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— Istent imádni nemde jól esik ? 
És boldog az, ki istenben bizik. 

Isten után kihez vonz hő •ágyad ? 
— » Atyámat tisztelem és anyámat. < 

— Tudom, a bünt te még nem 
ismered. 

Attól isten irgalma óvjon meg; 
Lelked mitől irtózzék tudnod kell, 

A főbűnöket fiam sorold fel. 

— Nevök után ezeket is tudom, 
— Gonosz lelkeknek szóló tilalom, — 

De ha üdvünknek kútforrása 0, 
Az Űr, a mindent bölcsen teremtő, 

— £8 földi élted egész fonalán, 
É8 tetteidnek egész vonalán 

Vezéreljen az igaz becsület 
Lelked 8 hited tiszta csak igy lehet 

Igaz jogod nemes erélylyel védjed, 
»A más jogát pedig soha ne kérjed 

Nem szabad a másét irigyélned 
A másét ugy mint magadét be׳ 

csüljed.c 

— Igen, Istenünk egy; de van-e még, 
Ki véle istenként mérkőzhetnék ? 

Ismersz-e más hatalmat vagy erőt. 
Amely csak meg is közelíti őt? 

— Hasonló hogyha volna teremtés, 
Mint ez dicső- és bölcs berendezés. 

S külön képezne más mindenséget, 
Hihetnék még egy más istenséget. 

A mindenség azonban is csak egy, 
»Több Isten ugy hát nem lehet 

csak egy ; 
Nincs más az égben. lent a földön 

sínes ; 
Sem fold alatt, sem bent a vizben 

nincs. € 

Miért teremté azt, ami tilos ? 
Ami a lelkednek is oly kinos? 

Ha nem teremti, mennyivel nemesb 
Az ember, — és az alkotás beosesb. 

0 

— Fiam. az Ur kegye határtalan, 
Azt feltalálhatod jutalmadban. 

Ha nem csábit a bün. nincsen erény, 
Erény nélkül az élet oly szegény. 

Hitem és szent vallásom ez nekem. 
Örök becsben őrizd meg gyermekem. 

Az Űr szavát még abban is találod 
*Mint tenmagad, szeresd fele׳ 
barátod.* 

— Atyám! Most értem a bün lételét, 
Most értem csak a jónak érdemét. 

»Ne Ölj 80ha és ne paráználkodj; 
Ne lopj,- — hamis tanúságot se 

mondj.* 

Ezen költemény az iskolákban is alkalmas szavalmányt 
képezhetne. Két gyermek által duettben szavalandó. Az egyik 
az apa, a másik a fiu szerepében. 

Budapest. W Á G N E R H E N R I K . 

IRODALMI SZEMLE. 

A tübingai I. C. B. Mohr kiadó czég *Grundriss der 
Theologischen Wissenschaften* cz. gyűjteményében látott nap-
világot Stade B. »Biblische Theologie des A. T.« müve 
(I. kötet, Tübingen, 1905). Stade a legszélsőbb kritikusok közé 
tartozik és számtalanszor hangsúlyozta, hogy tisztán a »tudo-
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mány« szempontjait tartja szem előtt• Szemében saját kar-
társai művei közt is igen kevés eléggé *tudományos*. A világért 
sem vetjük ezt szemére, végre mindenki szabadon választhatja 
tudományos álláspontját. Meglepő csupán az, hogy St. mind-
járt megfeledkezik a »tudomány «-ról, mihelyt a protestáns theo-
lőgia kerül szóba. Szemében az »Ó-Testamentom« az evangé-
liumokra előre dolgozó iratok gyűjteménye, akárcsak a leg* 
orthodoxabb irány képviselőinél. Minden más pontban a régi 
hagyományoknak ellentmond és olyan izraelita vallástörténetet 
rekonstruált, amilyen neki jól esik. De az érintett kérdésben 
ő is maradi. Ezt is teheti, de akkor miért veszi rossz néven, 
hogy a zsidók is megmaradnak 1900 esztendős oppozicziójuk-
nál? Egyébiránt St. azt az álláspontot foglalja el, melyből 
>Izraél történetét* megírta 

* 

Ehrman B., >Debárim Arébim* cz. alatt (Munkács, 1905) 
máf a második füzetet nyomatja ki a csodarabbik viselt 
dolgairól. Forrása részben az idevágó obskurus irodalom, főleg 

* 

azonban az élő szájhagyomány. Jóhiszeműségéhez nem fér 
kétség, ismerjük a szerzőt, és megnevezi a személyeket, kiktől a 
>majszelé«-t hallotta. Folklorisztikus szempontból nem érdek-
telen, már azért sem, mert új világot mutat be. Elbeszéléseit 
egyes *szentek* körül csoportosítja, de belekerülnek oly kiváló 
rabbik is, kik ettől a sötét világtól távol állottak, pl. Landau 
Ezekiél, a Nőda Bihuda szerzője. A jámbor hazugságoknak 
valóságos tárháza és sajnálattal kell konstatálni, hogy nem-
csak a zsidó tudás hiányzik ebből a chászid körből, hanem 
a zsidó esprit is. A csoda szőröstül-bőröstül falta fel a zsidó-
ság e széles köreit Egyes elbeszélések a szentek udvarainak 
versengéseit is elárulja, harczaikat éppenséggel nem szent 
eszközökkel vívják meg. A hatalom, melylyel a szentek ural-
kodnak, korlátlan és kiterjed híveik minden életviszonyaira. 
Az orosz czár is megirigyelhetné őket. 

