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IRODALMI SZEMLE. 

A zsidó történeti irodalom legnépszerűbb és leghatá-
sósabb alkotása Grátz H. tizenkét kötetes, az egész zsidóság 

m 

múltját felölelő történeti, műve. Sikerre felülmulta a szép-
irodalmi termékeket is, mert egyes kötetei félszázad alatt 
harmadik, sőt negyedik kiadást értek meg. A mű oly kapós 

*lett, hogy szerzője népies kiadást rendezett belőle, amely a 
mult év derekán másodszor került ki a sajtó alól. A nép-
szerűség titka abban a temperamentumban keresendő, melylyel 
Grátz a zsidók változatos és sajátos történetét elbeszélte. 
Megszólaltatta a történeti lelkiismeretet. Azt a világtörténet-
ben különben példátlan igazságtalanságot, melyet a zsidó nép 
ellen elkövettek, eleven színekkel festette, nem tekintve se 
jobbra, se balra. A bátor hang az ellenfeleknek is imponált 
és, bármily hihetetlenül hangzik, G. olvasói talán nagyobb 
számmal rekrutálódtak keresztény, mint zsidó körökből. 

A zsidó öntudatot a mult tényei önmagukban is erősítik, 
fokozottabban Grátz művészi csoportosításaiban és lángoló elő-
adásában. Csakhamar az angol, franczia és orosz zsidók is meg-
kívánták a Grátzet és rendre lefordították. Mindez rég• megtör-
tént és most a Grátz magyarul is közkézre kerül Szabolcsi Miksa 
szerkesztésében és a Phönix kiadásában. A szerkesztő köré a 
következő 17 munkatárs csoportosult: KohnSámuel dr., Acsády 
Ignácz dr., Adler Illés dr., Bernstein Béla dr., Edelstein Bertalan 
dr., Enyedi Mátyás dr., Gábor Andor, Hevesi Simon dr., Kiss 
Arnold dr., Klein Dezső dr., Komáromi Sándor, Neumann Ede 
dr., Patai József, Pollák Miksa dr.; Sebestyén Károly dr., Singer 
Bernát «dr., Yenetianer Lajos dr. Midőn ezeket az igény-
telen sorokat írjuk, csupán az első kötet birtokában vagyunk, 
melyhez Venetianer dr. az assyr-babyloniai ásatások nyújtotta uj 
ismeretekről külön függeléket írt. 

Az új nagy magyar műről és a vele kapcsolatos kérdé-
sekről későbbi időben fogjuk véleményünket elmondani. Ez 
csakhamar lehetővé lesz, minthogy az egyes kötetek az anyagi 
és szellemi rész vállalkozóinak kiváló buzgalma folytán aráay-
lag rövid időközökben fogják egymást követni. A jelen rövid 
jelentésben csupán azt kell még kiemelnünk, hogy a kiállítás 
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a fejlett könyvipar magaslatán áll és minden kívánalmaknak 
megfelel. A szép kötetek egyenként 40 ívre terjednek majd 
48 az egész mű (6 kötet) 96 koronába kerül. Megrendelhető 
a *Phönix Irodalmi Részvénytársaságnál« Budapest, melynek 
igazgatója Szálai Ödön. 

* 

Dr. Outtmann Mihály csongrádi rabbi, az orsz. rabbi-
képző-intézet megválasztott tanára, talmudi encyclopediát indí-
tott meg מפתח התלמוד czímmel, melyből eddig két öt-öt ives 
füzet került ki a sajtó alól (Vác* 1906—1907), melyek az 
 közötti czikkeket ölelik fel. A mű czélja, hogy a אבל és אב
talmud név alá foglalt régi rabbinikus irodalom tartalmáról 
lexikális alakban felvilágosítást adjon. Ugyanezért minden 
czikk alatt nemcsak a talmud és midras odatartozó helyei 
idéztetnek, hanem feldolgozásuk is, úgy hogy némelyik egy 
kis monográfia. Ilyen pl. mindjárt az első czikk אב, amely 
az atyára vonatkozó minden adatot összegyűjt és egyes 
alczikkek alá csoportosít. A szempontok természetesen indi-
viduálisak, itt-ott a mai tudománynyal nem kongruensek. De 
az egész külső berendezés felette ügyes, úgy hogy a mű 
kezelése sokkal könnyebb és biztosabb, mint a hasonirányú 
Pachad Jiczchak-é. A kiállítás is teljesen megfelelő. A nagy 
szorgalommal és alapossággal kidolgozott mű értékét emeli a 
nyelv tisztasága és a világos előadás. Minden egyszerű, a 
pilpulnak semmi nyoma. 

A részletekre több megjegyzést lehetne tenni. — 33. 
lap, jegyzet 4. sor alulról האבות helyett האמות olvasandó. 
A példák mind az anyára, nem az atyára vonatkoznak. —, 
42. lap, 79. jegyzet. Akiba mondásához megjegyzendő, hogy 
az » úszás « a görög-római világ szerint is a nevelés egyik 
főpontja. Akiba onnan vehette, mert Palesztina vízszegény 
ország. — 45. lap, יהודי שאץ לו אשה (Pesz. 113. b.) helyesen 
-a coelibatusban élő kath. czenzorok (rende יהודי ,idézendő מי
sen szerzetesek) olvasata. — 73. lap, 3. sor Hósaja amóra, 
nem tanna. — 156. 1. A helyes olvasat bizonyára az, amely 
szerint a három אבינו מלכנו a következő: 1. Vétkeztünk. 2. Te 
vagy az egyetlen Isten. 3. Könyörülj rajtunk. Ez megfelel 
az ősi ima struktúrájának: Vidduj, Hódáa, Bakkása. — Az 

12* 
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Ab béth din és Áböth (traktátus) czikkeknél a terjedelmes új 
irodalmat figyelembe kellett volna venni. 

De hát ezek apróságok. Kívánatos, hogy kitűnő munka-
társunk munkáját serényen folytathassa, mire nemsokára 
Isten segítségével kellő alkalma lesz. A felette hasznos művet 
legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. A megjelent két 
füzet és az ezután megjelenendő hat füzet, összesen 40 ív, 
fogja az első kötetet alkotni és ára 12 korona. Ez az összeg 
szerző czímére küldendő, ki a füzeteket maga küldi szét. 

* 

A *Sammlung Göschen* tudományos gyűjteményt kiadó 
czég népszerű kiadványai megírására elsőrendű szakembereket 
nyer meg. Az eddigi, kb. 300-ra rugó szépen kiállított, kötött 
könyvecskék között több zsidó érdekű akad, amennyiben a 
bibliára, Izraél történetére stb. vonatkoznak. Hogy a német 
tudomány szomjúság mekkora, mutatja a 291. szám, melynek 
szerzője Brockélmann C. egyetemi tanár és melynek czíme: 
»Semitische Sprachwissenschaft«. A nagyhírű nyelvész három 
részre osztja az anyagot: 1. a sémi nyelvek, 2. a sémi írás, 
3. összehasonlító sémi nyelvtan. A népszerűbb és talán a leg-
sikerültebb az első szakasz. Ebben a zsidó irodalomnak (biblia, 
targum, talmud stb.) sok tér jut. — A sémi írásnak mind-
össze négy lapot szentel B. A régi héber (phöniciai) írásról 
helyesen azt mondja, hogy az legalább Nehemiás koráig volt 
használatban. Ezután folytatja: >Auf Münzen erscheint sie 
bei den Juden selbst noch bis zum Jahre 135 v. Chr.« (52). 
A »v. Chr« sajtóhiba >n. Chr.« helyett. A dolog lényege 
azonban az, hogy az ó-héber írású bibliák még időszámítá-
sunk második századában is ismeretesek voltak. Ezt németül 
is bizonyítottuk két ízben, még pedig részletesen, de a czéh-
beli »írás *־kutatók csak nem fognak *laikus* argumentumaira 
reagálni. — A harmadik szakasz az összehasonlító sémi gramma-
ti kát a mai nyelvtudomány magaslatán tárgyalja. 

* 

Azidai Ch. I. D.f az ismert bibliográfus. és talmudista, 
 cz. műve, amely a Sulchan Arukh mindnégy részére טוב עין
vonatkozik és különösen szerző előbbi műveihez szolgál javí-
tásokkal, két év előtt új kiadásban látott napvilágot (Husia-
tyn 1904). A czím kétségtelenül czélzás a könyv 17 fejezetéjre 
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( 1 ב = 7 ו ט ) és a 18. csak utólagos pótlás. A 13. számban 
(25a) idézi a »Ros« nézetét (Széfer Tóra), miszerint a Szó-
ferim traktátus > későbbi időkben Íratott és nem idéztetik 
belőle a talmudban«. Azulai hivatkozik saját művére (Birké 
Jószéf, Órach Chajim 582. fej.), hol azt a feltevést támogatja, 
hogy a szóban forgó traktátus a gáonok korában Íratott. 
Tószafóth nézete szerint (Peszáchim 40b) a Szóferim traktátus 
utasítása szerint igazodunk, ha a talmudnak ellentmond, mert 
-R. Aser állítása, hogy »Szóferim szavai nem idéz •הלכה כבתיאי
tetnek a talmudban«, ellenkezik a tényekkel, mert első fejezetei 
több tétele előfordul a talmudban, Ebből az következik, hogy 
az ő Szóferimje nem tartalmazta még a mi Szóferimünk első 
részét. Ez a rész eredetileg külön könyv volt és »Széfer Tóra* 
ezímmel bírt. Részletesebben bizonyítottuk ezt a JewishEncyel-
lopedia XI, 426—428. lapjain — Azulai igen sok könyvet idéz, 
feltűnő sűrűn polemizál Landau Ezechiel, főleg a דגול כדבבה 
ellen. Az ő szemébe Landau »polaco« volt és habár nagy 
czímet ad neki (26a, col. b; 34a, col. a), ezeket nem sze-
rette. — Folklorista szempontból érdekes a kukorékoló tyúk 
(57a). — A tudósnak nem szabad adót fizetni (58b). Az utolsó 
két században alig volt talmudtudós, ki olyan járatos volt a 

