugyanazzal az
erélylyel, melyet első eszméjének keresztülvitelénél mutatott,
hozzálát a másik eszme megtestesítéséhez és azt r eméli, hogy
J 902 végén a 'Q The New-York University for Jewish Theology, History and Literature« meg lesz nyitható. A bizottság,
mely az ügyet kezébe veszi, már megalakult, de még nem
lépett a nyilvánosság elé, mert először a szükséges összegeket
akarja előteremteni. Az egyetem épülete, melyben nagy könyvtár és zsidó muzeum is helyet találna, 1.200,000 koronába
kerülne és az évi költségvetés 300,000 koronára rugua.
Az előadások angol, héber, német és orosz nyelven lesznek
tarthatók. Ugyanis arra számítanak, hogy az uj főiskolának
német nyelvii tanárokat nyerhetnek meg. A terv nagy feltünést keltett és ismertetését dr. Eaeher Vilmos az »A lige·
meine Zeitung des Judenthnms « idei 32. juliusi számában a
következő észrevételekkel kiséri :
»W er die Gründungsgeschichte unserer europilischen
Rabbinerbildungsanstalten und die cngen Schranken ihrer
Budgets im Auge hat, dem muss der hier gekennzeichnete
Plan der neuen Gründung Singers den Eindruck des Abenteuerlichen und geradezu Unglaubhaften macheu . . . Aber
auch die Zweifler werden der Idee einer Hochschule für die
\\'issenschaft des Judenthums weder die Berechtigung, noeh
die Grösse der Oonception versagen könn en. W er mit offenen
A ngen die gegenwiirtige L~ge unsercr W issens_chaft betraeh tet,
wircl die Gefahr nicht verkenncn, welche tbreru Bestandt•,
M,wuR-ZsiPÓ Sz&MLE. 1901. IV. FilzET.
20

'W li
ihn•r Fortr.utwiekrl1111g schon lange rlroht. D1e einzige Institution, wekhc rl er moocrnrn jüclisrhpn \Vissenschaft a ls Beim
zu tlicn1•1• hnt, dir Rahhitt rrhilrlnn~Ran sta lt, ist dnrchaus nicht
gcniigl•nd. nm niP "B--:rhaltnng nnd Erweiterung derseJben zu
sicltr.rn mHl sic• vor VPrfnll ;~,u bewahren. Die wenigen
LPhrstiihlc oers<'lhen, eleren Jnhnhcr zumeist verschieclene
l~'iirhPr zu brldciclcn und :weh andcrc, iln·em wisscnschaftlichen
.A rbeitsfclde ferner steilenele A u fgaben zu crfüllen haben,
stelwn in keinem Verhiiltnisse zu den zahlreichen Áufgaben
nnd Zielen der jlidischcn \Vissenschaft . . . Die in den
Rnbbinl'rsclmlen zur Pflege der jiidischen \Vissenschaft und
zur Liebe für sie Herangehildeten aber werden durch die
PH ichten ill!·es .A mtes immer weniger in der L age sein, au ch
tlie gro~'le Pflicht ;.n erfiillrn, die ihnen, als den leider immer
mchr ausschliessliclten Triigern der jüdischen Gelehrsamkeit,
ohliigc ... So vPrliert die Wissenschaft dee J udenthnms, wie
m:tn sich <lessen zuweilen mit Grauen inne wircl, allmfdig ilu·e
lclH'ndigcn ·w urzeln, und die stolze Errungenschaft des
neun7.ehnten J ahrlumderts ist in Gefahr, im zwanzigsten
Jahrlnmdert zu einem todten, in Rüchern vergrabenen St;hat7.e
zu werden, flir den si ch :weh Srhatzgrii ber n ur in spiirlicher
i.\ nzahl findPn werclrn. Eine Hochschule, wi e sie in N ew· York
erstchen sol!. wírd ein wirlesames l\Iittel sein, um jene Gefahr
a h zu wenden. «
Szó szerint idéztük e megjegyzéseket, mert itt minden
szó az arany mérlegre van téve. l\Iennyi fatalizmus és mennyi
optimizmus! A tényeket nem tagadhatjuk: a zsidó theologia
tnnszél<ei rendszerint nem tudományos állások Tény, hogy
ez igy van, de nem látjuk be, hogy ennek igy kell lenni. Miért
legyenek épen a zsidó thenlogiának nem méltó tanszékei? De
nem osztjuk az illusztris czikkiró optimizmusát sem. Tegyük fel.
hogy az ínségre jutott zsidó tud:ís m<ir kivándorolt Amerikába
és ott szebb haz:it tahí.lt. Micsoda vigasz van ebben? .A nyugateurópai zsidóság tal:in Amerikából importálju szellemi-lrlki
t:íplúlék:ít -vagy ujra felesküdjek a str:imlira. mcly után mi
felénk néhány ti·éfi gyomor epekedik?
A mozgolódús, mely a newyorki főiskola eszméje nyomán
keletker.ett. nundeuesetre azt mutatja. hogy általános ar. ll
nwg~yőződt~s. hogy a zRidós:íggal ·foglalkozó tmlom:lny müve-

lésr nincs kellőleg biztosítva. .A kereszté 11 ,. apoló ·. k
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idő, tckmtely e~-~efolyas. Ez a varakozás nem teljesült a zsidóság - sz~re~cseJere. ~sak az kellett volna még, hogy a biblia
után a zsrdó Irodalom IS gazdát cseréljen. Geiger végre 1870-hen
maga alapított főiskolát a zsidó discziplinák számára Berlinben.
.Az uj alkotás azonban csak a főiskola büszke nevét vis"lk
dc a főiskola kellékeivel nem birt. Gt·iitz H. tehát Londonhan
188 7-ben tartott előadásában az angol hitrokonoknak ajánlotta
a régi eszme megv·1lósítását, miután a rabbiképzőkröl körülbelül
ugy nyilatkozott mint Bacher. Semmi sem rontatja jobban
egy zsidó főiskola szükségességét, mint az a tény, hogy nagyérdemü és nagytudományu férfiak különböző időkben különböző helyeken oly hévvel szállottak érte síkra. Más megoldást
ajánl Ziegler J. ugyancsak az .Allgemeine Zeituugban. Szerinte
az egyetemeken kellene a zsidó irodalom számára tanszékeket
szervezni. Olvasóink tudják, hogy ezért az eszméért Kármán
}fór is lelkesedett. ::\[indkettő eldtt nem kiscbh ember. mint
Paul de Lagarde, a göttingai egyetrm nagyhirii thrologiai
tanára, vetette föl ezt az eszmét. Lagm·tle nem volt a zsi1l•ík
hará tja, ilyen tanszék felállítását a keresztény theologu~ok
érdekében kiviínta. Tudtunkkal azonhan eddigelé csak a camhridgei egyetem alkalmazott rgy Readert a talmud é::> az lljhrber irodalom számára.
A Singer eszméje az orosz-héber irókat is felvillanyozta.
A JB:a.dor« ez. héber hetilapban Brainin ez alkalomhól nzt
ajánlja, hogy a zsidósúg tudománya számára .J eruzsálemlwn
alapítsun egyetemet. Az oroszok egyáltaláhan nem biznak a
nyugat-európai zsidó tudom~inyosság hosszu életében. ClwolsMI
Dániel néhány év előtt egy oro~z rabbiképző felállítása 1nellett
egyebek kiizt azzal is érvelt. hogy a nwclern z~idó tudoru:Íll)
a :Nyugaton kihalóban van . és iirökiisökrrH kell gondoskodni.
gz a:r. aggo<lalom ~tézetünk szerint tulzott. 1lc jellemző. hoi!y
a kon1oly tud1ísok egész serege táphílja.
Bánnily nagy .iclentő,;égii a newyorki fr>iskola t~~cth'ge
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t(>Hllitása. n zsidó tudnm:íny sokfl-1~ fehdatait, egymaga llleg.
1)ldani nem fogja. Erre csnk egy z~ndó tudomanyos akadémi
lenne képes. a mely a gzétszórt erőket összegyüjtené, a hagyoh~
tudományos rzéloknt kitüzn.r ~~ megntlósít~ná. Os_ak, néhány
péld:ít említünk A.. héber b1bhanak, kereszteny neven 0-Testn,.
meutomnak. több száz egypteuli tanszéke van a vihígon. Iraelahnának 1'gy-eg)' évi productiója egész könyvtárt tesz ki ; de azért
még mü1dig nincs maszo~·étilms kiac~~s. ~aer_ és Ginsburg
kiadásai sem tekinthetlik Ilyennek. M1ert mncs ? Mert az út
a zsidó irodalmon Yezet keresztül. A talmudnak nincs kritikai
cditiója; a héber míívek ja·m részének szintén nincs. A középkori héber írodalom ~zókincse nincs összegyií.jtvc, habár Zunz
a német-keleti t:irsas:íg folyóiratában már egy félszázad előtt
<'Csetelte ennek szükségét. A Thesaurus mediae hebraitatis égető
tudományos szükséglet. Egy Corpus, a mely felölelné a zsidó
történetnek a zsidó irodalmon kívül eső fonásai t, megkönnyítené a történet tanulmányozását. Ezeket a példákat azért
említjük, mert müs tudománykörök hasonló feladatait ép most
oldja meg néhány tudományos akadémia. Még az egyes akadémüik anyagi és szellemi erejét sem tartják többé elégségesnek a tudomány egyre nagyobbodó feladatainak teljesítésére
és az imént Párisban kongresszust tartottak, a melyen 19
tudományos akadémia vett részt. Ez az »Assocíatio« ezentul
mínden évben tanácskozásra fog összegyülni, hogy a tudományok nagy és költséges problémáihoz szükséges anyagi és szellemi tőkét előteremtse. A német akadérniák egy-egy tudományos
czél érdekében már régebben állottak össze. Osak a zsidóságra
vonatkozó tudomány baktat a régi lí.ton. A zsidó tudományok
akadémiájának eszméje sem a mienk, Jellinek Adolf már két
évtized előtt vetette fel. Azóta ezer hét mult el, tehát ezerszer
dicsőítettük magunkat hetilapjainkban és százezerszer hangoztattuk tudományszomjunkat.
.
Az utolsó évtizedben sok irodalmi társulat alakult, külonösen Németországban, hogy a zsidó történetet és irodalmat
szélesebb rétegekben terjeszszé. Ha azonban irodalmunk s~rg:
iövőben is oly mostoha lesz, mint a jelenben, akko~· n;ct
távol az idő, midőn nem lesz tiibbé mit népszerüsítem. l\: ~:
igaza volt Kohn Sámuelnek, midőn azt állította, hogy a néeJ;
. d a l om ugy VISzony
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n" aran.)rudakhoz. Ha nincsenek aranyrudak, aprópénz SlllL'o~u.
A't ujYil_ágbt~n ~elvetet: ~ag!. cszt~e . tahin megragadja az
óvilág zcndósaga íigyelmet es kotelessegeJ teljesíté érc ösztökéli.
Ta hin belátjuk még a biblia szavának igazságát, hogy ~az ember
nomcsak kenyérből él«. Leg~evésbbé élhet meg egy felekezet
kenyérből. Gyakorolhatunk JÓtékonyscigat ezer alakbau: építhetiink kórlulzakat, árvaházakat stb., ha a zsiuó szellem elköltözik belőli.ink, nem lesznek se szegényeink, sc betegeink so
tirváink, se senkínk. Minclen felekezet első köteles ége, hogy
azt a szellemet, mely alkotta és fentartotta, gondozza é- ápolja.
Ez a szellem pedig nem lebeg a YÍzek felszinén, hanem a
vizek mélyén ; nem produkálhatjuk végeijózanodásban szenvedtí
korunkban önmagunkból, csakis nagy irodalmuukból. melyhe
ő~eínk lángszellemüket belehelték Ha ez a belátás győz, a vén
Európa nem fog a fiatal Amerika mögött maradni.

1848.: XX.
Ez a két szó az, a melyeket évek óta a protest:ínosok
gyüléseíken és sajtójukbau legsűrííbbeu emlegetnek. Nincsenek
megelégedve a kongruatörvénynyel, :í.mb:h· ez a törvény, mint
az állam részéről kiutalv1ínyozott ö~szegek minden argumentumnál meggyőzőbben bizonyítják első sorban az ő szervezetüket és szükségleteiket tartotta szem előtt. 'l'agadhatatlau,
hogy kongruatörvény a czímben említett törvéuyczikknck nom
teljes végrehajtása. Az 1848 :XX. 2. és 3. §. ugyanis így hangzik:

2. §.: E liazríball a tön·1:11yesen bel'(•tt minden valltí.~:~
lelekezefre nézz·c külöllbSIY IlelikfiT fökf1etes er;yenliiség és
visszonyosscíg állapítafik ll/eff·
3. §.; Mi11den becett ral1ds felekezetek CfJ!Jluúi ls iskolai
szüks!'gei közú1lwlalmi kültst1Jek dltal f(•deztessenek s ez elenek részletes alkalmazúsántl a mini.~terium az illetíi hit(clekezetek meghallgatútJávaT 11 küzelebbi türutrnylwzás elébe kimeríti!
törvény javalJlatot lv!f elíifeJjeszfeni.
Erre a törvényre egyértclmücu hivatkoznak, de a követelések tekintetéheu két p:írt alakult. Az egyik párt a törvény
loyális végrehajtását k~vetcli, n<·n~ kiv~u ~ maga s:dtmára s~
többet se kevesebb!:'t mmt :tz or,;lag tobb1 bevett felekezetei

1848:

L'z ti"lt'l
·illásJlOil L mrlt<Í a proü·st:í.ns f d eke ,,'Ct
~z álll ára. ü ·
· · '
'
dic·ű multj<íhoz. á. jogegyeulő~t;get nemcsak követeli, haneiu
adJ:l is. A másik párt elltmhen az 1848.: XX. t.-cz. végrehajtását nem kiYánja. csak azt követeli: hogy az állam ujabb
<··vi összegeket rugcdélyezzen. :Xcm kir:ínja, hogy az állarn a
bevett felekezetek rgyházi szükségeit saját költségvct<~sébe
állítsa be, hanem csak azt, hogy a hiányokat pótolja. Ez alatt
azt érti. hogy az egyházi adó leszállítását tegye lehetövé.
A hiány megállapításánál tág tér nyilik az önkény, az alkudozás stb. számára. Ezen a párton belül ismét két árnyalat
van. ::\f egegyeznek ab ban, hogy az államsegély törvény által
biztosíttassék. De mig az egyik árnyalat megelégszik azzal.
hogy az állam a meghatározandó összeget évenként egyszerre
adj<t ki a felekezet képviselctének, addig a másik árnyalat
azt követeli, hogy az állam a meghatározandó évi segély megfelelő tökéjét adja ki egyszerre a felekezetnek. Ha pl. az
ujabb évi segély két millió koronát tenne ki, akkor az állam
egyszer s windenkorra adjon ki állampapírokban 50 milliót.
Ez a másik párt, akár hitclezi a,z államnak a tőkét, akár
nem, az önzés álláspontján áll. Olyan előnyöket kiván a Hftját
felekezete számára, a milyennel más felekezet nem birván,
ezzel letér a jogegyenlőség dicső álláspontjáról abban az
Psetben, ha az államsegélyt csak a maga számára követeli.
Annak eldöntéséhez, hogy melyik párt fog győzni, nem
kell sem prófétai tehetség, sem álla,mfér:fiui bölcseség. Az ügy
magában véve is elég tisztán áll, de a nyilvánosságra került
tények núnden kétségen felül helyezik azt, hogy egyelő1·e, nou1
iirökre, az •államsegély« kerül ki mint győztes a heves bebő
harczbóL Tiszn Kálmán ugyanis egy egyházi gyülésen egyebek
után a ,következő nyilatkozatot tette:
»En a magam részéről lényegében talán eaészében is
. ' Il o~ e_lfoga~ásra az előadói véleményt,
'
o
aJ_aJ
t. i. hogy az egyha,z szukseglete1 s a meglevő fecle;~,et összeirandók s a hiányzó
fc_dezet , a törvényhozás által megállapítandó állwnsegélybD~
potlandok. Ennek alapján clős;~,iir fenntartatik az erkölcsi
összeköttetés az anyagi hoz;~,ájárulár; által ezentulra is lelkész
és hivek között, azut:ín pedig megtörténik az egyházi adó
r~~orm, a mely a tulságos és nehezen elviselhető terhet leHZlílhtJa. Ha hiány lesz a teher és fedezet között, az a hiány az
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álhtm által fedezendő, nem évenkénti kegyadománynyal, hamJin
törvényiJen biztosított összeggel. Erre helyezein én a fősúlyt,
mert míg az adományt minclen évben megszavazhatja vagy
elvonhatja az államkormány: addig az állam által adott
összeg nem olyan, mely rendszerváltozás által visszavonható
volna. Osak azt kívánom még megjegyezni, hogy annak az
adóreformnak azt a kiszámitást meg kell előznie és azt i~
megjegyzem még, hogy a konvent két éve igyekszik adatokat
szerezni, hogy kiszámíthassa: mennyi az adó és mi a szükséglet,
hát támogassuk a konventet, mert még eddig semmi, vagy
meg nem bizható adat jutott annak a kezébe. És csak arra
kivánok még figyelmeztetni, hogy okvetlenül szükséges ezen
kivánatha belevenni azt, a mi az indítványban van, mert ha
az állarnkincstár érdeke másként lehetetlenné teszi: fokozatosan léptesse életbe a teljes segélyt, de ezek a fokozatok is
legyenek a törvényben meghatározva.«
Osak rövid idő telt el ezen nyilatkozat után, midön a
»Magyar Szó« egy interwiewt közölt, mely szerint Széll
Kálmán hasonló szellemben nyilatkozott. A harmaclik hatalmi
tényező, a katholikus egyház, ugy látszik, szintén meg van elégedve ezzel a megoldássa~ mert a »}lagyar Allam«, a katholikus
klérus organuma, a mely a protenstáns egyházat nem szokta
keblére ölelni, örömmel üdvözölte a vázolt tervet.
Mi szivből kívánjuk, hogy winden felekezet boldoguljon
és a protestánsok törekvéseit, a wennyiben nem egyoldalu
előnyök kivivására irányulnak, rokonszenvvel kisérjük Szomorusággal gondolunk azonban arra, hogy felekezetünk az egyházi adónak oly magassága ruellett, a milyent más felekezetek
nem is ismernek, sem képes egyházi és iskolai kötelezettségeinek kellő mértékben megfelelni. Sok nagy kerületi község
rabbit sem alkalmazhat és akárhány iskoláját ,·olt kénytelen
feloszlatni. Az államsegély nagyou ráférne és reméljük, hogy
<L törvény. jog és igazság kormánya \\'lassics Gyula miuiszternek a felekezetek egyenlőségéről csak az imént tett fenkölt
nyilatkozu ta szellemében az izraelita felekezet sebei~ e~. gy ó~
cryításüról is fog gondoskodni és nem marad puszta szo Sz1lágyt
b
•
'll
Dezső ama politikai hitvallomása. mely szennt az a ~lll gondozása és jótéteményei az összes felekezeteket egyenlö mértékben illetik meg.

312

M.ti.KAI E)!IL .

MAKAI El\fih

.. .·] ele fényeb 1,úlya volt a~, melyct .:\lakai En til '~
.
R~H,
élte vinigában elhervadt költő megfuto~t. Néhány évi irüi
munkásság után nevét szárnyaira, vette, a hu· és halála a lllagyar
közönség széles rétegeibe~ mé~y rész~~tet keltett. ~ napi sajtü,
az irodalmi és müvészvilág Igaz faJdalommal Siratta, ritka
egyértelműséggel fonva a bahér.koszorut sápadt homlokára.
Kedves egyénisége és gyengéd sz1ve szeretetet keltett minden.
felé~ korunkban ritka jelenség volt, nem gyülölt és gyülöletet
nem keltett. Nagy tehetségei osztatlan elismerést arattak,
alkotó erejét, költői sokoldaluságát, verseinek dallamosságát,
nyelvének szüz magyarságát, hivatott tollak ecsetelték, meghatóan tolmácsolva, az olvasóközönség fájdalmát és a nemzeti
irodalom veszteségét.
A gyászolók közé tartozunk nu 1s, kik az: ifjú fejlődését
reményekkel szemléltük, elicsőséges pályafutását büszkeséggel
kisértük A gyászolók közé tartozik az orsz. rabbiképző-intézet,
mely a ifjut szeretettel nevelte és folyóiratunk, a zsidó irodalom magyar organuma, a mely 1887-ben a 16 éves költöt a
magyar irodalomba bevezette, kezelő lépteit irányította, tehetségét táplálta és becsvágyát sarkalta. Kilencz évig volt a
magyar rabbiképző jeles növendéke és öt éven át lapunk
szorgalmas munkatársa. Szellemének zsengéivel, csakhamar
érett gyümölcseivel közönségünket gyönyörködtette, folyóiratunkat gazdagította. Mindezek nevéhen egy-egy cypruságat teszünk
le korán felhantolt sírjára.

*

Makai Emil költői pályája első felében kizárólag a középkori héber költők átültetésével foglalkozott. Ezek a költők a
középkorban éltek, de szellemük nem azonos azzal a szellem·
mel, melyet mi a középkor fogalmával összekapcsolni szoktunk.
A keresztény Európát a XI-XIII. században szellemi sötétség borította, a mohamedán SJ!anyolországot ellenben a. tu~o
J~ány és irodalom gazdag sugarai ragyogtak körül. TelJes
VIrágában pompázott a bölcsészet és a költészet. Az arabs
kultura a görögök szellemi termékeiből táplálkozott, ulint, a
renaissance óta az európai kultura. Innen van az a rokonsag:
a mely az arab-spanyol fénykorszak és a modern kor szellenn
világa közt észlelhető. A z~id6 nlinclen időben és nünden
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helyen azz:al kulturával bir, melylyel a uép, melyuek lwhelébon él. A pyrenaei félsziget arabs uralom alatt álló vrszágaihan
,1 zsidók is nagy buzgalommal vetették magukat a müveltség
mezőire, a bölcsészetet és költészetet örökbecsű alkotásokkal gyarapították A kiválóbb költők egyszersmind bölcsészek is voltak.
Ezeket a költőket olvasta és tanulmányozta Makai az
ismeretekre szomjazó ifjú mohóságával, mig érzelmi és szellemi
világuk fogékony lelkét szinültig megtöltötték És, úgy hiszszük, hogy Makai lyrikus versein ez az első benyomás minclvégig érezteti hatását. Az örökös tépelődés, a kiapadhatatlan
fájdalom, a szenveclés és lemondás első sorban ebből a forrásból ered. A zsidó nép ezer szenvedését dalló héber költők megihlették ::tz ifjú rokon lelkét és végig kisérték utolsó lehelletéig.
Makai Emil magyar költő volt, de szivét és elméjét zsidó költők termékenyítették meg és babérkoszorujából nem egy levél
illeti meg Salamon Ib n Gabirolt, J u da Halévit és a héber
muzsa többi fényes csillagait. Hogy a magyar közönség ~!akai
verseiben semmi idegenszerüt nem lát, az csak azt mutatja,
hogy a régi bort mesterien öntötte át az új tömlőkbe és talán
azt is, hogy a sok küzclelmen és szenvedésen diadalmasan
átment magyar és zsidó néplélek rokon elemekből alakult meg.

*

Makai nem volt 1í.ttörő és nem volt az egyetlen, ki a héber
múzsa remekeinek átköltésére vállalkozott. A héber költők
magyarítására az orsz. rabbiképző-intézet költői hajlamu ifjai
közül egész O'árda sorakozott a Magyar-Zsidó Szemle körül.
Az impulzus~ szerkesztő elődeim, Eaeher Vilmos és Bánóczi
József, az orsz. mbbiképző-intézeten a héber és magyar iro~~lom
kiváló mesterei, adták meg és az első, ki ez irányban kiserJetet tett, Vajda Béla jelenleg losonczi rabbi volt ..Folyóiratunk
első évfolyamának 3. füzetében (1884 márczius).Abrahám.Ib~
Ez:ra gyászclalát, melyet fiának a mohamedán h1~re .~aló utte:
résekor költött, iiltette át. J ucla Halévi hires OzronJanak ~lso
magyar verses fordítása szintén tőle ered. ~ajcla nyon:dokmba
lépett Kecskeméti Lipót, jelenleg nagyvi~radi .rabbi,, ki ugya~
csak 1884-ben (deczember) Gabü·ol egy1k gyaszdalanak fonh, " 1 1,epe tt a nyilvánosság elé · .Zs. .P., , mely
t asava
.. .betUk . alatt
,
ccry nn 17 ytudományú rabbi rejtőzködik, sziDten kozzetett nehany
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o ·d't·'
t
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el so
· - kötetet itdott ki, tL kntrka ke<lvezően foga dta
. .; ,,e~
és a napilapok külön tárczákbaa mélt<Ltták. Ez ab ban az
t•szhlri időheu nagy dolog volt.
Yajdát és Keeskeméti t, kik egy évben léptek fel, sok
rabhíjelölt köret tc: Gömöri (IJederer) Ignácz (188 7), l\<fosonyi
(.Jlo,koYitz) .Albert (1889, most onos), Kis (Kl ein) Amolel
(18!10) , mások. A legfénye~L·bb sikert azon ban :\[akai aratta,
ki J 8tJI deczember harában lépett először a nyilvánosság elé:
Jed1(ja Pmiui Bcdarsi• czimíí müfonlításával (1.\I.-Zs. Sz.
I\. 609.). .A következő éYben, midőn az érettségi vizsgára
készült, még csak két költeményt fordított, ;tz egyiket Mózes,
a másikat Ábrahám lh11 Ezrától (M.-_íl;s. Sz. V. 216. és 409.),
melyeket számosak követtek folyóiratunkban 1892-ig. Ebben
at (;vbcn összegyUjtötte verseit és »Zs i d ó Költ ők« ez. alatt
fényes kiállításu, rajwkkal di~zített kötetben bocsátotta közre.
Írói hirét ez a kötet nagyban emelte és nem tudjuk vajjoli
az irodalmi babér vagy belső ,hajlandóság vezette-e, midőn
elllez tí.jabL sikere utá11 a rabbiképzőből kilépett és ez:.::el nemesuk a rabbipályának, hanem eddigi müfordítói tevékenységének öriikre hátat fordított, a hírlapirásnak és a szépirodalomuak szenteh·e ragyogó tehetségeit.

.
Ez utóbbi körbe tartozó, írói tevékenysége második
felébe eső alkotásainak méltatásám nem tartjuk magunkat
L~vat?ttaknak, de iirömmel konstatúlhatjuk, hogy competeuR
lm-álok azokat kiváló dicséretekkel halmozták el. Héber müforrlításait azonban szahad néhány ~zóval jellemeznünk. Mind szél~ck, d~llamosak, magyarosak ; ez<:\k az ékes tubjdonságaik az
:vel' folyamán. midőn tehetsége a gyakorlat folytán egyre
Izmosudott, folJtunosan fokuzódtak. Átköltései jó részt oly sikerilltek ' ho"oY ·a f on
· 1r't"
· d alom remek ei közé sorolhato'k · 'I tllOI 1ro
:zámyalják nemcsak a héber-llla'ryar hanern a héber-néJllet
at.ültet ~se
' lw t rs.
· •JO
'-' 1( fordítás}íuak
·
"'azonlmn,
'
· "b különö;;en a keso
l\Ia k,dl. t'"o<ll 1' e'l cteheu,
.
Ineknek
.
. '
'a nl·J "'
fájdalom, csak l;:e't - JMr rOlil
l'Vet Jelent -

nagy szépséghib íjuk van, nem hivek. Nélllely·

815

kor a fordítú~ CZÍlJle alatt egészen eredeti l'ersek j('lenw'k ute;;
(fJctlerer .J., l\L-Zs. Sz. IX. 325-41.). Az igaz ág a halál
után is igaz::>:ig marad és az elhunyt költő érdemei a hébermagyar müfordító irodalom körül oly nagyszahásuak, hogy az
igazságot nlinden baj nélkül kibirják. Legsikerültebb fordításai
írónál ritka eset- ebbeli tevékenysége kezdetéről származnak,
miclőn a felette nehéz eredeti megértése végett tanárainál keresett felvilágosítást, a helyett hogy a gordiusi csomót egyszerííen
ketté vágta volna. Ritka k épességre vall mindenesetre az, hogy
1Iakai kedvelt héber költői szellemébe oly mélyen hatolt be, hogy
némely eredeti verse ezeknek lolJogója ala tt evezhetett a nyilvánosság elé. Makai mt1zsája abban az időben oly közel állott a
héber költészethez, hogy a szerzöt magüt is félrevezethette.

*

1\lakai rövid élete küÍső eseményekben nem gazdag,
érettségi bizonyítványa körülbelül mindent elmond. :Jiakón
Hzületett, J 870 november 17 -én. Szülőföldjén a polgáriskola
4 osztályát elvégezvén, atyja, ki makói főrahbi és az or~z.
rabbiképző-intézet vezérlő bizottságának tagja volt, felhozta a
nevezett intézetbe, hol 1884 szeptember l-én a latin nyelvből
és a héber tárgyakból a felvételi vizsgát sikeresen ki:.íJlvün.
rendes tanuló lett. Szorgalmát és tehetségét Illutatja az alább
közölt jeles bizonyítvány, rnelyet mindjárt az első évben kapott.
1889 junius 30-án kitüntetéssel tette le az érettségi vizsgálatot.
Nagy hévvel vetette magát a theológiai tanulmányokra a
rabbiképző felső tanfolyamán, a második évfolyam végén az
ahtpvizsgálaton az összes t árgyak ból, neyezetesen a _szentír~sb.~l.
t<Llmuclból és szertartástanhól, zsidó történetből eo vallaoholcsészethől ;t legjobb osztályzatukat érdemelte ki. Ebbe~ az
időben még nem gondolt arra, hogy pályáját ahbahagy]n. "
hirlapú·ás azonban lassanként magához csábította.
.. .
Korán érett elme volt, az önképző-kömek verseloJ~'.
,. b'rra'l''
; titkára . Felfetlez\>sre nem szorult.
Tanulo::;zaval OJa.
OJa eo
.
" ..
.
társai tehet:;égeit nagyra hee,ülték kür~kbeJ!- Jegyzo:o~yn
dicséretekkel houorálták ,zerzeményeit, nnt a s_:.terkeszt.osege.k
, t·a,,
l· L' r,.:IS'tl.
f ol yt,lt
, csak részben vaun:tk meg <l. kor
... .. arcluYurnlí. ·
k
.
~
ke'I·hette ki a hiányzókat - es JOVo ~zamuu "b,tn
ma.,a
.
. 1 · k'f · . ·
ban talún kinyomatunk helűliik vahutH~.t. _f:zzt· IS.
OJezven
, l <ttun k·,1 t •.1 szomoní so1·s lÍ kiiltu ,zel!enw trau t.
igaz ltuclo
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liiakai Emil első bi~onyítvtl.uyn az Orsz. Rnb~ikepzö-In~ézcten.

