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A czikk hemzseg a tudatlanságtól 8 a zsidógyülölettől. Nem is 
akarja elismerni, hogy Franknak valamilyes köze volna a keresz-
ténységhez és zsidó-mohammedánnak mondja a szektát. Egyéb-
iránt már Mária Terézia alatt jelenteti meg Bécsben, ami nem 
lehet igaz az eddig ismert adatok alapján. Offenbachi tartózko-
dásáról csak annyi bizonyosat tud, hogy »in seinem Hause.. . 
entdeckte man jüdische Unordnung«. Leányáról azt írja, hogy 
erkölcstelen életmódot folytatott 8 azzal a gúnyos kérdéssel végzi 
»ob er nun in Abrahams oder in Mohamets Schoos sitzt.« 

Végül ideiktatjuk a chassidikus rabbik egyik panegyrikus 
lajstromának l) egy megjegyzését, mely érthetővé teszi azt, hogy 
akkoriban minden álmessiás hivekre tehetett szert. E lajstromban 
Magyarországot egyedül Teutelbaum Mózes a későbbi sátoralja-
újhelyi rabbi képviseli, kiről dicsóitőleg fel van említve, hogy 
ő az örök biró ama kérdésére »remélted־e a megváltást* 2) joggal 
felelhet igennel, mert minden zajnál felriadt 8 várakozással telten 
kérdezte : »megjött-e már a Messiás ?« Nem tudjuk vájjon igaz-e 
ez, de mindenesetre jellemző épúgy, mint az a gúnyvers is,3) mely 
a római Salamonról szól, aki a hegyre fel szokott menni 8 franczia 
messzelátón leste »a hírmondó lábainak* nyomát. 

JBudapest. DR• RICHTMANN .MÓZES. 

SÉMI EREDETŰ NÉMET SZÓK. 

A germán nyelv, mint az indogermán nyelvcsaládnak 
egyik ága, tudvalevőleg semmiféle rokoni viszonyban nincsen 
a sémi nyelvekkel. Mindazonáltal találunk a németben elég 
szép számmal szavakat, amelyek kétségtelenül sémi, még pedig 
többnyire arab eredetűek. Minthogy e két nyelvcsalád között 
a rokonság teljesen ki van zárva, természetesen csak átvétel 
forog fenn. Közvetítőkként a spanyolországi arabok szerepel-
nek, amennyiben a mór uralom által sok arab szó átment a 
spanyolba és innen a többi nyugateurópai nyelvekbe. Ezen 

 .6. fejezet 6. szám (Lemberg, 1865) סדר הדודות הדזדש (נ
 .Sabbat 31 a (״
») Schudt, Jüd. Merkw. IV. 420. 

Optica et extensa Galilaei fistula an ille 
Accedat, longo prospicis intuitu. 
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arab hatás főképen a német nyelvnél észlelhető, ami a Habs-
burg - dinasztiának kettős, uralmából önkényt következik. 
A spanyolországi arabok gyakorolta hatásán kívül a keresztes-
hadjáratok is több arab szóval gazdagították a nyugateurópai 
nyelvek szókincsét. 

A héberszármazású német szavak részint magán a 
biblián alapszanak, részint pedig a héber jargon termékei; 
utóbbiak azonban már teljesen meghonosodott és közhaszná-
latban élő német szók. 

Itt nyújtom betűrendes jegyzékét azon német szavak-
nak, amelyeket a mai nyelvtudomány vagy már határozottan 
sémi eredetűeknek tart, vagy amelyek e tekintetben legalább 
hipotézis alatt állanak. Teljességről természetesen ily össze-
állításnál nem lehet szó, mivel egyik vagy másik szó könnyen 
kikerülhette figyelmemet. A rövidítésekre vonatkozólag meg-
jegyzendő: ófn. = ófélnémet, fr. = franczia, 8p. = spanyol, 
klat. = középlatin, a többi rövidítések nem igényelnek magya-
rázató t.1) 

Abt apát, ófn. abbát, lat. abbas, származik az aram 
abba (atya) szóból. 

Admiral tengernagy, fr. amiral, sp. almiraje, származik 
az arab amir (fejedelem, parancsnok) szóból. 

Alchemie v. Alchimie arab összetétel al-ktmiá, ahol al 
névelő; a Chemia szó eredete még bizonytalan. 