halákha irodalmában, mint Azulai. 
* 

Apfelbaum Abe az *Irodalmi hirek«-ben megnevezett 
94 lapos iratban érdekesen beszéli el Azarja Figo, a »Bina 
La-Ittim« és a *Giddulé Teruma« közismert szerzőjének életét. 
Tulajdonképpen korképet ad, mert az életrajz egy ívből is bőven 
kitelt volna. Szerző hozzánk intézett levele szerint iratának 
egyes részeit átdolgozta volna, ha »Leo Modena levelei és 
írásai« a nyomtatás előhaladása előtt jutott volna birtokába. 
í g y meg kellett elégednie azzal, hogy a hozzánk átnézés végett 
beküldött ívek korrektúrája alapján a pótlásokban javítsa ki 
a ténybeli tévedéseket. A lelkes szerző az orsz. rabbiképző-
intézet által csak az imént megszerzett Figotól eredő két 
responzumot is kinyomatott. Minthogy iratát saját költségén 
nyomatta, anyagi támogatásra szorul. A legmelegebben ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. A könyv ára 2 korona és a szerző 
czíme: Abe Apfelbaum Rzeszow (Galiáien). — A Figo élet-
rajza a rabbiképzőn két év óta mint pályakérdés van kitűzve. 
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Másodszor esik meg, hogy a kitűzött történelmi thémát külföldi 
dolgozza fel. így történt ugyanis a »Széder 01am«־mal is, melyet 
Marx A., jelenleg a new-yorki rabbiszeminárium tanára, 
oldott meg és doktordisszertácziőul használta. 

* 

Bludau Aug. az alexandriai zsidókról és üldözőikről 
monográfiát tett közzé: »Juden und Judenyerfolgungen im 
altén Alexandria* (Münster i. W. 1906). A *kritika*, mely-
nek ezen a téren Willrich volt a Wellhausenje, nem is oly 
régen azt állította, hogy a tulajdonképpeni zsidó diaspora az 
időszámításunk előtti II. században keletkezett. Hogy a biblia 
(Jeremiás 42 és Kir. 25) azt beszéli, hogy a zsidók Jeremiás-
8al együtt Egyptomba vándoroltak ki, a kritikát nem zseni-
rozta. Pedig akár hisz az elbeszélésnek, akár nem, annak a 
jele, hogy a zsidók Egyptomba vándoroltak. Ha az elbeszélés 
nem történelmi tény, akkor még erősebb bizonyíték a zsidók 
Egyptomba való vándorlása mellett, mert különben az írónak 
nem jutott volna eszébe ilyet költeni. Nézetünk szerint a peri-
tateuchus háromszoros tilalma az Egyptomba való visszatérés 
ellen és azon elbeszélése, hogy a pusztában visszakívánkoztak 
az egyptomi hal- és zöldségfélékre (tök stb.), döntő bizonyíték 
amellett, hogy az egyptomi immigráczió állandó volt. Mi azért 
az Aristeas értesítéseit (§ 13) igazaknak tartjuk és az Abu 
Simbel mellett talált felirat áXkóyhaaooi-ibaxL (Schürer ELE 
19, n. 29) zsidókat látunk (Bludau 1. §. elején ebben kétel-
kedik). A papyrusok a későbbi korokról azt bizonyítják, hogy 
kisebb helyeken is voltak zsinagógák. Bludau 1—13 az egyp-
tomi diaspora feljlődését a még elérhető adatok alapján iija 
le. De nézetünk szerint hibás az az általánosan uralkodó fel-
fogás, hogy zsidó létezése csak ott tételeztetik fel, hol erre 
történelmi okmány van. A külső-belső körülmények, a zsidó 
nép egész története amellett szól, hogy zsidó az egész >oiku-
mené«-n lakott, sőt azon túl is. 

Ezen általános észrevétel után először kiemeljük B. iratá-
ból, amely 10 fejezetre oszlik, az utolsó kettőt. Az egyikben 
három papyrustöredék (Claudius-, Trajan, Oxyrhynchus) mutat* 
tátik be. Mind háromról egész irodalom létezik, de as 
utolsó még nincs pontosan íixirozva; csak az bizonyos, hogy 
valamelyik Antoninus idejéről szól. Olyan kérdés, mint a tal-
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mudi Antoninus és Rabbi töredékek. Az utolsó fejezet azt 
bizonyítja, hogy ezek a papyrusok irodalmi jellegűek. A többi 
fejezetekben szó van a zsidók politikai állásáról, társadalmi 
helyzetéről, szellemi életéről, az antiszemitizmusról és az üldö-
zéöekről. A legérdekesebb fejezet azonban az első, amely aram 
papyrusokat ^orol fel és azt is bizonyítja, hogy a zsidók már 
Xerxes idejében (500) bankárok [?] voltak Egyptomban. 

Néhány részlet. *Merkwürdig bleibt, dass die Anklage 
des Wuchers oder der gescháftlichen Unredlichkeit von den 
Judenfeinden des Altertums nie gegen die Juden direkt erho-
ben worden i8t« (33). Jellemző, nem a zsidókra, hanem a szer-
zőre, hogy ezt a mondatot a következővel toldja meg: *Freilich 
in. Unredlichkeit und gescháftlicher Geriebenheit konnten ja 
auch Griechen und Syrer nicht überboten werden, und die 
Römer gaben diesen nicht viel nach«. Nem hiheti, hogy a 
zsidók becsületesek voltak. — 6. lap, 17. sor a két név fel 
van cserélve. — 8. lap, 5. sor alulról: Sambatheios = héber 
 szóba m-et שבת amiből látjuk, hogy a népies kiejtés a ,שבתי
inserált. Innen ered a német Samstag (Kluge, Etymol. Wör-
terb. d. deutschen Sprache 8. v. csupán a szambatjon folyóra 
tud hivatkozni), a magyar szombat stb. — Az edfui Pan-
templomban (CIG 4838c) a következő felirat (Weihinschrift) 
olvasható: *Dicsőség Istennek, Theodotos, Dorion fia, egy zsidó, 
ki a tengerből menekült*. Ehhez B. azt jegyzi meg, hogy az 
utasok egyptomi zsidók voltak, kik hosszú és veszedelmes 
kereskedelmi útról tértek vissza (9. lap). Miért nem utal egy 
theológiai professzor a 107. zsoltár 23—31 verseire? A tal-
mud Berákh. 54 b azt mondja: Négy köteles dicsőíteni (להודות) : 
a tengerből jövő, a pusztákból jövő, a meggyógyult beteg, a 
börtönből kiszabadult. Ha B. ezt ismeri, nem folyamodik a 
hosszú és veszedelmes kereskedelmi tengeri út feltevéséhez. A 
talmudban a fenti tétel Rab nevében közöltetik, de látjuk, 
hogy már jóval a III. század előtt szokásos volt, mit különben 
az idézett zsoltár bizonyít. — *Auch die Existenz einer 
itQoasvxii in A l e x a n d r o n e s o s im Nomos von Arsinor 
mit einem Chazan (vaxÓQOq = vmdxóqo(;) ist für das 5. Jahr 
des Philopator (»= 217 v. Chr.) erwiesen« (21). 

* 
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A babonáról szóló egyik főtétel az, hogy nem ismer faj-, 
nyelv- és valláskülönbséget. Ez a népies babonánál nem fel-
tünő, mert, mint sok egyéb, ez is az emberiség közös kincse. 
Csodálatos csupán az, hogy az egyre gazdagodó folklore-iroda-
lom tanúsága szerint a tudós babona szintén közös, vagy leg-
alább igen széles területeken közös. Stitt St. angol lelkész 
külön lenyomatban is megjelent *Notes on somé Maldivian 
Tatísman$ as interpreted by the shemitic doctrine of corres-
pondence* cz. értekezésében (Journal of the Royal Asiatic 
Society 1906. január) senki sem sejtene zsidó vonatkozásokat. 
Pedig az egésznek veleje a Széfer Jeczira és más kabbalisz-
tikus iratokból vett elmélet és ennek alapján felette kompli-
kált írott amulettek (=tali8man) megfejtése. Összefüggés létezik 
a kabbala szerint a planéták, a számok, a hét napjai, a 
Zodiakus, az érezek, a föld tájai és még egyebek között. A 
Mágén Dávid szintén ebbe a körbe tartozik. Mindezt Stitt 
világosan és meggyőzően adja elő. De terünk nem engedi, 
hogy az elméletet reprodukáljuk. 

* 

Pulgar Izsák, a XIV.*század közepén virágzó spanyol böl-
csész, kiváló polemikus volt. Ilyen minőségében Grátz a 7. 
kötetben eléggé méltatta és *עזר הדת cz. müvéből, melyből egyes 
darabok már azelőtt is kinyomattak, új kivonatokat is közölt 
Az imént Belasco O. S., *The Support of Faith« czím alatt 
a Halberstam-kéziratból (94. szám) az egészet kiadta és 36 
lapra terjedő bevezetéssel látta el. (London 1906.) Pulgar 
két fronttal hadakozik: a dominikánusokkal és a kabbalisták-
kai. Ebben áll iratának főérdekessége. Hogy Filozófia ifjú leveri 
Talmud öreget és egyebek, máshol is találhatók. Pulgar Abner 
de Burgos jóbarátja volt, ki Alfons de Valladolid név alatt 
átment a fajspanyolokhoz és több zsidóellenes irattal boldogi־ 
totta uj hittestvéreit. A zsidókra a dolog veszélyes volt, még 
mielőtt Abner denuncziálta a zsidóságot. De a polémia i8 
veszélyes volt. Szóval a helyzet olyan volt, mint a X X . század-
ban. De mégsem egészen. A zsidók akkor nem kövezték meg 
azt, ki vallásukat megvédte. Pulgar nagyon tapintatosan és 
ügyesen czáfolta a keresztény polemikusokat. Belasco kiadását, 
sajnos, számos sajtó- és egyéb hiba helylyel-közzel érthetet-
lenné teszi. 



