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1050 KÖRÜL már bizonyosan létezett Esztergomban zsidó közösség,
zsinagóga és három hittudósból álló vallási törvényszék (bét din).
1092-ben Szent László király elsõ törvénykönyvének két fejezete fog-
lalkozik a zsidók helyzetével. A törvény megtiltotta, hogy a zsidók ke-
resztény nõt vegyenek feleségül, keresztény szolgát tartsanak, valamint
hogy keresztény ünnepnapokon dolgozzanak. Kálmán király törvényei-
ben megismételte a fenti tilalmakat, s ezt kiegészítette azzal, hogy a zsi-
dók lakhatási jogát a püspöki székhelyekre korlátozta. Kálmán még meg-
engedte, hogy zsidók is vásárolhassanak termõföldet, de azt csak nem
keresztény emberekkel mûveltethették meg. Mivel ebben az idõszakban a
zsidóság fõként kölcsönügyletekkel és kereskedelemmel foglalkozott, a
király szabályozta ezeket a szerzõdéseket is. Az Aranybulla (1222) eltil-
totta a zsidókat – és az izmaelitákat – az ország gazdasági életének veze-
tõ tisztségeitõl. 

A tatárjárás után (1251-ben) a király privilégiumlevelet adott a Ma-
gyarországon élõ zsidóknak, amelyben kimondta, hogy a zsidók a „ka-
mara szolgái”, ami azt jelentette, hogy a személyüket és tulajdonukat ért
sérelem közvetlenül a királyi méltóságot sérti. A privilégiumban szavatol-
ták a zsidók személyes biztonságát és szabad vallásgyakorlatát is. A váro-
si hatóságok zsidók feletti ítélkezésének jogát a király magának tartotta

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK
RÖVID TÖRTÉNETE
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fenn, az általa kinevezett keresztény zsidóbíró által. A királyi védelemért
cserébe természetesen adófizetéssel tartoztak a zsidók, amelynek mérté-
ke fokozatosan nõtt az évek folyamán. 

A 13. században, a keresztes hadjáratok során, Európa-szerte zsidóül-
dözések, pogromok voltak, amelyek Magyarországon is éreztették hatá-
sukat: Pozsonyban voltak zavargások, amelyek során megölték a rabbit
és híveit. 

Az Árpád-ház uralkodása alatt kevés zsidó élt csak Magyarországon,
zömmel a nyugati országrész nagyobb városaiban: Komárom, Tata, Vas-
vár, Pozsony, Buda, Óbuda, Esztergom, Trencsén, Nyitra, Sopron közös-
ségei ismertek. Az említett községeknek voltak zsinagógáik, rituális für-
dõik, temetõik. Nagy tekintéllyel bíró, az egész zsidóság által elismert
tudós rabbiról nem tudunk. Legfényesebb pályát a király szolgálatában
álló kamaragrófok futották be, akik a királyi jövedelmek sikeres kezelése
miatt hatalmas birtokadományokat kaptak. 

Nagy Lajos király 1353 és 1357 között kiûzte az országból a zsidó-
kat. Ez együtt járt azzal is, hogy a jórészt pénzhitelezésbõl élõ zsidók
elvesztették azt a pénzt, amivel mások éppen tartoztak nekik. A városok
céhes polgársága általában gyûlölte a zsidókat. Egyrészt, mert nem vol-
tak keresztények, másrészt viszont gazdasági versenytársat is láttak ben-
nük, és jogi korlátozó intézkedésekkel igyekeztek semlegesíteni õket.
Példa erre a budai helyzet: megkülönböztetõ ruha (vörös köpeny, sárga
folttal) viselésére kötelezték a zsidókat és eltiltották õket a kereszté-
nyekkel való kereskedéstõl. 

A 15. század végéig a zsidók helyzete kedvezõbb volt Magyarországon,
mint a keresztény Európa más államaiban, nem voltak üldözések, vérvá-
dak. Mátyás trónra lépésével viszont igen jelentõs mértékben megnõttek
a zsidókra kivetett adók. Az általános zsidóadó mellé számos rendkívüli
adó is csatlakozott, melyeket a koronázás, a királyi menyegzõ vagy a zsi-
dók kiváltságainak megerõsítése alkalmával szokásos ajándékok egészí-
tettek ki. Az a tény, hogy a magyarországi zsidók ki tudták fizetni ezeket
a magas adókat, azt jelzi, hogy valódi személyi és tulajdonbiztonságban
élhettek. Mátyás király a biztonságot egy új intézmény, a zsidó prefek-
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túra bevezetésével teremtette meg. A zsidó prefektus az országos zsidó-
bíró helyébe lépett, s valóban a zsidók körébõl került ki. A hivatal Ma-
gyarországon a Mohács utáni idõkig maradt fenn, s rendre a budai Men-
del család legtekintélyesebb tagjai töltötték be. A prefektus jóval kiter-
jedtebb hatalommal rendelkezett, mint elõdje, az országos zsidóbíró. A

korona egyedüli képviselõjeként adókivetési joga volt, õ határozta meg az
adó fölosztását az egyes községek között, s õ is szedette be azokat. A
tolvajokkal, a zálogtárgyak elsikkasztóival, vagy községükbõl az adófize-
tés elõl elszökõkkel szemben erõszakot alkalmazhatott, s saját fogháza
is volt. A királlyal való közvetlen kapcsolata révén viszont minden eddi-
ginél hatékonyabban léphetett fel a túlzó adókkal, a földesurak és a váro-
si hatóságok hatalmaskodásaival szemben. Mátyás király halálával a zsi-

Törökkori ketuba – 17. század 
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dók kedvezõ helyzete is megszûnt Magyarországon. Már a király halálá-
nak évében rituális gyilkossággal vádolták a zsidókat Nagyszombatban.
A vérvád következményeként 12 férfit és nõt küldtek máglyára. 

A 16. században nagyobb létszámú zsidó község élt már Budán, Po-
zsonyban, Nagyszombatban, Székesfehérvárott, Gyõrben, Esztergom-
ban, Sopronban, Tatán, Kõszegen, Kismartonban, Óbudán és Kassán.
Ezekben a községekben volt rabbi, zsinagóga, s megvoltak a vallásos élet
feltételei.

A mohácsi csata után Szulejmán Budára vonult, ahonnan a német és a
magyar polgárság elmenekült, s csak a kisebb vagyonú zsidók maradtak
ott. A szultán hajóra rakatta, és a Török Birodalom más városaiba
(Konstantinápolyba, Szalonikibe, Vidinbe) vitette a magyar zsidókat,
akik még sokáig megõrizték különállásukat.

Az ország nehéz helyzete, az addig védelmezõ királyi hatalom gyenge-
sége miatt a zsidók is nehéz helyzetbe kerültek: Pozsonyból mindjárt a
mohácsi csatavesztés után kiûzték õket. 1529-ben a zsidóknál eladóso-

Alkalmi imakönyv. Másolta és illusztrálta Mesullám Ziml, Polna – 1750
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dott pozsony-szentgyörgyi és bazini grófok, hogy adósságaiktól meg-
szabaduljanak, vérvádat koholtak. Jóllehet a meggyilkoltnak mondott
gyermek elõkerült – a gróf vitette a per idejére Bécsbe – 30 zsidót ítél-
tek máglyahalálra, a többieket pedig elûzték. 

A 16. században, a nagy múltú középkori hitközségek a török hódolt-
ság következtében beállott zavaros politikai helyzet miatt elmenekültek
az országból. Budán a török megszállás után a hajókon elszállított zsi-
dók helyére új bevándorlók érkeztek, s kiépítették a zsidó községet. A
16. század második felében már három zsinagóga mûködött a városban.
A török hódoltság területének más városaiban is volt zsidó közösség,
így Gyöngyösön, Vácott, Székesfehérváron, Debrecenben, Tolnán. A tö-
rökök nem üldözték a zsidókat, nem bántották õket, nem akadályozták a
kereskedõk mozgását, nem tartottak pogromokat, hiszen az iszlám hit
szerint a zsidóság, mint egyistenhívõ vallás – ellentétben a bálványimá-
dó kereszténységgel – az igaz vallások közé tartozik, amelyek méltók az
igazhitûek megbecsülésére. A török hódoltság korának idejére esik a zsi-
dók erdélyi megtelepedése. Központjuk Gyulafehérváron volt. 

Buda 1686-os visszafoglalásával szomorú véget ért – immár másod-
szor – a város zsidó községe. A törökökkel békében éltek a zsidók, a csá-
szári katonaság viszont felkoncolással fenyegette õket, ezért a zsidók jó
része maga is harcolt a törökökkel a város védelmében. A többiek csak
váltságdíj fejében, többhónapos fogság után nyerték vissza szabadságu-
kat. A felszabadító hadjáratok az egész ország területén – egészen 1699-
ig – súlyos veszteséget okoztak a zsidó közösségeknek, akiket mind a tö-
rökök, mind a magyar katonaság, mind pedig a császári csapatok végig-
pusztítottak. Az újra berendezkedõ országban pedig császári rendeletre a
zsidóknak tilos lett a városokban megtelepedniük. Ezért a 18. század-
ban a zsidó megtelepedés új típusa alakult ki Magyarországon: a tehetõ-
sebb földesurak kezdték birtokaikon letelepíteni, vagy inkább letelepülni
hagyni a zsidókat. A jogi és a tényleges hatalmi védelem fejében a zsidók
különféle adókat fizettek, bérbe vettek birtokrészeket és haszonbérleti
formában ûztek szolgáltató és ipari tevékenységet (például pálinkafõ-
zést). Így keletkeztek az Esterházy-család birtokain fekvõ, úgynevezett
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„hét község” (Boldogasszony/Frauenkirchen, Kabold/Kobersdorf, Kis-
marton/Eisenstadt, Köpcsény/Kittsee, Lakompak/Lackenbach, Nagymar-
ton/Mattersdorf, Németkeresztúr/Deutschkreuz), vagy a Zichyek birto-
kán Óbuda; Bazin, Modor és Pozsony(váralja) a Pálffyak, Nagykanizsa
és Rohonc pedig a Batthyányak révén. A hazai zsidóság számbeli gyara-
podását az is gyorsította, hogy III. Károly császár az osztrák tartomá-
nyokban lakó zsidók közül csak az elsõszülött fiúknak engedélyezte a
családalapítást, ezért sok zsidó vándorolt Magyarországra, különösen
Cseh- és Morvaországból. Országos zsidóösszeírásra elõször 1735-ben
került sor, ekkor az ország területén 11 621 fõt írtak össze, amelybõl
35 százalék vallotta magát magyarországi születésûnek. 

Mária Terézia kitiltotta a zsidókat Budáról. A felvidéki bányavárosokat
halálbüntetés terhe mellett már hét mérföldnyire is tilos volt megközelí-
teniük. A többi szabad királyi város is ügyelt rá, hogy zsidók ne teleped-
hessenek meg falaikon belül. Mária Terézia 1749-ben bevezette új adó-
formaként az úgynevezett „türelmi adót” (taxa tolerantiae judaeorum),
amelyet az ország területén élõ minden zsidónak fizetnie kellett az or-
szágban való megtûrésért. Összege folyamatosan nõtt, s a zsidók felada-
ta volt, hogy mértékét felosszák egymás között, s beszedjék a kincstár
számára. 

A zsidó bevándorlás a 18. század közepéig nem igazán volt jelentõs,
csak 1772 után, Lengyelország elsõ felosztását követõen vett komolyabb
lendületet. Ekkor lett a zsidók által sûrûn lakott Galícia, a Kelet-Euró-
pából induló zsidó vándormozgalom egyik központja a Habsburg Biro-
dalom részévé. Az 1787-es, II. József utasítására végrehajtott zsidóösz-
szeírás az erdélyiekkel együtt már 83 000 zsidót talált Magyarországon. 

II. József uralkodásának tíz éve (1780–1790) döntõ jelentõségû vál-
tozásokat hozott, illetve indított el a magyarországi zsidóság életében. A
császári rendelet (1783) megadta a szabad megtelepedés és költözés jo-
gát (a bányavárosok kivételével), a héber és a jiddis nyelv elhagyására kö-
telezte a zsidókat, ennek érdekében állami felügyelet alatt álló zsidó is-
kolák felállítását rendelte el, s megengedte, hogy a zsidó gyerekek is láto-
gassák a keresztény iskolákat. Azt is lehetõvé tette, hogy a zsidók is
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Illusztrált responza kézirat – 1770
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járhassanak egyetemre. Minden foglalkozást ûzhettek ezután a zsidók is,
sõt még földet is bérelhettek. Megkövetelte azt is, hogy a zsidók vágják
le szakállukat, ez azonban akkora felháborodást eredményezett, hogy
vissza kellett vonnia.