Algebra arab eredetű, 820 körül Muhammed ben Müsft 
al Hovarezmi egy »Al-gebr w almuqu&baluc czímű művet 
írt, ahol e szó a gabara (helyreállítani, berendezni) igével 
összefügg. 

Alkohol származik az arab alköhl szóból, mely eredetileg 
a szemöldökök festésére szolgáló finom ólomport jelentett, mai 
értelmét »spiritus vini« a XVI. században nyerte. 

Alkoven hálóftilke, fr. alkőve, 8p. alcoba, származik az 
arab cd-quobbah szóból, mely boltot, mellékszobát jelent. 

-Forrásműveim voltak: Dr. Franz Harder, Wérden und "Wan (נ
dern unserer Wörter. Berlin, 1906. — Friedrich Kluge, Etymologisches 
"WÖrterbuch der deutschen Sprache. Strassburg, 1899. — Prof\ Dr. 0. 
Wei8e, Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen. Leipzig und 
Berlin, 1902 és Dr. Dániel Sanders, Deutscher Sprachschatz. Hamburg, 
1875 é0 1877. 
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Amulet, e szó eredete még kétes; némelyek az arab 
hamala (hordani) igéből származtatják, mások, ami sokkal 
valószínűbb, a lat. amoliri (elhárítani) igéből. 

Anilin, e festék nevét az arab annilah-tói nyerte. 
Aprikose kajszíbaraczk származik a latin praecoquus 

(koránérett) szóból; e szó eltorzított alakja az araboknál 
berqűq, a névelővel alberqúq és ebből keletkeztek a román 
alakok: olasz albercocco, fr. abricot, holl. abrikoos és végre 
a német szó. 

Ara időszámítás, e szót némelyek az arab aracha (kel-
tezni) igéből származtatják. 

Arche bárka, származik a latin arca (szekrény) szóból, 
a megfelelő héber szó is eredetileg szekrényt jelent. 

Arrak származik az arab arak (nedv, részfgítő ital) 
szóból. 

Arsmal fegyvertár, e szó eredete még bizonytalan, néme-
lyek az arab dár-azzana szóból származtatják. 

Arlisehocke articsóka, ang. artichoke, ófr. artichaud, sp. 
alcarchofa, szárin. az arab al-kharshűfa szóból. 

Atla•8, e sima szövet neve arab eredetű, összefügg a 
falasa (eltörölni, a szőrt eltávolítani) igével. 

Beehebnb, ez ördög nevét Baalsebub-tól, az ekroniták 
istenétől nyerte, v. ö. Királyok II. Könyve 1, 2. 3. 16. Baal-
sebub = a legyek istene, a kínos mérges legyeknek elhárítója, 
mint pl. Zeus Apomyos (uvia = légy), vagy Apollo Smin-
theus (aiuvttog = mezei egér). Ujabban ez isten nevét egy 
Zebub nevű várossal hozzák kapcsolatba. 

Chalif kalifa, arab clialifa (utód), összefügg a chalafa 
(hátrahagyni) igével. 

Christ, Christ(*ntum, e szavak a héber messiás (felkent) 
szónak görög fordításából keletkeztek (/oio) = felken). 

Dalles (tréf.) szegénység, szárra, a héber dallah (szegény-
ség) szóból, dal ־= sovány, gyenge, tehetetlen. 

Daitrl datolya, olasz dattilo, gör. öáxrvlog, szárm. a 
phön. diylat (pálma) szóból. 

Divau kerevet, szárm. az arab diwán szóból, mely kere-
vetet, könyvet, továbbá egy szerzőnek összes költeményeit vagy 
müveit jelenti, v. ö. Hafis Divan, Goethes westöstlicher Divan. 
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Elefánt szárm. a görög ttáfag szóból; etimológiája még 
kétes, némelyek az azonosjelentésű indiai ibha szóból szármáz-
tatják, sémi artikulussal al-ibhas, mások a sémi artikulust az 
egyiptomi &b, ábu (elefánt) szóhoz kapcsolják. 

Gála gála, díszruha, etimológiája még kétes, némelyek 
az arab chalj (cziczoma, dísz) szóból származtatják. 

Galeere gálya, szárm. némelyek szerint az arab cháUijjah 
(méhkosár, hajó) szóból. 