* 

Hosszú idő után dr. Dünner I. H. amsterdami főrabbi 
ismét kiadott egy kötetet »Hagáhóth« cz. művéből, a 4-iket, 
amely Zebáchim és Menáchőth traktátusokra vonatkozik 
(Frankfurt a. M. 1905). Szerző, mint már műve előbbi részei״ 
bői ismeretes, a talmudkritikát rendszeresen gyakorolja, teszi 



IRODALMI SZEMLE. 6 2 

pedig ezt csendesen, úgy hogy a jámbor olvasó nem is tudja. 
milyen fajta munkát olvas. Rendesen csak a Jerusalmit idézi, 
hogy vele a b. talmudot összehasonlítsa. Az összehasonlítást a b. 
talmud különböző helyeinek összevetésével is végzi. Eredmény: 
a talmud és összes kommentárai nem helyesen értelmezték a 
tannaitikus szöveget, a misnát vagy a barajthát. Ily rend-
szeresen és ily mértékben Dünner előtt még senki sem űzte 
a kritika ezen módját Feltűnő, hogy ezt a mélyreható kritikát 
a közönséges kiadások szövege alapján gyakorolja, anélkül, 
hogy vizsgálná, hogy milyen az a talaj, melyre épít? Éppen 
mert egyszerű, nem pilpulisztikus észrevételeket tesz, az emlí-
tett főpontot figyelemre kellett volna méltatni. Örvendetes az, 
hogy D. orthodox részről támadásoknak kitéve nem volt. — 
A szabad véleménynyilvánítás oly példája ez, melyet a nem 
orthodox zsidók is követhetnek. 

* 

Az »Archiv für Religionswissenschaft* VIII. kötetéhez 
mellékfüzetül megjelent *Beiheft gewidmet Hermann Usener 
zum siebzigsten Geburtstage* (Leipzig 1905.) zsidó szempontból 
is érdekes czikkeket tartalmaz. Wolters összeállítása »Faden 
und Knoten als Amulett« (1—22) azt bizonyítja görög mű-
emlékekből, hogy fonalat kötöttek kézre, testre amulettül. Nem 
bocsátkozunk e helyen a dolog mélyébe, csupán arra emlé-
keztetünk, amit a talmud Eszterről mond: Nem volt szép, 
zöld volt stb., de »kellemfonal volt ráhúzva és minden egyes 
saját népéhez tartozónak tekintette*. (Meg. חוט של חסד היה משיך 
 ,Akárhogy magyarázzák ezt a helyet, az kétségtelen .(עליה
hogy a mágikus fonal a kitételben bennfoglaltatik. A gyerme-
kéknél — és ez a folkloreba tartozik — még mai napig vörös 
vagy más szinü fonalat kötnek a kézcsuklóra, akár 2500 év 
előtt a görög férfiak. Egyéb analógiák is hozhatók a régi és 
új zsidó néphitből, úgy a szóban forgó, mint az utána követ-
kező czikkhez, melynek czíme >Aegyptische Knotenamulette* 
(von Bissing 23—26). KroU »Alte Taufgebráuche* cz. czikke 
(27—53) csak mellékesen és mindössze kétszer hivatkozik zsidó 
szokásra (Schürert és Hamburgert idézi), holott a szertartás 
eredetét csak zsidó forrásból vezethetné le. Érdekes Tertullian 
nyilatkozata, de bapt. 15: Judaeus quotidie lauat quia quotidie 
inquinatur (a zsidó mindennap vesz fürdőt טבילה, mert min-



63 IRODALMI SZEMLE. 

denn&p tisztátalanná lesz). Pogányok szintén megtették (31. lap), 
miért éjjeli tisztátalanságban voltak. Ezzel függ talán össze, 
hogy templomok (zsinagógák is) előszeretettel építtettek viz 
mellé. 

* < 

Baumann J., a göttingai egyetemen a bölcsészet tanára, 
aktuális kérdéseket tárgyal »Uber Beligionen und Religion* 
cz. könyvében (Langensalza 1905). Bevezetőleg húsznál több 
vallásról beszél röviden, többé-kevésbbé érdekesen. Előkerülnek 
a babyloniak és egyptomiak mellett a chinaiak, japánok, vad 
amerikaiak stb. Az >ó-testamentom< is megkapja a maga 5 
lapját, mint az új testamentom. A modern »tudományos* 
theológiát kétszer annyi térre méltatja, de Wellhausen iratai 
a három evangéliumról a modern theológia felett állanak és 
azért azokkal egyenként és bőven kell foglalkozni. Miután 
még az egyháztörténeti fejlődés és az iszlám szóba került,*a 
113. lapoir elérkezik Baumann tulajdonképi tárgyához. A zsi-
dókról nem beszél, csak valamelyik jegyzetben említi, hogy 7 
vagy 11 millió van. Vallásuk egyáltalában nem jön szóba. 

* 

Dr. Büchler A. bécsi tanár a haj szerepéről a sémi népeknél 
monográfiát írt e czímen: »Das Schneiden des Haares als 
Strafe der Ehebrecher dei den Semiten* (Wiener Zeitschrift 
f. d. Kundé d. Morgenlandes 1905. évf.). A dolgozatait jel-
lemző alapossággal kiterjeszkedik nemcsak a czímben jelölt, 
hanem minden egyéb kérdésre, amely a hajjal összefügg egészen 
a viselet módjáig. Előbb is tudták, hogy a zsidó nők hajukat 
az ókorban nem vágták le: R. Akiba felesége levágta haj-
fürtéit és eladta őket, hogy férje a tanulásnak szentelhesse 
az idejét. Az is előfordul a talmudban, hogy szabad-e az elhalt 
nő haját levágni és eladni? Még sok bizonyítékot lehetne 
felhozni, de mindezekből csak az következik, hogy szabad volt 
a hajat viselni. Büchler tanulmányából meggyőződtünk, hogy 
kellett viselni, mert a hajlevágás a házasságtörés büntetése. 
Nem tiszta nőket a levágott haj jellemezte. B. azt is bizonyítja, 
hogy Palesztinában a zsidó férfiak is hosszú hajat viseltek. 
A sok bizonyíték mellé hivatkozhatunk a fejnek olajjal való 
bekenésére is, miről sokszor van szó és ami a hosszú hajat 
feltételezi• A hosszú haj viselése valószinűleg összefügg a forró 