Máig meghatározó jelentõségû, hogy II. József 1787-ben elrendelte a
zsidóknak, akik addig semmiféle vezetéknevet nem viseltek, hogy 1788
januárjától fogva német elöljáró nevet kötelesek választani.

Móhelkönyv részlete, Csév – 1832
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A II. József által útnak indított változások Magyarországon is meg-
bontották a zsidó közösség hagyományos egységét. Chorin Áron aradi
rabbi személyében a 19. század elején itt is megjelent a zsidó felvilágo-
sodás és vallásreform – német földrõl indult – eszméjének elsõ magyar-
országi képviselõje. Vele csaknem egy idõben került a nagy múltú pozso-
nyi jesíva élére az ortodoxia nagy tekintélyû képviselõje: a Hatam Szófer.
Erre az idõre esett a rabbinizmussal szembeforduló naiv-misztikus zsidó
vallási irányzat, a haszidizmus megjelenése is. Legendás hazai alakját,
Teitelbaum Mózest ekkor választották rabbivá Sátoraljaújhelyen.

A reformországgyûléseken a zsidók ügye folyamatosan vitatéma volt, az
1839/40-es országgyûlésen már a türelmi adó eltörlése, a zsidó vallásnak
a többi bevett vallás közé való felvétele és a zsidóknak az ország többi
nem nemes lakóival való egyenjogúsítása is felmerült. Végül törvénnyé
csak a követelések egy része vált: az 1840-ben elfogadott törvény lehetõ-
vé tette, hogy a zsidók – a bányavárosok kivételével – városokba települje-
nek, jóváhagyta a zsidók gyáralapításait és ipari tevékenységét, s a városi
ingatlanszerzést is lehetõvé tette. Ugyanebben az évben jelent meg báró
Eötvös József röpirata a zsidók emancipációjának szükségességérõl.

Az emancipáció gondolatának felvetõdésén és az 1840-es törvényen
fellelkesült hazai zsidóságban már megfogant a magyarosodás eszméje
is. 1842-ben megalakult a Magyar Izraelita Kézmû- és Földmûvelési
Egyesület (MIKÉFE), amely arra törekedett, hogy a magyar nyelvet a
zsidóság köreiben terjessze, valamint a földmûvelést és a vele kapcsola-
tos ismereteket terjessze az e tevékenységektõl hosszú évszázadokon át
elzárt zsidóság köreiben. Ugyanezen gondolat jegyében alakult meg
1844-ben Pesten a Magyarító Egylet. Magyar nyelvû óvodát és iskolát
tartott fenn, magyar hírlapokkal és könyvekkel felszerelt olvasótermet
rendezett be és felolvasásokat szervezett. Tagjai adták ki 1848-ban az
Elsõ Magyar Zsidó Naptárt. E sorba illik Löw Lipótnak, a magyarosodás
és a vallási modernizáció együttes megvalósítására törekvõ pápai rabbi-
nak elsõ magyar nyelvû folyóirat-kísérlete, a Magyar Zsinagóga. 

1848-ban, a magyar forradalom elsõ napjaiban több városban – így
Pozsonyban és Pesten is – zsidóellenes tüntetések, zavargások robbantak
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Gyermekágyi tábla. Készítette Mordeháj Szófer rézmetszõ, Nyitra – 1832
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ki. A kezdeti ellenséges hangulatot követõen a szabadságharcnak becslé-
sek szerint körülbelül húszezer zsidó katonája volt. Számosan kaptak
tiszti rangot, feltûnõen sokan voltak tábori orvosok és sebészek, s fon-
tos szerepet kaptak a hadsereg ellátásában és felszerelésében. A lelkes
hangulatban, 1849-ben, a szegedi országgyûlés kimondta a zsidók
egyenjogúsítását (emancipációját), bár a szabadságharc bukása miatt eb-
bõl már nem lett törvény.

A zsidók a megtorlásból is részesedtek. Számosan emigráltak, vagy
börtönbüntetést szenvedtek. A zsidó közösség egészét Haynau 230 000
forint értékû hadisarc megfizetésére kötelezte. Ezt az összeget Ferenc
József császár mérsékelte, és kikötötte, hogy a befizetési határidõ lejárta
után ezt az összeget egy zsidó iskolai és tanügyi alap létrehozására for-
dítsák. Ebbõl az összegbõl nyílt meg 1857-ben az Országos Izraelita Ta-
nítóképzõ Intézet, majd 1877-ben az Országos Rabbiképzõ Intézet.

A megtorlással együtt járt, hogy a zsidó közösséget megfosztották
közhatalmi jellegétõl (a zsidó feletti bíráskodás joga az államra szállt), s
ekkor váltak kizárólag hitéleti egységekké, azaz hitközségekké. 1859–60
folyamán Ferenc József rendeletek egész sorát adta ki, amelyek felszá-
molták a még érvényben lévõ, zsidókat érintõ korlátozásokat. Ekkortól
tarthattak a zsidók is keresztény inasokat és cselédeket, tanúzhattak a
törvényhatóságok elõtt, foglalkozhattak malomiparral, italméréssel,
gyógyszerészek lehettek. Megnyíltak elõttük a bányavárosok is, és a Biro-
dalom egész területén szerezhettek ingatlantulajdont. Ezekkel a törvé-
nyekkel indult az a folyamat, amelynek során a zsidók a magyar iparoso-
dás megteremtõivé váltak, Budapestet a malomipar világhatalmává tette,
s utat nyitott a polgárosodásnak is. 

A modern, ipari-kereskedelmi életbe bekapcsolódva módosultak a zsi-
dóság hagyományos életkeretei. A város társadalmi életébe bekapcsolódó
zsidó polgár számára a szigorú vallási elõírások már nem voltak követhe-
tõek: kompromisszumokat kellett tennie étkezési szokásai, viselete, ün-
nepei szigorú megtartása, gyermekeinek neveltetése terén. A hitközsé-
gekben hitéleti kérdésekrõl folyt a vita, amely késõbb valóságos harccá
változott. Erõteljesebbé vált az ortodoxia küzdelme is. 1865 õszén
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Nagymihályon 24 rabbi kilenc pontba szedve meghatározta azokat az is-
tentiszteleti követelményeket, amelyek áthágása szemükben a zsidóság-
gal való szakítást jelentette. Az elsõ pont, amely megtiltotta, hogy a rab-
bi a zsinagógában „idegen”, azaz nem jiddis nyelven megszólaljon, s hogy
az ilyen szónoklatnak helyet adó zsinagógába hithû zsidó belépjen, az
asszimilációt is elutasította. 

A kiegyezés évében megszületett a régen várt emancipációs törvény is.
Az alig pár sorból álló törvény két fontos dolgot tartalmazott: vallás-
ként határozta meg a zsidóságot az addigi nemzetiségi típusú megítélés-
sel szemben. Ezért szerepelt a szövegben az „izraelita” kifejezés az addi-
gi „zsidó” helyett. A törvény nem a zsidók összességének, mint vallási
testületnek adott jogokat, hanem az izraelita vallású egyének számára
adott polgári jogokat. Ekkor az izraelita felekezet még nem volt azonos
jogú a többi – bevett – felekezettel, aminek megoldására csak a század
végén került sor. 

Báró Eötvös József kultuszminiszternek szándékában állt a közösségi
jogok megadása, de ehhez a kormányzat igényelte, hogy a zsidó szerveze-
ti felépítést, áttekinthetõ, világos szervezeti felépítést kapjon. (Eddig
önálló hitközségek voltak a rabbik felügyelete alatt, a rabbi szava volt
döntõ vallási, de a hétköznapi életet érintõ kérdésekben is. Az egyes hit-
községek, rabbik között nem volt alá- és fölérendeltségi viszony, s a sok
kis hitközség az államhatalommal egyenként állt kapcsolatban.) E célból
összehívta az országos zsidókongresszust, amelynek feladata lett volna
meghatározni a hitközségek és a felekezet országos szintû szervezetének,
belsõ fölépítésének meghatározása. Ily módon a zsidóság saját ügyeirõl
önmaga dönthetett volna, az állam pedig csak a legfelsõ vezetõkkel érint-
kezett és tárgyalt volna. Az események alakulása az ortodoxia ellenállásá-
ba ütközött. Õk az újítókat már nem tartották zsidóknak, nem ismerték
el semmiféle országos szervezet létrehozásának jogosultságát, s hallani
sem akartak arról, hogy az államnak vallási ügyekben bármi befolyása
vagy döntési joga legyen.

Az 1868/1869 telén megtartott izraelita egyetemes gyûlés kudarccal
végzõdött. A vallási újításokat bevezetõ, asszimilációra inkább hajlamos
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és a hagyományhû zsidó csoportok ellentétei a modern világ majdnem
minden országának zsidóságában föllelhetõek voltak, ám egyedül Ma-
gyarországon vezettek el a különféle irányzatok szervezeti elkülönülésé-

Amulett kabbalisztikus részletekkel
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ig. A kongresszus létrehozta ugyan a neológok és a kultuszminiszter el-
képzelése szerinti országos szervezetet, de az ortodoxok nélkül, akiknek
döntõ többsége már az ügyrendi viták után elhagyta a gyûlést.

Az ortodoxok harca az önálló szervezet megteremtéséért 1871-re célba
ért. Ferenc József szentesítette alapszabályzatukat, melyben „autonóm
hittörvényû zsidó hitfelekezet”-nek titulálták magukat. A szakadás

azonban ténylegesen három nagyobb csoportra tagolta a hitközségeket. A
neológok és az ortodoxok mellett hamarosan alakot öltött egy harmadik
irányzat: olyan hitközségek, amelyek az évezredes egységes zsidóság alap-

Kol Nidré (Jom Kippur) kottája a Dohány utcai
zsinagóga képével, Budapest – 1873 után 
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ján állva elutasították a szakadást, és nem csatlakoztak egyik irányzathoz
sem. Nevükben is utalva a kongresszus elõtti állapotra, magukat „status
quo ante” zsidóknak kezdték nevezni. 

1875-ben jelentkezett Magyarországon a középkori keresztény antiju-
daizmus után a modern, politikai antiszemitizmus Istóczy Gyõzõ kor-
mánypárti politikus a zsidó bevándorlás ellen szólalt fel, majd néhány év
múlva már a zsidók Palesztinába telepítését javasolta. Az Istóczy nevé-
hez fûzõdõ antiszemita mozgalom új erõre kapott, amikor 1882-ben, az
ország keleti felében a középkori vérvádak elevenedtek fel. Egy eltûnt
cselédlány miatt a zsidókat rituális gyilkossággal vádolták. A vizsgálat és
az európai figyelmet kiváltó vérvádper 1883-ban zárult le, felmentõ íté-
lettel, de az antiszemita zavargások utolsó hullámait csak 1883 augusz-
tusában és szeptemberében lehetett – sok helyen fegyverrel – leverni. A
peren és az országos méretû indulathullámon fellelkesült képviselõk
1883-ban megalakították az Országos Antiszemita Pártot, amely a „zsi-
dóhatalom megtörését és a zsidó befolyás ellensúlyozását” jelölte meg
fõ programjául. 

A vérvád és a nyomában keletkezett antiszemitizmus elleni védekezés,
valamint az asszimiláció folytatásának óhaja indította útjára ugyancsak
1883-ban az Egyenlõség címû hetilapot. Fõszerkesztõje Szabolcsi Mik-
sa, majd halála után fia, Szabolcsi Lajos lett. Ezt egy éven belül követte a
magyar nyelven mûvelt zsidó tudományok nagy hatású, meghatározó je-
lentõségû folyóirata, a Magyar Zsidó Szemle, amelynek szerkesztését két
Rabbiképzõben tanító professzor, Bacher Vilmos és Bánóczi József vál-
lalta. Tíz év múlva alakult meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
(IMIT). Célkitûzései között szerepelt a Szentírás magyarra fordítása,
valamint az egyetemes és a magyar zsidóság történetére vonatkozó mû-
vek megírása, amelyhez pályázatokat írtak ki. A 20. század elején az
IMIT kezdeményezésére alakult meg a Magyar Zsidó Múzeum, amely a
mai napig meghatározó szerepet tölt be a magyarországi zsidó mûvelõ-
déstörténetben. 

