
Könyvismertetés. 

Bibliai Történetek. Népiskolák számára . I r ta : Kaczián János. — A Keresztyén 
Anyaszentegyház Rövid Története. Evang. Népiskolák felsőbb osztályai szá-

m á r a . í r t a : Klaar Fülöp. — Budapest Kókai La jos kiadása. 1903. 

Örömmel kell üdvözölnünk minden újon megjelent vallástanitási 
kézikönyvet, mert folyton érezzük e téren a jobbnak hiányát. Mind-
amellett csodálnunk kell a kiadók bátorságát, hogy kiadnak új tan-
könyvet most, a mikor a vallástanítás egyetemes terve még ott 
késik az éji homályban s nem tudhatják, hogy milyen irányban tör-
ténik majd megállapodás s így a kiadott könyv talál-e majd az iij 
terv keretében alkalmazást ? De köszönetet is érdemelnek, mert talán 
így a megírt tankönyvek lesznek előmozdítói az irányelvek és mód-
szer megállapításának s a megfelelő utasítások szerkesztésének. A 
magunk tapasztalatán okulunk és nem kell a szomszédba mennünk 
vallástanítási elvekért és módszerért. Ugy látom, úgy is nehezünkre 
esik az idegen irodalomból és gyakorlatból kiásnunk az aranyat. 
Bizony nagy nálunk evangélikusoknál a szegénység! A nép-
iskola panaszkodik, hogy a vallástani kézikönyvek irálya, 
anyaga és módszere nem alkalmazkodik a népiskolás gyermek értelmi 
fokához, felfogási képességéhez. A középiskola meg kénytelen a nép-
iskola kézikönyveihez nyúlni, mert nincsenek neki való tankönyveink. 
Es e mellett egymásután jellennek meg a mindenhová alkalmas val-
lástani kézikönyvek ilyen büszke de üres dicsekedéssel czímükön : 
„a népiskolák, középiskolák, polgári fiú- és leányiskolák, tanítóképzők 
használatára." (Csodálom, hogy eddig még a theologiai akadémiákat 
is nem foglalta bele valamelyik szerény szerző ebbe a sorozatba.) 
Talán meg kellene már egyszer legalább abban állapodnunk, hogy 
ámbár az Isten igéje egy, de mégis külön-külön módon kell azt taní-
tanunk nemcsak a népiskolában, középiskolában, tanítóképzőben, ha-
nem még ezeknek az iskoláknak egyes osztályaiban is. Szörnyen 
elemi és általánosan elismert igazság ez, de ki tehet arról, hogy 
éppen a legegyszerűbb dolgok megcsinálásához kell sokszor a leg-
nagyobb művészet. A ki a tankönyvet használja, a ki tanít, az érzi 
leginkább, hogy milyen nehéz a gyermekkel a vallásnak fenséges 
igazságait megértetni és hogy milyen hálátlan munka a holt betűnek 
bemagoltatása. Kaczián János is tapasztalta és érzi ezt; azért tűzi ki 
előszavában czéljául azt „hogy a Biblia nehéz szövegét enyhítve, 