Gauner csaló, e szó mai alakjával és jelentésével először 
Lessingnek »Der junge Gelehrte« és Schillernek »Die Rauber« 
czímű darabjaikban találkozunk, régebbi alakja Joner, az ige 
junen v. jonen, mely a héber janü (megcsalni, rászedni) igé-
bői származik, v. ö. Czef. 3, 1. 

Genieren valakinek terhére van, fr. géner, szárm. a la 
géne szóból, mely kényszert jelent; a géne szó pedig, melynek 
régebbi jelentése »kínzás«, »kínpad* a »gehenna« szóból kelet-
kezett, mely a későbbi latin íróknál poklot jelent, ez meg 
nem egyéb, mint a gé-ben hinnom, egy Jeruzsálem melletti 
völgy, ahol egykor a Molochnak gyermekáldozatot hoztak. 

Greif grifmadár, gör. YQvip, e szót miként a német 
Cherub szót is a héber kerub ból származtatják, mely 1. Móz. 
3, 24. és 2. Sámuel 22, 11. fordul elő. 

Gurke ugorka, gör. áyyovQiov, szárm. az arab al-chijar 
szóból. 

Hárem, arab liaraiin, szárm. harama (megtiltani) igéből, 
tehát oly hely, ahová lépni tilos. 

Hasard, középfelnémet hasehart, hashart (koczkajáték) 
fr. hasart, szárm. valószínűleg az arab jasara (koczkát vetni) 
igéből. 

Havarie hajókár, fr. avarie, olasz avaria, szárm. az arab 
awár (romlott portéka) szóból, az ige anwara (kárt szenvedni). 

Jáspis jáspis a héber jSschpeh, 2. Móz. 28, 20. és 39, 13• 
Joppe kabátka, fr. jupe, olasz giuppa, giubba, sp. aljúba, 

szárm. az arab al-gubbah (bő férfikabát) szóból. 
Kabulé ármány, eredetileg titkos tant jelentett, mint a 

héber kibbél (kapni, átvenni) igéből származó Kabbala szó, 
mai értelmére csak a XVIII. század húszas éveiben akadunk. 

Kaffee kávé, fr. café, ang. coffee, szárm. az arab gahwa 
(bor, bogyóból főtt ital) szóból. 
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Kaffer fajankó, műveletlen ember, szárm. a héber k&fár 
(fala) szóból, v. ö. Énekek éneke 7, 12; etimológiája tehát 
ugyanaz, mint az azonosjelen tésű német Tölpel, voltaképen 
Törpéi (Dorf) szóé. Kaffer mint néptörzs neve az arab káfír 
(tagadó, hitetlen) szóból származik. 

Kamel teve, régebbi német alakja Kámeltir, kfn. kernel-
tier v. kernel, szárm. az arab gemel szóból, v. ö. héber gdmöl. 

Karabiner, olasz carabina, szárm. némelyek szerint az 
arab Icarab (fegyver) szóból. 

Karaffe palaczk, szárm. az arab gliarafa (kerekes kűt) 
szóból. 

Karat karat, ír. carat, olasz carato, sp. gilate, szárm. 
az arab gír&t szóból, ez meg a görög Kegáziov (szentjános-
kenyér) szóból, melynek magva súlymértékül szolgált. 

Karmoisin karmazsin, tulipiros, olasz carmesino, szárm. 
az arab quermez (pajzstetű) szóból. 

Kattun karton, kfn. kottün, fr. coton, szárm. az arab 
qutun (gyapot) szóból. 

Kümmelblcittchen, zsiványnyelven hamis kártyát jelent, 
összefügg a héber gimel betűvel, tehát három lap. 

Lakai lakáj, fr. laquais, 8p. lacayo, szárm. az arab lakijj 
(alkalmazott) szóból. 

Laate lant, olasz linto, fr. luth. szárm. az arab atfud 
(hangszer) szóból. 

Limone czitrom és Limonádé szárm. az arab laimün szóból. 
Lucifer, alapjelentése hajnali csillag, szárm. a latin lux 

(világosság) és fero (hoz) szavakból; átvitt értelme (bukott 
angyal, ördög) Ezs. 14, 12. alapján keletkezett: .Óh mint estél 
alá az égből fénylő csillag, hajnal fia, a földre verettél, aki 
sorsot vetettél a népek fölött*. 

Magazin raktár, olasz magazino, szárm. az arab machzen 
(csűr) szóból, chazana = őrizni. 