Az IMIT megalakulásával egy idõben hozta meg a magyar országgyûlés
azt a nagy jelentõségû törvényét, amely a zsidó felekezetet a bevett vallá-
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sok közé sorolta (recepció). Ezzel lehetõvé vált a keresztény-zsidó ve-
gyes házasság, a zsidóságba való betérés. A magyarországi Millennium
évében Bécsben megjelent egy könyv, amely utóbb a modernkori zsidó-
ság történetének talán legnagyobb horderejû fordulatához, a zsidó állam
megteremtéséhez vezetett. A címe: A zsidó állam, szerzõje pedig a pesti
születésû Theodor Herzl volt. A Herzl által megteremtett nemzetközi
cionista mozgalom a zsidóságot nemzetiségként fogta fel, s végsõ cél-
ként a zsidó nemzeti otthon megteremtésére törekedett az akkor éppen
török kézen lévõ Palesztina területén. A Magyarországi Cionista Szerve-
zet (MCSZ) 1903-ban alakult meg Pozsonyban. Ugyanebben az évben
Budapesten is létrejött a Makkabea, a cionista egyetemi hallgatók egye-
sülete. A Makkabeából ágazott el 1913-ban a Kadima, az elsõ magyar
zsidó cserkészegyesület, és az egyetlen hazai zsidó sportegyesület, a Vívó
és Atlétikai Club (VAC). 

A 20. század elsõ évtizedében a zsidó hitközségek az emancipációs és
a recepciós törvények birtokában, a Monarchia utolsó békeéveiben külö-
nösebb megrázkódtatások nélkül élhették életüket, s egész sor kulturá-
lis, tudományos és jótékonysági intézményt mûködtettek. 1911-ben
indult Patai József zsidó kulturális és publicisztikai folyóirata, a Múlt
és Jövõ. A világháború évei az antiszemitizmus felerõsödéséhez vezettek,
amit fokozott az a tény, hogy a háborút követõ forradalmak vezetõi kö-
zül számosan voltak zsidók, akik azonban kommunista voltukat éppen a
zsidó lét stigmáitól való végleges elszakadásként élték meg.

A háború alatt fölerõsödõ antiszemitizmus a fõvárosban legalább
négyezer fõnyire duzzadt galíciai zsidó menekülteket sújtotta legerõseb-
ben. A Tanácsköztársaság alatt razziákat rendeztek ellenük, s mintegy
ezer zsidót vonaton deportáltak a lengyel határig 1919 júliusában. A
proletárdiktatúra minden intézkedése, amely a polgárság és a polgári tu-
lajdon ellen irányult, szükségképpen érintett nagyobb arányban zsidó-
kat, mint nem zsidókat, hiszen a magyar polgárosodás sajátossága volt,
hogy a zsidók arányszámukon felül, nagyobb mértékben vettek benne
részt, mint a nem zsidó lakosság. A proletárdiktatúra után a fehérterror
is nagy számban követelt zsidó – és természetesen nem zsidó – áldoza-
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Szombat és ünnep megtartása egylet oklevele Spitzer Moritz részére, Budapest – 1889

1_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:03  Page 25



26

tokat. A világháború elvesztése, a forradalom, a proletárdiktatúra, és fõ-
ként Trianon traumája miatt elhatalmasodott antiszemitizmus azonban
maradandó törvényi következménnyel is járt. 

1920-ban hirdették ki a „numerus clausus” (zárt szám, számbeli kor-
látozás) címet viselõ törvényt, amely súlyos sérelmet ejtett a polgári jog-
egyenlõség elvén. A törvény az egyetemekre való – korábban az érettségi
vizsgával automatikus – bejutást kötötte különféle feltételekhez. Szöve-
gében nem szerepelt sem az „izraelita” sem a „zsidó”, sem más rokon ér-
telmû szó, de mindenki tudta, hogy fõként a zsidó értelmiség arányának
visszaszorítását célozza. A felvehetõ hallgatók arányának „az ország te-
rületén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez” való kötése ily mó-
don burkoltan visszavonta a zsidóságnak az emancipációs törvényben
szentesített felekezetté minõsítését, s a fajjá, nemzetiséggé minõsítést
sugallta. A húszas évek folyamán létrejött a Magyar Zsidók Pro Paleszti-
na Szövetsége, a Keren Hajeszod (Palesztinai Építõ Alap) és a Keren
Kajemet Leiszrael (Zsidó Nemzeti Alap). Ezek az intézmények a cio-
nizmus szellemi bázisán, a zsidó nemzeti otthont építõ zsidóság támo-
gatására jöttek létre. 

A hitleri hatalomátvétel után Magyarországon is lendületet vett jobbra-
tolódási folyamat sokáig csak a különféle szélsõjobboldali pártok megje-
lenésében és megerõsödésében öltött testet. A törvényes diszkriminációt
Darányi Kálmán miniszterelnök 1938 márciusában elmondott gyõri be-
széde vetítette elõre, amelyben a zsidókérdést a magyar társadalom leg-
fontosabb problémái között említette. Még ugyanebben az évben meg-
hozták az elsõ zsidótörvényként ismert törvényt, amely 20 százalékban
maximálta bizonyos értelmiségi pályákon a zsidóság részvételét. (Ekko-
riban az orvosok, ügyvédek, újságírók között a zsidóság aránya ennél jó-
val magasabb volt.) A kenyerüket a törvény következtében elvesztõk tá-
mogatására még ugyanebben az évben megalakult a Magyar Izraeliták
Pártfogó Irodája. 

Egy szûk évvel az elsõ után életbe lépett a második zsidótörvény is,
amely „a zsidók gazdasági térfoglalásának korlátozásáról” címet viselte.
Ez a zsidóság meghatározásában elszakadt a vallási alaptól és nyíltan fa-
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ji alapra helyezkedett. Vallásától függetlenül zsidónak minõsítette azt,
akinek legalább egyik szülõje, vagy két nagyszülõje izraelita vallású volt.
Az értelmiségi kamarában hat százalékra szállította le a fönti értelemben
vett zsidók arányát. Egyáltalán nem lehettek lapszerkesztõk és lapki-

adók, nem vezethettek színházat és mozit, s nem állhattak közalkalma-
zásban. Nem nyerhettek semmiféle hatósági engedéllyel összefüggõ jo-
gosítványt. A magánvállalatok csak 12 százalék erejéig vehettek fel zsidó
alkalmazottakat. 

A zsidó önsegélyezés most már hatalmasra emelkedõ költségei egy ré-
szének elõteremtésére alakult meg a Pártfogó Iroda keretén belül az Or-
szágos Magyar Zsidó Segítõ Alap (OMZSA), Ribáry Géza vezetésével. 

Luah címlapja, Budapest – 1921
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Ugyancsak õ volt a lelke az 1939 õszétõl induló OMIKE Mûvészak-
ciónak, amely a Goldmark Teremben rendezett színi- és operaelõadásai-
val, koncertjeivel adott munkát az állásukat vesztett mûvészeknek. A
nagy sikerû elõadások, rendezvények egészen a német megszállás napjá-

ig éltették a közönségben és a mûvészekben a tragikus vég elkerülésé-
nek reményét.

1941 áprilisában kormányrendelet vezette be a már 1939 óta formáló-
dó zsidó munkaszolgálat rendszerét. Ez azt jelentette, hogy a zsidókat
nem fegyveres szolgálatra hívták be a hadseregbe, ahol a legveszélyesebb
munkákat osztották rájuk: aknaszedést, lövészárok-ásást és egyebeket.

Imakönyv az egész évre, Bécs-Budapest – 1937
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Létezett hátországi munkaszolgálat is, ahol a hiányzó munkaerõt pótol-
ták a zsidó munkaszolgálatosokkal. Értelmiségiek, orvosok, színészek,
irodalmárok dolgoztak így embertelen körülmények között például cu-
korgyárakban, fakitermelésen vagy bányákban.

1941 augusztusában életbe lépett a harmadik zsidótörvény is, amely
megtiltotta a zsidók és nem zsidók közötti vegyes házasságot, házassá-
gon kívüli kapcsolataikat pedig német mintára fajgyalázásnak minõsítet-
ték és büntették. 1942-ben eltörölték a zsidók ingatlanszerzési jogát. 

1944-ben a jogfosztások, megaláztatások és a munkaszolgálat szenve-
dései ellenére Magyarország a német befolyás alatt álló területek között
a biztonság szigete volt a zsidók számára. Az 1944. március 19-i német
bevonulással egy csapásra vészterhesre fordult a helyzet. Már a hónap
maradék napjaiban egész rendeletözön korlátozta tovább a zsidók életle-
hetõségeit, a sárga csillag viselésének kötelezettsége pedig emberi méltó-
ságuk alapjait ásta alá. Április közepén megkezdõdött a zsidók gettókba
tömörítése, majd a megsemmisítõ táborokba hurcolása az ország egész
területén a fõváros kivételével. Ez június közepére be is fejezõdött, a vi-
déki zsidóság sorsa megpecsételõdött. A budapesti zsidók deportálását a
nyugati szövetségesek nyomatékos közbelépésének hatására Horthy Mik-
lós kormányzó 1944. július elején felfüggesztette.

Számukra a poklot a sikertelen kiugrást követõ nyilas hatalomátvétel
hozta meg 1944. október 15-én. A nyilasok szisztematikus megsemmi-
sítésüket úgy akarták véghezvinni, hogy közben a maradék zsidóvagyon
minél nagyobb része kerüljön a kezükbe. E tekintetben ellenfelei voltak a
németeknek is. 1944. november 3-i rendeletük minden zsidóvagyont ál-
lamosított. A deportálás elõkészítését szolgálta november 29-én a pesti
gettó létrehozása. Erre már nem maradt idõ. Akik valamilyen módon el-
kerülhették a nyilasok gyilkos akcióit, megmenekültek a rendszeres Du-
nába-lövésektõl, azok megmaradtak. 

A felszabadulást követõen a megmaradtak elkezdték újra megteremteni
az élet feltételeit. Már 1945 elején létrehozták – a külföldi zsidó szerve-
zetek jelentõs segítségével – a Deportáltakat Gondozó Országos Bizott-
ságot. Ez az iroda fogadta a deportálásból, a munkaszolgálatból és a ha-
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láltáborokból visszatérõket. Volt idõszak, amikor naponta több ezer
visszatérõ beteg, éhes, mindenét és mindenkijét elvesztett zsidót láttak
el élelemmel, átmeneti szállással, ruhával és gyógyszerekkel. A helyzet
normalizálódásával munkaalkalmat is igyekeztek teremteni, és a Talpraál-

lítási Alap által kiosztott varrógépek, üzemfelszerelések és egyebek segí-
tették a hatalmas traumán átesett emberek másodszori életkezdését. A
kommunista hatalomátvétel (1948) természetesen – más vallásokhoz,

Az American Jewish Joint Distribution Committee segélycsomagját kísérõ jiddis
nyelvû cédula – 1940-es évek második fele 
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nemzetiségi kezdeményezésekhez hasonlóan – a zsidóság ezen szerveze-
teit is felszámolta, vagyonukat államosította. Az ideológiai terror a cio-
nista szervezeteket is betiltotta, s a cionizmus vádjával börtönöztek be
embereket. 

Mivel a holokausztban a vidéki zsidóság szinte teljesen megsemmi-
sült, a második világháborút követõen a zsidóság nagy része a fõváros-
ban élt. A kevés, kicsiny lélekszámú vidéki zsidó közösség fennmaradá-
sát sok körülmény nehezítette. Az Alföldön, az ország keleti területein
újra feléledtek a vérvádhisztériák, pogromok (1946: Kunmadaras, Makó,
Miskolc, 1948: Szegvár, Mindszent, 1954: Mátészalka, 1956: Hajdúná-
nás). A megmaradt vidéki zsidóság elvándorolt az országból, vagy Buda-
pestre költözött. Ma már csak néhány nagyobb vidéki városban van zsidó
hitélet (Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc, Veszprém).
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A ZSIDÓ község, a kehila jogállását a középkorban elsõsorban királyi, az
újkorban pedig jellemzõen földesúri privilégiumok biztosítják. Az újko-
ri zsidó megtelepedés a török kiûzését követõen, az újra berendezkedõ
ország viszonyai között történik. A zsidóknak megtiltják, hogy a váro-
sokban lakjanak, ezért – a középkori, városias megtelepedéssel ellentét-
ben – jellemzõen földesúri, kamarai, egyházi birtokokon alakulnak ki az
új közösségek. Az 1840-ben kiadott, a zsidókról rendelkezõ törvény
(1840. évi XXIX. törvénycikk a zsidókról) lehetõvé teszi, hogy a zsidók
a bányavárosok kivételével bárhol letelepedjenek az országban, és ott
(hit)községet alapítsanak. 