Könyvismer te tés . 1 5 3 

könnyebb alakban megirt könyvvel, a bibliatörténetek tanulását a 
növendékek részére kedveltebbé és könnyebbé tegye." Ezt a feladatot 
úgy törekedett megoldani, hogy részben a Biblia szövegét egyszerűbb 
és világosabb mondatokba fűzte, részben, hogy a szöveg közé rövid 
magyarázatokat toldott be. Az előbbi mód a helyesebb; a magya-
rázat a tanító dolga s kár az ilyen toldásokkal a szöveget fölös-
legesen bővíteni. A népiskolai bibliatörténeteknek a világosság mel-
lett egyik főkelléke a rövidség. A könyvében közlött anyag, 
a népiskolában előforduló összes bibliai történeteket magá-
ban foglalja és pedig az ó-szövetségieket történeti sorrend-
ben, az új-szövetségieket pedig a következő csoportosításban: 
Jézus gyermekkora, példázatai, csodatettei, szenvedése, halála, 
feltámadása és mennybemenete, végül a Szent Lélek kitölte-
tése, István vértanúsága és Pál megtérése. Az egyes osztályok 
vagy csoportok részére szükséges történetek kijelölésével nem foglal-
kozik. Pedig ezt jó lett volna megtenuie, és pedig nem csak úgy, 
hogy a történet czíme alá odajegyzi azon osztály vagy csoport szá-
mát, amelynek tananyagául az illető történetet szánta, hanem fő-
képen úgy, hogy az egyes történetek szövegét is alkalmazta volna 
terjedelem és előadásmódban az illető osztály vagy csoport felfogási 
képességéhez, szükségletéhez. így teljesen megfelelt volna kitűzött 
czéljának, hogy a bibliatörténetet minden fokon érthetővé és ked-
vessé tegye a növendékek előtt. Példa erre a német irodalomban 
Wangemann könyve. 

Lelkiismeretes és hitbuzgóságtól áthatott munka Klaar Fülöp 
Egyháztörténete, de a népiskolának túlságosan terjedelmes. Nem 
képzelhető, hogy ily bő anyagot a tantervjavaslatban ajánlott heti 
három félórában el lehessen végezni, s a mellett még perikopát ol-
vastatni, bibliaismertetést és kátét is tanítani. Ellenben ugyanezen 
tankönyvet igen jól lehetne használni a középiskolák III. osztá-
lyában. Alig kellene változtatni rajta, az irályát pedig a gymna-
sista sokkal könnyebben megértené, mint a népiskolás. Szemrontónak 
és nem sok hasznúnak találom a könyvben a kövérbetűs nyomást, 
amelylyel a szerző a fontosabb dolgokat ki akarja emelni. 

Holch Ottó. 

Szentírás. K i a d j a az ízr. M a g y a r I r o d a l m i Tá r su l a t . Ha rmad ik kö t e t : Az u to lsó 
p r ó f é t á k . Bpest . 1903. 

Az Izr. Magyar Irodalmi Társaságot 10 esztendő óta foglal-
koztatja az OT.-nak fordítása. Még a 90-es évek elején kiküldött 
egy „Szentírás-szerkesztő bizottság"-ot, melynek tagjai Bacher Vilmos, 
Bánóczi József és Krausz Sámuel és melynek feladata az írás egyes 
részeinek fordításáról és a fordításnak sajtó alá rendezéséről gondos-
kodni. A „Szentirás-szerkesztő bizottság" 1895 ben kezdette meg 
működését és 1898-ban közreadta az első (Thóra), 1900-ban a má-
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sodik (.Tosua—Királyok könyve), 1903 elején a harmadik (Jesajás—kis 
próféták) kötetet. A fordítás nyers anyagát „a magyar rabbikar több 
lelkes tagja" szolgáltatta, mit a „Szentirás-szerkesztő bizottság" 
külön e czélra felkért revisorokkal átnézetett és végül maga super-
revidiált. A maga eljárását a bizottság az első kötethez írt bevezetés-
ben következőképen ismerteti: „Szerkesztői munkánkban két főelv 
vezérelt: hűség és magyarosság. Ehhez képest egyfelől a szent szö-
vegnek legkisebb árnyéklatát és stílusbeli sajátosságát is tükröztetni 
igyekeztünk, másrészről meg azon iparkodtunk, hogy a mai magyar 
nyelvérzék benne sehol meg ne ütközzék s egyaránt óvakodtunk a 
neologismustól, valamint az arcliaismustól is." 

