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FOLKIME. 

ZSIDÓ SZOKÁSOK ÉS SZÓLAMOK. 

Bor: fehér, vörös — ó, új. Aki Párisban, vagy bárhol 
Francziaországban, akár á la table d'hőte, akár á prix fixe 
étkezik, annak a teríték árával már meg van fizetve egy 
palaczk vagy adag vörös bor, illetve félannyi fehér bor, mely 
ott ritkább, tehát drágább. A fehér bornak a vörös feletti 
fölénye amarra már nagyon régi. Már a XII. évszázadban a 
toszafisták korában dívott, akik Rábenú Tám (Rási unokája) 
a fehér bort a vörösnél már azért is jobbnak, mert egészsége• 
sebbnek tartották. (Berákhóth 59 b, s. v. הטוב והמטיב és Béth 
Jószéf Tur Orach Chajim 175. fejezet.) 

Arra azonban nem idézhetnék példát sem a talmud, sem 
ennek irodalma köréből, vájjon volt-e eset vagy korszak, amikor 
a zsidóság körében is jobbnak tartották az újbort az óbornál, 
mely ntóbbinak fölényével Aboth IV., 26. és 27. misnái i s 
példázgatnak. Mert volt ám olyan korszak is, amikor az új-
bort az óbornál jobbnak tartották és pedig a XVII. évszázad 
és a XVIII-iknak első negyede. Akkor hazánkban, in specie 
a Királyhágón túl még az utolsó fejedelem Apaffy Mihálynak 
házánál, az urak az újbort iszogatták, az óborokat pedig, mint 
mindmegannyi tavalyi maradékot a cselédség kapta italul* 
Szabadjon itt felvetnem az immár csak akadémikus kérdést, 
vájjon ott és akkor az új bornak הטוב והמטיב dukált-e? 

A metzi czedóke-pcrsély. Ha a németek által a fran-
cziáktól 1870-ben visszahódított Metz lotharingiai város zsidó 
hitközsége egyébbel sem dicsekedhetnék — pedig dicseked-
hetik — mint csak azzal, hogy a מאור הגולה az 1040-ben el-
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hunyt Gersom ben Jehuda volt egy ideig főrabbija, hát akkor 
sem lehetne őt kifelejteni a zsidóság legrégibb és tiszteletre 
legeslegméltóbb hitközségeinek névsorából. A metzi zsinagó-
gában még maiglan iá a péntekesti istentisztelet alkalmával, 
mindaddig amíg a 92-ik zsoltárt meg nem kezdték, perselylyel 
járnak körül és abba a hívek pénzadományait gyűjtik. Egy 
arra járt barátom ezen szokás eredete után puhatolődzván, 
azt következőleg magyarázza: Régesrégen nemcsak Metzben, 
hanem amarra, imitt-amott, máshol is, amennyire csak lehe-
tett, későre halasztották a péntek esti istentisztelet kezdetét, 
hogy ha már a hívek a hetedik nap keresetétől elesni ׳ tar-
toznak, legalább a hét hatodik napja ne rövidíttessék sziik־ 
ségen túl. A környékről hazatérő házalóknak, a műhelyeikből 
távozó iparosoknak, ha a péntek délutánt nem akarták szűk-
ségen felül csonkítani, nem maradt idejük arra, hogy laká-
sukba és innen a zsinagógába menjenek, hanem előbb a zsi-
nagógába kellett menniök és csak imádságuk végeztével tér-
hettek családi körükbe. A zsinagógába sietve, lelkendezve, 
zihálva érkező e fajta híveket a pólesnék nevezett előcsarnok-
ban a gabóim valamelyike fogadta és a sámesz, ki utóbbinak 
kezében öblös tartány vala. Ebbe az érkezők, hogy sabeszkor 
>mükczéket« ne hordjanak magukkal, belerakosgatták egye-
bekkel a pénzes-zacskóikat vagy ezek gyanánt használt haris-
nyáikat, tüszőiket, erszényeiket, kendőbe göngyölt kisebb tár-
gyaikat. A nagyobb tárgyak, bátyúk a póles melletti »speck-
kámmerle«־be kerültek, ahonnan aztán szombaton este ávdóle 
után kiki visszakapta tulajdonát. Az illető gáboj, már csak 
mint az efféle letétek kezelője is, egy par excellence köz-
bizalmi tisztséget töltött be. Idők multával és változtával a 
sabesz-depozitumok gyűjtése megszűnt ugyan, de a gyűjtések 
emlékéül is czedóke-adományok gyűjtése czéljából is viszik 
körül mindig a szombat beköszöntésekor a czedóke-perselyt. 

