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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 
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-S-t olvasni. 1784-ben Pozsonyban és Szerda פ; י ם אב״דק מרנלץ
helyen volt és akkor Monselisehez intézett leveleiben, melyek 
szintén ezen fasciculusban vannak, czím gyanánt Coppel Mandelt 
említi Pozsonyból. 

Yándorprédikátor volt, ki 1761-ben kénytelen volt közsé-
gét, feleségét és gyermekeit elhagyni. יוסף צבי הירש בזדדב מוהיי 
-beve עללת הבציר ra^-nek nevezi magát Az זלק מילדי פדשימיק
zetésében elmondja, hogy mint vándorszónók prédikált Posen-
ben, Lissában és Krakkóban; megfordult Németországban, 
Cseh- és Morvaországban, Hollandiában és Angliában. Bécsben 
is beszélt, ott Ansel Orenstein, Mose meg Abraham קוטוןםלק(?) 
testvérek vendégszeretetét élvezte. Lejött Olaszországba. Trieszt-
b«n és Yelenczében héber nyelven prédikált. Livornóban 
pedig Monselise és Eliezer Chaj Saltiel Rekanati elöljárók, 
kit leveleiben mindig külön megemlít, elősegítették homiletikai 
munkája kinyomatását. E munkája egyik •1־WDOiI-ját נישק במ״א 
 ,írja (Mattersdorf = Nagy-Marton) ,היות ההוגה סהק-ק מאטירסדאיף
aki említi, hogy szerzőnk ott is prédikált. A 1778 ה מ כ ס ה - b a n 
adatott. A könyv többi approbálója kiemeli a margalini rabbi 
ékesszólását. 

Budapest. Dr. Weisz Miksa. 

ADALÉKOK PETŐFI NYELVÉNEK BIBLIKUS 
ELEMEIHEZ. 

Petőfi stílusában aránylag igen kevés a bibliai eredetű 
kifejezés vagy fordulat. Életsorsa, pályája eléggé megmagya-
rázza ezt. Mégis akad benne valami itt-ott a bibliának szinte 
köznyelvivé lett kifejezéseiből, fordulataiból és nem volna egészen 
háládatlan feladat e szempontból Petőfit is feldolgozni, ahogy 
pl. Pollák Miksa dr. feldolgozta Arany egész költészetét 
(v. ö. Ajrany János és a biblia. Budapest, kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia, 1904). Ezúttal csak néhány adatot 
óhajtok közölni Petőfi nyelvének biblikus elemeibőL 

Az 1848 czímű költeményben (a debreczeniben)ezt olvassuk: 

Álmainkban 
Alattomban 
Megcsapolták szíveinket, 