Az Izr. Magyar Irodalmi Társaságnak ezen vállalkozása minket 
elég közelről érdekel. Csak néhány esztendeje mult annak, hogy el-
készültünk Biblia-revisiónkkal s már is erősen meggyökeredzett az a 
meggyőződés, hogy a végzett munka semmiképen se kielégítő és 
hogy egy egészen új fordítás minél hamarább kívánatos. Ily ter-
vekkel foglalkozva csak tanulságunkra szolgálhat, ha különös figye-
lemmel kisérjük, hogy szomszédságunkban másoknak mennyit sikerült 
megvalósítani abból a czélból, amelyet mi elérni idáig nem tudtunk, de 
amelyet a jövőben elérni szeretnénk. Indokolt tehát, hogy intensiv 
érdeklődéssel fordulunk a munka felé. Bibliafordításról levén szó az 
egész kötetnek minden egyes versét külön kellene vizsgálat tárgyává 
tenni. Minthogy ez itt lehetetlen, egyelőre megelégszünk néhány ki-
választott részletnek a megbeszélésével. Jelen alkalommal Arnos 1. 2. 
és 7. fejezeténél kívánjuk a fordítást az eredetivel összehasonlítani. 
Arnos szövege elég jól van hagyományozva, gondolatai világosak és 
elég könnyedén átültethetők a magyar nyelvre. A fordítást Löwy 
Mór temesvári rabbi végezte, Kecskeméti Lipót nagyváradi rabbi 
revideálta és a fenti „Szentirás-szerkesztő bizottság" superrevidiálta. 

1. j A Ip2 nem barom-, hanem juhtenyésztő; 1. az arab 
naqad-ot ( = genus ovium deforme et brevipes, qüod in Bahrein, 
Arabiae provincia, frequens) és naqqäd-ot ( = ovium naqad appella-
tarum pastor. Ereytag Lex.), továbbá Kittel, Die Bücher der Könige 
1900. Benzinger, die Bücher der Könige 1899. II Kir. 3, 4-hez. — 
Az I. Μ. I T. ( = Izraelita Magyar Irodalmi Társulat) szentirás-
fordítói mindenütt következetesen a tulajdonneveket a masoretikus 
szöveg kiejtése szerint irják át. Tudományos szempontból ez nem 
correct eljárás 1. Bleek-Wellhausen, Einleitung in das AT 5 ρ. 572: 
Die hebräische Aussprache der Septuaginta, die sich aus den Eigen-
namen erschliessen lässt, steht selbständig neben der uns überlieferten, 
und obwohl im Ganzen nicht so treu und fein, repräsentirt sie doch 
in mancher Hinsicht eine ältere Stufe. Der aramäische Einfluss ist 
allerdings unverkennbar, namentlich bei den Ortsnamen, bei denen er 
auch sehr leicht sich erklärt. Dagegen in der Verdoppelung des 
Kesch, in den Diphthongen au und ai, in der vocalischen Aussprache 
des Schwa mobile, in der Unterscheidung eines zwiefachen Ain u. a. 
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ist das Ursprünglichere bewahrt. Ausserdem scheint in manchen 
Einzelfällen die Tradition der Septuaginta besser, ζ. B. Sennaherib 
statt Sanherib, Sadduk statt Sadok, Abdia statt Obadja. 

v. 2. IBíW-t uem adja vissza a puszta „mondta". Amellett 
lehetetlen a magyarban egy nyilatkozatot ilyenformán bevezetni : 
Mondta. A helyes fordítás: ő ugyanis ezt mondta v. így szólt. — 
Az eredetiben nem az áll, hogy „Czión felől", hanem Cionból. A 
„Czión felől" nem fejezi ki azt a gondolatot, hogy Jahve a Cionon 
lakik és onnan ordít, pedig ezt akarja az író mondani. — Régóta 
köztudomású, hogy ^ p Jahvéról használva nem = „hallatja 
hangját", hanem menydörög. (Jo. 2, n . Zs. 18,14 . 1 Sám. 12 1 8 ) . 
— A második stichost bevezető '-ot nem lehet egyszerűen mellőzni, 
mint a fordítók teszik, mert akkor v. a és b összefüggés és így ér-
telem nélkül kerül egymás mellé. Minthogy a második stichos az 
elsőben mondottak hatását írja le, ezért a 1 itt = erre, ennek kö-
vetkeztében. — A nem tanya, hanem legelő, rét. A fordító 
a helytelen kifejezés választásával elárulja, hogy nem érti a szöve-
get. — Az ó test.-i Istennevet (Jahve) a fordítás mindenütt az 
„Örökkévaló "-val helyettesíti. 