.A DUNÁNTULl RABBIEGYESÜLET
KÖZG YÜLÉSE.

BIZONYÍT VÁNY
a budapesti

Országos I~abbiképző-Intézet
a lsó t auf olya>nában.

végzett tannhnányokról.
l!~schm·

Emil

s::iilelett Jfakón1 Csanádmegye 1 1870 november hó 1'1-é
a: 1881 S évben az Országos Rabbiképző-Intézet alsó tw:~
~~~yamá~ak. első, os;:_tály~t minl rendes tanu ló végezvén,
kovetke:.:o bz::onydvanyi erdemelt:
Szenlirás, Penlaleuch :

jeles

S=enlirás, Próféták:

jeles

Talmud stat.:

jeles

Talmud cw·s.: ..

Jeles

Héber nyelv: ..

Jeles

Zsidók történele:

jeles

lrlayyal' nyelv :

Jeles

Latin nyelv:
Görög nyelv : ............... ...... ...
Némel nyelv: ..

Jó
'"

...

Jeles

jó

Törlénel és földrajz:

jeles

.Vennyiségtan:

jeles

Természellan :

jeles

Természelrajz:
Magaviselet:

jeles
.. ............ ........ ,

jó

Kelt Budapesteni 1884. junius 3-án.
Bloch Mózes,
elniik,

Bánóc?ti Jó?tse[,
oszlúlyf6rrök.

.A dunántuli rabbiegyesület ez év augusztus 12 és 13-án
tartotta IV. közgyülését Szombc~tlwlyen. l\fidőn öt évvel ezelőtt megalakult az egyesület, még a vérrursebb reményü kollégálr sem igen hitték, hogy így fogunk haladni közgyiilést{)l
közgyülésig. De hát sikerült. Igaz, hogy nem csekély munkálm.
került, azt csak a beavatott}l.k tudják, mert bizony kortársaink
nagy része végtelenü! közömbös és nehéz őket a nemWrMömségből kiugratni. Ha ez nem így volna, akkor a dunántuli
rabbiegyesület mellett már kellene legalább még egynek, akár
·tiszáninneni, akár tiszántulinak lenni, a mely azon vidék
rabbijait egyesíteur a mienkéhez hasonló munkára. Ez már
azért is szükséges, mert ha be is lépnek a dunántuli egyesliletbc más viclékről is, a minthogy ez év juniusában miniszterileg jóv(lhagyott alapszabályaink melléklésével szétkiildött felhivásunk folytán l 2 be is lépett, a távolság nagysága miatt
nem igen remélhető, hogy közgyüléseinkre eljőjjenek. A személyes megjelenés pedig egyik főczélja a kiizgyülésnek, hogy
ezáltal egymással közvetlenül érintkezve erősítsük a laza kartársi szellemet és buzdítsuk egymást szent munkáinkban.
Szmnlmthrlyen. eddig a legnagyobb szám, l 7 dunántuli
rabbi volt együtt és pedig: az alsó-lendvai, bonyhádi, győri,
kaposvári, keszthelyi, komáromi, körmendi, kőszegi, nagyatádi,
nagykanizsai, rohonczi, soproni, székesfehérvári, szigetvári, tapolczai, veszprémi és alólü·ott. a többiek elmaradásukat levélheu
vagy sül'gönyileg kimentették. A szombathelyi közgyülés, a
mult évi szegzárdival együtt. teljesen külömbözött külsőleg at:
els{) kettőtől. Mert mig az első két alkalommal az illető községek, a hol gyi.iléseztünk, tudomást sem vettek rólunk, addig
Szegzárclon és Szombathelyen a hitközség a maga teljes hivatalosságában nyilvánult egyesületünkkel szemben. :t\Js ez igen
fonto~, mert kivánatos. hogy a hitközségck eleve tudomást
~zerezzenek a rabbiegyesület munkásságáról, hogy az egi.\szeu
n felekezet érdekének szól.
Szombatbelyen már a rabbik fogadtatásában is résztvett a hitköílség, a midőn elnöke és előljárós:ígának ki vál1',
tagjai fölváltva megjelentek a pályaudvaron. hogy a kölömböz(í

ridékt>krdl
kisérj ék.

lÍrkPz<i

papokat

kösziiutsék és magánlakásukra

Augusztus 12-én reggel az istentiszteleten a hitközség
szine-java, nagyszámu ifjuság, :>őt hölgyközönség is megjelent
nzun alkalomból. hogy a rabbiegyesület tudós. ősz elnöke,
dr. ~chnitzer Ármin, alkalmi beszédet tartott. .
A. :szomhathelyi község tagjai mindig hálásan fognak
I'Ü;szaemlékezni azon élvezetes félórára, a melyre a komáromi
f<'írabbi ékesszólása figyelmüket lekötötte. A beszéd külömben
nyomtatásban is meg fog jelenni, azért bővebben nem foglalkozunk vele. Azt l1iszszük, hogy ezen intézkedés, miszerint a
gyülés alkalmából a sacharisz végével egy-egy kartárs, a kit
az illet() község rabbija fölkér, beszédet mondjon, fenn fog
maradni, mert csak üdvös eredménynyel járhat, a mennyiben
m:ír ezáltal a vendéglátó község valamit nyer a rabbiegyesülettől é:; kapcsolatba lép vele.
Nernkülömben fogható fel a nyilvános népszerii felolvasások tartása, a mely ügyben Szombathelyen történt meg
az első lépés. Dr. Singer Bernát, tapolczai collégát illeti
meg az uttörés dicsősége, a ki »Mit tegyünk jövőnk érdekében• czímen felolvasást tartott. Nem mondhatunk nagyobb
dicséretet róla, minthogy daczára igen kényes thémájának a czionizmusról van szó - nagyon ügyesen oldotta meg feladatát és méltán megérdemelte a tiszteletére megjelent díszes
közönség elismerését.
Nem vagyok ugyan a politikai cziónizmus híve, nem tartom helyesnek az egész mozgalmat, már azért sem, mert oly
vallástalan egyénektől indult ki, a kiknél nem tételeznek fel
igaz lelkesedést a zsidóságért, sem tiszta rajongást vallásáért,
de azt hiszem, Singer kolléga is csak bizonyos határig megy
el és nem a Herzl-Nardau-féle czionizmus katonája. .A7.
azonhan tény, hogy nem kell fáznunk azon kérdés tárgyalásától, mint erősítsük faji összetartásunkat az egész földkerebégén, ép ugy, mint föltétlenül helyes, hogy üldözött
hitsorsosainkat földmüves gyarmatokban letelepíteni és munkájukhan támogatui szent kötelességünk. Igy pl. támogatandó a
tarnowi »Áhawath Zion« egylet, melynek czéljaira Szombathelyen három év óta minden Msánó rabbókor gyiijtést eszközliink

A rabhiegyesület népszen1 felolvasásai a vidéken hat.irozottan üdvös czélt szalgálnak - ugyanerre törekszik az izr.
irod. társulat is - és csak kivánatos, hogy az egyes köz.~égek
közönségét mindig megnyerje az ügy számára, a mi véleményünk szerint feltétlenül ikerül is. ·
Természetes dolog ugyan, hogy a házigazda, ha vendl-geinek lakosztályát használatra átadja, személyesen üdvözli
őket, de a rabbiegyesület üdvözlése az egyes hitközségek rész{>ről nem puszta udvariassági aktus, hanem részvétel az egyesület czéljainak előmozdításában. Ezt bizonyította be a szombathelyi hitközség képviselötestülete is, midőn a közgyiilé~t
Geist Lajos. hitk. elnök, majd dr. Enge! Sámuel iskolaszéki
elnök által igazán lelkesen üdvözölte és azután órákon keresztül végighallgatta a közgyülés tárgyalását.
Délben a hitközség nagy társasebédet adott a vendég
rabbik tiszteletére, a mely négy óra hosszat elhuzódott. Ez a
része a hitközségi résztvételnek nz, mely egyébről nem is
szólva, alig éri meg azon nagy időáldozatot, melyet ugy a
rabbik, mint a hitk. tagok részéről igényel r~ azért valósúnünek tartjuk, hogy jövő közgyülésünk alkalm:í.Yal ennek mcllőzésére fogunk törekedni.
A mi már most a közgyülés Iefnly:ísát illeti. az a leg-

kielégítőbb volt.

Dr. Schnitzer elnöki jelentése világos képet nyujt az
egyesületnek mult évi tevékenységéről. főleg megeléger!t;s~rl
konstatáljfl, hogy hittani tantervünk végleg meg:íllapítvn 1>s
kinyomatva :Utalünos elismerésre talált Az elnöki jelentés
köszönettel vétetvén tudomásul egész terjedelméhen jegyzllkönyvbe lesz igtatva.
l\Iiután pénzt~Íl·os jelentésPt bemutatta é-s a felmentvény!
a közgyiiléstől megkapta, a tisztikar lemond é~ ujnak v:\h•ztásához 1lr. Roseuthai el11öklete alatt fog a közgyiilés.
A választás eredménye: Elnök: dr. Schnitzer Armin;
alelnökök: dr. Perls Á.rmin és dr. Stein herz J aka b ; pénztáros: 1lr. Herzag ::\fnnó; ellenőr: dr. Pollák }fik;;:t; jcgyztík:
<lr. I..~övy Ferencz és dr. Kis Arnold.
Igen fontos tárgya volt a közgyülésnek az egyesiilrt
tanterve alapján krsziilő tankönyvek szerzt>sr. A mult Gv \'(\g(•n
kiirt p:\ly(LzatnnkJUtk, me!y c lap ha~:íhjain is megjl'h·nt. nem
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volt kellő eredm0uyc . .d beérkezett p:ilyamunkák közill csak
az imakiiny> magyar fordítása lett elfogad va, dr. Steinherz
előadó alapos bírálata folytán . .A. fordítás nagy ügyességre és
járta ságra vall, kivál6 előnyökkel bir, de azért nem kifogástalan. X em következetes, egyes részeket igen eredeti de elfogadhatlan módon ad vissza, ugy hogy csakis a tanügyi bizottság revisiója után adható ki. .A. közgyűlés ily értelemben fogadta el és elhatározta, hogy a tanítóegylet kiadójának, Singer
és \Yolfnernek ajánlja fel kiadásra . .A. fordítás kiváló szerzője:
Füredi Ignácz.
Alólírott a 3 történeti pályamü bírálatát terjeszti be,
rnely szerint a ,..,,m o·~.:m jeligéjű végtelenűl pongyola, felületes munka külsőleg ép ugy mint belsőleg. Szerző - ugyszóiván - előttünk törli izzadságát, de sehogysem keltheti
azon bizalmat bennünk, hogy képes lenne a munkát méltóan
elkészíteni, miután a benyujtott nehány fejezetet oly könnyelmű
módon runtatja be, hogy minden sorából kirí a felületesség,
azért is elfogadhatatlan.
A második SN'11t'' ))~It' jeligéjü a négy polgári osztály
számára akar szolgálni. Teljesen kidolgozott munka, mely
azonban nem alkalmazkodik a rabbiegyesület tantervéhez,
miután már annak előtte volt készen. Határozott írói qualitásra vall, ámde minden lehet, csak tankönyv nem, mivelhogy
rendkívül fellengős, frázisos nyelvezetű és szerzője - úgy látszik - nem képes egyszerűen írni. Így a munka, eltekintve
hibás állításaitól, melyekbe főleg a bibliai kor után esik a
szerző, elfogadhatlan. Ilyen könyvből nem tanulhat a gyermek, ez nem ad tudást és ismeretet, még a legfontosabb történeti eseményekről sem, hanem csak szappanbuborékhoz
hasonlító frázisokat .
.A. harmadik ,.,;,NS~:"l i'Sl! NS jeligéjű igen helyes beosztásti,
teljesen az egyesület tantervéhez alkalmazkodik, de a benyújtott részletekből egy végzetes hibája tünik ki, az, hogy szerző
nem ura a magyar nyelvnek és nincs stylusa. A néhány fejezetben, melyet kidolgozott, 23 hibát találtunk, részben szó·
rendít, részben kifejezésben rejld, általában germanizmusok.
A birálat ezekre példákat idéz, valamint a dologi hibákat is
felsorolja és azon eredményre jut, hogy a munkát elfogadásra
nem ajánlhatja.
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.A közgyülés előadó bírálatát a maga egészében elfogadja.
l\f aj d Makai Emil elhunyta fölött fejezi ki a közgyülés
fájdalmát és elhatározza, hogy annak Mtyjához, dr. Fischer
Jakab főorvoshoz, részvétiratot intéz.
.A. délután tartott felolvasás után következő ülésben
ugyancsak alólírott referált két héber ABC-ről. Az egyik
Sasvári Béla, Héber hangoztató és olvasókönyve, már a múlt
évben érkezett be az egyesülethez; előadó a t:mügyi bizottság
többi tagjainak birálatával egyetemben, nem tartja a könyvet
jelen alakjában ajánlandónak, el6bb gyökeres átdolgozásou
kellene keresztülmennie.
Másként áll a dolog Gypsz Ignácz és Klein Sámuel
N"p~., ,.,.. ,n: Héber Alapkönyv ez. munkájával, mely teljesen
uj csapásokon halad és alapos kilátást nyujt arra, hogy tényleg jóval megkönnyíti a héber olvasás tanítását. Előadó ajánlja
ugyan, ele miután a tanügyi bizottság többi tagja nem ismeri,
csak julius végén érkezett be, kia<landó előbh azoknak is véleményezés végett.
Ezután a tisztán héber szövegü imakönyv ügyére kerül
a sor. Miután a tanító-egylet imakönyvének legújabb kiadása
lelkiismeretlen könnyelmHséggel lett corrigálva, alig van lapja,
hol ne volna hiba, feliratai is rosszak, feltűüően magyartalanok, a közgyűlés nem tartja megengedhetőnek, hogy iskoláink kizárólag ily imakönyv használatára legyenek utah-a.
Elhatározza azért, hogy bár nincs sz:tndékában az egyesiiletnek anyagi téren a versenyt felvenni n tanító-egylettel, lllégis
a Schlesinger-czég által a mtllt évben kiadott imakönyvet
elfogadja az illetőnek ajánlata szerint átvizsgálás és javít:h
czéljából. Ezen nagy körültekintést és ·lelkiismeretes fúradozást igénylő munka végzésével pedig dr. Perls Ármin kartársa t biz ta meg .

.A. talmudi előadás 0"1~ :"111 :"li Chulin 58a, dr. Roseuthai
T. bonyhácli collega által tartva, fejezte be és pedig clérr
élénken és érdekesen a napnak munkáját.
o
Al(_r}ltsdug I'J-rín folytatja a közgyülés napirerHljének
tárgyalását. Alólírott inilítványára elhatározza. hogy b:ír a
meghívón ki volt írva, hogy tankönyvek ké~zítésére meghiz,\. l
ad n. kiizgyülés, mégis, nehogy bármely oltlalról szemrehúuyúsnak trgye ki határozatát. fölszólítj:l az elnök utjún at. ~'"P'·
hhaY4R-Zsmó SzEMLE, 1901, IV. Fl'zET,
:ll
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~ület tisszes tagjait. vajjon hajlandók-e a kivánt tankönyvek
megirástira vállalkozni és ha igen, melyik részre? A beérkezendü ajánlatok alapján Yéglege8 megbízást a tanügyi bizottság ad az elnökséggel egyetem ben. A munlrák a megbizástál
számítva egy (:1. nlatt adandók be kéziratban, sajtó alá készen.
A tanügyi bizottság bírálata után jelenhetnek csak meg,
mint az egyesiilet kiadványai; n szerzőnek ívenként 40 korona
tiszteletdíj biztosítandó.
~Iajd dr. Neumann Ede jelenti, hogy az agendakönyv
számára mily szép anyagat kapott már és előadja a könyv
tervét, miszerint az egyes alkalmi imák a szerző neve alatt
lennének közölve, egy-egy alkalomra több ima. A 3 tagu
szerkesztő-bizottság ez alapon megbízást nyer a könyv elkészítésére és az elnökség kiadó keresésére .
Ezután került sorra a közgyülés piéce de resistance-a,
az orsz. nyugdíj-intézet tervezete. Dr. Lövy Ferencz a mult
évi közgyülés megbízását teljesítve igen alapos, minden részletre kiterjedő munkálatát olvasta fel.
Sorra veszi a lehetőségeket, melyek szerint nyugdíj-intézet létesíthető volna, behatóan megokolva nézeteit.
A lelkiismeretes tanulmányt a közgyülés nagy figyelem·
mel hallgatta végig és igaz elismeréssel adózott előadónak
fáradságos munkájáért. A tervezetet megokolásával együtt 5
tagu bizottsághoz utasítja, ennek feladata lesz azt átvizsgálni,
azután kinyomatni és gondoskodni arról is, hogy az ügy a
legszéleseb b körökben propagaltassék.
Tudjuk jól, hogy egyelőre csak ez lehet feladatunk, mert
ismerjük azon óriási nehézségeket, melyek az orsz. izr. nyug·
díj-intézet létesítése elé gördülnck. Annyi azouban bizonyos,
hogy elaluclni nem szabad engedni az ügyet, mert annak diadalra jutá:;a nemcsak a rabbik és hitközségi alkalmazottak,
hanem a hitközségeknek is élethevágó érdeke. lleméljük, hogy
hu:.:dításunknak lesz eredménye és az illetékes körök min<lenütt készek lesznek a kelW részvételre.
Addig is a rabbik dolga, hogy hitközségeikben terjeszszék az ügy ismeretét, a szúszéket is basználják fel ennrk
érdekében. Eredmény e tekintetben sem maradhat d, núnden
község megkezdheti a nyugdíjalap létesítését a maga körében,
hogy azután esetleg Ileolvadjon az orsz. nyugclíjintér.othe.
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Szomhathelyen pl. már a mult évben megkezdődött a munka
és a község elhatározta, hogy a templomi és egyéb adományokon kivül évente bizonyos összeget vesz fel a nyugdíjalap
czimén budgetjébe és már is van kézzelfogható eredménye.
Meg kell említenünk, hogy dr. Büchler Sándor keszthelyi collega már most évi 50 koronát ajánlott fel az orsz.
nyugdíjintézet alapja javára, a mit a közgyülés köszönettel
vett tudomásul.
Még néhány indítvány tárgyalása után a közgyiilés kimerítette napirendjét. J egyzőlrönyvi köszönetet szavaz a szombathelyi hitközségnek a tanácsterem átengedéseért, vaJamint súves vendéglátásáért és erről a községet átiratilag értesíti.
Ugyancsak hálás elismerését fejezi ki az elnöknek fárarlhatlan
tevékenységeért, az ülés tapintatos vezetéseért, mire elnök imával zárja be a közgyülést. további buzgó mnnkálkodásra kérve
a tagokat.
Ezzel kimerítő leírását adtuk a nevezetes közgyülésnek.
mely, hiszszük, nemcsak a clunántuli rabbi-egyesület, de a
felekezet életében is mararlRnrló emléket fog biztosítani magának - eredményeiveL
DR. BERNSTElN BÉL.\.
Szomlmthely.
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Szilágyi Dezső, a nagy ~mamférfiu, hirtelen halála a7.
egész nemzetet mély g~·ászba borította. A fájelalom elhunyta
felett annál sulyosabb, mert mély hiilcseségéWl, nagy tettorrjétől, rettenhetetlen bátorságától és tántoríthatatlan jellrmétől nagy alkotásokat. remélt még nz egész ország. Nzilá]'(l
sz ik la volt, melyen a középkori visszafejles7.tés sötét ha hja i
megtörtek A tiszta jogegyenlőség és általános ~zabads:íg
zászlótaJ-tója és mint ilyen. a gyengék védpajzsa volt. l\Iidlíu
a magyar faj és a nemzeti politika ezen incarnatiója az ezredéves ünnepély alkalmával a koronás királynak a nemzet hó<lol:ttút bemutatta, a nemzet ezeréves multjából leYonta a nemzetet iirökké uraló eszméket és a kövPtkező örökké emlékrzete~
kijelentrst tette: • ;\Jin t a magyar nemzet politikai e:;rys•'~"·
6pp oly s6rthetetlen a hj- rs vallú.:;kiiliinhség nrlkiili f'f.(YPllM·
21"
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ség az egyéni ús politikai jogok terén és az igazságos és
egyenletes részesedés az állami vrdelemben és az állami gondozás jótéteményeiben. A mult rlicsősége és szenveclései, az
tíldozntok és az elért eredmények, hazánk megs?-t?ntelt földje
és azok a politikai kincsek. a melyek történetünkben fel vannak halmozva, az egész magyar politikai nemzet müve ; érdeme
és tulajdona minclazoké, kik hü szivvel a haza iránt leüzelöttek
és szenvedtek.« A magyar Izraél Szilágyi Dezsőben a haza
fiát siratja. a hamisítatlnn szahaclelvü államférfiu emlékét örök
kegyelettel veszi- körül.

*
Azt a pusztítást. melyet a szövetkezetek véghez visznek.
a nag)'árosi ember nem tudja felgondolni. Máról holnapra
egésr. családok mennek tönkre. A faluból kiswruló boltos és
korcsmáros azonban nemcsak maga válik koldussá, hanem a
városba szorul és megnehezíti az arnugy is csak tengődő kis
existencziák megélhetését, úgy hogy anyagi romlásába azokrit
is belesoclorja, kikre a klerikálisole nem vetették ki hálójukat.
A czim a szövetkezés, a mozgató ok azonban az otromba
zsidófalás. A jó falusiak nem ismerik a magas politikát,
físzintén beszélnek, még tanult papjaik is, kik közül nem egy
egyszerüen kimondja, hogy a faluból pusztulni kell a zsidónak
és a reformátusnak. Először takaradjék ki a zsidó, a reformátusra ráérünk azután. De azért a református falvak követik engesztelhetetlen ellenségeik példáját. Ök is szabadulni
akarnak a szegény zsidó boltostól, még akkor is, ha évtizedeken át szolgálta őket tettel és tanácscsal és szegény maradt mellette. Csodálatos jelenség az, hogy a szövetkezet alapításakor nagy sza badelvüséggel hirdetik, hogy nem követnek
felekezeti czélokat, de nyomban az alapítás után az antisemitizmus üti fel a fejét. Ha a szövctkezet beválik, ütik a zsidót.
ha megbukik, akkor - még erősebben ütik a zsidót. A jogállam nem engedheti meg, hogy egyes polgárait valamely helységböJ kiüzzék, de a boykottot megengedi. Persze csak a zsidóval szemben. Az eredmény ugyanaz, mint a legsötétcbl1
középkorban, akkor kiüzték a. zsidót nyers erőszakkal, most
kiűzik gazdasági erőszakkal. I<Js ki.nek lrs~ ebből az ülclii~és
Ml haszna? Az államnak nem, lnsz legkuulósabb adóobJektumait veszti el. De a társadalomnak scm. Mert bármit heszrl-

325

'enek a fehér meg a zöld asztalnál, nincs sem a falunak, ~em
·!L mezővárosnak hivebb rabszolgája a zsidó boltosnáL Kora
hajnaltól késő estig szolgálja a népet azért a sze~ényes kenyérért, mely osztályrésze. Olcsóvá tette a mindennap1 szükségletek
kielégítésére szolgáló árut, oly olcsóvá, hogy a szövetkezetek
tagjai kLilön kötelezik magukat, hogy a zsidónál még olcsóbban sem vásárolnak. Arra a munkára, melyet a szegény boltos végzett, Jegalább három hivatalnokot fognak alkalmazni,
kik nemcsak enni, hanem inni is akarnak majd. Yal6ságos
forraelalom az, a mely a cseneles felsr.inü társadalomban a
zsidók, eme békés felekezet ellen, dühöng, melynek eredményt•
minden egyéb lehet, csak nem a nép bolclogulása. Egy szüvetkezet iobban kiszipolyozza majd, mint akár tiz zsidó. Be
fog következni az, a mi a középkorban elég gyakori eset volt,
hogy a nép összecsődült és követelt kenyeret és - zsidót.

*
A czionizmus nagy erőfeszítéssel dolgozik hazánkban is.
hogy hiveket toborozzon, különösen most, hogy az általános
reactio által felforgatott talajt alkalmasnak találja a czionista mag . befogadására. Az utolsó congressus előtt külön
magyar röpirattal igyekezik eszméinek propagandát csinálni.
Ismerve a magyar zsidóság intransigens magyarságát és hazafiságát, a röpirat szerzője főleg azt az állítá.st czáfolgatja, hogy
a czionizmus nem fér össze a hazafisággaL Ervelésének lényege
a.z, hogy a czionisták csak a hazátlanná tett zsidókkal akarják
a szent földet benépesíteni. ~em tudjuk, hogy a czionizmus
milyen sikenel dolgotik nálunk, ele azt tudjuk. hogy a hazai
klerikális pártok sikereiből majd t::íplálkozhatik. A szövetkezetek
által koldnsbotra juttatott zsidók végre a czionizmus szárnyai
alatt fognak menedéket keresni. hisz őket is földönfut6kká
tette a vad zsiclógyülölet. kiht telepiteni kell.

*
Priednuuw JI., bécsi leetor és s;~.eminariurui tanár. /ú-ik
szi.i.letésJHtpjút széles körökben ünnepelték A kitünő tud6s a
midrasirodalom első mÍ\'elői közé tartozik. még pedig kettős
értelemben: az elsők közt volt, kik az elhanyagolt midr.lsmüvek tudományos kiadása körül buzgólkodtak. é8 az elsők
közt van munkáinak becse folytán. Cttür() volt. kit tübbc11
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kii1ettek, dc tul nem ::;zürnyaltak. ~1int tanító ~ú utéu kiváló
érdem~ket szerzett és tanítnhlyai köz{> tarto:ák Schechtcr S.
Iondom tanár is. Szeretetreméltó egyénisége, a mely a jószivű
és bölcs goudolkodót árulja el, a zsidóság egymással ellentétes köreiben egyenlő népszerliséget s"erzett a kiváló férfiun::tk. A nagyszámu ünneplőkhöz mi is csatlakozunk és sziv ből
kívánjuk, hogy az Ur még sokáig tartsa meg testi és szellemi
frisstlségben, a zsidóság és a tudomány javára és tisztelői
örömére.

TUDOMÁNY.
A KÜLSÖ TUDOMÁNYOK (CHOCHMOTH HACHICZONOTH) SZEREPE ÉS TÖRTÉNETE A KÖZÉPKORI
ZSIDÓKNÁL.
(Folytatás.)

Spanyolország és a Provence.
Küzdelem a rationalismus ellen.
Eközben több mint egy félszázad zajlott le, mióta az első
Maimuni feletti vita a zsidóságot két ellenséges táborra osztotta. Ötven év, mely alatt a müveltségi viszonyok tetemesen megváltoztak. Egyrészt a kabbalának titkos tana, mely eddig csak
csendben terjedezett, egyszerre - különösen a felvilágosultság
székhelyén: Spanyolhonban - mincl hangosabban felemelte
szavát, hogy a józan észt elsötétítse és tekintélyes, ünnepelt
személyiségektől is elismerésben részesült; másrészt a kabbaisztikus mozgalom elleni visszahatásuJ a Provence községeiben
egy másik szélsőség kapott lábra és a legveszedelmesebb rationalismussá fajult el: 1) A provencei zsidóságban egy uj allegOI·ikus iskola alakult. Keletkezésének forrása abban keresendő.
hogy Maimuninak filozófiai exegézise nagyon is átment a néptudatba, de még inkább azon körülményben, hogy a franczia
zsidóknak sokféle alkalmuk volt a keresztény allegorikus
szentirás-magyarázókkal megismerkedni. Philónak allegorizáló
szelleme behatolt a zsinagógába - az egyházatyák utj~ín. 2 )
»A szentirásnak első mondatától egész a kinyilatkozásig mindent allegorizáltak.« Symbolizáló játékaiktól a bibliának alak') L. Güdemann: Unterrichtswesen, 160. old.
•l Ezt Kaufmann D. mondotta ki: Simon b. Josef's Sendschreiben,
Zunz: Jubelschrift 145-147. old. Állítását bizonyítja Ábr. ibn Ezra, kit
Kaufmann is említ, de még inkább 'faku Mózes kifakadása a kere~ztény
allegoria ellen. L. fent 41. olt!.

A KULSŐ TUDO~LÜi Y Ol\ A 1\0ZÉPKOR! Zti!DÓKNÁ!,.

jait, még mag;it Móze:;t sem kimélték meg, hanem <itiiltették
az allegoriának legcndas7.erii. Yilág:iba. 1)
:llidőn ezen methodus már a tetőpontját elérte, a rationalisták és a filozófiai iníny ezen kinövése ellen - miiltegy
a keletről jöYő, alig leesillapult kiizdelemnek viszhangjául _
(1304-ben) egy mozgalom keletkezett, melynek megindítója és
miudvégig éltető szell~me volt: Abbamá'rÍ b. Mózes, a tudományoknak és filozófiának vakbuzgó ellensége, de a ki minden
tiltakozása daczára ~Iaimuninak filozófiáját egészen mag~íba