IRODALMI SZEMLE. 6 4 

klímával, mit B. nem kutatott Értekezése végén mintegy 
összefoglalásul a következőket mondja: >Die verschiedenen 
Quellen ergeben, dass Freien, die zur Strafe als Sklaven ver-
kauft, und Frauen und Mánnern, die wegen Unzucht oder in-
folge der Talion als der Unzucht Verfallene gestempelt werden, 
das Haar geschnitten wurde«. A besorozott legény haját 
katonáék, kik mindenütt konzervativek, még néhány év előtt 
nálunk is levágták, jelezvén vele azt, hogy ezentúl a királyé. 
A középkorban a lengyel parasztok a menyasszony haját a 
házasság napján levágták, ezzel jelezvén, hogy a nő a férj 
birtoka, vagyis rabszolgája. A házasságtörőknél a hajlevágás 
úgylátszik a legnagyobb degradálást, a szabad emberből a 
szolgasorba való letaszítást jelenti. A katonaság a halálra ítélt 
bűnöst a justifícatio előtt még ma is kilöki kebeléből. Talán 
igy értendő a hajlevágás, mint büntetés és nem ugy, mint B. 
felteszi, hogy a halálbüntetés helyebe lép *dieses [das Schneiden 
des Haares] tritt auch an Stelle des Todes« (138. lap). Ez 
hihetetlen. Bármily megalázó volt a lenyírás, a halálbüntetést 
nem pótolhatta. 

Luncz A. M. kiad egy palesztinai könyvtárt (Bibixothéque 
Palestinienne), melyből eddig három számot bocsátott közre. 
1. Schwartz J. (héber nyelvű) palesztinai geográfiája. 2. Esztori 
Parchi ismert műve Palesztináról. 3. Hameammer (Jeruzsálem 
1905). Ebbe az utolsó században napvilágot látott a szent 
földre vonatkozó összes héber czikkek össze fognak gyűjtetni• 
Az első kötet két csoportra osztja a czikkeket a) geográfiai, 
b) topográfiai. A geográfiai értekezések száma 7 és többnyire 
Rappoporttól származnak. A második csoport jó része szintén 
tőle ered. A z »Erekh Millin« és héber folyóiratok lettek kiak-
názva. Nagyobb botanikai tanulmányra is akadunk. A gyüj-
temény rendkívül tanulságos és a kiadó eszméje a legszeren-
csésebbek közé tartozik. 

* 

Luncz A. M. jó hírnévnek örvendő »Palástina Almanach 
jának 11. évfolyama szép közleményekkel kedveskedik 01 va-
sóinak a kalendáriumi és egyéb tudnivalókon kívül. A 228 
lapra terjedő irodalmi rész 12 dolgozatot ölel fel, többnyire 
a kiadótól. Első helyen áll az *elfelejtett mondák* cz. dol-
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gozat folytatása. Tiberias meleg fürdőivel és Hebron a patriar-
chák sírjaival egy-egy* geo-topographiai czikkben van leírva, 
Több czikk a koloniák ismertetésének van szentelve és egy, 
melyben a Rothschild-ház által az összes szentföldön létesített 
humanisztikus és iskolai intézményeket sorolja fel és ismerteti. 
Az elhalt két palesztinai rabbi Teomim (Jeruzsálem) és Modena 
[talán Medina] (Hebron) életrajzait szintén Luncz adja. — 
A magyar zarándok társaságról Bentowim ír, ki azt említi, hogy 
1890 (orosz) és 1896 (angol) években is jöttek ilyen társaságok, 
csakhogy csupán 15 tagból állottak. A lefolyt évben Palesztiná-
ban nyomtatott könyvek ismertetése 38 számot mutat, köztük 
tudományos is akad. Végül a kiadó az év eseményeiről érdekes 
áttekintést ad. A török kormány népszámlálást tartott, de az 
adatok közlése jövő évre maradt. 

* 

Hoffmann D., a berlini orthodox rabbiszeminárium rektora, 
a tannaitikus irodalom kutatása körül maradandó érdemeket 
szerzett, mert teljesen tudományos kritikai szempontok és 
módszer szerint dolgozik. Legújabb műve: R. Simon ben 
Jochai Mekhiltája Semóth könyvére (héber nyelven) össze-
gyűjtve adja mindazokat a részleteket, melyek ebből az elve-
szett munkából ismeretesek (Frankfurt a. M. 1905). A beve-
zetés 1. fejezetében 12 pontban felsorolja azokat a régi szer-
zőket, kik a szóban forgó művet idézik. A 2. fejezetben meg-
világítja a *Midras Hagádól« nevű gyűjtemény viszonyát a 
nevezett Mekhiltához és arra az eredményre jut, hogy ;1 kom-
pilátor (valamint Maimuni) olyan Mekhiltát használt, melyben 
a R. Jismáel (a ma létező) és a R. Simon Mekhiltája egye-
sítve volt. A Midras Hagádól, mint már Schechter kimutatta, 
nagyon önkényesen bánt a szöveggel. Ugyancsak Schechter 
fedezett fel 12 lapot a Simon Mekhiltájából, melyeket Hoft-
mann rendelkezésére bocsátott A M. H. fontosságára először 
Levy Izráel boroszlói szemináriumi tanár hívta fel a figyelmet 
a nevezett intézet egyik értesítőjében (Ein Wort über die 
Mechilta der R. Simon). A XVI és 175 lapos könyv java 
része először a nagyon ritka »Hapeles« cz. héber folyóirat 
1901—4. évfolyamaiban látott napvilágot. 