v. 3 Mindenkép szerencsétlen annak a formulának fordítása, 
amely a különböző népeknek szóló isteni szózatot bevezeti 1 ,3 . 6. 9 . n . 
13· 2,1.4.6· „Damaszkusnak három bűntette miatt és négy miatt 
nem térítem el tőle" érthetetlen, magyartalan és az eredetinek meg 
nem felelő. Érthetetlen a fordítás, mert az olvasó a legjobb akarattal 
se tud rájönni, hogy Jahve mit „nem térít el tőle V" Ma-
gyartalan a fordítás, mert „négy" nem lóghat minden vonat-
kozás nélkül a levegőben. Végül hibás és az eredetinek meg nem 
felelő, mert az igéhez fűzött suffixumot, amin pedig a nyomaték 
fekszik, elhagyja és mert nem = eltérít. Correctan fordítva 
így hangzik a mondat: három bűnééi t Damaskusnak és négy bűneért 
nem vonom azt (t. i. az ítéletet, büntetést) vissza. 

v. 4. azt a büntetést tartalmazza, melyet Jahve az aramokra 
küld. így a mondat élén álló 1 nem = majd, hanem ezért. — A 
szavak sorrendje is helytelen a fordításban. A tűzet mint a büntetés 
eszközét ki kell emelni. Nem „majd bocsátok tűzet," hanem „ezért 
tűzet bocsátok ·· Ugyanez áll 1, 7.10· 12· 2· 5 _ r e · — Pc"ls' nem 
kastély, hanem palota. (1, 7 . 1 0 . l s . 14. 2, 2- 5·) 

v. 5. A Biq'at Aven ugyan sok fejtörésre adott és ad most is 
okot. Kérdéses, hogy a valódi vagy egy szándékosan elferdített név-
vel van-e dolgunk és hogy hol keresendő a helynek fekvése. (1. Well-
liausen, Die kleinen Propheten3, Nowack, Die kleinen Propheten). 
Annyi azonban bizonyos, hogy a >7J'p3 nem egyszerűen aikság, 
mint a fordítók gondolják, hanem völgy.*) — Természetes, hogy a 
-®''1 collective értendő és így a magyarban többesszámmal vagy 

*) L. Nowack , Hehr . Arch . I. 39. ( 
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abstractummal fordítandó. Nem „kiirtok lakót Aven síkságából", 
lianem „kiirtom a lakókat vagy a lakosságot Biq'at Avenbó'l" ugyan-
így 1,8. — Komikus a „pálczatartó" kifejezés. A cat? "spin a 
βχηπτοΐχος, a jogarviselő fejedelem. A pálczatartó alatt az olvasó 
sok mindent értbet és valóban semmit sem ért. (l,g·) 

v. 6. Igaz, hogy a noStf m'jJ szószerinti fordításban „teljes 
számkivetés"-nek hangzik. De mit kezdjen a teljes számkivetéssel a 
magyar olvasó, ki nem szavakra hanem értelemre kíváncsi? A kife-
jezést körül kell irni. Wellhausen: weil sie geraubte Menschen 
heerdenweis fortgeschleppt haben; Nowack és Guthe (a Kautzsch-
féle fordításban) : weil sie ganze Ortschaften vollzählig fortführen, 
v. ö. 1, 9 . 

v. 8. „Hogy kiveszszen a íiliszteusok maradéka" helyett 
helyesebb és világosabb: hogy az utolsó filiszteus is elpusztuljon. 
(Ewald, Die Propheten des Alten Bundes2 I. és Wellhausen). 

