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akarja az apákat oktatni, feleletükben mire szorítkozzanak, 
hanem arra, hogy a feleletből mi lényegest ki ne hagyjanak. 
Erre mutat a Mechilta által használt »  zó is, mi annyitפתח« 8
jelent, előadáshoz bevezetésül használni.1) 

S így miután Niszan 14־én este, tehát épen azon idő-
ben, mikor a zsidók a peszachlakomát ülték, történt az orthodox 
quarto-deczimanusok felekezeténél, nagy egyházi pompa kifej-
tése mellett, Jézusnak dogmaszerinti koporsóbatételes) és mivel: 
 komolyan attól lehetett tartani, hogy a »שאני מינות דמשכא*
 együgyű létére, saját asztaltársaságától elszakadva az ,בן טיפש
ünnepi menethez csatlakozik, esetleg az ebionaeusok azon 
felekezetének egyik •TíW-hoz szegődik, kik épen akkor Niszan 
14-én este ülték a peszachlakomát a zsidó szertartás szerint: 3) 
 :p-el mindenekelőtt tudatni טיפש szükségét látta a דיזדיא
 hogy ,שאין מפטירין אחר הפסח אפיק ־ מן :peszachtörvény ,הילכות דפסח
a peszachlakoma után nem temetünk mannatartót. Az ilyféle 
temetést a zsidó törvény tiltja, kik azt teszik, nem zsidók 
többé, azokhoz csatlakozni nem szabad שלא יהא עומד מחבורה זו ויכנס 
 .apjára bízza בן טיפש a ר׳חייא a többi felvilágosítást ,לחבורה אחרת

 ולפי דעתו של בן אביו מלמדו.
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Dr. Richtmann Mózes *Pótlások Landau Ezékiel czikkem-
hez« cz. közleményében (M.-Zs. Sz. 23. évf. 2. sz. 159. 1.) 
kétségbe vonja Stein Miksa rabbi amaz állítását, hogy 
Oppenheim Löb Galgóczon működött, mivel állítólag erre 
vonatkozó bizonyítékok hiányzanak. Ezzel szemben bátorkodom 
a következő bizonyító adatokkal szolgálni: 

1. A helybeli izr. temetőben egy sírkő látható a követ-
kező felirattal: 

 .מסכתא דפההא פרשה יס 0
•) Hefele id. munk. 292. old. 
») Weitzel id. munk. 246. old.; Judenthum und Judenchristenthum 

Dr. Adolf Hilgenfeld, 94., 121. old. 
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 יהודא
 עלה ונתעלה

 ונתבקש למעלה
 ה״ה דרב המאוד
 מ־־נא ויבנא מ׳

 ליב אפנהיים ד״צ״ל
 נ׳ יום ג׳ בדחשון
 תקסד׳ תיניציב׳ה׳

2: A >Hazkárá«-ban szintén mint volt helybeli rabbi 
említtetik. Ezzel kapcsolatban az említettről még a következőt 
mondhatom: Fia Sámuel, ki Pápán lakott, kiadta atyja vég-
rendeletét ״דיך עולם הנצחי,״ Cz. alatt, mely tíz fejezetből áll. 
Ezt a végrendeletet Oppenheim 33 évvel halála előtt irta 
volt, mert e szavakkal kezdődik:*תקלא לי׳פ״ק rw2 צוואה זו כתבתי* 
Fia a hozzá írt előszóban azt mondja, hogy több mö maradt 
atyja után, nevezetesen: מועד »בית אדיה״ traktátusra, *נהימות אדיה* 
a három főtinnepről, *מתיקות אריה* a *Pirke Abóthra*. A szerző 
kéri is fiait végrendeletében, hogy ha esetleg valamit sajtó alá 
rendeznek sajátjukból, akkor hátrahagyott irataiból is adja-
nak ki valamit, erre első sorban ajánlja fentemlített בית אדיה״« 
cz. müvét. Fia azzal mentegeti magát, hogy szűk anyagi 
viszonyai nem engedik, hogy atyja kivánságát teljesítse; de 
addig is, mig Isten segíti, nem akarja, hogy atyja neve fele״ 
dékenységbe menjen, kiadja annak végrendeletét, melynek 
töredékét Rosenfeld József helybeli főrabbi könyvtárában 
találtam. 