Marzipan marczipán, régebbi német alakja marzapan, 
olasz marzapane, eredetileg érmet jelentett, amelyen Christus 
ülve ábrázoltatott, ezért származtatják némelyek az arab mau-
thab&n (ülő király) szóból. 

Maske álarcz, fr. masque, klat. masca, olasz maschera, 
sp. mascara, szárm. az arab maschara (gúny, nevetség tárgya) 
szóból, sachira = kicsúfolni. 
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Matratze ágybetét, szárm. az azonosjelentésű matrah 
szóból. 

Mephistopheles, ezen a Faust-mondában előforduló ördög-
név etimológiája még kétes, némelyek a héber mSphlr (rom-
boló) és töphél (hazug) szavakból származtatják. 

Messing sárgaréz és Masse tömeg szavak a phön. mássá 
szóból származnak, v. ö. a héber mfiszasz (olvasztani) igét. 

MetaU fém, lat. metallum, gör. fiéraXXovy e szó alkal-
masint phön. származású, v. ö. a héber metil (kovácsolt bot) 
szót, Hiob 40, 18. 

Moschee mecset, szárm. az arab masdjid (imahely) szó-
ból, sadjada = letérdelni. 

Mumie múmia, szárm. az arab műmijá szóból. 
Mütze (sapka), etimológiája még kétes, alkalmasint arab 

eredetű, amit a klat. álmucia alak bizonyít. 
Nátron szóda, sziksó, lat. nitrum, szárm. a héber neter־ 

bői, v. ö. Példabeszédek 25, 20 és Jeremiás 2, 22. 
Orange narancs, fr. orange (régebben arange), olasz 

arancia, szárm. az arab narang szóból. 
Fleite csőd, Fleite machen megbukni, szárm. a héber 

peleitáh (menekülés) szóból; némelyek a flöten gehen = elszökik, 
elvész, elpusztul kifejezést a Fleite gehen eltorzított alakjának 
tartják. 

Rasse faj, fr. race, olasfc razza, sp. raza, szárm. az arab 
raz (fej, eredet) szóból. 

Ries rizsma, klat, risma, szárm. az arab rizma (csomó, 
csomag, bál) szóból. 

Sack zsák, fr. sa;c, olasz sacco, ang. sack, lat. saccus, 
gör. odxxog, szárm. a phön., héber saq szóból. Ez az egyedüli 
szó, mely a legtöbb művelt nép nyelvében úgyszólván váltó-
zatlanul megvan. E véletlen megegyezést már korán kezdték, 
részint komolyan, részint tréfásan magyarázni; így többek 
között Ábrahám a Santa Clara XVII. század katholikus pap 
(polgári neve Ulrich Megerle v. Megerlin) egyik beszédjében 
azt mondta, hogy a rabinusok szerint ez az egyedüli szó, mely 
a bábeli toronyépítés után az elszéledt népek közös birtoka 
maradt, mert » . . . als der Obriste Baumeister auss Unge-
duld umb seinen Sack (d. h. Reisesack) geschryen, Willens 
mit demselben hinweg zugehen, alsó hat ein jeder das Wörtl 

Magyar-Zsidó Szemle. 1907. II. Füzet. 11 
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Sack verstanden, und alsó nach seinem Sack geeylt: dahero 
da8 Wörtl Sack in allén Sprachen gleich . . . « 

Satin, szárm. az arab zaituni-ból, azaz selyemszövet egy 
Zaitun nevű chinai kikötővárosból, e városnak most Tschwan-
tschau a neve. 

Schachern csereberél, kereskedik, a XVIL század óta 
gyakrabban használt szó, mely a héber sachar szóból szár-
mazik. 

Schaute v. Schote ostoba, bolond, a XVI. század óta 
használt, német szó, szárm. a héber 8chöteh-bő\. 

Schock hatvan darabból álló csomó; e szó eredete még 
a babiloni őskorba megy vissza, ahol sosse (sudsu, sussu) 
360-nak, a nagy asztronómiai főszámnak 1/6׳át? tehát hatvant 
jelentett. 

Schofél rossz, hitvány, a XVIII. század óta meghono-
sodott német szó, mely a héber schüfel (alacsony) szóból 
keletkezett. 

