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A háboru borzalmait követö spanyol járvány, a me ly 

az itthon maradottak közűl szedte áldozatait, 1918. dec. 
hó 12 én elragadta férfi kora delén alkotó ereje teljében 
a modern magyar rabbikar fejét és díszét, a nagykanizsai 
hítközség nagynevű főrabbiját, dr. Neumann Edét. Vele fi
nom lelkű, széles műveltségű, hívatásáért buzgó, fáradha
tatlan tevékenysé~ü férfiu szállt sírba. Most, hogy felocsurl
tunk a sulyos csapásból, melyet hirtelen elköltözése mért 
reánk, kartársaira és barátaira és az égető fájdalom csen
des fájó emlékké alakul át, áttekinthetjük e 2azdag nernes 
élet tartalmát, a mely oly váratlanul ketté tört. 

Neumann Ede, jámbor sziilők gyermeke, tiszta lelke
sedésből lépet,t a rabbipályára, melyre zsenge gyermekkora 
óta készült. O volt az első, ki az 1877-ik évben megnyílt 
Országos Rabbiképző Intézet felső tanfolyamába belépett 
és ehhez képest az első rabbi, ki az intézeten (1883) fel
avattatott. Nagy tehetségeihez és jeles képzettséi!éhez ké
pest kezdődött pályafutása, a 25 éves fiatal embert a te
kintélyes nagykanizsai hitközség választotta meg főrabbi
jául mint Fassel B. H. utódját. A buzgalom, a mely a lel
kes fíatal rabbit áthatotta, soha nem lankadt, 36 éves te
vékenysége alatt inkább mélyült és tisztult. Példás lelki
ismeretességgel látta el az összes rabbi teendőket, a szá
széken és tanítói kathedrán, a hívatalban és társadalmi 
téren egyaránt. Mindenhez volt ideje és ereje, érzéke és 
kedve. Igaz pap szellemében állandóan és bm:gón ápolta a 
felekezetek között a társadalmi békét, a város mínden nemes 
ügyének kész szolgája és támogatója. A város közmüve
l~désí törekvéseinek valóságos oszlopa, végül a polgárok 
b1zalmából vezére, mínt a közmüvelődésí egyesület elnöke. 
Széles általános müveltségénél fogva e tisztségre valóság
gal rátermett, maga is szóban és irásban gyarapította a 
közmüveltséget. Az egyoldaluság és specializálódás, melyek 
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korunkat jellemzik, Neumann Ede fölölt nem tudott urrá 
lenni. Hajlamainál és tudásánál fogva a tudományos mun
kálkodásra volt predesztináh·a, de tudott a közjóért sze
mélyi áldozatot hozni - hivatala és hivatása erdekében 
egyéni hajlamait háttérbe szoritotta. Első sorban pap volt 
és hol ez a hivatás szólitotta, készséggel engedelmeskedett. 
Időt és fáradságot nem kímélve, hitközségén kivül is nagy 
papi tevékenységet fejtett ki. Példaadó rabbi volt. Példa
adó Yolt a Rabbíképző, az alma roater tiszteletében is, 
melynek mint a vezérlő bizottság régi tagja kiváló szal
gála tokat tett. 

Rabbi müködése hitközsége körét messze tulhaladta 
nagyarányu tevékenysé~~ által, .. melye~ mint .. az O~sz~gos 
R abbiegyesület űgyv~zeto alelnoke, maJd elnoke kifeJtett. 
Nemcsak egyik alapítója volt ennek a nehéz alkotásnak, 
hanem valósággal lelke is. V ezér e és szalgáj a egy személy
ben A na6y átalak ulás, a melyen a zsidó hivek az utolsó 
két · emberÖltőn átmentek, természetszerűen a rabbikart sem 
hagyta érintetlenül. Az árnyalatok , melyek megvannak a 
hitközségekb en, legalább oly ~értékb~fl:. van~ak m.e~. a rab
bikban. A különféle lelkületu , nevel~.>su, . muvel.tsegu, gon
dolkozásu, érzésű rabbikat egy k alap ala ~?zm lehet~tlen
nek látsr.ó feladat volt, éppu~y ezel~e~ egy':tt !ar.tam.. Ez 
csak Neumann kitartásának , ugye~segenek es. fok;p ftn<;>rn 
t · tatának sikerűlt a mellyel romden ellentetet es nehez
s:~~ el tudott simit~ni. Ebbeli érd~m~it. csak. a; tudja kel
lően értékelni, a ki az ügyeket belulrol tsmen es a dolg?
kat ugy látja a hogy történtek és nem ugy, a hogy gyu
l ' k n bes;édekben és írásokban festettek. Ha valar~ure, 
e;; : ;abbiegyesület elnökségére illik a talmud mondasa : 
u lkoda' st hanem -szolgaságot adok nektek. Neumann t 
nem ura • b "l ·· · · t · t' t' zta 

b k . b&lso" me""yőződés o az ugy 1ran erze • ts azon an, 1 ..- e.e. . .' · k d t-
lelkesedésből vállalta ezt a hsztseget, semmi se~. k 'f:I 
lenitette el. Egyenesen, czéltudatosan haladt -~ Jonall el ~ 
ismert uton. A rabbiegyesül~t vol~ . az eszkoz, ';ile. Y Kí
rabbiállás erkölcsi és anyagi emeleset el akarta bm. It 
váló egyéni tulajdonságaival a le~al_kalm.as<l;bb e~k:{ :~ő 
e czél elérésére. Megnyert~ a mertekad~ teb~~~tsár5' fűzte 
sorban Mezey Ferenczet, kthez szoro~ reg tértett A 
és ki a rabbikérdésről Neumannal telJe~~n. eg~elése i;ánt 
közvélemény kedv

1 
e_ző h~~gu_lita t ra~b::ll~e~nyilatkozott: 

a mely pl. az uto so pes l va asz as~a batatos és követke
bár öntudatlanul jórészt Neum.ann a~ ORE tekintélye a 
zetes tevékenységé~ekf f1olkyom:~a;1 h~ározottan az ő ér
hatóságoknál és mas e e eze e e k ~ kormány· 
deme. A látható síkerek is jelentékenye u Y a 
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zatn~l, mint ~ hi_tközsé ge_kné~ . . ~eumann figyelme az összes 
kér.des~kre ktteq edt, e~y1k fotorekv~se a . rabbik nyugdij
intezet~nek. me~t.eremtes~. ~?It , a rn1 anny1 balsors után a 
roegvalosul?-s. ut]ara _terel?dott. A hitoktatás tantervének 
megreformalasa, az 1stenhsztelet e~yöntetűvé tétele és sok 
más ügy kiváló gondját. k~p~zt_~· . E_zek mellett majla vé
gezte a renget.~g . munkat es. tdot tgenylö adminisztrácziót, 
szerkesz tette, Joreszt maga 1rla az Egyesület hivatalos köz
lőnyél , a Magyar Izráelt. Mindent díjtalanul, sőt hivata
los személyi költségeinek a sajátjából való fedezéséveL A 
rabbikar üg_yének valóságos rajongója volt, minteS!y élet
célnak tekmtette. Volt benne valami a próféták és nagy 
rabbik önzetlenségéből a közért való lelkesedéséből, a mi 
modern embernél ma már nagy ritkaság. Arany betükkel 
írta be nevét a magyar rabbik történetébe. 

E kiterjedt gyakorlati tevékenység mellett, a mely 
annyi gonddal, nem ritkán izgalommal járt, még maradt 
ideje és ereje irodalmi tevékenységhez, míről az ezután 
következő közlernény bibliográfiai képet ad. Sokoldalu tu
dás, szilárdan megalapozott általán9s müveltségen felépülve, 
vas szargalommal párosult nála. Ügyesen forgatta a tollat, 
finomao és lelkesen, a milyen egyénisége volt. Irásait stílu
sukról fel lehet ismerni. Leginkább a theolól;!iához és tör
ténethez vonzódott, valamint a vallásbölcsészethez és pe
dagógiához. Mindezekben nagybecsű alkotásai vannak. Sok 
irodalmi terv fo~lalkoztatta és áhítozott azon idő után, 
midőn ezeket szive szerint megvalósithatja. A gondviselés, 
fájdalom, máskép döntött. A két kötetes népszerű zsidó 
tör ténet, melynek megirásával az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulat bizta meg és amely nagyonaszivén feküdt, mínt
hogy erre közönségünknek nagy szüksége van, most más 
szerzőre száll. Tudására és szellemi irányára első sorban 
Eaeher Vilmos és Goldziher lgnácz hatottak, kikhez igaz 
tanítványi hálával és szeretettel ragaszkodott és kik öt na
gyon kedvelték és reá büszkék voltak. Első nagyobb publi
kácziója után ítélve, e nagy tudósok mintájára dolgozott 
volna ő is, ha életfolyása más terekre nem sodorja. 

Ecseteltük ezekben nagy vonásokban Neumann 
Edét, mínt a köz emberét, utoljára hagyva azt, ami benne 
a legvonzóbb volt - a magán embert. Bájos ember volt, 
kedves férj, szerető atya, hű barát. Családi élete, melyet 
a hozzá méltó nagy asszonnya\ élt, a legszebb példa volt 
hiveinek. Boldog volt a szeretetben, mellyel gy~r~~k~i és 
~nokái körülvették és e boldogságot kedves egyeruse~enek, 
tgaz jóságának köszőnhette. Szereletet vetett és szeretetel 
a~atott. Ez övezte a kedves jó embert barátai köréb~n i~, 
kikhez törhetetlen hűségggel ragaszkodott. Elragadó erte-
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k es ~gyéni~ége fel~kezetünkön kivül is barátokat szerzett 
~zá~ara! k!~ korai távozása fölött megható szavakban fe
J:ztek k1 fa)da!In:ukat, r~szvétükct Neumann Ede szép em
le~e.t hagy?tt ~atra mmdenkinél, kivel érintkezett, örök 
huse~~t ?Iztositott m~gának azoknál, kiket barátságával 
mega)andekozott Kor~ távozott, felejthetetlen jó barátom, 
hadd szentelek egy kannyet emlékednek 

Neur:zann E~e eg_ész ember volt, egyaránt kíváló mint 
ember,, mmt rabb1, mmt író. Minden irányban hervadha
tatla? erdemeket sze~z':tt, és t,ényes lap ill eH meg a rabbí
kar es a magyar zs1dosag torténetében. Orök áldás az 
igaz férfiu emlékére. 

Budapest. Dr. B/au Lajos. 

NEUMANN EDE ÉLETE ÉS PÁLYÁJ A 

Dr. Neumann Ede 1859. október 26.-án, Budapesten 
született ; édesatyja széles körben tisztelt kereskedő, egyik 
nagybátja tekintélyes orvos, másik, Neumann Fülöp, három 
évtizeden át a budai hitközség elnöke és a hatvanas évek
ben annak a notabilis gyülekezetnek tagja volt, amelyben 
a magyar zsidóság legkiválóbb vezérférfiai foglaltak helyet 

Nagyon vallásos neveltetésben részesült és már öt 
éves korában eredeti szövegében olvasta a Szentirást. 

A budapesti evangelíkus főgímnáziumban tett érett
ségi vizsgát A budapesti tudományegyetemen - ahol 
különösen mint Goldziher Ignác, Vámbéry Ármin, Kármán 
Mór, tanítványa folytatott filozófiai, nyelvészeti és pedagó
giai tanulmányokat - nyert bölcsészettudori oklevelet. 
Theologiai tanulmányait a budapesti Országos Rabbiképző
intézetben végezte, ahol 1883. február havában elsőnek 
avatták rabbivá. E tanulmányokat külföldi könyvtárakban 
végzett kutatások egészitették kL Első, a muhammedán 
·József mondáról megjelent könyvét a vallás és közokta
tásügyi miniszterium adta ki . 

A nagykanizsai izr. hitközség 1883.-ban választotta 
Jelkészének és egy évi müködés után véglegesen reá ru
házta a főrabbi ~s ískolafelü2yelői tisztet, amelyet előtte 
Szántó Májer, Lőw Lipót és Fassel H. B. viseltek Ezt a 
hivatalt töltötte be haláláig noha több alkalom kinálkozott 
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lelkészi tevékenységének sokkal nagyobb körben való 

folytatásá~.a., , . . . . 
Mükodesenek vezeres-zme)e : a vallasos hagyomány 

tiszteletét összhangzásba hozni a kulturával, kíválóan pedig 
nemzeti kultura érdekeivel . és igényeivel. Meghonositatta 

: magyar szót az istentisztelet egész körében és ettől az 
elvtől irányitva létesitett az ifjuság nevelésének szalgálatá
ban álló uj intézményeket Magyarországon elsőnek, ame
lyeket egyéb gyülekezetekben is az általa meghatározott 
formák közt honositottak meg ; pld. a nők konfirmációja. 
a hitoktatás egyes ága (Talmud Tora). 

Kivette részét a város kulturálís és humanitárius vál
lalkozásaíból és törekvéseiből. Elnöke volt a város szegény
ügyi és óvodai, alelnöke a közegészségügyi bizottságának ; 
alelnöke a nagykanizsai irodalmi és müvészeti körnek. 

A háboru kitörése óta a katonák gondozása napi 
müködésének legjelentősebb tárgya. Ugy a városban állo
másozó nagyszámu katonaság lelki gondozását, valamint a 
városban fennálló nagy kórházak betegeink és sebesültjei
nek folytonos látogatását teljesen önzetlen, nagy lelkiisme
reteséggel és lelkesedéssel végezte. A közjótékonyságnak a 
hazáért küzdők és azok hozzátartozóinak támogatására 
való irányításában is jelentős érdemeket szerzett. 

Jegyzője volt az 1889 évi győri rabbigyülésnek, amely 
nagyrészt az ő kezdésére létesült és az 1895 évi budapesti 
országos rabbigyülésnek: előljárásági ta2ia és jegyzélje a 
IX. községkerületnek (Zala és Somogy megye) és ebben a 
minőségb en a kerület jelentéseit és közgyülési, valamint 
előljárásági j egyzőkönyveit szerkesztette. 

Az Országos Izr. Tanítóegyesületnek tiszteletbeli 
tagja volt. • 

Neumann az Országos Rabbiegyesületnek elnöke volt. 
:A-lapszabályaít ő dolgozta ki és fennállása óta jóformán ő 
Intézte Ösozes ügyeit. Ezen egylet közlönyének, a "Magyar 
I~rael" -nek megalapítója és tize évig volt szerkesztője, amely 
hsztet teljesen önzetlenül látta eL 
E Kezdeményezésére és szerkesztése mellett adta ki az 

gylet magyar-héber katonai imakönyvét, amely 30.000 
Példányban forgott a hadsereg zsidó hitű katonáinak kezein, 
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A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1905. december 
2.-án az Országos Rabbiképzőintézet vezérlő bizottságának 
tagjává nevezte ki, amely intézet uj tantervének egyik 
részlete az ő javaslata szerint készült. 

Az egyetemes hito~tatási tanterv kidolgozásában, mint 
a szerkesztő bizottság tagja, tevékeny részt vett. A tanterv 
- számos intézkedéséhen - az ő irányelveit valósitotta 
meg j a középiskolák 8.-ik osztályának tantervét ő készí
tette. 

Az országos izraelita patronázs nagykanizsai bizott
ságának elnöke volt. 

Neumann sokoldalu irodalmi müködést fejtett ki. 'Több 
önálló munka és számos filozófiai, pedagógiai, teologiai, 
történelmi és más tárgyu, kisebb-nagyobb értekezés és ta
nulmány szerzője, amelyek magyar és külföldi gyűjtemé

nyes müvekben és folyóiratokban jelentek meg. 
Felolvasásokot tartottBudapesten, Nagykanizsán, Szom

bathelyen, a következő tárgyakról : A jellemrőL A müvelt
ségről. A hitoktatás írányelveirőL A prófétákról. Győry 
VilmosróL A XX. század küszöbén. A Bibel Bábel kérdés
ről. stb. 

Neumann 1884.-ben nőül vette Kayseriing Emmát, Dr. 
Kayseriing Majer pesti rabbi leányát, Németország egyik 
legrégibb és legelőkelőbb zsidó tudós familiájának sarját. 

Három gyermeke volt: Leánya, W eis z Ernő tekinté
lyes nagykereskedő neje j fiai: Dr. Naményi Ernő külföl
dön végzett közgazdasági tanulmányokat, Dr. Naményi 
Lajos pedig orvos. 

Dr. Neumann Ede irodalmi működése : 
A "Magyar Izrael" címü folyóiratot szerkesztette. ösz

azes vezércikkeit és tartalmának tekintélyes részét ma
l!a írta. 

A nagykanizsai izr. hitoktatási intézményekről 1903-
1913. minden évben pedagógiai dolgozatokat tartalmazó 
értesitöket adott ki. 

Heinrich Gusztáv szerkesztésében megjelent Egyete
mes Irodalomtörténetben ö írta a héberekről szóló részt· 
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Önálló könyvei. 
A muhamedán József monda eredete és fejlödése 1881. 
Hitszónoktatok és beszédek. (1886.) 
Zsidó vallási örténet. (2 . kötet, 1894- 1897.) 
Rövid héber nyelvtan (1895.) 
Kayseriing M. (1908.) 
A z Asszir korszak prófétái és a zsidók története. (1908) 
Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulattól kiadott 

Szentirás számára a három nagy próféta fordítása. (1903.) 

Értekezések. 

Magyar Tanügy: VII. évf. (1878.) A francia tanár
képzés E. Berrot beszéde. Fordítás franciábóL 

Szombati újság L (1882.) A karácsonyfa a zsidó csa
ládban. A zsidó a magyar közmondásban. Deák Ferenc 
emlékezete. Az Earl of Shafterbury beszéde a londoni 
meetingen. A zsidó kérdés. A zsidók Chinában. Haladá
sunk Auerbach Berthold. A Frankel-Graetz féle folyóirat ... 
A babiloni talmud. Lapszemle angol, francia és német 
szaklapokbó l. 

A londoni meetingen a zsidók ügyében mondott be-
szédek forditása angolbóL (1882.) 

Kayserlíng a tiszaeszlári vérvád. (1882). és az uzsora 
és a zsidóság. (1882.) fordítás németbőL . 

Magyar Zsidó Szemle. L (1884.) A zsidó do~m~. Hd
oktatási tanterv. Il. (1885.) Zsidó temető Nagykamzsan. Az 
Énekek Éneke. A nagykanizsai zsidóközség statuma.. !Il· 
(1886.) Országos Rabbiegyesület IV. (1887.) A legreg1bh 
zsidó felekezeti lap. A boroszlói rabbigyülekezet VI. (1889). 
Deák Ferenc egy nagykanizsai rabbiróL VII. (189?1·. ~ende
letek a zsidók összeirásáróL A zsidók letelepedeserol. XII· 
(1895.) Chóber Cháber. XIV. (1897.) Jochanan élete. ~vm. 
(1901.) Löw !mánuel beszédei. XXL (1904.) Vallásoktatasunk; 
Ben Józséf név alatt a westfáliai imakönyv. 

Cikkek a Neuzeit ben, az Allgemeine Zeitung de~. Ju
dentumsban, Egyenlóségben, a Jewish Encyclopedraban 
és politikai lapokban. 

Zalavármegyei évkönyv a milleniumra : A nagykani-
zsai izr. hitközség multjából. (1896 l 
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Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve L 
(1895.} A zend vallás befolyása a zsidóságra. IL (1896). 
Görög és római irók zsidókról. V. évf. (1899.} Philíppson 
Lajos. VII. (1901.) Nietzsche és a zsidóság. XL évf. (1906). 
Kayseriing M. XIII. évf. (1908). A német zsidók önvédelme. 
XV. évf. (1900.) Az osztrák zsidók hitfelekezeti szervezke
dése. XVIII. évf. (1913.) Philippson Lajos. 

Magyar Zsidó Almanach: Geiger Ábrahám 1911. 
Cuitur Almanach II. A zsidóság optimizmusa 1912. 
A nagykanizsai izr. hitközség iskoláinak értesitőjében. 

(1889.) a hitoktatás a zsidó népiskolában. 

EMLÉKEZÉS DR. BACHERVILMOSRÓL 
(ARCKÉPÉNEK LELEPLEZÉSE ALKALMÁBÓL). 1919, március 2·án, 

-Elmondotta Mezey Ferenc dr. -

Amióta e hajlékból örökre elköltözött annak a szel
leme, akinek emlékezétével az igaz kegyelet eme perceit 
megszentelni kívánjuk, azóta véres harcok dulták fel az 
emberiség nemes vetéseit E núnden cselekvésünket és ér
zelmi nyilvánulásainkat lenyűgöző világesemények köze
pette nem volt szabad nekünk őf álmában zavarni. De 
mintha a vílá~nak és hazánknak végtelen szenvedései kö
zött el is veszitettük volna a hála biztos utját hozzá, aki
nek nagysága pedig a dicsőségünk, akinek hatalmas élet
műve soha el nem halaványuló fényességünk. Hiszen még 
ma is, mikor a véres csaták zaja elnémult, ám a puszta
sá~okon a mardosó kétség rakott fészket, csak egy iránta 
való mélységes szeretetben és hálában, a törekvései iránti 
IDeitértésben Ö.5szefonódó meghitt kis körből közelitjük 
meg caendes áhitatban az ő emlékét, mi közben borongó 
l~lkünkböl az a fájdalmas vigasz fakad, hogy a Gondvise
les me~kimélte az ő nagy szivét attól, hogy az emberiség 
e~~?lcsi Yivmányainak romjai ~ögött szaggatott testű ha
zaJa~ porban vonaglani lássa. Egi fenség szárnyai alatt pi
he,no ,halhatatlan szelleme könyöröP,jön egy szebb jövő re
menyeben küzdő és szenvedő hazánkért. 