A zsidó község nem csak vallási, hanem évszázadokon keresztül poli-
tikai, társadalmi egységet is jelentett a privilégiumokban elnyert jogok-
kal: bíráskodással, adószedéssel, saját oktatási rendszer fenntartásával
és egyebekkel. A közösség élén a ros hakahal (rasekol) állt, aki 3, 5 vagy
7 (különbözõ, de feltétlenül páratlan számú) elöljáró (alufé hakahal)
segítségével vezette a közösséget. Munkájukat díjazás nélkül végezték, s
meghatározott idõközönkénti tisztújításon döntöttek személyükrõl. A
tisztújító közgyûléseken, valamint az egész közösséget érintõ, nagy
horderejû kérdésekben az egész közösség döntött – lehetõleg demokra-
tikusan. A hitközség fizetett alkalmazottja volt a gondnok (neeman),

A ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
INTÉZMÉNYEI
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adószedõk, kántor (hazan), metszõ (sakter), templomszolga (samesz),
tanító és a rabbi. 

A zsidók megtelepedését, zsidó község alapítását a privilégiumlevelek-
ben engedélyezték, s rögzítették a közösség jogait és kötelezettségeit. A
zsidó közösség évi védelmi és telekpénzt, különféle egyéb adókat fize-
tett, melyet évente, vagy évente több részletben fizethetett be az urada-
lom kasszájába. Ezen felül a földesúr születés- és névnapján, újévkor,
húsvétkor, egyéb alkalmakkor (például Szent Márton napján) adandó
ajándékokat szabott összegen tartoztak megváltani. Egyéb illetékektõl,

kvártélytól és forsponttól mentesek lettek, ezt esetenként szintén pénz-
ben válthatták meg. Cserébe biztosították a zsidók megtelepedését, a kö-
zösség autonómiáját és vallásgyakorlatát. 

Ha idegen zsidó kérte felvételét a hitközségbe, akkor elõbb az uraság-
tól kell védlevelet kapnia, és csak ennek birtokában folyamodhatott a hit-
községhez felvételért. A belépéshez mindig meghatározott összeget kel-
lett fizetni, és ha valaki nem tudott megállapodni a hitközséggel, akkor a
földesúri védelem is érvényét vesztette. A közösségbõl távozóknak meg-
szabták, hogy aki kilép a közösségbõl, annak csak a hitközséggel kell
megállapodnia, vagy „lelépési pénzt” is kell fizetnie az uraságnak. A há-
zasságkötéseket is szabályozták: idegenek beházasodhattak, de az általá-

A pesti hitközség jegyzõkönyvének címlapja – 1828
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nos gyakorlat szerint minden házasságkötés után pénzt kellett fizetni az
uraságnak. Általában évenként választottak bírót, esküdteket és kisbírót.
Ez a bíróság elsõfokú hatóságot képezett a zsidók egymás közti, illetve
zsidók és keresztények közötti perekben. Mesterségüket szabadon ûz-
hették, az uradalom területén üzletet nyithattak, melyeket azonban va-
sárnap és keresztény ünnepnapokon az istentisztelet végéig kötelesek
voltak zárva tartani. Évi szabott összegért kóser mészárszéket tarthat-
tak, és a vágó marhákat a községi legelõre küldhették. Kóser borkimérést
nyithattak, vagy házaikban árulhattak kóser bort és uradalmi sört is, de
csakis zsidóknak. Szombatzsinórt húzhattak ki. Temetõt birtokolhattak,
és zsinagógát építhettek. 

Ha valaki nem tartozott a hitközséghez, azt mellõzték a zsinagógai
szertartásoknál. A védelmi joggal nem rendelkezõ idegeneknek engedélyt
kellett kérniük az átmeneti tartózkodásra is. Általában elõírták, hogy a
hitközség elöljárósága készítsen statútumokat és rendõri szabályzatot,
melyeket az uradalom/kamara elé kellett terjeszteni jóváhagyásra. 

A zsidó emancipációt (1867: XVII. tc.) követõen a zsidó községek
feladatai a hitélet irányítására szorítkoztak. A zsidó (hit)községek meg-
nevezése a magyar és a német nyelvû iratokban hitközség (Cultusge-
meinde), héberül kehila kadosa – szent község. Az iratokban rendszerint
rövidítik (lásd: rövidítések a 106. oldalon).

HE V R A K A D I S A (R É G I E S E N :  CH E V R A KA D I S A)

A hevra kadisák elsõsorban a halottakkal, halállal kapcsolatos teendõk
végzésére alakultak, de sok egyéb feladatot is elláttak. A hevra gondozta
a zsidó temetõt, és elvégezte a haldoklóknál, halottaknál az elõírt és
szokásos szertartásokat. A betegek számára gyakran kórházat tartottak
fenn, de a nem ott fekvõ betegeket is látogatták, szükség esetén segélyez-
ték. (Nagyobb közösségekben gyakran külön beteglátogató egyletek is
alakultak bikur holim néven.) 

A hevrák eredetileg önálló intézmények voltak, és nem tartoztak a
(hit)község alá. A tagok természetesen tagjai voltak a hitközségnek, de
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ez nem jelentett szervezeti azonosságot is. A hagyomány a külön szerve-
zetet fogadja el, a neológ hitközségekre érvényes kongresszusi statútum
2. paragrafusa azonban úgy rendelkezett, hogy a hevra kadisa a hitközség
alá tartozzon, és a hevra ügy- és pénzkezelésének ellenõrzésének joga a

hitközségé, a hitközség hagyja jóvá a hevrák alapszabályait, de a kong-
resszusi pontokat el nem fogadó ortodox közösségekben a hevrák to-
vábbra is önállóak maradtak egészen 1950-ig. 

A hevra tagjává válni nagy megtiszteltetés volt, mely komoly anyagi ál-
dozatot kívánt a belépõktõl. A belépõk néhány éven keresztül „fiatalok”
(mlatse) és csak ennek a próbaidõnek a letelte után lehettek teljes jogú
(választó és választható) tagjai az egyletnek. A halottak körüli szolgála-
tokat (imádkozás, halottmosdatás, -öltöztetés és egyebek) végzõket
sorshúzással választották ki, s a döntés ellen nem lehetett fellebbezni.
Mivel a halottak eltemetése rituálisan szigorúan meghatározott, vallásos
cselekedet, ezért már az asszimiláció korai idõszakában több helyen ak-
ként rendelkeztek, hogy csak vallásos, szombattartó tagokat vesznek fel. 

A faddi hevra kadisa jegyzõkönyve – 1846
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A hevrák már a korai idõszaktól (Magyarországon jellemzõen a 18.
század elsõ felétõl) kezdve nyilvántartották a halottak neveit, a halálozá-
sok évfordulóit (jahrzeit), illetve az egylet tagjait és az egyleti mûkö-
déssel kapcsolatos legfontosabb dolgokat, ezért tulajdonképpen a
hevrakönyvek a zsidó közösségek legrégebbi jegyzõkönyvei (bõvebben az
50. oldalon). 

Iratkezeléssel kapcsolatos pontok egy hevra alapszabályból: 

Havi gabbaj a következõ havinak adja át a perselyt és írásos számadást visz.
A törzskönyvben mindenki külön lapon szerepel.
Halálesetek pontosan könyvelendõk.
Zsinagógai felajánlások külön könyvbe könyvelendõk.

A Hevra Kadisa elnevezés szó szerint Szent Egyletet/Testvériséget je-
lent héber-arameus nyelven. A magyar nyelvû forrásokban általában

Óbudai hitközség árvákat segélyezõ pénztárának
pénztárkönyve – 1826/27
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Szentegyletként, a német nyelvûekben „Heilige Bruderschaft der Is-
raeliten”-ként fordítják. 

E G Y É B G YA KO R I B B E G Y L E T E K

(Hevrat) Bikur holim: beteglátogató egylet. Kisebb közösségekben gyakran a
hevra kadisák látták el a betegek gyámolítását is, de számos helyen talál-
kozunk beteglátogató, bikur holim egyletekkel is.

Hevrat bahurim: ifjak egylete, jesívában tanulók diákegylete.
Hevrat mezonot: élelmezõ egyesület, menza. Diákok és szegények élelme-

zésére létrehozott jótékonysági egyesület.
Sasz hevra: talmud-tanuló egylet. Nevét a s(isá) sz(idré) misna (misna

hat rendje, fejezete) rövidítésébõl nyerte. 
Somer sabbat (Verein): szombattartók egylete – elsõsorban kézmûvesipar-

ban, kereskedelemben dolgozó vallásos férfiak egylete abban az idõszak-
ban, amikor már nem általános a vallásos életmód.

Hevrat nasim: nõegylet – héber megnevezése rendkívül ritka, Frauenve-
rein vagy Nõegylet néven találkozhatunk vele. 

OK TAT Á S I I N T É Z M É N Y E K

A zsidó közösségekben kiemelkedõen fontos szerepe van az oktatásnak.
A vallásos zsidó nevelés 3–4 éves korban a héderben (tulajdonképpen
„szoba”) kezdõdött az írás-olvasás és a Tóra tanulásával, majd ezt köve-
tõen, aki tehette, 12–14 éves korában jesívába (talmudi fõiskola) ment.
Jesívája nem a hitközségnek, hanem a tudós rabbiknak volt, köréjük
gyûltek a fiatalok (bahurok/bóherek), hogy a Talmudot tanulják. A
bóherek bérelt szobákban laktak, és „napokat ettek”, azaz minden nap
más család asztalánál kaptak ebédet. A bóherek ilyen ellátása jócseleke-
detnek (micvának) számított, s nem kis presztízst jelentett a közösség-
ben. A tanulmányi idõ nem volt meghatározott, mindenki addig maradt,
ameddig érdekei és lehetõségei diktálták. Az arra érdemesek rabbivizsgát
tettek, vagy egyéb vallási, közösségi feladatok (metszõ, sakter és egye-
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bek) végzéséhez kértek felhatalmazást, de a tanulás célja elsõsorban a
tudás megszerzése volt. 

Mivel a zsidó közösségnek nem voltak központi iskolái, rabbiképzõi
(kivétel majd az Országos Rabbiképzõ Intézet 1877 után), nem centra-
lizálódott az oktatás sem, s a jeles tudósokat, jelentõs könyvek szerzõit
nem feltétlenül a nagyvárosok, polgári szempontból jelentõs központok
rabbijai között kell keresnünk. Vannak jelentõsebb és kevésbé jelentõs
jesívák, minõsítésük azonban nem közvetlenül függ a település egyéb
jellemzõitõl. 

A  Z S I D Ó É L E T J E L L E G Z E T E S S Z E R E P L Õ I

Rabbi: tanítómester, tudós. A rabbi igen tiszteletreméltó személyiség volt.
Neki volt joga dönteni a kóserság kérdéseiben, õ oldhatta fel a fogadal-
makat, õ volt a helyi, zsidók közötti ügyekben illetékes bíróság (bét
din) elnöke, õ hozott döntéseket pénzügyi és egyéb vitás kérdésekben.
Õ tartott beszédet (drasa) a zsinagógában, és gyakran tanítványokat
gyûjtve maga köré, jesívát (vallási fõiskolát) tartott fenn, ahol fiatal fér-
fiak a zsidó vallás törvényeit tanulták. A rabbivá váláshoz rengeteg tanu-
lásra volt szükség, amit hagyományosan a már tudós rabbik jesíváiban le-
hetett megtanulni, majd három különbözõ rabbitekintélytõl felhatalma-
zást kapni a rabbiságra. A modern zsidóság már szélesebb körû
ismereteket kívánt meg rabijaitól, mint a hagyományos, kizárólag vallási
kérdésekre szorítkozó tudás, ezért rabbiképzõ intézeteket hoztak létre,
ahol a bölcsészeti doktorátus megszerzése után válhattak rabbivá az arra
érdemesek. Magyarországon 1877-ben nyílt meg az Országos Rabbikép-
zõ Intézet. 

Hazzan: elõimádkozó, kántor. 
Sac-mac (sliah-cibur, more cedek): a kántor és az igaz tanító héber elnevezé-

sébõl alkotott betûszó azok megnevezésére, akik a hitközségben az elõ-
imádkozói és a rabbiteendõket is ellátták. 

Samesz: a hitközségben szolgáló, az imaház vagy zsinagóga rendjét
fenntartó alkalmazott. Gyakran a hívek imára hívása, a szükséges kegy-
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szerek elõkészítése mellett a gyerekek tanítása is az õ feladata volt, ezért
csak nagy tudású, vallásos emberek válhattak samesszá. 

Minjen: tíz felnõtt zsidó férfi közössége. Bizonyos vallási szertartáso-
kat csak akkor lehet elvégezni, ha legalább tíz férfi van jelen. 