Seraph, Seraphim, szárm. a héber saraf (kigyó) szóból 
Smaragd lat. smaragdus, gör. o[*ága/dog י szárm. alkal-

masint a sémi baroq (villámlik) tőből, v. ö. Hamilkar Barkas. 
Sofa szofa, diván, szárm. az arab goffah szóból, mely a 

ház előtt levő padot jelent. 
Sorbet sörbet, olasz sorbetto, ez ital neve szárm. az arab 

scharbat׳ból, az ige schariba = ׳inni, e tőre vezetendő vissza 
a Sirup (szörp) szó is. 

Sultan, arab sultán, az ige salita = úrrá tenni. 
Tarif tarifa, díjszabály, fr. tarif, olasz tariffa, sp. tarifa, 

szárm. az arab tarif (hirdetés, jegyzék) szóból, az ige arafa = 
hirdetni. 

Tassé csésze, tálcza, fr. tasse, olasz tazza, szárm. az arab 
tassah (medencze, csésze) szóból, az ige tassa == bemártani. 

Tetifel ördög, szárm. a gót diabaúlus közvetítésével a 
görög őuífioXoQ (rágalmazó) szóból, ez meg nem egyéb, mint 
a héber satan (v. ö. Jób 1, 9.) fordítása. 

Vezir, szárm. az arab wazara (viselni) igéből, oly ember 
tehát, aki bizonyos méltóságot visel. 

Zider almabor, gyümölcsbor, lat. sicera, gör. tftx^ja, 
szárm. a héber sch&kür (részegítő ital) szóból. 

Zote trágárság, olasz zotico (durva, faragatlan), sp. zote 
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(fajankó), fr. sot (ostoba), szárm. alkalmasint a héber schöteh 
(bolond) szóból. 

ZucJcer czukor, ófn. zucura, olasz zucchero, sp. azúcar, 
szárm. az arab sokkar szóból. 

Ztickerkand sárga czukor, a XVI. század óta használt 
szó, fr. sucre candis, olasz zucchero candito, szárm. az arab 
gand szóból. 

Losoncz. DR. BARTA MÓR. 

A Z עללת הבציר S Z E R Z Ő J E M I N T R A B B I B Á N B A N . 

Hazai zsidóságunk és hitközségeink történetéről a tizen-
nyolczadik században igen gyérek a forrásaink és azért minden 
legkisebb tény is megérdemli a feljegyzést. Lion Vita Monsélise 
vagy Jehuda Chajim Monselise, livornoi meczenáshoz intézett 
különböző gratuláló, újévi üdvözlő, kéregető, kolduló vagy ajánló 
leveleket tartalmazó iratokat foglal magában az 583. számú 
íasciculusa a Tudományos Akadémiában őrzött Kaufmann-
könyvtárnak. Ezek között van Joseph Czevi Hirs 1-מדנליץ 
{Posenhez közeli városka Lengyelországban) rabbi két levele, 
melyeket újév alkalmából intézett fennevezett meczenáshoz, 
amelyekből az tűnnék ki, hogy az עללת הבציר czímű homiíetikus 
munka szerzője (Livorno 1779. 2°) 1785-ben és 1786-ban 
Tabbinus volt Bánban (Banowitz vagy Bannowetz באנוויש) 
Trencsénmegyében. Maga a két levél sablónos újévi üdvözlő, 
amelyben a szerző Monselise további jóindulatát kéri ki a 
maga számára. A befejezése a תק״מה Ellul hó 19-éről keltezett 
levélnek: אדיעס שלי יוסף הירש és utána יורץ ראבביני אין באנוויש 
 latin betűvel Monsiur Joseph Hersch סער פרעשבויג זאביקיי
Háchám de Banowitz in Hungaria, per Presburk, Tirnau, 
JSanbokrik, tehát megjelöli az útirányt via Pozsony, Nagy-
szombat, Zsámbokrét; a második levelének aláírása, mely תק״מי 
Ellul hó 14-én kelt: אדרעס שלי יוסף הירש ראבביגיא באגוויש אונגארי. 

Joseph Herschel Rabbiner a Bannovetz in Hungaria, 
per Bresburg, Türnau, Sanbokret. Feltűnő csak az, hogy 
a levélíró még most is 1־אבד״ק ממלין^ nevezi magát, ezt úgy 
látszik állandóan használja, valamennyi levelén és munká-
jának czímlapján is az áll. Csak az egyik levelén vélem 

11* 