IRODALMI SZEMLE. 19 7 
19 7 

P. az astrologiának és a bűvészeinek esküdt ellensége 
és idevágó leírásai fontosak (III. rész). Az אל שלאח אל נאביטה 

50 § , melyet B. nem identifikált (V. lap), kétségtelenül a jól 
ismert *nabatáus földmívelés* (nabat. Landwirtschaft). P. 
szépen ír és ügyes verselő. A zsidó irodalom már rég sülyedő-
ben volt, de a spanyolok még mindig műveltek voltak és értet-
tek az írás mesterségéhéz. Kellemes olvasmány. 

* 

Brann M. a boroszlói rabbiképző értesítőjében részletek-
ben bocsájtja közre a sziléziai zsidók történetét, melyekből a 
negyedik füzet fekszik előttünk (Geschichte der Juden in 
Schlesien. Yon 1437. bis 1526.). Szomorú történet. A zsidók 
átka a magyar történetből is ismert Kapisztran János volt, 
ki szenvedélyes prédikáczióival a vakbuzgóságot terjesztette és 
a hitbeli gyűlölködést a forrpontra szöktette fel. A török 
sikerek idején (1453.) a népek amúgy is fel voltak izgatva a 
*hitetlenek* ellen, legközelebb pedig a hitetlen zsidók estek. 
Ostyakáromlás czím alatt egész községek ölettek meg (Boroszló 
stb.), vagy *örök időkre* száműzettek. Némely helyen az 
*örök idők* csak 30 esztendeig tartottak ugyan, de az érin-
tett események hatásai csak a mult század elején kezdtek tüne-
dezni. Brann apró adatait rengeteg irodalomból hordta össze. 

* 

Radácsi Oy. sárospataki tanár *Bibliai Tanulmányok* 
cz. irata hat dolgozattal gazdagítja a felette szegény magyar 
bibliai irodalmat: Joel profécziája, Hóseás profécziája, Haba-
kuk, Ezékiel profécziája, Sámson, Abiság és Adónia. Az első 
három dolgozat, mint az előszóból megtudjuk, 1885-ben már 
jórészt ki volt nyomva, amit a megfakult papiros is elárul. 
K׳. a kis próféták verses fordítását adja ós a jegyzetekben 
exegetikus észrevételekkel szolgál. A Sámson cz. dolgozat 
a jegyzetek tanúsága szerint talán a bibliafordítás reviziója 
alkalmából végzett munkából nőtt ki. Az irodalmi apparatus 
a fentérintett ok folytán hézagos, de hogy szerző teljesen 
elfogulatlan, mutatja pl. az is, hogy a 97. lapon Karpeles 
*Geschichte der jüdischen Literatur* cz. munkáját is idézi. 
A z igen szép *Abisag és Adónia* népszerű életkép. Behatóbb 
méltatásra, sajnos, sem időnk, sem terünk nincsen. Szór-
ványosan héber szavak is idéztetnek, de sajtóhibákkal (pl. 49, 
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6. j.; 52, l. 3; 53, 3. sor a jegyzetekben; 55, 1. sor jegyz.; 
56, 1; 59, 4; 82, 2. 3). Végül megjegyezzük, hogy > Jehova* 
téves olvasásból keletkezett alak és tudományos műben 
nem használható. 

* 

A német »Jahrbuch für jüdische Geschichte und Lite-
ratur* tizedik évfolyama (Berlin, 1907) első helyen Philipp-
son M. társadalmi és Karpeles G. irodalmi szemléjét közli a 
lefolyt évről. Dávid E. a buddhismus és a zsidóság viszonyá-
ról és Breslauer B. a zsidó és német jog közötti párhuzamok-
ról értekezik. Bernféld 8. Luzzatto Mózes Chajim ismert 
kabbalistáról (1707—1747) alkalmi czikket és Frank M. 
»Mischpoche« cz. novellát tesz közzé. Az Évkönyv legjelentő-
sebb közleménye Cohen H. titkos tanácsos, marburgi tanár, 
értekezése: *Religion und Sittlichkeit. Eine Grundlegung der 
Religionsphilosophie«, amely külön is megjelent. 

* 

Dr. Góldachmidt L, a magyar származású offenbachi 
főrabbi, hasznos gyűjteményt indított meg e czímen: »Reli-
gionswissenschaftiiche Yolksbibliothek des Judentums* Kauff-
mann I. frankfurti könyvkereskedő kiadásában, melyből az első 
szám a szerkesztő által írt »Das Judentum in der Religions-
geschichte der Menschheit* már kikerült a sajtó alól. A nép-
szerű füzetek egyenként egy márkába (esetleg valamivel többe) 
fognak kerülni. A munkaprogramm elég bő (történet, iro-
dalom, liturgia, bölcsészet, a zsidóság és leányvallásai stb.) 
és csupán az kivánatos, hogy a füzetek a kellő magaslaton 
álljanak. Az uralkodó vallások az irodalmi eszkpzök végtelen 
fontosságát rég felismerték és se szeri se száma a népszerű 
gyűjteményeknek. A nép összes rétegeiről külön-külön és bőven 
gondoskodnak. A nembánomság csupán bennünket jellemes, 
mi még mindig a régi jó idők emlegetésénél tartunk és fáj-
dalom aszerint cselekszünk, már amennyiben az alkalom kény-
szeri tő hatása alatt cselekednünk kell. Egyébként az »ülj, ne 
tégy semmit* a vezércsillagunk. 

* 

Ratner 2?., vilnai magántudós, kiváló szorgalommal foly-
tatja nagyszabású müvét »Ahabath Czión ve-Jerusalajim«. 
Az imént látott napvilágot (Yilna, 1997) a 4. kötet, aittdy 
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Kilajim és Maaszéróth traktátusokra . adja a variánsokat. 
Modern tudományos elvek szerint dolgozik, messze kikerülvén 
minden >psetlit« és így müve méltó társa lesz Rabbinowitz 
ismert *Dikduké Szóferim «-jének. Csupán az volna kívánatos, 
hogy a még létezd kéziratos jerusalmi-töredékeket felhasználja. 
Ilyenek nagyobb számmal kerültek Oxfordba, ott, sajnos, 
használatlanul, részben felismeretlenül hevernek. Alkalomadtán 
talán mind a négy kötetre visszatérünk. 

* 

Mommert C׳., schweidnitzi plébános 3 kötetet tett közzé 
a régi Jeruzsálem helyrajzáról (Topographie des Altén Jeru-
salem). Az 1. kötet (Leipzig 1903) tartalma: Cion és Akra, 
a 2. kötet [u. 0. 1905] tartalma: a Salamon temploma és 
palotája a Moria hegyén, a 3. kötet [u. 0. 1906] tartalma: 
a Salamon által épített városi fal, Jeruzsálem vízellátása, 
Menasse által épített fal. Egy 4-ik kötet fogja az egész 
művet teljessé tenni. Mommert mögött mozgalmas mult van 
— ütazásairól külön vaskos kötetet adott ki, melyből az lát• 
szik, hogy nehezen jutott plébániájához — és ezért nem csodál-
kozunk azon, hogy a zsidó vérvád hívői közé állott be.Ugyanis 
erről a tárgyról három külön irattal boldogította hitsorsosait 
a szeretet nevében. Jeruzsálem szellemi kenyere és a zsidókat 
falja. De hát a zsidók hálát a világtörténettől nem kaptak, 
miért kapnának Mommertől és különben is ez más lapra 
tartozik. 

Jeruzsálem minden időben vízzel gazdagon volt ellátva. 
Minthogy a szent város környéke vízhiányban szenved, ez 
a tény magyarázatra szorul. M. (54—132) ismerteti a for-
rásokat, czisztemákat, tavakat és vízvezetékeket. Ezeknek 
egész történetét adja M., még pedig jórészt az olló segít-
ségével. így pl. 67—76 tisztán Schick müvéből vett idézetekből 
áll. Ez az eljárás a mű más helyein is észlelhető és bizonyos 
bőbeszédűség mellett a munka nagy terjedelmének főokozója. 
Az eredmény 131 köv. lapon 8 pontba van összefoglalva. 
A Menasse városfaláról szóló értekezés (133 — 162) eredményei 
az utolsó két lapon 7 pontban olvashatók. Végül 12 lapon 
beszél még Mommert Jeruzsálem sorsáról elpusztulásáig (588-ig). 