Móhelkönyv címlapja a körülmetélésnél használt szék
(Élijáhu széke) ábrázolásával, Csév –1832
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Bóherek: jesívában tanuló fiatal férfiak, akik tanulmányaik befejezése
után rabbivá vagy tanítóvá is válhatnak. 

Talmid-haham: Talmud-tudós, bölcs. 
Móhel: körülmetélést végzõ szakember. A körülmetélés nagyon fontos

vallási parancs, amit általában kisebb ünnepség keretében tartanak meg. 
Sakter, sóhét: kóser mészáros. Vallásos, képzett ember, aki az elfogyasz-

tandó állatokat a vallási hagyományoknak megfelelõen öli le, s megvizs-
gálja belsejüket, hogy fogyasztásra alkalmasak-e. A sakternek bizonyít-
vánnyal kell rendelkeznie arról, hogy járatos a rituális vágás (shita) elmé-
letében és gyakorlatában egyaránt. A vágáshoz különlegesen éles, minden
csorbaságtól mentes késsel (halef) kell rendelkeznie, hogy az állat vágása
egyetlen mozdulattal történhessék. Amennyiben a vágás szabályait nem
tartja be, vagy elváltozást talál a levágott állat belsõ szervein, akkor a hús
tréfli, azaz nem kóser, nem szabad elfogyasztani. 

Rasekol (ros hakahal): a hitközség elnöke. Nem rabbi, világi ember, aki a
hitközség ügyeit intézi. 

Melamed: tanító. 
Kopogtató: régen, amikor a zsidók még a városka egyetlen zsidóutcájá-

ban laktak, a reggeli ima elõtt egy fizetett alkalmazott végigkopogtatta a
zsidók lakásának ajtaját, ezzel jelezve, hogy közeleg az ima ideje. 

Sadhen: házasságközvetítõ. Fontos szerepe volt a közösség életében, hi-
szen a szigorú vallási hagyományok szerint élõ fiúk és lányok nem talál-
kozhattak egymással. A házasságokat a sadhen segítségével a szülõk hoz-
ták össze, ügyelve arra, hogy egymáshoz illõ fiatalokat házasítsanak ösz-
sze. A sadhen az eredményes közvetítésért a hozomány meghatározott
százalékát kapta fizetségül. 

Badhen: lakodalmak rendezõje és mulattatója. 

2_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:04  Page 41



2_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:04  Page 42



43

A HÉBER IRATOK ÍRÁSA

A ZSIDÓ vallás legszentebb, központi tárgya maga az írás, a „szentírás”,
azaz a Tóra, Mózes öt könyve. Vallási parancsolatok írják elõ, hogy a
szent szövegek egy-egy részletét imádkozás közben a fejen és a karon
kell viselni (tfillin), az ajtófélfára kell tûzni (mezuza), illetve minden
szombaton fel kell olvasni a Tóra egy-egy szakaszát. A szertartásokon az
õsi, tekercs formában írt Tórát használják. A tekercs általában 60–80
cm magas, s mivel minden szombaton felolvasnak egy rövidebb szakaszt
(a hetiszakaszt), két farúdra tekercselik. Egyéb célokra az általánosan
elterjed kódexformátumot alkalmazzák. 

A Tóratekercs a kultusz központi tárgya, melynek írását nagyon szigo-
rú szabályok kötik. A zsidó közösségekben fontos szerepet tölt be a hé-
ber „írnok”, azaz a „szófer”, aki elkészíti az elõírásos pergamentekercse-
ket. Az írást csak rituálisan tiszta állat bõrébõl készült pergamenre, a
hús felõli oldalra, faragott lúdtollal, megfelelõ (növényi) tintával szabad
elkészíteni. A betûk leírását is nagyon szigorú szabályok kötik, a legki-
sebb eltérés is „paszul”-lá, érvénytelenné teheti a tekercset. (A Tóra
mellett ebbe a csoportba tartoznak még egyéb szent szövegeket tartalma-
zó pergamenek is, például a Megilla, azaz Eszter könyve, vagy a haftarák
tekercse, a tfillin, a mezüze és mások.) A szóferek másik csoportja írta a
válóleveleket (get), illetve a rabbinikus bíróságok (bét din) kiadványait.
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A késõbbiekben õk vezették a hitközségi jegyzõkönyveket (pinkasz) is.
Magyarországon a 18. századtól ismertek azt összeírásokból hitközségi
jegyzõk (scriba communitatis). 

Mordechaj Lév Segal feleségének, Eszternek az imakönyve.
A szombathelyi Smuel Kac írása, Nagymarton – 1823

Szóferírás. Megilla (Eszter-tekercs) részlete
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A középkori, illusztrált kódexek korszaka után a 18. század a kézirat-
illusztráció új fellendülését hozta. A nyilvánvalóan egy példányban, kéz-
zel készített jegyzõkönyvek (pinkaszok) mellett a könyvnyomtatás el-
terjedése után sem szûnt meg bizonyos fajta szövegek (elsõsorban szak-
rális célokat szolgáló szövegek) kézzel való másolása és díszítése. Az

illusztrált kéziratok illusztrációit is gyakran a jegyzõk készítették. Leg-
híresebb a bécsi császári könyvtár másolója, Aaron Wolf Herlingen, aki
1760 körül mûködött Bécsben. A 18. században Magyarország nyugati
határszélén Köpcsényben, Németkeresztúron, Kaboldon, Pozsonyban és
Rohoncon is dolgoztak zsidó illusztrátorok. Név szerint is ismerjük

Pest királyi város zsidó közösségének elõimádkozói
imakönyve – 1803. Címlapján kétoldalt Mózes
és Áron, felül pedig Dávid király a hárfával 
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mások mellett a köpcsényi Hajjim ben Aser Ansel iskolamestert, Jicchak
Eisiket, a nagykanizsai hevrakönyv illusztrátorát, Márkus Donátot
(Mordecháj Szófer), aki rézmetszetei mellett kéziratos illusztrációiról
is ismert. A 19. század folyamán a zsidó lakosság megtelepedett az or-
szág más területein is, s a közösségek jegyzõkönyveiben ott is megjelen-
nek az egyszerûbb illusztrációk. 

Az istennevet tartalmazó szent iratokat a hagyomány szerint nem sza-
bad kidobni, hanem – nehogy megszentségteleníthessék, vagy méltatlan
célra használják – el kell temetni. A temetésig a használhatatlanná vált
Tórákat, imakönyveket, mezuzákat és más iratokat elrejtve õrzik a zsina-
góga vagy a temetõ egy erre szolgáló részében, erre utal e gyûjtemény hé-
ber megnevezése: geniza (héberül elrejtett). Az el nem temetett, össze-
gyûjtött genizák értékes történeti forrást jelentenek. Leghíresebb az
1896-ban felfedezett kairói geniza. 

Amennyiben a zsidó vallást tiszteletben tartva szeretnénk eljárni, úgy a
rituálisan használhatatlanná vált, maradandó történeti értékkel nem bíró
héber iratokat (jellemzõen: imakönyvek töredékeit, héber feliratos perga-
mendarabkákat) temettessük el.
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A MAGYARORSZÁGON élõ zsidók irataival több magyar törvény is foglal-
kozik. Kálmán király 1101/1102-ben hozott törvényt arról, hogy a ke-
resztények és zsidók közötti gazdasági ügyeket írásba kell foglalni, me-
lyen a felek aláírását pecséttel helyettesítsék (cartula sigillata). Ilyen
oklevél sajnos jelenlegi ismereteink szerint nem maradt fenn. A közép-
korban más hasonló törvényrõl sincs tudomásunk. 

Átfogóbb törvényi szabályozás a felvilágosult abszolutizmus korszaká-
ban született. Akkor a centralizációs politikai igény és a Magyarországon
élõ zsidók növekvõ létszáma együttesen már elegendõ indokot szolgálta-
tott II. Józsefnek arra, hogy sok más mellett ezen a területen is szabá-
lyozza a zsidók életét. Az 1783-ban kiadott Systematica Gentis Judaicae
Regulatio – összhangban a kalapos király egyéb központosító törekvé-
seivel – az alábbiakat írja elõ:

Elõször: hogy bármely eddigi szerzõdést, kötelezvényt, végrendeletet, szám-
adáskönyvet, végül minden bizonylatot és oklevelet, amely akár bíróságokon,
akár bíróságon kívüli ügyek tárgyalásakor valamiféle jogi kötelezettséggel bír,
az illetõ terület bíróságain használatos nyelven kell megszerkeszteni és kibo-
csátani – semmissé nyilvánítás és törvényi védelem megvonásának terhe mel-
lett –, általában azonban a magyar, latin és német nyelv íratik elõ (…). 

JELLEMZÕ HÉBERBETÛS
IRATOK A LEVÉLTÁRBAN
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Ezekkel és a zsidókra vonatkozó törvénykezéssel kapcsolatban fentieket,
amennyiben szükséges, hogy õk ezeket tudomásul vegyék, õ szent felsége kellõ-
képpen nyilvánosságra kívánja hozni és jóindulatúan ki akarja fejteni ama
további kijelentést téve, hogy õfelsége mind a héber nyelvnek (csupán az isten-
tisztelet kivételével), mind a zsidók anyanyelvének, vagyis a zsidó-németnek,
közönségesen a jüdisch-deutschnak a használatát minden, fõleg bírósági, de
bíróságokon kívüli ügyekkel való foglalkozásban is királyi tekintélyével meg-
szüntetni rendeli, és a felsorolt megszüntetett zsidó nyelvek helyett a jövõben
kegyesen elrendeli, hogy a zsidók mindenütt a tartományokban szokásos nyel-
vet használják, és hogy az említett kétesztendei határidõnek a közzétételétõl
számított eltelte után mindennemû okmány, amely akár tiszta héber, akár e
nép által használatos zsidó nyelven íródott vagy lett aláírva, – törvényszéken
vagy azon kívüli tárgyalásokon kötelezettséget vagy közhitelûséget szokott ma-
ga után vonni –, még ha rabbi fogalmazták vagy írták is alá, legfelsõbb kirá-
lyi akaratnyilvánítás folytán eleve semmisnek és érvénytelennek nyilvánít-
tassék. 

Az 1840-ben elfogadott XXIX. törvénycikkben gyakorlatilag a fentie-
ket foglalják újabb törvénybe: 

3. § Egyébiránt köteleztetnek, hogy állandó vezeték- és tulajdon nevekkel élje-
nek, a születendõk pedig vallásuk papjai által vezetendõ anya könyvben be-
jegyeztessenek; – továbbá kötelesek

4. § Minden okleveleket és szerzõdéseket a hazában és a kapcsolt részekben diva-
tozó élõnyelven szerkesztetni.

A fenti törvények ugyan elvetették a héber és a jiddis nyelv használatát
a különféle jogi következményekkel járó iratok (például szerzõdések)
esetében, de a zsidó közösségek életében fontos szerepet kapó iratfajták
továbbra is héber betûkkel, héber vagy zsidó–német nyelven születettek.
A zsidó közösségek tagjainak anyanyelve sokáig meghatározóan német,
zsidó–német (jiddis vagy „zsargon”) volt, s a közösségek egymás közöt-
ti kommunikációja is így volt lehetséges. A zsidó községnek sokféle ad-
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Várpalotai hevrakönyv – 1837
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minisztratív feladatot kellett ellátnia, s az ezekrõl készült feljegyzéseket
jellemzõen kötetekbe, füzetekbe írták héber betûkkel. 

A héber nyelvû (vagy csak héber betûkkel írt) jegyzõkönyveket
pinkasznak (többes száma pinkaszim) nevezzük. A héber pinkasz szó a
görög „pinax” (B\<"P), tábla szó átvétele, s már a Misna is e néven emlí-
ti a jegyzõkönyveket. Eredetileg azokat a könyveket sorolták ide, ame-
lyekben a közösség életének fontos eseményeit, többek között a rabbini-
kus bíróság (bét din) határozatait, a hitközség alapszabályait rögzítet-
ték, késõbb a pinkasz jelentése bõvült, s általánosan jegyzõkönyvet
jelent. 

Legelterjedtebbek a hevra kadisák által vezetett pinkaszok, a hevra-
könyvek. A gyakran gazdagon díszített hevrakönyvek tartalmazzák a
hevra kadisa alapszabályait (héberül: takkanot) és a hevra tagjainak
törzslapjait. Ezeken kívül általában megtalálhatjuk bennük a hevra tag-
jainak (haver) névsorát, az elöljárók (gabbajok, gaboim) neveit, megvá-
lasztásuk évét. Ha nem vezetnek külön pinkaszt a halálozási évfordulók-
ról (jahrzeit), akkor azt is itt sorolják fel, és gyakran találkozunk gazda-
sági feljegyzésekkel is. Itt a hevra számára tett alapítványok, adományok
felsorolását – és nem ritkán teljes könyvelését – olvashatjuk. 

