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A pijjutok definíciója – ismétlés

• Szűkebb értelemben:

• azok a (kora) középkori költemények, amelyeket
alkalmilag illesztenek bele a Sema előtti és utáni áldásokba, ill. az 
Amida ismétlésébe

• Tágabb értelemben:

• a liturgiai költészet szinonímája
(kínót, zemírót, az ima bevezetőjében vagy lezárásában szereplő 
dalok, az ima állandó részévé vált költemények stb.)



Enos ékh jizke beénekhó

• tekintélyelvű vallás: 
• az ember életének célja: az isteni akaratnak való engedelmesség

• legfőbb bűn: engedetlenség

• nehézségek: számos akadály áll az ember útjában, melyek gátolják az 
engedelmességet

• az emberi élet végessége, a halál közelsége

• az ember: hatalom nélküli és jelentéktelen

• Isten: erős, hatalmas, az ember fölött hatalommal bír

• mindenható, mindentudó



Enos ékh jizke beénekhó

• rabbinikus és középkori judaizmus szemlélete („teológiája”):
• az emberi végesség, a halál közelsége (vö. Memento mori)

• a feltámadásba és a halhatatlanságba vetett hit is jelen van, de: az isteni 
igazságszolgáltatással, a jutalom-büntetés eszméjével összefüggésben!

• az eljövendő világba történő bejutást ki kell érdemelni (ld. RAMBAM hitelvei), 
ld. Slomó ibn Gabiról (11. sz.) tókhéháit (’fenyítés’, ’dorgálás’, ’figyelmeztetés’, 
az emberi végességen való elmélkedések)

 felhívás a megtérésre



Enos ékh jizke beénekhó

• humanista vallás: 
• az ember: nem jelentéktelen, nem hatalom nélküli

• Isten: éppenhogy az emberi erőt szimbolizálja 

• az ember célja: nagyobb erő szerzése, az önmegvalósítás képességének 
növelése

• 19. századtól a judaizmusban: új teológiai szisztémák megjelenése – az ember 
„dicsőítése”: Isten partnere a teremtésben



Enos ékh jizke beénekhó

• 19.-20.sz.-i nm. neológ és amerikai reform zsidóság imakönyvébe 
bekerül:

• 1870. Abraham Geiger: a Jom Kippur-i liturgiába beillesztette

(Israelitisches Gebetbuch, ed. A.G., Berlin, 1870, vol. 2)

• 1929. Einheitsgebetbuch, nm. liberális judaizmus: szintén

(Gebetbuch für das ganze Jahr, ed. C. Seligmann, I. Elbogen, H. Vogelstein, 
Frankfurt aM, 1929, vol. 2)

• 1945. amerikai reform judaizmus rituáléjának a revíziója során is megmarad

(Union Prayer Book, Cincinnati, newly revised, 1945, vol. 2.)



Enos ékh jizke beénekhó

• de: nem kerül be a 20. sz. 2. felétől az angol és amerikai liberális és 
progresszív zsidóság imakönyveibe! 

• 1972. az új amerikai konzervatív Mahzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur is 
kihagyja (ed. J. Harlow, 1972, NY: Rabbinical Assembly)



Enos ékh jizke beénekhó

• keletkezés, liturgiai elhelyezkedés:

• a szerző, a keletkezési hely és idő ismeretlen (régebben Mesullam ben
Kalonymos-nak, 10.-11. sz., tulajdonítva), 

• rekonstruálni sem lehet: általános gondolatisága miatt

• (askenázi rítus) Jom Kippur-i reggeli istentisztelet:

• Amida feltámadással kapcsolatos áldásába illesztve

• költemény előtt és után: elmondandó egy, az Ez. 33,22-re visszavezethető 
könyörgés



Enos ékh jizke beénekhó

• az er. hb. pijjut verstani jellemzői: 

• alfabetikus akrosztichon

• 22 versszak (2 soros, rövid sorok)

• nincs metrum  

• nincs rím (kivéve talán 7., 8., 9. stanza, ahol nem is annyira rím, mint inkább 
szójáték található)