* 
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Büchmann *Geflügelte Worte* cz. híres idézetgyüjte-
menyét Ippel A. 22-ik kiadásban bocsátotta* közre (]Berlin, 
1905). A 871 lapból álló kötetben a »zsidó«-t csupán nyolcz-
szor találjuk. Ezek közül >Ein jüdischer Mann« (50. lap) a 
bibliából ered (Zekharja 8, 23 mellett még utalni kellett 
volna Eszter 2, 5-re), >Judas« és változatai (69) és »Juden 
und Judengenossen* (82), »den Juden ein Aergernis, den 
Griechen eine Torheit« (87) pedig az űjtestamentomból. >Credat 
Judaeus Apella« (475) Horatius szatíráiból (I. 5, 100). Tisz-
tán német produktum csupán a következő három: »Thut 
nichts, der Jude wird verbrannt« (165, Nathan der Weige 
4, 4), »Haust du meinen Juden, hauf ich deinen Juden« 
(250, Hebbel után a német nép. Valószínűbb, hogy a köz-
mondás már Hebbel elbeszélése előtt létezett), *Jedes Land 
hat die Juden, die es verdient« (328). Az utolsó Franzos 
Kari Emil ismert zsidó írótól ered, ki azt, a »Minden 
országnak olyan kormánya van, amilyent érdemel* franczia 
mondás mintájára a galicziai zsidókra csinálta. Konstatálhat-
juk azt, amit más téren is találunk, hogy a zsidóról csak 
azért emlékeznek meg, hogy egyet üssenek rajta. Lessing is 
ezt akarta bemutatni: Judaei comburantur, mint a lutherá-
nusok. Más alkalommal (Ladendorf, *Histor. Schlag wörter* 
ismertetésében, folyóiratunk XXIII. 248—252.) több német 
mondást mutattunk be a zsidókról, természetesen azok atyja 
is a gyűlölet, de Büchmann a szálló igét nagyon szük keretbe 
szorítja. A *szájról szájra* kitétel, mely czím alatt Tóth 
Béla ismert gyűjteményét közre bocsátotta; a bibliából ered. 
Mózes 4. könyve 12. fejezetének 8. verséből, hol az Isten azt 
mondja Mózesről: *szájról szájra beszélek vele«, a mi néme-
tül >von Mund zu Mund«. Eredetileg tehát nem azt jelentette, 
hogy valamely mondás szájról szájra jár, hanem azt, hogy az 
Isten Mózessel közvetlenül beszél és nem > talányokban«. Mellé-
kesen megjegyezzük, hogy a *Büchmann* a 22. kiadás daczára 
a bibliából vett röpkeszavak előadásában nem csekély számú 
hibát mutat. Ezeket azonban más helyen fogjuk kimutatni. 

* 

Bondy G., a prágai kereskedelmi és iparkamara kiérde-
mesült elnöke, hosszú éveken át gyűjtötte a cseh, morva és 
sziléziai zsidók történetére vonatkozó okmányokat, melyeket 
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átnézés és kiegészítés végett Divorshy F., a cseh országos 
levéltár kiérdemesült igazgatójának adott át. Ez utóbbi azután 
oly alapos munkát végzett, hogy az okmányok száma majd-
nem megnégyszeresedett. Ez a bő anyag — 1346 szám — az 
imént került ki sajtó alól e czímen: »Zur Geschichte der 
Juden in Böhmen, Máhren und Schlesien von 906 bis 1620« 
(Prag, 1906). Ez a név nem illik a tartalomra, mert e mii 
nem történet, hanem az okmánytár és regesták vegyiiléke. 
Szükségből >Zur Geschichte* lett belőle. 

De hát a fődolog, hogy a nevezett országok zsidósága-
nak történetéhez becses anyagot szolgáltat. Az első okmány, 
amely 903 — 6 körül kelt, a zsidókról, mint régi lakosokról 
emlékezik meg. Érdekes az a kitétele is: zsidók és más keres-
kedők, kik a morva vásárokra járnak. Ami ezután követ-
kezik, jórészt szintén vámok, adók s hasonló jók. De azért a 
cseh-morva zsidók sorsa kedvezőbb volt, mint a német zsidóké. 
A császárok, királyok, fejedelmek stb. a zsidóknak jogokat 
adtak és bántalmazások ellen — persze sűrűn — védték. 

Egyes érdekesebb okmányok: János cseh király 1345-ben 
megengedi, hogy a boroszlói városi tanács a zsidótemető sír-
köveit a város falainak kijavítására felhasználhassa (91. szám ). 
— 1350-ben a cseh király megbocsátja az egerieknek, hogy 
zsidóikat agyonütötték, mert az előkelő polgárok neki már 
elégtételt adtak (116) és a waldsassi kolostor szerzeteseinek 
elengedi azokat az összegeket, melyekkel a Nürnbergben s 
máshol megölt zsidóknak tartoztak (125). A zsidók követe-
lései t. i. a királyra szálltak. — IV. Károly császár 1366-ban 
a prágai egyetemnek néhány zsidóházat ajándékoz — egy kollé-
gium alapítására (142). — 1421-ben a komotaui zsidóknak a 
kikeresztelkedés és halál közt kellett választaniok. Feleségeik-<.י 
kel és gyermekeikkel inkább a tűzbe vetették magukat (210). 
— 1430-ban Zsigmond király azt parancsolja, hogy az egeriek 
a z8idókat űzzék ki, a zsinagógából kápolnát csináljanak stb. 
(220). — Szt. Márton napján a zsidók minden asztaltól a 
városbírónak egy hízott ludat adjanak, karácsonykor egy font 
borsot, húsvétkor egy forintot és egy font borsot (Pilsen. 1461. 
256. szám). Itt vannak a pozsonyi Márton-ludak mesékkel 
körülövezett elődei. — 1468-ban a zsidók a királyi várban 
egy hím és egy nőstény oroszlánt tartoztak ellátni (267). — 
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Péter Work menyegzőjénél zsidóbanda muzsikált (1580. év, 
1331. sz.). 

Magyarország ritkán említtetik. IV. Károly cseh király 
megengedi a brünnieknek, hogy a Lajos magyar királynak az 
ő nevében fizetett összegek fejében a zsidók adóját a megfelelő 
ideig megtartsák (1348. év, 99. sz.). — László magyar-cseh 
király köszönettel veszi tudomásul a boroszlói városi tanács 
rendszabályait az ostyasértő zsidók ellen stb. (1453. — 243. sz.). 
— A prágai zsidók részt vesznek azon ünnepségekben, melyek 
Prágában Ulászló magyar királylyá történt koronázása alkal-
mából rendeztek (1490 szept. 30. — 248. 8z.). Dr. Ábrahám 
Briegben (Szilézia), a liegnitzi és a tescheni herczegek udvari 
orvosa, 1568-ban a legkeresettebb orvos volt Briegtől Krakóig 
és Magyarországig (1281. szám, 1008. lap). — Schettinger 
Máté, ki Magyarországon 18 évig mint őrmester katonásko-
dott a törökök ellen, arra kéri a császárt, hogy parancsolja 
meg a prágai zsidóknak, hogy közülök minden egyes heten-
kint fizessen neki, amíg él (1614. — 1069. sz.). 