A hevrakönyvek mellett másik elterjedt jegyzõkönyvfajta a móhel-
könyv, azaz a körülmetélésék feljegyzésére szolgáló jegyzõkönyv. A mó-
helkönyvek tartalmazzák az újszülött fiúnak és apjának héber nevét, va-
lamint a körülmetélés idejét. Ezek mellett elõfordul, hogy a körülmeté-
lésre vonatkozó szabályokat, a szertartás során elmondandó imákat is
beleírják a móhelkönyvbe. A csévi móhelkönyvben (lásd 87–89. oldal) a
jiddis nevek héber megfelelõjét is felsorolják. 

Kevésbé díszes kiadásban találkozunk az adókönyvekkel. A zsidó kö-
zösségekben is szedhettek adót, hozzájárulást a hitközség intézményei-
nek fenntartására, de súlyosabbak voltak a királyi, földesúri és más adók.
Legismertebb, a 18–19. században talán a legkomolyabb terhet jelentõ a
Mária Terézia által bevezetett türelmi adó, vagy jiddis nevén malkegeld.
(A héber malka/királynõ és a német geld/pénz szó összetételébõl.) E
mellett számos, idõben és térben nagy eltéréseket mutató adófajtákkal
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találkozhatunk – de általában valamennyit évente egy összegben fizet-
hették a zsidó közösségek, így az összeg közösségen belüli felosztása, il-
letve beszedése komoly adminisztrációt igényelt, amit a különféle adó-
könyvek õriztek meg számunkra. Mivel szent szövegeket, szent intézmé-
nyek neveit nem tartalmazzák, ezért általában jiddisül, esetleg héber
betûs német nyelven íródtak. 

A jegyzõkönyvek mellett természetesen egyedi iratok is léteztek. A
héber jogrendben kétféle iratot ismerünk: a bíróság által kiállított ok-
iratot és a laikus által kiállított okiratot. Mindkettõt két tanúnak kell
aláírnia, a tanúknak ismerniük kell a feleket, és csak akkor írhatják alá
az okmányt, ha már minden sora le van írva, és ha alaposan átolvasták a
benne foglaltakat. Talán legelterjedtebb ilyen okirat a házasságlevél, a
ketuba. A ketuba õsi arameus szövege változatlan, csak a házasuló felek
neveit, azok apjának neveit és a dátumot kell beleírni. Készültek díszes,
gazdagon illusztrált ketubák is, de a 19. századtól jellemzõbb az elõre

Móhelkönyv címlapja, Csév – 1832
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nyomtatott, a személyes adatok utólagos kitöltésére módot adó forma-
nyomtatvány. 

A zsidó vallásban lehetséges a házasság felbontása is, s az errõl készí-
tett okmány a get. A get írását, formáját, átadását nagyon alaposan sza-
bályozták, hiszen a tévedések rendkívül súlyos családjogi következmé-
nyekkel járhatnak. A get szövege és formája Babilóniában, a Talmud ösz-

szeállításának korában (körülbelül 5. század) alakult ki, s azóta szövege,
formája változatlan. Getet csak a vallási törvényeket alaposan ismerõ, és
azokat megtartó személy készíthet. A szöveget foltoktól mentes, teljesen
tiszta papírra kell írni, 12 sorban. A szövegben szerepel a férj és a feleség
neve, a város, ahol a getet kiállítják, illetve az a folyó, aminek a partján a
város fekszik. (Magyarországon sokszor okozott problémát, hogy a váro-
soknak, folyóknak több megnevezése is használatban volt.) A get átadá-
sánál tíz felnõtt zsidó férfi (minjen) jelenléte szükséges, köztük ott kell

Get (válólevél), Szeged – 1921
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lennie a rabbinak, a getet író írnoknak, valamint a getet aláíró két tanú-
nak is. A getet a férj adja a feleségének, de a 10. század óta ez csak a fe-
leség beleegyezésével történhet meg. 

A hivatalos okiratokon, szerzõdéseken, családi iratokon kívül leveleket
is írtak héber betûkkel héberül és jiddisül is, ezek külsõ formai jegyei
megegyeznek az egyéb nyelven írt levelek tulajdonságaival. 

Schwab Löw késõbbi pesti rabbi meghívólevele a pesti hitközségtõl – 1835
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Zsidó magánszemélyek és közösségek hagyatékaiban, zsinagógákban
hátrahagyott iratok között nem csak történeti értékkel bíró iratokkal,
hanem elsõsorban szakrális célokra használt szövegekkel is találkozha-
tunk. Ezek nem levéltári dokumentumok, de könyvészeti, iparmûvészeti

értékük van. Annak ellenére, hogy az 1877-ben alapított Országos
Rabbiképzõ Intézet Könyvtára a teljesség igényével törekedett minden
Magyarországon nyomtatott vagy csak használt hebraika és judaika be-
gyûjtésére, elõfordulhat, hogy ritkaságnak, esetleg unikumnak számító
dokumentumokat találhatunk a nem feldolgozott héber anyagban. 

Meghívó Steiner Sáje bodrogkeresztúri csodarabbi
unokájának esküvõjére –1925 
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Nyomtatott dokumentumok közül találkozhatunk a különféle kóde-
xek (Talmud, Sulhan Aruh, responza és mások) példányaival, haggadák-
kal, imakönyvekkel, valamint zsidó naptárakkal, a luahokkal. Ezek közül
különös jelentõsége elsõsorban a helyi kiadványoknak lehet, vagy olyan
példányoknak, amiben a helyi tudósok széljegyzetei vannak. Mivel kisebb
héber nyomdákból országszerte sok volt, így lehetnek olyan helyi kiadá-
sok, melyeknek kis példányszámban nyomott darabjaiból csak elvétve
maradt fenn egy-egy példány. 

Responza: rabbinikus kérdések és válaszok (séélot utesuvot, rövidítve:
sut). A közösségekben felmerülõ, a rabbiknak feltett vallástörvényi kér-
dések és az azokra adott válaszok gyûjteménye. A kérdés sok esetben
egyéb történeti forrásokból nem kideríthetõ, de azokkal esetleg igazol-
ható dolgokra utalhat. 

Luah: zsidó naptár. A zsidó ünnepek mozgó ünnepek (mint a húsvét és
a pünkösd), s a hónapok hossza, száma sem azonos az egymást követõ
években, ezért fontosak voltak a zsidó naptárak, héberül luahok. Általá-
ban párhuzamosan szerepel bennük a polgári naptár is, így a kettõ egy-
bevetésére is szolgálhatnak. Különös értéket képviselnek azok a luahok,
melyekben a zsidó naptár egyes napjain követendõ szokásokat is leírják,
így a helyi minhag (helyi szokások) is rekonstruálhatóak. 

Mizrah-tábla: a zsidó tradícióban kiemelt jelentõsége van a keleti (tk. je-
ruzsálemi) iránynak. Kelet felé tájolják a zsinagógákat, a keleti falon he-
lyezik el a frigyszekrényt, és kelet felé fordulva imádkoznak. Mindezek

Responza – kérdések és válaszok
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miatt a keleti irány jelölése fontos, s ezt a célt szolgálják az általában dí-
szesen elkészített mizrah (héberül: kelet) táblák. A mizrah-táblákon
hangsúlyos helyen szerepel maga a mizrah szó, s ezenkívül szentírási
szövegrészletek, zsidó szimbólumok (Júda oroszlánjai, Dávid-csillag,

Siviti-tábla. A képek a zsoltárok és az öt Megilla szövegének apró betûibõl állnak.
Megyeren készítette Mordeháj ben Eliezer kántor, 1828. február 16-án fejezte be 
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menóra és mások) találhatóak rajta. A zsoltáridézet (Zsolt 16,8) alap-
ján a zsinagógai elõimádkozó állványa (omed) elõtt lévõ mizrah-táblát
siviszi táblának is hívják. 

Gyermekágyi tábla, amulett: noha már a Tóra (például 5Móz 18:10–13)
is határozottan elítél és tilt mindenféle varázslást és démonokkal kap-
csolatos hiedelmet, a népi vallásosságban találkozhatunk ennek nyomai-
val, s az ezekhez kapcsolódó kéziratokkal, nyomtatványokkal is. A közép-
kori zsidó legendák szerint Lilit Ádám elsõ felesége volt, de elmenekült
tõle, és az ördöggel adta össze magát. Lilit démonokkal vonul, és csecse-
mõket rabol, vérüket, csontvelejüket szívja, ezért szokássá vált a szülõ
nõk szobájának falára Lilit ellenes táblákat, szövegeket akasztani, hogy
megóvják az ártó démonoktól. A táblákon boszorkányellenes, Lilit-elle-
nes szövegek mellett a 121. zsoltár szövege található. Az amulettek vagy
kámeák hasonló, gyakran az istennevet tartalmazó védelmezõ papír- vagy
pergamendarabok fém, csont vagy egyéb tokban (lásd 18. oldal). 

Imakönyvek: a legelterjedtebb imakönyvek a szidurok, melyekben a hét-
köznapi és szombati imák, valamint néhány ünnepi ima található. A 19.
században elterjedtek a kétnyelvû (héber–német és héber–magyar) ima-
könyvek. Az ünnepekre szóló imák gyûjteménye a mahzor – ezek lehet-
nek kétkötetesek (õszi ünnepek, illetve a tavaszi úgynevezett zarándok-
ünnepek imái) vagy hét, illetve kilenc kötetesek. (Minden ünnepre kü-
lön kötet, esetleg a Ros Hasanai és a Szukkoti két-két kötetben.) 

Haggada: a Haggada az egyiptomi kivonulás történetét meséli el imák-
kal, dalokkal, talmudi legendákkal kiegészítve. A Haggadában foglaltakat
a Pészah elõestéjén, a rituális vacsorával megtartott széderesten kell
mindenkinek felolvasnia. 

AZ I R ATO K A K Ö Z L E V É LT Á R A K BA K E R Ü L É S E

Anyakönyvek: anyakönyvek minden megyei levéltárban vannak, hiszen már
az 1827: XXIII. tc. úgy rendelkezett, hogy az anyakönyveket két pél-
dányban kell vezetni, melybõl egyet a törvényhatóságnál le kell adni. A
zsidó anyakönyvvezetéssel több törvény és rendelet foglalkozott (1851:
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helytartótanácsi körrendelet, 1868: XLIV tc., 1885/1924. eln. sz.
VKM körrendelet). Az 1886-os rendelet elrendelte, hogy az anyakönyve-
ket mindenhol az állam hivatalos nyelvén, vagy az illetõ politikai község
jegyzõkönyveinek nyelvén kell vezetni. 

Az anyakönyvek másodpéldányai a polgári anyakönyvezés bevezetéséig
(1895. október 1.) tehát feltehetõen megtalálhatóak a megyei levéltá-
rakban, de gyakran az eredeti, azaz a rabbi által vezetett példány is a le-
véltárakba került. „Az izraelita vallásfelekezet anyakönyveinek beszolgál-
tatását” a 8200/1944-es VKM rendelet írta elõ, s ennek alapján mind
az 1895 elõtti elsõ példányok, mind az 1895 után tovább vezetett fele-
kezeti anyakönyvek levéltárba kerülhettek. 

A zsidó anyakönyvek eredeti és másodpéldányai kisebb eltéréseket mu-
tathatnak: az eredetiben több településen feltüntették a polgári nevek
mellett a héber neveket is, melynek ismerete bizonyos szertartásoknál
fontos lehet (lásd 80–86. oldal). 

Egyesületi iratok: a zsidó egyesületek több lépcsõben történõ feloszlatá-
sának folyamatát – 1944. június 16-án – Jaross Andor belügyminiszteri
rendelete zárta le, ami minden zsidó vagy zsidó jellegû egyesületet fel-
oszlatott. A rendelet értelmében a feloszlatott egyesületek (zömmel hev-
ra kadisák és nõegyletek) vagyonát a Magyarországi Zsidók Szövetségé-
nek kellett átutalni, könyvtárukat és irattárukat pedig a Zsidókérdést
Kutató Magyar Intézetnek átadni. A ZSKMI pontos intézménytörténete
még nem ismert, de bizonyosnak látszik, hogy a rendelet ezen pontját
nem hajtották végre lelkiismeretesen. Elképzelhetõ, hogy a feloszlatott
egyesületek székházaiban, vagy valamelyik tag lakásán talált és lefoglalt
iratok végül a vármegyeházán/levéltárban kötöttek ki, ahonnan már nem
volt idõ továbbküldeni azokat. 