* 

Magyar-Zsidó Szemle. 1906. I. Fiizet. י~י 
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Friedberg B. monográfiát írt a Landau-családról héber nyel-
ven (Die Familie Landau, Frankfurt 1905.): A család Landau (Pfalz) 
városából eredt és a Landauk Német-, Olasz- és Lengyel-
országban éltek. A legismertebbek Landau Jakab Bárukh és L. 
Ezekiel. Az elsó az Agur (אגור) szerzője, melyet a »poszkim« oly sűrűn 
idéznek és amely eredetileg elemi könyvnek készült mint akár 
a MisneTóra vagy a Sulchan Arukh. Könyvét 1490-ben Nápolyban 
maga nyomatta ki. Eszerint semmikép sem valószinű, hogy atyja, 
Jehuda, már a XIV. században m&ködött volna, mint Friedberg 
a czímlapon és irata elején mondja. A második hires Landau a 
Nóda Bihuda szerzője, a nagyhiró prágai rabbi a XVIII. 
században. Mi sem demonstrálja annyira ad oculos a zsidók 
vándorlásait, mint az ilyen monográfiák, melyekből a családok 
elszéledését az egyes tagok lakóhelyein figyelhetjük meg. 
Sűrűn fordult eló, hogy a német »bócher« Olaszország vala-
mely híres rabbijához »tanulni« ment és mint »Feins Bócher* 
elvette a leányát, esetleg a niécét és ott ragadt. Az »Ogur«, a 
MHRM Mipadua így került Olaszországba és Sául Wahl, az egy-
napos lengyel király, így került Velenczéból Briskbe. 

A »Mekize Nirdamim* kiadványai közt látott napvilágot 
Josel Höchstadt (תשמיט) műve, ki rendesen Jószéf bar Móse-
nek neveztetik. Czíme Leket Jóser (לקט יושר), a Jóre Deára vonat-
kőzik és ez a második rész, melyet Freimann J. adott ki (Berlin 
1904). Isserlein Izrael, a Terumath Hadesen szerzőjének tanítványa 
volt és művében tanítója döntvényeit stb. gyűjtötte. A törté-
nelem számára is sok adattal szolgálván, a kéziratot Steinschneider, 
Berliner ésGüdemann már kiaknázták. F. minderről a bevezetésben 
felvilágosítással szolgál és egyszersmind megírja a szerző életrajzát. 
Józsefünk a XV. század második felében virágzott. Műve alapján 
a történészek megczáfolják a decisorok egyik szabályát, mélyet 
a Terumath Hadesenre vonatkozólag alkottak (XIV. köv.). A kul-
turtörténeti adatok mennyisége igen jelentékeny (XV. köv.). 
A felemlített személyek száma 134. 

• 

Jacob B.y göttingai rabbi, ki több dolgozat által dóka-
mentálta hivatottságát a bibliakutatás mezején, most nagyobb 
munkával lép a nyilvánosság elé: Der Pentateuch, exegetisch-
kritische Forschungen. Mit Figuren und zwei Tafeln (Leipzig, 
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-A szépen kiállított 412 lapra terjedő mű négy csoport״ .(1905
ban adja szerző észrevételeit, melyek tárgyi szempontok sze-
rint rendeztetnek. Az első szakasz a pentateuchus kronológiá-
járói szól, oly théma, amely kimutathatólag több mint 2000 
é? óta foglalkoztatja az elméket, Demetriustól Jacobig. Négy 
fejezetre osztja a tárgyalandó anyagot, melyek közül az utolsó 
adja az összefoglalást, szólván az aerákról és a héber számo־ 
lásról általában. A második szakasz, amely három fejezetre 
oszlik, a genealógiákat tárgyalja. A legterjedelmesebb a har-
madik szakasz (135—346), amely négy fejezetben adja szerző 
kutatásait a szentélyről és ami vele összefügg. Az utolsó sza-
kasz az ünnepekről és áldozataikról szól. E rövid tartalomjegy-
zék csupán a könyv bejelentését czélozza, az ismertetést más-
korra tartjuk fenn. 

Strack H. L., berlini egyetemi tanár, aram grammati-
kája, melynek teljes czimét az Irodalmi hirekben találja az 
olvasó, tömöttsége és szabatossága által tűnik ki. A módszer 
ugyanaz, amely szerző héber nyelvtanánál bevált és amely 
1905-ben a 8-ik kiadást érte meg. Szerző kevés szóval sokat mond 
és pedig mindig világosan, úgy hogy az egész nyelvtant 39 lapon 
adhatja. Minthogy a ránk maradt bibliai aramszövegek cse-
kély terjedelműek, nemcsak igazolt, hanem szükséges a targu-
mok és egyéb nyugat-aram alakok bevonása. Ezt itt-ott talál-
juk, még pedig kellő óvatossággal felhasználva. A feliratok 
(palrayren stb.) s a többi aram dialektus (syr stb.) szintén 
szolgáltattak analógiákat. Kezdők számára ajánlatosabb, mint 
Kautzsch és Marti terjedelmesebb aram nyelvtanai. Strack 
kéziratok felhasználásával magukat a biblia-szövegeket is 
kiadta és könnyebb használhatóság kedveért szótárral is ellátta 
őket Ez a második rész 60 lapra terjed. 

* 

>Monumenta Judaica« a czíme egy új gyűjteménynek, 
melyet Wüsche August, az ismert midras- és talmud-fordító 
bocsát közre Neumann Wilhelm és Altschuler közreműködésé-
veL Két csoport lesz. Az elsőben német fordításban fogják adni 
az aram, samaritán, syr, gót és arabs bibliafordításokat. Nagy 
tudományos apparátus fog a fordítás alapjául szolgálni, de 
kSeérthető nyelven, úgy hogy minden müveit ember megért-

5* 
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hesse. A megjelent próbafüzet magas és széles negyedrét és 
ilyen lesz a mű; beszámol a czélról és a tudományos segéd-
eszközökről. Nem érthető, hogy mit keres az aram társaság-
ban Ulfilas (gót)? A görög-latin fordítások csoportjába tar-
tozik, mert görögből fordított. A nagyközönség talán hasznát 
veszi ezen átültetéseknek, de venni aligha fogja. Fontosabb 
a második csoport, melybe a talmud történelmi részletei lesz-
nek összegyűjtve. Ez szép és tanulságos gyűjtemény lesz. Ha 
kellő alapossággal készül el. a történettudománynak elsőrendű 
segédeszközt fog szolgáltatni. Beméljük a legjobbat. A kiadó 
czég természetesen üzleti szempontból vállalta el a kiadást, 
a mi örvendetvs jel, mert arra mutat, hogy a zsidóság iránt 
akkor is van érdeklődés, ha nem antisemitizmusról van szó. 
A sok irodalmi vállalkozásból a zsidókra is jut. Prospektusá-
ban kiemeli, hogy a mű teljes elfogulatlansággal fog készülni, 
mert a három feldolgozó közül az egyik protestáns, a másik 
katholikus és a harmadik zsidó. Nem szólunk ellene semmit, 
csupán azt kérdezzük, mikor fogják a könyvkiadók a közön-
séget az elfogulatlanságról hasonló módon megnyugtatni, ha 
a zsidókat is érintő katholikus vagy protestáns forrásmunkát 
adnak ki? Mikor? Mikor? 