* 

Az új-testamentommal szórványosan régibb időben is 
foglalkoztak zsidók, de nagyobb számmal csak újabb időben. 
Nem belső szükségből, hanem külső kényszerből, mivelhogy a 
keresztény theológusok az újtestamentomot nemcsak a maguk 
körében helyezték a régi felé, hanem ezt a hitet különféle 
iratokban az egész világra, első sorban a zsidókra, reá akar-
ták oktrojálni. Egyik-másik zsidó tudós — félve-remegve — 
nézetet nyilvánított. Ezek azonban kevesen vannak, mert hát 
liberté, i'galité, fraternité á la Dreyfuss és a magyar köz-
mondás azt tartja, hogy betörik a fejed. Teljes szabadsággal 
kutatható azonban az evangéliumok eredeti szövege és ezen 
a téren a zsidók, kik a héber és aram nyelvet behatóbban 
tanulmányozzák, veszély nélkül szolgálhatják a felekezetek 
fölött álló tudományt. Idevágó becses tanulmány folyóiratunk-
ban is napvilágot látott dr. Perls kitűnő munkatársunk 
tollából. A dolgok ilyen állása mellett az újtestamentomra 
vonatkozó isagogikai müvekről tudomást kell venni. A leg-
ismertebb Holzmann H. strassburgi tudós műve, kivel szem-
ben Zahn a konzervatív álláspontot védi. Weise és Oodet 
(németül most jelenik meg) szintén terjedelmes bevezetéseket 
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irtak. Házi szükségletre talán legalkalmasabb Jülicher Ad. a 
*Grundriss d. theol. Wissenschaften* cz. gyűjteményben az 
imént 5. és 6. kiadásban közrebocsátott müve: *Einleitung 
in das Neue Testament* (Tübingen, 1906). Spinoza a *tra-
ctatus theologico-politicus«-ban azt követelte, hogy a bibliát 
történelmilég kell megérteni és Jülicher szerint (8. lap) Gro-
tiussal egyetemben megtörték e téren a dogmát J. az új-
testamentomi iratok tárgyalását a Pál leveleivel (nem az 
evangéliumokkal) kezdi. Az evangéliumokra csak az apóka־ 
lypsis után a 254. lapon, tehát a könyvnek majdnem közepén 
kerül a sor, pedig az általános rész J.־nél a bevezetés utolsó 
helyén áll. A kritika itt is derekasan működik, de vannak 
történelmi adatai is. A fentérintett szempontból érdekes 
Papias (mh. 165 körül) értesítése egy presbyter nevében: 
*Máté a mondásokat héber nyelven jegyezte fel és mindenki 
úgy fordította le, ahogy tudta* (Eusebius h. e. III. 39, 16. 
Jülicher 259). A kritika azért kritika, hogy kritizáljon, pedig 
ez az adat a történelmi hűség jellegét viseli magán, mert a 
héber biblia aram fordítói egészen így jártak el mindaddig, 
amíg a targum megállapodott. Talán még azután is azok. 
kik fordítani tudtak. J. szerint a józan észszel össze nem 
férhető az a feltevés, hogy Máté héberül írt volna, de bizo-
nyítékai nem oly velősek, mint eme nyilatkozata. Jelesül arra 
támaszkodik, hogy M. ótestamentomi idézetei jórészt a LXX-
vei egyeznek. De hát a görög fordító használhatta a LXX׳át 
a bibliai idézetek visszaadásánál. Főbizonyíték Máté 21, 16, 
hol Zs. 8, 3 így fordíttatik: *Gyermekek és csecsemők szájá-
ból szereztél dicséretet,« holott a héberben: *erősség* áll 
(J. 260. L). De hát a L X X is az על szót találta szövegében és 
mégis dicséretnek vette. Es nem szopta az ujjából, hanem 
v 29, 1. verséből vette, hol כבוד ועז csakugyan dicséretet 
jelent. Amit a L X X tett előd nélkül, miért ne tehette 
volna azt a Mátéfordító előd (a LXX) után? J. Papias, 
Irenáus és Jeromos egybehangzó tanúságai daczára — más 
nincs — a Máté eredetijét nem tartja hébernek. Fenomenális 
kritikus. De nem radikális, hisz vannak, kik Proto-Deutero-
és Trito-Mattháust teremtenek, egészen a Trito-Jesaia min-
tájára vagy megfordítva. Márkus evangéliumáról szintén 
Papias beszél először. Azt mondja, hogy Mk. Póter *tolmácsa* 
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volt. J. ezen megütközik és azt mondja, hogy Mk. tudhatott 
ugyan aramul és héberül, de furcsa, hogy Péter tolmács 
útján misszionált volna: »Um 80 weniger freilich können wir 
uns mit der naiven Vorstellung von dem trotz Unkenntnis 
der griechischen Sprache unter Hellenen Missionsarbeit trei-
benden Petrus befreunden; einen >D01metscher« hat sich 
Petrus nie gehalten* (275. lap). Ez nem helyes. Először 
cseppet sem naiv feltevés, hogy Péter a hellének közt nem 
téríthetett, ha nem tudott görögül. Ha a szentföldi szent 
férfiú — mint. ilyet fogadták — szent nyelven beszélt, még 
hatásosabb volt, mintha görögül beszélt volna. Azt pedig, 
hogy mit mondott, a magával hozott tolmács megérttette. De 
egyébkép is az írástudők szintén tartottak maguknak tolmá־ 
csot, nem azért, mert nem tudták a nép nyelvét, hanem hogy 
ne érintkezzenek közvetlenül a néppel. Talán ilyen >tolmács* 
volt Márkus Péternél? — *Die modern jüdischen Versuche, 
die Jesusreden der Syn., nur weil man Parallelen dazu, ein 
paarmal auffallend áhnliche, in Mischna und Talmud auf-
zustöbern vermochte, als parteiisch ausgewáhlte *Lichtstrahlen< 
aus der viel reichern Rabbinerweisheit zu behandeln, 8ind 
gerade 80 als Erzeugnis starkster Voreingenommenheit abzu-
weisen, wie die These einer rabiat gewordenen Eritik, jene 
Beden stellten eigentlich nur den Niederschlag von Idealen 
und Stimmungen der ersten drei christlichen Generationen 
dar, der synoptische Jesus sei die Personification der Beligien 
der Christensektec (328). — De már is túlléptük azt a határt, 
melyet ezekben az ismertetésekben szem előtt kell tartanunk. 
Ugyanezért csupán az általános részről teszünk még egy álta-
lános megjegyzést. Az U. T. szövegtörténetét I. az íróanyag 
leirásával vezeti be. Az *Althebráisches Buchwesen«-ről ter-
mé8zetesen nem vesz tudomást, pedig az U. T. irói csekély 
kivétellel palesztinai zsidók voltak. Természetes e szerint az 
is, hogy a közönséges íróanyagnak a papyrust tartja (519. 
kövv.). Rövidség okáért utalunk czikkünkre a Berliner-Pest-
schriftben (41. köw.), hol az újtestamentomi iratok ősalak-
járói beszéltünk. 

* 

Raffay 8pozsonyi ev. theol. tanár, szép kiállítású kötetben 
bocsátotta közre az *Újszövetségi Apokrifusok«-at (Pozsony, 
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1905), összesen 17-et. Az őskereszténység nemcsak közel állt 
a zsidósághoz, hanem nagyrészt maga is zsidó volt és egész 
kétségtelen, hogy ennek iratai, a később kiküszöbölt és aka-
nonikussá nyilvánítottak is, a zsidóság története szempontjából is 
tanulmányozandók volnának. Különösen az úgynevezett *héberek 
evangeliuma*, melyet csak Jeromos fordított le görögre és 
latinra (IV• század végén) és amely főkép az ő idézeteiből 
ismeretes. Raffay szerint: >Ez az evangélium aram nyelven, 
héber betűkkel volt írva. Ezt bizonyítják nemcsak az egykorú 
szemtanuk, hanem az olvasóközönség is, mert az ebioniták 
vagy nazarénusok az aram nyélvet beszélték* (10 lap). R. döntő 
bizonyítékot hoz Jeromosból 11. lap, 3. idézet: *kaid, illetőleg 
szir nyelven, de héber betűkkel van írva«. Mindamellett kér-
déses, hogy nem létezett-e ősi időben héber nyelvű evangelium ? 
Ez azért valószínű, mert a héber volt a szent nyelv és mert 
az írástudók ezen a nyelven beszéltek egymással. A Jeromos 
által idézett eredeti szavak mahar (Máté 6, 10-hez) és Osanna 
barrama. (Ad Damas. 20) lehetnek héber szavak is, sőt barrama 
inkább héber. A talmud csak egy evangéliumot ismer (Jew-
Encyclopedia V sub Gilyonim). Raffay a 17. lapon idézi Jeromos 
észrevételét Máté 27,16-ra, mely szerint a héber evang. Barabbas 
nevet a *mester fiának* magyarázza és megjegyzi, hogy *az 
aram nyelvben, amely szerint a név alkotva van, a bar abba 
annyi, mint az atya fia 8 ha a mester fia akarna lenni, akkor 
így kellene állania bar rabban. Ez a • forma hiány azonban nem 
lényeges, mert e név mindenkép azt jelenti: az atyának, a 
mesternek, vagyis a papnak a fia«. Ez az erőlködés teljesen 
felesleges, mert Abba (אבא) nemcsak az atyát, hanem a mes-
tert is jelenti. Több régi írástudó czíme Abba, pl. Abba Saul. 
Sőt ez a czím régibb, mint a rabbi czím. Ennyit csak röviden. 
Epiphanius beszél az ebionitákról és egyebek közt ezt mondja: 
*Vannak azonban, akik megint azt beszélik, hogy a görögből 
héberre fordított János evangeliomát őrzik a zsidók kincstá-
rában, a tiberiásiról beszélek és az apokrifák közé rejtették, 
amint ezt nekem némely zsidókeresztyén apróra elbeszélte. Nem-
csak, hanem hogy az Apostolok cselekedeteinek a görögből 
héberre fordított könyve is ugyanugy hever a kincstárban, 
amint azt elbeszélték nekem azok, akik annak olvasása révén 
sl Krisztusban hívőkké lettek < (Raffaynál 24. lap). Azt hiszem, 

Magyar-Zsidó Szemle. 1907. II. Főzet. 13 
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hogy a >kincstár« itt a héber »geniza« aequivalense. E szerint 
Epiphan. azt mondja, hogy a zsidók, még pedig a tiberiási 
főiskola, rejtve őrzi a keresztény iratokat. Ebből látjuk, hogy 
a גנז szó egyszerű értelmében veendő: elrejtették a könyvet 
Aboth Náthán I. (ed. Schechter 1. verzió, 2. lap) ez áll: בראשונה 
 Ez világosan mutatja, hogy a •היו אוגדים משלי ושיר השייים ננודס
kiküszöbölt könyvet valósággal elrejtették és nem adták elő. 
Az oxyrynchosi logia közt található a következő: >Valaki csak 
e szavakat hallgatja, nem kóstol halált* (8. mondás, 33. lapon). 
Ez emlékeztet a midras mondására, hogy Illés próféta sohasem 
kóstolta meg a halál izét (לא טעם מעש מיתה). Péter evangelioma 
szerint Jézus a kereszten így kiáltott fel: »Erőm, erőm, el-
hagytál*! (9. vers) R. azt hiszi, hogy >az én erőm kifejezés 
kétségtelenül gnostikus jellemű* (42. lap). Yalóbbszinű, hogy 
 (Zs. 22,2. Raffaynál 12 helyet szintén 2 olvasandó) אלי אלי למה עזבתני
fordítása; az אלי szót erőnek vette az evangelium írója, amint-
hogy ezt is jelentheti. E szerint nem más, mint az >elói, elói. 
lama sebaktani* (Máté 27, 46 és Márk. 15, 34). 

E pár megjegyzéssel csupán azt akarjuk jelezni, hogy 
az őskeresztény irodalom is szolgáltat adalékokat a zsidó iro-
dalom megértéséhez és viszont. Raffay szolgálatot tett a magyar 
irodalomnak, midőn ezeket az apokrifákat, melyek eddig ma-
gyárul nem voltak meg, lefordította. Nem világos előttünk, 
hogy mily szempontok szerint válogatta ki az anyagot. Hennecke 
»Neutestamentliche Apokryphen* (Tübingen—Leipzig, 1904) 
sokkal többet ad. Ugyanaz kiadott egy kézikönyvet is az új 
test. apokrifákról, melyekről különben nagy irodalom létezik. 