v. 9. I t t ismét előfordul a ΧΤΠ3} de a fordító nem 
ragaszkodik többé a „teljes számkivetés"-hez, hanem „számkivetet-
teket teljes számban" mond. Hogy az ilyen inconsequentia correct 
fordításnál nem megengedhető, fölösleges hangoztatni. 

v. 11. A Β'ΒΠΊ nem érzelem, hanem könyörület, részvét. 
Amellett „Elfojtotta érzelmét" (micsoda érzelmét?) az összefüggés-
ben semmi értelmet sem ád. — Már Olshausen (Die Psalmen 18ŐB. 
ρ. 397.) felismerte, hogy ípO'! helyett "^1' olvasandó, amint a 
parallelismus is kívánja. Erről persze nem vesz tudomást az I. Μ. I. T. 
fordítója. De annyit tudhatna, hogy nem — ragadoz, hanem 
szaggat. ('ΊΒΊΒ) — Az nem indulat, amely lehet jó is, rossz 
is, hanem tuláradása a haragnak vagy szemtelenségnek vagy más rossz 
lelki tulajdonságnak. Itt = gyűlölet. 

v. 14. A ítfníl e helyen a harczi kiáltás, a fordító szerint 
riadás. 2 , 2 . 

2, 3. Az eredetiben ugyan BB1B>' articulus nélkül áll, de 
a magyarban nem lehet nélkülözni a nevelőt. A itt a feje-
delmet, uralkodót jelenti és így is fordítandó. A „bíró" félreértésre 
ád okot. 

v. 4. „Eltévelyegtették őket hazugságaik" igen furcsa magya-
rossággal van mondva. B1": a bálványok gúny neve, mint Jesa 
jásnál D^^K, Jeremiásnál mit a fordításban kifejezésre kell 
juttatni. — Thora e helyen nem tan, hanem törvény. 

v. 6. Izráelre térve át nem a mult, hanem a jelennek bűneit 
sorolja fel a szerző. Világos ez a 7. és köv. versekből. A fordító 
perfectumot és praesenst összekever, v. 6. szerinte a múltra, v. 7. s 
köv. a jelenre vonatkozik. Hogy miért ? — nem lehet belátni. 

v. 7. kezdőszavai a héber szövegben corruptak. „A kik kapkod-
nak v. lihegnek (a fordítás szerint áhítoznak) a föld porára a nyo-
morultak fején" értelem nélküli zűrzavar, melynél a javítás elől nem 
lehet kitérni. A fordító megelégszik avval, hogy szószeriut átülteti 
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az eredetit. — „Valakinek útját elhajlítani" ύ-testámentomi, de nem 
magyar szólásmód. Az olvasó tanácstalanul áll a kifejezéssel szem-
ben. Az iró gondolata az, hogy az eró'szakos eló'keló'k a szerencsétlen 
elnyomottakat romlásba döntik. — „Kiki apjával mennek a leány-
hoz" egyik legsikerültebb példája a fordító magyarul tudásának. A 
próféta az ó' korában az izráelieknél is elterjedt azon cultikus szokás ellen 
polemizál, hogy egyes nők (az u. n. qedesot) magokat közhasználatra 
bocsátják és így eló'fordult, hogy apa és fiú találkoznak az ilyen 
rimánál. 

ν 8. Az emberek nem „elterülnek" az oltárok mellett, hanem 
heverésznek. Miután "B" intransitiv értelme nem igazolható az OT.-
ból, valószínű hogy a szöveg nincsen rendben. Oort és utánna NoAvack 
törlik az SjJ-t : lefoglalt ruhákat teregetnek széjjel mindenütt az 
oltárok mellett. — Nem „isteneik" lianem Istenök házában. 

v. 9. A hangsúly az „én"-en nyugszik. Ezért: pedig én sem-
misítettem meg — a helyes fordítás és nem : pedig én megsemmisí-
tettem. (v. ö. v. 10). — [ΒΠ nem hatalmas, hanem eró's (1. Jes. L, 31 
és Duhm commentárját). 