Emlékezés dr. Bach er Vilmosról 9 

Hivatottságomat és e kegyeletes együttlét kereteit is 
tulhaladná, ha a szellemóriás Eaeher Vilmos tudományos 
munkája színte megbecsülhetlen értékeinek foglalatjához 
akarnék nyúlni. Ennek a működésnek már mélysége és ki
terjedése is olyan méreteket mutat, hogy szédítő a gondo
lat is, hogy a tudomány e nagy bányászát tárnáiba köves
sük Csak a felületen maradhatunk és csak egy-egy drága
kőnek fénye az, melynek káprázata felénk tündöklik Csak 
annak az áldásnak melegét érezzük, mely földi pályafutá
sából reánk áradt és azt a hatást, mely az egyetemesség 
szellemi szövevényeiben termékenyítőleg él és nemzedékek 
utjaira világit. 

Dr Racher Vilmos világraszóló hirnevét egy félszáza
dot betöltő irodalmi munkássága állapitotta meg. Külön 
könyvtárt alkotó művei kiterjednek a zsidó tudomány min
den ágára, felölelik a szorosan vett keleti irodalmat. A 
Szentirás magyarázat terén művei korszakosak és ez ala
pon minden idők legnagyobb irástudói közé emelkedett. 
Azok előtt, akik a felekezet körén kivül eső, néha tényleg 
elfogultabbak megbecsülését nagyobbra értékelik, érdekkel 
bírhat, hogy kiváltképpen a protestáns világban, ahol a 
bibliai ismeretek hatalmas müvelőkre találtak, Bacher nagy
sága és itélete előtt szintén feltétlenül meghajolnak. Áll ez 
különösen a külföldre, mely e jeles férfiut általában is na
gyobb mértékben méltatta. Agádikus műveivel a tudós vi
lág csodálatát vivta ki. A tengernyi anyag gyűjtésével, kri
tíkai átkutatásával és rendszeres feldolgozásával a rabbi
nikus irodá.lom terén uj ösvényeket vágott, melyek előtt a 
szaktudomány legjelesebb képviselői bámulattal állottak 
meg. Forrásokat nyitott meg, meiyekből a tudósok időtlen 
időkig meritení fognak és amelyel,ben a laikusok is sok 
gyönyörűséget találhatnak E nembeli munkái önmagukban 
véve egy egész életre való buvárkodásra is elegendők let
tek volna. Ám de Bacber szüntelen kutatásainak ez csak 
egy részlete volt. Hiszen önálló műveinek és ~olgozataina~ 
pusztán cimei egy kötetre való anya~ot szolgaltatnak. HI
vatott utóda és bibliografusa szerint közel 50 Önálló mű
vet és 600-at meghaladó értekezést é~ cikket irt,, ame~yek 
a zsidó és orientalista tudományok mmden szakara k1ter-



10 Dr. Mezey Ferencz 

j:d?ek. Széles kört ölel fel az ö munkássága, melyet önál
lo~ag, felfedezések, mélyreható alaposság jellemez. Alkotá
saiban erő .. és öntud3tosság van, núnden részleten rajta 
van a lelkusmeretes vasszorgalom bélyege. Ennyi és ilyen 
munka láttán szinte hihetetlennek látszik, hogy mindez egy 
agynak produktuma volt, hogy azt egy kéz vetette papír
ra. Pedig e mellett más nagy agymunkát is végzett. És 
ezek az írásművek nem voltak muló értékűek, nem is je
lentéktelen körök okulására és birálatára voltak szánva. 
Becsök maradandó és nagyobbára a világ tudós elméihez 
szállo!tak, egész szakokra megtermékenyítő leg hatottak. 

Es az exakt tudós e mellett kö l tő i lélek is volt. Köl
tészete megnyilvánul az ágada ragyogó termékeinek fel
dolgozásában, az uj héber poézis , a keresztény allegoria 
hatásainak ismertetésében, az arameus, arabs és perzsa 
költészet méltatásában. De önmaga is jeles héber és német 
költeményekbe öntötte nemes érzéseit. Költői hangja néha 
álcsendül még tudományos irásabak egy-egy részietén is. 
Alanyi érzelmeit tükröztető és családi szentélyén áldozó 
költeményei vidám életfelfogásnak hódoló alkalmj poémái 
meglepően szépek,· szellemességtől szikrázók. De a kiváló 
ingéniumra oly jellemző szivbeli nyilvánulássinak e megha
tó ~mberi dokumentumait még ereklyékként őrzi a féltő 
gyöngeség. 

E gazdagságánál és hatalmas arányainál fogva e té
ren szinte egyedül álló tudományos élet egyik r~sze a ma
gyar zsidóságot külön érdekli, mert kultur-történetéből ma
gasan kiemelkedik. Ilyen a Magyar Zsidó Szemle cimü 
folyóirat szerkesztése, mellyel megnyitotta ebben az or
szágban a rendszeres zsidó tudományos buvárkodás utját 
és lendületet szerzett sok társadalmi akciónak. Ilyen az 
iMIT évkö~yve, mellyel az irodalom zsidó vallásu műve· 
löit a zsidósághoz közelebb htn:ta és e réven az eddig el
árvult nemesebb zsidó élet iránt szélesebb területen is ér
deklődési keitett. De talán legnagyobb, mert legáltaláno
sabb hatása volt a biblia forditása körül kifejtett óriisi 
munkájának, mely monumentális müvével örök hálára kö-
telezte. a magyar zsidóságot. . . 
t Am mégis legközelebb áll ma itt hozzánk ez mteze· 
E:n való működése. Ha erre gondolunk, ugy az ő letünése 

l ; t . 

Emlékezés dr. Eaeher Vilmosról 11 

feletti fájdalmas sebünk ki ujul. Ismét látjuk veszteségünht 
ujból átérezzük, hogy mije volt ő szemináriumunknak, -
büszkesége, dísze és oszlopa. Es ködbe borult érzelmeink
ből bontakozik ki hálánk, hogy a kegyelet szárnyain száll
jon feléje. Intézetünknek mely a hazai zsidóság belső 
küzdelmeinek kiemelkedő historiai alkotása, megnyitásától 
kezdve haláláig tanára, majd igazgatója volt Eaeher Vil
mos. A zsidó tudományos életnek e sok ellenséges áram
lat által körül hullámzolt szígetén magaslott ki nagysága. 
Pártos szellem és az önön alkotásaink ellen törö ősi bű
nök nem zavarták. Szuverén módon helyezkedett tul min
den méltatlanságoo. Férfiu volt, aki rendeltetésének és 
igazának tudatában h;)ladt el a zsidó közéleti tevékeny
séget gyakran kisérő szomoru jelenségek mellett. Kiapad
hatlan tudása és jellemének fenköltsége szinte megközelít
hetlen bástyát vontak köréje. Mint tanító mester a rend
szeresség, a világosság és az odaadó kötelességtudás min· 
taképe volt. Közlései nyiltak, őszinték voltak. A felismert 
igazságokat teljes szabadsággal tárta növendékei elé. Tu
dásának kihalászott gyöngyeit pazarul szórta szét tanítvá
nyai között. Kathedráján nagy és komoly munka folyt. 
Szigoru volt önmagával szemben és a kötelességteljesítést 
megkövetelte hallgatóitól is. Előadásai alatt növendékeit 
annyira lebilincselte, az ismeretekben való gazdagodás ér
zete olyan általános volt körűlötte, hogy a néha nehéz és 
száraz tárgyaknál sem csökkent a figyelem. Növendékei 
nemcsak a tárgyakon uralkodo tanitóművészetének, hanem 
a nagyhírű egyéniségéből kiáradó tekintélynek hatása alatt 
is állottak. Büszkék voltak, hogy Eaeher tanítványainak 
vallhatták magukat. Bibliai órái az istentiszteletnek minte~y 
folytatásai voltak A mester világraszóló sikerei nemes am
bíciókat ébresztettek Eszme-bősége megtermékenyítette a 
tehetségeket. Innen van, hogy a szeminárium nemcsak je
les papokat, hanem sok kiváló tudóst is nevelt, akik szer
te viszik az intézet jó hirét. Ez volt életének a legnagyobb 
gyönyörűsége. Viszont fájdalma volt, de ez csak ritkán 
érte, ha a gondjaira bizott kertben fanyar gyümölcsre ta
lált. Mély vallásosság hatotta át és a próféták szelleme 
ömlött el egész lényén. Negyvenk~t esztendővel ezelőtt ő 



12 Dr. Mezey F erencz 

kövelkezöképen állapítja meg az innen kikerülö tanítók és 
vallási vezérek programmját : .,Éveken át folytatott ernye
detlen munka becsületes célját soha szem elől nem tévesz
tő törekvés, helyesen vezérelt és jól előségitett tanulmá
nyok utján egyesítsék magukban a zsidó theologiai szakok 
alapos ismereteit, a kor műveltségével, a sziv meggyőzö
déséből eredő vallásos érzületet, a tudományos itélet gya
korlott és tapintatos képességével, az emberiség erkölcsi 
javaiért, Izrael eszméiért és tanaiért való lelkesedést a ha
zához való sz eretettel és ragaszkodással". Ezek a már
ványba véshető szavak az intézetnek induló növendékei
nek minden időkön át világító utmutatással voltak. A 
lelki és szellemi szükségletek kielégítése mellett az ide ke
rült ifjuság testi jóvoltát is meleg szívének gondjaiba fo
gadta. Élete alkonyál bearanyozta az a tudat, hogy az ar
ra irányuló munkát is siker kiséri. 

Egy maréknyi földet szórunk ma sirjára Liptó sebek
től vérző tájáról, ahonnan szerényen indult el a tökélete
sedés felé a szent tan hirdetésére, a mester feladataira. 
Szentnek vallotta azt a földet, mert hazájának része volt, 
mert őseinek hamvai odavegyültek Bár idegen nyelvek 
hangjai rajzották körül bölcsőjét, ősi kulturák népesitették 
be szellemi világát : hódító utjain a tudományos munka és 
a különböző nemzetekbe elszórt kongeniális kortársaival 
az egyetemesség szolgálatában való érintkezései között 
magyar zsidó volt és maradt. Mert nemcsak az országha
tárokhoz nem kötött általános tudományt, nemcsak feleke
zetünket és ez intézetünknek minden eredményét ragyog
ta be az ő csodás tevékenysége, hanem garmadával gaz
dagitotta a magyar _1ép szellemi tőkéjét. Örökbecsű 
munkáival voltaképpen ő teremtette meg a magyar nyelvű 
zsidó tudományt. Ő adott annak színt, erőt, tartalmat és 
példája nyomán kelt követőket. Az ő messze eljutott hir
neve figyelmet és megbecsülést vivott ki számunkra és 
önmagának a legnagyobb magyar zsidó tudós disznevét A 
magyarság szolgálatában betöltendő szerepének tud<Ka ve
zette őt tanítói és igazgatói feladataiban. Legyen neki 
mindezért az örökdicsőség jutalma ! 

(Az arcképet leleplezik). 

l . 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

A nagy szerencsétlenség, a mely Magyarorsz~g~t ért.e 
az egész népet sorompóba állította, hogy az orszag Igazai
ért síkra szálljon a győzöknéL Megmozdultak a felekeze
tek is, közöttük a rnienk is, hogy hittestvéreit Magyarország 
ügyének megnyerje. A magyar zsidóság külön me~oran~um
ban fordult a világ zsidóságához, amelyben felhivta figyei
mét arra, hogy a magyarnép sorsával a legszorosabb kap
csolatban áll a magyar zsidóság sorsa is. A memorandum, 
a mely franczia, angol és olasz nyelven eljutott a ~ell_ő 
helyekre, testületekhez és kíváló hittestvérekhez, torte
nelmíleg mutatja ki, hogy Magyarországon a középkorban 
is türbetöbb volt a zsidók sorsa, mint a legtöbb országban 
és hogy a magyar nép az egyenjoguságot, míóta a hatalom 
a kezébe került, érvényesítette. Rámutat meggyőző té
nyekre, egyuttal utal arra, hogy a román imperium alá 
kerülő magyar zsidók az e~yenjoguságból a jogfosztottság 
állapotába kerülnének A memorandumot, melyet egy szak
bizottság szerkesztett, folyóiratunk még közölni fogja. 

Hasonló ezéiból az Országo::: Rabbiképző Intézet hé
ber levélben fordult a párisi, londoni, newyorki, cíncinnatií 
és flórenczi szemínáriumokhoz. Ebben a testvéri s kar
társi szeretetre való hivatkozás mellelt lü lelt emelve a 
magyar állam nagylelkűsége és áldozatkészsége, melyet az 
intézet iránt minden időben tanusított, továbbá az, hogy 
Magyarország feldarabolása esetén az Intézet tevékenysé
gének területe annyira megszükülne, hogy a zsidó vallás 
és zsidó tudomány érdekében a külföldön is elismert ed
digi eredményei jövőre nézve nagy csorbát szenvednének. 
A körlevél kimutatja Magyarország történelmi és földrajzi 
egységét és integritásának támogatását kéri. 

Ezeket a memorandumokat, valamint a Rabbiképző 
nyilatkozatát, melyet olvasóink a lapokból már ismernek, 
a história számára folyóiratunk még közölni fogja. 



TUDOMÁNY. 

A KERESZTÉNY ARCHEOLÓGIA ZSIDÓ 
SZEMPONTBÓL 

A keresztény Régiségek az utolsó félévszázadban nagy 
érdeklődés tárgya, az anyag óriásilag megszaporodott te
kintélyben és szeretetben nőtt, ugy hogy Kaufmann 'Car 
Mária összefoglaló műve, az első e nemben, rövid idő 
alatt második kiadást ért. A szépen kiállitott testes kötet 
címe : Handbuch der christlichen Archüologi;. Zweite ver
mehrte und verbesserte Auflage. Mit fünfhundert Abbil
dungen Rissen und Pliinen. Paderborn 1913 (nagy nyol
czadrét, VII, 814 lap). 

A mű hat könyvből áll, melyek egyenként 4 3 6 5 
4 5 f . t l . ' ' , , 
• . e1e~e r~ os~ anak. Hogy a mű tartalmáról némi képet 

adjunk, Ide IktatJuk a könyvek czimeit. I. Propiideutika. 
.t: ke:esztény archeológia lényege, :története, forrásai és 
allomanya (1-120). II. Az ókeresztény építészet (121-238) 
III. F~stés és symbolika (239-477). IV. Az ókeresztény 
plaszh~a ~4_7~-565). V. Apró művészet és kézmű (567-658). 
VI. EpJ_!lrafiai emlékek egy függelékkel az ókeresztény 
osztrak_o~okról és papyrusokról (6!;9-780). Külön függelék: 
Kronolog1ai segédtabella (764-780). Szó és tárgymutató 
~781-780). Sem ebből, sem a fejezetczimekből melyeket 
Itt nem kö_zölt~nk, nem gondolhatja az olvasó, ~ily gazdag 
az anyag es m1ly nagy az irodalom, amely ebben a stan
dard workban fel van dolgozva. A mi ezéJunkhoz képest 
~zo~b.~n elegendő ez az általános ráutalás és mindjárt át 
IS ter~nk eg~es részletekre, melyek egyrészt azt iparkod
n~k _kimutatm, hogy ez a tudományág sem kőzömbös a 
zs~do tudományra, másrészt pedig azt, hogy a zsidó tudo
~any s~m lehet közömbös ezen tudományágra. Összefüggő 
ertekezest nem adunk, csupán egyes megjegyzéseket és 
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pedig a könyv sorrendjében, a kép tehát igen szakadozott 
és tarka, de a fent jelölt czélra elegendő. Kezdjük a má
sodik könyvvel. 

A keleti katakombák leírása közben K., miután kon
statálta, hogy Palesztinában a keresztények zsidó elődeik 
mintájára sziklasirokat használtak, az olajhegykatakombá
ról beszél. "Nevezetes a zsidó és keresztény sirok állitó
Jagos vegyülékei." Mai szemmel és felfogással nézve ez 
csakugyan feltünő. A zsidók nem szeutelik ugyan be a 
temetőt, nincs "szent föld" (geweihte Erde), de azért a 
zsidók sem temetnek el temetőjükbe nem zsidókat. Hogy 
azonban ez a felfogás uralkodott-e az ókorban a zsidók 
közt, legalább is kérdéses. Régi, legalább a 2. századból 
eredő tétel, hogy a pogány halottat eltemetik a zsidó ha-
lottal a "békesség utjai" kedvéért (Gittin ~la). . 

Babylóniában a zsinagógák a mezon voltak, ezert 
tettek bizonyos imát az esti istentisztelet végére, hogy a 
későn jövők ne maradjanak egyedül (Elbogen, Jüd. Got
tesdieost 112). Míért nem vollak a zsinagógák a városban ? 
Elbogen említett művében (448-450) tárgyalja ezt a kér
dést de nem találom nála az utalást arra az analógiára, 
hog; Rómában a keresztényeknek nem engedlék meg, ho~y 
templomaik a város falain belül legyenek (171). Ha teh~t 
a diaszprórában sok helyen a zsinagógákat él városon ki
vül találjuk, hasonló okot tételezhetünk feL "Innerhalb der 
SUidte wo Götzenteropel waren, vermied man es zu be
ten", ~ond ja Elbogen 449. Ez talán csak ~tóla~os mego
kolás az agáda részéről, az igazi ok a pogany hlalo~. le
hetett, hogy a városban idegen istennek templomot epitse-
nek. A kérdés beható kutatást érdemeL . .. 

A galileai zsinagógákban, melyek most e_gy d1szmuben 
vannak leírva 1], a nők számára külön emelvenyek voltak. 
Ezt a szokást az ókori egyház is átvette. K. ~81 azt mond
a : " der auc h der Profanarchi tektur gelauf1g~ Bau. von 
Emporen (gynaikaia, matronaea) über den Seilenschtffen 
[der Kirche] ist als spezifisch östliches Element. anzu~pre-

h " A K 1 t azonban a zsinagógától vette at, am1ut a c en . e e h' . 
galiléliai zsinagógaromokból látszik. Az egy az nem IS ma-

"l)K: 0 h 1- W a t z i 0 g e r, Die galtlaiscbeo Syna~•2enruioeo, 
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radt meg ennél a szokásnál. A három hajóból álló temp· 
lomokban az egyik a férfiaké, a másik a nőké volt (182). 
Vajjon az egymás mellett elkülönítve való ülés szintén jár
ta-e a zsidóknál, nem tudjuk, de valószínü. Csak alapo. 
sabb lehetett az elválasztás, ugy hogy nem látták e?,ymást. 
Érdekes még, amit az .. atrium"-ról olvasunk, .. Ein vielleicht 
ursprünglích giirtnerisch angelegter Vorhof ( .. Paradíes") zu 
grossen Basiliken war das von einer vierseitigen Saulen
halle umgebene Atrium, aithrion, aulé, in dessen Mitte ge
wöhnlich ein Brunneu stand. Seine architektonischen Vor
bilder war der T empelhof und der V 01 h of der Profanba
siliken" (183). Ez az építési sajátosság, melyet a keresz
tény templom a jeruzsálemi szentélytől átvett, azért is ne
vezetes, mert az őskereszténység a jeruzsálemi szentély
nek ellensége volt, elpusztulásában saját megigazulását lát
ta. Az orientálás szintén a szentélyből ered, honnan a 
zsinagóga átvette. ,.Die ústung der Kirchen ist uralt und 
schon von den apostolischen Konstítutíonen ausgesprochen" 
(185). A megokolásbau K. sem a szentelyt, sem a zsina
gógát nem említi. - A torony az 5. század előtt ismeret
len ... A keresztény templomépítésben Syriának lehetett ve
zető szerepe" (u. o.) . Az alapító nevét a pavímentumba 
írta be (186), a mi zsinagógáknál is előfordult. 