* 

Hogy gondolkozott a görög-római író-világ a zsidókról ? 
nem új kérdés. Foglalkoztak vele a történészek és a filológu-
sok. Meg is írták műveikben és Reinach meg mások össze is 
állították a zsidókra vonatkozó klasszikus szövegeket. Schürer 
látszólagos tárgyilagossággal azt állítja, hogy a görög-római 
irodalomból a zsidók megvetése tűnik ki. Igaz, hogy azok a 
pogány írók, akik a zsidókat említik, többé-kevésbbé becs-
mérlik őket. A kivételek csak megerősítik a szabályt. De meg-
feledkeznek arról, hogy az irók 99 százaléka egyáltalában nem 
beszél a zsidókról. Pedig bizonyosak vagyunk benne, hogy 
nem hallgattak volna mindnyájan, ha a zsidók nagyon fájtak 
volna nekik. Mielőtt tehát konstatálják, hogy a görög-római 
irodalom antisemita, konstatálandó az, hogy a görög-római iro-
dalom tulajdonkép alig foglalkozik a zsidókkal. Ezt azért említ-
jiik most, mert Stahelin F. népszerű előadásból kinőtt mono-
grafiát adott ki e czímen: *Der Antisemitismus des Altér-
tums in seiner Entstehung und Entwicklung« (Basel 1905), 
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Szerző felhasznált mindent egészen a legújabb papyrusokig. 
Az egyik papyrus pl. egy zsidó Danalos (Dániel) lőkupecz 
csalásairól értesíti a hálás utókort, ki i. e. a 2. században 
élt. >AU8 der Mitte desselben Jahrhunderts stammen zahl-
reiche Tonscherben, die von jüdischen Steuerpáchtern in The-
ben als Quittungen ausgestellt worden sind. Bekannt ist 
ferner, dass das hohe Amt des Alabarchen (Oberzöllners) 
mehrfach von Juden bekleidet worden ist. unter anderm 
auch von Alexander, dem Brúder des Philosophen Philon. 
Endlich scheinen die Juden in Agypten zeitweise die Kon-
trolié der auf den Wasserstrassen fálligen Zölle und Abgaben 
sowie das Monopol des Papyrushandels besessen zu habén. 
Diese starke Beteiligung an chikanösen und blutsaugerischen, 
aber desto rentableren Finanzgescháften kann nicht dazu 
beigetragen habén, die Abneigung der Volksmassen gegen die 
Juden zu vermindern« (36 köv.). A zsidók feje az alabarch 
volt, ez pedig a fővámbérlőt jelenti. A középkorban is rendesen 
a pénzügy képviselője az udvarnál (bármily alakban) volt 
a zsidók feje. Az ellene felgyülemlett mérget aztán a zsidókra 
öntötték ki. A legenda a zsidók gazdagságáról szintén ily 
módon •keletkezett, a keresztény nép csak a gazdag zsidót 
látta. Rothschild. Stáhelin objektív, amennyiben a pogány 
antisemitizmus jelenségeire és indító okaira rámutat ugyan, 
de azokat nem igazolja vagy helyesli. 

* 

Dr. Tanzer A., ez előtt hohenemsi és jelenleg meráni 
rabbi, kiadta előbbi hitközségének történetét e czímen: »Die 
Geschichte der Juden in Tirol und Vorarlberg. Teil 1 und 2: 
Die Geschichte der Juden in Hohenems und im übrigen 
Vorarlberg* (Meran 1905). A mű XXXV + 802 lap. A zsidó 
irodalom ily terjedelmű monográfiát nem ismer. Pedig a 
hohenemsi hitközség nem tartozik a régiek közé. Vannak 
ugyan nyomok, hogy Vorarlbergben már a XIV. században 
laktak szórványosan zsidók, de történetük csak 1617-iki letele-

/ 

pedésük óta ismeretes. Érdekes a védlevél, melyet a mondott 
időben az uralkodó gróf számukra kiállított. Kedvezőbb, mint 
pL az egykorú frankfurti (22. köv. 1.). Az idők folyamán jogaik 
fogytak és adózásuk egyre emelkedett: az uralkodó grófi család 
vagyonának csökkenésével tartottak lépést. 1676-ban végleg 
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kiűzettek, de már 1688-ban ismét felvétettek. A tartomány 
1765-ben osztrák kézre került és új védlevelet kaptak. A külső 
történetből érdekes az a tény, hogy Yorarlberg az egyetlen 
osztrák tartomány, melyben a rituális vérvád nem fordult el6 
(9. lap). A mű terjedelmét nem köszöni sem a zsidók 
nagyobb számának vagy kiválóbb jelentőségüknek, sem valami 
különösen feltűnő sorsuk ecsetelésének, hanem a minden apró 
részletre való kiterjeszkedésnek és a felosztás folytán elkerül-
hetetlen ismétléseknek. A történet egészen napjainkig vezet-
tetik le. Rabbijaik közül Kohn Ábrahám a legismertebb, kit 
1848-ban Lembergben a chászidok fanatizmusa megmérgez-
tetett. Tánzer kimutatja a meggyilkoltnak hohenemsi műkő-
(léséből, hogy lényegében konzervatív ember volt (560 köv. és 
594—622). A kántorok közül a leghíresebb Sulzer, a néhai 
bécsi főkántor. A hitközség modernizálása úgy történt, mint 
az egész világon. Nagy harc folyt például a miczvóth-eladáa 
megszüntetése körül. A reform hívei Bécs, Pest és Prága 
példáira hivatkoztak (561). Ujabb időben a rabbik sűrűn 
váltakoznak. Tánzer minden lehető kérdésre megfelel, pl. arra 
is, hogy a tóra elé idézés 14 ujezüst táblácskával történik (577)^ 
A függelék (683—789) 60 család családfáját adja ábécé sor-
rendben. 