v. 10. Egyptom földje annyira átmeut már a közhasználatba, 
hogy kár Egyptom országába változtatni. 

v. 13. értelme bizonytalan. A hány exegeta annyi magyarázat 
és fordítás. A baj P1*'2 és p ^ - b a n fekszik, melyeknek jelentése 
homályos. Az I. Μ. I. T. fordítója rég ismert, de kétes nyomokon 
halad: Íme én szorítlak ott ahol vagytok, ahogy szorít a szekér, 
mely telve van kévével. A gondolat nem illik az összefüggésbe. 

v. 14. tt^ö1 ^ = nem menti meg magát, életét, (v. 15.) 
ν. 15. „A ki az íjjat fogja" = az íjjász. — Az első 

niphalnak vocalisálandó (nem menekszik meg.) 
v. 16. miért a legbátrabb szivű? 
7 l „így láttatta velem az Úr" oly magyarosság, aminó't aligha 

fog szépnek ítélni bárki is. (7, 4. 7.1 — A v. további része az ere-
detiben meg van romolva. A jelenlegi szöveggel nem sokat lehet el-
kezdeni. A fordító mégis megnyugszik benne és fordít, bár maga se 
tudja, mit? „íme sáskát alkot a sarjú növésének kezdetén; s íme 
sarjú a király kaszálása után" bizonyára nem oly kijelentés, amit 
emberileg megérthetne valaki. 

v. 2. „Es volt, midó'n . . . utánzata a héber formulának 
Még ügyetlenebbé válik a mondat a folytatással : és volt, midőn, vég-
képen fölemésztette a földnek füvét, mondtam . . . (7 5). — Hogy 
álljon meg Jákob, hisz úgyis kicsiny? correctabb és világosabb, mint: 
Miképen állhat meg Jákob? Mert kicsiny ő! (7, 6 ) 

v. 3. Hogy az Örökkévaló „meggondolás"-áról beszél a fordító, 
ott, ahol a szöveg szerint Jahve megbánásáról kellene beszélnie, 
annak valószínűleg oly dogmatikai scrupulosítás a magyarázata, 
aminőt a régi izráeli iró még nem ismert. (7 ; g .) — A próféta 
könyörgésére Jahve megváltoztatja büntető szándékát. Arnos eksta-
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tikus állapotában hallja is, hogy a látomány „ne váljék valóra, szólt 
Jahve." A fordító ezt így adja vissza: nem lészen, mondja az Örök-
kévaló. (7, 6.) 

v. 4. „íme, a tűz által való harczot szólítja az Úr" nemcsak 
értelmetlen, de nem is szószerinti fordítás, a mire ha törekszik vala 
a fordító, ezt kell írnia : és íme kiáltott perlekedni a tűzzel az én 
uram Jahve. Az eredetinek legvalószínűbb értelmét Wellhausen és utána 
Nowaek adja: közeledett, hogy a tűzzel büntessen az én uram Jahve, — 
értve a tűz alatt rettenetes hó'séget, a napnak tikkasztó melegét. 
Mint ismeretes, kétféle Qara-gyök fordul elő az OT.-ban. — A 
Tehom a földalatti Oczeán, tulajdonnév és így nem fordítható. A 
fordító szerint mélység. — A chéleq nem „talaj", hanem szántóföld, 
az egyesnek osztályrésze a közös fekvő birtokból. 

v. 7. Ugyan hogy nézhet ki „egy ólommal mért fal" ? Az anak 
magyarul mérő-ón és se nem mérő-ólom, se nem egyszerűen ólom. 
(7, 8 ) . Az első anakban valami hiba rejlik. Valószínűleg dittographia 
és törlendő. 

v. 8. „íme én mérő ólmot alkalmazok Izráel népem közepette" 
helyesen így hangzik: ime én kifeszítem a mérő-ont az én népem 
Izráel közepette. 