Pogány oltárt nem alakítottak át keresztény oltárrá, 
de némelykor votivkővé változtatták át (187, l. j. ). Csak 
félig fogadták el a zsidó felfogást az "idegen kultusz" 
;nt ;"!,lJ V) tárgyában, következetesen a követ nem használ
hatták volna semmire . .. Ambon híess ein stabiles Inventur
stück im Míttelschiff fast aller christlichen Kírchen. das 
als Podium oder Kanzel auf hohem Stufenaufbau, daher 
der Name von anabainein, und ebenso die Bezeichnung 
pyrgos ( .. Turm") zur Yorlesung der Hl. Schrift, zur Predigt 
diente .... Manche Kirchen besassen zwei einarrder ge
genüberliegende Ambonerr zur Yorlesung von Evangelium 
bzw. Epistel" (194). A zsinagógából lett átvéve és jellem
ző, hogy az evangeliumok számára némely templom külön 
emelvényt épített, oly erős volt a szokás, hogy a szentirás 
emelvényéről az evangeliurnot nem olvastatták A béma, 
ahogy ezt az emelvényt a zsinagógában nevezik, a keresz
tény templomban a presbyterium. 

l 
~ · 
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A keresztény magánépítkezésről szólva K. megállapit
la a keresztény ház alaprajzát. Elég különös, hogy a ma
gánház a pogányétól eltért. 'Ellenben érthető, hogy a külső 
falakon keresztek és egyéb jelek vagy irások voltak, me
lyek winden kétségen felül védő (apotropai) jelentőséggel 
bírnak. Ha az egyiken : Uriel és Gábriel áll (235), akkor ez 
is így értendő. Még mai napig a lefekvés előtti héber imá
ban a négy védő angyalt : Michael, Gábriel, Uriel, Rafáelt 
szólítiák Vajjon nem állt-e a házon mind a négy angyal, 
melyek különben más összefüggésben - zsidó és keresz
tény bűvészetben - szintén együtt neveztetnek ? Zsoltár
versek állottak a házakon, pL 121, 8 ; 4, 8. Az egyiken ez 
állt : Ha Isten velünk, ki ellenünk? Mind görög nyelven. 
Mindez hellenista-zsidó eredetű lehet. Felette érdekes 
a negyedik könyv, a mely a kereszténv müvészetröl és 
symbolikáról szóL "Die Urbeimat chrisUicher Kunstübung 
liegt im Ursprungslande des Christentums, auf pallistinen
sisch-syrischem Boden. Die altchristliche Kunst, zunachst 
von rein symbolischem Charakter, basiert auf der jüdi
schen" (241). "Das auffallende Wachstum des Bilderkanons 
lasst sich nicht aus ein er fortschreitenden Entwicklung und 
einern freieren Vermögen christlicher W erkstatten erklaren. 
Der Zuwachs, namentlich an alttestamentlichen Sujets, ver
weist vielmehr auf juden-christliche Elemente, und da liegt, 
will man nicht einen entscheidenden EinHuss der Juden
gemeinde Roms selbst annehmen, wiederum der Gedanke 
an östliche Kunst und Musterbücher nahe" (243). Tehát a 
keresztény müvészet is zsidó eredetű. "Das Bestreben, dem 
Urchristentum im Anschluss an das Judentum bílderleind
liche Tendenzen zur Last zu legen, haben die Denkmaler 
selbst liingst widerlegt" (245). Az antik világ mellett az 
ókeresztény müvészetet az eddig kevésbbé ismert zsidó 
művészet befolyásolta (246). A művész vagy mesterember 
kora hatása alatt állt, midőn az antik formulareböl általá
nos, mythologiai tartalmától rég megfosztott előadásokat 
vett át : "Bilder von Putten, Eroten, den Musen, Amor und 
Psyche" (246). A galileai zsinagógákban, melyeket már em
lítettünk, szintén vannak eraták és hasonlók, amivel K. ál
lítását csak megerősithetjük. A keresztény művészet gyö-

Magyar Zsidó Szemle 2. 
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kere jórészt a liturgiában van, a népimák és a népmű vé
sze\. együvé tartoznak. A 249. lapon összeállítja K. a typu
sokat, közöttük a misnáét is (Taanith) :Izsák feláldozása, 
Izráel a sástcngeren, Jónás a czethalban, a három ifju 
(Chananja, Misáel, Azarja) stb. Itt Michel mellelt Kauf
mannt is emliteni kellett volna. Az oasisból ismertet K. egy 
nagy képet és végül konstatálja, hogy az ótestamentomí 
képek közé csupán két keresztény kép van beszurva és 
igy folytaí.ja : "Die Oasiten haben offenbar nach uralten 
judenchristlichen V oriagen gearbeitet, und íhre barbarisebe 
Hinterlassenschaft bildet eines der wíchtígsten Dokumente 
altchrístlicher Malereí" (259). A freskókról szólva, K. ösz
szefoglalóan ezt mondja : "Im Überwiegen alttestament
lieber Typen verdit sich östlicher, judenchrístlicher Ein
Huss" {260). 

A sepulcralís képcyclusban találjuk a galambot (281), 
az oroszlánt (287), a kakast (u. o.). Ezek a zsidóknál is 
symbolumok. A kakas "a világosság hírnöke", a mi a mel
lell szól, hogy <.sidóktól vették át. Még most is figurál a 
mindennapi bendikciók között a kakas, kinek lsten értel
mct adott, hogy megkülönböztesse a napot és az éjszakát 
és a tcmplomkultusznál is van szerepe. A növénysymbo
lumok közt szerepeinek az olajág, a pálma, a szölőtö, a 
szőlőgerczd (289 k.), ami zsidó halás is lehet. 

A bibllai scenák leírásában K. a következő fontos 
tényt emeli ki : "Eine auffallende Erscheinung bei Be
traclllung jcner Gemaldecyklen, welcl1e d~.e Errettung und 
himmlischc Erlösung illustrieren, ist das Uberwíegen jüdi
scher Paradigmen des Allen Tesfamentes. Sie erkiart sich 
nicht aliein aus der jüdischen Grundlage des altchristlichen 
Gebetes, sondern berechligt zur Annabme einer spezifisch 
jüdischen Kunst, die diese Cyklen bereits kannte. Als ihre 
Blütestatlen kommen hellenislische Grossstadte, vorab 
Alexandria ín Betracht. Selbst für den Zuwachs, den ge
wisse Darstellungen vom dritten Jahrbundert ab erhalten, 
....... weniger ein selbslandiges Schaffen römischer 
Handwerker anzunehmen sein, als die Einwirlmng .~ines 
streng judenchristlichen Kunstzentrums. Den W eg der Uber
nabme im einzelneu zu erkennen, wird dem fortschreiten-
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den Studium orientalischer Funde vorbehalten sein. 
Erscheinen die alttestamentlichen klar, class sie keine Tra
dition fortsetzen, sich vielmehr freier entwickeln z. T. erst 
in tastenden Versuchen" (298). "In der alteren Kunst do
minieren weitaus die aus dem Alten Testament entnom
menen judenchristlichen T}pen" (330). 

A könyvillusztráczió érdekes fejezetében megemlíti, 
hogy a 354. évből származó Chronographia, az eddig is
mert legrégibb keresztény illusztrált könyv, de keresztény 
vonatkozások nélkül. "Figyelemre méltó, hogy a legrégibb 
keresztény képes kéziratok kizárólag az Ötestamentumot 
illusztrálják, tehát itt közel fekszik az a gondolat, hogy a 
zsidó művészet kánoniából vettek kölcsön" (462). A legré
gibb illusztrált bibliák, a bécsi Genesis, a Eritisch Museum 
Codex Cottonianusa, a JóLsuatekercs db ., az 5-7 szá
zadból származnak. Az "ótestamentom" volt a 2. század 
végéig a kereszténys{>gnek egyedüli szentirása, nem is gon
doltak arra, hogy még egy szentirás is lesz, innen is lehet
ne érteni, hogy az ótestamentom a legrégibb keresztény 
művészetben dominál. De lehet máskép is felfogni. 

A katholikus szerzőnek époly érdekes mínt tanulságos 
nyilatkozatai szerint az ókereszténység művészetét is a zsi
dóknak köszöni. Zsidók voltak művészei is. Uj példa arra, 
amit oly sokszor és oly sokféle vonatkozásbau hangsulyoz
tunk, hogy a talmud és rabbinikus irodalom által a régi 
zsidóságról egyoldaJuan vagyunk értesülve. A diaszpora 
zsidósága nem volt egyöntetű, nem is éit mind a paleszti
nai és babyloniai zsidók mintájára. Azt hiszem, hogy eb
ben az összefüggésben nézve a Kohl-Walzinger által leirt 
galileai zsinagógaromok "pogány" motivumai egész más 
világitásban jelennek meg. Magában a szent földön, ugyan
abban az országrészben, hol a szűkebb értelemben vett 
Judea tönkremenése után a nagyjámbor zsidósá!;! össze
gyülekezelt és a talmudot megteremtette, művészetkedvelő 
világi zsidósag is létezett. A bibliai scénákról statisztikai 
összeállítást ad K 298 -300. Istent a Konstantint követő 
korig nem festették képben, de azután igen (399). Jézus 
egy 4. századbeli képen z~idó typust mutat (400). 

Cseréplámpákon nem ritka Izsák feláldozásának képe 
az e~yiken, amely Palesztinából származik, az oltár mögött 
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egy kőoszlop {baiiylion) látható (605). Az "Akéda" mélyen 
be volt vésve a zsidó nép lelkébe, Palesztinában a levegővel 
szitták be ennek képét és érthető, hogy lámpára ís alkal
mazták A háttérben mutatkozó kőoszlop, amelynél a po
gányok áldoztak, az ellentétet jelképezi. Ábrahám nem 
ennél és nem annak áldoz. Bizonyára belejátszik az az 
agadikus felfogás, hogy ezeket az oszlopokat lerombolta. 
A szőlöhordó kémek több lámpán láthatók (u. o.). A sző
lő a szent föld képe. Az akédán kívül megjelennek a régi 
zsidó liturgia többi képei is : a három ifju a tűzkemencé
ben, továbbá Nebukadneczar előtt, Jónás a czethalban, 
Dániel az oroszlánbarlangban (606). Egy arany üveg, amely 
a templomkerületet rnutatja és a melyen a templom oikos 
eirénés-nek neveztetik (616, 3), talán zsidó eredetű. Emel
lett szólna az elnevezés : a béke háza, amely nem találha
tó a bibliában, hanern a talmudban. 

Az arnulettekr61 csak röviden van szó (632-36), az 
Abraxas·ról is. A párisi régiség terernben 2169. szám alatt 
van egy abraxasgemma, a melyen a reversen (görög be
tűkkel) Judas áll. "Der A vers wiederholt zweimal den Satz 
9C,N •C,o •on', "er hat rr:ich und mein Wort beldimpft" (236, 
2. jegyzet) . Nem tudjuk, hogy nincs-e a héberben sajtóhi
ba, de semmikép sincs értelme. Az egész hamisítvány be
nyomását teszi, amilyenek a renaissance korában járták. 

A palaográfiánál ujból rátér K. arra, hogy latin szö
veg görög betűkkel és görög szöveg latin betűkkel van 
irva. A pogány inscriptiók hasonló jelenségeket mutatnak. 
Érdekes példa és irodalom 668. lap. Az orthográfiára néz
ve érdekes zsidó görög kölcsönszók szempontjából, hogy r= l 
(pl. aderphoi=adelphoi). (669). Az ótestarnentomi nevek a 
Keleten sürübbek, mint a nyugaton (u. o.). - A temetés 
tényét nem fejezik ki a keresztény sirfeliratok pogány for
mulá.val, pl. hic iacet stb., hanem "a specifikus keresztény 
termmussal deposztus (d vagy dep.), katathesis (kat)" (671). 
Ez a. ter~inus meg~elel a héber sirfeliratok p~ra (vagy j~rcl) 
~errnm.~s~nak. Mely1k az eredeti ? A sirfeliratok eredetileg 
Igen rov1dek voltak : a puszta név, azután hozzáfűztek 
óhajt : in pace. "Es hat dies seinen Grund darín, class die 
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Katakombengrabplatten zunachst nach der einzigen vor
handenen Analogíe ·- der jüdischen tituli ·- ausgestaHet 
wurden, wahrend für Sarkephage die heidnísche Weíse 
vorerst beibehalten wurde" (677). Az in pace (688) szintén 
zsidó éredetű (en eiréné, 1:11C,It' a zsidó katakombákban). A 
sirfeliratok gyakran átkot mancianak arra, ki megsüti, el
rabolja stb. Ezt a szokást már az assyreknél látjuk, ugy
színtén a görögöknél. Az egyik keresztény idevágó latin 
mondás igy szól : "Irva van : mít nem akarsz, hogy neked 
tegyenek, ne tedd másnak" (697). Igaz, hogy a Didache is 
ebben a negatív forrnában adja ezt az arany szabályt, de 
azért nem érdektelen a Hillel híres mondását (Sabbat 31a) 
évszázadok mulva keresztény sírkövön viszontlátni. 

Csupán néhány pontra terjeszkedhetünk ld, ezeket ís a 
legrövidebben adtuk elő, tulajdonképen csak érintettük, de 
már ezekből ís kitűnik, hogy az ókeresztény archeológia a 
zsidó archeológiának és viszont sok analógiával és felvilá
gosítással szolgál. A tudományos ghetto minden tudomány
nak árt, legyen az pogány, keresztény, zsidó, régi vagy 
modern. Amint az élet, a tudomány ís egy és egységes. 

Budapest, Dr. Blau Lajos. 

NÉHÁNY ESZREVÉTEL A CLASSICA PHILOLOGIA 
TÖRTÉNETÉHEZ ZSIDÚ SZEMPONTBÚL 

A classica philológía történetének kíváló vezérfonala 
Gudemann A. németre átdolgozott könyve : Grundríss der 
Geschichte der klassischen Philologie (2. kiadás, Leipzig
Berlin 1909), a rnely magántanulmányozásnál ís jó szolgá
latot tesz. A zsidó irodalom tanulmányozásánál már azért 
is hasznos, mert általában tágítja a szemkört, mutatja azt 
is, hogy miben és mennyíre van még hátra a száz éves 
zsidó philologia az ötszáz éves classica philológiával szem
ben. A jelen alkalommal azonban csupán néhány ponthoz 
fűzünk észrevételt, mint azt más hásonló műveknél tettük. 

Az e:sö philológusok az alexandriaiak voltak (idöszá. 
mitásunk elötti 300 év), a legkevesebbet az etymológiával 
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fo~lalkoztal< (12. lap). Ezzel szemben már a biblia, külö
~ösen M6zcs lcéjnyvei, arányla~ sok elymoló~iát mutat, 
1~az, ho~y csal< személy és helyneveknél, nem tudományos, 
hanem történeterl<é)lcsi célból. Pl. Ádám, mert földböJ vé
tetett és földhöz foJ,! visszatérni halála után. A többi is 
hasonló, de a hajlamot az etymolo~izálásra a zsidó népnél 
ez is mutatja. A phílolo~ia második korszaka Augustustól 
Justinianusi~ terjed (6. század), mindkét korszakra jellem
ző az a lény, ho~y látszólagos kivételektől eltekintve a 
tudósok kizárólag saját nemzeli nyelvük és irodalmuk ta
nulmányozásának szentelték magukat (13). Ha igy járt el a 
görö~ vilá~nép, nincs mit csodálni a zsidó nép hasonló el
járásán. A genuin nemzeli zsidóság (Palesztina, Babylónia) 
nyelvileg is a héberre (és aramral szoritkozott, de a hel
lenista zsidóság is, melynek anyany ..;l ve a görög volt, a 
zsidó nemzeti irodalommal foglalkozott. A legkiválóbb hel
lenista zsidó, Philo, szirlén csak a nemzeti zsidó irodalom
nak szentelte erejét, noha műveltségénél és tudásánál fog
va a görög irodalomnak is kiváló müvelője lehetett volna. 
Áll ez Josephusról s másokról is. Alig van zsidó, a ki a 
nemzeti céltól eltávolodott volna, noha van, a mi a görö
~ökkel szemben is a nemzeti korlátok áttörését jelenti. 
Megengedjük, hogy ez a jelenség a görög kultura nagyobb 
erejére vall, de nem szabad elfelejteni, hogy a zsidói< is 
hóditottak a görögök közt, pl. [Semája és) Abtaljon, amely 
utóbbi ~örö~ lehetett. Ez mellékes, jelentősebb az, hogy a 
szóban forgó nemzeti irányzat az egész középkaron át, 
egészen a 18. századig folytatódott a zsidóknál. Oly~n nagy 
egyéniség, mint Maímonides, szintén csak a ~emzeb .tudo
mányt mivelte. Kivétel csak az orvostudomany (lzsak ls
raelí s mások) valamint a malhematika és asztronómia. Az 
arab hatás intensivebb volt, mint a görög, amelynek egyik 
végső folyományakép az európai tudományhoz val~ .simu
lás mutatkozik. Ga biro l (A vicebrol). az egyetlen k1 vete] a 
filozófusok között, általában bölcselkedett, nemzeti szine
zet nélkül. Részletes kutatásra alkalmas théma. 

Visszalérek az elymológíához. A görög etymológiáról az 
ujabb tanulmányok bibliográfiáját könyvünk ös.szeállith 18.1, 
1. jegyz., külön monográfía Reilzenstein, Geschichte der gne
chischen Etymologien. "Die uns o ft lcomisch erscheinendenEty· 
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ologien Piatos dürfen uns nicht, wíe dies noch meist 
;eschieht, als ironisch ode~ parodisc~ aufgefass.t werden, 

wenig wie die nicht mmder unwJssemchafthchen Ab
~~tungen eínes Varro oder der antiken Etymologen über
haupt" (18). A zsidó ókori etymológiákat is komolyan kell 

nni nem szójátéknak. Szélesebb értelemben áll ez az 
ve ' l k k .. Tk egész agádáról, ahol a kivéte e csa megeros1 1 .a sza-
bály t. - Az etymológiára két f~irány lé~ez:tt : a ~zar~az
tató elmélet (pl. a latint az acoh nyelvbol) es a sto1kus osz
szetételelmélet [61b.). Ez utóbbi uralkodik a talmudban, a 
notarikan idegen szó idegen hatásra is vall, nagyjában azon
ban a bibliai etymológia is összetétel feltevéséb ;; l indul ki . 

A szótárirás története is igen tanulságos. A mi szem
pontunkból csak a következőket említjük. Az első szóösz
szeállitások [lexeis, nem lexicon) bízonyos összet?rtozó 
szócsoportokra vonatkoznak, pl. ritka szavak, melyeknek 
előfordulását a klasszikusoknál kétségbe vonták ; az ember 
és állat különféle korát jelölő szavak. Mindezeket Aristo
phanes Byzantius állitotta össze, ki a tudomanyos lexiko
graphia megalapítója (39). A héber lexikographia elején 
sem a Menachem ben Szaruk héber szótára áll, hanem a 
Száadja 70 [90) nehéz szó megfejtése stb. Hogy a zsidók 
arab hatás alatt állottak, bizonyos, ép oty bizonyos az is, 
hogy az arabok a hellenismusnál jártak iskolába.:- Maxi
rnos Pianacles (1260-1310) konstsntinápolyi udvari hivatal
nok, ki 1296-ban velencei követ lett, sok római irót fordi
tott le görögre . .,Planades scheint auch der erste gewesen 
zu sein, der das indische (arabische) Ziffersystem in Europa 
einführte, wie er überhaupt philologische und mathemalische 
Kenntnisse vereinigte" [148). A zsidók talán már előbb 
közvetitették arab-héber-latin fordításaik révén az indus 
számrendszert, mint a neve (arab, nem byzanci vagy indus 
számok) mutatja. 

A középkori zsidó krónikások kellő krítikában része
sülnek. Tévedtek, felületesek voltak. Ez mind igaz, külö
nősen a Salseleth Hakabbalára illik. De az értékelés csak 
akkor igazságos, ha az egykoru nem zsidó krónikákkal 
vetjük egybe, ha a korszellemet is tekintetbe vesszük. E 
célból idézünk az előttünk fekvő müből egy részletel : 
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. "Seine Sachkenntnis der 'AntiquiUi.ten' schöpfte das 
~1ttelalter fast ausschliesslich aus MarUanus Capella, Cas
swdor, Boethius und lsidorus, aber jeden historiseben Sin
nes bar, wurden Zeiten, Orte und Personen in kaleido
skopischer Weise untereinandergewürfelt, wie dies am ek
latantesten der Alexanderroman des Ps. Callisthenes, die 
Gesta Romanorum und die groteske Ausbildung der Ver
gilsage zeigen" (154). Hát nem csoda, hogy a talmud is 
összetévesztett egyet-mást, a Joszippon is s mások. 

Stephanus Henri Il (1531-1598) mai napig nagy hirnek 
örvend Thesaurus Graecae linguae nagy szótára által (5 
foliokötet, utoljára 1865). Sok görög klasszikust adott ki, 
Piatot mai napig az ö kiadásának lapszámai szerint idé
zik. Philo Judaeust először a nagyhírű Turnebus (1512-1565) 
nyomatta ki, de a Mangey kiadásának lapszámai szerint 
idéznek, nem ezen editio princepsét. A talmudból először 
Gerson Soncino adott ki 18 traktátust, az összeseket pe
dig a keresztény Daniel Bomberg 1522 kövv. Velencében. 
Mai napig nemcsak az ő kiadásának lapszámait idézik, ha
nem ezek szerint nyomatnak is, csak ujabb időben tért el 
ettől a szokástól a berditsevi két kötetes talmudkiadás, a 
mely a szövegben jelzi a régi lapszámokat és már előbb 
a "kis" talmudkiadás, amely egy oldalt két oldalra osztott 
el. Látjuk már ebből is azt, hogy a talmudból Bamberg 
óta lényegében csak utánnyomások készültek, nem uj kia
dások, mint a klasszikusoknál, de egyuttal azt is látjuk, 
hogy a talmud stereotyp kiadása régibb, mint a görög 
klasszikusoké és hogy lapszámainak állandósitása a nyo
más történetében nem magában álló jelenség. 