szivta. 2) » ~Iá r őseink korlátot állítottak fel« -- mondja S) _
»a l\fáászé Beresith és Merkába tanulmányozásánál is, annál
nagyobb óvatosság ajánlandó annak, a ki Aristoteles müveivel,
avagy annak kommentárjaival foglalkozik, hogy rnézet hozhas·son eW méhek sejtjéből, gyémántkövet viperák testéből ... «
»A ki magát ezen tanulmányoknak adja, a melyek a lelkekre
vadásznak, csakhamar ingadoznak lábai, a nélkül, hogy észrevenné. Ha pedig valaki ellenvetné, hisz »a nagy mester« 4) is
a filozófia emlőin növekedett nagyra? Annak azt felelhetjük,
hogy ő már előbb teleszivta magát az isteni tannal és alig
28 éves korában befejezte nagy törvénykönyvét. «ó) »És ki volt
nagyobb mint Háj gáon? Tökéletes volt minden tudományban
és mégis óva intette az ember fiait minden tudományok és a
filozófusok utjától.« 6) »Azért senki se tanuljon bölcseséget az
ő könyveikből, csak kiváló férfiak, a kik meg tudják különböz') tm~;p nm~, Salamon ibn Adretnek 7-ik levele, tov. 153. old.
a n1N)J' nm~ bevezetésében és a
) L. Abbamári hitvallomását
1'!1'~ 1!:)0 (czélzás az ő szülőváros ára: Lünelre) elején. Abbamárinak
köszönhetjük a vitairatoknak a /'11NjJ' nm~-ban (kiadta Bisseliches,
Pozsonyban 1838-ban) való összegyűjtését egészen a barcellanai kiátkozásig - természetesen saját pártján lévő iratokra nagyobb sulyt fektetett.
Ezen iratok tulajdonképen már eredetileg ugy voltak irva, hogy az olvasóközönség azokat tanulmányozhassa, mert sokszorosították és elterjesztették
őket. Abbamári azon szándékát, hogy a montpellieri ellenátokra vonatkozó
iratokat is kiadja, nem vihette keresztüL Simon b. Józsefnek (En Dm·án
de Lünel) Jienáchem Meirihez intézett vitairatát Kaufmann adLa ki.
Tehát Abbamári és En Durán de J"ünel elvtársak, két különbözö személyben.
•) l'!'"'~ 'O 5. fej.
•) Maimuni.
•) 10. fej.
') 12. fej.
9

tetni a gyümölcsöt a héjától, és szavaikat - még La igazságot tartalmaznának is - senki figyelmére ne mélta~sa.ci)
Abbamári nem is nézbette tétlenül a rationalistáknak
An 1ítoli és Levi b. Chájim hatása alatt keletkezett müveit.
»Ez a gőgös nemzedék « - irja keserüen Salamon ibn Adretnek Bftrcellonába - »a zsidósággal t elj esen szakított. Az isteni
tant megvetve, idegen tudományokhoz fordul. 2) A logikában
és fizikában mélyed el folyton, A verroes és Aristoteles az
ő kedvencze, elmélkedése végczélját a csillagászat és astrologia képczik.« 3) De legnagyobb aggodalomra a préclikácziók
adtak alkalmat: Hogy még Isten házában is az uj eretnek
nézeteket (0';1:.1'n 0 1 1~,) 4 ) terjesztik, hogy még a szószékekről
is a szentirás ígéi helyett - különösen az ifjabb szónokok
ajkairól - merész, allegorikus legendák hangzanak le. ÉszakFrancziaországban a szellemi élet egészen kihalt, a talmudtekintélyek rég lehunyták szemüket, a megmaradtak véleménye
ugy sem sokat lendíthetett az ügyön. Azért Abbamári ezen
sajnos állapotok miatt egyenesen Salamon ibn Adretet szólítja
fel, hogy a hithüek élére álljon és a harczot az ujítók ellen
megkezdj e. 5)
Salamon ibn Adret (1234-1310) méltó is volt a vezérszerepre, melyre őt Abbamári kiszemelte, a ki egyik legkiválóbb
talmudtekintélye volt az egész évszázadnak. Nemcsak honát
hanem a Pyrentii bérczeken át, az egész kontinenset bejárta
az ő hire. Spanyolországban ugyan akkor az izlam hatalomrnal
együtt a tudományos, szabad szellem is gyengülni kezdett, de
Salamon ibn Adret még a régi Spanyolország szülötte volt,
világos, átható szellemmel megáldva; tehát az alapos ismereteknek, a filozófiai foglalkozásnak nem lehetett ellensége.
Tisztelettel viseltetett irántuk, de csak addig, a mig szerényen
lépnek fel és a vallásnak tanait nem érintik. »De hogy azt
') 14. fej.
.
') Az ismert jesajási képes kifejezés: \!, 6 o•~;,; ,,,.~ o;;~ ~p·~c" .
•) /'11N)p ,.,m~ I. levél.
') L. Mózes b. Sámuel levelét (18-ik levél, 58. old.) barátjához.
Abbamarihoz: t:l'""~i o~,, 1tt'N Sv ,/'1oj;,H /'1'~~ ,,,.,~N;~ n1C>'11~ r;~·
tm~ fOl'! ,, )'N ,J;:)') 1~'l""".
.
. .
•) L. a harcz részletes lefolyását Urii.tz Vll, a v1ta1ratok parafrázisát: Dr. J. Perles: R. Salomo b. At.h·et, sein Leben u. seine Schriften.
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A KÜUSií 'fUOQ:U,{NYOI\ A KiiZÉPKORl ZSIDÓKNÁL.

l(lN .\cz.

megtür.il': hogy A.rü;toteles ~wgise alatt szónokok lépjenek frl
\>s a szt>ntidsnak igéit és alakjait filozófiai fogalmakká változtass:ík üt - ennyire nem mcnt. a fllozófia iránti szeretete.«l)
»Előttem valóhan több becsben áll egy mohammedán «
- irja Don Vidal Kresldshoz 2) - »mint amn férfiu, ki ne~
átaHja .A.braMmot és a tiibbi patriarchikat filo'l.ófiai fogalmakk<i v:ílt.oztatni. Levi b. Oluíjim és elvtársai nemcsak a
zsidós~ígnak. hanem núnden poútiv vallásnak ellenségei és ha
a keresztén) ek és mohammed~inok tlltlomást vennénok az ő
müködésükről, akkor legnagyobb súgorral járnának el irataik
ellen és azok ellen, a kik egyáltaLin a görögök könyveit tanulm:ínyouák.3) 1\Iindezekért Salamon ibn Adret az idegen tudományokat (n~ ·~;,j /il~ ::Jn), 1) kiilönösen a filozófiát teszi felelőssé,
mely ily korcshajtásokat növesztett. l\Ieg van arról győződve,
hogy a ki a filozófiát müveli, az annak kártékony befolyásától
nem menekülhet és a szentirás törvényeit elhanyagolja.. Vallásosság és kutatás: két ell entét, a melyelmek irányai homlokegyenest eltérnek. «5)
Salamon ibn Adret, ki eleinte a békét megbontani nem
volt hajlandó, Abbamirinak és számos hitközség ösztönzésének engedve. most már határozottan fellépett és Abbamlirihoz.
tovübbá braucairei Toclroszhoz nyilt levelet intézett,!;) hogy azt
l\Iontpellier község tagjai is tudomásul véve, a kiközösítési
hat:írozathoz hozzájáruljanak. De a csatlakozás helyett ép az
e llenk ezőt érték el. Mihelyt a tudomány ellenségeinek terve
)diztudomásu lett, kitört ellene <t méltatlankodók haragja és
a montpellieri községet két ellenséges pártra osztotta. Ennek
folytán Ibn Adret leveléMk felolvasását a következő ünnepekre
Lalasztották el PS Todt·osz 7) erről Snlamon ib11 Adretnek és

7-ik levél 41. oldal.
') 14-ik levél.
3 ) ~2. oldal.
') Rasbo a 416. resp.-hau al-l írja: 1::1:-t~ it'~ :-tl:-t Sl,~:-t Oi1l:-t1

1)

0 ·,1;,·;, m;, o::li n'::l m1nS o•r;,,;,wr;, om':-t nnn ... J'Wi:~
•) 7-ik levél és responsum-gyűjtemény r, 414.

n1r.::t:.

A 20. és 21-ik levél.
') Beaneaire-búl 'i'-pS::l,, l. íl,unz: :l,ur r;esch. u. J.itter. 476. és
478. ol<lal.
6)

küllégiumáuak tudósítást 1) küld ött. 'l'odrosz - többek kiizött
__ maró gúnynyal festi le az ellenpártot, »hogy hazug jelszavak ürügye alatt behozzák és széltében terjesztik az eretnek, külső tudományokat (Ml'.llJ:'i1 /ilb::JM), mintha bizony ezek
nélkül az istenismerethez el sem juthatnának «2)
Eközben feliratok érkeztek Ibn .A.drethez a szélrózsa
minden irányából, a melyek a szomoní. állapotok festése után
döntő cselekvésre buzdították Ily tettre serkentő, szép nyelven
írt levelet intézett Ibn Adrethez Ábrahám b. József b. Ábrahám
.A.ix-ből. 3 ) A levél írója rajongó tisztelettel írja Ibn Adrethez:
»Ki ébreszti a buzgalmat ... ki tartja fenn a világnak oszlopát,
ki védelmezi méltóan a világot és teremtményeit igazs1íggal? ...
Nemde te, királyunk, a szakadás befalazója, Izraelnek lámp1ija
és világ-ossága a föld széléig . . . a ki megvilágítja a földet és
a rajta lakókat! ... « A magasztálásnak eme hangja után 6 Ü;
az állapotok aggasztó voltát festi. »Jáván fiai behatoltak, hogy
elfoglalják a mi hajlékainkat ... Feltámadtak a tévútra vezetők.
mondván: »Mi hasznunk Ravina és HaY Asi tanaiból ?« A talmud minden szava profán tudományoknak (/'11\llll'/'1 /il~::Ji1) 4 ) tünik
fel az ő szemeikben és az ősöknek szayait kényük-kedviik szerint változtatják, allegorizálják «. 1\Iindezen állapotok miatt
gyors cselekvésre van szükség.
A másik pártnak élén, a ki a hatalmas Ibn .A.drettel is
fel merészelte venni a harczot, egy férfití. állott: Jakab b. Máclút·
(Tibbon), a ki előkelő származásánál 5) és nagy tudom<inyánál
fogva a keresztény körökben is ö) nagy tekintélynek örvendett.
') L. a 22-ik levelet, mely rendkivül U.agályos, muziv-stilbau van
irva és rímek gyanánt értelemzavarólag a c•~; kif. ismétlődik és mintegy
rímes prózává válik. A levél épen az állapotok leirásántll szakad meg.
' ) 63. old. j),' ~s 'r;, itt!~ ,o•,ptvl O':m i1l/il~ "f1l/il~ 1~\!'
~l:-tl )l'Sv nv, ll,' T~ ,;,p;' ~s np;l OlStv :-t~i' ~s .jj~\m:~:-: jj•r_::~
w~n::l !VC) ll,, ~s.
8
t. Zuru: Zur Gesch. u. Litter. 477. és
) Aix = Aquae Sextiae;
Perles i. k. 41. old.
') L. 44-ik levelet, 97. old. jjl~.:·:::~~ Jiir.::~s ,l~sl'\,, -~:l, S.::
::l!V/'1) l'l'j)::l.
') Mesullám de Liineltől szál'mazott és t\ Tibbonitlákkal rokonsághan állott.
6 ) Don Profiat és Profatius név alatt lett ismeretessé. i::lz(uno' mnnkúi
küziil az általa feltalált •Quadrans novus vagy judaicu~ -t latinhól héucrre

Csakhamar hozz:ija
· esa.tbkoL~tak a tudománynak lelke~ Ini
"'Juo kai
és Ilm Adrethet: felhíY:íst boc;;:itottak, hogy (í t szán déká!·. 1
dtéritsék. Ezen felhh:i::; kimlik tt stílttsnak finomság<ival
össze8 röpiratok köL~iil. " ~ :Utlllk :íltalában a Silent tannal fo ~
lalkoznak. A kik emellett még a világi tudományoknak ~
hódolnak, elismerik a 'l'hórának fcnsőbbségét. Egyébként s
vilúgi ttulományok nem· e :t~~, isteni ~zellemnek kifolyásai? Ris~
tt talmudnak szümos biilcsei jártas.,k voltak az astronomiábau
filollófiában és egyéb tudonuínyokban, sőt már a szentírá~
elbeszéli, hogy Sahmon bölcsesége kiterjedt a fák és kövek
fölé. tehát a természetkutabí.sra is. Tehát minő joggal átkoz.
zátok ki ezen tudorutinyokat ?« 1)
-. Hanem én ismerem a te titkos törekvésedet, mely a
tudománynak kitagadására irányul - minthogy te a tudományokról és azok terjesztőiről már többször megvetőleg nyilatkoztál. sőt a Mestemek 2) magyarázatait is helyteleneknek
nyilvánítottad ... 3) 1\fegengeclem, hogy a görögök könyveiben
vannak hitetlen tanok is, de azért miért ne vonjuk ki azokból
a jót és hasznosat, a melyet tartalmaznak, a minthogy nyerhetünk balzsamot még a sárkányok te~téből is? A mi tudományos törekvésünk arra szolgáljon, hogy a keresztények színe
elő tt is mutassuk be bölcseségünket és értelmességünket, hogy
azok ne mondogathassák, »lwgy minden nyilt gondolkodástól
és tudománytól iires a mi szivünk« .4 ) Igen, mi öket e tekintetben rnintaképül úllíthatnók fel magunknak, a kik a tudományos
iratokat nyelvükre átültetik, nagyra becsülik a tudományt és
míveWit és nem kérdezik, hogy mely vallásból származott

1~.

is átfordították. A fordító lJevezetéséLen különös dicsérettel halmozza el
e munkát a mely alapját képezi az összes hét tudománynak • . L. Stein·
schneider: Hebr. Ühers. 613. old.
' ) 24 levél, 67. old.
') llfaimuninak.
") Tehát részben Maimuni ellene irányulna Hasbo támadása.
•) L. 39 levelet, SG. old. Jakob b. Máchirnak ugyanezen ucme8
guu tlulku<lásával találkozhatunk késülJlJ >Euklicles elemeinek • (ed. KrafL
é" Deutsch) bevezetésélJen : c•SJ:::!S :"11:lN ~-m:-~S i':l~ j:l :lPV' 'JN
'JNtt'J

s:::~

,, c-~~1N;"t

,,s

c·S-)::1 n~·n 1J'Sv~ "''DOIS D'S11J:"I CW::l DW uS !'11WV,,

c-SS1w~ 1:.111 ;,~::n. Tehát még ií is osztotta az általános hitet, hogy a
tudományoknak a zsit1úk voltak eredeli tnlajdonosai, csakhogy amk clves7.tek tőlük.

légyen (
ha bár azon tudományok az ő egyházi nézeteikkel
homlokegyenest ellenkeznének is. Mi állíthatnók-e. hogy ezáltal
hitehagyottakká lettek, hogy felaclt1ík a7. ő vallásos rn eggyéiző
rlésüket? Annál kevésbé rendiiihet meg ezen tudományoktól
a mi hitünk, a melynek igazsága oly szilárcl alapon nyugszik "
Jakob b. Máchirnak ezen levelei lbn Adretet mélyen
megindították Mélabús hangon aggkorával, a világ mnlanclóságával kezdi level ét, a mely írójának alakj át mintegy fénynyel
övezi ~öriil megismertetvén annak nemes, öm:etlen gondolkodását, a ki becsének tudatában is távol minden vi]árri hiúsáatól
és becsvá gytól írja: 1) »H abár m~isok sasszárnyak01; emeltek is
a magasba, Ég a tanum ! hogy nem lett gőgössé szívem és nem
emeltem magasra szemeimet ... De itt nem a magunk érclekérőL
nem magán ügyről van szó, hanem a hit legbecsesebb javairól ...
Mi a ti érdemeiteket nem kisebbítettük mint barát és testvérek jöttünk hozzátok és még is csudálkozunk, miclőn azt
írjátok: 2) »Ti bölcsek, helyezzétek vissY-a a. büntető kardot
hüvelyébe, erkölcstanítástokat nem fogadjuk el, mert C'>ak ;t
tudomány árnyékában lehet erkölcs. Hisz ismert dolog. hogy
Izrael fiai születésüktől, kora ifjtís:íguktól fogva be Yannak
avatva az idegen tudományokba (n~·-::lJ:-1 i11~:ln), 8) mert későbbi
korban nem lesz többé fogekonyságuk a tudományok iránt,
ha azokat az ifjtíságban elhanyagolták«. 4 ) Ilyképen száltok ti.
A mi szívünk pedig tudja. hogy a tudományok alapja, esirája
már az emberi természetben rejlik és ha az ifjtíság pzeket
:ípolja, a szívre oly vonzó erőt gyakorolnak. hogy a?:Okat onnan
semmi el nem távolíthat.ja«. »Azért« - mondja Ibn Adret
másutt 6 ) - »nem a saját érclelrPm fekszik előttem, hanem a
te méltóságodért aggóclom. Tudom, hogy kortársaid bölcseséged
miatt mily magasra emeltek és most a hrlyett. hogy a csillagok
között foglalnád el helyedet, leszállsz a magasból és itjakho7.
csatlakozot, a kik lelkük vágyait követve más tudományok
karjaiba vetik magukat és astrologiai :ílmaclozások és múlláhú

') V. ö. a 30-ik és 40-ik levelet.
') 24 levél, 68. old.
' ) 76. old. )!O:Jr" Ji1'-,:;;-; 1,~~=~~: c•:.-'1~~ j1'~ 'J:l lil';-t -~ .
') J>ragnansu l fejezi ki o gon<lolo tot : C'lt''i1
') 40-ik levél, 87. old.
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:>Jllogismusok ) az ő vcsszőparipáik .. . ~Lír pedig tökélete~ bék
a, filozófia és egy kinyilatkoztatott vallas között elgondolhatatlan.:
.A küzdelem így folyt tovább. a nélkül, hogy az ecr ik
. t ot 1s
. gyoze
" l emre seg1't e tt e vo l na, m1g
· a tudományellenes
oY
pnr
p:irt egy hatalmas szövetségest lelt korának egyik legnagyobb
tulmudistájában: R. Jser b. Jechielben (1250- 1327). R. Áser
h. J ee hiel a hírneves rothenhurgi R. Meir b. Bárnehnak logjobb tanítványa, Xémetország szülötte volt. Törekvéseiben ép
oly tiszta, önzetlen ezélak vezették, mint a barcellanai rabbit:
vallásunk fönn ·naradás~t akarta biztosítani és attól az idegen
elemeket távoltartani. Epúgy jellemzi őt is Ibn Adretnek szerénysége és alázatossága: Néinet-, Franczia-és Spanyolországban
ünnepelték nevét, nem büszkélkedett vele. 2)
Egyben multa fölül Ibn Adretet: a tudományok elleni
buzgalomban, a hol nem ismert kíméletet. Németországnak
nyomasztó légköre, a kiállott kegyetlen üldözések elfogulttá,
bizalmatlanná tették minden iránt, a mely nem zsidó talajon
vette eredetét. Elvei ez irányban teljesen megegyeznek Taku
Mózes honfitársáévaL Vakbuzgalma addig terjedt, hogy büszkeségét helyezte abba, hogy a tudományokban teljesen járatlan.
Álláspontját a saját nyilatkozata 3) jellemzi legalaposabban.
» ~Iidőn egy toledói tanítványa, R. Izrael házassági ügyben egy
kérdést intézett hozzá azon megjegyzéssel, hogy ilyen ügyben csak
az hivatott dönteni, a kiben a logikai ítélőképesség egyesülve van
az arab nyelvtudással; a kiben ezen tehetségek meg vannak,
azt, még R. .Asi sem czáfolhatná meg« ... »A mi az ítélőképes
séget illeti« - feleli büszkeséggel a mester - »van annyi józan
észtehetség bennem, melyet Mózes tanítónk tanából merítettcm
mint Spanyolország összes tudósaiban. Habár a ti kiilső tndománytokat, logikátokat (o:JSw rt'Jl~·n M~:lM) nem is ismerem.
Hála legyen Istennek, hogy megőrizett tőle! 4 ) Mert a filozófia,
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') 'i)M 'O-re l. Perles i. h. 38. olt!.
•) L. testamentumát a fiához.
") ~'0 m SS:l ttnr~,, rt1"W a velenezei kiadásban.
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;"'j'~ p!Wi. József h .. Semtob: . ~ebod E~ohimjában,. 27b. old. Rosn~tk
nyilatkozata csak a logika elle~ IranyuJ na es 1gy hangzik: J1i~~:;.::, O:lrtl::;ll'i
m·r:: ':l!W 'i NJ~M"I l'"l:l ",j,~" xS l i'~:":· !{osnak az általános tudásban
való .Lratlanságára
M. K.. lll. old. és Ras ho resp. gyiijteménye
r, 772. Ilosnak még a" általánosan IBmert astrolabról sincs tudomása.

jellemző:

az ő logikai következtetéséve1, bizonyítékah-al eltereh az embPrt
az istenfélelemtőL - .Az arab nyelvben pedig, elég ha te jártac;
vagy, rád támaszkodhatom. -Ami szent tanunk azonban nem
oly hiábavaló fecsegés, mint a ti logikátok, amelyből minden
hithíí férfiú őrizkedjék bizonyítékat meríteni. Mert már megalapítói sem hittek Mózesben és az ő tanaiban, annál kevéshé
azoknak az allegorizáláshoz szokott követői.
Ros ezen szellemet, melyet Németországból magával hozott,
a Provenceban 1) és végre Spanyolországban is terjesztette és
nagy tekintélyénél fogva kortársai felfogására és a tudomány
elleni küzdelem lefolyására - kevés idő alatt is - óriási
hatást gyakorolhatott 2) és nagy része volt abban, hogy 1305. éY
júliusában lbn Adret collegiurna legszigorúbb átkot mondott
azok ellen, a kik 25-ik életévükön alul tudományos iratokat
olvasnak. 8 ) Áser b. Jechiel még a maga részéről kijelenti,
»hogy aláírásával személyes meggyőződése ellenére csatla·
kozott Ibn .Adret kiátkozási határozatához, hogy a többiek
ezáltal aláirásukat meg ne tagadják. Mert nézete szerint a
profán tudományokkal való foglalkozás még a 24-ik életév után
is káros és az egész életre ki kellene a tilalmat terjeszteni.« 4 )
Jakob b. Máchir és barátjai ekkor hasonlóképen válaszoltak a tudomány ellenségeinek. Montpellierben kimondták az
ellenátkot azok ellen, a kik a tudományoktól - haMr azok
eretnek tudománJok is - gyermekeiket fanatizmusból rissza') :Midőn Hos a provencei tartózkod:ísáról megemlékezik (52-ik levél.
a lakosokat kevés kivétellel feketéknek, hünösökuek nevezi.
mcrt ifjúságuktól fogva mindenféle prófán tudományokkal foglalkoznak
és a 'rhórától eltávolítják az ő útjokat.
') Sajnálatomra nem oszthatom dr. Farkas .József nézetét. - a ki
Ros biografiájánál szlinteleu annak • bámulatos szabad gondolkodását •
(3, 20, 25. stb. old.) hangoztatja - már Rosnak fentemlített nyilatkozata
miatt sem. •rovábbá idézett azt állítja, hogy Ho csakis Jbn .Adret coll•'giumának engedve írta alá az anathémát hireletö körlevelet, és e?.en állítására (•Ros élete< 18. old.) bizonyítékul hozza fel Hosuak saját RZ!II'ait a.
M:. K. 99-ik leveléhűl : 'rt~'rtil •S nn•;, ·n~n
·~N S~·
hisz ép ezen
idézetnek folytatása bizonyítja legink ább, hogy Ros legiukfíbb "zeretto
volna az átkot és R. tilalmat nemcsak a 25. rlctévig, hanem az egé~t.
életre kiterjeszteni 1 L. 1\I. K. 99. levelét.
') '.l'ehál. Maimuni műveit is,
') US-ik levél, 178. old.
lll. old.)
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tartjük tov;ihM. a ,kik <t nagy 1\Iaimunit avagy müveit eretnekséggel vádolják.l) lgy állott a két párt egym::íssal szemközt.
Ekkor a harcellonai collegium álszenteskedve, nagy hangon
tiltakozott ldilönösen azon gyannsítás ellen, mintba l\faimuni
és iratai is a kimondott átokban foglaltatnának
Ily értelmű levelet intézett egy testvérpár Seset és Jakab
b. Saltie7 b. Izsák is Abbamarihoz: »Hogy az eddigi türbetetlen állapotnak véget vessünk« - hangzanak a levél szavai _
»azért hoztuk a határozatot, hogy mindenki résen legyen
azért, hogy seriki se foglalkozzék más népeknek műveivel és
hogy a hithű ne féljen az eretnek, külső tudományoknak
r.,,,;,~·n ·"'~~'ii) hibáit leleplezni, 2) hogy ezáltal az igaz tannal
teljék meg az ember belseje.« A levél további részében visszautasítják a vádat, mültha a határozat Ramhamnak az »isteni
férfiúnak« iratai ellen volna irányozva: »Távol legyen tőlünk
kivégezni az igazat a gonoszszal? Ki merné kinyujtani kezét
bűntelenül az Úr felkentje ellen, a kinek müvei. és szavai
szentek és nlinden bölcs szívü igaz örömöt lel bennük és égi
mannaként fogadja őket. 8 )
J ako b b. Máchir mellett más tekintél~'es férfiak is elitélték Ibn Adret kollegiumának határozatát. Mindnyájok között
legkiválóbb volt: Don Vidal Menáchem b. Salarnon Meiri
(Perpignanból 1249 -1:306), hatalmas talmudi tudása mellett,
egy felvilágosult, logikusan gondolkodó fő. A talmudnak és az
agadának csuelás mondáinál szerette a filozófia módszerét alkalmazni és il)· mondákat és?:szerüen magyarázni, ele azért nem
ragadta el a filozófálás szelleme és korának azon ritka férfiai
kiizé tartozott, kik megmaradtak az arany középutorr: a rarzionalizmus és mystika között; a szentirás parancsainak és elbeszéléseinek szószerinti, józan értelméhez ragaszkodott. 'ralmndi
ismereteit lbn Aclret is nagyrabecRülte és élénk eszmecserét
folytatott vele. 4 )
Mélyen hellatolni és rendezni tudó szellemét leginlaíhh

rontatja a talmud-traktátusokhoz irt kommentárja, 1) a talmudnak tudományos alapon való feldolgozása. melyben itt-ott l\Iaimunit is helyreigazítja. Ezen kommentárhan felsorolja és részrehajlatlan kritikával ellátja a régibb íróknak, gaonoknak tcvékenységét.2) Szaadjánál elismeréssel adózik »annak fáradhatatlan
műköcléseért, az irott és szóbeli hagyomány, a grammatika és a
külső tudományok (lWmi'M n1~'n) terén. 3) Szaadja iratainak legnagyobb része zsinórmértékül szolgálhat, kivévén a nmr"N;,'O-nak
némely tanait, melyeket őseink hagyománya nem támogat, ezeket
hivőnek követnie nem szabad«. Ezen kijelentéséből is láthatjuk,
hogy a mint elismerte e tudományok jogosultságát és szükségességét, ép ugy ragaszkodott a századok szantelte ősi hagyományos magyarázathoz is.
Meiri egyébként a lefolyt küzdelemben nem nagy tevékenységett fejtett ki, ámbár a vitatkozásban az az előnye is megvolt, hogy mindkét irányban nagy tudással rendelkezett.
A pörben elfoglalt álláspontját saját szavai leghivebben jellemzik 4 ) és elénk tárják felvilágosodott gondolkodását, hogy a
tudomány és vallásosság szépen elférbetnek az emberben.
»Habár olykor-olykor egyik-másik elbotlik is spekulácziójában - irja Simon b. Józsefnek 6 ) bűnhődjék az, de a
tudománynak miért kell ezért meghalni? Elzárassanak-e a
Parclesz (kutatásnak) kapui, a miért egy Elisa b. A mja kijött
belőle? Ime, mióta hozzánk érkezett a mcsternek igaz utmutatója, nincsenek-e körlinkben a Thórának és talmudnak nagy-

') 76-ik és 94-ik levél.

•) im~:~A: -:p~~ )'~N~:"'ltlln' N~1 •)'~~)) 1:l 1p0l!M' ,lt'N' 1p0).W ~:l~

r~,r.~ n·,,:;·.::'i~.

") 96-ik levél, 162. old.
'l L. többek közt: Ras ho rl'sp. L, 1249 ; TlT., 1 1 ; TV., 40. e. a. t.

') :"','iT:l:"' n·~, befejezte 1300-ban.
') Ezért becses irodalomtörténeti atlalékul szolgáL
") L. Meiri bevezetését az Áboth traktatushoz 17. old., kiadta
Stern : t:i'ilt~ )',N~ N~1:"1 , j1N~ :"''i))O U' :l,~ )~1 ))'~:'It!' i)) ,,, iiTN "'1i J'1
:"1i1l''l:l1 ,:JM::I:llt' :"'W'l~ t'P l'N :"1~,,, t:i',;jO "'::liT1 (Talán N,10 =) ,,oc',
Ji!~)1~~l'í Ji1r..iJii:l1 p1ipi::l1 :"'!j ~))~Iti. Itt Meiri a M'i')1lt'ii M10'ii alatt
láthatólag Szaadjának vallásfilozófiai művcit érti, mert utóbbiakat küliin
nem sorolja feL
_
•) Levele, - a melyr/H Abbamári megemlékezik (M. K- 172. oltl.)
es_ a. me~ye~ kiadni is szándékozott, - az idők folyamán elveszett. Egy
m~s1k vitairatának töredékeit, a malyekre Simon b. József (En Duran 1le
Lunel) Abbamárinak elvtár.a irt czáfolatot, tlr. Kaufmann D. adta ki
pom~ás bovozeté~sel és jegyzetekkel; megjelent: Zunz: Jubelseltrift gyü.itemenyben, Berlm 1884. és külöu lenyomatban is.
') Zunz: Juhelschrift 162. old. rs külön lenyomat 21. ola.
MAGYAR-ZSIDÓ SzEli!LE, 1901. rv. FüzET
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tekintélyü hölcsei. a kik eg~·tütal a filozófiának is ügyes kezel'",
Yajjon ki ne hallotta >olna Szakail Sámuelnek l) és az ors O~ i'
egyéb bölcseinek ne"l'ét, a kik núntaképül szolgáltak kor:~~
1
saiknak. Habár egyesülve "I'Olt is bennük a talmudtudom .a •
az általános tudással, vajjon ismersz-e csak egy igét is szá·a~