1945 U T Á N

Ahol 1944-ben elmulasztották az iratokat összeszedni, ott 1945 után
volt erre lehetõség. Az elnéptelenedett zsidó intézmények (zsinagógák,
imaházak, iskolák, rituális fürdõk) közösségi hasznosítása során talál-
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kozhattak a padláson, itt-ott elrejtett iratokkal. Jó esetben ezek nem az
építési hulladékkal ugyanazon konténerbe, hanem a maradandó történe-
ti értékû iratok õrzésére rendelt intézménybe kerültek. 

Tétényi hevra kadisa jegyzõkönyve – 1885. Jól látszik a régi jegyzõkönyvek jellegzetes
rongálódása, amikor a tinta anyaga szinte „megeszi” a papírt

4_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:06  Page 59



4_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:06  Page 60



61

A PINKASZOK legszembeötlõbb jellegzetessége, hogy „fordítva nyílnak”,
azaz a jobbról balra írás és olvasás irányának megfelelõen, a latin betûs
utolsó oldal itt a címlap lesz.  Az írás irányának megfelelõen a szöveget a
jobb margóhoz igazítják. A kötetek lapszámozását, a felsorolások pont-
jait héber betûkkel jelzik (lásd héber abc a 102–105. oldalon). Vallási
tradícióra vezethetõ vissza, hogy a dokumentum jobb felsõ sarkában az
„Isten nevében kezdem el” (beezrat hasém) héber rövidítésével találko-
zunk (lásd rövidítések a 106. oldalon).

A köteteket általában díszes címlappal készítik, amit nem feltétlenül
követ díszes belsõ is. A címlapon feltüntetik többek között a jegyzõ-
könyv fajtáját, az elkezdés évét, a települést, a község/egylet vezetõit.
Gyakori, hogy ezt követõen a hitközség vagy egylet alapszabályaival (sta-
tuten, takkanot) folytatják, melyet a tagok személyi lapjai, gazdasági fel-
jegyzések, vagy az ülések jegyzõkönyvei követnek. Gyakran elõfordul,
hogy a kötet közepe táján, esetleg üres lapok után újabb díszes címlap
vezet be egy-egy nagyobb jegyzõkönyvi egységet, esetleg a megújított, ki-
egészített alapszabályt is közlik. Hevrakönyvekben, móhelkönyvekben
találkozhatunk a fontosabb imák, áldások leírásával is. Nem ritka, hogy a
héberül, jiddisül elkezdett jegyzõkönyvet az évek során latin betûs né-
met, majd magyar szöveg váltja fel, a közösség és a jegyzõkönyvvezetõ

A HÉBER IRATOK JELLEMZÕI
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nyelvi asszimilációját is jelezve ezzel. A kéziratos jegyzõkönyvek, és a
jegyzõkönyvek díszítése nem vesztette el jelentõségét a nyomtatás felta-
lálása, a nyomtatott könyvek megjelenése után sem. 

A H É B E R B E T Û K

Az ábécé indoeurópai nyelveken használatos megnevezése (alphabet) gö-
rög közvetítéssel a héber nyelvbõl ered: a héber ábécé elsõ két betûjének,
az alefnek és a bétnek a nevébõl. 

A héber ábécé 22 jelbõl áll, ezek zömmel mássalhangzók. A magán-
hangzók jelölésére pontokból és vonalakból álló segédjeleket használnak,
a köznyelvben erre csak az idegen szavak, versek esetében van szükség. A
hétköznapi szövegeket pontozatlanul írják. Öt betûnek szóvégi alakja is

A héber könyvek mindig jobbról balra
nyílnak. Irsai adomány-nyilvántartó
könyv – 1823

Héber betûkkel jelölt felsorolás a jobb
margón. A bonyhádi hevra kadisa
jegyzõkönyve
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Díszített címlap. Irsai adomány-nyilvántartó könyv – 1823
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van – ezeket kizárólag a szóvégeken alkalmazzák. A betûknek nyomtatott
és írott változata is ismert, de a betûk kötését (elméletileg) nem hasz-
nálják, ennek nincs kialakult iskolája. Ennek ellenére a gyors kézírásnál
elõfordul, hogy a toll felemelése nélkül írják az elméletileg különálló be-
tûket, meglehetõsen nehezen olvashatóvá téve a szövegeket. 

Minden betûnek van számértéke is, hagyományosan ezekkel jelöljük az
oldalszámokat, évszámokat, egyéb számokat is. 

Ezen alapul a „gemátria”, ami az azonos számértékû szavak között nem csak
kapcsolatot, de titkos jelentéstöbbletet, esetleg misztikus erõket feltételez, még ak-
kor is, ha etimológiailag semmi közük egymáshoz. Például: honnan tudjuk, hogy
a két ember között lévõ szerelem egy új, misztikus egységet hoz létre? Onnan,
hogy a héber „szerelem” szó számértéke (%w(! 1+5+2+5=13) megegye-
zik az „egy” számértékével ($(! 1+8+4=13).

Héber betûkkel írjuk a hébert, az arámit (arameust) és a jiddist is, ez
utóbbi esetében a magánhangzókat is jelölve (lásd héber abc a 102–105.
oldalon). A héber betûk külön változatát képezik az úgynevezett Rasi-
betûk. Jóllehet ugyanazon karakterkészlet elemeit használják, de néme-
lyik betû alakja többé-kevésbé eltér a klasszikus héber betûformától. A
Rasi-betûket általában külön meg kell tanulni olvasni – esetünkben erre
nincs szükség, hiszen használata a Talmud meghatározott részeire (elsõ-
sorban a Rasi által írtakra), illetve szent könyvekre korlátozódik.

AZ I R ATO K N Y E LV E

Héber: a héber sémi nyelv, rokona az ókorban beszélt asszírnak, babiloni-
nak, punnak, és a ma is beszélt arabnak. A héber volt az anyanyelve a
honfoglaló zsidóságnak, ezt a nyelvet beszélték a királyok és próféták
korában a Szentföldön, ezen a nyelven íródott az Ószövetség. A Babiloni
Fogság során a zsidóság elvesztette õsei nyelvét, és anyanyelvként az
egész Közel-Kelet nyelvét, az arámit kezdték beszélni. A hébernek, a Bib-
lia nyelvének azonban hatalmas maradt a tekintélye: a szent iratok mel-
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lett a mindennapi imák, a zsinagógai szertartások és a zsidó tudomá-
nyok nyelve maradt. A 19. század végétõl mozgalom indult a héber nyelv
felélesztésére: ma a Biblia nyelve Izrael Állam hivatalos nyelve, az izraeli

zsidók anyanyelve. A héber mellett az arámi, ami a babiloni fogság után
lett a zsidóság anyanyelve, szintén fontos a zsidóság számára. Ezen a
nyelven íródott ugyanis a Talmud, és számos más alapvetõ vallási könyv.

Héber nyelvû címlap, Zsámbék – 1844
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Jiddis: a régi nyugat és kelet-európai zsidó közösségek mindennapi
nyelve, anyanyelve a jiddis volt. A jiddis az egész askenáz zsidó világban
elterjedt – több helyi dialektussal. 

A jiddis nyelv a középkori (900 és 1100 között) német nyelv átvételé-
vel alakult ki. Nevét a „jüdisch” jiddises (zsidós) ejtésû alakjáról nyerte.
Szavainak háromnegyede német eredetû, a fennmaradó hányadot fõleg a
„szent nyelvbõl”, a héberbõl átvett szavak alkotják, de bekerültek a jiddis
szótárba szavak mindenhonnan, ahol valaha zsidók éltek. 

A jiddist héber betûkkel írjuk, de – a hébertõl eltérõen – a magán-
hangzókat nem csak utólagos pontozással és segédjelekkel, hanem – a
magyarhoz hasonlatosan – külön betûkkel jelöljük, ezért néhány betût a
jiddisben más kiejtéssel kell olvasnunk, mint a héberben (lásd héber abc
a 102–105. oldalon). A jiddis szövegekben gyakran elõforduló héber
szavakat a héber ortográfiának megfelelõen írjuk. 

A 18–19. századi zsidó közösségek Magyarországon is németül be-
széltek, melynek volt egy kis „zsidó íze” – a külvilág szemében tehát
„zsidóul” beszéltek. Magyarországon a jiddis nyelv háttérbe szorítására
II. József tett elõször kísérletet, de a zsidó felvilágosodás (haszkala),
majd az asszimiláció korszakában a jiddist anyanyelvi beszélõi is egyre
inkább elmaradottnak, a „gettó nyelvének”, korabeli szóhasználattal
„zsargonnak” nevezték és tartották, s igyekeztek a tiszta német nyelvvel
felváltani. A zsidó-német nyelvre a jiddis (yiddish) kifejezést az Ameri-
kai Egyesült Államokban kezdték használni, Európában 1910 körül je-
lent meg. A régi hitközségi iratokban jiddissel és héber betûkkel írt né-
met szövegekkel is gyakran találkozunk – ezek megfejtése, feloldása
azonban a héber abc ismeretében nem jelenthet nehézséget. 

A  R Ö V I D Í T É S E K

Miként az egyéb nyelven írt szövegekben is, úgy a héberben is gyakran
használnak rövidítéseket, szóösszevonásokat, sõt elõfordul, hogy a rövi-
dítés kiejtett változata önálló alakban is használatossá válik. Például:
Tana’h-ként is szokás említeni a zsidó Biblia, azaz az Ószövetség köny-
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veit. A Tana’h szóban a héber Biblia három nagy egységének kezdõbetûit,
Tav-Nun-Hafot ejtjük ejtéskönnyítõ mássalhangzókkal. (Tóra, Neviim
(korai és késõbbi próféták könyvei), Ktuvim (szentiratok). Hasonló
egyes nevek kialakulásának útja is: Frankfurt város nevét két pé betûvel
(a pé a héberben az f jelölésére is szolgál) rövidítették, amit összeolvas-
va a Frankfurterek egy része Popper lett. A híres „hét község” központjá-
nak, Kismartonnak német nevét (Eisenstadt) a jiddises helyesírásnak
megfelelõen alef-sin betûkkel rövidítették, amit As-nak ejtettek. Német
raggal ellátva Aser vezetéknév lett belõle, ami ráadásul egyezik a bibliai
Aser törzsének nevével. 

A jegyzõkönyvekben, kegytárgyakon a gyakran elõforduló intézmény-
neveket, ismétlõdõ formulákat rövidítették. A leveleket az „Isten segítsé-
gével” rövidítésével kezdik. Sírköveken jellemzõ, hogy az elsõ és az utol-
só sor is rövidítés: a felsõben a pé-nun az „itt nyugszik” (po nikbar) rö-
vidítése, míg az utolsó sor egy bibliai vers szavainak kezdõbetûit adja:
tav-nun-cade-bét-hé: „Lelke legyen az örök életbe foglalva” (1Sám
25, 29). (A függelékben összefoglaltuk a levéltári munkában gyakrabban
elõforduló rövidítéseket.)

A Z S I D Ó NA P T Á R

A zsidó naptár kétféle rendszert egyesít magában, ezért luniszoláris, az-
az hold és nap szerinti naptárnak nevezzük. A zsidó hónapok tehát hold-
hónapok, azaz holdújulástól holdújulásig tartanak, míg a zsidó év átla-
gos idõtartama megfelel a napév idõtartamának. Mivel a holdhónapokból
összeálló év és a napév hossza különbözõ, rendszeresen szökõhónapokat
kell beiktatni. Így a zsidó évek 12 vagy 13 hónaposak lehetnek: 19 éves
ciklusokban minden ciklus 3., 6., 8., 11., 14., 17. és 19. éve 13 hónapos,
azaz ádár hónap után egy második ádár hónap is van. Ezt a naptári rend-
szert a zsidók a babiloni fogság idején a babilóniaktól vették át, amirõl
máig tanúskodnak a babiloni eredetû hónapnevek. Bizonyos ünnepek
nem eshetnek péntekre (a szombat bejövetele miatt), ezért két hónap,
hesván és kiszlév 29 és 30 napos is lehet. 
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A zsidó vallás az évek számítása tekintetében a világ teremtését tekin-
ti kiindulópontnak, ami a rabbinikus hagyomány szerint az i. e. 3760-as
év volt, tehát a 2006-os év az 5766/67-es esztendõnek felel meg. 

A H Ó NA P O K

Niszán (március–április): 30 napos hónap. 14-én Peszah elõnapja,
szédereste. Pészah (15–22.) az egyiptomi fogságból való szabadulás és
a honfoglalás emlékünnepe. 