Ha az ember elolvas egy ilyen müvet, mint Gudenu
sé, azt látja, hogy a mi irodalmunk nagyon szegény mun
kásokban és csodálkozik, hogy e mostoha körülmény mel
lett mégis fel tudott emelkedni a modern tudományosság 
szinvonalára. A mivelök fogyatékos számát jórészt a lel
kesedés pótolta. 

Budapest. Dr. B/au Lajos. 
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AZ EGYPTOMI ZSIDÖK TÖRTÉNETÉHEZ. 

Preisigke F., hirneves papyrológus "Antikes Leben 
nach den agyptiseben Papyri" (Leipzig-Berlin 1916. Aus 
Natur u. Geisteswelt 565) népszerű összefoglaló a görög 
papyrusok által szolgáltatott uj ismeretekrőL A munka 2S 
fejezetből áll, melyek közül a 9-21 a következök: Mező
gazdaság, hivatalnokok, pénzügy, iroda, pénztár, bankok, 
törvénykezés, közjegyző és szerződések, okmányok meg
őrzése, katonaság, kultusz és papság, testi és szellemi ki
képzés, közlekedés és magánélet. Széles és mély tudás 
mellett mintaszerű világosság tünteti ki ezt a népszerű 
könyvet. Saját szempontunkból általában azt jegyezzük 
meg, hogy a Palesztináról fenmaradt gyér értesítések mel
lett sok pontban az egyiptomi viszonyokból kell per ana
logiam következtetni. A részletekre nézve ez alkalommal, 
minthogy Wilcken-Mitteis alapvető művéről folyóiratunk
ban külön tanulmányt tettünk közzé, csupán néhány észre
vételre szoritkozunk, melyeknél könyvünk sorrendjét · 
követjük. 

Már a 2. században időszámításunk előtt a jegyzői 
hivatalokban szerzödés formuláreket készleten tartottak. 
Némely papyrusokban még felismerhetö, hogy a közös szö
veg más kézírás, mint az egyes esetben hozzát<>ldott rész
let "man erkennt sogar deutlich, wie Name, Alter, beson
dere Merkmale der vertragschliessenden Personen in die 
freigelassenen Lücken des Formu/ars eingetragen worden 
sind" (60). Ha volnának palesztinai papyrusok, ezekben is 
fel lehetne ismerni az utólagos kitöltést. A misna (Gittin 
26a) a következőt mondja : "A ld válólevélformulárékat 
ir, hagyja meg a férfi (nevének) helyét, a nő (nevének) , 
helyét és a kelet helyét. A ki adósságlevelet ir, ha~yj a. 
meg a kölcsönadó a kölcsönvevő, az összeg és a kelet h• ~
lyét. A ld adásvétel levelet ir, hagyja meg a vevő, az elac ló, 
a vételár, a mező (fekvésének) és a l<elet helyét. A kö zjó 
miatt" (:-tlpl1:-t 'lElO). Hogy mit jelent : a közjó, vita tárgy a a 
~almudban. Az egyik nézet szerint: a szófer ( okmánysze ;raö) 
]a vára, hogy készletben tarthassa; a n:ásik nézet szf ,riut. 
a nő javára, hogy szükség esetén kéznél legyen a v ál· ~v~i 
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és ne maradjon élő özvegy (nU'j)) mpn). Minthogy nem
cs~k válólevélről, hanem adósság és vétellevélről is van 
szo, a második magyarázat nem állhat meg, azaz nem ve
endő szoros értelemben, hanem kiterjesztendő a másik kél 
csoportra is. Az egyptomi analógia (a jegyzői iroda ugyan
az, a mit a misna szófer szóval jelez, azaz a hivatássze
rüen okmányszerzéssel foglalkozó), azt mutatja, hogy a 
"Takkána" alatt a közjó értendő, nem épen az okmány
szerző jan. Az ősi szokás az volt, hogy esetről-esetre ir
ták az okmányt, ezért R Jehuda a formulárét érvényte
lennek mondja, R Eleázar érvényesnek tartja a válólevél 
kivételével. A közölt törvény R. Méiré, a hivalásos libláré 
(librarius), habár nincs nevezve (r.l"i l'l1'Jt1r.l o:10). 

A bérlet szerződésekben az ajtókról és zárakról külön 
beszélnek, mert levebetök voltak (81). Igy volt a szent 
fÖldön is (B. M.). - T erményeket kamat nélkül köl
csönöztek, a kamatot bizonyára már a kölcsönadáskor 
levették (82). A mózesi törvény szintén említi a termény
kölcsönt (III. 25, 37.). Érdekes az, hogy gabona fizető esz
köz volt és a biblia előtt, a mely az életből veszi az ese
teket, talán az íly célból vett kölcsön is lebegett. 

A legrégibb görög papyrus házassági szerződés 311-
ből ante (Elephantine-Papyrus 1.), a mely 83. lap forditás
ban közölve van. A házhoz hozott ruha és ékszer értéke 
1000 drachma. Ezután következik: "Heraklides kötelezi 
magát, hogy Demetriának mindent ad, ami szabad assz
szonyt megillet". Lakást közös megegyezéssel választanak. 
"Ha Demetría rossz; cselekedeten férje H. gyalázatára rajta 
kapatnék, elveszti egész hozományát". A válóok, ugy látszik, 
nem kizárólag házasságtörés. De ez mellékes, fontos az, 
hogy a házassági levélben a válóok benne volt, mig az 
aram papyrusban csak az áll e pontra nézve : Ha a nő 
(férfi) azt mondja: Gyülölöm férjemet (feleségemet). Felte
hető, hogy az ősi izraelita házasságszerződésben (esetleg 
szóbeli megállapodásban vagy bevett szokás szerint) szin
tén ,.a férj gyalázatára elkövetett tett" azaz i::l1 t1li)) szere
pelt és a mózesi törvény előtt (V, 24, 1) ez a bevett ter
minus lebegett, a mely a megelőző "nem talál kegyet sze
mében" (magyarul ; nem tetszik neki) bizonysága sze:--int 

4 

l 
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nem jelent házasságtörést, mire ez gyenge kifejezés lett 
volna. Egy másik pont a szerzödésben azt köti ki ho6 
H. nem vehet D. basszuságára egy másik felesége't, se% 
nem nemzhet egy más asszonnyal gyerekeket A bosszu
ság szó ugyanaz, mint a héber i~:ir, (Mózes III, 18, 18). 
Ilyen kikötés a zsidóknál is előfordult. Ha a nő hibája 
miatt a házasság felbomlik, elveszti mindazt, a mit magá
val hozott. A zsidóknál szinlén hozott a nő magával ruhát. 
Az elnyütt ruha (n1l~r,:l), melyet hiba esetén elveszt (pl. Jeb. 
88a), talán ilyen ruhára vonatkozík. Egy demotikus papy
rusban (84. lap) a házassági szerződésben a nő beszél: Te 
feleségeddé teszel ma stb. Ha tehát a talmud (Kiddusin 
3b) azt az esetet említi, hogy a nő mondja az eljegyzési 
formulát (N•il :"li~N), nem akadémiai esetet hoz fel. 

A ki legióha belépett, uj (latin) nevet kapott, mert 
katona csakis római polgár lehetett (92). Zsidó szempont
ból ez ezért érdemel figyelmet, mert ennek folytán nincs 
mód annak megállapítására, hogy nem volt-e a katona 
zsidó, hacsak véletl2nül nem maradt meg az is, hogy előbb 
hogy hítták, mire itt-ott van példa. - A zsoldról minden 
egyes katonánál könyvet vezettek (u. o.) Ez a szokás már 
megvolt 70 évvel előbb a perzsa katonaságnál és igy ért
hető a Sacbau-féle aram-zsidó némely papyrusa. - Pap 
az egyiptomiaknál csak az lehetett, ki papi származásu 
volt, a hieroglyph irást ismerle és leJtileg hibátlan volt. E 
bizonyítás után körülmetélték, a mi a papi jel volt (l 00 
Kérdés, hogy praetalmudikus időben nem kivánták-e a zsi
dóimái is a paptól az Irás ismeretét. Maleákí 2, 7 e köve
telés mellett ~zól. - Már beszéltünk e helyen arról, ho~y 
kérdéseket az istenekhez irásban adtak be és hogy e cé
dulák a "quittel" -re emlékeztetnek. A pogán y és korai ke
reszténység jámborságának e jelenségéből néhány részlelet 
közől a jelen mü, melyeket szószerint idézünk, már azért 
is, mert azt mutatják, hogy a talmud jól jellemezte e pont
ban is a pogányokat (103-4). 

"Wollte man seine Bitte einem Gotte recht eindring
lich ans Herz legen, so schrieb man die Bilte auf ein Blatt
chen Papyrus und legte das Papyrusblatt im Tempel nie
der. Insbesondere war dieses Verfahren beliebt, wenn man 
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Auskunft haben wollte, oh dieser Schrítt oder jener Schrítt 
der heilsamere sein würde, oder was sonst die Zukunft 
bringen werde. So lautet der Oxyrhynchos = Papyrus 12-
13 aus dem 2. Jahrh. n. Chr.: "An Zeus Helios, den gro
ssen Sarapis, und an die mit ihm in seinem Tempel wohn
enden Gölter. Es bittet Menandros, oh ihm besehicden 
sein wird, zu heiraten. Das erfülle mír" . Auf der Rückseite 
des B laltes steht: "Bitte des Menandros". So lehe Bilten 
haben öfter die Form regelrechter Eingab en, mit Adresse 
und Datum, z. B. ein Papyrus der Sammlung Rainer aus 
dem Dorfe Soknopaiu Nesos ím Faijum vom Jahre 6. n. 
Chr.: An den grőssten und machtigen Gott Soknopaios, 
Absender Asklepiades. Sohn des Areios. Ist mir nicht be
schieden, Tapetheus, die Tochter des Marres, zu heiraten, 
da ich nicht möcht e, da ss sie ein es anderen W ei b werde? 
Offenbare mir das und erfi.ille mir diese schriftliche Bitte. 
Frűher war Tapetheus die Frau des Horion. Im Jahre 35 
des Kaisers, am 1. des Monats Pachom". Oft betreffen diese 
Orakelfragen ganz alltiiglich e Ding e, z, B. der F aíjum = 
Papyrus 137 vom 1 Jahrh. n. Chr.: "An Soknopaios, den 
grossen Gott. Gib mir Bescheid, ob ich im Dorfe Bakchias 
bleiben sol!? Oder soH ich das erste beste tun? Da
rüber gib mir Bescheid." Oder der Oxyrhynchos=Papyrus 
1149 vom 2. Jahrh. n. Chr.: .,An Zeus Helios, den grossen 
Sarapis und die bei ihm wohnenden Götter. Es fragt Frau 
Nike, ob es fűr sie vorteilhaft ist, von Frau Tasarapíon 
den in íhrem Besítze befindlichen Sklaven Sarapion zu 
kaufen. Das sage mir". Diese Sitt e war so ti ef in das breite 
Volk eingedrungen, class das Christentum sie nicht sogleich 
beseití&en konnte. Der Oxyrhynchos=Papyrus 925 aus dem 
5. oder 6. Ja1J rh. n. Chr. (da das Datum fehlt, lasst sich 
die Zeit nur ungefiihr aus den Schriftzügen herleiten) lau
tet: "Gott der allmiichtige, der heilige und wahrhaftige 
Helfer der Menschen, der W eltenschöpfer und Vater unse
res Herrn und Heilandes Jesu Christi, offenbare mir die 
ín deiner Hand ruhende Wahrheit, oh du willst, class ich 
nach Chínt reísen soll, und ob ich dich als wohl2esinnten 
Helfer zur Sei te haben werde. Möge es so sein. Amen". 
Wie der heidnische und der christliche FragesteBer Ant-

• 
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wort erhielt, lass t sic h nicht sicher errnittein; warschein
lich erhielt er eine schriftliche Antwort aus den Handen 
der Priester. Dass eine Antwort erfolgte, ist zweifellos; 
in einern Privatbriefe des 1. Jahrh. n. Chr. (Tebtynus=Pap. 
284) heisst es : .,Es ist mir der Bescheid geworden (auf meine 
Orakelfrage), nicht vor dem 25. abzureiseo, und wie es der 
Herr und Gott Seknebtynis will, so werde ich getrost die 
Reise antreten" usw. 

Die Frömmi.l!keit ist aber dahin zu verstehen, class 
der Mensch seinen Gottesdieost nur verrichtet, wenn auch 
der Gott seinerseits seine Schuldh!keit tut. Eine Hand 
wascht die andere. Das zeigt ein Privatbrief des 3. Jahrh. 
(Oxyrh. Pap. 1065) . .,An Stephanos. Absender: Hephaistion. 
Nachdem du den Brief meines Sohnes Theon erhalten 
hast, lass sofort alles stehen und liegen und begib dich 
her zu mir ins Dorf wegen der Dinge, die mir zugestessen 
sind. SoHtest du das vernachliissigen, so werde ich, gleich
wie die Götter mich nicht schonten, auch die Götter nicht 
schonen. Lebe wohl". Noch deutHeher drückt sichein Brief
schreiber in einern Bremer Papyrus aus: .,Wisse aber, class 
ich nicht gewillt hin, Gott zu dienen, wenn ich nicht zuvor 
meímin Sohn in Ordoung habe". 

Hogy számoltak a zsidók az ókorban a szentföldön? 
A talmudban vannak számadások, de nincs számolási eljá
rás. Azt hiszem, hogy a következő két példa (az első 
egy viasztáblán, a másik egy fa táblán) képet ad róla: A 
görög betüket latin betükkel írom át (közölve 113). 

b é 
ét h 
th é 

i s 
r Z 
iZ 

I. 

azaz 

II. 

2 x 8= 16 
8+ 9= 17 
9+ 8",. 17 

i t h epi n e a m e 19 X SS = 104S 
x d . x d d s 64 x 64 = 4096 
X 3 :~~ X 3 d t n s azaz 66 X 66 = 4356 

0 é epi 0 s e q k é 78 X 76 = S928 
Homerost az utolsó falvakban olvasták (113}. Ért

hető ebből, hogy a talmud (misna) a nem zsidó könyvet 
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"Homeros könyvei"-nek nevezi. - Az iparosok, mint 
még ma, külön-külön utcában éltek és céhekbe voltak 
összefoglalva (I 15). Igy volt a szentföldön is. - · Az ünnep 
többnyire hét napig tartott. A császár trónralépésének nap
ját felsöbb rendeletre ünnepelték, 193 márczius 6-án kelt 
rendelet szerint a Pertinaxét 15 napig, a fiával és felesé
gével egyült (122). 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 

MAGIKUS NÉGYSZÖGEK. 

A gyerekeknek mai napig mutatnak egy számtani 
feladványt, hogy mikép lehet az első 9 számot 1-9 három
három sorban ugy elhelyezni, hogy minden sor vízszintesen 
és függőlegesen, valamint átlósan összesen 15-öt adjon mint 
összeget. Összesen 8 elhelyezés lehetséges, melyek közül itt 
azt az ábrát adjuk, melyből a többi folyik. Ez a következő : 

Rff,l 
Isi ti 6 

Ezt a számnégyszöget Dsábir ben Haijan (virágzott 
776 körül) adja "A mérlegek könyvé"-ben és azóta mági
kus négyszögnek nevezik, mivel ily czélokra használták 
Erről és egyebekről beható és világos tanulmányt tett közzé 
Ahrens1

), melyből a zsidó vonatkozásokat kivesszük, egy
gyel-mással megtoldjuk Ez a Geber-féle mágikus négyszög 
megvan már Ábrahám ibn Ezránál (12. század közepe} 2) 

és Rabbi Nisszim Abu'[ faradsnál (15. század). Ez utóbbi 
kitért fia Vilmos Raimundus de Moncada értesitése szerint 

1
) A hrens W., Studien ü her die magischen Quadra te der Araber 

(Der Islam VII. 186-250.) 

•, Széfer Hasém ed. Lippmann (Fürth 1824) 16b, német összefogla
lás 35 l. és Jeszód Móra ed. Creuzenach (Franl.furt a. M. és Leipzig). 
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arany lemezből készittetett egy amulettet, melybe héber 
betükkel (a számok helyett) a kilenczcellás négyzet volt 
bevésve és ezen kivül egy oroszlánfej volt rajta1). A Geber 
négyszögét ugyis lehet variálni, hogy az egyszerű számo
kat tízzel, vagy százzal sobzo'rozzák, tehát 1 helyett 10, 
illetőleg 100, 2 helyett 20 (200) s igy tovább 90-(900)-ig. 
Ehben az esetben minden sor végösszege nem 15, hanem 
150 (ill. 1500). Ilyen amulettet Abrens csak egyet ismer, 
még pedig egy héber amulettet, a mely Kirschtein S. birto
kában van Berlinben. A négyszög körül 1.4-szer olvasható 
:1' 'lll/. Minthogy három négyszög van rajta: 1, 10, 100 
alapon, világos, hogy az alap a Geber négyszöge2). A :1' 

számértéke 15 és igv ez az istennév stílszerű. Megjegyez
hetjük, hogy 'llJ betűszámértéke 180 ;::::: 12 X 15. Vajjon 
nincs-e i1' 'lll/ csak 13-szor az amuletten? Ha valóban 14-
szer van rajta, nincs kizárva, hogy az amulett készítője 
eltévesztette a számot, mert 13 a betűszámértéken felül 
azért is inkább helyén van, mert lstennek 13 tulajdonsága 
kiváló szerepet játszik (nm~ :-Titt'l/ tv'ttt) a liturgiában és dog
matikában egyaránt. 

Abrens azon nézeten van, hogy a mágikus négyszög 
nem régibb, mint Geber. Ha a magikus négyszög kriteriu
ma a végösszegek egyenlősége, akkor nem t11dunk zsidó 
forrásból régibb adattal szolgálni; ha azonban ettől elte
kintünk és a magiát csak betük alkalmazásában keressük, 
akkor utalhatunk egyre másra. Sabbat 61b. és Szóferim 
15 4 ernlit "belüket" az amulettel\en3

), melyek esetleg 
né~yszöget alkottak Még nevezetesebb a Jeczira lcönyv, 
a betű mystika alapkönyve. Itt 4,4 azt mondja, hogy: "2 
betű 2 házat épit, 3 betű 6 házat épit, 4 betü 24 házat 
épit, 5 betű 120 házat épit, 6 betű, 720 házat épit, ezen
tul számíts a mit a száj nem tud kimondani és a fül nem 
tud hallani:'. Ábrahám ben Dávid kommentárjából kitűnik, 

1) Ahrens 201, 4: 204, 3; 217. 
1

) J. h. 227. . k h 
•) Ó-z~:idó büvészet 83.2 (német kiadás 93,1) biztosna_ veH~m, ogy 

Ott' 'rt' kiegészitendó, de tekiatettel arra, ho~y az ar< bok IS ~etukkel. fe~ 
jezték i<i a S?ámokat, nem lehetet!Pn, hogy a bab: talmud es a kesó1 
Szóferin traktátu• már nem az i'tcnnév belüiról szol. 



32 Magikus négyszögek 

hogy szövegében még egy szám volt: 7 betü 5040 h · ~ 
· · " B ( I 11 azai :pit ... et_ü nl'nl~) he yett "követ" (c•J!lN) olvasott, de az 
osszefugges szennt csak betükről lehet zzó ami t t · I · 

, . F t . , n eny eg 
magyarazza Is. on os Itt az, hogy a permutáczi · b t " _ 

r 't h' k k ( ) 0 e ucso-
porkJat' az~ n~t zO'Ml!ll .~evezi , mint Abrens az el!yes szá-
mo negyszoget 11 e e -nek. Abból, hoóy a Jec · b _ 
t "k h 1 t k" k 6 ztra a e u e ye t ove et mond, az következik hoóy 

• , , 6 a permu-
~~.cztósk~t~m1adato~a1t számelméletből vette kölcsön, amely 

ovecs e e opera t. A számok tényleg pontosak. Mint-
hogy sokkal magasabb ariihmetikai tudásról tesznek t _ 

·ó t · t , 'k an u 
sa6 o , mm a mag1 us négyszög, nem valószinütlen h g 
az utóbbit is ismerte. ' 0 Y 

Egy másik kombináczióban azt mondja a Jeczira 2 
3: ~~ 2_2 betű ~lapkép megvan erősítve a szférára 231 kapu~ 
ban es a szfera forog előre és hátra .... Isten vette őket 
~s cseréigette az aleft mind a betükkel és mind a betüket 
az aleffeJ, a bétet mind a betükkel és mind a betüket a 
b~ttel és igy körbe forog, ugy hogy minden alkotás és 
mmden beszéd egy névre jön ki 11

•
1) Bennünket itt csak az 

érdekel, hogy két-két betűbői álló csoportokat képez, ;ne
lyek végül egyre jönnek ki. Ugy képzelte, hogy fordítva 
o! vasva, ~~yanazt a sorozatot kapjuk. Ez is magasabb já
tek a betukkei, melyek a számokat is kifejezték, mint az 
arabs első 9 betűjéből alkotott magikus négyszög. A "Te
remtés könyve" a betüket mágikus értelemben permutália 
és csoportosítja, ez a betük ilyen használatáról tesz tanu
ságot. 