ból avagy irataikhól, a mely gáncsolásra méltó lenne a JU
ök maguk nem-e elég istenfélők és önzetlen férfiak?« ' 'vagy
:Mig az élemedett koru Meiri nemes gondolkodásával
szerényen félrehuzódott és :1 küzclelembe is csak ritkán ártotta
magát. egy mon~~elli_eri költő: Jedája Penini (Bedarsi) 2)
(1280-1340) az lfJusag sugalta bátorsággal lépett az ünnepelt
férfiuhoz Ibn Adrethez. egy hozzá intézett véclöirattal,a) hog,
az elitélt tudománynak segélyérc siessen. »Nem az átoklev11
miatt, a mely hozzánk is elérkezett, zugolódunk, - mondja
panaszosan a költő - mert bár a tudománynyal való foglalkozók száma a nyomasztó üldözések alatt nagyon megfogyatkozott. de mig Isten igéj e lesz a szájukban, nem lesztek képesek
a tudományukat kiirtani, mert a tudomány halhatatlan. Hanem
a minek hallatára megcsenelültek füleink és elnémultunk, hogy
a föld széléig a gyalázatnak adtatok bennünket martalékul
azt állítván, hogy amig ama kártékony nézetek 4) fennmarad~
nak, Isten neve veszélyeztetve lesz ... És te azt állitod: »hogy
mindezen vigasztalan állapotoknak okozója az, hogy az »idegen
tudományok« (111 1";,; ,.,,~'ii) elterjednek és az ifjuságra titkos
vonzóerőt gyakorolnak, a helyett, hogy zsidó szokás szarint a
mesterük igéit hallgatnák. 5) És a gyermek, a mely a profántudománynyal mintegy vele születik, mihelyt látja .Aristoteles
bizonyítékait, vakon követi azokat és igy válik aztán hitetlenné«.
') Halberatam nézete szerint ez nem Suiami Sámuellel, hanem
Hámuel h. Salamonnal azonos. L. Kaufmann i. h. vm.
•) Beziersből. hitsorsosai tS~ii-nek, a keresztények pedig •a zsidó
Oicerónakc nevezték el. L. Zunz: Zur Gesch. u. Liter. 467. old.
'') Fel van véve Basbo resp. gyüjteményébe, 418. szám alatt. Czimr:
~:.pr11 "!VN Sy S"i N"~tv"S O"~N !D';1:l.iN O:liiii iiStt• "'!VN n1S:l.il'liiii :Jn:
n~,~,y·~ ,,n~=~ ,,bS:J o·poynt~l1 Nll;'~1"!:l jJ"N ':l!V1':J.
•) 0,,11 MlV"ii.
•) Mn ... J11 11;:J ,:ls V:l~l1 Sv "'!VN ,,,,,:; J'11f;:ii 1:J,'iN 'i!VN n~
0',111'11 i\,:l O:l'i 11':l m1nS O'bl;jfV~ 0111\,. L. Ilm A1lret feleletét .Ta~o:
b. )láchirnak (M. K. 76. old.), tov. Rasbo 41 G-ik responsumát. Ilm Ac re'
a i'~·-:; i'il::lr. alatt leginkább a logikát érti.

HALA~!ON B. SÁ~IUE!. fiZÓTÁR,(HOZ.

Erre Jedája Penini szép költői fordulattal a tudomünyt
megszemélyesiti, a mely keserüen panaszkodik 1) félreértése és
lealáztatása miatt. Aztán bemutatja ~az idegen tudományoknak hasznát 2) magára a vallásosság fejlesztésére és a kártékony
babonaság eltávolítására. Csak a mély, tudományos gondolkodással érheti fel az emberi szellem Isten létét, egységes és
testnélküli voltát . .A filozófia tanithat meg bennünket az emberi
akaratszabadságra és Isten mindenhatóságára. Jól ismerték a
zsidó gondolkodók a tudományoknak sokoldalu hasznát, azért
ü·tak már Szaadja óta számtalan műveket. Tehát hol rejlik a
nagy veszély a zsidóságra, melyet ti a filozófiában és tudomünyokban kerestek?« 3)
»Most pedig< - mondja végül keserüen a köJtő4-) »nem elég-e az elnyomás és üldözés a zsidóság ellenségei részéről~ maga Israel is csatlakozik cllenségeihez, hogy saját magát
felemészsze és ellenségeinek kárörömét lássa. .A zsidóság sziYc
nem fordulhat el a tudomány szeretetétöl, - mert a tudomány
az ö életeleme - mincladdig, amig tökéletes az ő tanaiban és
cselekedeteiben. Még ha egy Józsua támadna is fel és tiltaná
meg a tudományt, nem engedhetnénk tilalmának. .Mert a nagy
mester ó) dicsőségeért kész a zsidóság harczolni és szent tanáért
vagyonát, gyermekeit és életét is cserébe adni, amig csak az
életsr-ikra ki nem hal belőle«.

Dn.
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(Folytatása következik.

S.AL.AI\fON B. SÁ.MUEI1 SZÓTÁRÁ.HOZ.
E czim alatt közöltem jelen évfolyam első füzetében
(61-67. L) azokat a felvilágosításokat és értelmezéseket.
melyekkel több tudós az urgendzsi Salamon b. Sámuel hé~er
perzsa szótárában tartalmazott »ismeretlen szó~· mag.yarazatához hozzájárult. .Azóta más folyóiratokban 1s megJelentek

;,c•o;

') li'~!Vi'\ Ml:llN;,~ S1p 11;'1i\ j' 1M: iil~:n ; továbbá: l'11bl~·-;, ·SN
nN S1:.nS 11'Ml.iV~1 11~;,r;;,.
.
') Mindegyik tuuományt 11'i'11SV1M~-val vezeti he.
.
") Rasbo resp. gyújteménye (kiat1va !811-hcn) 41 t<. resp. 40-tk old.
') 49b. o!U.
') l\laimuni.

ac!:d•llwk a:.~ :íltal:illl Í!!IIH'l'<'Lh•nl'lmnk jni:.~PL!. K:.~ók fiiliamor 1~H()h ,.
val{ y r..jtt•gotf.s(.lwr.. A l lt' ll t1wlw l JiHPrnturmituug- -ban ( l!Jt)ez
.
l.
nuíl'C~ziuq íl:J. ) C. P. Seyhofrl, tii},ingoni t.rm:.ír, Hz l> 1Hn 11 • 1•1,llen
Azók « lnj st rom:í nak 1n. qz:ím:íll07. bclycf!Oll mcgjogy:.~i, hogy
1'1',1N lt~VI'H Ír:Ífl nmN hPlyPtt, 1':.1 pnrJig It:.\ lflllJOI't }JjhJif~Í . (j
Az '•
mr]Jnt'k nrah r>~ [tJ'Hill!'IIH ,Jrl!'lltt~KI'L ftclja szerzőnJr; Hl!ll't '1/'\.::l.::lO
k{>t ~zlinnk olvmm11dó: .:l.:lO (Mah SZ((úali) f.s '1l'1, a mi b1J'1/'\
riividltéH<', po•v )Jeclig épo11 n targum·tJzó, mely li1,1N f'orrlítás:ím ~zolgítl (pl. Ucn. íll, ll.). A 7{). A7.. Itiatt f:lcyholrl Si:erint
j' ON "l) h:í rom Hi:<Íhu vál:ts:.~tnnd•) cl 1'0 N' 'l) ( perzsiiul: »hor
vagy P<' zi'! •). - A:.~ •Orir·n tal iHtiHclte Li ttcralJH··~oitung«-ban
(J !101. febru:iri Hz.), ~~ hol J>t·rfes fl'. nzrm JnPgjegyi:ésflit tettr•
kiiut\ mclyckPt f'!r;(í kiizlomr~nymnlJei fiilvettom; ugyanctmk Perlr~K
uyomatt:1 ki f.,ö/1' lrnrnánuef lfl(•gjogyzóHoit e c;i:irn alatt:
» Bl'llll'rkuugc•n w rlom ... fl ohrii iflr:h-porHÍHchr:n Wiirterhw~he.
Ans Brú•f'r•JJ voll lmmauuf>l Liiw nn W. Porlcr;. « ~J mngjPgy:t,<~Rck :t lajHtronumk tiihlJ mint r;z{tz Hr.avára vonatkoznak és
er.<•ket Löhlmyire Lal:Uótm mrtgyar:í:~,zlik, vagy porlig l'iilisrncrik
a:~, illl't(J BíiÓn:tk romlott ir:í.s{tt. l{,és:~,hon megegyeznek a:.~ általam
kiir.ölt, m:ís helyről adott Jllflgyarlizatokkal. rgen r;ajn:.ílorn, hogy
a M. %f!. f:lz. olvasói Hz:ím:írn. Hem küúilhetr1m itt valamennyit.
CMak arm ligyclrneztcfPk, hogy Löw a Salamon b. Sámuel
s;r,öt:í r:í.bnu J~en-Súrából irlór.PLt f!:t,Ó]mak egy részét a 1-:lteillsclmcidPr :iltal kiarlott »A lfahéta rli Ben-F:lzira<< cúmii kés(Jbhi
m(íhcn talítlta; és c s;~,erint nom a f:lzinteb héher r•re<letije az,
a mit szótárirónk Bar-Súr:í,wdc 11ovr·z, a mint ezt küWnhcn
m:ir magarn is gy:mítottam, mirlőn n M aimuni által (a ~:.~an
h<'driu X. fejozctélJcz való hcvczotésébcn) idézett N'1'0 1.::1 ,!.'!O-ra
utaltalu (J. a német kiarláH ~l9. lap 4. jcgyzctét).
Otólj:im dr. Jforovitz 8., :1 borosí::lói rithbis;~,ominárium
tawira, heható:tn foglalkowtt ~t7. »Jsmerctlon Hzók<< lajstrom:tval. li~ nnek l OH~ száma kö:.~iil 152-re teszi kö;~,z(. nagybeesü
megjPgyi:étwit és kin111tat:íHait n boroszlói Monatssr:hrift-han,
moly hoSAi::tbh S7.ÜJHJt ut:ín ujra kP7.<lett megjelenni. A neve·
7.CtL folyóirat l !HJl. (4 f5.) évfoly:wm elHö (ketWs) fii7.otóben
t:tlálható Horovitz torjerlolmes e:.~ikkc (7 5 - 92. J.), mely megjegy;~,éseit olykor hoaH:.~ahb, t:uwlH:ígoH fejtegetésekké b{Jvíti.
Löw megjegyzéseivel, rnelyokct nem ismer, hr.trmincz számhan
tnl:ílkozik (17, 24, 44, fifi, fi !:l, n, J2H, 144, 2o4, 2nH, 2fi!J,

:HJ!I, ::7 ~!, 12H, 44:}. 17fJ, 4H7, 514, 52!>, 575, li5!J. (j7fJ. 804.
877, 102H, J03íl, 1039, JOF.i4, J067. 1075). A szew~di f:;; a
IJoror;zJ(jj turló~;uak együttvévr: az ~ISmeretlen s;"ók~ jó rfl zf..
nok földcrítósf.t kösziinöm. 'l'f>rfl!é6zHtosr:u még igen sok ruararlt,
a rni még értolmo;"ésrr:, illetéHeg a romlott írásu szóalak kJjnvítáH:ím fllorul. A ;.:tírt hálilHan veszek ei:fmtul is lajstromcnn
egyes s:.~iímaim vonatkozó j:1vaHlatokat. IJjahbau dr. Goldfahn
8. if. hácHtopoly:ti rabbi !'ir g:.~iveHkedett néldi.ny számhoz való
rnegjogyzésr·it nekern beküldr•ni, a melyr·ket itt nyil várrosságra
J10zok.
6fi6. N•p•:, L HaláehótlJ Uedólót),, Nl. HildeshrJimer, 600.
lap, 2. sor. ',,, •m ',, - rm.-;, f11:lit: ',, e helyett: n···;: n·;,~,,,
mPrt a If. G. c része igy kezdődik: ,,;,,,; r1:M m::·N~ c··~;.·.
A s;~,óról, mcly a szirben S!!; fordítása, l. Kolmt, Áruch complctum, V, 381 a. H. h. H. mindcnesctre félreértette.
GGO. l'1!l~1: (I.,~öw java1!lata: nco1: vagy nC,1/) nem más,
mint no1:~, Bába Bathra VT, ll (93 !J).
fiM3. op;•; ebből lett: op11~ Erlenesis ralJba e. 3fi, 9.
FJszter r. l, lll-re, F:lir r. 7,9-re).
664. pp•t~•; alapja l'P'O';.:l (beuefióurn). Az Árucitbau is
•· H?.Ó (Jelamrlénu n•p nyomáu, l. 'J'an<'hurna, ed. Buber) pe;
l II. ez. a. említtetik, rncrt első hetüjét viszonyítónak tekintottr~k.- Igy IHagyarázzrt Löw is (levélbPn, Perles nem köziilte).
665. 1p•; nem más IJiint ennek a mondatnak ,,~·); "ilJ:• ~p·:
(,J chálll. J 09 a) első szava. A '1. egyik kéziratnak (Jlvasata szarint
S. b. f:l. iPM-ncl magyarázza, a mi nem más, mint a héber
if.~l?' a mivd a talmudi kifejezést összefüggése szerint értelmezi.
. l 024. s,~,. L. f:labbath V,:~ (54 a) és Rasi magyarázatát
o szóra.
A 703. számhoz megjegyzendlí, hogy N'"iöO a. lll. N'"itaON
és cr. a misnáhan is (f:lzóta I, 7, 66 a) egyes számnak van
ha~r.n:ílva. A. misna e l1elyéhől merítctte ~. h. S. azon fölf'og:í.sát, hogy törvényszolgflltntási helyet jl'lent.
Iti~~ ig.Inek azon grammatikai használatát, mclyet müvern·
ben (102. lap) jele~tem, Gold{ahn helyes megjegyzé~l' Hzerint
'l'óbija b. J%é'l.crnél sokszor tal:í.ljuk; l. Buber hcvezetés<\t a
Lókach tóhhrn (ao. l.).
A mi 01S·J folyónévnek variánsfit (01;·:) illeti, nwlyd
N. L. N. 7-akh:1l'ia l-±, 18 targumából idéz, . az a BulJCL' által

s.

kiadott. ;,1l~ !!'"1': czimü pentateuchus-kommentárban tahUható
(l\16zes IY. k., 1. 7, 75. l.), n. hol ezt olvassuk: 11;)t!l ~.,P" ;,I;)S 1
~Snn~ p:1 (l. Szóta 37 a) >:p~;t:-• c·~:~ ;,Snn c• Stt~ Sn~·mS Wtt~ )1tt~r;;
o1;•; o1S•; .i\1~!!·~ •"ll;)lt'l 1l'l.tr;,tt~ 1r;,::1 1r;,S::1. Ez utóbbi példára meg•;);)r;, cSJm. NyilYán az említett kommentár
jegyzi Buber:
szerzője. ugy mint S. b. S., n. targuruban a Nilus folyó nevét
Oll'l alakban olvasta.
Budapest.
BACHER VILMOs,

,n;",

A ZÁGRÁBI KÖZSÉG A XIX. SZÁZAD ELEJÉN.
József császár türelmi törvénye megnyitotta a zsidók
számára Zágrábot is, a hol már tíz évvel azelőtt (1770.) »ha
zsidót észrevettek az ország törvénye értelmében a városból
kiűzték «, mig Horvátország más megyéiben és városaiban legalább heti és évi vásárokra engedték a magyar zsidó kereskedélket és házalókat, ha a rájuk szabott 1-2 frtnyi türelmi
taksát (igy nevezték) megfizették, Szlavoniában pedig ezen
az időn kivi.il is. 1) A Horvát- és Magyarország között fennálló élénk kereskedés és forgalom daczára eleinte igen gyéren
költözködtek zsidók Zágrábba. Stiegler Jakab volt az első
zágrábi zsidó lakos, odajött pedig 1787-ben, Weisz Jakab a
második, ki két évvel utána jött. A század elején csak kilencz
család lakik Zágrábban és engedélyt kap 1806-ban községet
alakítani. 1808-ban összeiratik a zsidó lakosság. Ezen összeírási táblázat (consignatio) megvan Zágráb városának levél~árában és érdekes adatokat tartalmaz. 2) Az egyik összeirást
Jul. 5-én Stiegler J akab l> Vorsteher der J u d. Gemeinde«
végezte, kivüle még Weisz Jakab is aláírta. elől a neveket,
családi állapotot, foglalkozást, kort. szülőhelyet, mióta lakik
kiki Zágrábban és minő alapon. Ezen összeirás szerint a 9
család 57 személyből állott, 2 család gyermektelen volt, a
melyek közül az egyik fiatal pár, mely 1806. kelt egybe a
hatóság engedelmével, mely az apósnak öregsége (íO éves)
miatt megengedte, hogy leányát egy kanizsai kárpitosnak nőiil
') Lásd erről a tárgyról értekezésemet a Dr. Bojuicié szerkesztésében megjelenő •Vyeskich zem. arkivu, 1901.< szeptemheri füzet.
') 1R08, ~7U '"-

adhatja és vele együtt lakhatik.!) Zágrábban született 12
lélek. más horvát helyiség ben 3 (Károlyváros l. V arasd 2)/)
a többi nagyobbrészt Magyarországból való, még pedig leginkább a szomszédos N.-Kanizsából, a mely 6 lélekkel van
képviselve (három családapa), Kis-1\[árton 4, Schlaining 3,
F.-Lövő, Lakompak, Rechnitz, Güssing 2-2 lélekkel, Lengyelország kettővel, Morvaország négygyel, Németország egygyel.
Család ugyancsak kilencz volt, ele ezek üzleteiben foglalkoztattak rokonokat és idegeneket. egész csaláelokat mint a
másik Stajdoher József városi jegyző és a »zsidó község komiszáriusa« készítette »conscriptio~ 3) mutatja, mely szerint 7
rokont és 12 idegent foglalkoztatott e 9 család. Foglalkozásra
nézve 2 család annyira szegény volt (depauperati), hogy a
többiek segélyéből élt, árendátor egy se volt, iparos kettő
volt, egy II. és egy III. osztályu, azaz egy fogorvos 250 frt.
és egy kárpitos 150 frt. évi jövedelemmel, falusi házalással
egy se foglalkozott, kiskereskedő három volt, mindhárom III.
osztályu, azaz 500 frtnyi évi jövedelemmel, végre két nagykereskedő, az egyik 2000 frton felüli, a másik 2000 forintnyi
évi jövedelemmel. Az utolsónak üzletében volt egy unokája,
egy könyvvezető és egy legény, két férfit foglalkoztatott termény (Prod uk ten) üzletében, két férfit P o d as c h e-gyárában.
azonkivül kocsist és szolgát. csupa zsidót, az elsönek pedig a
közeli Ja sko -ban volt fióküzlete. Látnivaló, hogy ezek a nagykereskedők az akkori viszonyokhoz mérten valóban nagy üzletekkel bírtak.
Rabbija természétasen nem volt e kis községnek, hanem
Weisz Jnl.:ai.J, kinek négy gyermeke volt, házitanítót tartott
B1·e1wr I~raelt, kivüle még Löbl JokalJ volt tanító, a ki valósziniileg metsző is volt, hisz külön előimtidkozóra akkor még
nem volt szükség.
') 1 ·ou. decz.-ben, a. tanács jegyzükönyvében.
') Ennélfogva l 799-ban Károlyvárosban zsidók laktak.
') Ez a con;criptio a foglalkozás szerint Iajstrumozza a zsiJ6ka.t,
igy: a) Mercatores: I. ultra bismille fl. Il. u;que l•ism.ille fl. UI. usqu r
mille fl.; _ b) Quaestures: I. us.1ue ],jsmille ti. U-100 0 fl .. ITI- "011;
.:) quaestores circumforanei: 1-250. n
150 , JIT-lvO ll. ; d) opifices :
l-500, IT-250, III-150; e) arendatores; 1-1000. IJ-500, III-2~0 fl.,
0 tlepauperati et subaidio aliorum maxime \Í>ettí.e>.

ill,, tit'I!W.\Ill u.ÍBOI:.

,\!ind a !1 csahíd a hatós:íg cngcdelruévcl lakott Zá.g ráL~
ban, igy pid. Stieglcr ibraluímnak röviddel az összeirás előtt
<'ngedtetett meg hogy üzletet nyithasson, mert idevaló csahiel
( tie g! er J aka b) tagja.
:llint gyarapodott ez a kis község az évek multán, arról
1840-ig nincs adat feljegyezve, arról se, hányan voltak 1811ben, a mikor 300 frtért sirkertnek való telket vásároltak a
mely ma is fennáll, de teljesen el van hanyagolva, alig k~t~
három sirkó ép benne és olvasható felirattal bir, mind a
többi össze van törve az unokák kegyeletlensége folytán.
Zágráb.
DR. ScHWARZ

G..in oR.

FOLKLORE.
MAGYAR VONATKOZÁSU KALENDÁRIOl\li
JÓSLATOK.
(Folytatás és vége.)

VI. Ellul (Szeptembet). l. Ha a holdfogyta előtti napon
mennydörög, megszaporodik az eső, meg jégeső és aszkór lesz
a szőlőkben; must és olaj azonban olcsó lesz, és némi betegség lesz az embereken és egy részük meg is hal.
2. Ha pedig a holdfogyta előtti éjjel mennydörög, jót
lehet hírül adni az egész világnak és sok a gyümölcs.
3. Ha a holdfogyta után való napon mennydörög, nagy
vihar lesz a tengeren, eltörnek a hajók és sok ember belefúl
a tengerekbe és folyamokba, és elszaporodnak a rablók az
országu tak on.
4. Ha a holdfogyta után való éjjel mennydörög, akkor
az eledel közepes lesz, sem olcsó, sem drága, sok betegségek
lesznek az emberek közt és egy részök meghal.
5. Ha a holdfogyta előtti napon földrengés lesz, ama
klímák 1 ) alatt czivódások lesznek és nagy bőség lesz; csak a
bor kevés és az adás-vevés megcsappan.
6. Ha a holdfogyta előtti éjjel lesz földrengés, súlyos
gyász, nagy sirás és jajveszéklés uralkodik ama helyen, sülyos
betegség lesz a gyermekeken és (Istennek) szigoru itélete fog
uralkodni.
7. Ha holdfogyta után való napon lesz földrengés, nagy
fagy és hó lesz és sok eső ; sok a. bor és sok az adás-vevés;
tűz támad a városokban, égni fog és nem alszik el, mignem
mindannyi elhamvad.
1
görög szó átment az arababa és innen a héberbe a
) Ugyanezen
középkorban.
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8. Ha holdfogyta ubin való éjjel lesz földrengés r b
' so<
J f aI u elege
' tr·. a rossz embereket,' ésome a
do"! ama n íros, es
gy
nagy ember megha l az illető klima alat t, aztán férfi a
,
k ·
, sszony
es gyerme rs sok hal meg, csunya és kemény bete ,
.
gsege1c
tí..]ulnak meg azon helyen ; sok nagy és hatalmas váro ~
,
.
S 10g
.
J
l
t
e ~~~s~. u n~. e~y" varost pedrg a y om oruságban fölépítenek;
gyum olcsfak kidolnek, aszkór a sz olőkben, és az Isten ha ·a ·
1
lesz azon helyen, mígnem kiirtja őket; gyilkosok vannak a g~ a
ta'kb an es
,
k h ., . l
l
puszso
aJot rs e perzse nek a tengeren bőség les ,
1
·
,
,
.
'
z, es
nem esz rgen nagy tel egy eghaJlat alatt sem; sok les
földrengés, és Tébet (Jamtá?) elején havazni fog; áldásos z é:
lesz, csak az olaj kevés.
9. H a megfogyatkozik a hold, nagy bajt jelent az országban az olaszole országa felől és sok viszontagság fog uraik d · .
f .. ld
' h l '
.
o lll '
a o renges e yen azonban Jólét, öröm és vígság adatik hírül.
, 10: Ha meg:ogy~tkozik a ~ap, kár lesz a keleti királyokon es .Jelent halalt es nagy vrszontagságot a Keleten; sok
~~rha meghal, ~s kevés idő alatt forgó szél lesz. Oroszország
kuálya meghal es fia fog helyette uralkodni.
. 1.~· Ha_ pedig kii.lönös mennydörgés lesz, nagy harag lesz
~z ületo orszagban, meg dögvészt és pestist jelent; csak Keleten
Je:ent háborút és elszaporodnak a rablók az országutakon, egy
par _ker.eskedőt megölnek, egy párt pedig rabszolgákká tes~nek.
~alalt Jelent az apró marhán, és halál a pusztában levő vadallatokon, P· o. oroszlánokon, medvéken és párduczokon.
, . VII. Tisri (Októbe?-}. l. Ha mennydörög a holdfogyta
előttr napon, az borzalmas tüneményeket jelent és betegségeket az olaszok országában ; sok termés, de forradalmak némely
országban; harmat és eső bőven.
2.. Ha mennydörög a holdfogyta előtti éjjelen, erős jég
fog esm; ha pedig zavar van a holdban, erős tél lesz és sok
eső; ha a földből moraj hangja hallatszik, éhség (más versio:
földrengés) lesz az illető városban.
3. Ha a holdfogyta utáni napon mennydörög, az némely
helyre nézve jeget jelent; csak liszt lesz bőven és az árpa
olcsó lesz.
4. Ha a holdfogyta utáni éjjel mennydörög, az kevés
napig tartó nagy szelet jelent, a hajók elsülyednek, Istennek
haragja lesz ama városon, tüzet hullajt az égbéíl, a mely sok
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házat eléget és sokan elpusztulnak a tűzben; a várost felforgatja mint Szodomát, mígnem pusztává és sivataggá változtatta.
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, az aszkórt jelent a veteményekben; nagy gyülölség fog lábra kapni,
nagy nyomoruság jön a népre, meg nagy félelem és nagy
rémület lesz.
6. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti éjjelen, nagy
háboruk lesznek szárazon és vizen; az urak elnyomatnak az
ellenök támadók által; (Istennek) szigoru itéletét jelenti és
halált a világban élő kis leányokon.

7. Ha földrengés lesz a holdfogyta utáni napon, egy
nagy király megtámadja ellenségeit és nagy háboruk lesznek
az ugrok és a törökök között és mindkét részről sokan elesnek,
csakhogy a győzelem a törökök részén lesz. Selyem sok lesz.
8. Ha földrengés lesz a holdfogyta utáni éjjelen, forradalmak és fegyver lesz a városban, meg sok betegséget jelent
és a nagy háziállatokon halált jelent. Az olaj sok; adás-vevés
megcsappan.
9. Ha megfogyatkozik a hold, MagyaroTszág királya
lehanyatlik a nagyságából és a törökök folyton legyőzik Magyarországot.
10. Ha megfogyatkozik a nap, meghal Egyiptom királya
és más támad helyette i és éhség lesz Keleten.
ll. Ha köd esik, áldásnak és jólétnek jön híre, meg sok
szél és szaporodik a kenyér.
12. Ha feltünöen mennydörög, a török király kivonul
seregével Egyiptom országára, elfoglalja és sokan esnek el
Egyptomban a törökök miatt, a kik nag) zsákmányt hoznak
magukkal, de a törökök tömegéből is sokan esnek el i győznek
az ismaeliták, fölperzselik a várost, a megmaradt nép pedig
meghódol a királynak és szalgálják öt adóval; Nikápoly városában tüz támad és háromszor égeti el, de fölépítik. :Xagy éhség
lesz a philiszteusok országában, pl. Askal6nban és Gázában:
az illető helyen azonban sok jólétnek jön híre és mindenféle
gabonáról jön bír.
VIII. Chesván (November). J. Hogyha mennydörög a
holdfogyta előtti napon, halált jelent a nag_r l..tázi állaton és
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sok o.zélt hirdet; sok hajó törik el, a hal pedig JllegáJdatik
(<tzaz elszaporodik) a tengerben.
2. H ogyha lllennydör ög a holdfogy ta előtti éjjelen, sok
betrgséget és fáj dalillat jelent a bordákban (más versio: a
szemekben): köhögés a fagy miatt és pestis a bárányok ban.
3. Ha mennydör ög a holdfogyta utáni napon, elszapororodik az eső, és halált jelent az apró marhában, csak hal
lesz kevés.
4:. H a mennydörög a holdfogyta utáni éjjel, három
hónapig nagy fagy lesz, p. o. Kiszlév ( Deczember), Tébet
(Jan uá1) és Sebat (Február) hónapokban; halál a nagy háziállatban ; forradalmak és éhség lesznek a Keleten, és törés
gyümölcsfában és gyümölcsben (más versio: szölőfürtökben).
fű (?) ke>és ; halál a tiszta vadban, p. o. szarvasban és őzben:
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, hirielen
halál lesz az emberek közt, fájdalom a bordákban, . és gonosz
szeleket jelent és halált a nagy háziállatok ban. N agy háb 01·uk
törökök és ugrok között, az ugrok közül sokan elesnek, de
nem oly sokan, mint a törökök közül.
,
6. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti éjjelen, czivódasok lesznek az emberek közt az illető helységben; az urak
elesnek uralmuktól és sok lesz a rabló az országútakon és
me~ölik az ismaeliták karavánjait, de a rablók közül is elesnek
k~rd, últal és sokan közülök elmenekülnek (más versio: ...) ; 1)
dogvesz lesz, tűz támad nagy városokban és elégnek.
7. :S:a földrengés lesz a holdfogyta utáni napon, megszaporodik az eső és a földrengés; Istennek haragja l sz az
o:aszokon, egy város pedig az olaszoké közül elpusztul a világI:ol; sokan pedig elpusztulnak a város jajveszéklése miatt (?),
es sok lesz a baj.
8. Ha földrengés lesz a holdfogyta utáni éjjel, háborúk
lesznek az olaszok között, Németorszá,q királya pedig meghal;
uagy hó ~esz és nagy éhség lesz Németországban.2)
9. ~s ha elsetétül a hold, Magyaro1·szá,q királya kivonul
a serege1vel Hungária ellen és legyőzi <'Iket.
') A régi ro>sz nyomtatás itt olvashatatlan.
') Első helyen a Br.övegben Alcmann'ia a másikon Askennz mindkettö Németor~zág.
'
'

10. Ra pedig a nap sötétül el, nagy \-iszontagságok
lesznek a Keleten és nagy fagy; a vetemények jók, csak selyem
lesz bőven.
11 . Ha különös mennydörgés lesz, két város elpusztul
a Kelet · országában a bennök történt bűnök miatt, és tűz
száll le az égből és elégeti Kelet egy részét, lakosai pedig
elpusztulnak az égésben, és kiönti őket a vízben, de sokan
megmenekülnek és letelepednek más városban. Ismáel király~
pedig meghal idegen földön, mert felbőszülnek ellene a szolgá1
és halálos mérget adnak neki innia, úgy hogy meghal és fia
uralkodik helyette. Ennek minden napjai iszonyú háborúkban
telnek el, de nem nyugszik, hanem megöli szolgáit, a kik atyja
ellen összeesküdtek volt; miután pedig tönkre verte őket,
nyugodtan fog ülni a trónján.
IX. Kiszlév (Deczernber). l. Ha mennydörög a holdfogyta előtti napon, ez sok szelet jelent és nally vihar van a
tengeren, úgy hogy sok hajó összetörik és az emberek belefúlnak tengerekbe és folyamokba. Dögvész a marha közt.
2. Ha mennydörög a holdfogyta előtti éjjelen, nagy bőség
lesz a Kelet országában, csak a Dél országában van nagy
éhség és dögvész lesz a tisztátalan marhán.
3. Ha a holdfogyta után való napon mennydörög, nagy