* 

»Das Tier Jehovas« szerencsétlen czím alatt szerencsés 
thémát dolgozott fel Heüborn E׳., t. i. az állatok szerepét a 
bibliában, mit jogosan nevezett »Ein kulturhistorischer Essay«-
nak (Berlin, 1905). Az anyag igen gazdag és tömött előadás-
ban is 102 lapot tölt meg. Szerző ugyan az apokrifákat is 
használta, de ezekben aránylag kevés az anyag. Ez annak a 
jele, hogy ezek szerzői már nem éltek annyira a természetben, 
mint a régibb írók, kiknek az alkotásai a bibliában össze 
vannak gyűjtve. Minden oldalon azt a benyomást nyerjük, 
hogy a biblia bámulatosan ismeri az állatvilágot és állításai 
még ott is, hol a modern természetrajzzal ellenmondásba kerül-
nek, megfigyeléseken alapulnak. A talmud csodálkozását, hon-
nan ismerte Mózes az állatokat oly bámulatosan, hisz nem 
volt vadász (Lev. 12 és Deut. 14). Bátran kiterjeszthette volna 
az összes prófétákra. A rejtély kulcsa az, hogy főleg pásztor-
nép volt, !)ásztor volt Ámosz próféta is. A talmud szerzői már 
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»a sátorban haltak meg a tóratanulás miatt* és így nem 
csodálkozhatunk a csodálkozásukon. Heilborn 5 fejezetben 
tárgyalja az anyagot, melyeket egyenként tQbb pontra oszt. 
A főczímek a következők: 1. Az ember és az állat 2. Isten 
és az állat. 3. A természeti érzés ébredése. 4. A természeti 
érzés fantasztikája. 5. Az alakító képzelet. Az any^g össze-
hordása is érdem. De Heilbronn ezen felül elmésen dolgom a 
fel. A szempontok gazdagsága a nem zoológust meglepi. Meg-
jegyezzük még, hogy Heilborn az irodalomtörténeti kritika 
álláspontján áll, de úgy látszik, hogy nem az eredeti szöveg 
alapján dolgozott. 

* 

A Baedekert minden utazni vágyó ismeri és nem szorul 
dicséretre. Kézikönyve a szent földről valósággal tudományos 
becsű és nagy sikert aratott, mert a mult évben a 6. kiadás 
látott napvilágot: >Palástina und Syrien nebst den Haupt-
routen durch Mesopotamien und Babylonien. Handbuch für 
Reisende* (Leipzig 1904). Az 5. kiadást annak idején ismer-
tettük, de a 6. nemcsak javult, hanem ki is bővült, még pedig 
külön szakaszszal, amely Mesopotámiát és Babyloniát öleli 
fél (338—385). Ebben az utolsó szakaszban vannak olyan 
helyek, melyek a babyloni talmud ismerőit kiválóan érdeklik. 
Természetesen csupán kevés hely, mert azok részben eltűntek 
részben a kézikönyv szerzőit és használóit egyáltalában nem 
érdeklik. Szurát pL hiába keressük. 

Néhány részlet. Az olajfának Palesztina a hazája és az 
évezredes pusztítás után is jelentékeny mennyiségben expor-
tálnak olajat (L. lap). Hozzá tehetjük, hogy Palesztinában 
az olajbogyó kiváló helyet foglalt el a tápszerek közt. Jóchanan 
egy olajbogyóra az asztali imát recitálta, tehát lakomának 
tartotta. A rendesen éhínséggel küzködő népet az olajbogyó 
tartotta, melynek olaja a kiaszott testet táplálta. Az olaj-
bogyó eme jelentőségéből ered a talmudi szabály: minden 
tiltott eledel mértéke az olajbogyó (כזית). A mértéket a leg-
sűrűbben élvezett gyümölcsről vették, míg más, pl. ככותבת 
datolya, ritka A szent-János kenyeret a szegény emberek 
eszik mai napig (LIl Az arab neve az, ami a talmudban is, 
t. i. charrub. Ismeretes, hogy nevét keresztelő Jánostól kapta, 
ü ebből a szegény eledelből élt, mint Chanina, kinek egy 
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hétre elég volt belőle egy kab mérő (Lukács 15, 16; Berák-
hóth 17b). — Nem helyeseljük egyáltalában a népcsaládok képes-
ségeinek jellemzését. Nem érnek semmit Eonti karmester 
— most halt meg — lengyel-zsidó volt, de — magyar, igaz 
fajmagyar zenét komponált és az ivásban a bácskaiakat is 
legyűrte. De hát nem akarunk triviálisak lenni. A Baedecker 
a köznézetet reprodukálja a következő jellemzéssel L 

*Die Semiten zeichnen 8ich durch ein reiches, tiefes 
Gemütsleben aus, habén aber wenig Anlage zur Abstráktion. 
Die Entwickelung philosophischer Systeme, einer höheren 
Foesie in Epos und Drama, eigentliche Kunsttatigkeit war 
ihnen zu allén Zeiten versagt, aber als die Völkerfamilie, in 
welcher die drei Weltreligionen, das Judentum, das Christen-
tiun und der Islam, ihren Ursprung habén, sind sie zu einem 
der wichtigsten Faktorén der Weltgeschichte geworden« (LVI). 
A sémiek nem alkottak bölcseleti rendszert Hát az árja népek 
közül a görögön kívül melyik alkotott ? A görög alapján pedig 
a sémiek az ókor óta mindig alkotnak. Egyébkép a theológiai 
rendszerek voltak az ő bölcsészeti rendszereik. — Az LIX. 
lapon szó van a zsidókról általában és végül ez áll: *Die 
Juden sind meist grosse schlanke Gestalten und habén den 
altén Charakter des Volks ziemlich rein bewahrt.* 

Palesztina történetében Jézusról is szól és szórói-szóra 
ezt mondja: *Der aufgereizten Menge musste 8ich der römische 
Landpfleger Pilátus beugen und die Vollziehung des jüdischen 
Urteils an Jesus ver fügén « (LXXIV). Rég meghaladott állás-
pont. Jézus a római politika áldozata, hiába mosatja az evan-
gelium Pilátussal kezeit. Semmi esetre sem való ilyen állítás 
a »Baedeke1־«-be. 