A magikus négyszögeket összefüggésbe hozták a 7 
planétávai, a legkisebbet Saturnus, a legnagyobbat a hold 

1
) Jeczira 4, 4 ed- Mantua : l'llt'r,ltl C1M!l 'MIV Mlll!l Ml'MlN 'MIV 

l'IW!:) MlJl!l lti~M O'M!l C',IV).'l ,,,.,!l,N MlJl!l l'l).'!l,N C1M!l mVIV Mlll!l 
!l11t1M1 N:t 1''N1 )N~~ C':l!l C',IV)/1 M1N~ l/!llt' Mlll!l !VIV C'M!l 0',ltl).'1 
,101 Ml'MlN :J•~ 2, 3 lll~IVC, ,,,,~, )!lN:"! )'Nl ,!l,C, l'IC,l:l' /'1~:"1 )'Nit' :"!~ 
1~10 1:"1l1 ,1MN1 C'Jl:l C,JC,J:"' ,!1:"11 : C',lltv N",,!l C,JC,J!l Mll/1.:!p 

.l/JJ~ l'lr~~C, :"!).',!l )'Nl JJV,, l'IC,li~C, :"':ll!O!l )'N "1!l,r, 
Az utolsó mondatból következik, hogy a permutáczió jó és rosszra 

h_~sználtatott, tehát mágikus czélra. lll' talán a :"'!ll!O •lill pedig a :"'V, be
tucsoporlban volt a legmal!asabb helyen. 
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kapta. Az amuletteken a 16. század ó la a négyszög és a 
egfelelő planéta együtt szerepeitek (Ahrens 197 kk.). A 

7eczira a 7 betűt (n•,o:m:~) összefüggésbe hozza a 7 plané-

t · 1 a hét hét napjával, a lélek 7 kapujával, a 7 éggel, ava , d 
a 7 földdel, a 7 hétévvel (mn:.rv) . "Azért a 7 ke velt az 
egész ég alatt" (4, 3. 4.). ' . 

Heinrich Cornelius Agrippa von Netteshezm "Occulta 
Philosophia': c. műve Nyugaton valóságos occultista biblia 

It A De Planeiarum mensulis c. fejezetben azt mondja, 
~~g~ Johphiel az lntelligentia Jo~is, a . mi~rt _is a .. Jupite_r
amulettekre egyebek közt a Johphtel nev Is rakerult. E nev 
belüszámértéke héber irásban 136 (C,N'Ill"''), a mely szám a 
Tabula J ovis szerint a neki szentelt 4 szám legmagasabbja: 
4 16, 34, 136 (198 és 202. lap). 

' A héber r,N'tll' számértéke természetesen 137, de ez 
mellékes. Fontosabb az, hogy ez a név a zsidó roystikában 
már az ókorban szerepel. Először a Targum Jónathan 
Deut. 34, 6 említi, hol Metatron, Uriel és Jeféfija társasá
gában jelenik meg Mózes halálával ka~csolatban. A _Zóha_r, 
Rékalót r. (Jellinek III, 107, nem V, mmt Schwabnal) ma
sok (Ben Jehuda, Thesaurus 2005 í Schwab, Vocabulaire 
145) a tóra fejedelmének, de a titkos tan fejedelmének is 
tartják1). Raziel 43b l!gy amuletten szerepel, a mely a szü
lést segíti elő. Agrippa mindenesetre a Kabbalából vette 
át a nevet (Ahrens 202 : den Agrippa möglicherweise aus 
der Kabbala übernDmmen hatte). 

Ahrens azt mondja, hogy "Johphiel" a héber nevek 
rendszerének a dereka Agrippánál. Ezután igy folytatja : 
Ez épület továbbépítése nem sok fejtörésébe került, ha
nem megelégedett azzal, hogy valamely szót konstruáljon, 
amely a szükséges számértéket adja, nem törődve azzal, 
hogy nyelvileg tartalmaz e célzást az illető planétaistenre 
és hogy nyelvileg van-e egyáltalában valami jelentése. lilly 
találjuk nála pl. a "Graphiel" szót, számértéke ... 325 í ez 
pedig a Marsnak szentelt 4 szám között a legmagasabb. 
Ezért "Graphiel'' a Mars szférájában számbelileg ugyanazt 

~löfordul egyner a Gaster által kiadott "The sword of Moaea 
(l'lltl~, N:l'1n) ll. 34 egy idézéaben (Beschwörung), ugyancsak Metatron 
társaságában. 

Mag ·, ar Zsidó Szem le 3. 
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a helyet foglalj a.el, mint "Johphiel" a Jupiterében. Ezzel 
" Graphiel" természetesen "Intelli6entia Mart is" -sz á emel
tetik fel. Látjuk: " Őrület, de va~ benne módszer"(202- 3). 

Ezzel szemben megállapitjuk, hogy "Graphiel" tény
leg előfordul a héber mystikában. Hekhalóth rabbáti ed. 
Jellinek III, 94 (nem 99, mint Schwabnál 98. lap). Héberül 
'N'II'U, melynek s,;ámértéke 324. Agrippa (vagy elődei) azon
ban "Graphiel"-t visszaírta héberre SN'!lN"1~ (a zsargon he
lyesírása szerint} és igy 325-öt kapott. Igy található egy 
párisi Bibliatheque nationale birtokában levő amuletten, 
melyet a Revue numismatique 1892, 251 ismertet (Schwab 
i. h.). Egész biztosnak látszik, hogy Agrippa a sok isten
név közül azért választotta ép a Johphielt és Graphielt 
mert ezek tartalmazzák a keresett számértéket A két an
gyal név a görög büvészpapyrusokban, amint látom, nem 
fordul elő és a talmudban sem szerepeinek Ez a körül
mény arra vall, hogy talmudutáni eredetűek, teljes bizton
sággal Graphiel, melynek nincs nyelvi értelme. 

Agrippa, mint a két példából látszik, héberül nem 
tudott, nagy előszeretetét a héber nevek iránt bizonyára 
csak zsidók segitségével elégíthette ki. Eredetisége talán 
csak abból áll, hogy a mágikus számokat komhínáita a 
zsidó kabbalával, csak a zsidóval, nem az arabbal, amely 
tőle távol esett és a melyben nem igen hihetett - a má
gikus nép a zsidó volt. Már t. i. a középkor keresztény 
népe és tudósai szemében. Agrippát a zsidó kabbala szem
pontjából kellene vizsgálat tárgyává tenni. · 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 

REPHAJM. 
PALESZTINA ES FÖNICZIA TÖRTÉNELEMELŐTTI 

KULTURÁJA. 

A Görresgesellschaft (kathol. társaság) Jeruzsálemben 
tudományos állomást tart fenn , melynek ezélia a szent föld
re .vonatkozó kutatások közzététele. Az első publikáczíó a 
fehratban nevezett tárggyal foglalkozik és 1917-ben jelent 

. , . 

.. 
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meg. Teljes czime: Collectanea Hierosolymílana. Veröfhmt
líchungen der wissenschaftlichen Station der Görresgesell
schaft in Jerusalem. I. Band. Rephaim. Die vorgeschicht
liche Kultur Paléistinas und Phöníziens. Archiiologischfl 
und religionsgeschichtliche Studien von Prof. Dr. Paul 
Karge. Paderborn 1917. Nem kisebb, mint 765 nagyoktáv 
kötet és e mellett csupán Galilea és Főniezia a tárgya,' 
melyhez a többi Palesztina, tehát a tulajdonképi Judea 
Jeruzsálemmel együtt csupán a teljesség kedvéért vona
tott be. Már az alczim mutatja, hogy a főtárgy is csak 
,.tanulmányok", nem kimerítő összefoglaló mű . A mű ezen 
jellege okozza a nagy terjedelmet, a mely csupán az ered
ményeket előadó későbbi műnél a bővebb tartalom mellett 
is redukálható lesz. Az ilyen munka a czélt jobban fogja 
szolgá\ní, mert íly vaskos kötetnek csak kevés olvasója és 
még kevesebb alapos tanulmányozója akad. Hogy a prae
historikus kultura ismerete a biblia megértését lényeges 
pontokban elősegíti, minden kétségen felül áll és ezért ezt 
a tarjedelmes kötetet is örömmel kell üdvözölni. A műnek 
első lapjai, melyek ,.az ótestamentom kőkorszakbeli emlé
kezéseiről" szólanak, demonstrálják ezeknek a kutatások
nak bibliai jelentőségét. 

A mi ismertetésünk célja első sorban a mtl bemuta
tása lévén, először a rendelkezésre álló térre való tekin
tettel, röviden a tartalmat adjuk, minél a fejezet czimek 
közlésére szoritkozunk, a mely után a mű sorrendjében 
saját észrevételeinket adjuk, itt-ott egy-egy előttünk érde
kesebbnek látszó részletre is utalva. Az egyes fejezetek 
összesen tíz, kettő-hat között váltakozó alfejezetekre osz
lanak, ezek viszont két alfejezetnél három, illetőleg négy 
alpontra, de mi a már emlitett rövidség kedvéért csupán a 
fejezetek czimeit jegyezzük ide. Ezek a következök : l. Kő
korszakbeli emlékezések az Ötestamentomban. Palesztina 
prahistóriai kutatása eddigi menetének áttekintése (4-16). 
2. Az ember legrégibb fellépése Elő-Ázsiában és geológiai 
előfeltételei (16-37). 3. Az újpalaolíthícum (37-78). 4. A 
fiatal palaolithícum (78-114). 5. A neolithicuru (115-187). 
6. Galilea és Főniezia prahistorikus településeinek fekvése 
(188-200). 7. Palesztina neolíth kulturája az ásatások ered-
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ménye szerint (200-216). 8. A legrégibb keramika (216-293) 
9. Prii.historiai emlékek a Genaezarettó nyugati partján: 
(293-379). 10. A palesztinai megalithkultura (379-715). 
Végül következnek: Befejező elmélkedés. Pótlások és ia
vitások. (!16-7~8). Syria., Palesztina és a Szinai félsziget 
geográfia• tulaJdonnevei (719-729). Név- és tárgymutató 
(130-762). Bibliai helymutató (763-765). 67 kép és egy 
térkép is van a kötetben. 

Több buvár azon a nézeten van, hogy ösidőben nem 
sémi nép lakott az országban. Egyik bizonyíték, hogy Je
l'llZsálem, Megiddo, Eiteke s hasonló tulajdonnevek nem 
s~ szók (147). A cserépedények, melyeket találtak, K. 
szenot részben azonosak (237). Az Amarna lelet szerint 
már a 15. században időszámitásUDk e16tt Ellyptom ural
kodott a palesztinai vir~sillamok l ._n 

időben kulturközöaaégbea 8Jtl ::~======= lehet. De más országokkal is ~~ 
ben. .,Paliisina liegt an der Kultur des östlichen MIHfll
murgebktu und súht in Beziehungen zur Keramik Kre
las und der KyklAden" (u. o.) A bronckorszak Palesz
tinában és Föaicziábaa 2500 körül képzödéStt ki teljesen 
(287). n Viel wichtiger und klarer sind ~eo dN Bute-
'-llm 8r alt6ro~~ul»Uli mik zu 
ár ~ ~hea M t. "' .etc'hen spre-
ohen Mllliefir daflt'.,. · It, 'Welches seit 1500, was 
:6 materielle- Kultut Rtriftt, a~thr unter dem Einflusse der 
m,.keaiscben Voabillllet stand und mit bernalten Tongefls

eatlich :au Zypern, ebenso wie Ágypteil hár•••tt :11J8rde.lllit:h in der alteren BronZ'II:tdP·"!RIWit~-
1-.liülldfj*.lfía/trtr Dd dettn llittzplllitz Kré'ltl 

bJi ~ ~ ,._ (29}. Pal, .. OM.<.....,. ... ..,_. 
11ilt!éa;.i&:.JIIIl•rot ~ felében 
·~@,_~.~-.,-.~~lu~•~ 
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heusok és Herodes idején nagy szerepet játszott. Itt vol
tak a "rabbik11

, mai nyelven a szabadsá!lharczosok (303). 
Josephus ezeket a barlangokat r:észletesen írja Ie. Ha tehát 
a talmud barlangba oenekültekröl beszél, pl. Simon ben 
Jochai és fia 13 év1g tartózkodtak ilyenben, nem képze
lete vezeti, mint gondolják. A kóemlékekröl a 412. lapon 
a következöket olvassuk: "dass sich Denkméiler der Af. 
galith?ultur, wenn wir yon Obergalilaa absehen, in gröase
rer Zahl nur am 'West- und Südrande der Wüste JufÚit 
und zwar fast in ihrer ganun AusdehnuilJI, fiaden . . . • 
Alle diese Denlaniler reprisentieren !pate Formen aus der 
Endzeit der Motlllithkultur. Es sind die ,inzigtm schwachen 
Zeugen, doss di. Sitte megalithischer Grabllauttn eútfflfJl 
aueh in dk Tale Judéias Eintang gefunden hfllt Ulelt:ht 
mft dem Hirtenleben und dem Osten in enger VeriNn 
gestanden hat11 (412). Ismertetve a keleti Jordán ·Qtt•lll.fL. 
emlékeit, K. ezt mondja : .,Das arit dunklen ·l-1••-MNIIí!IJ\) 
bedeckte Hoch.land des Golan 1181l:94p :~~-
ra ist da& kloais.dttl ·L!Jrad,.r:fll'alifiiUitlllt~ 
in Paléistína. DlaJ)IOluteQgei-~Jtr~--· 
so ausgedelmt UDd die 1\tll;li ... • ~sl 
gends sonst im Lauile~ :A CIQ•tbii\t:t:tíd~ 

Ezek 11. k6nekropolisok fol~~l1U11•-u. .. WI··· 
llZ4mf<aen a telepek is viz .,~.u~a• ll~tlifMi.i'tii\J!I'U 

a ~yóm 
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építenek, annak megvan a maga oka, a mí szintén a lé
lekkel van összefüggésben (516}. A chaszíd világ Úhelje 
(r,;,N) míndenesetre Keletről jött. "Auf eíner hőheren K ul
turstufe, besonders wenn man feste dauerhafte Hauser be
sass, wurden die Toten gern unter dem Estrich, besonders 
in der Niihe des Herdes, oder ín eíner Ecke begraben. Die 
Überlebenden blieben eínfach in den Hiiusern wohnen" 
(u. o.) Ez a szokás nagyon el van terjedve a primitiv né
pelmél, a Mechilta az egyptomiakról mondja. Tiberiás ta
lán íly módon lett a halottaktól tiszta város. 

Mózes és Áron hegyen lettek eltemetve. Kiváló fér
fiak számára az arabok mai napig előszeretettel hegycsu
csokat választanak sírhelyül (520). A dolmen a haloHnak 
háza és egyuttal emléke. "Der Dolmen, eine monumen
tale oberirdische Grabkammer, er vereinigt die Eigenschaft 
des Leichenbehiilfers mit derjenif!en des Grabdenkmals, der 
Grabstele. Die Grabstele ín Gestalt eínes unbearbeíteten 
Steinpfeilers eines Holzpfahles o der aus irgendeinem · andern 
dauerhaften Stoff auf dem an sich unkenntllchen Flachgra
be oder auf dem Grabhügel ist daG eínfachste Denkmal 
oder Merk:teichen des Grabes" (523). "Grabsteine über dem 
Grabe oder am Grabhügel treffen wir bereits im altesten 
Agypten, in Kanaan und Phönizien, bei den Römern" (u. o.) 
A siroszlop (Grabstele) első célja, hogy a sirt az utódok 
számára megjelölje (524), de époly régi az a képzet is, 
hogy a sírkő vagy a síremlék a halott szellemének trónu
sa vagy lakása. Erre szolgál a sírkő (525). A halott szüle
tésnapjának évfordulóján halotti lakomával egybekapcsolt 
emlékünnepet tartottak Ez volt a Genesia a görögöknél 
(552). Az élő ember szűlet~snapí ünnepe ezzel nem azonos. 
Ezek után a barajta (Abóda Zára 9a), amely C1'1 N'CllJ C1' 

;,,r,;,.t említ, érthető volna í kétféle születésnapi ünnepről 
van szó és a második nem puszta magyará.,;ata az első
nek. Már az ókor ismerte az általános halotti em
léknapot (552). R~gaszkodásból a beduinok a halott em
léknapján sátrat építenek a halott sírja fölé és ab
ban huzamosabb ideig tartózkodnak [555 k.). A cha
szíd rabbija sírjához zarándokol a Jahrzeítra. A jeruzsále
mi vizmerités ünnepéhez párhuzamot olvasunk 566 k. la-

• • 
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pon. A harmat a halottakat feltámasztja. Bibliai: talmudi 
és gyászénekekben található ez :1 felfogás (Goldz1her nyo
mán 568). A zsidó sirköveken található mélyedésröl (csé
sze :::: Schale) K. 'azt hiszi, hogy a halottnak odaöntendő 
viz számára készült, amint ezt más népek is teszik (574). 
A zsidó, kit megkérdezett, erről nem tudott semmit és azt 
mondta, hogy a madarak számára való. A szokás nagy ur, 
akkor is parancsol, mikor az értelme már rég feledésbe 
ment. A dolmenépítökről szólva K. aláhuzva a következőt 
is állítja : 

Jedenfalls müssen die so auffiillígen und zahlreichen 
Gros~teíngriiber ím Ost- und Westjordanlande die Volks
phantasíe der nachsteínzeítlichen Bewohner, natürlích auch 
der lsraeliten lebhaH beschaftigt haben". Az óriás Rabbath 
Ammonbeli Ogról való elbeszélés és az óriás őslakókról 
való képzetek, melyek főkép a keleti Jordán országban 
laktak a dolmenekből és más megalíthépiiletekböl ered
tek. Az óriás őslakóknak képzelt Refáim a megalíthsírok 
népies magyarázatából erednek (612). Azt következteti, 
hogy a Refáim, a palesztinai népmonda óriás őslakossága, 

az ősidők képzelt óriásai és a dolmenekben nyugvó halott 
szellemek, a dolmenépitők · (644). A nyugati és keleti Pa
lesztina építő művészete közt ellentét van (661). 

K. nagy műve végén adott összefoglalásból iMzem a 
legjelentősebb részletet, amely igy szól : 

Eine weitere wichtige Tatsache, auf die noch einmal 
hinge~iesen werden soll, ist der Mrschcharakter der pa
liistinischen Kultur. Dieser zeigt sich schon in friiher vor
geschichtlicher Zeit. Paliistina als schroales Durchgang~land 
zwischen dem asiatischen und nordafrikanischen Konhnent. 
durch die Natur in viele Sonderlandschaften verschieden
artigen kulturellen Einflüssen, von Osten kulturfeindlichen 
und hemmenden Machten ausgesetzt, hat nie eine eil!ene 
und einheítliche Kultur haben können. Das Bíld, das 
wir durch unsere Untersuchungen gewonnen haben, 
ist allerdings durch die Beschranktheit des archaolo
gischen Materíals ein eínseitiges. Wir konnten dí~. paliisti
nischen Funde bestiindig vergleichen mit denen Agyptens 
und der Welt des Agiiischen Meeres, wiihrend Nordsyrien 
und Kleinasien noch zu wenig erforscht sind. Von wichti-
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J1en Kulturgütern Palastinas mussten wir vermuten, class 
sie aus den benachbarten Kulturlandern dorthin gekom
men sind, ob aus Babylonien oder dem NiUale, bleibt 2.wei
felhaft. Der Kulturesel mag wohl aus Á.gypten stammen, 
das Pferd sicher aus dem Norden, bei der Rinderzucht, 
dem Getreidebau und der Pflugkultur bleibt der Ursprung 
ungewiss, ebcnso beim Ziegelbau. 

lhrer Natur nach ist die materielle Kultur Palastinas, 
sohaid sie sich aus den primitiven Zustanden der Steinzeit 
w RÍgenem Charakter erhob, eine asiafische ; aber sie 
nimmt noch tf!il an der im wesentlichen gleichförmigen 
Kultur des östlichen Mittelmeergebiefes ím 3. Jahrtauaend; 
sie Jiegt an der Peripherie dieses Kulturkreises, der durch 
regen Austausch zur See verhunden ist und erhalt von 
den führenden Zentren dieses Kreises, Á.gypten und Kreta, 
bestandig Anregungen zu höherer Entwicklung," (713. lap). 