ν. 10. „Ekkor küldött Amaczja . . . . Járobeámhoz . . . . 
mondván" . . . . magyarul: ekkor azt izente Amacja . . . . Jero-
beámnak. Miután egy ember nem „esküdhetik össze", itt a qa§ar 
csak így fordítható ; lázadást szít 

v. 12. Az ügyetlen „látó" (choze) helyett persze látnokot kell 
mondania annak, aki azt akarja, hogy mások is megértsék. — 
Amacja kiutasítja Amost Izráel területéről és ezért így szól hozzá: 
menj, takarodj Judába! A fordító finoman beszélteti a haragos 
papot: Menj menekülj el Jeliuda országába. 

v. 14. Mindenkép sikerült az ötlet, hogy a ben nabi-t a for-
dító, a revisor és a „Szentirás-szerkesztő bizottság" „prófétának a 
fiá"-val fordítja. Nem vagyok próféta, sem prófétának a fia nem 
vagyok — felelte szerintük büszkén a marhatenyésztő és vadfügéket 
szedegető Amos. Jó lesz kissé utánna nézegetni, hogy kik voltak a 
bné hannebiim, II. Kir. 2. 4. 6. 9-ben. 

Hornyánszky Aladár. 

Friedrich Delitzsch, I m L a n d e des e ins t igen P a r a d i e s e s , E i n Vor t rag , mit 52 
Bildern, K a r t e n u n d P l ä n e n . Stut tgar t , Deutsche Ve r l ags -Ans t a l t 1903. 2 M. 

A Német Keleti Társaság előtt tartott első felolvasása után 
Delitzsch, mint ismeretes, meglátogatta Babylouiát és közel négy 
hónapot töltött az ásatások színhelyén. Utjának czélpontja Babylon 
városa volt, a hol a Társaság expeditiója Koldewey vezetése mellett 
már négy esztendő óta folytatja a kutatást. Innen azonban több ki-
rándulást rendezett az egykori Babylonia nevezetesebb helyeire 
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Heteken át tartózkodott Fárában, meglátogatta Ur-Kasdimot, Bor-
sippát és Sippar-Agadit. Visszatérve nem nyílt mindjárt alkalma, hogy 
tapasztalatairól a Társaság eló'tt beszámoljon. Egy ideig még az a 
polémia vette erejét igéDybe, mely a Bábel-Bibel kérdés körtil kelet-
kezett. 1903. április 17-én végre ugyanazon helyen és ugyanazon 
körben, hol elsó' két felolvasása elhangzott, a fenti czím alatt egy 
harmadik eló'adást tartott, melynek tárgya a jelenlegi Babylonia 
viszonyainak ismertetése. 