viszontagságok lesznek a törökök és az ugrok között és a
törökök közül sokan esnek el, de végre mégis győznek.
4. Ha mennydörög a holdfogyta után való éjjelen, örömnek és vígalomnak híre jön. És ba a moraj hangja hallatszik
a földből, ez az emberek menekülését és forradalmakat jelent;
a láz betegsége pedig elszaporodik az emberek között.
5. Ha mennydörög a holdfogyta előtti napon, öröm és
vígalom lesz az emberek között, de a nagy házi állatban halált
és a gyermekekben halált jelent és sok esőt jelent.
6. Ha mennydörög a holdfogyta előtti éjjelen, öröm és
vígalom lesz az emberek között és halál a marhában; a buza
kevesebb lesz, a halak elszaporodnak és az árpa drága.
7. Ha földrengés lesz a holdfogyta után való napon, nagy
viszontagságok lesznek Magyarországon és Oroszországban az
<'szaki országban meg Alemanniaban (Németországban); és
éhség lesz azon n. helyen, n. hol a földrengés van, csak kender
leRz hö,~cn.
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8. Ha földrengés lesz R holdfogyta után való éjjele
egy király megtámadja ellenségeit és legyőzi őket; a törö~'
kiníly összeszedi erejét és legyőzi ellenségeit és kard.ia élér~
Mnyja őket; elfoglal nagy városokat, núndannyit összegyüjti (?)
és sok foglyot hoz magával.
9. Ha pedig elsetétül a hold, egy király az olasz királyok
kiiziil elesik a tó"rökök hábon'íjában.
10. Ha pedig a nap setétül el, meghal a keleti király
és más uralkodik helyette; ennek mind a napjai nagy nyomorús:igban folynak el és viszontagságba jönnek ama helység lakósai.
11. Ha különös módon mennydörög a földrengés közben
akkor a török király kivonul seregeivel Pera (?) országa elle~
elfoglalja és sokat elejt Pm·a (?) királyának vitézei közül, de
a törökök tömegéből is sokan esnek el; győznek az ismaeliták,
tűzzel égetik el a várost, és a midőn azt látják, mindannyian
meghódolnak Ismaél királyának és adót fizetnek ; a király
pedig elvonul a város alól és békében haza megy városába.
X. Tébet ( Jamtár). l. Ha mennydörög a holdfogyta
előtti napon, megszaporodik a házi állat és hidegláz lesz ar.
embereken; nagy tüz támad a városban, úgy hogy sok ház
elég; nagy viszontagság lesz, csak nagy bőség lesz.
2. Ha mennydörög a holdfogyta előtti éjjelen, ez sok
szelet jelent, és két hónapon át sok eső lesz, pl. Tébet (Januá?·)
és Sebat (Február) hónapokban; asszkór a szőlőkben; a gyermekek meghalnak; sok sáska hull a mezőkre.
.3. Ha mennydörög a holdfogyta után való napon, a
terhes asszonyok meghalnak, a szülőnők pedig csak mintegy
kihullatják a magzatot; a nagy házi állatban dögvész lesz.
4. Ha mennydörög a holdfogyta után való éjjelen, ez
sok szelet jelent, és sok esőt két hónapon át, pl. Sebat (Február)
és Adár (Márczius) hónapokban; emberek sülyednek el tengerekben és folyamokban; törés a gyümölcsfákon, gyümölcs
pedig kevés.
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, vihar
lesz a tengeren és sok hajó sülyed el embertömeggel; eledel
és búza olcsó lesz, de a gyümölcs elromlik.
6. Ha földrengés lesz holdfogyta előtti éjjelen, háború
lesz a tömegben, egyik küzdvén a másik ellen, meg sírás és
jajvcszéklés; nagy városok dőlnek romba; nagy vis:mntagságok

a tengeren és nagy fagy ; de a gyümölcsfák cliszlenek és a
termés sok lesz.
7. Ha földrengés lesz a holdfogyta után való napon,
nagy háborúk lesznek az olaszok országában meg M~agyar
országon; Németországon pedig fegyver vonul keresztül.
8. Ha földrengés lesz a holdfogyta után való éjjelen,
háború lesz az olaszok között és NémetM·szág (szöveg .Allemannia) királya között; halál, sok hó, meg éhség N érnetországban (szöveg: Askenáz országa).
9. És ha elsetétül a hold, meghal vagy Magyarország
vagy Németország királya. és viszontagságok a Nyugat országában.
10. Ha elsetétül a nap, meghal Egyiptom királya és
nagy viszontagságok lesznek Egyiptomban, egyik a másika
ellen harczol, de aztán megy a török király és meghódítja őket.
ll. Ha különös módon mennydörög, nagy eaő lesz Róma
földjén, elsülyed hat nagy ház, elpusztul huszonhatezer t·órnai
ember, megtörik a bátorságuk és megtörnek a római király
karjai ;1) tüz hull az égből, elégeti Rámánede egy részét és a
zsidók közül is elpusztul vagy négyezer; nyolczvan országúr
is meghal és Róma királya kibukik a nagyságából. mert
Ismáel királyának kezébe adatik, a ki őt megöli; a háború
elején azonban iszonyú vereségben a törökök közül is esnek
el, de a végén győznek. A nagy pusztában pedig elsokasodnak
a vad állatok és bősz harag lesz Róma földjén, vadállat
bocsáttatik rájuk, mely őket elpusztítja .
XI. Sebát (Febrnár). l. Ha a holdfogyta előtti napon
mennydörög, sok eső lesz és jónak jön a hú·e; nagy áldás
lesz a termésben és a búza olcsó.
2. Ha a holdfogyta elötti éjjelen mennydörög, kevés és
csúnya eső lesz, asszkórt jelent; a veteményeken csak must,
olaj és gránátalma lesz sok.
3. Ha a holdfogyta után való napon mennydörög, sok
eső és hó lesz; a kis házi állatok meg a tiszta madarak
elhalnak.
4. Ha a holdfogyta után való éjjelen mennydörög, éhség
lesz, meg a láz betegsége lest: ar. embereken és szembaj mrg
') Megtörik a hatalma.
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halál a gyermekekben j az eső elszaporodik, büza és árpa
dr<iga.
5. H a földrengés lesz holgfogyta előtti napon, az olaszok
országában nagy háborúk lesznek, egyik küzdvén a másik
ell en ; nagy városok fognak romba dőlni; viszontagságok
tenger en és szárazon, és nagy éhség az olaszole országába~~
6. Ha földr engés lesz a holdfogyta előtti éjjelen, a Kelet
országában megbukik valamely király, meg sok czivódás lesz
meg nagy bőség a Nyugat országában.
'
7. Ha földrengés lesz a holdfogyta után való napon a
török király kivonul ellenségei ellen, meghódítja őket 'és
lerombol.. so~ várost, akkor aztán meghódolnak a királynak,
meg a tobb1 megmaradt városok is és adót :fizetnek a királynak.
, ~.'. Ha földrengés ~esz a holdfogyta után való éjjelen,
halai JOn az emberekre es nagy betegség asszonyokra és gyermekekre, meghalnak a szülő asszonyok, de életben marad a
magzatjuk, és nagy bőség lesz.
9. Ha elsetétül a hold, az (Istennek) szigorú ítéletét
jelenti a világ legnagyobb részén.

10. Ha pedig a nap setétül el, nagy viszontagságok
lesznek a világon, és a szerint, hogy mely részről setétül el a
nap, azon részről kezdődik majd a baj a világon j nagy hegyek
leomlanak ,és egészséges emberek halnak meg.
Es ha feltűnő módon mennydörög, az ismaelita 1)
Jnraly kivonul seregeivel az edómita 2) király ellen és megöli
őt a kard élével; a hábon'í elején azonban elesik a török
k~rály helyettese, 3) mert összeesküdnek ellene a szolgái és
lmtelen megölik nyillal, úgy hogy meghal ; az edómiták pedig
életmegvetéssel fognak harczolni az ismaelita királylyal és
mindkét részről sok nép esik el; a megmaradt nép azonban
meghódol a (török) királynak és évenként adót fizetnek· onnan
e~vonu_l és Róma földjére megy nagy sereggel, harczol' Róma
királyaval és a törökök közül megmérhetetlen sokan esnek el,
de a rómaiak tömegéből is sokan esnek el; erre megfogyván
a töt·ök király serege, segítség jön a már meghódoltatott hely-

, . , ll:

1
) = mohamedán = török.
') =keresztény= római (a jelen esetben tehát osztrák házheli
német) császár.
') = nagyvezír,

ségekből , harczolnak Róma földje ellen, elfoglalják azt és
elfogjá k Róma királyát, a kit a tó'Tök király elé hoznak és
ez megöli őt a kard élével; a megmaradottak erre meghódolnak a török királynak és adóv::.J szalgálják őt; a király peJig
hazamegy városába békében, vígan és jókedvvel.
XII. Elsö Adár (Márczius). J. Ha mennyclörög a holdfogyta előtti napon, nagy bőség lesz meg egészség az emberek
közt j a gyümölcs és selyem sokasága.
2. Ha mennydörög a holdfogyta előtti éjjelen, nagy
h:iborúk lesznek szárazon és vizen meg nagy éhség; üjfajta
betegségek a gyermekekben.
3. Ha a holdfogyta után való napon mennydörög, eső
lesz három hónapon át, pl. Niszán (Április). Ijjár C\Iájus)
és Sziván (Június) hónapokban, és nagy bőség lesz a Kelet
országában, de az olaszok vrszágában nagy és sülyos éhség lesz.
4. Ha mennydörög a holdfogyta után való éjjelen, czivódások és viszontagságok lesznek a Kelet országában és sok
termés; meg tííz támad a városokban és nagy vihar lesz a
tengerben, úgy hogy összetörik sok hajó; csak szőlő és kender
lesz sok.
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, iszonyá
harcz lesz az országurak és királyuk között, harczolnak egyik
a másika ellen és mindkét részen lesznek halottak.
6. Ha földrengés lesz a holdfogyta elötti éjjelen, a kinily
karagra lobbau szolgáira és sokat közülök megöl, azután azonban megkönyörül a megmaradottakon, szeretni és tisztelni
fogja őket.
7. H:t földrengés lesr. holdfogyta után való napon, nagy
gyülölség támad a királyok közt az olaszok országában és
karddal kezükben nagy háborúkat fognak viseloi; éhség lesz
közöttük és sokan meghalnak az éhségben.
8. Ha földrengés lesz a holdfogyta után való éjjelen. a
magyar (szöveg: ugYi) király megtámadja ellenségeit, de nem
győzi le öket, hanem csúfos kudarczczal haza tér; sok itl(i
mulva azonban a t6~·ök király támadja meg :t magyurokat.
legy\ízi őket és a feleré~zt kardra h~ínyja.
. 9. Ha elsetétül a hold, nagy rhség lesz és sok Pl hal n
llngy és kis házi Mlatból; nagy újfajta betegségek kelethznek
meg sr.embaj; a hal keYés lesz és az :hpa dr:íga.
l\JAGYAn-Zsmó SzcMLE. 190 l. IV. Ft:zET,
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1o. Ha pedig a nap sötétül el, hatalmas király
.k
esJ el
a Keleten j czivódások lesznek meg halál a tevékben. t
támad egy nagy v~írosban rR ellutmv~~sztja. J elen t továb
:~
bort is.
11. Ha különös módon mennydörög, az ismaelita királ
másodszor megy Róma földjére és elpusztítja a városban
rad t maradékot és meg y eri a várost a karel élével. Az ·ismaeliták elégetik a város maradvnáyát, ügy hogy boszut vesznek a
zsidók Yéreért, melyet Róma királya Palesztina földjén kiontott, most tehát megtörik a hatalma. Lesz i)edig háború a
tó"rökök és a philiszteusok között, és (a török) elfoglalja városaikat és kard élére Mnyja őket; ekkor vitéz férfiak fognak
elesni a hábon1ban, de sok 1 ismaelita is meghal. Mielőtt azonbau Rómát elfoglalná, a tö1·ök a philiszteusok országára tör
és éhség lesz a philiszteusok országában, mert 6k be lesznek
zárva egy városban, ugy hogy többen halnak meg az éhségben, mintsem amit fölemészt a kard; midőn pedig látni fogják, hogy nem birnak ellenállni a törököknek, átadják nekik
a várost, adót fizetnek a török királynak és szolgálni fogják
őt. Eddig van Róma városának itélete.
XIII. ~Második Adá1· ( Márczius a szök6 évben). l. Ha
mennydörög a holdfogyta előtti napon, különös mennydörgésnek kell lenni, és megsokasodnak az es6k és nagy bőség lesz
mindenben és egészség az emberek között; ellenben veszedelem lesz a juhban, de sz6lő és kender sok lesz.
2. Ha mennydörög a holdfogyta el6tti éjjelen, betegség
lesz az emberek között, de nem halnak bele. Veszedelem lesz
a juhban. A keleti király fia föllázad apja ellen, megöli és
uralkodik helyette.
3. Ha mennydörög a holdfogyta után való napon, akkor
sok lesz a mennydörgés, meg es6 is sok lesz három hónapou
át, vagy tovább. Meg bőséget jelent és sok lesz a gyümölcs.
:\Jeg szembajt jelent, meg az illető helyre nézve vígasságot és
jólétet jelent.
4. Ha mennydörög a holdfogyta után való éjjelen, napról napra sokasodik az es6 és nagy szelek lesznek, tűz támad
a városokban. meg betegséget jelent a gyermekekben. Megsokasodik a gonosz szem az emberben. .A. töröle király láMt
töri, miclőn hemegy a városba, a lábak fejedelmét (?) pedig

há8

ru:

karddal öli meg a tömeg. A török király meghal a K elete11.
ekkor jön a fia és uralkodik helyette. Ennek egész idejében öröm és vígság leszen, kiki szőlőtője és fügefája alatt
fog ülni.
5. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti napon, nagy
vis:r.ontagságok lesznek ama helyen és sok vér fog omlani azon
nyáron a Nyugat országában; sok elsülyedés lesz a hajók ban,
és nagy éhség a Nyugat országában és elszaporodik a vad a
pusztákban.
6. Ha földrengés lesz a holdfogyta előtti éjjelen nagy
gy lilölség lesz a Kelet és Nyugat királyai között, meg dögvész lesz a szamarakban és halál az emberekben, bőség lesz a
Kelet országában. Meg sok gyümölcsöt és selymet jelent.
7. Ha földrengés lesz a holdfogyta után ,való napon, ez
szigoru itéletet jelent, meg sok betegséget. Es nagy bőség
lesz abban az országban, csak Edórn (azaz: a kereszt. Európa)
országában és a philiszteusok országában lesznek nagy viszontagságok, meg iszonyú háborúk és nagy éhség lesznek kiizöttük.
8. Ha földrengés lesz a holdfogyta után való éjjelen.
forradalmak meg tanácskozások, amint a tömeg összetanácskozik az urak ellen, ámde nem fog nekik sikeri.ilni, mert végre
is elesnek, az urak pedig megmaradnak uralmukban, nagyságukban és tiszteletükben. Meg lábak törése, úgy hogy eltörik
Róma királyának lába, és harczolnak egJmás ellen a városban.
9. Ha elsetéttil a hold, nagy viszontagságok lesznek és
háboník a keleti királyok között; egy hatalmas király el is
esik egy nálánál kisebb ember által. Az illető helyen azonban
jó dolgokat és mindenféle gabonát jelent.
10. Ha pedig a nap setétül el, a keleti királyok harczolnak egymással és az, aki közelebb esik. a nyug~~i részl~_ez,
" · fog . E"Y
o hatalmas király megöletik, mert . osszeeskndgyozni
nek ellene a szolgái és megölik és más uralkodik helyette :
ele ézt megtámadják az ellenségek, midőn épen ágyán fekszik,
és megölik kard által.
.. ..
..
,
11. Ha pedig ki.i.lönös módon mennydorog a foldr:~gps
közben, e:r. Góg és Mágóg háborújának és Amálélc hábon1J:tnak
jele akik mindannyian végkép elpusztulnak. Nagy háborúk
les 7:nek Eclóm~an (a.7.az a kercs?.t. római cs:í.sr.:írsághan), JMrt
23*

Ismaél (a töriik) kidlya ü,i r[t beront ~dó mba és hábon(t kezd
Edómmal és megiili {)ket. Ekkor telJesedésL e megy az irás
ami momlYa nm: Hoszúmat töltöm E dó mon népem fzraéJ
által (Ezékiél :XXY, 14); lsten haragja lesz Edómon, Isten
tüze hull le az égből és elégeti Edóm egy részét. A török
kinily nagy hábonlt visel Edóm kirá lyával, úgy hogy sok vér
fog folyni és pedig mind E dómból, és a vér úgy megy ki a
város kapuiból, mint árado l-ó patak. Győznek a törökök és a
város megmaradt részét elégetik tüzben, fogságba viszik feleségeiket és barmukat meg gyermekeiket. Azután pedig sokan
elesnek a törökök köz iil háboníban, még a kiály helyettese
(=
nagyvezír) is elesik a hábon'íban. Ekkor a török király
kiirtja E dóm mar adékát, elfogják Edóm királyát és felakasztják. Nagy zsákmányt hoznak Edómból és nagy fogolysereget
hoznak Edómból, akik pedig megmaradnak a városban, adót
fizetnek az úrnak (a szult<ínnak). Ez elpusztítja a maradványt, elhamvasztja váraikat és képeiket tüzben, sok fogolyt
és sok vagyont visz magával, amire a török király békében
tér haza a vá rosába. - Osak must és olaj díszlik. - Konstantinápoly városában pedig sok vér fog omlani, még pedig
mind a keresztények hadából, akik az utczán hevernek, mint
a kutyák; lesz pedig a megöltek száma .793, mindannyi görög.
Sok lesz a földrengés. I smae1 királya visszatér a városába jó
karban és biztonságban uralkodik az országban, vigan és jó
kedvben, mive1 bosszut állt ellenségein.
12. Ha pedig mennydörgések sokszor ismétlődnek egymás
után Tisritől (októbertő1) Niszánig (áprilisig), egyszer a hónapban vagy többször, akkor ez szigoní. itéletEJt jelent és újfajta
betegségek keletkeznek az emberekben az illető helységben és
éghajlatban; nagy mennydörgés lesz Keleten, a többi éghaj
Jatok alatt pedig nagy viszontagságok.
13. Ha pedig a fiildrengések szaporodn~k meg Niszántól (á.prilistól) Tisriig (októberig), ez végnélküli háborúkat
jelent, vagy egy hónapig havazást, vagy sok esőt, és nyomorúságot az utasoknak, meg sok czi,·ódást az olaszok és a tö?·ölcök
közt szárazon é~> vizen, amikor is sok vér fog folyni, de a
győzelem a törököké lesz úgy szárazon, mint vizen ; hőség
lesz E,qyiptom országában.
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B) Az

l. És ha üstökös lép

üstökösrőL

elő a tavaszi

napfordulat és a nyári
m.tpforclulat közti időben, és földalatti morad hallatszik, tudjad,
hogy azon helyen, ahol lehull, Isten mentsen, baj lesz valamely tájon, vagy Keleten, vagy Nyugaton, vagy Délen, vagy
É szakon. Az azon levő király meghal és más uralkodik helyette.
2. Ha pedig az üstökö~ föllép a nyári napfordulat és
az őszi napfordulat közti időben és moraj hallatszik, ez viszontagságokat és háborúkat jelent ama tájékon. De mustot és olajat
jelent ama tájékon és a gyümölcsfáknak jégtől való letörését.
3. És ha az üstökös föllép az őszi napfordulat és a téli
napfordulat közti id6ben és moraj hallatszik, akkor félelem és
rémület lesz ama tartományban és nagy csapás lesz; továbbá
halált jelent az uraknak és a királynak ama tájékon: ellenségeik kardjától nem menekülnek meg.
4. Ha pedig az üstökös föllép a téli napfordulat és a
tavaszi napfordulat közti időben és moraj hallatszik, tudjad,
hogy bőség lesz a termésben és gyümölcsben, de a tengeren
végnélküli és határtalan viszontagságok lesznek, ügy hogy sok
hajó fog elsülyedni a tengeren és a folyamokon, de a szárazon
is lesznek nagy hábortik - béke Izraélnek.
C)

A szivárványról.

1. Niszán (AtJrilis ). Ha a szivárvány Kelet felől látszik.

a keleti király haragudni fog a helyettesére (nagyvezír-ére), ha
pedig Nyugatról, a mezei vadak elhalnak, de bőség lesz borban; gyapjú és lencse díszlenek.
2. !]jár (Május). Ha a keleti világtáj ról, mint rend csen,
akkor három évig (mi? ... ) lesz; ha pedig Nyugatról, egy
király haracrudni
fog a helyettesére és elveszi minclen
vagyob
..
nát. A pusztában levő vadak elhalnak, és sok eso lesz.
3. Sziván (Június). Ha Kelet felől, nagy nyomorusá.g
jön az országokra, de nagy Mség és sok eső; éhség Pm·zsiában. Ha pedig Nyugaton, búza lesz a Földön.
J. Tarnrnúz (Július). Ha Kelet felől. orszügok fognak
pusztúlni, de aztán csend és béke lesz a Földön; ha '[letlig
Nyugatról, ez jót jelent szegényeknek és szi.ikölködőknek.
5. Ab (Augusztus}. Ha Keletrííl. éhség lesz a világon l-s
pénzsziike; háború Egyiptom királya közütt és Médíct kidlya
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között, n regen azonban békét kötnek; ha pedig :Nyugaton
éhség lesz Médiában luirom évig. E lsznporodnflk a ha%ugttl
besz élők.

G. Ellul (Szeptembet). H a K elet felől, háború Perzsiában
és har czolnak India emberei vel, még pedig az indiaiak gyéi%nek ; ha pedig Nyugaton szer encse a falva kban .
7. Tisri (Október). Ha Kelet felől, nagy bőség Assyriáran és Róma földj én, de halál lesz a világban; ha pedig :Nyugat felől, nagy király támad a világban és szolgák lázadnak
uraik ellen.
8. Chesván (No vembe?'). Ha Kelet felől, csillagokat lehet
látni nappal ; a j el pedig azt j elenti, hogy éhség lesz és halál
három évig; ha pedig Nyugaton, egy király megöli a másikat.
9. Kiszlév ( Deozember). Ha Kelet felől, sok lesz a Mza
és mindenféle vetemény; három hónapig eső lesz és ez betegséget jelent az emberekben; ha pedig Nyugaton, egy hatalmas
király háborút visel, még pedig szerencsésen.
10. Tébet (Januá?·). Ha Kelet felől elfognak egy királyt,
ele megmenekül és megölik azokat, kik őt elfogták volt; a sző
lök díszlenek; ha pedig Nyugaton, olcsó a búza.
ll. Sébet (Febt·uár). Ha Kelet felől, nagy hőség lesz, a
király pedig és országnagyjai a seregeivel háborúba mennek
a Nyugat királyával; ha pedig Nyugaton, díszlik a gyümölcs,
és háború Médiában.
12. Adár (Mározius). Ha Kelet felől, a pusztában sok
az eső, úgy hogy az emberek szerencsések az útjaikon; ha
pedig Nyugaton, sok lesz a víz, meg éhség és nyomon1ság a
pusztákban.

Budapest.
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142. Liba fiin e ohóohem (O;JM) e pats, vi (iin e narr
e küs. (Errare malo cum Platone, quam cum istis vera sentire. Cicero, Tus cul l, 17, 39.)
143. E nan·en zal me ka iingebaut hattz czeigen, ziinszt
z~qt a, ez iz eingefallen. (Épülőfélben levő házat ne mutassunk
a bolondosnak, különben azt állítja, hogy bedü!t.)
144. E narr ken meat· frógen, vi e ohóohem (o;,n) tsiive
gében. ('Cöbbet kérdezhet a bolondos, mint a. mennyire
az okos felelni tud.)
(:1:!11t't1)

145. E nan· slógt mit kaufen drei. (Doronggal neki megy
a bolondos.)
146. Mit e narren macht me de1t vég. (Utat törünk
bolonddal.)
147. Bisz zaoh da ohóchem (C;J:"l) bezint, bezint zach da
narr áeh. (Mig meggondolja az okos. teszi azt a bolond is.)
148. E narr stojszt zaoh cm e stüp. (Osak a korholásnak enged a bolond.)
149. VeaT oziifil lacht, iz ez entvéda a natTiskat, aber
e azeszkat (rm:v). (A sokat nevető vagy bolondos, vagy neveletlen.)
150. E narr iz e gzar (~lJ). (Csapása a bolondos környezetének.)
151. A naTr macht e uaoh (10) nan·en. (Egy bolond
sokat csinál.)
152. Vósz gét miaoh ncwrenbnrg {NüTenbetg) ó? (~Iit
csinálok én 8 órakor Gyöngyösön ?)
153. Czü güt iz halb nan·is. (Félbolond a ~ulságos. jószivli.)
154. Iaoh laohet áeh. ven dn narr mksz mta keret.
(Nevetnék én is, ha a bolondos az enyém nem volna.)

ZSIDÓ KÖZMONDÁ.SOK.

·l"li'?i (Szegénység.)

\Folytatás a 154. laphoz.)

155. Da mohta dalesz (rnS1) kümt niksz fiin gat. (A nyomors1ígos elszegényedés nem isten végzete.)
,
,
156. Dalesz (n1S1) geb masz (O~) ! (A szegenyseget nem
,
lehet megadóztatni.)
15 7. Dalesz (i1lS1) sloJfszt? / (Szegénység alszo P)
158. Fa dalesz
veiszbrojt. (Szegénységbő! kalácsot.)

Bolondos (Narr).
J 40. Narrenspil brauoh raurn. (A bolondos jn téka tulságos nagy területet igényel.)
,
141. Kinda iin narren zógen devórtt. (Gyermek es
bolondos igazat mond.) . '1;11 O'taltt'.:J ,1Nl:J~,, :-TO;;J~ tt'1J'1;l:"! ';J y:n~·~

j,
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Gúny.

I!í9. Dalesz (i11.,'1) 1111 .IJl~ive (mNJ) tüt ka qütsz. (S/.C'"én .
tiégbcu büszkének lenni nem pmktikul:l.). ( SN1 1,1!t'.:! ,1 S.:~j

t\,,:...,

.m·~;:,S ~~~.rn)

160. Dalesz t'erékam hojsiónó l (.Nj .1l/'!t'l,, cp'"'l n1S'1)
161. Ojzer dalim (o•S, '1!1.).') ojzer hat den dalesz, hoi.J'sió . 1
E k·e·t tc'l'eze t a posztrofálása, finom czélzása a czifra ny no.
01110
ruságra.
•
.. _162 . .~ea za.ch fómemt, af dea velt den dalesz

(m':> 1)

czuhoben, un af jene velt slek czübekiitnen, hat niksz eincz .. _
u
.
bzs~e~z
.. ~'mcs veszíteni valója annak, a ki nem törődik az

c·v·

e VJ]agJ nyomorral. valamint a tülvilági kárhoztatással.)
Zsidó.

163. E jéda jid eszt e chazarl ('1'!M) auf. (A. sziO'on
1
étkezési tönények kö l'etkeztében alig van zsidó a k' ".
t. d . b ,
.
.
'
I vagy
eve es ől, vagy pillanatnyi könnyelmüségnél fogva ebbeli
~arancsot meg ne szegné, ugy hogy bátran lehet állítani.
Eletén keres~tül minden. zsidó egy malaczuyit költ el.)
.
.• 164. Vt esz zach Jidelt, ezoj hisztelt esz zach. (Akár
zs1do, akár ~eres~tény, egy huron pengenek azok.). (Vallástalan az egyik, hitetlen a másik.)
165. Vi e zoj vasz jene jidene, daz iach rachele (n':>n~)
hasz? (Hon~.an tudja a~ a zsidóasszon y, mi az én nevem?)
16 6. Kumt ausz, m e früma jid [ = an arma mó} an
erev sabesz (l1.:1W ;:,~.!.').

. 16!. E jidese szimche (.1n~itJ) darf niksz fa fül zei.
(Su·va VIgad a zsidó; ha magyar is.)
. 168. Alle jiden haben á szechl (':>;:,it!). (Egyformán, egyarant gondolkoznak a zsidók mind.)
169. Jéda jid eszt kügl. (Minden zsidónak van magához
való esze.)
.
17 0. Vea an jidesen gat vil brachen l (A ki a zsidó
1stent tagadja: azaz vedlik.)
171. Dreimól iz jiden geracht. (Háromszor a zsidó igazság.)
17 2. Czva fastelte get ez = czvamól ín jór fastelt me

zach :. Purin~. (0''110). de jiden fa gojem, (o•u), jomkiper (,10-' 01')
de goJem fa jtden. (EvPnte kéts7.er öltPnek maszkát: Purimkor
