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Kaufmann Dávid (1852-1899)  

 1877 júliusa: Della Torre-

hagyaték megvásárlása 

 1877 szeptembere: a 

Budapesti Rabbiképző 

Intézet megnyílik 

 K.D.: a Rabbiképző 

professzora, a Könyvtár 

megalapozója 

 Két világhírű héber 

könyvgyűjteményt alapít: 

 1.OR-ZSE Könyvtára: 

 1877-1899 

 2.Kaufmann-gyűjtemény:  

 1881-1899 

 (1905->MTA Könyvtár) 



A Budapesti Rabbiképző intézet (1880)  



Ki volt Lelio Della Torre? 

Miért az ő gyűjteménye?  1805, Cuneo – 1871, Padova 

 Rabbi pályára lép 

 Padovába kerül:1829-1871-ig 

az új Colleggio Rabbinico 

talmud-professzora 

 Padova a Habsburg Lombárd-

Velencei királyság része 

 A zsidó felvilágosodás kora , 

amit Moses Mendelssohn 

neve, a Wissenschaft des 

Judentums mozgalma, az új 

rabbiképzők alapítása fémjelez  

 A tudományos oktatásnak, 

kutatásnak az alapfeltétele: 

egy modern könyvtár 

 Padova  – Breslau – Budapest 

körüli tudományos network 



Della Torre könyvhagyaték katalógusa (Padova, 

1872), Kaufmann Dávid bejegyzései (OR-ZSE K) 



A Delle Torre-hagyaték számokban  

Az 1872-es padovai nyomtatott katalógus alapján 

Összesen:1454 tétel (1506) 

Hébernyelvű könyvek és kéziratok: 792 tétel  

Latin betűs (olasz, német, francia, angol) könyvek és 

folyóiratok: 610 tétel  

 - 19 tétel, + 71 (örökösök által kicserélt tételek) 

Héber ősnyomtatványok: 4 példány  

16. századi héber antikva, főként itáliaiak: 130 db 

17-18. századi héber régikönyvek: 400 db (cca.) 

19. századi héber könyvek: 284 db (cca.) 

 Kéziratok: 26 kézirattétel 



Kéziratos cédula-katalógus az egész állományról (1890) 

A Della Torre-gyűjtemény könyvei is bekerültek ebbe.  

 



 

A Della-torre-gyűjtemény a többi dokumentummal együtt lett szakozva 

 
 A = Aggáda 

 B = Biblia: Héber és Polyglott kiadások is 

 Bi = Bibliographia  

 C= Codices (törvénykönyvek: Maimonidész, Sulhan Árukh)  

 Ch= Christologia 

 D = Decisores = rabbinikus döntvényirodalom   

 Di= Diarium – régi és új folyóiratok 

 E= Exegesis (zsidó és keresztény)  

 G= Grammatica (ebben: sémi fillológia külön)  

 H= haggádák, homiletika 

 Hi= Historia; 

 I= Isagogia (Fontos keresztény bibliai bevezetésirodalom)  

 L= Liturgia: zsidó liturgia, imakönyvek  

 Le= Lexika: lexikonok és szótárak (Jewish Encyclopedia, Gesenius, Dalman, König, Jastrow,)  

 Nh= Neohebrica = „modern” héber irodalom Ha-Levitől  to Bialik 

 Nov= Novellae, (=hidushim), pilpul literature 

 O= Orientalia 

 Ph= Philosophia 

 Pr.= Predicatio (rabbik régi és új prédikációi)  

 R= Responsa literature (SÚT irodalom) Rabbinikus kérdések és válaszok  

 T=Talmud  + Lg = „Kultur der Gegenwart“ 



A Gyűjtemény további sorsa …”Praha” 

 1944 - Eichmann látogatása: 3 ezer kötet könyvet koboz 

el-> Prágai Zsidó Múzeumba kerül1989-ig  

 A Della-Torre gyűjtemény ősnyomtatványai, antikvái és 

kéziratai a bombázások idején védve (Kőbánya) 

 1989/91-es visszaszállítása: Prof. Schweitzer József és 

Remete László, Volenszky Paula  

 A prágai anyagba több száz Della Torre-kötet volt:  

 19. sz. olasz, német zsidó folyóiratok (Di), európai zsidók 

történetéről szóló könyvek (Hi) 

 Sorsukat a „Praha” bejegyzés jelzi  

 Visszakerüléskor beolvad a nagyállományba: keveredés! 

 

 



Értékes és érdekes példák: 
A nyomok Itáliába vezetnek…, a Wissenschaft egyértelmű jelei   

 1. Zsoltárok Kimchi kommentárjával. Nápoly: 1487 

 2. Istar ha-Parchi: Kaftor vePerach (1549,  Velence)  

 3. Leone Modena: Ari Nohem (autográf, több példány) 

 4. Leone Modena: Étz ha-Gan (autográf és unikális)  

 5. Heinrich Grätz:  Geschichte der Juden (1-11. kötet)  

 6.  Eötvös Giuseppe bar.: Dell’emacipazione degli Israeliti  

 7. Lőw Lipót :  Der Jüdische Kongress in Ungarn…, Pest, 

1871. (Izraelita Egyetemes Gyűlés: 1868. december 10. -1869. 

február 23.-> a neológ irányzat születése, Rabbiképző) 



Tehillim [Zsoltárok], David Kimchi komm.,  

1487, Nápoly, Joszef ben Jakov Askenázi Günzenhauser /749./ 



 

Széfer Káftor ve Perach = A bimbó és virág könyve 

 
 Szerző:  

 Istori Haparhi (1280-1355) 

 Kiadás:  

 Velence, 1549 

 (első kiadás)  

 Téma:  

  A Szentföld első földrajzi 

leírása, topográfiája a 

Szentírás és a Talmud 

alapján 

 Tulajdonbélyegzők:  

 

 „Prof Lelio Della Tore” 

 



Kéziratok – beazonosítási problémák  

 A padovai katalógusban: 

 28 Della Torre-kézirattétel 

 De több kézirat egy kézirat 

elnevezés alatt:, pl. 

„Költemények és dalok”  

 „Olasz rabbik levelei”  

 Zömében itáliai eredetűek  

 Kéziratlisták hiánya 

 Azonosításuk nehéz 

 1980-as években új lista, 

1992-ben mikrofilmezés-> 

Merhav-katalógusban 321 

régi kéziratunk leírása  

 



Leone Modena velencei rabbi autográf kéziratai:  

    1. Ári nohem (Üvöltő oroszlán), 1639, első kiadása: 1840 

Kabbala eszméjét kritizálja, a Zohár szerzői kritikája 

 



Terv a Della Torre-gyűjtemény rekonstrukciójára  

 2016 folyamán lezárult a 
könyvtár újra-leltározása -> 
possessori jelölések: 

 194 db latin-betűs könyvben: 
Della-Torre tulajdonbélyegző, 
pár héberbetűs kötetben (!) 

 Katalogizálás Alephben:  

 Az 1872-es padovai és 1890-es 
kézzel írt cédulakatalógus, 
2016-os leltár alapján 
azonosítani cca.1400 db héber 
és latinbetűs művet 

 Digitalizálás-restaurálás: 
Kéziratok, ősnyomtatványok, és 
ritka réginyomtatványok 

 Segít: kézirataink leírása héberül 
az NLI katalógusban: 1992-es 
mikrofilm változat alapján 

 Virtuális, fizikai rekonstrukció! 

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 