* 

Érdekes Oppenheim L. családfája is, melyet fia a kiadott 
végrendelet előszavának bevezetésében felsorol: 

ל צוואת אאמ״ו הזדיף והבקי המקובל אלקי ל  חבור ט
 מוה״רר יהודא ליב אופנהיים שהי, אב״ד דקי׳ק פיייאשטאט

 זצוק״ל בן כבוד הרב החסיד מוה״רר אביהם אוסנהייס
 בנו של הרב הגא־ ן מו״ה ליב אופנהיים שהי׳ אב״ד
 דק״ק באסקוויץ ואב״ד דקי׳ק פעישי י) והמדינה בן

1 Talán Frieaiand ? A *מערכת« ספרים .11 »שם הגדולים« czimű 
részében (Varsó 1876) 59, 615 149. czikkely alatt áll, hogy az illető 
rabbi volt >ומדינת שוואבן továbbá: »בד אחותו של« 
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 לדדב המפורסם מריה אביהם אופנהייס אביו של
 הגאץ מרא דארעא קדישא מריה ודד אופנהייס
 שהי״ אב׳׳ד דק״ק פראג ומדינת מעודן אחיו

 של דרב הגאון מו׳׳ה פייש אבי׳ד דמדינת העסן
 במדינת אשכנז

Oppenheim L. kabbalista volt, mi végrendeletéből vilá-
gosan kitűnik, melyben fiait is arra serkenti, hogy a kabbala 
tanulmányozására időt szenteljenek. A helybeli főrabbi még 
néhány évvel ezelőtt látott egy tőle eredő amuletet *קמיעא• 
tűzvész ellen. A helybeli templomban levő »שויתי« az ő utasí-
tása szerint készült egyik tanítványától. 

Galgócz. V A J D A MIKSA. 

A > Z S I D Ó « , » J U D « S Z A V A K K A L Ö S S Z E T E T T 

M A G Y A R É S O S Z T R Á K H E L Y N E V E K . 

Előttem a lenn majd felsorolt 22 vármegye községei és 
egyéb lakott helyei hivatalos neveinek, a magyar királyi bel-
ügyminiszter megbízásából, az országos községi törzskönyv 
bizottság által — a Pesti könyvnyomda részvénytársaság betűi-
vei — kiadott füzetes jegyzéke. 

A 70 fillérnyi bolti áron kapható egy-egy ilyen jegyzék 
az egy-egy vármegyéhez tartozó községeknek és az illető vár-
megye területén fekvő törvényhatósági egy vagy több város״ 
nak három főrovatos lajstromát képezi, még pedig a rovatok. 
következő czímeivel: 1. »A járás és község neve (az 1900. évi 
Helységnévtár szerint)*; 2. »Az 1898. évi IV. t.-cz. 2. §-a 
alapján megállapított név«; továbbá 3. >A községhez tartozó 
azon puszták, telepek, majorok és egyéb lakott helyek meg-
nevezése, amelyek a) jelentőségüknél fogva e néven az orszá-
gos községi törzskönyvbe felvétetnek, b) nyilvántartatnak és a 
Helységnévtárba felvétetnek.* 

Eddig — 1906 május 31 — a következő vármegyékre 
vonatkozó füzetek jelentek meg: 1903-ban: Békés, Csongrád, 
Fejér, Hajdú, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna. 1904-

 ami a fenti szerint téves; mert ez nem volt י»הגאון מה״רר דוד אופנדדים*
Dávid nővérének, hanem Ábrahámnak a fia. Ilyenekben, nézetem szerint, 
a rokon megbízhatóbb, mint az idegen. 