a ~sidó, nem 7.sidónak; jomkipurkor a J1itctlen, igaz hitün ck.)

17:1. !Jlit P júlen iz nn !J lit in sül czli.r;én. (A zsülóml
c·;;ak jó a templomba menni.)
17 4. Pn1'im (0'~10), peszacl~ (no~), ba1wh. (Ha a szegény
cmbemél a farsang, valamint a lmsvét után »lebetegedés «
várandó, egymásutáni 3 rémkiadás, rá nézve kétségbeejtő. Ez
a rendkivüli csapások netovábbja.)
17 5. Slep mach, ach gé ,r;ean. (Borcsa, nem panaszkodo!.
hanem dicsekszel.)
176. Ea slojft, ün zeine n:óchem (O'rn~) gén. (Nyugszik
babérj ain.)
177. De kinda ge1·óten de mütasz brida nuach. (o·;:l .:!1"'
.ON:-1 •nN •-:nN o•;:,S1.1). (A gyermekek rendesen az anya fivéreire
hasonlítanak.)
178. Da gesmiczta fa?·cht zach fa de riit. (A megYesszőz
tetett fél a vesszőtől.). (Cui dolet, meminit. Cicero, p. Murena
XX. 42.) (»Das gebrannte Kirrel fúrchtet das Feuer. «)
179. Ach bét dach rnehile (n':>W"). biz nuach nile (nS·~·j).
(Felebarátunk iránt elkövetett bííneinket jomkipur csak akkor
engeszteli ki, ha a megbántott előbb megbocsátott m~r. Azért
sokan tévesen csak a záróima utánig békülnek ki. Álszenteskedés, mert ezután megint folyik a régi harcz.)
180. Vii da kap zal ligen, irugen am de fisz. (á.z ember
nem kerüli ki sorsát.)
181. Fün e smóle lincz bekiimt me ka braten ars = i11i!'l.
(Szüken mért eledeltől nem igen hizhatni.)
182. Vea de kiimt niksz cziima, clea kiimt niksz cziima.
(A ki nem tart velem, nem is tartozik hozzám.)
183. Fiin vász dez harcz fül iz, gét da münd ibe1·.
(A mi keblünket dagasztja, a szánk elárulja.)
184. Vea e szach (iü) ela brauchen ken, ken niksz fil
evek geoen. {A ki maga is sokat kiilt, nem ajándékozhat sokat.)
185. Habcz mach niksz ezoj gean, habcz mach liber lang
gean l (Inkább sokáig, mint nagyon szeressetek !) Jlinden zsidó
hivatalnok pószekje.
l 86. Niku á?'gasz, av ü ven czva ye,·acht zen. (N eh éz
az ítélet, a hol mind a kettőnek igaza van.)
187. Vfi czva ligrn af a kisen, zal zcwh ka dritta misen.
(~e :tV<itkozzék a harmadik, a hol kettő egy vú nk oson fek:>zik. )

FULI\f,C)I~L.

FOLKLORE.

188. Kr.izrebele (koezambbi). ( \

gomolyü «-t a jaL"g
- ct.rargd = törpécskének nevezi.)
ou
l S~l. E i:iikara (~,;;~~;) münd red fün hm·czen
,qriinil.
(~zi1e mélyéhéíl bes;é] az ittas.)
190 . .dmól iz kmnól. (Egyszer az semmi.)
191. Yarf dei brojt afn vaszer, geniszenz deine lcinda.
k;ize1

(-1;:-;::-:,., '"'':' .:!1"'.: ·~ ,o·~:"l ~v j·':M~ nS~·)

192. Fen da oMchem (o::Jrr) félt, félt a ,qrab. (ND'1n o ;:,S
1
. N~""'t:·~t:')
193. ~úsz ám niksz cziikwrnt, i~ révaclt (lil"1). (Tiszta
haszon, a nut nem szenveclünk. Mert ,,~,. s~vs O"!N)

194. Vat dez tuaelz ,r;ilten.. (A jargon posztót »tuach«nak, mit cselekstem? vóz tuach? monclja. Kényszerhelyzetben
nem tart a német költővel: »W as thun? spricht Zeus «, hanem
a »tuach gilt«,)
195. J..lfiach sb·óf niksz, az rnia vat nilcsz. (Engem ne
fedcljé1, mert nem használ.)
196. Alt var1·en iz mcht, aba jung zal me dabei bZeiben-'
(::\IegYénülni az csak járja, de teljes ifjuságunkban maradjunk.)
19í. Alle iinzéli,qe vciba zen ün de kinpet (Kindbett)
zélig. (Sok nő csak a gyermekágyban jó gazdasszony.)
198. Alle ün,r;eczichte mamesz viZlen .r;eczichte kinda
ltóben. (Minden mű,·eJetlen anya jól nevelt gyermekeket kiván.)
199. Ze bildt zaeh ei, ze bilclt zach cmsz. (A kis pénzmagra szert tett falusi zsidó is már mindenekelőtt zongorára
taníttatja leányát, elhitetvén, hogy ez már müveltség.
200. Ven ma le'bt, eleót me fil. (Ha sokáig élünk, sokat
érünk el.)
201. E jéclen iz aufe1·légt e ojser (itt'l))) czii várn, nat

e jéda erlébtsz niksz. (Minclenki meggazdagodhatik, ha eléri.)
202. De ganeze velt, á stót. (Az egész világ egy város.)
203. Klá ün kek, slágt grojsze e vele. (Kicsi a bors,
de erős.)
204. dne gelcl ka chaszene (.,;:nn). (Pénz nélkül nincs

Mzass~íg.).

(If money go bef01·e, ali ways do li e open l
Shakespeare, »\Vindsori vig nők« 2. 2.)
205. Százrie (V''1Tn) iin meczójre (Vi1:l;") gét beizamen.
(Pares cum parilms facillime congregantur. Cicero, C[tto rriajor
III. 7. Miml a két szakasz fekélyekről szól.)

20fi. Aner iz brojgez lm-~), ün da andere get niksz
rlrauf. (Az egyik haragszik és a másik nem törődik vele.)

207 . Czólen vat ecz, iin gilten van mia-' (Szegény, de
arrogans hi tk. tagok ész- és szójárása.). ( » Fúradjon más, én
majd eszem.« Vörösmarth y, 1\lachírhangok.)
208. Vósz me züacht, clósz gefiint me. (A mit keresünk,
azt találunk.)
209. Fiin nemen vat me nilesz ar·bm. (Az ajándékok
elfogadásától nem szegényednek meg.)
210. Ven da strik am beszten cziet, reiszt a ón. (Mikor
legjobban feszít a kötél, elszakad.)

211. Gatt laszt pefrian nuach de kláda. (A milyen a
ruházat, olyan az idéíjárás.)
212. Dez pónem (o•;:::l) fakaft elen óars.
213. Cziin e ha~tz bauen bmuch me kláne stána áeh.
(Kis kövek is kellenek egy ház építéséhez.). (.o•;1~,, ~ON~ 1::.:
;,;c

ttJN.,S

rrn•rr)
214. Bein e mispet (~orPr") hert me czva czii. (Az ítélet-

hozatalnál mind a két félt hallgatják meg.)
215. De beszte écze (:-t:JV), vósz me zach ela get. (A leg·
jobb tanács, a mit az ember maga mngának ad.)
216. Vea da smiis:=t fün taolllesz (n•S::J,.,), versrniiszt
den tachlesz. A boldog emlékii. Ullman, váczi főrabbi, szokta
mondani, ha a jesivában sokáig szoktak tanakodni az iskolaév
kezdetén a fölött, mi volna »czélszerü« tanulni. (~Genug der
'W orte, lass t uns endlich Thaten seh en l«)
217. Vea de vánt, iz iingeracht. (A ki sir, annak ninc~
igaza.)
218. Aner tüt vósz a vász, iin ána vász vósz rr tiit.
(Az egyik tudja, hogy mit cselekszik; a másik megint azt
cselekszi, a mit tud.)
219. Mit »ven« (tót) treibt me e hünd emusz.
220. Hat mez nilesz ii,n kap, rnüz mez hóben in de /isz.
(Ha nincs a fejben, kell lenni a lábban.)
221. V éh dén hauz, vósz ünevendig brent l (J aj a húznak,
a mely beli.ilréíl ég!)
222. Fmjnd hab ach of e lojt, .meiden ze zach r h-ijP
(:-t~""'P) afn ezenten !

t·OLI<J ,OHF.

f0LKL011JC.

22:~. J.fei tate iz ka ojser ("~t!'i~') ,r; evézen. ("t
.n. Yán1 ~eiU
volt lwtökriis gazda.)
2:!4. Z üdel dez /lds. ün fresz elá l (l\Iaszatold rt 7
.
és za báld maga d !). (A. ki. rokonmnak
becsületébE>n gázol rn Htst
va llJa
· anna I,: kar
· a't).
' aga

225. Get mez ni~sz j ánko.u (:.,,v•), get mez észav
(H n nem adunk a baratnak, adJuk az ellenségnek.)
22 6. Vii me zach ka cht, ezoj eszt me.

ugy kell ennünk.)

(nt~v).

(A hogyan főzünk

'

227. Vü me zach bett, ezoj ligt me. (A wilyen ügyat
Yetünk. ~lyanba kell fekiidnünk.). (Ut sementem feceris, ita
metes. Cicero, de oratore II. 65., 261.)
228. N at· iin e krank bet zal me z•tch n iksz erei legen 1
(Csak egészségtelen ágyba ne feküdjünk!)

229. E soó (·,~·~·) fa sabesz (l'1:.ttJ) iz e ganeze voch.
(Egy ónhal is szombat előtt megáldhat isten egy egész hétre'
>aló~ al ; vagy: szombat előtti órn, felér egy egész héttel.)
230. E zoj lang me leőt, darf me niksz réden, ün ven
me gesta1·bn. ken me niksz réden. (:\.fig élünk, nem szabad,
holtunk után pedig nem lehet bes:>.élnünk.)

231. Zeit dez stco·ben iz attfgekümen, iz me dez leüen
nit úcher. (Mortem effuger e nemo potest. Cicero, Phil. VIII. 10.)
232. E zoj lán,q güf (~U) ün nesóme (:"l~ltl;) beizamen iz,
zal me de hoffn un.q nilesz aufgeben. (l\Iig test és lélek együtt
\'an, a remény ne hagyjon el!)
283. B ei ka1pen müz me bei iecziesz nesóme (m-'ttJ; nN•::t•)
zei. (Pontyut csak elevenot kell venni.)
234. Nuach dén ajrach (n"llN) gerót de kiigel. (A jó
sütemény a vendég érdeme.)

235. Vü gat e czár;a erausz stelct, iz e vadszhattz.
S;,, 1\f.
15, 21.) .

o:~ c~~

v.

236. A stinkt nilesz a smekt nilcsz. (Sem fehér, sem
fekete.)

237. Ven me e make
(Xe titkoljuk el a csapást!)

(.,:J~) hat, zal me ze frei trógen.

238. Gor nilesz hab ach gehat, iim altern bin ach gekiimen.
(Semmim sem volt és mindenem odaveszett.)
2:39. E ríden hat P óda fi'in svea. (A v() n apó'l:íra vall.)
240. Kitzel dach ela, lach ela.

24 1. Alle orme 1eit haben güte hamm. (Szegény elUlJernek JÓ a szive.)

..
..
.. ..
,
242. Fastünken e fis 1m slelc daczze (Bnzhoclt hal es

ver és is.)
( ·
b·
243. E jéd.e trümpét hat P (f,ndere tralt. .Jlmden trom Itának más a sallangja.)
.
.
.
.
244. Überal iz güt e hilf, na be~ de s~sszel ntksz. OHmdenLitt jól esik a segítség 1 csak a tálnál ~em.)
245. Alle mesiimodem (C',r"lttJ~) gezogt l
246. Ima besza, nima arga l (Mindig jobban, csak nem
rosszabb.)
(A k. 1 t k 't
247. Ver de trógt cziima, deT trógt fün mrr.
I p e y ·a
hoz az pletykát visz is.)
.
' 248. Parsasz smini (':'~t!· ntt.~•;:)) kümen de svalben. (11i~wr
a.. fecskek.J
· "
ol vassa'I{ a ~ mi.ni· heti. szakaszt' rendesen visszatérnek (O
249. Ven de chaszidem (:"l,'Oii) mzen, nfgent.
szi esore
jár az idő, ha a gólyák vándorolnak.)
.
.
250.) Ven gat am den szeohel (S:Jtt•) nemen ml,. nemt r~
am daz veib. (A kit Isten eszétől meg akar fosztam, eh·eszt
a hitvest.)
251. E lügna müz e g~iten zikoren (p·:;) lzoben. (~Ien
dacem memorem esse oportet. Quintilian, IV. 2., 21.). (Il faut
bonne mémoire, apres qu'on a menti. Corneille. LeMenteur 4. 5.)
(J ó emlékezőtehetséggel birjon a hazug.)
..
252. Me müsz zach st?·eken nuaclt de deken. (l\Ietm se
quemque suo modulo ac pede veru~ est. Ho:·az, _Epist. J., 7., 98.)
(Az ember nyujtózkodjék, a meddig takaraJa er.)
.
253. MP miisz dez ajzen smiden. e::oj láng ez ·ua1·m 1~.
(Matura dum libido manet. Terenz. Phormio IV. 5.). (Aclthg
üsslik a vasat, a mig meleg.)
254. Hja 1 lemán jirbe (1:.~• j~·~S) iz emól veit fil n emesz
(n~~)! (Messze esik az igazságtól, mint Makó .T eruzs:Herntől.J
2 55. Vii det iintaléinda bócha (·1n:.), dea af prezsbo1·g
(Pozsony) kümt mit »Nist«, iin e h~rn tiit ~.~i.~ ».~.,.~lc~z<.
(Szójátékos közmondás, mely a »semm1 «-1~ek kulonbozo Ja~
aonán - Alföldön: nist; Pozsonyban: mksz - alapul es
hazánk nyelvén annyit jelent, mint: »Eben gubút cserélt. ")
(.Jean s'en alla conune il étnit venu. htfontaine sirkiil'ének
felinísa.)

:z.

il 61)

~'01.1\LOJn:.

256. ~es.:al~chti lrwz·oJni ki ~·alJ hii. (. ~~."! :l'i ':l 'j~))', 'l"li"!So
1
(Gat !al nlla metne neveresz 111aJchel [Sm~ M 1:l))] z · . )
. . .
-et, voz f,
rdf doz 72'!). (Isten bocsássa meg bűneimet milyen . bb·
a
T

•

•

'

la

T tolso hármat Komarom megyében hallottam.
25 í. Genast. gekosd, ltaszt 11iksz gegeszen. (Oacat

l 0;(')

··

t · t
nr
um non
es p1c um. " eber, Dernocrítus YI. 70.). (K óst olás nem
•
258. Fa devó1·et iz me brofqez (l~~":l). (Obsequium e:es.)
·t
d'
·
amlCos
ven. as o utm pant. Terenz , Andria I . l ., 4 1)
. . M on d meg'
az Igazat, betörik a fejed!)
259. D reimol geczo}n iz arnol óqebrent (Three .
,
· ,
·
remaves
m·e as bad as a fire . FrankJin B enj. : »Ut a gazda o·sá h
)
.
.
J
o g OZ « ,
(Haromszon mrczolkodás annyi, mint egyszer Jeégni.)
·

260. Da rak iz ma nóth, dez lternt iz rna n éta (T ·
.
Jl'
·
UniCa
1 .
prop1or. pa 10. Plautus, 'l nnummus V . 2.). (Közelebb testemhez az m g a kabátnál.)

Ó-Buda.
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IRODALOM.
ZSIDÓ ENOYOLOP.ÁDIA .
Az amerikai »Jewish Encyclopedia », melynek létesülése
fázisairól és első kötetén ek megj elenéséről az egyes alkalmakkor hirt adtunk, oly fényes kiállitásu és oly gonddal van szerkesztve, hogy az érdeklődő közönséget és a könyv- barátokat
általában valósággal elragadja. Papirosa, nyomása és illustratiói igazi diszmunkává avatják, nem is ismerünk tuclom:inyos lexikont, mely e tekintetben vele versenyezhetne.
Tartalmáról szintén alig lehet ttilzott dicséret et mondani. A zsidóságra vonatkozó ismeretek oly gazdag tárháza..
hogy gazdagabbat remélni sem lehetett. A zsidóság tudománya három főcsoportba van összefoglalva: I . Történet , életrajz és sociológia; II. Irodalom; III. Theológia és Filozófia.
Hogy mennyire kimerit6en ismerteti az Eneyc!. ezeket a {6csoportokat, mutatja _az, hogy I. 13, II. 12 és III. 8 alcsoportra oszlile Alig van a zsidósággal összefüggő kérdés, melyről ebben a tbesam·usban nem található fehilágositás. A
czikkek túlnyomó r észét első r angu szakemberek írták, kik
abban a tudom ányágban, melyhez az általuk feldolgozott czikkek tartoznak, elismert tekintélyek.
A legtöbb munkatárs Európából került ki, de tekintélyes
számban vannak amerikaiak is, és örömmel konstatáljuk, hogy
ez utóbbiak is derekasan kitettek magukért és meghazudtolták azt a kicsinylő véleményt, melyet Európában tudományos
képességeikről táplálnak
Atlapozván a 683 lapra terjedő kéthasábos nagy 8-o
kötetet, nem jutott eszünkbe egy czikk sem, melynek felvétéle
kivánatos lenne és hiányoznék, ellenben sok czikket híttunk.
mely kellemesen lepett meg bennünket. Különösen gazclag a
theológin, ami annál megle}Jőhb, mert a zsidó theológin nincs

ZSIDÓ E;s"GYCLOP,\.DJA.

oly rendszeresen és oly gazdagon feldolgozva, mint más felekezetek theológiája. Az Encycl. az első mű, ahol az összes
kérdések tárgyalva lesznek. A lcgtöbbön meglátszik Kohler lr.
szakavatott keze. A zsidó folklorc, ez a fiatal tudomány, szintén hií gondozásban részesül.
A czikkek rendszerint megfelelnek czéljaiknak: minden
alaposság mellett népsi;erüek, rövidek és tömöttek Az előadás
egyszerü és világos. Az olvashatóság rovására megy azonban
a sok zárjel, melyekben egy-egy mondathoz az eredeti forrás
oJa j egyeztetik. Igy vannak megirva a Pauly-Wissowa a klaszszikus 6-korra vonatkozó Real-Encycl. és jórészt a német
Protest. R. E. czikkei. Ezt a módot nem tartjuk helyesnek és
nézetünk szerint ezeket a.. munkatársakat jövőben figyelmeztetni kellene, hogy a zsidó Ene. nem tisztán tudósok számára
készül. Ép igy nem helyeselhető, hogy némely czikk a szerző
uj ötletét is nyujtja. Uj kutatások természetesen nem zárhatók ki. sőt kivánatosak, de csak abban az esetben, ha nem
merész föltevések. Szerencsére ezek a kifogások aránylag csekély számu czikkre illenek és az egész mű képét nem változtatják meg. Némely czikk a kelleténél többet nyujt, ami a mű
terjedelmét szükség nélkül nagyobbitja. Ez még megjárja,
hiba azonban az, hogy némelykor az egész thémáról adandó
kép helyett csak részleteket találunk. Ez az aránytalanság
azonban minden lexikonnál megvan, amelyen több száz tudós
dolgozik.
Az első kötet I>Apocalyptic Literature«-ig terjed, tehát
az A betüt sem meriti ki. Minthogy az A betü a legtöbb
czikket tartalmazza, nem kell attól tartani, hogy a többi betü
szintén ennyi tért fog követelni. Mindamellett bizonyos, hogy
a tervbe vett 12 kötet nem lesz elegendő az egész anyag felölelésére. Még akkor sem, ha fenti észrevételeink figyelembevételével némely munkatárs kezére kis féket alkalmaznak.
Egy-két kötettel több azonban nem fog ártani és a művet
nem fogja túlságosan megdrágitani. A mű terjedelmének kérdése mindenesetre óvatos meggondolást igényel, mert a sikeres befejezés jórészt ettől függ oly mlinél, mely a zsidó irodalomban eddig példátlan nagy összeg befektetését igényli.
Bajos volna egyes czikkeket kiemelni, pedig sok van, a
melyek először az előttünk fekvő müben dolgoztattak fel. Fe-

lette érdekes pl. Gaster M. ismertetése a héber ny~lvü alche. - 'l ( .L:LAlchemy·hl Buttenwieseré .a zsidó
apocalypt1kus irodanBaro
,
'k
·ól N agyszabásnak az »Amen ca« es az ~ Amsterdam cz1 l
Oilll •
'l .a k_arai.t a
kek
és igen sikerült Harkavyé Anan ben D avi'dro,
szekta alapítójáróL Mindenkinek persze más-más tetszik es csak
találomra nevezzük meg ezeket.
.
,
A 1'1"1'1'"
.. ~., ~'s 1'11.,1'
Végül néhány megJegyzes.
' "~ ,,"''
~ 1 .'lt'Nterminusokhoz (Abbreviation 39 b lent) utalok merueg~z~sm~:ue
M.- Z s. Sz.,. XII. (1895) 572. 41 a lent MJ=l'll~l:ll/'1 Cll ~ N .r"J,
rendesen a lj betüt c•pc1~-ra oldják fel. Mindenesetre helyebb ha többesszámra l:i'tt'l,~ oldjuk fel. Abracadabnt
se
(83 'a) utalok »Az ó-zsidó bűvészetre«-re, magyar k'1ad'as 126 ,
német 142 s köv. ll. - A nagyidai zsidó zsinathoz (Ageda
232 a) lásd Kelen l\1.-Zs. Sz. VIII. (1891) 177-186. A talmudi adatokhoz a négyzetes betükről (Alphabet 445 b),
v. ö. Tanulmányok a bibliai bevezetés köréb~.! II: szaka~z Ó-Budáról nagy czikket olvasunk J. K. alrurással, kiről a~
írói jelek listája azt mondja: Julius Klein, elht~nyt pozsony~
förabbi. Bizonyára Davicl Gyula a szerző. Klein Gy. ó-budai
főrabbi régebben halt meg.
A zsidó encyclopadia kiadására keresztény czég (Funk
& Wagnalls, New- York, 30. Lafayette Place) vállalkozott és
oly összegeket fektetett belé, a milyenek zsidó irodalmi váJlalatoknál eddig a legmerészebb álmokban sem szerepeitek
Az angol nyelvü zsidóság, alig másfél millió lélek, nagy lelkRsedést tanusított, midőn 7000 példányt irt alá. A mü létesülése tényleg elsőrangu zsidó érdek és a legmelegebben ajánljuk a szakköröknek és gazdag hitrokouainknak, kik benne tartalmas és tanulságos díszművet nyernek.
~fiután e czikk már ki volt szedve, egy angol fiizetet
kaptunk, melynek első közleménye egy prédikáczió a z";idó
Encyclopiidiáról. Dr. Silvermann I., az amerikai rabbiegyl'sület elnöke, ebben a gondolatokban gazdag beszédben gyönyiirüen fejtegeti hallgatóinak a szóban forgó mű nagy jelentő
ségát n. zsidót><Íg szempontjábóL Példtí.ját számos rabbi követte,
sőt Európában is aka.dtak követőik. Az angol birodalom
főrahbija, Dr. Acller H., szintén a szászékről üJ,·iizölte :1
miivet <'s, ug) ngyunk értesülve: hogy Zadok Kalm, Prnnczianrszág főrahhija, követni készül angol karbil·sa példti,i .t t. A
~l.a.oun-Zsmó SzEMLE, 1901. IV, :FüzET.
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zsidó tudomtinynak a f('lckczet hamupíp<'íkéjének, ez: az általános felkarolása m:ir mag:í.han vé,·c egy tett. Az em lített fiiz et
még kilencz neves amerikai rahhi lrvelét közli a .T. E. trLrgyáb:m. Az n.merikaiak tudnak lelkesedni és cselekedni.
Budapest.
Dn. BLAU LAJos.
GRCNB.A.U.M l\1. ÖSSZEGYÜ.JTÖTT DOLGOZATAL
(Gn1nbaum, Max , Gesammelte Aufsatze zur Sprach- und Sagenkunde. Kiadta F. Pcrlrs Rcrliu, S. Calvary & Co. kiarlása, 1901.)

E~-ry szerény, de nagy tLrdósnak összegyüjtött munkálatait
tartalmazza e díszesen kiállitott 600 oldalra terjedő kötet.
Grüubaum Seligenstadt-ban (Hessen) született 1817 jul. 15-én,
és miután Bonn-ban és Giessen-ben elvégezte az egyetemet, a
mostoha viszonyok arra kényszerítették, hogy házitanitónak
szegődjék el majd Bécsbe, majd Triestbe, majd egy kis magyarországi városba (jó volna tudni, hova), megfordult Amsterdamban. Londonban és New- Yorkban, és csak 1870- ben telepedett
meg Münchenben, a hol mindhalálig megmaradt, 1898. decz. 11-ig,
Ez adatokat az előszóból vesszük ki, melyet a munka
gondos kiadója, Perles Felix, jelenleg rabbi és hitoktató Königsbergben, irt meg, az elhunyt tudós és a tárgy iránt való nagy
szeretetből. .A. nagyhiTü magyar származásu müncheni rabbinak,
Istenben boldogult Perles Józsefnek e tudománykedvelő fia.
ezzel a kiadással is gyarapította irodalmi érdemeit és hálára
kötelezte vele a zsidó tudományt. .A. kiadásban segitségére volt
neki dr. Lőw Immánuel szegedi rabbi, akinek nagy tudása
és gondossága e köteten is meglátszik. Grünbaum összegyüjtött
munkálataihoz tehát magyar szempontból is sok közünk van.
E hazai vonatkozások egyik részleteképen közlöm a:>:t az
egyetlen levelet, melyet az elhunyt tudóstól birok. 80 éves
évfordulója alkalmából üdvözöltem és felkértem, hogy a rabbinikus irodalomban előforduló görög-latin szavak szótárához
adná a német-zsidó zsargonban előforduló latin szavak jegyzékét. Válasza, kuszált betükkcl, dátum nélkül, igy hangzott:
Miinchen, Schleissheimer-Strasse 40.

Sehr geehrter· Herr Doctor l
Zun~ichst mcinen herzlichsten Dank für Ihren Gliir.kwunsch. \Vas eli<' lat. gr. Frem<lenwö;rter im .füdisch-Deut-

s!'hen betrífft, so sind clerc11 meiner Ansicht nach nur weni.~e
und Sic u. Dr. Lőw werden wohl auch nicht viel finden. Ich
habe nach Empfang Ihres Bríefes meine jüdisch-deutschen
Schriften und noch einige jüdisch-deutschc Bücher gelesen
und elabei folgendes gefundcn:
01·1p'~N , o !::'•t!'!::N, ;•bp':.
jl~~.,. und noch einige. l\[ein Jeidender Zustand, zu elem
sie h vor Kurzem N eues gesellte, i::;t VeranJassung zur spüteu
.A.nkunft dieser Zeilen. Bitte deshalb um Entschuldigung.
Mit vorzüglicher Hochachtung

b,.,,,,

Ergebenst M. Grünbawn.
Grlinbaumnak teríedelemre és tartalomra néz-,e legfontosabb műve a zsidó-német zsargon Ohrestomathiája (JüdischDeutsche Ohrestomathie, Leipzig 1882). Jellemző a zsidó irodalom állapotára, hogy e miínek második kötete nem jelenhetett
meg nyomtatásban és mai napig is kéziratban heYer. Az, hogy
a jelen kötet megjelenhetett, annak az érdekes körülménynek
köszönhető, hogy L. Bamberger, a ki egészen más téren, a
politika terén, szerzett magának érdemeket, a tudós iránti
barátságból és tiszteletből bizonyos összeget testált Grünbaum
müveinek kiadásához, malynek költségeihez még egy kere::;kedelmi tanácsos és a müncheni hitközség is hozzáj;írultak.
.A. többit megtette földijének, Perlesnek, kegyelete és buzgóstiga.
.A. kötetben foglalt állitásokról és tudományos kutat:ísokról nem m-:m dhatunk véleményt, mert mínd e dolgok már
azelőtt megjelentek volt nyomtatásban és most csak az összegyüjtésük teszi ki az ujdonságot. A_ kiadó pontosan beszámol
arról az eljání.sról, melyet Griínbaum elszórt dolgozatainak
kiachí.sánál követett. Az anyag kiválasztás~ínál bizonyára az
egység szempontja Yezérelte, a minthogy a folvett dolgozatok
mind a »Sprach- und Sagenkunde« fogalma alá tartoznak.
Griinbaum maga is egyik legujabb müvét e czim alatt adta
közre: N eu e Beitriige zur semitischen Sagenkunde. Leide n
1893. Nem tudom, szándékos-e vagy véletlen, hogy a jelen
kötetben összefoglalt dolgozatok miml olyanok, melyek koriihban a német keleti társaság folyóirabiban (ZDMG) jelentek
meg; a mai világban, a midőn a szegényebb író kénytelen a
legkülönbözőbb folyóiratokat dolgozataival felkeresni, lll'm is
nevcv.hcW els:>:órtságnak, hogy ha, mint n .il'len e~etbeu, a ]pgtiihb
:.!4*
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dolgozat egy folyóiratban jrlcnt meg. ós ig) tahín helyesebb
lett volna, ha a kiadó csakugyan Griinbaumnak elsz6rt dolgozatait a:wz ;t más folyóiratoklwn levőht is összegyüj töttc
Yolna, legahibh annyiban, ~ mennyiben a nyelvészethez és a
mond:nil:íghoz tartoznak. Es ezzel kapcsolatban nem átallom
még azt a kérdést is felvPtni, vajjon nem lett volna-e helyesebb
Grünbaum még részben kiadatlan Chrestomathiáját a vihígnak
hozzáférhetővé tenni? Mert bármily hasznos dolog is, hogy egy
kötetben egyesitYék a szerzőnek egy pár dolgozatai, ezeket
utóvégre anélkül is felkereshette volna az, a ki velök foglalkozni akar, mig a kézira,ti munka ugyancsak soká várhat a
megváltójára. Az eljárást csak az menti, hogy a szerz() maga
inkább dolgozatainak összefoglalását kivánta.
Perlesnek kiadói munkássága még abból is áll, hocry
némel) helyen - igen ritka esetben - rekeszek között ráut:l
nllamely kérdéses pontnak helyesebb felfogására. Az ilyesmi
igen kén}es vállalkozás és mindig kihívja a bírálatot. Logikusan
ebből az következik, hogy egyébként, ahol a kiadónak nincs
~egjegyezni valója, minden rendben van; ám lehetséges-e, hogy
1lyen vaskos kötetben ne legyenek olyan állítások, melyeket
azóta kiszorított a helyesebb felfogás? V együk p. o. azt, hogy
Grünbaum szerint i111ii (Targ. j. Lev. 16, 10) valamely Dudael
nevü daemont jelent (72. l.), holott ennek ellentmond már az,
hogy a kitétel 'ii ii'~ (recte
rés-sei), ami a Herodion nevü
kastélyt jelenti; ez csak nyilvánvaló tévedés és Perles nem
glossálja!

,,,-n

A kötetnek jó harmadát a »Schem hammephorasch• czimü
értekezés teszi ki (238-434. l.), s6t Grünbaum. akinek egyik
Itibája a rendszertelenség és a roppant kiterj~désii tudással
együttjáró azon szakas, hogy ugyanazon egy értekezésben a
legkülönbözőbb dolgokról beszél (L Perles előszavát), Griinbaum