Delitzsch a messze múltnak rajzával kezdi, avval az idó'vel, 
midó'n Tigris és Eufrát közét jól gondozott csatornák szelték át, 
városok, falvak, majorok, szántóföldek és legeló'k egymást érték, 
midó'n ez a vidék a világ leggazdagabb tartománya volt. Ma min-
denütt ennek ellenkezőjét találja az utazó. Az Eufratnak kiáradt vize 
Babyloniát egy nagy mocsárrá változtatta át ; mit érintetlenül hagyott 
az áradás, az terméketlen, homoksivatag. Az egykor gazdag pálma-
ligetek helyén embermagasságnyi nád. vagy elcsenevészedett sivatag-
növényzet terem. Az ország ki van halva; lakosai vándorló pász-
torok, kik állandó hadakozásban állanak egymással és a török kor-
mánynyal. A hova az ember néz, csupa szegénység nyomorú 
ság. A betegségek, lázak, szembajok rettenetes pusztítást visznek 
véghez, anélkül, hogy valaki segíteni tudna. Az ily vidéken utazás 
természetesen erő.-en próbára teszi a szervezetet. I t t áradási terü-
leten, ott homoksivatagon, rombadőlt töltéseken, árkokon és hal-
mokon kell az utasnak keresztül vergődni. Nyomasztólag hat az 
európai emberre a babyloniai klima is. Kellemes időszaknak csak a 
januártól márcziusig terjedő negyedév mondható, azután jön az 
óriási hőség, mely sokszor 60ú C-ig emelkedik és különösen 
az enyhébb klímához szokott európaiakra veszedelmes. A Bag-
dadban tartózkodó európaiak közül csak kevesen élik túl a 
47-ik esztendőt. Az utolsó kilencz esztendő alatt e városban 70°/0-a 
pusztult el az európai lakosságnak. Sokat szenved az utas a legyek-
től és szúnyogoktól. Utóbbiak ellen hiába védekezik az ismeretes 
hálókkal. A közbiztonsági viszonyok mondhatnif kétségbeejtők. A 
Babylonia területén lakó pásztorok az arab törzsek legvadabbjaiból 
kerülnek ki, felső hatóságot ismerni nem akarnak és a török kor-
mány tehetetlenül kénytelen nézni garázdálkodásukat. Mindenütt a 
legkezdetlegesebb ököljog dívik. Az egy-két nyomorúságos falu, mely 
a jelenlegi Babylonia területén található, a beduinok támadása ellen 
fallal van körülvéve. A házak fölé emelkedik a torony, melyről az 
őr jelentést tesz bárminő veszedelem közeledéséről, ilyenkor egyszerre 
fegyverben áll a falu egész férfilakossága. A török kormány ben-
szülött kurdvezéreket alkalmaz, hogy a féktelenségeket némileg kor • 
látozzák. Persze kétes értékű sikerrel. Többször előfordult, hogy az 
irreguláris csapatok követték el a legnagyobb excessüsokat. Különös 
dicsérettel emlékezik meg Delitzsch a török hatóságokról; csodálja 
nyugalmukat, türelmüket, a melylyel e nehéz viszonyok között kor-
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mányoznak. A természet szépségével a mai Babylonia nem dicseked-
hetik. Sokkal többet nyújt e tekintetben az egykori Assyria. A téli 
eső elmultával április elején az egész tartomány virágos kertté 
alakul át. Meglepő fenséges a Tigris folyó. Delitzsch Diar-Bekr tői 
Mosulig tutajon tette meg az utat s nem győzőtt betelni a sceneria 
változásával. Egy babyloniai utazásból nagy tanulságot meríthet az 
assyriologus. A klimatikus viszonyok ma is olyanok mint régente 
voltak. A földművelők, fazekasok, aranyművesek eszközei egészen 
olyanok, amilyenekről a régi időben hallunk. A tutajok, kutak se 
változtak az idők folyamán. A legnagyobb tanulságot természetesen 
az ásatások szolgáltatják és itt Delitzsch megragadja az alkalmat, 
hogy a Társaság expeditiójának legújabb eredményeiről beszámoljon. 
Sikerült megállapítani Babylon városnak kerületét, melyet Herodot 
nyomán 90 km re becsültek a kutatók, de amely valóságban nem haladta 
meg a 15 km.-t. Sikerült érdekes részleteket megállapítani a város 
topographiájáról; előkerült Nabopolassar és Nebukadnezár palotája, az 
essagilai Marduktemplom, Nebukadnezár egy másik palotája, a híres 
Istarkapu és a babyloniai oroszlán. Ezekkel kapcsolatban száz és száz 
felirat és tábla különböző tartalmú feljegyzésekel. A felolvasás végső 
sorait Delitzsch azon önfeláldozó munkásság magasztalásának szenteli, 
amelylyel egyes európaiak a mi kulturánk áldásaiban az egykori 
Babyloniának pusztuló félben levő népét részeltetik. A határon meg-
jelentek már a mi kulturánk előőrsei, TJrfában és Diar-Bekrben mo-
dernan berendezett kórházak vannak már schweizi és német orvosok 
vezetése alatt. Előbbi helyen örmény árvaház is található. A szomo-
ruságos viszonyoknak teljes átalakulását azonban a bagdadi vasútnak 
teljes kiépítésétől lehet csak remélni. 

Homyánszlcy Aladár. 