A régi palesztinai zsinagógákról a következő érdekes 
helyet olvassuk: *Eine eigentümliche Bauart zeigen die Syna-
gogeti, welche in Galiláa vom III. bis VI. Jahrhundert 
enstanden. Sie 8ind viereckig, das Innere ist háufig durch vier 
Sáulenreihen in fünf Schiffe geteilt; die derben Saulén tra-
gen Steinarchitrave; die zwei letzten inneren Stützen des N. — 
Endes bestehen aus viereckigen, nach innen abgerundeten 
Pfeilern. Das Dach war aus Holz, die Ornamentierung, 
besonders der Gesimse, sehr reich. Merkwürdigerweise finden 
sich öfters Tierfiguren an den Synagogen ausgemeisselt«. 
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Valamely helyen, melyet e pillanatban nem találok, a 
templomban levő »Judenhof« említtetik. "Ez az *izraeliták 
előcsarnoka* ellentétben a *nők előcsarnokáéval és a papok, 
leviták helyeivel, de ׳zsidó udvar «-ról beszélni nem lehet, mert ez 
pogányudvart tételez fel, ami nem volt. — A chalukáról nincs 
tiszta fogalma Ezt mondja a 21. lapon: »Sie lében grossenteils von 
reichen Stiftungen europáischer Glaubensgenossen (Montefiore, 
Rotschild, Alliance Israelite), wovon sie ihre >chalűka« (Anteil) 
erhalten, um der Geber an heiliger Statte zu gedenken*. 
Ez, mint tudjuk, nem áll, amennyiben a chaluka összegei nem 
& nevezettektől erednek. A 359. lapon tutajokat említ, melyek 
kecske־ és juhbőrökből készült tömlőkön járnak. Már Xenophon 
ismerte ezeket. Erre Baedeker hivatkozik, de nem hivatkozik 
a talmudra, amely emlékezetünk szerint szintén említi ezeket, 
tehát 1000 évvel Xenophon utáni időből is van históriai adat. 

* 

Bamberger Herz fiatalon elhunyt szerző hagyatékából 
kiadta öcscse Bamberger S. a következő iratot: •Geschichte 
der Rabbiner der Stadt und des Bezirkes Würzburg* (Wand-
sbek 1905). Würzburg régi jámbor község és ma is az, ami 
már a fenti czímben tükröződik. Egyébiránt a Bambergerek 
közel száz év óta bírják a rabbiszéket. Az első rabbik, kikről 
a források tudnak, 1147-ben, a 2. keresztes hadjárat idején 
éltek, vagyis inkább haltak meg mint vértanuk. Ugyanis 20 
meggyilkolt zsidó között 3 rabbi volt. A középkori német 
rabbik egyik legkiválóbb irodalmi képviselője Izsák ben Mózes 
Or zarua egy ideig "Wurzburgban működött, hol Eliezer 
ben Joel előbb tanítója, később kartársa volt. Meir Rothen-
burg szintén rabbi volt Würzburgban (16 s köv.). Engel-
bert érsek egy chazant nevezett ki W.-ban, de az illető, 
ámbár a község többsége megválasztotta volt, azt felelte, hogy 
ezt a hivatalt érsektől nem fogadhatja el. 1422—1444 zsidó 
nem lakott W.-ban. Ismét visszatértek, de 1567-ben végleg 
kiűzettek és csak 1623-ban térhettek vissza De már 1631-ben 
csupán 3 zsidót tűrtek meg. Két évtizeddel később már ismét 
volt rabbi. De a főközség hosszú időkig Haidingfelsben volt. 
1727-ben B׳. Jákob, R. Arje Lőb Reckendorf fiát választották 
rabbinak, ki 1709—27-ig Pozsonyban volt dajjan és iskolafő. 
16 évi működés után 1742. niszan 28-án halt meg (44). 
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45. lap mojora helyett olv. majora. Bamberger többféle függe-
léket ad, köztük sírfeliratokat is. 

Friedldnder Jf.9 a bécsi Allianz egykori titkára, nyuga-
lomba vonulása óta a tudományra adta magát és dicséretes, 
buzgalommal tanulmányozta a zsidó hellenista irodalmat. 
Irodalmi termékeit hűségesen ismertettük, de már az utolsónál 
sajnálattal észleltük a lejtót, melyre került. F. azt a nézetet 
vallja, hogy a kereszténységet a hellén kulturkör zsidósága/ 
a *hellenista világzsidóságc szülte. Igafc minden esetre, hogy 
a hellén-zsidó községekben keresett és talált Pál híveket és 
hogy a pogány világ meghódítása ezek műve. Téves azonban 
az7 hogy az eszméket e világhódításhoz ez a zsidóság produ-
kálta volna. Hisz az új vallás alapítója és összes apostolai 
palesztinaiak voltak. A törvény elleni oppoziczió az egyetlen 
eszme, melyet a priori a diaspora zsidóságának tulajdonítanak, 
szintén palesztinai termék. A talmud elég sűrűn polemizál 
ellene, tehát ismerte. Csak úgy találomra említünk néhány 
jelenséget a legrégibb korból. A tannák rendesen bizonyítják 
az egyes törvényeknél, hogy érvényük örök időkre szól (לדורות). 
Érthető az ilyen bizonyítás azon feltevés nélkül, hogy oly 
állítások is elhangzottak, miszerint a törvények idejüket mul-
ták ? Számos izben bizonyíttatik, hogy a parancsolat nemcsak 
a templom fennállása idejére, hanem azutánra is kötelező. 
A *parancsolatok, melyek az országtól (szent földtől) függ-
nek« felette gyakran említtetnek. De fontos az elv volt, amely 
szerint csakis a szent földdel szorosan kapcsolatban álló tör-
vények tekintendők ilyeneknek, a többiek pedig minden ország-
ban kötelezőek. Egész kétségtelen, hogy volt oly eszmeáramlat, 
amely szerint a vallás általában annak ősországával elválha-
tatlan kapcsolatban van. Erről az elterjedt felfogásról már 
bibliai helyekből értesülünk és a pogányvilágban általános volt. 