mondom, már az első értekezésben is (190. l.) kimondja és
roppant tudással bizonyítja, hogy a w-~~:'1 ow = der geheimc
verborgene, nicht auszusprcchende Name (240. l.). Grünbaum
csak csavaros, tekervényes nyelvészeti fejtegetések utján jutott
el e magyarázatálwz, és nézetem szerint, ha egyáltalában, itt
lett volna a kiadónak kötelessége megjegyezni, hogy az egész
épület, melynek hibás az alapja, halomra dől és jobb, ha az
fJlvasö nem vesz róla tudomást. Lé5w Immánuelnek roppant

111 egtartóztatásába
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kerülhetett, hogy oda nem bigygyesztette
atyjfinak, Lé5w Lipótnak, józan gondolkodás mellett egyetlen
helyes magyarázatát: w-!:)~:'1 Olt' : der (im jerusalemischen Tempel) ausgesprochene Name; jegyzetben: Diese einzig richtige
Erklilrung hat schon K asseJ (olv. Cassel) Kus. 78 Anm. 1 (Gesammelte Schriften I, 197). Hasonló magyarázatot ad Geiger
is (Urschrift 264. l). A Grünbaum-féle magyarázattal már
Blau L. is rövidesen végzett: »Es dürfte . . . am allenvenigsten
den »verborgenen« (Grünbaum) N amen bezeichuen« (Das altjiid.
Zauberwesen p. 125). Perles tehát, ha helyreigazitani akart
volna, választhatott volna bőveu a régibb és ujabb tekintélyek
között.
Ahoz, amit Grünbaum (17 5. l.) érint, hogy a praeteritum
a jelenben való létezés tagadására is szolgál (fum·unt. non
sunt), adaiékul szalgálhatna a magyar szólásmód: régen volt,
tán igaz sem volt. Magyar szempontból kiemelem Grünbaum
magyar szómagyarázatait: xoÚQ{ia (magyar betükkel is irhatnám)
281. l., szombat 292. ·J. és haramíja 375. l. Ezek a szavak csak
halvány fogalmat nyujtanak arról a gazdagságról, melyet Grün·
ba um mű vei tartalmaznak.
Kiválóan gazdag és egyszer kivételesen stílus tekintetében
is szabatos a részegségről való értekezés (Die verschiedenen
Stufen der Trunkenheit in der Sage dargestellt 435 - 441. l.).
Ki lehet egésziteni a bolgár mond<íval: l>:Midőn Xoé H szőWt
felfedezte, levágott egy venyigét és elültette azt, de nem vizzel,
hanem vérrel öntözte. A vér pedig a báránytól, az oroszlántól
és a disznótól származott. Miután megöntözte, ekképen meg·
áldá: »ki bort iszik, legyen vidám, mint a bárány, ki többet
iszik belőle, legyen borzasztó Ms, mint az oroszlán ; ki mér~
téken felül iszik, az bukjon el és legyen olyan, mint a disznó «
(Strauss, Bolgár Néphit, 72. l.). Ez a legenda, melyben nem
négy, hanem három állat szerepel, hasonlit ahoz a versióhoz,
melyet Grünbaum (437. 1.) aMidras Abkhir-ból idéz. A" egész
téma pedig - amit Griinbaum nem ernlit - igen gyakran
a képzőmüvészetnek a tárgya; \, ö. Mihalik .József, ,A bor
hatásának allegóriái a régi ötvös műveken (Archaeol. Ertesitő
1899., XIX., 196); valóban muln.tságos nézni, mily drasztikusan
:.alitja elénk a müvész a bor hatását. A müvészeti alkotás nem
indul ugyan ki ~oé legendájából, inkább ugy látszik, hogy

IltODALMI SZJ.::MLL

~örög-J 11 tJn a motrnmw, mégis biwny<ira. vouatkozásban

<ill a

biblüihoz csatlako~ó legond:í.val. s{ít az is lehotf>éges, hogy éj>en
a mt1n>szetnek ilynemü ::tlkotá~ai <Hlt:í.k meg az impulsust all1a
midrás krletkezésére.
Cham azonositása Zoroasterrel sokkal régibb, mint P.
Comestor és a Grünbaum által fölhozott egyéb auctoroknál
(199. 1.); Chorenei l\Iót:es már Berosusra vezeti vissza, de
ismerte már legalább .Alexander Polyhistor is (Freudenthal
Hellen. Studien II. 224). más forrásokat én állitottam össz~
(Nemzeti Krónik. bibliai vonatkozásai 34. J.). Amit pedig
Griinbaum Szerugról (.21f!ovx) idéz, jobban megvan Suidasnál
a ..Eef!O!: x czikkben. ~em kifogásnak, hanem csak kiegészitésnek mondom. »Probetage« (227. l.), azaz, hogy bizonyos napok
időjárásából következtettek a többi napokra, szintén kiegészíthető (legközelebb szólni fogok róla a hamburgi »Mitteilungen«
czimü folyóiratban).
Sajtóhibák: 49. l. Handungen olv. Hand!. - 127. l.
erhebt olv. erbebt. - 198. l. 26. sor olv. hw[!';áfAwor;. 419. 1. 10. sor egy zwrn törlendő.
Budapest.
IROD.A.L.JII SZE.M:LE.
Zetterstéen K. V. az upsalai egyetemi könyvtár héber
és aram kéziratainak jegyzékét tette kör.zé (V erzeichnis der
hebriiiseben und aramaiseben Handschriften der kgl. Universitatabibliothek zu Upsala. Lund, 1900), a mely összesen 38
számot foglal magában és a melynek egy részét N eu bauer A.
a LettPrbode II. évfolyamában már ismertette. Az első 10
szám bibliai codex, részben targummal, 11-17. homiliák és
kommentárok, a többi túlnyomóan liturgia és kabbala. A jegyzék
inkább külső leírás és nem vall s<:akismeretekre . .A.z I. számban
9. lapo n ezt találjuk: »Am :End e folgendes Gebe t: ;"Jl'1N 11~~
'1~1 -~N oSnm jS~ );I,,SN ',,« Ki tudja ebből, hogy micsoda ima,
hiszen ez rendes bekezdő formula minden benedictiónál? .A. '1;1,
melyet szen~ő még háromszor használ (XXI. és XXXII.), csak
bibliai versnél alkalmazható, máskülönben 'l;,l-t kell írni. Ezenfelül még különös a XXI. számban ez ar. idézet m o,,, 1'1S'~j Sv,
hisz ott vége van a benedictiónak? .A. XI. számnál 1'1lM1'1C~

,,~11'1 'PlO!:l és ép így a prófétáhól és Ohajjé Szára szakaszról
kétségtelenül mászorétikus adat. De miről? Talán a versek
számáról ; ez nem illik a Chajjé Szárához, hol csak e~y számról
lehetne sz ó. Szükséges valamely közelebbi adat. A ~l-i (XII-

XIV.) nagyon általános. Úgy látszik, kabbalistikus homiliák.
.A. tartalomból minden bizonynyal a szerzők is megállapíthatók.
A XV. kéziratban egy lapon van jl•:lS 1~;, i1~N p lli' :-~Si Sv ort:,
,,,,~ mire szerzö Eszter III. l. s köv. versekre utal, a mi
igen' furcsa. Természetesen a talmudi szabályra kell utalni,
mely szerint az ember köteles purimkor annyit inni, hogy ne
tudja megkülönböztetni az l>átkozott legyen Háman«-t az
»áldott legyen l\Iordechai«-tól (~Iegilla 7b). Van-e még nép
a világon, melynek meg kell parancsolni, hogy igyék? .A. zsidók
azonban mai napig sem képesek felfogni, hogy az ember oly
tökrészeg lehessen, hogy ne tudná megkülönböztetni Hámant
és Mordechait. A szóban forgó tételre tehát magyarázatot kell
keresni és találnak is: a melyet azonban rendesen már józan
állapotban is nehéz megérteni. .A. XVI. sz. utóversében az áll:
»az Isten segített engem, hogy megkezdjem és befejezzem e
magyarázatokat a 24 könyvre általában«; a~után »megkezdtem
5354. év .Áb hó előnapján• (on;~ n"-).):l =Ab hó, mit szerző,
ki a pótlékokban a XXX. számnál »den 12. Menachem 5358«
említi, talán nem tudott); a 423. lapon szintén található ez
az évszám ~~·iii 1jtot mint ~-o. Az alu-ostichon Gerson bar Natlzan.
Ha őt szer·zönek vesszük, mint Zetterstéen, akkor fel kell tételeznünk hogy alig két hónap alatt ily :vengeteg kommentárt
írt ami' hihetetlen. Valószinübb, hogy Gérson csak másolója
a kommentárnak Miután 5354. Áb hó említtetik, nincs kétség,
hogy 1594. évben készült, hibás tehá.t 1593 /94. irni. Említésre
méltó, hogy az upsalai könyvtár b1rtokáhan _van eg!. n~g:·
kéziratos munka, melyben l\Iózes ben Áron Kóhen krak01 zs1do,
keresztény néven Remper János, a kereszténység és a kabbala
megegyezését bizonyítja. Van benne pl. n't:-'".:;; ~~\!> p·~t:~ ~~c·,
~1S~;, ·v~. Ugyanettől a szerzötől megran az UJtes:ame~.t~.m
héber fordítása. .A. mysticismus és a keresztényseg kozott
té 1
okkal több a kapocs, mint a csodarabbik és amodern
ny eg s
.
l' (L . .. )
bitrokonok gondolják. A XXVII. sz. leírt o_"n ll . una mme
teljesen azonos a nyomtatottal, k<ir Yolt reszletezm.
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A. kritikusok eddig egrhangülag az T. 'Iaklmheusok
kiinpét tartetták : meghizhatöhbnak, utoljára Kautzseli E. az
általa kiadott »Die ApocryphL'n etc., ez. gyújteményes mübrn.
Fökép arra alapítj:ik ezt a véleményt. hogy az l. könyvben
kereseb h :l csod:ís elem- mint a 2-ban, torábbá nagyobb kona
hn:ied ki é· ralószíminek látszik. bogy szerzője, mint a hasmoneus
dyuastia barátja, hivatalos forrásokat használt. Niese B.,
.Toseph us kiadója és a[ »Geschichte der griechischen und ma.kedonisch"n Staaten « szerzője, tehát hivatott kritikus, a 2. könyv
régi szerzősége (125 ante) és hitelessége mellett tör lándzsát.
.Jlinthogv ez a könyY Kyrenei Jason kivonatának vallja magát,
ezt a.z írót jellemzi, ki müvét 161 és 125 között, ar. utolsó
elbeszélt e,;emény és a kivonatkészítés éve között írta. Érdekesen bizonyítja X, hogy az egykorú pogány görög történészek
époly rhetorikus irályt és époly csodás elemeket használnak,
mint Jason és elesik a kritika főargumentuma a II. Makk.
későbbi szerzősége mellett. A mü jellemz(Óse és az egyes események vizsgálása igen tanulságos. Osak az I. Makk. ·könyvének kritikája látszik mesterkéltnek. Igaz pl. hogy ez bibliai
kifejezéseket használ, de ebből nem következik semmi hiteles~ége ellen. Merésznek látszik az a bizonyítás is, hogy már a
héber eredeti a görög tiirténetírás befolyá~a alatt állott. Nem
hihetjük azt sem, hogy Matathiás, kit a IL Makkab. k. nem
említ. mintegy utólag lett költvo és hogy Ohasmon mint ős
I~ben szá~dékosan van elhallgatva, hogy a makk. cl,rnastia. nem
bszta papr származását homályban tartsa. Valószinübb, hogy
Ohasmon mint ős a könyv elején adott családfából kiesett. Ezt
l.átj~k- ~zirach könyvében is, hol a szerző családfája a görög
tordrtasban megrövidült és ez a szokás a talmudban is. Hogy
Ohas~ont mi~t öst, ha ugyan személy volt, nem titkolták, elégg6
muta:.J a a .zsrdó hagyomány, hol a családot soha máskép nem
uevexrk. Hrsz az egész makkab.eus név, a mely eredetileg csak
.Juda mellékn eve, a palesztinai zsidók között bizonyára sohasem
alkalmaztatott az uralkodó családra és a héber-aram forrásokban
elő se.m fordul. Lehetne még több állítás ellen kifogást emelnj, de
ez mrt sem von le a »Kritik der beiden Makkabil.erbücher «
(Berlin HJOO, lenyomat a Hermes 35. kötetéből) ez. irat érdeméből és érdekességébőL Még egy megjegyzést nem hallgathatunk el. E mü olvasása közben némelJkor a pilpul jutott
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os;.itnklw. Axt hiszszük, hogy e;, az emberi elme egyik sajcitsága, a me ly ?em ismer se~ fe_lek:zet~t,. sem szakmát. Vannak
történészek, kik nem ta1mudrstak es meg1s mefalpeloznak, akárcsak a jogászok és az ujságírók, kik egyebet sem tesznek.
Persze gyakran gyengén.

*
Ha zsidó ügyekben nem szünne meg az emberi ész,
csodálkozni leh etne azon, hogy több mint másfélezer éven át
a kereszténység alapiratait az ezen iratokkal egykorú zsidó
történet és irodalom ismerete nélkül akarták megérteni. Hisz
a keresztény vallás alapítója, tcrjesztői és első községei zsidók
voltak. Az evangeliurnak az agáda termékei, még pedig mind
formailag, mincl tartalmilag. A mi a görög eszmevilágból
beléjük csöpögött, az éppen csak egy csepp. A zsidóság, ez
a vallásos nép, sohasem volt egységes gondolkodásu; kebelében a legkülönfélébb vallásos érzelmek és eszmék vetődtek
fel és találtak hívekre. A messiási eszme sokféle alakban
szállotta meg a lelkeket, különösen az időszámításunk előtti
két és annak első századában. Egyik alakja az volt, a mely
a keresztény hithez vezetett. Nyomatékosan hangsúlyozza ezt
tí.jra Baldensperger W., a protestáns theológia professor~, kis
iratában: »Das spatere J udenthum als Vorstufe des Ohnstenthums" (Giessen 1900). Helyesen emeli ki ,azt is, hogy a
kereszténység megalapítói még a hibliát is - 0-Testa.ment~m:
ról akkor szó se volt, mert nem volt még új - csak. a zs1do
hagyomány szemlivegén át olvas ták. B. hiába erőlködrk,. ~ogy
az új szektában valami új eszmét fedezzen fel, mert a tnmtást
kivéve valamennyi élt a zsidóságban. Még a Pál-féle törvény
elleni 'oppositió is. Felette érclekesek e szempontból ~·. befeje.ző
mondatai, melyek így hangzanak:· »Denn das Ongmale Im
Christenthume sind nicht sowohl die einzeillen Lebren oder
überhaupt die Predigt Jesu als rielmehr sein per~önlicher
Glaube, seine religiöse Lebensfülie. W enn er im übng.en ~ll e
nach seinem wissenschaftlichen Dafürhalten geschJChtlrch
constatirbaren Brücken zwischen dem J udenthum und d em
Urchristenthum geschlagen hat, sieht sich der ~isto:·iker
veranlasst, vor der persönlichen Art dieser g~schichthc~wn
Indivi<lualitiH Halt zu machen. Das Riithsel ble1bt eben d1ese
Person, ein Rllthsel nicht im kirchlich metapbysischen Sinne
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des jjus:uHmt~n:wim; V(lll zw••i unveJ't'Ính:u·pn Naturen, ~;un<lorn
im hi. toribch p~ ·chologischcn Ninnn l'Íncs unhegreiflich tiefeu
mnuhensldH•ns«. A ?.si<l6s:íg azoulmn :Mózest i~ embernek
tukinti, s(ít megengedi, hogy rlet.éhcn hibázott is.

*
Bádcckcr utikonyn•i

clőnyi•o;c11 ismeretesek és nem szo-

rulnak ajüul:hm1. .•\ Jeg~ikl'riiltcbbek kiizé tartozik az a kötet,
a mdy Pnl<-sztina és Syria kalauza. Szcrzője Socin, az elhalt
ismert tudós; az ;), kiadás Bcnzingor, a szent föld j eles ismert'íjc, keze :dúl keriilt ki. (Paliistina und Syrien. Fünfte verhessorte und \'CI'mehrte Auflage. Leipzig, 1900.) Minthogy a
Kelet egy évezred alatt sem változik annyit mint a mai Nyugat
egy t'mberöltő ahttt, a mai Pales~.:tina leü·tísa sok tekintetben,
kiiliini•·en a swbsok és az életmód tekintetében, az évezt·edek
eWtti állaputokat tünteti fel. Igy pl. a vendég tiszteletére még
uw~t is levágnak egy juhot, mint Ábrahám egy borjut, stb.
Csak két é' 'zak van, a mit a talillud »a nap és az eső idejének « nevez. Az ég igen tiszta és számtalan csillag ragyog;
innen ;;órmazik a bibliai kép a esillagok Hokaságáról. Palesztin~íban mnnak s~.:erzetesek, kik nem esznek hust. Ilyen jimborok a régi zsidók kiiziitt is voltak és a keleti kabbala hatása
alatt keletkezett chaszidizmus némelyik híve ma sem eszik hust.
Az ima befejezésekor a mohamecl:\n fejét vállán át jobbra és
balra, h:ítra hajtja (LXXXV). A tefilla végén ez a szokás a zsitlóknál is lllcgmn. A mohamedán ilyenkor nz oldalán levő két
:írkangyalt üdviizli. .á.z ima előtt mosdani kell, a pusztúban
homokkal is végezhetni ezt a mosást (LXXXIX). A zsidó
tiirvénycs szokás :;zerint sóntén lehet a kezet viz helyett a falhoz diirzsiilni. Sok példánil illusztrálhatnánk még, hogy milyen
sokat tanul az ember, ha n ELideckerrel utazik a szent földre szob:íj:íban. A ruíínek elismert tudományos becse Yan. A ktizölt
legujabb :;tatisztikai adatok szerint a szent földün tiibb mint
100,000 zsidó lakik, az iisszlakosság 1 u-a. Tulnyomó többségben a zsillók csak Jeruzsálemben vannak, kin·ülbelül 50,000.
:Sniában a lakossúg ritk1íbb, a német birodalom népességi
siil'ibége mellett elférne benne 2.) millió ember, a jelenlegi
lakn,s:íg c;;ak :l millió. Itt a czionisták alapíthatnak telepeket.

*
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Schwarz A., bécsi rektor, a K al- VüchomcrrőJ tcrjctll'lllles monografi.át tett khzzé az igazgatása alatt álló . zemin:írium Értesítőjében e czimen: Der hermeneutische ~yllo
gismus in der talmudisch en Litteratur. Ein Beih·ag zur Geschichte derLogikim Morgenlande «. (Bécs. 1901.) A 3 részre
és 13 fejezetre tagolt mlmka a nagy kiterjedésli anyag kiirülbelül 900 1"P - tanulmányozásán épül föl. Az el ő rész
az iisszes methodologusok állításainak ismertetését és kritikai
megvilágítását adja. A második rész a KV. tiirténeti fejlődé
sét tünteti fiil, melynek három korszakát: l. bibliai, 2. szóferi,
3. tannaitilms, különbiizteti meg. A 3. rész főkép azt bizonyítja, hogy a KV. lényegében azonos Aristoteles syllogismusával. Egyszeri olvasásra: behatóbb tanulmányozás nélkül, az a
benyomásunk, hogy a nagytudományu szerzőnek igaza van az
eddigi elméletek birálatában. Széles filozófiai ismeretekkel és
éles elmével bizonyítja, hogy a KV. a részletesről az általánosra való következtetés. A mig olvassuk, szerző varázsbirében
állunk és csakugyan elhiszszük, hogy a KV. azonos az aristotelikus syllogismussal, sőt különb nálánál, me1't nincs meg
benne amannak a hibája. Ha azonban a könyvet betettük és
nélküle gondolkozunk, nem szabadulhatunk egy ellenvetéstőL
Ha a KV. nem más mint következtetés a részletesről az tiltalánosra és ha a tannák tudatosan igy fogták fel, miért nem
nevezték az általuk jól ismert ~~~1 ~"!:l miíszóval. Ugy rémlik
előttünk, hogy Sch. fényes előadásával inkább rábeszéli az
olvasót, mint meggyőzi. Ezzel a pár szóval azonban csak kételyünknek akarunk kifejezést adni és itéletünket az egészen
uj elmélettel szemben függőben tartjuk. A terminus Schwarz
szerint '1b1Ml ~ip (Kol Vachomer) és nem 'Ml ~p (Kal Vach.),
két főnév és nem egy mellélmév és egy főnév. Ez olvasás
helyességát kéziratokból is bizonyítja. Hogy miért iratik ritka kivétellel -- defektíve ~p és miért olvassák általánosan
Kal-nak, rejtély marad. A terminus keletkezéséről Sebwarz
»Die herm eneutisebe Analogie« ez. iratának i'clmertetésébeu
azt a nézetet koczkáztattuk, hogy az a kiivetkeztetés két legjellemzőbb szava. Pl.: '1~1 :1 'i 1 b n;, l":l'e' '1~1 Sp;, :l1~ 01' :1~.
A l"P rolikifejezés tehát nem a:~.t mondja, hogy a kiinnyürlíl
következtetünk a nehéu·e vagy megfordítva, hanem esak azt.
hogy ez oly kü,-etkeztetés, melynek anyaga »egy könnyü é~
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1itatott kénll;,;. lw,!!} mit'rt Jll'lll neYezték: j'1 ~.~,".~ , "!~1111 1-,j'l-"
· ~ 11 ézetilnk ,:;ze ri nt a legrégibb sza bály és azért áll
~·tl)
. . 1.·\
Hilla 7 szabálya közt első helyen . .Altalában azt hisszük, hogy
a" említe tt szabályok :'\orren1lje chronologiai értékii. A formula.
t:N -~· ell ip tiku~ és igy egrszítend ű ki : '1:1 1 ON ? i''1,"1 ,.,~,. Rövidebheu t:N -~ és még riiridebben a fi iltétel kiesésével ,.,~. Ha
nem e lőz i meg 1i11; j'1;"' vagy i'1:l ;,•,.,t:• stb., akkor tényleg nem
kii,etkezik ~-=· A ;::t.:• S:: NS. melyhűl ; :~t.:• 1-,;, riividítve van =
nincs-l' i"Y mind en, a mely ilyen ? A fokozás a kérdő alakban
ran kift~i:;,e. Schwarz szeri nt ez a kitétel igy értendő: Nem
bizo nyítja-e minden. hogy igy van. A nagyszabásu munkáról
.kiilon tanulmányt kellene imi, - mi néhány odavetett megjegyzésiinkkel csak hálánknak akarunk kifejezést adni azon
sok tanukígért, melyet a szóban forgó műből merítettünk.
f

'
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Luncz M. .A., a >>Jerusalajimf< czimű negyedéves folyóira t kiadója, a szen t föld tudományos ismertetését czélzó gyüjteményt indított meg, melynek első kötetét Esztori Parchi »Kaftor Vaferach« czimű nagybecsű műve képezte . .Az 1900-ban
közrebocsátott második mű Schwcwz József rabbi »Tebuóth
Haárecz « czimű munkájának második kiadása. Ez a felette
becses, Palesztina földrajzát és történetét tárgyaló munka
német és angol nyelvre is le van fordítva. Az uj kiadás több
irúnyban mondható javítottnak .A javítások részben a rég
elhunyt szerzőtől és részben a kiadótól származnak, ki a szerző
életrajzával is ellátta. Schwarz német származásu volt, ki azért
vándorolt ki Palesztinába, hogy az ősök földjét a helyszínen
tanulmányozhassa. :Minthogy nemcsak a szentirást, hanem a
hagyományt is alaposan ismerte, munkája oly előnyökkel ékeskedik, melyek a nagyarányu Palesztina-irodalom egyéb termékeiheu nem találhatók. .A héber stylus is igen szép, ugy hogy' ez
a munka nemcsak hasznos, hanem élvezetes olvasmány is. Ara
mindössze 5 frank és megrendelhető a kiadónáL

*

Kiiniy E., a héber nyelvtudomány első rangu képviselője,
»H ebriiisch und Semitisch« czim alatt (Berlin 1901) olymunkrit
adott ki, a mely a sémi nyelvek történeti grammatikájának
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alapját kininja lerakni. Beszél az összes 5émi nyelvekről é~
egymásközti viszonyukróL A 10 fejezetből álló munkából kiemeljük a következőket.
l. Über den Ursprung der Sprache.
2. Über die Hauptrichtung Qes Sprachlebens und elen
W eg zu ihrer Erforschung.
3. Grundtendenz der Entwieklung im Semitischen.
Érdekes, hogy a szerző mikép egyezteti össze azon nézetét.
hogy a héb er nem a legrégibb nyelv. a szentirás iclevonatkoz6
kijelentéseiveL A főkérdés persze az, hogy a sémi nye!Yek
történelmileg mikép következnek egymásután és hogy felvehető-e egy ős sémi nyelv. Ezekről a problémákról és sok
egyébről szakása szerint kutatva-vitatva beszél K .

*

Hartmann Ph. D . .oDas Buch Ruth in der

~Iiclrasch -

litteratur« (Frankf. a. l\1. 190.1) adalék a szentirás magyarázat történetéhez. Fonásai nemcsak a miclras, hanem az egész
hagyományos irodalom, ideértve a targumot, sőt a Pesiüit és
az arabs fordítást is. A bevezetés szól Ruth kön}"e személyeiről stb. A z irat der ekát a versről-versre haladó midras,
targum stb. megjegyzések felsorolása alkotja. Lapozgatás liiizben azt a benyomást nyertük, hogy szerző alaposan dolgozott.
Kivánatos, hogy a Szentirás más könyvei hasonló módon dolgoztassanak fel, hogy a hagyomány értelmezései szélesebb körnek váljanak hozzáférhetőkkr.

*

Alapos Ratne1· B. kiadása :-t:l"' oS1v "110 (\Yilna 1897),
mel} hez az anyagot kéziratok, régi nyomtatványok és a hagyomány irodalma szolgáltatták. R. a modern tudomány elvcit
követi munkájában : semmi frázis és semmi psetli. ~Ltgya
rázatai, melyekkel a szöveget megt>zakitás nélkül kiséri, kiti.i ·
nőek és lehetövé teszik, hogy a kutntó minden egyes helyről
azonnal tájékozva legyen. A kiadó külön füzetben (Mehó ete.)
értekezett a Széder Ólam általános kérdéseiről. J elen} eg. mint
levélbelileg értesít bennünket, sajtó alatt van egy munküja
a. palesztinai talmudról, melynek nagy Yárakozással néziink elébe.
A 4. Ezra érdekes apocryph irat, a mely víziókban adja
elő a jriv{ít, tehát apokalyptikus könyv: időszámitá sn nk e]s{j

sz 1hwd<t ,.;g.:r\íl. k"'chíefe·r F. W, va. l:istiirténeti sz,'mpoutból
dohJzta fd "Dir religiii~en und ethi:>chen .Anschauungen des
nT~E rabneht'~ im Zns:tmmPnhange dargt'stcllt« (Lipcse 1901)
aimíí inltában. Hét c,;oportrn o-;;~:tja. az anyagot, melyek a következök: Isten. n szellemek vil:íga, kosmagonia és kosmosophia,
mythológia, az ember, messüístan, cscbatologia. Mindezekről
oly nézeteket rali a IV. Ezrakömv, melyek a talmud és midra-ban szintén tahílhatók . .Az apocryph irodalom illustrálása,
a nerczett forrásokból igen luíhls théma volna. Eddigelé még
iuen ke>é~ történt. Természetes, hogy ily összehasonlító tanul~ány a z-idó hagyományra is sok fényt derítene. A IV. EzrakönyYet különben Gm1kel H. dolgozta fel nagy alapossággal
Kautzsch •.Apocryphen und Pseudepigraphen d. A. T.« czimü
gyiijteményes miivében és kiiliin is, ugy hogy egy talmudista
<lZ anyagat készen találja.

*

a

Renan népszerüvé tette sémi népek jellemzésének thémájá t. a mely körül már nem egy csatát vívtak, mert a tudományos antisemitizmus gyökere tulajdonképen ebben a kérdésben rejlik. A meglevő kutatások alapján Köberle J. »Die
geistige Kultur der semitiseben Völkerc ezimű előadásában
(Lipcse 1901) megrajzolja a sémi népek kultm·ájának képét,
vagyis inkább ezen népek szellemi tehetségeit. Luzzato S. D.
állította fel azt a tételt, hogy a zsidó szellem aphoristikus, mig
a görög szellem systematikus. Lényegében K. is azt a fundamentáli:s kiilönbséget állítja fel a sémi és árja szellem között.
(1. 16. lap.) A zsidóságot találóan jellemezhetjük K. szavaival:
»Yor aliern begegnet uns fast überali gleichzeitig grosse Leidenscbaftlichkeit, glühen d heisses Gefühisieben verbunden mit einern
Uberaus scbarfen, nüchternen Verstand, der ebenso aufs Prairtisebe gerich tet, wi e zu scharfer Abstraction fübig ist« (1. J 3.
lap). A sémi nyelvek főkép a vallásos érzelmek kifejezésére
alkalmasak. (22.) Xem az arabok voltak az elsők, kik iskolákat
állítottak fel (26. la]J), hanem a zsidók, kiknek már 2000 év
előtt voltak iskoláik. Igaz, hogy ezek az iskolák vallásos C)lélból
állíttattak fe~ de az európai iskolák szintén vallásos ismeretek
terje:;ztésére alakultak és ezen jellegük még 200 év előtt is