Enos ékh jizke beénekhó

• bibliai allúziók:
• Jób 15,14-15
• Jób 23,13
• Jób 34,29
• Ékha / Siralmak 3,39
• Zsolt. 1,3; 92,15
• Préd. 7,1 
• Préd. 12,1: „Gondolj Teremtődre…”, Talmud (Sotah 2,2) – szójáték: forrás

(=anyaméh), gödör (= sírgödör), Teremtő

• rabbinikus allúziók:
• mAvot 3,1; 4,10; 6,9
• bTalmud Szótá 2,2
• Tanhuma, Berésít
• Tanhuma, Wajjakhel



Enos ékh jizke beénekhó

Avot 3,1: (Ford.: Naftali Krausz)

„Akavja, Mahalalél fia szokta mondani: három dolgot végy tekintetbe, 
és akkor nem fogsz bűnbe esni. Fontold meg, honnan jössz, hová mégy 
és ki előtt kell majd tetteidről számot adni?

Honnan eredsz? Tisztátalan váladékból. Hová mész? Por, nyüvek és 
férgek honába. És ki előtt fogsz majd számot adni? Az Örökkévaló, a 
Királyok Királya előtt, dicsértessék az Ő neve." 



Utolsó óra

Koltai Kornélia

2019.05.16.



Hosana

• keletkezés, liturgiai elhelyezkedés: 

• Joszéf ibn Abitur (10. sz.), „spanyol-zsidó aranykor” 
• (Babilóniába utazik, Egyiptomon át, Damaszkuszban hal meg)
• pajtan, pijjutköltő
• arabra fordítja a Talmudot
• kommentárt ír héberül a Bibliához

• Szukkót 7. napja: Hosana Rabba (’nagy segítségkérés napja’)
• a Jom Kippur-kor lepecsételt kedvezőtlen ítéletet ezen a napon 

megváltoztatandó, segélykérés az Örökkévalóhoz 
• tóraasztal körüli körmenetek (7x), bűnök lerázásának a rituáléja a 

fűzfagallyakkal



Hosana

• Patai József forrása: Heinrich Brody / Bródy Henrik, Saar ha-Sír 
(Leipzig, 1905) ץ ֹאם ֱאֹלִהים ַאמֵּ

• egyéb liturgiai jellemzők: 

Patai / Bródy alapverseként szereplő Abitur-pijjut az ún. szicíliai 
rítusban maradt fenn (Széfer Hosanót, Szaloniki, 1746/1766)

• bibliai források, allúziók: 

Ps. 119,51; 129,3; 55,23; Ez. 22,22; Deut. 27,9; Lev. 23,40  



Hosana

• az eredeti héber nyelvű pijjut verstani sajátosságai: 

alfabetikus akrosztichon

24 sor – az alafbét két utolsó betűje 2x szerepel (ת,ש) 

metrikus

rímes: egyetlen rím található benne, szegoláta-típusú rím
(nőnemű participium, főnév stb.)

könyörgés: formailag a végén található



Hosana

• Patai József műfordításának verstani jellemzői:

- veszteség: eltűnik az akrosztichon

- nyereség: keretes szerkezet

- marad: 24 sor

- bibliai stílus megidézése, pesszimista látásmód (bűn, büntetés, 
szenvedés, bűnhődés, megtisztulás, könyörgés-tematika), kapcsolódás a 
magyar költészeti hagyományokhoz

- keresztrím, megtöri: segélykérő refrén – töredezettség 
megtört lélek, fel-feltörő segélykiáltás

- hangszimbolika

- optimista végkicsengés, reflexió az ünnepre, szukkára



Sír ha-kavód
• Istenről és Istenhez való beszéd

• bÉruvín 19a: „Számodra a csend a dicséret”
• Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1922): „amiről nem lehet 

beszélni, arról hallgatni kell”

• Rabbi Jismaél: a Tóra az ember nyelvén beszél (bBerákhot 31b)  két 
iskola a tannák közt az antropomorfizmus megítélése tekintetében:

• 1) Rabbi Jismaélt és tanítványait zavarja a bibliai antropomorfizmus és 
antropopatizmus – szerintük metaforákként kell értelmezni, 2) Rabbi 
Akivát és tanítványait nem zavarja, a szó szerinti értelmezés mellett 
köteleződnek el

• Figyelem! Targumok (szerkesztésük: i. sz. 2-3. sz.-tól az i. sz. I. évezred 
folyamán) Memra-fogalma és egyéb fordítási műveletei: az 
antropomorfizmus és antropopatizmus kerüléséről vall



Sír ha-kavód

• Alexandriai Philón (i. e. 20  i. sz. 50): elutasítja a bibliai 
antropomorfizmust

• Szaadja Gaón (9-10. sz.): a próféták nem láthatták Istent, csak Isten 
dicsőségét (kavód), ami teremtve van

az antropomorfizmusokat metaforákként kell értelmezni!

a Széfer Jecírához írt kommentárt  ami eljutott a 

• Haszidé Askenázhoz is 

• Rambam (12. sz.): Tévelygők útmutatója: az antropomorfizmus 
elutasítása! 



Sír ha-kavód

• Haszidé Askenáz: 
• rejtett Isten (megismerhetetlen, nem lehet következtetni a 

jelenlétére, max. a természetfeletti csodákból amelyeken keresztül 
kinyilvánítja önmagát)

• megnyilatkozó Isten (kavód!) = Szaadja „teremtett dicsőség”-e 
(legitim antropomorfisztikus terminusokkal beszélni róla!) 

• Haszidok: a jámbor mindennapi életükben a „Dicsőség”-re 
koncentráltak, a himnusz címezve: a vallási tapasztalat Istenéhez, a 
„Dicsőség”-hez (emberi nyelven)



Sír ha-kavód

• liturgikus és verstani / formai jellemzők:

szombati és ünnepnapi muszáf része

31 versszak, 527: alfabetikus akrosztichon 

28. versszakban: RAS  szerzői név elrejtve: R. Sámuel ha-
Haszid (12. sz.)

ritmikus, rímes: 1 versszak 2 sorból áll, ugyanarra a szótagra 
végződik

110: Isten 2. személyben, 1124: Isten 3. személyben, 2531: 
Isten 2. személyben megszólítva (keretes szerk.)



Sír ha-kavód

• bibliai allúziók, idézetek:

• Ps. 42,2; Én. 5,2; 5,10; Dán 7,9; Jes. 59,17; Ps. 98,1; Én. 5,11; 3,11; Jer. 31,23; 
Jes. 62,3; Én. 5,10; Jes. 63, 13

• antropomorfizmusok  Isten különféleképp jelenik meg, különféleképp 
nyilvánítja ki magát, különböző szerepekben, a körülményektől függően

• „előimádkozó” és „mindenki” párbeszédje: Isten (Én. én.-beli vőlegény) és a 
nép, gyülekezet (Én. én.-beli menyasszony) dialógusa, dinamikus, emelkedett, 
„fenséges” kapcsolat



Bibliográfia a pijjutokhoz
Vonatkozó fejezetek:

• Frisch Ármin, Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból. Patai József
versfordításaival (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai
Részvénytársaság, 1906; reprint)

• Patai József, Héber költők, vol. 1. (Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
Kiadványai, 32; Budapest: IMIT, 1910)

• Patai József, Héber költők  A középső kapu (Nemzeti Könyvtár, 49; Budapest:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015)

• Scheiber Sándor, szerk., jegyz. / Kőbányai János, utószó, A feliratoktól a
felvilágosodásig. Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok (Múlt és Jövő
Könyvek; New York  Budapest  Jeruzsálem: Múlt és Jövő Lap- és
Könyvkiadó, 1997)

• Stemberger, Günter / Dobos Károly, ford., A zsidó irodalom története
(Budapest: Osiris, 2001)

+ Imakönyvekben található pijjutok!



Köszönöm a figyelmüket! 