Szük téren így némi képet adtunk e nagyszabásu mű 
tartalmáról, a melyböl távolról sem látszik, hogy mily sürün 
foglalkozik a bibliával, nem ritkán a későbbi zsidósággal 
is. Részben a széles világ és népei gondolkozásából és 
szakásaiból idézett párhuzamok azok, a melyek a művet 
oly nagyarányuvá tették. De az olvasót felvilágosítják és 
nem ritkán gyönyörködtetik. Mindezt és más egyéb elönyö· 
ket készségesen elismerünk, mindamellett azt hisszük, a 
mint már ismert~tésünk elején érintettük, hogy keve!lebb 
több lett volna. Attól kell tartani, hogy a tulságos terjede
lem az olvasók zömét - a praehistorikusok igen kevesen 
vannak, a Palesztina praehistoriája iránt érdeldödők termé
szetesen ezek között is ritkák - eleve elriasztj ' . Kár vol
na, mert K. teljes tudományos apparátussal dolgozik és 
elevenen ir. 

Budapest. Dr. Blau Lajos. 

A középkori irodaloiTiban sokszor olvasható e szó 
egyes nevekkel kapcsolatban. Ezra Manscontour városából 
pl., ki a toszalotból ismeretes, igy idéztetik N.,lJI '1":"1 ,oN. 
K•:uM [Tósz. Gittin 88a. Ner,,, M•1 Sebuoth 25a 'lOKi ~, :"11). 

' 
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Juda b. Natan, Salamon b. Aderet egyik respondense neve 
után is K':ll:-1 olvasható [ms. Bodl. 2550 sz. )'IV11'P 115-116 
számok Neubauer: Nouvelles collections de consultalion 
casuistiques. R. E. J, XII. 89.) Sőt piut akrostichonban is 
fordul elő N' :lll,. Igy például Benjamin b. Abraham •:m~ i"'lOtc 
•mtran kezdetű Viddujjáhan és 1'1))'10 ,)):lJ lt'1lN kezdetü Tau
chechajában az atyja neve után a versfejekben a N':lJ:-1-t 
mutatja. (Zunz. Lg. 355. old. Zunz.) Literaturgeschichteja 
emlitett helyének 2 jegyzetében még több esetet sorol fel, 
hol a N':ll:-1 szó szerepel a név után. Zur Geschichte cimü 
művében (369 old. n. jegyzet) röviditett eulogiának sejti 
és azt hiszi, hogy ein abgekürztes N"'11'1:l•J ;ami j•Sn :l1~:l 11V~l 
YiN IV'1' 1)1'1:1-nek rövidítése volna. (Zs. '25. 13. Z. G. 360. 
old.). De ugyancsak a Zur Geschichte végén azt tartja, hogy 
N'~l "war ein E:-.rentitel". (561. old.). Gross a Gallia Judai
caban követi e felfogást és azt mondja: La qualification de 
K'~l, "prophéte" est un titre honorifique d'un usage assez 
frequent'' (337. old. és 410 old. Utobbi helyen még több 
példa a M'~l:"l használatára.) 

Rég sejtettük, hogy ez nem tiszteletbeli név, mert 
feltűnő volna, hogy e K'~l:"l cimet, mely Maleakhival tényleg 
megszünt és melyre a Talmud megjegyzi m~m :-1pCDIVC stb. 
ennyi embernek adatott volna külőnböző országokban. 
Bizonyossá tette feltevésünket, mikor a K'~l:-1 szóval egy 
kézirat végén találkoztunk és minden betűje fölött ott lát
tuk a rövidítést jelző vonáskákat. Codex Kaufmann 77 IV. 
végén (1. KataJogusom 17 oldalát) következő záradékban 
szól a hatalmas Maimuni féle Misne Tóra scriptora illetve 
illuminatora : '1~ ll'1l 'Jl:-1 r1'1VVO:l '1')1ll ltaP 1r,1:"1 ,1'1VlN1 1':lr;:-1 ''1MN 
'C'l :"1':l'1:l '~'1 '1:lM:"1 l~ Cl'1'1~K ''1 ~'1J:"1r, '1~0:"1 :"11 'l'1:ll'1~ ,,r," l1JIOIV 
'lt'~n Cl'~ 'lt'lt'r'1 ~r,Nr, ItiCMl C'lt''OMl ü'll'N 1'1lt'~n m~~ •n':lnn:-11 
ü'lt'OMl ü'D~K Mlt'OM ~lr,N M11~ :"lllOIV:l ~1~ ':l!o:l 'l'1'1tm ,,"N~ :"1).1ll'l'1~ 
1)1 ~''1MN l'J:l 'l~r,, l'J~r,, ,r, 1:"1:l!'l ,,,:l'1~ 1 1'1"' ''11ll ,'lt'lt'l ;'j':lK':l lVItil 
c•:-1':lN , .. , 11'1:l .ro,~':l lt'lt'l c•w~n~ to'1m m:-1 l10''0:"1 '1!5ü ,.,":"1 S:l cn 
)10C':l1 ,lOl~ ~ln:lS 'l:l!l 'l'1NO lM':lllMl 11Ci! '1'0:'1 N~ "WN ':lN-l!'' ':"1'N 
1'10IV':l 'l:l!' 1:1 .lO"C' Clp0:-1 1J:lllt' ült'::l1 'i:l'l' )10110 PN '"Öü l'1N 
COl' 1~ l'1'J:"11 :lll'1:l::l l:l •··~11'1:lM 1'1l:1Ellt'~ ~,j~1 1'1'1pi!:l 1'1'1l~':l:-1: 
i', ,r,'::llt'l'1 !Nl 1':li1 Ml':lltl'1 IN ':l l:l ~11'1::11'1 ':l~:l ,Oit'l'1 lV~r, 1'1~,,~ 
Pl'~~ ,:J ln.l ,,:v 1JM .~, ,,~"p~, 1'1Nlt'r, .101'100 Stt 'lli~Ml 'JPIM 
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Utúna ujból leírja a scriplor a l < űnyv .pm N'"~'J•;, '1~:-r 
indexét és ennek végén ujbúl ohashaló ·.~ jfl-' iEl10."1 pm 
: •''":l';'i' '1?:-r )13'I:IV '::l''l Világos, hogy abbrcvialura mely meg
h,dt ember neve mcllell enlogilws értelmű, hiszen nem le
hel oly jeles cn berriíl szó, hogy a ,.proféta" előnevel 
l<apla volna a scriptornal< atyja is. 

Nézelünk szerinl nem egyéb, mínl rövidítése a régi 
o•on-, ~~o SN kezdelü halotti l,ünyörgés utolsó mondala sza
vainak: 1::l::~t•o ~ll 01Srt•.:1 r.u•1 1nSnl ~1:-1 •;, , Belőle rövidítve és 
•gy ísmcrcles, telszelösnek 1áls7ó szóba foglalva 111Sm •;, 

)t:N l'11l' 01Stt·.:~-ból N'::ll:'1 lcll. A nll' C1~tt'::l formula kűlönben is 
ig~.:n régi sirfeliratokon allusÍÓ\ al Jes. 57. 2 re: 11'11J' o1Stt· N1:' 
0111::::tt•o Sli A Müller Nikolaus állal ismerlelett monteverdeí 
zsidó katakomba Rómában több felírala görögül mutalja 
a formulát "en eiréné hé koimésis autuu 1

). Az egyik fel
irat, mcly k;ilönben görög nyclvü e három héber szót is 
ladalmazza 1,,.:1:lll'IJ Sli o1Stt•'). Az ö keresztény sírkövel<en 
is ismerete:; a formula: dornút in pacé). 

Budapes!. Dr. WPisz Miksa. 

GENIZA TÖREDÉKEK. 
III. 
F. 

Gyíijleményünk következö darabja egy harmincöt cm. 
hosszu és tizenhárom cm. széles papiros, mely mindkét 
old,tlán van tele írva. Az első oldalán huszonhét sor, a 
másik oldalán pedig huszonkilenc sor olvasható. De világos 
hogy még néhány sor hiányzik felülről belőle. Míndkét 
oldalúnak hosszában is Yan irás, melyet 2-3 szó kivéte-
11!\'el lehetett kíbelüzni. Conceptussal van dolgunk, a mi 
abból is látszik, hogy egyes helyek a szavak fölött elhu
zúdó vízs::íntes vonallal vannak megjelölve, a mí azt jelenti, 

1
) Müllct Ndwlaus: Die jüdischc Katakombe am Monteverede zu 

Rnm. (Leipzig 1912 98 es köv. old). 

'l la \ ia Appia l'iJ!natclil. K. ny . n BuJletlino dell'imp. lstltuto 
arclwo l, l. 56 o a. a. L.: cat..tcombc d~~li Ebrci presso. 

•) Kaulm;lllo; Handbuch der altchrist. Epigruphik Freiburg 1917. 26 o. 
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hogy e helyek törlendők. Sajátos végső mem betüket ír 
hasonlók a cursív irásban használt ájin betühöz. A \'ers 
szövegében levő bibliai idézeteket az egyes szavak fölé 
rakott két-két ponttal jelzi lsten nevét rendszerint 1'• be
tűkkel írja. A szentirási cítatumokat a conceptus másik fe
lében 'lJ) rövidítéssel hozza és az olvasó bibliai járatosságára 
bízza azok kiegészítését. 

Üdvözlő verset tartalmaz, melyet a gaónhoz intéz és 
benne felköszönti a gaon fiait.· Maczliach ):"1:l:-t1) fosztali ga
ónhoz szól, a mí a negyedik s:lr fölött irt 1'1•~:to szóból kö
vetkezík. Fiait üdvözli benne, kik még atyjuk életében va
lami vezető szerepre tehettek szed. Lehet, hogy a gaón 
fiai születése alkalmából készültek e versek, melyek talán 
a zsinagógai istentisztelet folyamán kerülhettek előadásra. 
Az egypiomi gaonátus fényének emelését célozzák e jámbor 
kívánságok. A régi, keleti piutok módjára készültek. Rig
musok és utánuk seregestül a bibliai idézetek, melyek ilyen 
fajtáju események dicsőítésére alkalmasak. Az A. oldal 
margóján hosszában négy sor olvasható, mely 0'1-te rímel: 
Ugy látszik, hogy a szöveg het(!dik sorának végére valók, 
a hol egy r alaku jel arra mutat, hogy a marginális kiegé
szítésnek itt volna helye. Előttük még 0'1:l1N1': szó, mely 
most egyedül áll, mutatja, hogy még egy sor hiányzik. A 
huszadik sor utolsó elötti szava fölött, 11N1 fölött, egy ll 
alaku jel látszik. Mínt ájin belü értelmetlen. Talán szintén 
írás jel és a margón egy magában álló l1:l:-tl szónak helyét 
jelöli és a verssor igy teljes értelmet adna. 

• . • • • • • • • .::1 Mlli1 .l1NJ 1_·_· _• _. 1 A oldal 
• IC'l111JI:!rS 11.J'P:-I ,,IV ,, :"1)1,1 

,,W 1:l l"'ll,1 01lW~ll1 O')li ,, 
n'S:.rt.J 
J1NJ "\MN :"l:ll .0 11110:!1~ 10'vl'1 

11m1N~ SNitv'.:l o1'' .o'mo•p:-~ l'l:l1 5 
" 1M11.J 111.::1"1" )llr.l~ ,0 1 11010~1 r ,, c·,~1l111 .0'"1lii.J ~·,~ 

.o;,;, o•,S1:-t ,,cn:~ SN ot.J1p 
O'i'.:llS CIJ'It'1 1"1 .111)1 :"ill"\1 

'l L. M Zs. Sz. XXXV. 51. o ér köv. oldalokon. A szám os ko h a
n i t a célzásu bibliai idézet is e mellett szól, levén Máczliach Abhronida. 
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0''1t:•S )1'11~'1.::11 : 0:-t':JN '1.:11.::1 NJ 10 
Or,r,):J 1'11.:1~'1 ,0:"1'')) C'lt'N'1'l 

'1t:'N 11'1:l .0:-t'i'lt'.:l C''1lt' 

'J,r,o .o:-t'fll.:lN n11n or.~•p,, 
C''1"-' 11::l'1:l:J .c:-t•Jt:' l::lil:l' ,,,r,o, 

,r, o•,r,u:-t .c•ow 111Yl:ll 15 
,C't!'l'1p 01JlNJr, llt'l1'•'1:-t 0''1'' 

.C't!'JNl o•:-t?~ •'1'1lt'r.I:J lilt' '1lt'N 

öl'öl' • p:l ,C'lt''101 :l::li? r,Nilt"' 1':-tl 

,'1lt'~l1:ll ,C'lt'l'1'1 C,'1'll011? 0:-t:J 

v 
' 1.:1 jlNJ 11Nl ,01lt'l1.:11 1':-t' m ''10tl 20 

'J:-t::l 

c:-tS .o•tt•N'1l 0''1lt' i':lJ '''ll~ 
. ,,ll o•tt•?w 'J:l OJ C'J:l 'J:l 

o~·~o ~; ~c~~ Ni~,~ ii~-;J, 
J1 

·oNJlt' l'Jli:J 25 
eJ o·~;?tt• 'J~ c•~oxS :-ö,, N"l'l 

. 9Ö1• .;·,:l ?v ii?~· ~;:o 'J;· 27 
A oldal margóján hosszában : .•.. :-t Cll .0''1:l1N.'1 •.• 

tÓöl .0''1'011:3 1'11,'1; l'' 1'1'1)1 :-t)l"il ,C''1''1'' )1NJ :-t'1lt'r.l :"1'1)11 Clp ,C''1:J)I? 

)1::.'11 .0''111Nr, 1'1':3 0"11.:,'1 111'11)111 

1':-tr,MI l'' r.l':l :-t'r.lli • • • • • • • • B oldal 
l'' )l:llt'J 1.:1') 11.:ir.l1"lN (0"111)1) 

1i:l1 r,Nl:-t :-tl1Nl O'J CMJ' N?l 

'1'1''1:3 l.:i'J 1'1:ll/ 111:3 11N 

110M 11i111 r.I'J l11N :-tn•:-t 5 
Jöl::l •nolt' o'J ,,,•o: ,,n,,, 

on ·olt' l.:i'J Ml/'1 1'1r.llt'' 

"ill/r,N p O:-tlO 1.:1':3 '1lt'' ö!Nil 

I.:'J 'Jl:-t p? l.:i'J )i:-tN p 

1l/i7 S1n;, Wl o•) 'l::llt'' 1''1:ll/ '):J 10 
,.lt'IC l.:i'J il:J) '1'.:1 0'lll1.:1 1.:1') 

p •;; :-tJ:-t 1.:1') N?o '1lt'N iJ):-t 

l.:' J :"1'1.: ,'1 'J:JN Ol/ '.:l O' J 1'11:31 

i'Ml/11 r.I'J '1 1iMI.:I )'Nl 11ll:lil 

l:' J il.: N ilJ11'1 , ll/l.: ll'' l l'' N 15 

• 
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':ll~ mn o·J 1l/'11 nN •noltll 

Cöl:l )'N ilt'N 0•1?• ,O'J 0'1''öll 

1.:1') 1'lJ 'lll' öll1l/l O'll 010 r,;, 
~·; C'N'lt'l l110lt':l r.I'J C'N:l:-t :-tr,N 

1r,ll ,.,,..." r.I'J C'1N 'J:lo n•o•i:l• 20 
:-tNil ,r,,,; •uS 1lt'l/Ml r.I'J 

O'J ll0'1p11 ':l C'J 1'l:lr, C1l:l 

r.I'J 1il:lr.l 11'11 Olt' ':-t' O'J l:-tl'l'lt'l1 ':l 

r.I'J l"' 11M :-t::li:lN r.I'J • , , . 1:3'1 

O'rl'N l'' 1li:l (O'J :"11) 1'1:lJ UMJNl 25 
O' J 111:l::l Olt' 1i:ll 1.:1 J SNitt'' •:-t?N 

O'J l ' [11NI 'lt'Ol 1::li:l r.I'J 'lt'OJ '::li:l 

1i:ll11.:1:-t ilt'N r.I'J lt''1p 0::l'1' liCit' 

r.I'J öl':-1' YiN:l il:lJ 1.:1') 1i:ll'l' 1iN:l 29 

45 

a maogon t.:'J n . . . . . . '11'i:l nNI l.:i'J • • . • o'ölr,N iON'l 

JEGYZETEK A SZÖVEGHEZ. 

A. oldal. l. sor C'iak ennyi olvasható, a többi kiszakad!. 
2. sor hibás, mert a harmadik sorban ujból megvan, ezért 

a sor feletti vonallal jelölve. 
3. sor. c•n1r.:V e helyett o•n·ov, synom. )1'1 nak. :-tl7'1 l. Prov. 

24. 14. 1ll'OJr, ;,o;,n :-t))'1 p. 
4·6 sor. omol/r, = l'll1'1.:llr, Lev. 25. 30, a rím kedvéért. 

Értelem : Tudd meg, hogy lsten örökre rendell téged és igy 
szólt: A gáónt és fiait rendeltem a mai napon Izraelben pél
dáknak és előjeleknek. Allusio Jes. 8. 18-ra és befejezi ll. M. 
ll. 9. verssel. 

A 4. sorban )lNJ fl'iött rrr,:ro szócska olvasható, de áthuzva. 
6. sor. végére talán a marginatis versek valók. 
9 sor. Első három szó fölött vonal, tehát törlendök a szavak. 
11. sor. V M. l. 15. 
12 sor. C''1lt' = énekesek. Koh. 2. 8. é11 az egészre Zsolt. 

·45. 17. 
14 sor. l. M. 49. 25, 
15 sor. ,, o•,r,u;, h 1bás, ezért fölött e vonás. 
16 sor Tlt'l1'M:"1 mint sokszor a .Kronik. könyvében. 
17 sor. Célzb l. M. 31. 29-re C'lt'lK1 O'ölr,M CJ M'"\11' ':::1, itt 

oly értelemben: Fejedelmekké lettek lsten és ember fejedelem
sége által l'lilt'~ Jes. 9. 6, 

18 sor. ll. Kir. 2. 12. és 13. 14. 
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19 sor. Zsolt. ll I. 2. 
. ~O sor. _nwt.m és 0'1&110/'i szójáték 11. M. 13 18 . . 
~ a 2 szó köz! hasonló értelmii szójátékot ker.es , AOMidras 

· ö. ]a lkut a helyhez 227 § ,"1 , , .., • • • ~tt',~M 
nN1 fölött l evő áj in a laku betli t 1• J 

0 
' ,rvon~. l'l'1:lo 1•nw 11. 

~e~:~~~~~~i.k, hogy itt volna a hel~:nAa s~lrar5~g~nal~~lól~n~ .~z~~~ 
23 sor. l. M. 50. 23. 
A A oldal margón álló n1v1 _ Jób 40 10 nmvn vonatkozik a fiukra Je~ 8 ] 6 . v ö. :,;),~ llNJ m ;"71)1; 

B. oldal l. sor. a többi. ki~zakiÍva • . meg zek 37. 17. 
2. sor. Jes. 25. l. Zsolt. 110. 4 . . 
3 sor. I. Sam. 7. 28; Mal . 2 5 . 
5 sor. Mal. 2. 6. · ' 

6 sor. Mal. 2. 7. A mondat elején hiányzik ':l szócska. 
7 sor. Zsolt. 37. 37. 
8 t>or. IV. M 25. 10 
9 sor. IV. M 25. 12. 
10 sor. Zsolt. 102. 29, Jes. 48 !9 
ll sor. Zsolt 127 4 5 · · 
12 s<9r. Jób 5. 23: ' · 
14-15 sarok, Jób J 1. 19; 22 27 28 
!6 sor. l M 13. 16 · Jes 8 ÍB ' · 
17 sor. Dán. J. 4. ' · · · 
18 sor. V. M. 48. 5. 
l 9 sor. l Krón. 4. 38. 
20 sor. Zsolt. 45. 3. 5 
21 sor l M. 12. 2; zs~lt l2B. 6. 
22 sor. Zsolt. 21. 4 
23 sor. Zsolt. 21. 7; 113. 2. 
24 sor. Lyukas a papír. Zsolt. 34. 2 
25 sor. Zsolt. 115 18 · 
26 sor. Zsolt 72. 18, · 19. 
27 sor. Zsolt 103. 1 és 104. 1 
28 sor. Zsolt 134. 2; Jes 65. j 6_ 
29 sor, Zsolt 112. 2. 

A B. oldal margój'án talá I M 
n . . l. 3, a másik helyei. nem tudom felismerni. 

Budapest . . 
Dr. Weisz Miksa. 

HEBER HELYNÉVMUTATÓ BACHER 
"AGADA DER TANNAITEN" MÜVEHEZ. 