élesen kidomborodott. .A. gyalázó versekhez (28.) megjegyzendö, hogy a szapulás a zRidóknál is vinígzott és a »mó~ab

lécúrn « ( Z soltúr l, l) bizonyúra ilyen gyüll'kez..tct jeliil. Eliiadása végén (-!!J) K. szóról-si:óra ezt mondja: ~ Alles in a ll em
liisst sich nicht hestreiten, class a n b l e i h e n d e n g e is t ig e n G ü t e r n d i e M e n s c b h e i t d e m k l e i n e n i s r a 1'1i t i s c h- j il d i s e h e n Y o l k "' e i t m.~ h r v e r d a n k t.
a ls d e r so g l li n z e n d e n, a b e r r a ti c h e n ts c h w u ndenen Kultur d e r Araber« .

*

.A. zsidógyülölet fokozóelásá va l s:~,aporodnak a vénádak.
Az eszközök, melyekkel ezeket fabrikálják, nem oly kötön::.égesek, mint a középkorban, midőn a gyermekhullát becsempészték akár a rabbi lakásába rs nyomban megjelentek mila
a város vezetői, hanem egészen modernek. Találtak egy megölt
embert. Ki ölte meg? .A. zsidók! l\Jiért ölték meg? Kell nekik
keresztényvér a busvéti kenyérhez! És megmozdul a zsidófaló
sajtó. Ezer bizonyítékat szalgáltat minden nap mindeu kéznél
levő zsidó ellen. Az ujs;1girók törvényezékké alakulnak. kik
birák és főügyészek, a tanukat már könnyen előteremtik Ez
a szomoru helyzet birta rá Ohwolson Dániti orosz tudóst, hogy
orosz munkáját a vérvádról és egyéb középkori vádakról németre
fordíttassa és az Irodalmi Hirekben közölt czim alatt kiadja.
Ohwolson D. zsidó volt, még pedig talmudista. SzármazJs:it
soha nem tagadta, sőt minden alkalommal előtérbe tolta. ~Iiivé
ben lépten-nyomon hivatkozik arra, a mit ő mint zsidó hallott
és nem hallott. A'l. igazság megyédésében sohasem rettentette
vissza az, hogy ő zsidó volt. most pedig péten-ári egyetemi
tanár és akadémikus. Szóban forgó munbíja hivatalos véleményből keletkezett, melyet egy Yérvád alkalm<ival tőle kértek.
~agy tudományos apparátussal operál, talán a legnagyobba!.
melyet a zsidókat védő iratokban talúlni . .A. zsidók !"llen írók
persze a poklot is átkutatták, nem ritkán sok kötetbe lintiitték
ki mérgüket, Obwolson az összes vádakat tárgyalja 3112 lapu.,
müvében. á. gyülölet lélektanát sehol sem lehet aunyi sikerrel
tanulmányozni, mint ebben a munká.ban, a hol tarka jelenségPi
sorra felvonulnak. Nincs az a badarság, melynek lli1·ői ne akadtak volna, ha zsidók ellen lett feltalálva. A vérvád pl. 16-féle
alakot öltött. A blis::dce ész foszlányokra oszlik, ha a »zsülríc:
megjelenik előtte. Oln1olson művét melegen aj:ínl,ink a '!nciulogusok figyelmébe.

*

IRODAJ,)II

Dr. Car!Pbach E. • Dil' rec htliehen und socialen Verhiilt11issc der jiidischcn G t mein<l•'n: Spt'yer, \\T onns und Mainz
You iltrrn Aufiingen his ;mr l\fitk des 14. J abrhunderts«
(Li pes P 1!)ül) czimü monografi:íja ta l:íló l~ épet ad a nevezett
községek kiilsö t's belsö életéről. ~tobbe 1smert munkájának
mintáj:ira osztja fel az anyngot és Rzóba kerülnek a királyi
n!!delem (Kammerknerhtc), az adóügy, a kereskedés és pénziigyletek, a lakól1elycl, a. községi és tiirvénykezési viszonyok,
a. társadalmi hely9et és természetcsen az üldözések. E nevezetes három község (O'"t!'), melyek a 14. századig a német
zsiLló községek legtekintélyesebbjei és vezetői voltak, rég fclköltiitte a történészek érdeklődését, monográfiák sem hiányzanak. C. mindezeket felhasználta. Eredeti talán csak azon
kérdésben, hogy mikor jött Olaszországból a tudós zsidó család
.Jiainzba. A kép, melyet fest, sötét: a zsidó nem ember, hanem
fejős tehén. Pénzt sajtolnak belőle a császártól a városi tanácsig.
Ilyen sorsa volt a többi német községnek is. A zsidó községek monográfiái ugy hasonlítanak egymáshoz, mint a tojások.
A fekete előitéletekh ez járult a 14. század közepén a fekete halál,
a melyet szintén a zsidóknak tulajdonítottak. A fekete halál
megkímélte őket, a polgárok kiöldösték őket. Mind a három
község kipusztult. N éhány évvel később azonban ismét laktak
zsidók a 3 városban.

*
Gordon J. L. 25 éves Íl:ói jubileuma alkalmával, 1882-ben,
az oroszországi héber irodalom barátai elhatározták, hogy
a költő tiszteletére kiadják összegyüjtött verseit. E czélra
több mint 5000 rubelt aján(lékozott néhány lelkes férfiu. De
a vihar, a mely az orosz zsidókra rátört, késleltette a nemes
terv megvalósitását, ugy hogy csak 1898-ban láthattak napvilágot Gordon összegyüjtött munkái 6 kötetben, közönségcs
(olcsó) és diszkiadásban. Az l. és 5. lírai verseket, a 2. és
részben a 4. parabolákat (meséket kötött beszédben) és a többi
költői beszélyeket tartalmaz. Gordon a héb er költészet elismert
mrstere, sokoldalu, mély érzésű és gondolkozásu költő. A Stt~~-ról
kis tanulmányt találunk, melyben főkép az aesopusi mesék elterjPdése a zsidók közt állíttatik. A nem héber idézeteket sok
sajtóhiba torzítja el. Az abnyi versek kö;~,ött akarl szerelmi
dal is, e~yhell a kedvPs há.j:ü vannak nagy ügyességgel lrirvn .
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Idegenszertien hat. A versek pontozva vannak. itt-ott némileg
feltünöen. Igazán élvezni ezeket a verseket csak azok tudják,
a kik a bibliai és talmudi vonatkozásokat kiérzik. Eposaiban
(Dávid stb.) a bibliai anyagot költői szabadsággal dolgozza
fel. A gyUjtemény czime: jNi"'N~ .:1•S :'1il:'1' '"''ttl S::~ (Vilna 1898)
és 3 rubelért kapható.

*

Az Irodalmi Hirekben említett műben Dr. Horovüz 1f.,
frankfurti r abbi, kiadja a régi frankfurti temető sirfeliratait,
szám szerint 5934-et, melyek a szükséges lajstromokkal lettek
ellátva. A halottak nem egy esetben beszélik el azt, a mi az
élők között történt és a minek nincs nyoma az archívumokban,
föllelhető a temetőben. Hogy csak egy dolgot említsünk.
a zsidó lakosság számára következtetés vonható a fenmaradt
sirkövek számából. Sok jeles férfiu koráról ad felvilágosítást
a frankfurti temető és ebből a szempontból már ezelőtt is több
tudós használta fel Dr. Horovitz sirfelirat-gyüjteményét. Érdemes munkát végzett tehát a jólismert tudós rabbi, miclőn ezeket
az epitaphiumokat egy vaskos kötetben kiadta és nagy hála
illeti meg a frankfurti községet, a mely a kiadást nagy áldozatkészséggel lehetövé tett e. Dr. Horovitz kiadásáh oz négy
(nem hat, mint XLII. lapon hibásan nyomva van) értekezést
csatolt. Kis bevezetés után értekezik a sirkő történetéről,
azonban inkább halachikus mint archaeológiai értekezést ad.
Felhasználhatta volna Löw Lipót észrevételeit (Graphisch<'
Requisiten I 17. és 18. fejezet és Ges. Schriften III 449-4(i0);
továbbá Luncz M. A. érteke:;.:ését az általa. kiadott »J erusalajim« czimü folyóiratban. A 2. értekezés a régi temető Jeirásának van szentelve; a 3-ban »Zur Statistik« éles elméve
használja fel a sirköveket statistikai adatok kikutatására és
bizonyítja, hogy a frankfurti kö:~:épkori városi tanács hamis
adatokat jegyeztetett be a zsidókról, nevezetesen a zsidó adóról
vezetett könyvébe. Dr. Horovitz müve jelentékeny fornis a zsid6k
középkori történetéhez.

*
A prófétai inspirácziót különfélekép magyarázták. 1\:fiillf'r
Miksa szerint egy belső szózatra hallgattak, mint mi is;
Gicscbrecht szerint oly ekstatikus állapotball vannak, mP!ynek
kisél·ö jelenségei a látás és hallás. Ezen és sok más ft>ltf'Vl'-;
MAGYAR-Zsmó SzFJMLE. 1901. IV. FüzET.

~8()

el!Pn Köniq E. előadüs~ihan >Das Berufnngsbewusstsein dei'
·tlttestaruentiichPn Propheten« (Barmen 1900) azt bizonyítja.
10gy a prófét:tkat. kik himMsuk tiszta és biztos tud~t~ban
•oltak e viláam1 kivüli szellem vezérelte. ~rn der Rehgwnsgeschi~hte Ts;aels ra.gt das J rnseits in da~ Diessei~s herein.
Deshalb bleibt auch diE's nicht nnerklarlich, da.ss mnerhalb
der antiken 1\fpnschheit n ur das Y olk Israel, n ur dieses Vo lk
der Religion par excellence wabre d. h. aus Gott entspringendt> Prophetie besitzen konnte.« So eröffnet sich in der
Religionsgeschichte Israels ein Ausblick in eine übernatürliche
Ordnung der Dinge « (27. lap). Ez az előadás egy sorozatban
látott napvilágot melyet egy »Traktat-Gesellschaf« ad ki.
Valamennyi népszerii előadás szakemb ertől származik. Hasonló
vállalat köreinkben is áldásos gyümölcsöket teremne.

t

ORSZÁG VILÁ. G.
JOM KIPPUR LONDO~BAN.
Utazásom alatt. melyet az igazgatásom alatt álló jeruzsálemi árvaház érdekében tettem, ugy esett, hogy az engesztelő nap T1ondonban ért, a mit nincs okom sajnálni. Örökké
emlékemben marad e nap. Ezt a J om Kippurt oly ünnepélyesen ülték meg, a milyent még sohasem láttam. Azt hiszem
tehát, hogy a tisztelt olvasók szivesen veszik, ha elbeszélem,
hogy az angol gentelmenek milyen mélyen gyökereznek még
a zsidóságban.

*

Halevy Izsák, ki néhány éY előtt »Dóróth Harisónim «
czimű munkájának harmadik részét adta ki, a mely a gáoni
korszak történetével foglalkozott, most közzé teszi a második
részt egy 600 lapot meghaladó vaskos kötetben. H. ebben
a 200- 500-ig terjedő korszakot tárgyalja, tehát az utolsó
tannákon kezdi és a talmud lezárásával végzi. Munkája végig
nagy polemia, főkép Griitz és \\reiss művei ellen, a mi az
olvasót tulságosan kifárasztja. Czélszeriibb lett volna a »német
kutatók >tévedéseinek felderítését a jegyzetekbe szorítani, a szövegben pedig a talmudi korszakról sajfit kutatásai alapján
tiszta képet festeni. A mű eleje és vége több fejezetének olvasásából azt a benyomást nyerjük, hogy H . a forrásokat a két talmudot - teljesen kiaknázta és a Széder Hadórát
számos elemi tévedését derítette ki. Érdekes és termékeny
gondolat az, hogy a J erusalmi egyáltalában nem lett szerkesztve. Tnnen van az, hogy benne a mondások pusztán egymásután következnek, minden összekötő kapocs nélkül és hogy
egyes részek olyan helyeken állanak, hova nem valók. Helyes
észrevétel pl. az is, hogy a Bablit nem R. Asi rendezte először,
hanem már előtte is volt N"!r;,l cno, ő csak szerkesztette és
lezárta. Y ég leges ítéletet még nem alkottunk magunknak éH
e sorokkal csak a figyelmet hívjuk fel a minden esetre nagyszabásu míire.

f

A Great Portland Streeten fekvő Central-zsinagógáhan
tartott Istentiszteleten vettem részt. Londonnak igen sok és
nagy zsinagógája van, de a nagy ünnepekkor az ülések le
vannak foglalva. Az idegen biztos lehet benne, hogy jegy
nélkül be nem bocsátják, és én csak a véletlennek kösziiniim.
hogy bejuthattam. Dr. Friedliinder, a .Tewish College (rahhiRzeminárium) rektora, ugyanis két zsinagóg11ban bir iilé.;o,;f'),
és szives volt az egyiket rendelkezésemre bocs:itani.
A Central zsinagóga külseje nem nevezhetrí ~zt;pnek :
hosszu, magas ívezetü helyiség, a tetőn levő nhlakokkal l;s
nsszonygnlériával. Összesen - fértiak és nők
vagy ezn'H
férnek el benne. Ha az olvasó erre gondol. oly kép {ill elíítte.
a, milyent az életben már sokszor látott. a nélkül, hogy Londonban lett volna. Hasonló épületek London többi z~inagóg:í i
is. De a mi a bélső berendezést illeti, a kontinensn0k Pg~·
zsinagógája sem mérkőzhetik Great Portland ~treet zsin:tg<íg:íévnl. A falak burkolata, a birna körüli müyéqj alabastrornfaragv:ínyok, a frigyszekrény körül lé,·{í csillogó márdny. az
<Íriási mánányoszlopok, melyek a nfigalléri:ít tlrtj:\k, a linnm
kivitelli padok dr:ígrt fáhól -- mindczek nz idegt'll ,zt'llth'l•it
meghűvölik
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A padok lépcsőzetesen emelkednek A bima a középen
van, ott oh·asnak és eltíim:tdkozuak is. T{í]c keletre :-3 zártszé~
van az előlj:írók részére. Az 6nckkar a templom nyugati
oldalán külön erkélylyel hir. Orgonája éR vegyes énekkant
csak a reformzsinagógának van.
A középhajó első padjában, a frigyszekrénytéíl jobbra,
ran Rothschild báró ülése, még pedig a.z első az övé. Délután
15 órakor érkeztek a fogatok és pont 1 /26 órakor kezdőclött
az Istentisztelet. a mcly este 10-ig tartott. Mindenkin, a
8 éves gyerekektől felfelé, frakk és cylinder van és valamennyi talitht vesz fel. A Kol Nidré háromszori eléneklése
után következett a prédikáczió, a mely nagy tetszést aratott,
noha a zónok szabaeljára ert>sztette a féket. Az ájtatosság
ugy este, mint nappal valóban felemelő volt. Az Istentisztelet
megszakítás nélkül kora reggeltől késő estig tartott. N eila
előtt Singer rabbi. ki magyar születésü és London egyik
leghíresebb szónoka, lelkes szónoklatot mondott, a mely 215
perczig tartott. A szónoklat annyira tetszett, hogy sokan
megköszönték. Egyetlenegy ember sem hagyta el nappal a
templomot. N eila után nünden egyes a feje fölé huzta a tali th t
és hangosan kiáltotta 7 -sz er 0':1~~;, ~1;, •;, »Az Örökkévaló, 6
az Isten«. A maarib befejezése után mondott kacldis mintegy
jeladás volt a kivonulásra, melyet Rothschild is követett. Én
pedig csak akkor vettem észre, hogy a lélekemelő napnak
vége van, midőn egyedül maradtam a zsinagógálxm, melynek
képe oly mélyen vésődött be emlékezetembe.
Dn. GnüNHUT L.\zÁR.

MTA KÖNYVTÁRA
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HAMBURGER LÖB NÉMET-KERESZTURI RABBI
RABBILEVELE 1751. ÉVBÖL.
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A ZSIDÓK Ú'l'.A.DÓ.T A Z El\IPI.,ÉN V Á.Rl\lEG Y ÉBEN

,,N~~ 0'1.:lS~ 1 'to o,,"l.:lN C1N.i

pNtoN!:l~ )11 tottlto"1N,., s~o Stt~.iN
N.i~1."1~ "l))CN"l!:l SN,~W P":-T

1811-BEN.
1811-ik esztendőben Szt-Milutly havának 24-ik napJan
tarttatott Közgyűlésben A Banko czedulák értékének Le
szaHítása tekintetéből jelentette a Sur. Másod alispány, hogy
mivcl a megyebéli Zsidóság eddig az Utak 's minden közönséges Vármegye munkáját pénzbe ::tz az 6000 hat ezer R
forintokba váltotta fel, ezen summa penig már most elégséges
ezen munkák váltságáért nem lenne, kérvén a megyét, hogy
ezen Tárgyba nékie ujj utasítás adattasson.
Mellyre, mitlthogy ezen Megye a szegény adozó nép
(a kik közzé számlálta tnalc a Zsidók is) felseggélése teleintetéből a mult Katonai Esztendőre t. i. e fohó esztendő oktober
utolsó napjáig a Házi pénz Tárba befolyÓ adót nem öttszörözte, a mult Katonai Esztendőre ezen Zsidók által fizetett
summa is tsak a régi értékébe vétessen meg, hanemha az
üttszörözött Domestica Cassa dolgába ezentúl valami végzés
találna következni, a jövendőre penig meghagyatik a Jelentést
tevő másod alispánynak, hogy a Zsidóságott maga eleibe idézvén. ő tiillük tudgya meg, mire hajlandóbbak légyenek, ezen
6000 forintból álló summát az ujonnan Folyamatba teendő
pénzbe lefizetni az az Váltó czédulákba esztendöndént 6000
forintokat fizetni, vagy penigleu az uti és egyéb ehez hasonló
terheket, úgy valamint a többi adófizetők in natura megtenni?
Kötelességül tétetvén azon Surogatus másod alispánynak. mely
szerint a kivevénelő nyilatkoztatását a megyebéli Zsidóságnak
a legközelebbi Gen. gyűlés eleibe mutassa bé. Kiadattatott
Tekintetes N em es Zemplén Vármegye Fő N otar S. So os
László által.
·
Az ennek következtében megtörtént megállapodásról következő német szövegü, zsidó aláírásokkal ellátott szerződés jött
létre:
Endesgefertigte geben zu wissen und bezeugen hiermit,
class wir dem Inhalt des löbl. Comitats-Beschlusses zufolge
und vermög geschlossenen Vertrag mit <*nadige Herrn Thomas
von Horváth Surragirte Vizegespan in Rücksicht der Erlösung
siimmtlicher Comitats-Arbeiten, namlich: \Vegarbeit, Forspann
und Brieftragen verpflichtet sind 4500 sage Vier Tausend
Fünf Rundert Einlösungsschein zu entrichten, jedoch so, dass
seiber Vertrag durch Veriauf dreyer 1) geltend sey.
Sig. Ujhely den 21 April 1812.
') Érdekes, hogy a Contrautusban a •Jahre• szó kimaradt.

( 'ltlto 11 '1 N'11:"1 1

P':-T

·l'"l.:lN,~ ~'1)).:! )))~N"l SNP P':-T

3H3

Teitelbaum Abraham (.:Uád)
Harstein .A.nschel (Patak)
Propper Samuel (Homonna)
Deutsch Pinkesz
Joel Rotte.nberg (Dobrin)

(P. H.)
Coram me Thoma Horváth de András Com. Zempl. etc.
A Zemplénvármegyei levéltárból 193. pócz, 39. sz. a.
(bevezetve az 1812. évi 138. kötet 475. lapján.) 2 )
Közli : DR. FRIEDLIEBER loNÁcz.
1
) Az
illető a megye székvárosában lakott, azért feleslegesnek
találta megjegyezni, hogy sátoralja-ujhelyi.
') Az Index következöképen registrálja az ügyet: • A zsidó nemzet
az útak dolgozását penzel felváltván, az erről szólló Contractus az Archivumba tétetett.«
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VEGYESEK.
Irodalmi hirek. Negjelent és beküleletett: Dr. Griinht~t L.,
Szé-fer H<ilikutim. V. Jeruzsálem, 1901. (Héber nyelven.) Dr. 8chll'arz A. Rector, Der h~rmeneutische Syllogismus in
der talmudiscilen Litteratur. Ein Bcitrag zur Geschichte der
Logik im Morgenlande. Bécs, 1901. (A bécsi rabbiszeminárium
Érte ítőjében.) - Dr. Horovitz M., Die Inschriften des alten
Friedhofs der israelitiseben Gemeinele zu Frankfm-t a. M.
Frl a. M., 1901. - Dr. Chwolson D., Die Blutanklage und
sonstige mittelalterliche Beschuldigungen der Juclen. Frf. a. M.,
J 901. (Oroszból fordítva.) - Rattner B., Széder Ülam Rabba.
Wilna, 1897. (Szöveg és jegyzetek.) - D1·. Weiszbut·g Gy.,
A hiblia könyvei, tartalmi ismertetés bevezető fejezetekkel és
szt>melvénJekkel, Budapest, 1901. --- Dr. Frisch A., Szemelvények a Zsoltárok könyvéből, bevezetéssel, tárgyi és nyelvi
mngyarázatokkal. Budapest, 1901. - llfilhoffer 8., A régi
zsidók gazcla<>ága. Kassa, 1901. - Füredi J., Magyar nyelvhibák javító és magyarázó szqtára, tekintettel az okszerll
Ugyanaz,
heJyesirásra. Budapest, 1902. Ara 2 l5orona. ::\fagyar Rimszótár. Budapest, ] 902. Ara 1'50 korona. Bloch lJf, A móze~i-talmudikns, bünvádi eljárás. Budapest,
1901. (az orsz. rabbiképző-intézet ~rtesítőjében). - Bán6czi J.,
Az orsz. izr. tanítóképző-intézet Ertesítője a 43. és 44. tanévről. Budapest, 1901. - A clunántuli rabbiegyesület egyetemes,
részletes hittani tanterve. Szombathely, 1901.
Kornfeld Zsidmond vezérigazgatót súlyos csapás érte fia
Karnfeld György ügyvédjelölt elhunyta által. A köztiszteletben
álló férfiu iránt a részvét általános.
Rabbiváfasztások. Dr. Ki~ Arnold (Veszprém) Budán
főrahbivá és dr. Edeistein Bertalan, a~ orsz. rabbiképző-inté
zet végzdt hallgatója, szintén Budán rabpivá választatott.
Az országos rabbiképző-intézet idei Ertesítőjéből veszszük
a következő adatokat: A növendékek száma 70 volt, 17 felső
és 53 alsó tanfolyambeli, kik közül évközben elmaradt, 8.
A tanuJók segélyezésére 9200 koronát fordítottak. Az EczChajim va~yona kerek összegben 140,000 korona. A végzett
hallgatók közül dr. Blumgrund N. Nagy-A.bonyban, dr. Hers-

l-

lcoviciJ M. Somogy-Szillben rabbivá és dr. Weiszkopf A. Rozsnyón hitszónokká lett megválasztva. A könyvtár ajándékozúsok
és vételek utján jelentékenyen gyarapodott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Blau La,jost állandó könyvtárnokká
nevezte ki.
Or·osz Rabbiszeminárium. Ez a hosszú évek óta vajudó
ügy most végre dűlőre kerül, mert az ügyért az orosz közoktatásügyi kormány száll síkra.
Zsidó hagyomány keresztény egyház számára nem ritkaság.
A párisi Rothschild a felekezetek Jelkészeinek félmillió frankat
testált. Ebböl a zsidó és a protestáns lelkészek 150,000-150,000,
a kath. klérus 200,000 frankat kapott.
A londoni szefard község fennállásának 200 éves jubileumát
ünnepelte. A községet Spanyolországból és Portugáliából kiűzöt
tek ivadékai, köztük sok marannos, alapította. Az askenaz
zsidók, kik most a főközséget alkotják, később vándoroltak be.
A prágai régi temető, a mely ritka nevezetesség, a városszabályozás folytán részben lebontatik.
Pályadíj. Tencer Pál a zsidók történetére kitüzendő 2501J
koronás pályadíjat összegyűjtötte és átadta az I. M. I. T.
igazgatóságának. A hiányzó 700 koronát Bosán J aka b, pesti
előljáró egymaga adta.
Frigyes özvegy német császárné fenkölt gondol~o~ású .nő
az antisemitizmust mélyen megvetette. Több berbnt z~1cló
intézménynek haláláig protektora volt ~s nem egy izben
nngyobb adományokkal tűntette ki őket. Aldás en;lékére.
A bécsi rabbiszemináriumnak, mint ezidei Ertesítőjéböl
látjuk, 25 hallgatója volt (l rendkivüli), származá_sra 10 gali~
cziai rs l magyar. A Schorr O. H. nagy alapitván.rból 16
hallgató 600-600 koronás ösztöndíjbau részesült. Az mtézetnek csupán felső tanfolyama van.; olyanok ..szá:nára azonb~n!
kik az intézetbe be akarnak lépm, de a szukseges tbeológiai
előképzettséggel nem birnak, előkészítő .tanfolyamot tart fenn,
melyben hibliát és talmudot tanít Fnedmann M. lect.?r· E
mellett küWnálló hitoktatói kurzus van, melyet dr. Bnchler
A. vezet.
5
Zsidó statisztika. Az egész világon összesen llÁ.24 ~! 66
zsidó van. Ezekből lakik Európában 9.351,730;
zstaban
368,000 ; Afrikában 403,800; Amarikában ~.103,135; _Ausztráliában 16,000. Az összlakossághoz arányltva l.egs_űrűbb a
zsidó lakosság Marokkóban (30 százalék), a legntkab~ Bel..,.iumban (0'06 százalék). A »,T ewish Year Book« resziates
~zámítás után jut ezekhez az eredményekhez.
A falasák abessyniai zsidók, és körülbelül ~00,0~0-en
k
·ló-missió most ezekre is ní.vetette magat, rumtlen
vanna . A zs1c
'b k "l lOO r 1 ?
évbl'u állítólag lOO·at térítenek meg. l\f1 e eru
~<1 a"a ·

VEGYESt:K .

Dr. Steiger Lajos, a pesti hitközség helyettet; titkára,
élte delén elhunyt. Hinü:ísán kiviil a zcnemíívészetnek élt és
f9lyóiratunk is kiizölt tollából zsidó zenetörténeti czikket.
Aldás emlékére.
Zsidó munkástelep Berlin mellett. A vándorkoldulás megszüntetésére nagy munk<istelepet létesítettek a német zsidók.
Egy emberbarát lovagbirtokát ajándékozta e czélra; az épületekhez sziikséges összeget a Jewish Colonization Association
adta kölcsön; 14.000 márka évi szükségletet pedig évi járulékokból fognak fedezni. A telep· a legtí.jabb vívmányok szerint
van berendezve. Mindenféle munká.ra fogják a koldulót és
addig tartják a telepen, mig alapos a remény, hogy kenyerét
megkeresheti. Ekkor azt az összeget, melyet munkájával a
telepen keresett, kikapja és a zsidó munkásközvetítő-egylet
munkát szerez neki. úgy hogy gazdaságilag ismét önálló lesz.
A. »snorrerek « az egész német birodalomból erre a telepre
fognak kerülni.
Dr. Grünhut Lázár, tudós munkatáisunk, az igazgatása
alatt álló jeruzsalemi zsidó árvaház érdekében fővárosunkat
is meglátogatta.
Zsidó képviselők. Az új képviselöházban 16 felekezetünkhöz tartozó képviselő lesz. A szabadelvii párt tagjai: dr. Beck
.Marcell, dr. Heltai Ferencz, dr. Mande! Pál, dr. Nagy Sándor,
dr. Neményi Ambrus, dr. Neumann Ármin, Révai Mór, Sándor
Pál, Weisz Berthold, V észi József és Wolfner Tivadar.
A függ~_tlenségi Kossuth-párt tagjai: dr. Bakonyi Samu, dr.
Barta Odön és dr. Reich Aladár. Dr. Visontai Soma az
Ugron-párthoz tartozik, dr. V ázsonyi Vilmos pedig demokrata
pár ti.
Az orsz. izr. tanítóképző-intézetnek a lefolyt tanévben
150 növendéke volt. Képesítő vizsgálatot tett 24 intézeti
növendék és 8 idegen. Dr. Bánóozi J. igazgató buzgólkodása
folytán a tanulók segélyezésére 1895-ben külön Egylet alakult,
melynek jelenleg 26.000 korona vagyona van. Az , egylet évi
tagsági dija 4 korona. Bánóczi igazgató, ki az Ertesítőt, a
honnan ezeket az adatokat vesszük, összeállította, a tanítóképzőre vonatkozó összes tudnivalókat közli.
A nemesített zsidó családok száma - az Egyenlőség összeállítása szerint - 73. A német birodalomban 37 zsidó nemes
család van. 'rekintetbe veendő azonban, hogy Németországban
a nemesített keresztény családok száma is sokkal kisebb,
miut nálunk, úgy hogy aránylag ~egalább annyi német Litsorsos kapta meg a nemességet, mmt magyar.
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TARTALOM.
T Á RS ADALOM.
.A ver ........................ ...... .. .
.Az egyhazi hazassagkötes
.Az izr. községkerületi elnökök gyülese és az izr. orsz. irodájanak
jelentese ..
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat ................................ ..... .
Tarsadalmi szemle .
Nehany szó a misszióról ..
Tarsadalmi szemle .
.........
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat ...
Társadalmi szemle ..
Zsidó főiskola es zsidó tudomány
......
.Az 1848 : XX. törvenyczikk ..
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