* 

»Szirach bölcsesége* az utóbbi években nagyon népszerű 
lett a tudósok között, mert egy évezred után ismét előkerültek 
az eredeti héber szöveg jelentékeny töredékei. Miután a zsidó 
tudósok a héber szövegtöredékeket kiadták és, magyarázták és 
Levi (Páris) külön összefoglaló kommentárt is közrebocsátott, 
megkezdődött a protestáns és katholikus theológusok munkája 
Peters és Strack már az egészet kiadták (az előbbi vastag 
könyvet tett közzé) és mások sokféle észrevételekkel, úgy-
nevezett kutatásokkal, lepték el a folyóiratokat. A legújabb 
mű, amely a könyvpiaczon megjelent, két munkából áll és 
szerzője már a fragmentumok napfényre kerülése idején bon-
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togatta szárnyait, azért mégis bevárta az előmunkálatokat. 
A munkák czímei a következők: Die Weisheit des Jesus 
Sirach. Hebráisch und deutsch herausgegeben és Die Weis-
heit des Jesus Sirach erklárt von R. Smend (Berlin 1906), 
Az elsőnek héber czíme is van. A 22 lapos bevezetésben 
S. leírja a kéziratokat (4 töredék), melyek a kairói genizából 
erednek és a XII. századnál nem fiatalabbak. Az egész könyv-
nek kétharmad része van meg héberül. Hogy ez az eredeti 
és nem későbbi fordítás a görög vagy syr szövegből, egészen 
biztos. S. a szöveget kritikai apparátussal és héber glossa-
riummal (63—81) látta el. A nagyobb művet, a kommentárt 

eddig csak lapozgattuk. 
* 

« 

Az »Aus Natúr und Geisteswelt« tudományos gyüjte-
mény 100. kötete Paulsen S. műve: »Das deutsche Bildungs-
wesen in seiner geschichtlichen Entwickelung* (Leipzig-Berlin, 
1906). Kiváló dolgozat, de e helyen nem ezért említjük, sem 
azért, mert talán a zsidók művelődéséről beszélt volna. Ezt 
nem tette, pedig helyén lett volna, mert a német zsidók 
művelődési törekvései általános német szempontból is jelentő-
séggel bírnak, minthogy a német birodalom határain túl is 
hatottak és a német kulturának sok hívet szereztek, a zsidóknak 
pedig sok ellenséget, mivelhogy »germanizáltak«. De hát már 
megszoktuk, hogy a zsidókról a »tudomány* is csak akkor 
vesz tudomást, ha a zsidók ellen káromkodhatik és így e 
népszerű iratnál nem rekriminálunk. 

A bevezetés a régi korról beszél és már e rövid elő-
adásból is látjuk, hogy a zsidó tanítási módszer valaha álta-
lánosan divatos volt. Minden tanítás történt: durch Vorsagen 
und Auswendiglernen, Abhören und Erkláren (8). Három 
fok volt a tanításban: Elementarstufe, Mittelstufe und 
abschliessende Oberstufe (10). Mindez a talmud koráról is 
mondható. A magasabb tanításnak két formája volt: commen-
tatio és summa (15). A talmudtanítás a megfelelő korban 
(X—XII. század) szintén a ס־וש és הלכה formákban történt. 
Az elsőnek klasszikus képviselője Rasi, a másiknak Alfaszi. 
A tanulás semmiféle életpályát nem biztosított (16). A talmud-
tanulók még mai napig itt tartanak és ezzel kapcsolatban 
utalhatunk a 17. lapon ismertetett *wandernde Studenten-

18* 
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proletariat«-ra és idézhetjük a 21. lapról: >Die Industrie des 
Hauspaedagogentums blühte bei der Masse versorgungsbedürf-
tiger Halbgelehrter*. így volt a zsidóknál is a XYIIL századig 
bezárólag. A népiskolát csak a reformáczió tereíntette meg 
(46); a zsidó reformáczió hasonlót cselekedett. Idézzük még 
a következő két mondatot: Littera sordescit, logica sola 
piacet (22) és »auf die Sache, den Gedanken alléin kommt9s 
an, die Form ist nichts« (23). Egészen így volt és részben 
van még a zsidóknál is. 

* 

Heidelbergben sok papyrus van, melyek >Veröffent-
lichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung* czím alatt 
fognak közrebocsájtatni. Az első kötet már kikerült a sajtó 
alól: Deissmann A.f Die Septuaginta-Papyri und andere 
altchristliche Texte der Heidelberger Papyrus-Samndung 
(Heidelberg 1905). D. összesen 60 papyrus darabot dolgozott fel, 
melyeket faksimileben is bemutat. Ezek közül 56 egy Septu-
aginta kódex (talán a VII. századból), amely Zakariás 4 — 
Malakiás 4 szövegét tartalmazza. A szükséges tudnivalók közlése 
után D. a szöveget adja és egyes helyekhez megjegyzéseket füz. 
Találóan nevezi *egyptomi falusi bibliának*, melyen érdekes 
megfigyeléseket tett a LXX reczenzióra vonatkozólag. Zsidó 
szempontból különösen érdekes a Zakariás 12, 10b görög át-
ültetéseit tárgyaló részlet (67—70), melyben a maszoretikus 
és a LXX szövegén állítólag zsidók által eszközölt változásról 
van szó. A 2. töredék tartalma Ex. 15 és talán 1. Sámuel 2. 
fejezete és D. helyesen azt sejti, hogy eredetileg amulett volt, 
még pedig terméketlenség ellen (76.). E mellett szólana a per-
gament is és talán nehéz szülés alkalmából adták. A 3. töredék 
Márk. evangéliumából, a 4. az Apóst, cselekedetéből való. 

Felette becses az 5., amely egy onomasticon sacrum. D. 
valószínűnek tartja, hogy e szent nevekkel és görög fordítá-
saikkal teleírt lap eredetileg szintén amulett volt (86)״J Összesen 
28 név van rajta (és egy újtestamentomi mondat), melyek 
közül 4 olvashatatlan, 2 pedig nem érthető. Az utolsó (6. szám) 
keresztény magánlevél, melynek írója a czímzettet arra kéri, hogy 
érette imádkozzék és egyúttal olajat küld neki ajándékba. Rész-
letes ismertetést adtunk Monatschrift L. 754—758. 

* 
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Cim Albert párisi könyvtárnok »Le livre* cz. kétkötetes 
munkája (Páris, 1905) a nagy közönséget tartja ugyan szem 
előtt, mint a legtöbb franczia könyv, de azért az erről az 
érdekes tárgyról létező gazdag franczia irodalom teljes ismereté-
vei, részben, sajnos, az ollóval készült. A bő anyagot kiváló 
ügyességgel a következő három szakaszban csoportosítja: 
1. A könyv és az olvasás szeretete a legrégibb időktől a jelen 
korig. 2. Különösen kegyelt és mellőzött írók. 3. Különfélék 
a bibliográfia és irodalom köréből. Minden szakasz több feje-
zetre oszlik, melyek közül több a zsidó irodalom barátai 
érdeklődésére is igényt tarthat. 

A tekercsekről szólván azt mondja, hogy pl. Thukydides 
vagy Homeros sokkal terjedelmesebbek, semhogy valaha egy 
tekercsbe lettek volna egyesítve, mert hosszúsága 80 méterre 
terjedt volna ki, holott a reánk maradt leghosszabb egyptomi 
papyrus csupán 45 méter hosszú. Egy alexandriai könyvtárnok 
és költő már 260-ban ante azt mondta: péya (iiftMov, fiiya 
xaxóv (51. lap). Ezzel szemben utalandó arra a körülményre, 
hogy a régiek nem ritkán apró írást használtak és ilyen 
esetben pl. az egész biblia ráfért sokkal rövidebb tekercsre 
 .C. szerint (60), a pergament az Y .(héber könyv 64—68־0)
században ante jelenik meg először A jegyzetben utal 
egy 1904-ben megjelent értekezésre az ókor íróanyagairól 
(Revue scientifique 1904, 256), mely szerint már a XY. 
században is ismerték. Az »0־héber könyv* 10. és köv. 
lapjaiból látható, hogy a keleti felette régi íróanyag az állat-
bőr volt. Az is helytelen, hogy az állatbőr íróanyaggá való 
elterjedése összefüggne azon előnyével, hogy ellentétben a 
papyrussal, mindkét oldalára lehet írni (61). Hiszen a zsidók 
csak egy oldalra írtak és mégis csak állatbőrt használtak. 
A fatáblák — C. szerint (62) — a *Királyok könyvének 
szerkesztése ideje óta ismeretesek voltak*. 0. auktora (az egész 
idézet) ez állításnál kétségtelenül 2. Kir. 21, 13-ra gondolt, 
melyet a Yulgata így fordít: >Delebo Jerusalem sicut deleri 
solent tabulae; et delens vertam, et ducam crebrius stylum 
super faciem ejus*. Ez mindenesetre elmés fordítás, de nem 
hiszszük, hogy igaz volna. Úgy látjuk, hogy a megma-
radt zsidó hagyományban צלחת tálnak és nem írótáblának 
vétetik. 
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Az írótőr fegyvernek is használtatott: a stylus stylet is 
volt. Caesar védekezvén, Cassius karját graphio trajecit. Cali-
gula rendeletére egy senatort a stylusokkal öltek meg (68), 
Ezek után világosabbá válik előttünk a talmud azon elbeszé-

• 

lése, hogy az iskolás gyerekek azt mondták: »Ha ellenségeink 
ránk támadnak, ezekkel az írónokkal támadunk ellenük és kiszúr-
juk szemeiket* (j. Taanit 69a 16). A >kiszúrjuk a szemeiket* 
talán az eredeti mondás kibővítése, mert az írótőr nemcsak a 
szemkiszúrásra volt alkalmas. 