De hát ez mellékes, akár igaz. akár nem, különös az, ha 
Friedliinder legújabb könyve *Die religiösen Bewegungen 
innerhalb das Judentums im Zeitalter Jesu« (Berlin 1905) 
előszavában 2000 év után a farizeusokat oly módon támadja 
és ellenfeleiket, a zsidókeresztényeket, oly módon igazolja, hogy 
minden olvasó azt olvassa ki belőle, hogy a mai zsidóknak 
ki kell térni. Ezt a benyomást nem mi nyerjük, nem olvasunk 
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bele F. fejtegetéseibe valamit, ami nincs bennük, mert maga 
F. szólal meg, hogy hitrokonai a keresztvízre való irányítással 
fogják őt megvádolni. Tiltakozik ugyan e feltevés ellen, de 
mit ér a tiltakozás, ha fejtegetései mégis ide lyukadnak ki 
Ezzel szerző oly térre lépett, hol a tudomány megszűnik és 
helyébe lép a misszió. A köpönyeg, melybe a misszió burko-
lódzik, édes keveset változtat a lényegén. 

Köztudomásu, hogy F. a bécsi rabbiszeminárium meg-
nyiltakor a történelmi tanszékre pályázott. Ehhez joga volt. 
Nincs is benne semmi feltűnő, hisz rabbiszemináriumi tan-
székre akárhány analfabéta pályázott már és némelyik — 
sikerrel. F. azonban utólag beigazolt tudása mellett sem volt 
szerencsés. Az ostromot folytatta, ebben sincs semmi feltűnő, 
a rabbiszemináriumokat mások is ostromolták és némelyik 
szintén — sikerrel. Feltűnő csak az, hogy az időszaki sajtó-
ban lesből, és végre utolsóelőtti munkájában Schwarz bécsi 
rektort, ki aspiráczióinak útját állta, nyiltan támadta, és most 
ő maga oly fényesen igazolja. Hát nem volt a bécsi jámbor 
rektornak igaza, hogy ilyen kaliberű történelmi oktatást nem 
engedett a vezetése alatt álló rabbiképző tanszékére? Fried-
lánder maga sem felelhet nemmel. 

* 

Deutsch Dávid (1810 — 1873) néhai mysslowitzi és sohraui 
rabbi nem tartozott az első rendű csillagok közé, de. egyik 
utódja kegyeletből emlékét megörökíti 1902. Mysslowitzban 
kinyomatott életrajzával Több prédikácziót adott ki életében 
és a braunschweigi és még egy rabbigyűlés határozatainak 
kritikáját (1844). A boroszlói elöljárósághoz Geiger Ábrahám 
ellen 10 rabbitársával feljelentést adott be, melyre ez helyesen 
avval felelt, hogy a feljelentők többsége alig tud németül irni 
és egyáltalában nem illetékes Geiger tudományos kutatásainak 
megítélésére. A sors iróniája, hogy Deutsch későbbi években 
Troki Izsák a kereszténység ellen polemizáló művét adta ki 
— és ez életének legjelentékenyebb alkotása — azt a müvet, 
melyre Geiger hívta fel a tudományos világ figyelmét jelentős 
értekezésében. A bevádolt kartárstól vette tehát szellemi táp-
lálékát, mint sok más orthodox, kik nem tudtak és nem tudnak 
eleget káromkodni a *neologok« ellen. 

* 
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Schwab Moise, a nagyszorgalma párisi könyvtárnok, leg-
újabb müvének czíme: *Rapport sur les inscriptions HebraYqes 
de la Francé« (Páris 1904. a *Nouvelles Archives des mis-
sions scientifíques et littéraires etc.« cz. a franczia közoktatás-
ügyi kormány által kiadott gyűjteményben XEL 3). A beve-
zetés bibliográfiai áttekintést ad a héber sírfeliratokról, mellé-
kesen közölve egy már általa máshol is megbeszélt, cserép-
edényen levő mágikus feliratot is. A 27. lapon azt mondja, 
hogy a következő mű: >S. E. Blogg, ס״ החיים (Frankfurt a. M. 
1848, 8°)« nyomára nem akadt sehol. Összesen 627 héber 
felirat található franczia földön, melyeknek statisztikáját műve 
végén adja. (Néhány máshonnan ered). A legrégibb a VII. század 
végéből (688) származik, narbonnei latin sírfelirat e három 
héber szóval שלום על ישראל. Ennek, valamint a régi görög és 
latin zsidó sírfeliratokon sűrűn található שלום és ÁQtjvtj szó-
nak nézetünk szerint nincs más értelme, mint a szerencsétlenség 
alkalmával mondott áldás. Csendes kívánság, hogy oly baj ne 
érjen többé senkit, amint ma mondják a temetésnél szokásos 
imában: ne legyen többé halál. Különös, hogy Sch. 27—30. 
lapon magyarázza Reinach nyomán ezt a sírfeliratot, de 
a szöveget magát nem közli. A legnagyobb felirat Béziers 
városában találtatott, 1144 utáni időből való és 12 sor-
ból áll (63—72). A legtöbb sírfelirat, szám szerint 64, 
Párishól származik. 

179. lap דת  Schwab ezt jegyzi מצבת לכו
meg: C'est le mot קבורת défiguré. Hozzá kell tenni, hogy 
 ד) sajtóhiba הבחור .a talmudban losarat jelent. U. o כורת
helyett olv. י). 