A M. ZS. Sz. 1910 évi. 219 lapján tett igéretemet be
váltva, itt közlöm a h éher helynévmutatót a tannák aga
dá jának mindkét kötetéhez (I. Il.) Az első kötetnek máso
dik kiadását használtam. Mindegyík palesztinai helynévhez 
hozzáfűzöm, amennyiben az megállapítható, a hely mai ne
vét és zárj elben, hogy a Szentföld melyik részében fekszik 
(J =:Judea , S :::: Szamaria, G=:: Galílea, P :::: Peréa). Némely 
helynév azonosításához megjegyzést fűzök, főleg azokhoz, 
melyekre nézve az agáda-műben is található valamely 
megjegyzés. 

Al Palesztinai helynevek. 

om~ l 233. [ldumaea]. 
Nl&llN l 234, 404, 448. II 54, 55, 

73, 129, 152, 154, 183, 
184, 193,217,229, 232, 

235 . 275, 283, 289, 292, 
304, 377, 456. Hirbet 
Hu se (G). 

:l'l:lN ll 152, 188. [gör. Ekdippa) 
Ez-Zib (G). 

01;"70N1
) I 541 [gör. Emmausz] 

Arnvasz (J). 
'"IlON II 179. 
~~"IN L 'N nvp;) 
Op01"1N l. opC1"1)1. 

SN"IW' )""IN I 32, 328, II 100, 
112, 150, 164, 280, 315, 
394, 403, 409, 431' 437, 
442, 510, 521. 

))IJ:l )""IN ll 287. 
)1SpwN I 86, 112. II 495. As ka lan 

(J). 
'"I':J II 136. Kafr Bireim (G) .2) 

"ln•J I 187, 285, 342. II 151, 
325. Bittir U). 

"11ll!l n•:J I 172 (P). 

p"l:l 'J:l l 89, 435. Il 70, 71, 192 
Ibn Ibrak (J). 

S:J"IN nvp:J II 5243
) Irbid (G). 

p"lo nvp:J II 175, 275, 283. l. l1,o. 
p~, nvp~ ll 733 • Rummane (G). 
l'll'l':l l 2136. 214. (J) . 
(1Ó1"1J II 548) ') 
Nnln"!J l 440 (G?). 
"11l II 31. [Gadara] Mukesz (P). 
~sil wu II 76[Gischala] Ed-Dsis 

(G). 
N'~l II 559 (J). 
S•Sl I 24, 92. II 403, 405, 553. 

[Galilaea]. 
l!Ol I 57 (1. 1CO'l/). Dsimzu (J). 
O'!',l II 164, 423, 479. Dsebe

let-Tor (S). 
:J"Il II 452. Hirbet Ghurabe5) U). 
'C"il I 265 (G):= rapt; (Josephus, 

Vita 71, 74). 
pwo1 I 98, 389, 391, Il 109. 

(Damaskus] 
c", I 382. II 4 t 2, 496, 505 
(Daróma] (j) . 
n•:J;, "li! I 21. 
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p~:n ll 334. El lialíl (1). 
,,,n l 391 (P) . 
~·;:m l 91, 398,399. ll 72, !59· 

174, 370, 384, 387' 530. 
Tabarije (G) . 

j'l):~ (J'j)Ot:l) fl 275, 284, 552· 
Tahun (9). 

;'l)::l' l 23, 45, 73, 444. ll 55. 
70, 90, 151, 324. jehn:1 (J) . 

ö1,~ .i ' l 52. ll 533. 534 [Judea] . 
0''ll'1"ö' l 159, 168, 180, 193, 

195. 256, 271, 283, 371, 
391. ll 50. 99, 10 l' 112. 
278, 291, 311, 325, 327, 
387, 402, 442. 446, 490. 

~,,:::l l 439. Kahul (0). 
s:::1:l ll 32. l<l\kab (0). 
O'tn::l l l 164, 387, 423 . 
•S::::lö! iO:l Il 371,6) 373, 469. 

B.1 blije (O). 
S"::il it: II 555. Hattin (0). 
;-r;;,i ~=::!:: II 55 l. Kafr' i\ n an (0). 
c:1-; -=::!~ l 38511 • Tell lium (0). 
~·;:o ·c: l 108.257/8. S1al<nin 

(0). l. 'J:o. 
t·:~· ·c: l 233. Hirbet Aziz (j) . 
:;,; ·t:: l 93, 137 JI 77, 93, 

392 (0)= xo:::p:psxxw (J os. 
Bj ll 266). 

•;o i~:l ll 229. i) 

~~-:: I 30f. ll 510/11. Dsebel 
Karmal (0). 

, S 48. JI 192, 496. Ludd (J). 
1J S-:,~ ll 424') (P). 

(::)T::-: l 187. El Midje (J). 
:'!':~ ll 423 (S) 
nn~: ll 548. El Mahuz~) (J) 
:'11\M' jl~~ l 42. Tell Main (JI 
C"® n"',:o l 393. Banijasz (P). 

p-.~ II 75/6. Meron (O) . 
·~mJ ll 40, 498, 524 (Nabataei] . 
)''?1D'J II 408, 423 [Nen polis] 

Nal)l!lu s (S) . 
0110 Il 178. 
•J:o J 41. Szakn1n (O), l. ·o:~ 

N'J:lO . 
'J'O JI 185. 
'V ll 281 (J) . 
',yv ll 281 (J) . 
1o~•v I 58 l. lli.:J, 

m·Kn l'lJ ll 530/8. 'Ain ct Tine 
(0). 

OJ1V ll 476 (j). 
1:lV 43. 48/8. ll 136, 152, 416, 

'Akka (0). 
opo1ilJ ll (l 091), 275,. 4 224 . 

El Hartije (0).9•) 

rv·po l. i'J:'p:: 
liO Il 32 Farka (J). 10) 

11;~ ll 505/1) Farade [0). 
·m: ll 72, 136, 188, 410 ('i'. ru~] 

Sur (0). 
j11':> l 90, 374, 435, 437 Il 71 

72, 136 Saida (0). ' 
r•:.: ll 40R (J) . 
'ili:ll: l 108, 339,403. 437, Il 72, 

150/I, 152, 154, 156, 159. 
163, 166, 172, 174, 189, 
377, 465, 504, 530/1 
Szaffurije (0). 

Sr1': ~:lp ll 50 (J). 
p-:~i' ll 560 (0)11) 

'"~OP l 403, 505/6, 528. [Casa. 
rea] Kaisarije. 

j1'10i' l 398/9. [Casarea Philippi] 
Banijasz (P). 

:'1~'1.!' ll 347, 452. Szelun Ul. 
M1~'lt' ll 325. 'Ain Szilvan (J). 
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O:llt' Il 186, 423, l. 1'~1Q'J (S). 
ov;olt' l 404. Sefa 'Amr (0). 
:·m~pl&l I 445 [Sykaminon] Tell 

es-Se mak (O). 

i1:ll1 l 306. Il 510 Dsebel et 
Tor (0). 

m~n l 444 Tibne U).u) 
V1i'M II i6, l. l1il~ (0).14

) 

JEGYZETEK. 

1
) Igy olvasandó (o-al, nem C1il~N mint az Agada i. h. 

2) L. M. Zs . Sz. 1910, 222 1., 3. jegyz. 
3

) L h. "Ebene Arbela'. o!v. "Ebenc von Arbei". L. erről 
"Beitrage zur Oeogr. u. Geschichte Oalilaas c. könyvem 52 kk. l. 

') l. h. : "Abba Kollen a us Bardal'l" nem helyes, mert 
N'?1i::l nem helynév, hanem e két szó összevonása : :'I';,_,:J 
"a Delaja nevű papi családból való", l. erről Monatschrift 59. 
évf. 161 l. 

6
) l. h. 3 jegyzetLen pótlandó: Pesz. r. 29 (137b): i1M11 N::l 

:'1'?1TV::l ,C1V :'!'il C'':'l::l1 1 :l 1 V :l ,01)) :'1',, :'l:l'C ~It' 1?0i:l, - ::liJ és 
(1) .:lill azonosságáról l. lViitteilungen u. Nachrichten des Deut
schen Patastina. Vereius 1912, 19 K. l. 

6
) I. h. 3j. : "Das war wohl eine babylonische Colonie in 

Palasli na, dere n ln sassen auch als Bab} Ionier bezeichnet wer
den konnten". Azonban nem helyes mit B a c he r azután ir: 
,,Docll gab es ein Huzal im Oebtete von Benjamin, welelles 
auc h Babel genanni wurde" . A helyeset l. B ü c h l e r-nél, Der 
Oalilaische 'Am- haares 322 1., 2. jegyz. T. i. a kéziratok sze
ri nt J'O'JC 11'::11 olvasandó ("Minja111111 papi családhoz tartozó"). 

7
) L. erről B ü c h l e r i. m. 275 1., l. j. 

8
) Nem a Tiberias-tava melleti Magdaláról van szó (Bacher), 

hanem a Gadara melletiről, l. "Beitrage" 81 l., lj. 
9

) L. Monatschrift 61. évf. (1917) 133 kk. I. 
9 a) E helynév először ll 1091 idéztetik Baba ba tra 56a

b~l, hol azonban határozottan hiba van cnpoo,, = ptttc, helyett 
m111t a B a c h e r állat idézett párhuzamos helyek mutatják. A 
val?ságban opo;ilJ galiciai helység mint Il 275 l. 4 j. és 432 l. 
4. J~gyzete mutatja és mint B a c h e r helyesen megjegyzi. (Az 
utalas a 10 ll. I. jegyzetére (olv. 109 1.] a fentiek szeríni hely
telen). A talmudi adatok alapján megállapitható, hogy ·v a mai 
E l H a r t i j e helyén feküdt (c.efa-tól délkeletre). 

10
) A judeai-szamariai határon, L crylt'11' évk. X. évf. 143 I. 

. 11) L h. irja B a c h e r : "Dieses ,1,0 (?,,.,D) ist vielleicht 
ke111 . selbsstandiger Ort, sondem eine" Vorstadt" Casareas, denn 
d~s 1st die Bedeutung des Wortes". E feltevés szüksé&telen, 
mtvel ez középkori sirjegyzék (n1)IOO:'t :'!':IM cd. Tudela-OrOnhut 
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1538 n~t•t•,D, h. olv. nN11'il:lNJ a Szafel-től. ~élnyugatra fekvő 
Farade-ben feljegyzi R. Tanchum 1l,l:l 101 siqát. 

12
) A hely neve, minf i. h. megjegyc~tetik egy~bütt r~ e m 

említtetik. De megjegyzendő. hogy b. Megilla 6a szennt a b1rák 
130 emlitett il"~~P a késöb?i 'ill:l~-val az.?n?s (Ag. pal. Am. lll, 
644). VaiGszinüleg Szeffonsz-nak egy kulvarosa, vagy egy mel
lette fekvő falu késöbb is a ilitop nevet viselte. 

11
) L, M. Zs. Sz. 1916, 17 l. 5 p. 

16
) A galiciai v1pn fekvését először B a c h e r állapitotta 

meg i. h, 

B) Nem palesztinai kelynevek. 

N•i1l0::1 1"~ l 47. 179. ll 365, 413. 
N'::lll!llN ll 136, 
N'ON ll 28, 108, 151, 286. 
K'~DON l 306, ll 109, 
Nllnl~. Ol'l'lN l 167. 
o•';IM l'l'.:l l 306. (Bythinia?) 
".:l.:l l 2, 9, 50, 375, 385. ll 114 

150, 409, 510, 521. 
N1i.:l,.:l 11290. 
n',ll l 375, 
m';il ll 29. 
pm ('1C.:Jtt~) l 2732, 322. 
.:l'1.1 l 21. 
',:tm ll 371 3 , 417

3
• 

liJ;"J ll 431, 
)"iK~ n:.cm ll 430. 
il' u 28, 1771. 
lt'l:l ll 187, 442i. 
N'p,l; l 383, ll 331, 1 54

2
). 

1tlMn 'l.:J1C l 387
1

, 

'!~l 273, 285, 398, ll 28,441, 

Érsekujvár. 

0'ilt0 ll 187, 2334., 4422. 
Nl'W'IJ ll 385, 4935, 537. 
ilpl:l i.iJ l 3853. 
l':l'lll l 315, 374, 387. ll 15171 

275, 365. 
N'ilO ll 4095• 

1'1'0::100 l 2902. 
N'I'OC"'O ll 290. 
•PiO ll 498. 
0'')) ll 4422. 
p;cy =:::'Oli 1122, 140, 146,204. 
'.:liV ll 401, 406, 442

1
• 

Ni'O'ilil:l ll 593 , 

o~l:l l 398. ll 144, 177, 442. 
TT 

l'liO ll 392 . 

N'Plil:lp ll 437. 
•;,•roip ll 287. 

'Oli l. p;oy és M.Zs. Sz, 1910,134 
.:l'li)::I!V ll 4682. 
nNo;rv ll 40

1
• 

NVil'l ll 287. 

Dr. Klein Sámuel. 

Helyreigazitások. 

I 
A Dr. Weisz Miksa által kiadott B geniza-töredékek 

ezen szavaihoz 9'i;lC 'il' ;:l.:l (54. lap, 10. sor, v . ö . 53. lap 
fent 2. sor) Blau L. és Lőw. L megjegyzik, hogy az a ma
rokkói tengerpart vidék, melynek neve "Rif." 

IL 
Dr. Klein Sámuel a következöket írja : 
A M. Zs. Sz. 1916 évf. 315. lapjához a következöket 

jegyzem meg: Tiberi"s - épen nem "bájos" - gyógyfür
dő városnak nem egy negyede Syringó!!ia, hanem tőle 
délre fekszik egy kis rom, melynek neve R.hirbet Serdzsu
nija, ez pedig egy régi N''JliiO, vagy l'llliO nevű helységnek 
felel meg, mint ezt N'i:lto cimű dolgozatomban (IV. evf. :"'Dlll:"' 
51 l.) megírtam. Hogy N"llliO, épen a syrínga növénynévvel 
függ-e össze, nem tudom. Amennyire emlékszem én nem 
láttam 1911 tavaszán orgonát Tiberias környékén. A szent
földi O'M1Stv stb. topograpbiai ismeretei vajmi csekélyek, 
azokra épiteni nem szabad. 

III. 
Dr. Frisch Ármin: Vonatkozással WeHner Mór (M. 

Zs. Sz. 168. L 1918. jul.-okt.) a Salman szóhoz fűzött meg
jegyzésére csak annyit akarok mondaní, hogy jelenleg a 
Salman (l~"!) név a zsidóknál no;tv-val adatik vissza. Meg
lehet ugyan, hogy a névnek eredetileg a noStt~-hoz semmi 
köze, de nagyon valószínű, hogy már akkor a zsidók kö
zött egy névnek szerepelt. 170 l. nnorv férfinév még ma 
is létezik. Alkalmasint= Symachos, a talmudi Cl:IZ:lO. 



IRODALOM. 

ADALÉKOK A ZSIDÓ ESKÜ (JURAMENTUM MORE 
JUDAICO) KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉHEZ. 

(Winkler E. ily cimű dolgozata Budapest 1917). 
A zsidó eskü hű tükre a zsidó ellenes hangulatnak 

jogfosztásnak és igen változatos története van, a mely tel
jes mértékben megérdemel egy monográfiát. Csak sajnálni 
lehet, hogy W. a nyomdai viszonyok miatt nem nyomat
hatta ki teljes dolgozatát. Ennek jelentősebb része a 30 
oldalnál kezdődik, az első két fejezet közül az első (az 
eskü a zsidóknál a biblia utáni irodalomban) fel van dol
gozva, a második (Kol Nidré), nem tartozik szorosan az 
eskü történetéhez, csak összefügg vele.Minthogy már előt
tünk van, néhány megjegyzést teszünk. 8. lap. Rába nem 
III., hanem IV. század. A gáoni korbeli eskü (15 k.) for• 
malitásai kétségtelenül nem zsidó eredetűek. Különösen fel
tűnő a kakas, a meggyujtott gyertya és a hamu, melyre az 
eskütevőt állitják. Ezek varázseszközök : a láng elűzi a 
démonokat, a hamu megtöri a varázst (tűz létesitette). Há
ja gáon ral::zíonalisztikus magyarázalot adhat, de az eskü 
e formalításai ób~bylóniai babonás eredetre vallanak. He
lyesen mondja W., hogy a kisérő szertartás a babylóniai 
környezet hatása (17. l.) A "Rába botjáról" kapcsolatban 
a hasonló általános legendával mi is szóltunk folyóiratuok
ban. - 22. lap, 10. sor a mondat vége kiesett. 

A zsidó eskü minden valószínűség szerint a byzanci 
rodalomban keletkezett a X. században és onnan terjedt 
e1, de az ut, melyen jött, nem ismeretes (30 kk.) Sem az 
esküt kisérő formasá~ok, sem az eskü tartalma nem zsidó 
eredetű. "Tövisággal kellett öveznie a zsidónak derekát, 
vizbe kellett mennie és háromszor ráköpni a circumcisio' 

Adalékok a zsidó eskü középkori történetéhez 53 

helyére és csak azután esküdhetett meg" (Selden, de syn
hedriis Il. p. 302, Winkler 34). Világos, hogy a vizbemenés, 
valamint a circumcisáll testre való ráköpés varázstörés. A 
viz és a köpés ugyanis általános felfogás szerint varázstö
rő. A zsidót bűvésznek nézték és attól tartottak, hogy az 
elmondandó átkot már előre elhárítja, hatástalanná teszi 
gondoskodtak tehát előre ellenszerrőL Az eskü formul~ 
szintén a bűvészet köréből ered, miről máshol fogunk szó
lani. A varázslás miatt való aggodalom mutatkozik a capi
tulare előirásában is : Hints kétszer sóskát a fejétől a lába 
körzetében, ott kell állnia, mikor esküszik (38. lap). Ha 
"sóska" helyett "tövist" olvasunk, akkor is az ellenvarázs
ra kell gondolnunk, nem Jézus szenvedéseire. A ·byzanciak 
az eskütevő derekára tétették a töviságat, hogy a felső 
test (a száj) a varázstörő circumcisált membrumtól ellegyen 
választva. Gebal hegy nem Gilboa, hanem Ebal (Mózes V, 
26, 13) az átok hegye (41, 131 és 132. jegyzet ellen). Szer
zönk (44, 139) azt mondja, hogy a zsidókat a papyrusok 
tanusága szerint már a Ptolomeusok idején bizalmatlanság
gal tekintették a törvénykezésnéL Ilyen papyrus ninc•en. 
A zsidók az ókorban egyenjoguak voltak, sehol nincs an
nak nyoma, hogy a törvénykezés kivételes bánásmódban 
részesitette volna őket. Privilegiumot adott nekik, hogy 
szombaton és ünnepen nem kellett a törvényszék előtt 
megjelenniök. A Sachlienspiegel esküformájában szintén a 
mágiára emlékeztet a következő : A zsidó mezitláb álljon 
egy disinóbőrön és karját könyökéig meztelenül és kezét 
tegye egészen Mózes könyvére (52). A ruha is megtöri a 
varázst, itt a varázsszerűen ható átokra (V. ö. 55 lent !). 

1495-ben L Miksa császár által alapitott birodalmi 
kamarai törvényszék által elrendelt hosszu esküben elő
fordul (68. lap) a következő héber mondat: "Lo tissa 
eth adona[y] eloecha Jascbau ki lo jenakka adona[y] 
eth as~her jissa eth schemo lasch aw" (Mózes II, 20, 7). A 
?umamsmus hatása látható az egész eskü formán, de azon 
Is, hog~ a hébert szefard (tudományos) kiejtéssel írja át. 
Hogy hiba csúszott be az istennévbe és az utolsó szób 
(ketté van választva), nem változtat a tényen. a 



Ur. Blau Lajos 

A speyeri formula (71 - 72) bevezető két motivum után 
a következőt adja : 

"Amint igazad van, ugy segitsen téged az az Isten, 
kinek Ábrahám fiát akarta feláldozni í amint igazad van, 
ugy segitsen téged az az Isten, ki az izraelita népet a tenge 
ren át lépette .. . , ugy segitsen az az Isten, ki megvál
totta Dánielt, mikor az oroszlánok közt feküdt Babyló
niábart' ' . 

Az Izsák feláldozására és az oroszlán barlangban levő 
Dánielre való hivatkozás őskeresztény eredetű. A kata
kombákban gyakori képek az Akéda és Dániel. Az őske
resztény ima ebből állt : Aki meghallgatta Ábrahámot, mi
kor a fiát fel akarta áldozni, az hallgasson meg bennün
ket í a ki meghallgatta Jónást a cethalban stb. í aki meg
hallgatta Dánielt az oroszlánbarlangban stb. Az ima a zsi
dó böjti istentiszteletből ered, megvan őskeresztény imák
ban, a zsidó imák közt pedig a szelichót végén talált he
lyet. A zsidó konzervativizmus 2000 év után is tartja az 
imát, leszorult az első helyről (más imák léptek helyére), 
de azért megmaradt, ha utolsó helyen is. 

Az előttünk fekvő mű föérdeme a régi, különösen a 
német esküfor;nák közlése. Kivánatos, hogy szerző mun
káját folytassa, az esküformáknak mintegy corpusát adja. 
Ki kellene terjeszkedni a francia, spanyol s más esküfor
mákra. A kezdet biztató. 

Budapest. Dr. B/au Lajos. 