Sok mindenféléről lehetne még szólani, de hát az író-
szereken kívüli párhuzamok talán még frappánsabbak. Plu-
tarchos azt beszéli, hogy Nagy Sándor igen szerette Ari-
stotelest, az ő öreg mesterét, nem kevésbbé, mint az atyját, 
mert atyjának csak az életet, tanítójának pedig a szép életet 
köszöni.* (Cim 5. lap). Ez zsidó formában így hangzik: 
Atyád és tanítód, tanítód előbbre való, mert atyádnak csak 
ezen világot, tanítódnak pedig a jövendő világot köszönöd* 
Könyvek kölcsönadása a zsidóknál jámbor cselekedet volt 
^Kethub. 50a; Ó-héber Könyv 78), a római világban szintén• 
Lucullus kölcsön adott könyveket és nyilvános könyvtárt 
tartott (Cim 9). A czézárok könyvgyűjtők voltak, pl. Ves-
pasianus is, kik a meghódított keleti tartományokból a köny-
veket Rómába szállították. A könyv becsült zsákmány volt (9). 
Talán e czélból vitette Titus Rómába a jeruzsálemi szentély 
szent könyvét. 

A zsidók helyzete a középkor legtöbb századában bizony-
talan volt, szegények is voltak és sürün voltak kénytelenek 
városról városra, országról országra vándorolni. A »könyv népe* 
ezen körülmények folytán nagy és állandó könyvtárakat nem 
hozhatott létre, mint a keresztény népek hatalmas uralkodói 
és gazdag egyházfejedelmei. De azért a középkorban is akadtak 
egyesek, pl. Juda ibn Tibbon, kiknek nagybecsű könyvtáruk 
volt. Ezeknek a története is feldolgozásra vár még. Igazi 
könyvtárak azonban csak a renaissance korában keletkeztek. 
A drága héber könyvek — konfiskálás vagy ajándék (!) útján — 
a fejedelmi könyvtárakba vándoroltak, mert ekkor már a héber 
nyelv is a klasszikusok közé emeltetett. Mátyás király világ-
híríi könyvtárában görög és héber könyvek voltak (Cim 116). 
Száz évvel azelőtt V. Károly franczia király (1337—1380) 
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973 kötetre rugó könyvtárt gyűjtött, de ezek többnyire az 
astrologia, geomantia és chiromantia körébe tartoztak (104). 

A 225—308. lapokon fel van sorolva, hogy kik milyen 
könyvet kedveltek leginkább, először a személyek időrendjében 
és azután a kedvelt könyvek abéczé sorrendjében. A bibliát 
vagy egyes könyveit csupán tízen tették első helyre, meglepe-
tésünkre közöttük találjuk Diderot is (263), míg pl. Miltonnál 
vagy Qrotiusnál ezt természetesnek találjuk. Az előbbi minden 
reggel a héber eredetibefn olvasott egy-egy fejezetet La Fontaine 
Baruch tisztelője volt. Cicerónak 19 elsőrendű tisztelője akadt, 
közöttük van nemcsak Leibnitz és Kant, hanem Silvestre de 
Sacy, a világhírű orientalista is. 

Ha zsidókról állítanának fel ilyen listát, első helyen 
kétségtelenül a talmud állana, minthogy nálunk a kiváló 
férfiak rabbik voltak. Kérdés azonban, hogy ha a listából a 
hivatal- és hivatásszerű tudósokat kizárnák, nem állana-e a 
biblia vagy valamely bölcsész első helyen? Annyi bizonyos, 
hogy nem költői mű volna, mint a többi népeknél, mert mi 
a. nehezebb olvasmányok népe vagyunk. A kérdés néppsycho-
lőgiai szempontból külön tanulmányt érdemelne. 

Szent Gergely pápa Didier bécsi érseknek keserű szemre-
hányásokat tett, mert grammatikát taníttatott (82), szóval a 
»dikdek« apikorszesz, mint a zsidók ősidők óta mondják. 
A dominikánusok csak theolőgiai könyveket olvasnak (83), a 
többi »trefe-pószel«, mint a jesivákban mai napig hallható. 
E pár példával csak ki akartuk mutatni a legintimebb voná-
sokra is az általános szellemi összefüggést a zsidók és a 
keresztények között a legkülönbözőbb korokban. 

Felette érdekes a nagy könyvtárak statisztikája (90—95), 
melyből megtudjuk, hogy a legtöbb nyomtatott és kéziratos 
mű a párisi Bibliothéque Nationale-ban van együtt (3,000.000 
nyomtatvány, 100.000-nél több kézirat). Zsidó szempontból 
azonban az Olaszországra vonatkozó kimutatás a legérdekesebb. 
19 elsőrendű bibliothékának a hazája (Róma 6, Firenze 4, 
Milano 2, Palermo 2, Ferrara, Nápoly, Padua, Torino, 
Velencze 1—1) és kéziratokban mindenesetre a leggazdagabb. 
Ebből érthető, hogy a legtöbb héber kézirat és nyomtatvány 
olasz földrőf ered, mert itt volt a legmagasabb kultura és 
ugyanezért itt virágzott a könyvkereskedés, pedig itt lakott 
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a legkevesebb zsidó. Kétségtelen, hogy a pápai talmudtilalom 
(1553) és a czenzura szigorú kezelése ezt az ipart és keres-
kedést érzékenyen sújtotta, úgy hogy a XV11. században a 
szabad Amsterdamba költözködött át. 

Számtalan könyv létezvén, rég felvetették azt a kérdést, 
hogy melyik az a 20 könyv, melyeket mindenki szerezzen be? 

A francziák természetesen leginkább franczia könyvekért 
rajonganak, de azért a nyilatkozók első helyre a bibliát teszik. 
Homeros és Shakespeare természetesen szintén nem hiányzanak. 
Carlyle első olvasmányul a történelmi műveket ajánlja (II, 131). 
A nagy szellemek sokat olvastak (135 s köv.), sőt ajánlatos 
ugyanazokat a műveket többször olvasni. Bulwer-Lytton híres 
angol regényíró azt ajánlja, hogy minden testi-lelki betegséget 
a könyvolvasással gyógyítsák, szerzőnk pedig a VII. fejezetnek 
a >Thérapeutique bibliographique* czímet adja. Már majdnem 
1700 év előtt mondotta Józsua ben Levi, a híres agadista: 
»Kinek feje fáj, foglalkozzék a tórával, kinek torka fáj, fog-
lalkozzék a tórával, kinek belei fájnak, foglalkozzék a tórával, 
kinek csontjai fájnak, foglalkozzék a tórával, kinek egész teste 
fáj, foglalkozzék a tórával* (Erubin 54a). Minden ajánlásra 
bibliai helyet idéz, melyek közt a legtalálóbb: *egész testének 
gyógyulás* (Példabeszédek 4,22). Jehuda bar Chijja azt mondja: 
Jer és lásd, az Isten nem olyan, mint az ember. Az ember 
ad gyógyszert a másiknak, ennek (a testrésznek) használ, 
a másiknak árt, de az Isten nem ilyen: a tórát adta Izráelnek, 
egész testének éltető gyógyszer. (A סם tulajdonképen porokat 
jelent. Az egyptomi medica ezeket rendelte és a zsidók tőlük 
vették át. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a jelen-
kori orvostudomány közvetett úton szintén az egyptomiaktól 
kapta.) A talmudisták ajánlása érdekes példa arra, hogy semmit 
som lehet mondani, amit már egyszer ne mondtak volna. 

A hírlapokról külön fejezet szól. A hirlap a könyv 
konkurrense és Gautier szavával megölője (196). Hanotaux 
ugyanezen nézeten van. A zsidó könyvet a felekezeti sajtó 
nem ölte meg, mert nem volt mit megölni. Tény azonban, 
hogy a zsidó irodalom fejlődése elé gátat vetett, mert az 
ébredező érdeklődést lefoglalta és nem ritkán avatatlanság 
által félrevezette. Minthogy örökké anyagra éhei, az írókat 
vásári munkára készteti, egyaránt rontva az írót is, a közön-
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séget is. De hát a halnak is van szálkája, csak az a kár, 
hogy a szellemi fogyasztó nem érzi. 

Cim müve utolsó részében felsorolja azokat, kik a köny-
veket pusztították. A lista, fájdalom, nagyon hosszú, és még 
fájdalmasabb, hogy a pusztításokat főkép a vallásos vak-
buzgóság vezérelte. . A szent háborúkat a legprofánabb fegy-
verekkel vívják meg. Sok bibliophob a czímlapokra, a kolo-
phonra és egyéb külsőségekre vadászik és barbár módra meg-
csonkítja a könyveket (276). Hogy a héber irodalomnak 
voltak-e ilyen kalózai, nem tudjuk. Tény, hogy számtalan 
könyvnél hiányzik a czímlap, de valószínűbb, hogy ezeket a 
könyvtolvajok tépték ki a czélból, hogy a tulajdonos nevét 
eltüntessék. Ugyanezért az óvatos könyvtárak könyveik belse-
jére is ráütik bélyegeiket. A sajtosok garázdálkodásait a városok 
hygienikus rendeletei szüntették meg. A legveszedelmesebb könyv-
ellenség manapság a rossz papiros és a gyenge nyomdafesték: 
száz év múlva a könyvek túlnyomó része magától fog elpusz-
tulni. Mint minden modern dolog, úgy a nyomás is >unszolid«. 

Ez alkalomból felemlítjük azt, hogy a legújabb könyv-
tártan azt az elvet vallja, hogy közönséges könyvek magá-
nosoknak nem adandók kölcsön, hanem mindenki által beszer-
zendők. Ez az olvasó érdeke is, mert a saját könyvét inkább 
és alaposabban olvassa, és az irodalom érdeke is, mert az 
embereket a könyvvásárlásra szoktatja. Erre az elvre nálunk 
még nagy jövő vár, mert még — nincsen múltja. 