Hal. A halat szombati eledellé nemcsak azon jeles tulaj-
donsága avatta, mely szerint főve, sütve, rántva, melegen, 
hidegen tálalva egyaránt ízletes, mely tulajdonságával egyéb 
húsfélék nem igen dicsekedhetnek; a halat nemcsak mint sti-
mulánst élvezik szombatokon, hanem a hal héber neve betűi-
nek a szombatra emlékeztető számértéküknél fogva is. Hal: 
־ ד a 4 דג = ־ , a 7 =3 ־4 4 ;3 = נ Qu. e. d. 
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Gaon גאון nagy rabbiknak és talmudtudósoknak kijáró, 
per abusum igen kicsinyeknek is megadatni szokott czím, 
magyarul a »fenség«. 

Ezen czímmel, amelyé betűinek számértéke 60, csak olyan 
alakokat tiszteltek meg, akikről köztudomású volt, bogy a babi-
loniai talmud valamennyi 60 maszechtáját ex asse tudja Ma 
.már nem egy »kézrebbele« el is várja, meg is kapja De' hát 
mi a »kézrebbele«? Nem emlékszem reá, vájjon a M. Zs. 
Szemlében avagy máshol magyaráztam-e már. >Kézrebbele< a 
D^-rebbele elzsargonosítása; a קיס jelzésű rabbi pedig a tudá-
sára ״nézve azon kicsiny alak, akinek súlya és terjedelme nem 
terjed tovább azon 110 tétel ק׳ י, סימנים tudásánál, mely a 
rabbiminősítés minimuma. 

óngebrincsUer nárr — smaJek. A német »Schmock« az 
ugyancsak német »Schmöcker« szóval azonos eredetű; utóbbi 
egy dohányfüsttel teh'tett könyvet (»ein Buch voll Tabak-
qualm«, voll »Schmauch«) jelent. Schmauch = sűrű füst 
a mittelhochdeutsch »S1úouch« = füst = pára szóból ered és 
rokon az angol >to smoke« = füstölni és a holland >smoken« 

. * 

füstölni, »smook« = füst szókkal (Kluge, Etym. W.) Átvitt 
és megvető értelemben a »8chmöcker« szó — Sanders szerint 
— rossz könyveknek, ponyvairodalmi termékeknek megnevezése. 
»Schmock« tehát első sorban azt jelentené, hogy »Rauch« = 
füst, Dunst = pára, Qualm = gomoly, de csak átvitt érte-
lemben fordul elő és pedig akkor, ha alatta a >Schmöckerek<-
nek a füstös múzsáktól ihletett szerzője értetődik. A >Schmock< 
névnek a németek közti népszerűsítéséhez, legfőképen Freitag 
Gustav járult az ő »Die Yournalisten* czímű vígjátékának 
Schmock nevű alakjával. Mi magyarok is reczipiáltuk a Schmock-ot: 
Dóczi Lajos, sőt Rákosi Jenő is, de leggyakrabban Tóth Béla 
használgatják. Vannak oly smakkok és pedig nem csekély a 
számuk, kik annak, aki őket e névvel illeti, becsületsértési port 
akasztanak a nyakába. Egy 1891 áprilisban Wien-ben az alser-
grundi Bezirksgerichtnél letárgyalt ilyen becsületsértési pör 
alkalmával került a >Schmock« szónak fenti magyarázata a 
bíró elé, aki vádlottat (Wiener Tagblatt No 45. 1891.) elma-
rasztalta, súlyosbító körülménynek tekintvén az inkrimi-
nált »Oberschmock« szóban a »Schmock«-ot fokozó »Ober« 
jelzőt. 
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Az őngebrincslter nárr = füstös, kozmás, avas bolond 
már régibb, mert bibliai eredetű kifejezés. Mint a smakknál, 
itt is a füst szerepel. Jesaja VII. fejezetének 4־ik verséből 
eredhet משני זנבות האודים העממים. 

Raja hásónő. Azon kalendariographikus szabályt, mely 
szerint לא את ראש השנה vagyis ezen ünnep első napja vasár-
napra, szerdára, péntekre nem eshetik, az érdekeltek emlé-
kezetében a Zecharja Hl . 2-ből קריאת שמע על הממה imába is 
átvett #אוד מצל מא is rögzíti meg. Ezen formula szerint א = a 
hét első napja,ו = a hatodik és ד = a negyedik muczal = mentes 
méés = a tűztől vagyis az ítélet-től. Az és550 tűz, mint egyébütt 
úgy itt is a din = ítélet egyik synonymája. 

F. E. 