AZ IMIT 1918. ÉVKÖNYVE. 
(Évkönyv. Kiadja az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 

szerkeszti Bánóczi József. 1918. Budapest. 1918). 

Az Évkönyv, melynek megjelenését a sulyos nynm
dai viszonyok hátráltatták, a társulati közleményeken ki
vül 25 irodalmi dolgozatot és verset ad, melyeken a rend
kivüli helyzet nyomot nem hagyott. Első helyen az eman
cipáció félszázados ünnepén tartott három felolvasás áll, 
melyek Bánóczí, Mnei Mór és Venelianer/ól erednek és 
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igen magas szinvonalon állanak. Alkalmi felolvasás Ger6 
Ödőné is Ágai Adolfról , ki a Társulat felolvasó bizottságá
nak elnöke volt. Az illusztris íróról G. markáns képet 
fest. Ebbe a körbe tartozik Kecskeméti Ármin megemlé
kezése Graetz H. zsidó történetíróról is szűletésének 100-
ik évfordulóján. Beható szines tanulmány. Az Orsz. Rabbi
képző Intézet 40 éves jubileuma alkalmából Kohlbach B. 
érdekes visszaemlékezéseket bocsát közre az intézet első 
dekaszából, melyek lelkes felhivásban hangzanak ki. Tör
téneti, irodalomtörténeti, archeológiai dolgozatok a követ
kezők: Groszmann Zs., Egy meghiusult zsidó adó a mult 
század közepén (243-250) ; Mandl B ., Zsigmond magyar 
király és német császár zsidóadói (252-265), Goldberger 
J., Eszterházyék szerződései a tatai zsidó hitközséggel 
(228-242) : Molnár E., A jiddis irodalomról (200-227). 
Blau L., Ókori zsinagógák Galileában (91-104), Herzog' 
Ö., Tell-Hum zsinagóga romjának leírása (145-170). Álta
lános érdeklődést érdemelnek a galileai zsinagóga romok, 
melyek pogány notivumu ornamentumokat mutatnak, Lajta 
műépitész kompetens itélete szerint a legcsodálatosabb 
műalkotások. Hatásuk a keresztény bazilikára és egyéb 
általános jelentőségük a cikkben fel van tüntetve. Hogy a 
prózával végezzek, feljegyzem még Steinherz J . gondola
tokhan bővelkedő felolvasását : Schakespeare és Lessing a 
zsidóságról (265-378) és EdeZstein B. nagy tájékozottságra 
valló visszapillantását az 5677-~k évre, a mely méltó folyta
tása az előbbi évről szóló ismertetesnek (279-318). A kö
vetkező versek éléokitik azÉvkönyvet: Radó A., Ábrahám 
ligete (66) í Ler..lud H., Nóé fiai (89-91) í Neményi E., És 
lészen egykor (105): Kecskeméti Gy. (a makói rabbi nagy
tehetségíí gimnazista fia), Versek (126- 7) í Kiss A., Imád
ság (Verhaeren, 141- 2) í Pásztor A., Bárcsak még egyszer 
(142-44) í Feleki S., A szegény zsidó (188-190) í Csilla~ 
L., Szünidőben (251- l). A szépirdalmat képviselik: Hajdu 
M., Bus muzsika (128- 140) í Nádai P., Zborói emlék (171-
187) és Ujvári P., Umrath Simon és familiája (190-90). 

Az Évkönyv, mint a kényszerű rövid ismertetésból is 
kitűnik, kitűzött célját kiválóan szolgálja, változatos és ta
nulságos olvasmányt adva az érdeklődő művell közönség 



56 Dr. Blau Lajos 

kezébe. Reméljük, hogy a it?zonyoh csl<hamar megjavul
nak és a Társulat ujból felveheti egész programmjára Ici
terjedő munkásságát, melyből a jelen publikáczió csupán 
egy kis kép. 

B. L. 

IRODALMI SZEMLE 

Rathenau "Walter, neves író, kis irata : "Eine Streit
schrift vom Glauben" (Berlin 1917) felelet Trűtzschler-Fal
kenstein: .,Die Lösung der Judenfrage im Deutschen Reich" 
c. iratára, a mely a megoldást az áttérésben látja, mint ez 
1800 év óta javasoltatik Mindkét szerző távol áll a nálunk 
sürű frivolitástól, a mely a hitet áruként kezeli, utóbbi idő
ben már frakk és kaftánra osztott.a, hanem illő komoly
sággal tárgyalja mint a becsületes meggyőződés kérdését. 
R a zsidó vallás lényegét az egyistenhitben, a dogma és 
egyháznélküliségben látja. Az az ember, aki valamely egy
házba belép, ezzel a lépéssei az illető egyház symbolumait 
helyeselte és elfogadta. A ki az utóbbiakat nem teheti, 
nem jelentkezhetile Az értekezés általában nagy problémá
kat fejteget, a le gjelentősebb talán az, amely az egyház és 
hit fogalmainak kétféleségét tárgyalja, saját szavaival (27. 
lap): Unterscheidung der Begriffe von Kirche und Glauben". 
Véleményét R finom formában a 29. lapon fejezi ki, hol 
egyebek közt ezt mondja: "Willst du überhaupt deinem 
Glaubenden Stempel eines herkömmlichen Bekenntnissesauf
drücken, was bei dir steht, so scheint der mosaische Mo
notheismus kraft seiner Freiheit von Dogma und Kirche 
mir das einzige Bekenntnis zu sein, das deiden Glauben 
ohne inneren Widerspruch dulden darf und dulden muss." 
Ez a fejtegetésnek egyik iényeges pontja, a másik a vé
gén áll (31. lap), amely így szól : "Hílfe und Stütze schul
det der Staat jeder Glaubensform, soweit die Zahl ihrer 
Bekenner hinlanglich und ihrc Lehre nicht der V ern u n ft 
und Sitte zuwider ist. Polít.sche F olgerungen aus der 
Zu~ehörigkeit zu eincr anerkannten Religionsgemeinschaft 
;w ziehen entspricht nicht der staatlichen Gerechtigkeít". 
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Ewers Hans Heinz híres német regényíró, ki külö
nösen a mystíka lélektanát elemzi ,.Der Zauberlehrling 
oder Die Teufelsjiiger" c. regényében (München és Berlin 
1916) hátborzongató dolgokat mesél a Trentíno egyik elha
gyatott falujából, melyben a falu középkori módra gyako
rolja az önostorozást (flagellatio) és vallásos rajongásában 
egy siketnéma fiut keresztre feszít, a szent hajadon pedig 
arra bírja falubelijeít, ho~y őt is keresztfeszítsék megváJ
tásuk céljábóL Borzalmas historia, melyhez a költő a fes
téket a középkorból vette. Zsidókról is többször van szó, 
de más összefüggésben : üzletemberek, két ultramodern 
berlini hölgy stb. Itt azonban csak a zsidó mystikából vett 
részletekről szólunk. A regény mozgató alakja az ezer
mester Frank Braun. Braun a 268. l a pon a következőt 
mondja az Amerikából visszatért rajongónak : ,.Hat Gott 
nicht des Elias Geist in die Seele Pietro Noseleres ge
senkt ? Das Buch Jalkut Ruheni lehrt uns, class die 
Seelen von 964 Generationen in Labans Schafe fuhren; 
von dort kamen sie zurück in Mensch~ nleiber - deshalb 
war Israel so fruchtbar ín Aegypten". Nem kutattuk ugyan, 
de nem hisszük. hogy ez szó szerint állana az idézett ké
sői műben. A X. fejezet (287. lap) mottója: "Was nützt 
das Gebet des Hohenpriesters um Regen, wenn der Rabbi 
Cl1anínaber [sic l) Dose es rückgangig machen kanu? Tal
mud, Joma Fol. 53, Taanith. 24." Ez csakugyan előfordul 
a megjelölt helyeken. A 296. lapon ei:l olvassuk : "der 
rechnete aus, wieviel "a" ín der Bibel vorkommen". Ez na
gyon érdekes - a zsidók már az ókorban megszámlálták 
a belüket - és csak az kár, hogy nincs megadva a for
rás. Mindenesetre érdekes analógia a betűmaszorához. 
"Der Prophet stand auf und segnete das Grab, er nahm 
seine Krone ab und warf drei Hande voll Erde auf den 
Sarg. Venier nahm eine Schaufel, füllte sie mit Erde und 
reichte sie der Heiligen ... Sie warf ibre Erde" stb (424). 
A falu prófétájáról és szent szűzéről van szó, az érde
kes_ a dologban a földdobás a koporsóra, melyre Rosegger 
egyik regényéből is hoztunk már példát. A "Satan Mc
k~tr~·g" · =l~tli'O l többször fordul elő, utoljára 500. la pon 
V eg ul megJegyezzük, hogy a regénynek a s~entek életéből 
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közölt rés zletekböl azt a benyomást kaptuk, hogy zsidó 
szempontból érdemes volna elolvasni. Talán akad, aki ráér. 

Graetz 100-ik születésnapját a felekezeti sajtó, első 
sorban a német, kellően ünnepelte. Magunk is méltattuk a 
nagy historikus érdemeit (berlini Ost und West és Egyen
lőség) és igy ezuttal ettől eltekintünk, hanem csupán két 
külön alkalmi publikációt mutatunk be, több a háborus 
helyzet folytán nem is jelent meg. Tulajdonképen csak egy 
monográfia látott napvilágot, a másik a boroszlói Monats
schrift ünnepi hármas füzete. Az elsőt Meisl l. írta, a ki 
Graetz műve héber fordítójának, Rabinovicz S. P. (,"Ell'.') 
veje és ezen kapcsolat folytán a nagy történetíró iránt 
nemcsak érdeklődött, hanem egyet-mást tudott róla, a mi 
eddig ismeretlen volt. Segitségére volt ez irányban Griitz 
Leo, ismert fizikus, müncheni egyetemi tanár, a historikus 
fia, kinek házában Gditz 1891-ben látogatás alkalmáva 
meghalt. 

Mindez nem sok ugyan, nem is érinti a történészt, 
hanem a magánembert és gyakorlati zsidó tevékenységét, 
de elég érdekes. A munka címe : Heinrich Graetz. Eine 
Würdigung des Historikers und Juden zu seinem 100. Ge
hurtstage 31 : Oktober 1917 (21. Cheswan). Berlin 1917 
Előszó, jegyzetek és 8 mellékleten kivül négy fejezetből 
áll : 1. Életrajzi bevezetés (5-22). 2. A zsidó történetirá s 
Gditz H előtt (23-33). 3. A történeti mű (34-70). 4. Gratz 
és a napi kérdések (71-118). A munka dereha a 3. feje
zet volna, de már a lapszámokból látszik, hogy a szerzö 
hőse melléktevénységének nagyobb figyelmet szentelt, min
deneselre nagyobb teret. A mi a Gratz-féle törteneti mű 
méltatását illeti, Meisl felhozza a kifogásokat, melyeket el
lene emeltek, azokat részben cáfolja, részben helyesli. Na
gyobb szabásu méltatást nem találtunk ugyan benne, de 
már az összeállítás és a kisérlet is tanulságos. A. monog
ráfia egyik érdeme, hogy a Gratzre vonatkozó irodalmi 
forrásokat összegyűjtötte, a mellékletekkel szaporitotta is. 
Ez utóbbiak a kövelkezök : l. Bibliográfia. 2. Emlékirat a 
palesztinai zsidó községek állapotáról. 3. A jeruzsálemi 
községek vezéreinek héber nyelvű tiltakozása. 4. Gditz és 
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G. Lewy levelezésébőL 5. Netter és Herzberg (Familienpa
piere szerzője) leveleibőL 6. A madridi Akadernia dehetuma 
Gr a tznek. 7. G. és R:- bbinowitz (héber fordító) levélváltásá· 
hó~. 8. A Deutsch-Isr. Gemeíndebund aktáiból :'\ "histori
sche Kommission für die Geschichte der Juden"-ra vonat
kozólag. Mint ismeretes, Gratzet a bizottságból kizárták, az 
aktákból megerősítést nyer, amit ugyis tudtak, hogy Eres
lau és Geiger (Ludwig) voltak a főkizárók. A berlini és 
hannoveri község megütközött, de többet nem tett. Kiváló 
példa arra, hogy zsidó ügyekben minden lehetséges. A 
korrektura háborus. A részlet~kSen is volna egyik-másik 
megjegyzésünk (25, 49, 56, 66 lent, 67, 68, 74 lapol<). 

A Monatschríft ünnepi száma (61, 9-12. 321-491 
lapok) kilenc közleményt tartalmaz. Szép életképet fest 
Brann (321-346), harciasat Güdemann (347-355. Nekrolog 
a Neue Freie Presse 1891. évéből). Ezután következnek: 
H. Cohen : Graetzens Philosophie der jüdischen Geschichte 
(356-66), N. Porges, Graetz als Exeget (367-384, jó tá
lu~·: a tó), L. Treitel, Josephus Flavius bei H. Graetz 
(385-391), A Schwarz, Die Konsekrierung der dritten Stadt
mauer Jerusalems (392-411), Ph. Bloch, Graetzens Sche
ma zu einer enzyklopadischen Bearbeitung des Talmud 
(412-421], .M. Güdemann: Moralische Rechtseinschrankung 
im mosaisch-rabbinischen Rechtssystem (422-443), M. Brann, 
V erzeichnis von H. Graetzens Schriften und Abhandlungen 
(444-491). Ez utóbbiból, összesen 467 szám a történet 
fordításaival együtt, azt látjuk, hogy a magyar fordításról 
Brann nem bir tudomással. Van angol, francia, héber, zsi
dó-német, lengyel és orosz fordítás. Güdemann második és 
Schwarz értekezése nem vonatkozik Gratzre, a Treitelé is 
csak laza összefüggésben áll vele. A közleményele kivétel 
nélkül Gratz tanítványaitól erednek, még pedig a régiubek
töl. Más viszonyok közölt a kegyeletes irodalmí emlékmű 
bizonyára gJzdagabb és fényesebb lett volna. Igy is szép. 

Guttmann M talmudi encyclopédiájából a 6. füzettel 
IL kötet, amely :1~~ -:'!~,N czikkeket öleli fel, teljes lett. 
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fejnélküli árnyékát, ki abban az évben meg fog halni (114). 
A "szijum" előszeretettel Szimchat Tóra" napjá.ra tétete~t 
(116). A sakter három hónapig (kiszlév-sebat) mmden leva
gott szárnyasból egy tagot (lábat vagy egyebet) kap. hogy 
meg ne bénuljon (121). A zsírt kieresztéskor a "gonosz 
szem" ellen védték Azt hitték, hogy egy "törpe" van je
len (u. 0 .) Ez talán orosz babona. - A 132. lapon emlitett 
tudós Chwolson Dániel, kinek nevét, ~iután meghalt, kiir
hatjuk. A vilnai és zitomiri rabbiis~ol~kba a szül?k. ~en~ 
szerint nem engedték a fiaikat belepm (u. o.) Szemmanum. 
A badchen (marselik) és a drósesenk (180-91) az oroszok
tól jött hozzánk. - 1845-ben ukaz jelent meg, amely az 
orosz zsidóknak megtiltotta a régi ruhaviseletet Katasztró
faként hatott és nagy elkeseredést szült (195). A "pejesz" 
is tilalom alá került (199). R. Jankev Meyer Mniskből 
egész nap viselte a tefillint és a fejen pejeszével takarta 
el (u. o). Este sötétben a régi viselet került elő, bizonyos 
összegért két évre megvásárolhatták a régi ruhaviselet jo
gát (200). A rendőrség szigorúan ügyelt a visel~tre, a~ asz
szonyoknak előirt feikötőre is. le is tépte a hlos d1szt, a 
pejeszt levágta, olló híján két kővel lenyiszolta (209-~0). 

Az utóbbiakban megkezdett kolturképeket folytatJa a 
IL kötet, melyet az L kötet siker~n való felzudulásában 
bocsátott közre az egykori leányebéderen mivelődött író
nő. Az előkelő, gazdag zsidó rendesen hires tudós leányát 
kereste fiának feleségül (33), a vőlegénytől pedig talmud
tudást követeltek (38). A ;nűveltség nagyobb ti~ztelete, 
mint a mennyit a "műveltek" ma tanusitanak Erdekes 
zsargondal (36) és még érdekesebb József!áték (53) .. A 
mátkaság utolsó négy hetében, melyeket rez. messzmg, 
ezüst és arany hétnek neveztek, a menyasszonyra gonosz 
szellemek leselkednek. Ezért éjjel-nappal őrzik, amig a 
"chuppe" (nászmennyezet alól ki nem kerül !7.5). Ez a ba~
hit aligha zsidó eredetű, már a négy ércznév 1degen (alchl
mistikus) eredetre vall. Bizonyára megvan az orosz népnél 
is. - Szines a chaszidizmus leírása (80 kövv.) Ellenfeleik 
(misznagdim) egyik gunyverse igy szól : 

Wer geht in Schűl arayn ? 
Unsere heilige ldelach. 
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W er geht in Schenk arayn ? 
Unsere Kotzker Chassidimlach. 
La, la, la, la, la, la 
Unsere Kotzker Chassidimlach. (85). 
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A szülés körüli népszokások részletesen le vannak 
irva, ugyszintén a circumcisió és egyebek (101 kövv). A 
könyv az orosz-zsidó folklore kincses bányája. Az irónő 
kinek fiai kitértek, testvére is, csendes bál'l.attal be~ 
szél az orosz zsidó intelligenczia zászló elhagyásáróL 
Biztositása szerint már nem zsidó unokái áhitattal hallgat
ják emlékezéseit. Azt gondolja, hogy modern hítoktatással 
lehetne az elharapódzott apostáziát, árulást megállítani. 

Walter J. von a rabszolgaságról az Ujtestamentom
ban értekezik népszerű alakban (Die Sklavereí in Neuen 
Testament, Berlin-Lichterfelde 1915 ;:::Bibl . Zeit-und Streít
fragen herausg. v. Kropatschek). Az Ujtestamentumban 
koránt sincs annyi történelmi és jogi anyag, mínt a talmud
ban, a mi benne van pedig még 1900 év után is kellemet
len. Pál apostol azt mondta, maradjon me~ mindenki álla
potában, ezt elinterpretální nem lehet. A talmud ellenben 
ezt mondatja Istennel: Az én szolgáim, de nem szolgák 
szolgái - igazi forradalmi hang. A dicső görög filozófia 
igazolta a rabszolgaságot. Figyelemre méltó azonban, hogy 
Plato szerint hellén ne legyen rabszolga, csak barbár (14), 
a mí mutatis mutandis zsidó álláspont. Aristoltees fel van 
háborodva Plato nézetén, ki a rabszolgát csak félembernek 
nyilvánította, de végeredményben nála is a rabszolga orga
non empsychen lélekkel ellátott szerszám (u. o.) W. azt 
mondja, hogy Palesztinában a rabszolgákkal jól bántak. 
"DielBehandlung des Sklaven auf israelitisc '~em Gebiet war 
eine weit humanere als in Hellas und Rom. In der Tat 
wurde auch ein Unterschied zwíschen diesen beiden Gat
tuogen von Sklaven gemacht" (18). A mit az egyik kéz ad, 
a másik visszaveszi. 

Az idegen rabszolgával is jól bántak, a talmud korában 
még jobban mint bibliai időben. A zsidó nép még az álla
tával is jól bánt, a talmud ezt is előírja. A rabszolga prob-
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lémát már a Stoa előtt Philo tár2yalta humánus szellem
ben. Az ígazi szabadság belső kincs, a ki igazságos, az 
szabad, ha rabszolga is. A rabszolga gyakran felülmulja 
urát a jellem és szellem tulajdonságaira nézve (19). W. 
maga mondja, hogy Philo zsidó eszméket hellén-bölcseleti 
értelemben magyaráz. Az evangeliumi nyilatkozatok a 22. 
lapon vannak összeállítva, ezeken 1900 év mulva nem le
het változtatni. Akkor igy gondolkoztak, a rabszolgaságot 
nem keresztény eszmék alapján szüntették meg, hanem a 
humanismus nevében és hallgatólag gazdasági motivumok
ból. A modern népek a morál nevében beszélnek - zsidó 
bibliai befolyás -, de önző okokból cselekednek. Ma ezt 
nem kell bizonyítani. Kár volt Walternek erőlködni. 

VEGYES. 
Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett : Szabolcsi 

L., A leveleki menyegző. Nefelejts. Mayer!. Három zsidó 
mese, Budapest 1919 (Az Egyenlőség kiadása. Ára 5 K.).
IMIT Évkönyve 1918 szerkeszti Bánóczi J., Budapest 1918. 
Palm' J., Kabala. Lelkek és titkok, Budapest 1919. -
Klein Ábr. Júszuf Al-Ba'5zir Al-Kitáb Al-Muhtaví c. mun
kájának IV. V. VI. VII. fejezetei Tóbija ben Mózes héber 
fordításávaL Első ízben kiadta, tárgyalta, bevezetéssel és 
magyarázatokkal ellátta, V á ez 1918. díssz. 
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