A könyvgyűjtő számára készült, de minden könyvbarátot 
érdeklő tartalommal bír Slater J. H. műve: *Handbuch für 
Bücher8ammler und Bücherliebhaber* (68 illusztrácziőval, Jena 
1906). Szerzője, mint a könyv tartalma kétségtelené teszi, angol 
ember, aki itt-ott terjengős, de egyszersmind praktikus is. 
Néhány pont kivételével minden laikus megérti és kellemes 
olvasmányt talál benne. Az irodalom barátai a könyvet tech-
pikai oldaláról ismerik meg, mire mohóságukban alig gondol-
nak és egyúttal megtanulnak több gyakorlati értékű szabályt. 

Saját külön szempontunkból a mű lapszámait követve 
néhány észrevételt teszünk. »A signaturákat még régi héber 
kéziratokban is találjuk* (23). Miért »még« ? kérdezzük a 
talmuddal, hisz a héber irodalom a legrégibbek közé tartozik 
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és minden korban virágzott• — Az íróanyagról azt mondja, 
hogy a XII.—XV. századokban fiatal borjú, kecske- vagy halva-
született báránybőrből a legnagyobb gonddal készített perga-
mentre írták a könyveket, melyeknek óriási többsége zsoltár, 
biblia vagy Livre d'heures. >Papirost a könyvnyomás előtt 
ilyen könyvekhez nem igen használtak* (47). A zsidó irodalom 
története azt mutatja, hogy a papiros az említett századokban 
is használtatott, még pedig sűrűbben, mint a drága pergament. 
Ez a jelenség amellett bizonyít, hogy a zsidóknál könyvek a 
szegényebbek közt is el voltak terjedve, mig a keresztényeknél 
ezek íőkép luxusczikkek voltak. Az is lehetséges, hogy a papiros-
példányok inkább tönkrementek. 

A régi kéziratokban czímlapok nincsenek (47). A bibliai 
kéziratoknak nincsenek czimeik (49). Ez teljesen összevág a 
régi zsidó szokással, melynek a zsinagógai tórapéldány még 
most is élő tanuja. Az első nyomtatványok a kéziratok után-
zatai voltak és czímlappal nem bírtak. Arnold ther Hoernen 
Kölnben hozta be ezt az újítást 1470-ben. A lapszámozás 
eleinte egészen hiányzott, később csak a levelek (nem az oldalak) 
számoztattak (100), még pedig 1470-ben (206). A talmudpél-
dány okban mai napig csak a leveleket számlálják és azért 
kezdik a 2. számmal, mert elsőnek a czímlapot veszik, habár 
a czímlapot külön nyomják és nem az első ív első lapjára, 
mint eredetileg szokásos volt. Érdekes az is, hogy a keresz-
tény kéziratos bibliapéldányok végén az egyes iratok héber 
nevei soroltatnak fel latin magyarázattal ellátva. A még létező 
kéziratok statisztikájából ideigtatjuk a következő számokat: 
British Museum 52,000; Bibliothéque Nationale 80,000; Biblio-
theca Yaticana 25,600; Bodlejana 31,000 (Madan adatai 
1893-ban). A kiadás rendesen csekély volt: 300 példány (82). 
A héber könyvek rendesen szintén ilyen mennyiségben nyomat-
tak, ami — a zsidók számát tekintve — szép jele a könyv-
szeretetnek. 

A nyomtatást a németek nemcsak föltalálták, hanem ter-
jesztették is. Guttenberg művészetét először Johann von Speier 
vezette be Yelenczébe 1469-ben (az augsburgi Hatdolt szintén 
híres velenczei nyomdász, 130. lap), később mások Hollandiába, 
Belgiumba, Rómába, Párisba, Angliába és máshová. Helyesen 
nevezték tehát a könyvnyomtatást német művészetnek (95 kö•.)• 
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Ezen tényekből megértjük, hogy a héber könyvnyomást szintén 
német zsidók vezették be Olaszországba, a Soncinók, kik ezt a 
nevet az első nyomtatási helytől (Soncino) kapták. 

A >héber typusok«־ról szerzőnk hamisan azt állítja, hogy 
először 1482-ben alkalmaztattak Soncinóban és öt évvel később 
Nápolyban (206), holott a Tur már 1470-ben lett kinyomatva. 
Figyelemre méltó e tekintetben az a tény, hogy az illusztrácziói-
ról ,híres következő műben: >(C01umna, Franc., O. S. Dom.) 
Hypnerotomachia Poliphili ubi humana omnia non nisi som-
nium esse ostenditur. Ed. Leonardus Crassus Veron. Venetiis 
in aed. Aldi Manutii 1499< héber szavak is előfordulnak az 
olasz szövegben. A mű sajna nagyon ritka, az Aldinák külön-
ben is igen keresettek (106). Ugyancsak Aldus volt az, aki 
a pontosvesszőt bevezette, előtte csupán a pont és kettőspont 
használtatott (120). fiz is érdekes. A héber bibliákba szintén 
csak a pont és kettőspont hatolt be az idők folyamán. Az 
utóbbit mint סוף פסיק-ot ismerjük, de valószínű, hogy a שניקר 
 .alatt az egy pontból álló jel is értendő (Szóferim) ראשי פסוקיו

A British Museumban vannak könyvek, melyek pálma-
és más falevelekre vannak írva, sőt osztrigahéjakra is. Nem régen 
ugyanott ilyen könyvekből kiállítást rendeztek (198). A kiál-
lítók és látogatók közül hányan ismerték a tószifta következő 
helyét: >Ha a válólevelet írták megaludt vérrel, megaludt 
tejjel, olajfa-, sz. Jánosfa- vagy töklevelekre..., de ha hagyma-
vagy zöldséglevelekre írták..., ha a szarvas szarvára írták..., 
ha a tehén szarvára írták..., a rabszolga kezére stb.« (Gittin 

/ 

2, 3—5. Bővebben Ohéber könyv 14 köv.). Ha szerzőnk, kire 
a héber irodalom egyáltalában nem létezik, az említett művet 
látta volna, nem beszélne a nevezett kiállításról oly nagy 
csodálattal. 

Ismeretes, hogy a pápa rendeletére 1553. év zsidó újév napján 
Olaszország több városában elégették a talmudot (Leo Modena 
leveleiésírásai, magyar rész 147. köv). Ez a rendelet összefügg az 
Index prohibitorum librorum történetével. Ez az Index ugya,nis 
1549-ben látott napvilágot Yelenczében (200). Bizonyos, hogy 
a vele való foglalkozás vezette rá a Curiát arra, hogy a zsidók-
nak is vannak eretnek könyveik és a zsidók nem lehetnek 
szabadalmazott hitetlenek. — Végül még egy felette érdekes 
pontot emelünk ki. Flammarion, híres franczia csillagász, 
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birtokában van egy könyv, amely emberbőrbe van kötve. F. 
egy grófné bőrét megbámulta és ez a grófné saját bőrét vég-
rendeletileg reáhagyta, azon kikötéssel, hogy F. abba >Ciel et 
Terre* cz. munkáját beköttesse, amit meg is cselekedett. Szer-
zőnk megjegyzi, hogy emberbőrbe bekötött könyvek nem ritkák 
ugyan, de azért a könyvbarát legyen óvatos, >mert a kidolgozás 
után ember- és borjúbőr között a különbség felette csekély* (203). 

A kidolgozott emberbőrről a talmud is beszél; szamár-
takarókat is készítettek belőle (Nidda 55a), mint a hulla-
csontból kanalakat (misna Jadajim 4, 6). Hogy ez ne történ-
hessék a rabbik az emberbőrt is tisztátalannak nyilvánították. 

* 

MöTler W. 1899 óta a harmadik iratot teszi közzé a 
modern bibliakritika ellen. Az elsőnek a czíme ez volt: 
>Historisch-kritische Bedenken gegen die Gráf Wellhaa-
sen'sche Hypothese von einem früheren Anhánger* (Gütersloh, 
1899), a másodiké: »Die Entwicklung der alttestamentlichen 
Gottesidee in vorexilischer Zeit« (Greifswalder Beitráge zur 
Förd. chr. Theologie), az imént egy harmadik látott nap-
világot: »Die messianische Erwartung der vorexilischen Pro-
pheten zugleich ein Protest gegen moderne Textzersplitterung* 
(Gütersloh, 1906). Szerző a kritika fegyvereit forgatja és nem 
alaptalanul azt állítja, hogy a modern kritikusok minden igaz 
vagy vélt nehézséget az interpoláczió kényelmes féltevésével 
oldják meg. Például Amosz 9. fejezetének 7. versével kezdődő 
részlet 5—9 interpolálótól eredne. Es az ilyesmi 2700 év 
után Göttingában és más egyetemi városok kisebb-nagyobb 
>Studierstube«-iben kitalálható. Ilyen erős hittel a sinai ki-
nyilatkoztatást is bátran el lehet hinni és fölöslegessé válik 
minden kritika. A modern kritikusok azt állítják, hogy a 
bibliai könyvek ezen meg ezen helyén nincs helyes össze-
függés, tehát — ez a vers, félvers stb. — más szerzőtől ered. 
De hát a héber próféta gondolkozása toto coelo különbözött 
egy jól dotált és »tudományosan fegyelmezett* egyetemi theo-
lógiai professzor gondolkozásától. Nem értünk egyet Möllerrel 
a részletekben, de a lényegre nézve feltétlenül igaza van, 
midőn azt állítja, hogy az interpoláló is prófétai szellemű 
férfiú volt — prófétai szellemű részleteket interpolált — mire 
gondolt ez interpoláczióinál ? A nehézség nincs megoldva! 
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csupán áthárítva más íróra. Egyébkép már több ízben han-
goztattuk, hogy az írás és könyvszerzés története nem szol-
gáltat analógiát a könyvek oly külső-belső szétdarabolására, 
amilyent a > tudományos< kritika a bibliai iratokkal végez. 
Az a terrorizmus, melylyel ez a *modern iskola* dolgozik, 
nem fogja levegőben lógó feltevéseiket igazságokká kalapálni. 
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