Ijjár (április–május): 29 napos hónap. 18-án Lág Báómer. Vidám ün-
nep kirándulásokkal a Bar Kohba-felkelés emlékére.

Sziván (május–június): 30 napos hónap. 6–7-én (hét héttel, azaz 49
nappal Pészah után, az 50. napon) Sávuot, a Tóraadás ünnepe.

A zsidó és a polgári idõszámítás egymás mellett szerepel a luahokban
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Tammuz (június–július): 29 napos hónap. 17-én böjtnap annak emlé-
kére, hogy ekkor kezdõdött Jeruzsálem ostroma.

Áv (július–augusztus): 30 napos hónap 9-én a legnagyobb zsidó
gyásznap (Tisá beáv) Jeruzsálem és mindkét Szentély elpusztításának
emlékére. 

Elul (augusztus–szeptember): 29 napos hónap. 
Tisri (szeptember–október): 30 napos hónap. 1–2-án Ros Hasana

(Újév), 10-én Jom Kippur (Engesztelés Napja) 15-étõl hét napon át
Szukkot (Sátrak ünnepe). 22-én Smini Aceret, másnap Szimhat Tora, a
Tóra örömünnepe.

Hesván (október–november): 29 vagy 30 napos hónap. 
Kiszlév (november–december): 29 vagy 30 napos hónap. 25-tõl nyolc

napon át Hanukka, a makkabeus szabadságharc emlékére.
Tévét (december–január): 29 napos hónap. 10-én böjtnap, ekkor kez-

dõdött Jeruzsálem ostroma Nabukodonozor idejében.

Svát (január–február): 30 napos hónap. 15-én fák újéve (Tu bisvát).
Ádár (február–március): 29 napos hónap. 7-én Mózes születésének és

halálának évfordulója. 14-én Purim, 24-én gyász- és böjtnap, Magyaror-
szág német megszállásának (1944. március 19.) emlékére. 

Szökõévenként még egy ádár van: ádár séni, azaz második ádár. Ilyen-
kor az ádárban esedékes ünnepek a második ádárban vannak.

AZ Ü N N E P E K

A zsidó naptárban a napokat estétõl következõ estéig számítják, ezért az
ünnepek mindig az esti csillag feljövetelével kezdõdnek. (Ezen hagyo-
mány maradványa az is, hogy a karácsony a naptári napot megelõzõ
Szentestével kezdõdik.) Minden szombat és fõünnep munkaszüneti nap,

5582. tévét 14. – 1822. január 7.
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melyen semmiféle munkát nem szabad végezni, így írni sem lehet. Az
1840-ben elfogadott váltótörvény (1840: XV. tc), elfogadva a zsidó val-
lás rendelkezéseit, felsorolja, hogy a zsidók mely ünnepnapokon nem kö-
telesek a váltókat elfogadni:

55. § A hetenkénti szabbaton kívül az izraeliták ünnepei következõk:
a) Pessach: Húsvét, vagyis a kovásztalan kenyér ünnepe, Nison havának

15., 16. és 21., 22. napjain, rendszerint Szent-György-havában; a
közben lévõ 17., 18., 19. és 20. napok félünnepek, melyeken mind
bemutatni, mind az elfogadás iránt nyilatkozni nem csak lehet, ha-
nem kötelesség.

b) Schebuos: Pünkösd, vagyis az elsõszülöttek ünnepe, Sivon havának 6.
és .7. napjain, rendszerint Pünkösd-havában.

c) Rosch-Haschana: újesztendõ ünnepe, Tischri havának 1. és 2. napja-
in, közönségesen Szent-Mihály-havában.

d) Jom-Kipur: a kibékülés ünnepe, tíz nappal az újesztendei ünnep
után.

e) Sukes (Lauberhütten): a sátoros ünnepek, Tischri havának 15. és 16.
napjain, Mindszent-havában.

f) Schmini-Azeres: a tíz parancsolat ünnepe, Tischri hava 22-én.
g) Simchas-Tora: az örömünnep, ugyanazon hó 23. napján.

56. § A szombatot, vagy az elébbi szakaszban kitett ünnepeket megelõzõ napo-
kon az izraelita az elfogadás iránt nyilatkozni csak délutáni három órá-
ig köteles.

Noha a zsinagógai év õsszel, tisri 1-jén kezdõdik, a hónapokat és az
ünnepeket – bibliai elõírás szerint – mindmáig az elsõ tavaszi hónaptól,
niszántól kezdve kell felsorolni. Tisri 1-jét kivéve minden hónap elsõ
napja és a 30 napos hónapok utolsó napja újhold.
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A DOKUMENTUMOK leírásánál elégséges, ha a szükséges minimumot ki-
derítjük. Fontossági sorrendben haladva: 

– törekedjünk arra, hogy kiderüljön, hogy melyik hitközség (melyik
település zsidósága) történetéhez tartozik az irat,

– próbáljuk megállapítani az irat keltét, 
– végül – amennyiben lehetséges – állapítsuk meg, hogy pontosan mi-

lyen dokumentumról van szó, mi lehet a címe. (hevrakönyv, adó-
könyv és mások), 

– ha megállapítható, írjuk le az iratban említett neveket. 
Ennyi adattal már leírhatunk egy-egy iratot, mellyel nagy szolgálatot

teszünk a zsidó történelem komoly kutatói számára, akik ezen adatok
alapján már kikérhetik, és feldolgozhatják a hasonló iratokat. (Ha nem
sikerül, akkor legalább annyit említsünk meg, hogy héber betûs iratok
vannak az illetõ iratcsomóban!) 

A D O K U M E N T U M O K L O K A L I Z Á L Á S A

A héber betûkkel írt iratok lokalizálása elsõ pillantásra bonyolultnak
tûnhet, de a többé-kevésbé szabályosnak tekinthetõ jellegzetességek és
rendszeresen visszatérõ elemek miatt általában nem megoldhatatlan. 

A HÉBER IRATOK
LEVÉLTÁRI LEÍRÁSA
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Zsámbék
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A helyneveket általában az %5 itt (héberül: po) szó és/vagy a szent hit-
község 8j8 (héberül: kehila kadosa) rövidítése elõzi meg. 

A helységnevet megelõzõ rövidítésnél jóval ritkábban, de viszonylag
rendszeresen elõfordul a városnév után is jellegzetes rövidítés, amelynek
feloldása az „épüljön fel városa” (lásd rövidítések a 106. oldalon).

A településnevet e két rövidítés között kell keresnünk. A helységek ne-
veit kiejtés szerint, a jiddis ortográfiának megfelelõen írják. 

Palota
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A több változatban ismert helységneveket általában a zsidó közösség
által használt nevén – azaz gyakran a német névváltozatban említik.

Cece

Fadd

Makó

Szombathely (Steimanger)
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Elõfordulnak rövidítések is. Itt a híres „hét község” egyik településé-
nek nevébõl csak az MTD betûket írták le. 

Kismarton (Eisenstadt)

Nagymarton (Mattersdorf)

Jánoshalma (Jankovác)

Pest (Peszt)

6_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:09  Page 74



75

Elõfordulhat, hogy a héber betûk többféle kiejtési lehetõsége miatt
többféle olvasata is lehet a településnévnek, de a megyei névanyag ismere-
tében lehetséges a helyes változat kiválasztása. Például T, S, E/A, B/V be-
tûsort olvashatjuk Csév és Csab alakban is: 

Csév, Csab

Óbuda

Ritkán, jelentõs hitközségek esetében elõfordul, hogy héberül/jiddisül
önálló megnevezése van a településnek: például Óbuda az iratokban
gyakran szerepel héber/német tükörfordításban „Oben Jasan” néven, az-
az „Régi Buda”-ként. (Elõfordul, hogy ez is csak rövidítve, alef/jod be-
tûkkel.) 

Németkeresztúr (Deutschkreutz) neve helyett a vallásos közösségben
elkerülendõnek tartott „kereszt” kifejezést megkerülendõ, „Celem”-nek
(héberül bálvány) írják a településnevet. 

Más kérdés, amikor a héber szövegben az „itt, a mi szent községünk-
ben” formula áll – ez esetben a lokalizálással a hitközségi iratanyag is-
meretében a „méltóságsor” alapján próbálkozhatunk.

A D Á T U M K I S Z Á M Í T Á S A

A hagyományos iratokat a zsidó naptár szerint datálják. Mivel a héber be-
tûknek számértéke is van, ezért a dátumokat is betûkkel írják. Ameny-
nyiben a betûk számokat jelölnek, ezt a betûk fölött, apró jelekkel jel-
zik. Leggyakrabban a napjainkban is használatos módon, három-négy be-
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tûvel írnak le egy-egy évszámot. Ebben az esetben a betûk számértékét
összeadjuk (lásd abc-táblázat), s a kapott összeghez 1240/41-et adva
megkapjuk a polgári idõszámítás szerinti dátumot. (1240-et, ha újév,
Ros Hasana elõtti, és 1241-et, ha ezt követõ dátumról van szó.) A dá-
tumot követõen általában a „kis idõszámítás szerint” rövidítés is megta-
lálható, ami azt jelenti, hogy a betûkkel jelzett számhoz még 5000-et
kell hozzáadni, hogy a „világ teremtésétõl fogva” zsidó dátumot (2006-
ban például 5766/67) megkaphassuk. (A rövidítés könnyen megtalálha-
tó, s segíthet a dátum megtalálásában.) A hónapok és napok megnevezé-
se helyett régen gyakori volt a hetiszakasz (azaz a Tórából az azon a hé-
ten felolvasandó szakasz) megadása, ezek hagyományos neve a szakasz
elsõ szava (például Börésit, Leh Leha és mások). 

A dátum megtalálásánál – miként a helységnévnél is volt – segítsé-
günkre vannak az évszám elõtt és után található szavak, rövidítések. Az
évszámot általában megelõzi a héber „év”, vagy valamely ragozott alakja,
és a „kis idõszámítás szerint” rövidítés követi. 

76

„Évében”

„Kis idõszámítás szerint” rövidítései
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Összevont, ligatúrás formában is találkozhatunk vele, amikor a három
betû egymásra csúszik.

77

További példák a „kis idõszámítás szerint” rövidítéseire

A fenti rövidítés ligatúrával

Évszám a faddi hevrakönyvben – 1846

Néhány példa az évszám kiszámítására:

Az imént említett „évében” és a „kis idõszámítás szerint” rövidítés
között nagyobb, pontozással is megjelölt betûket látunk: ez az évszám,
melynek kiszámításához a betûk számértékét kell összeadnunk, azaz
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A bodrogkeresztúri esküvõi meghívóban az „és áldd meg õket” mondat
jelenti az évszámot is. Nem pontoznak, mert az összes betût használ-
nunk kell, azaz vav=6, jod=10, bét=2, rés=200, haf=20 alef=1,
vav=6, tav=400, mem=40, összesen 685, amihez 1240-et adva kapjuk
a polgári dátumot: 1925-öt. (Nem kevés ismeret szükséges ahhoz, hogy
a témában megfelelõ, általában szent szövegekben elõforduló mondato-
kat, idézeteket találjanak egy-egy év jelöléséhez.) 

78

Négy betûbõl áll az évszám a pesti hitközségi jegyzõkönyvben, ahol
nem csak az évszámot jelzõ, betûk fölött látható jellel, hanem színnel is
kiemelték az összeadandó betûket. Tav=400, kof=100, pé=80,
het=8, azaz: 588, kis idõszámítás szerint, (azaz 5588), polgári idõszá-
mítás szerint 1828. 

tav=400, rés=200, vav=6, azaz 606, kis idõszámítás szerint, tehát az
5606-os zsidó évben keletkezett az irat. Ehhez a számhoz 1240-et adva
kapjuk a polgári idõszámítás szerinti dátumot, azaz 1846-ot. 

Pest – 1828

Bodrogkeresztúr – 1925

Bibliai idézetbe foglalt évszám. Palota – 1837
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Dátumbejegyzések a bajai születési anyakönyvben

A palotai hevrakönyv dátumsorát egy feltámadásra utaló Bibliai idézet-
be foglalták, s a forrást zárójelben megadták. (Dániel 12, 2 – figyeljük
meg, hogy a szakasz és a vers számozását is betûkkel írják – természete-
sen.) „És sokan a föld porában alvók közül föl fognak ébredni…” Itt
nem találjuk a „kis idõszámítás szerint” rövidítést, de az idézet elõtt ta-
lálkozunk az „évében” szócskával. Az idézet szövegében az évszámhoz
használatos betûk jóval nagyobbak, és pontozással is jelzettek. Vav= 6,
rés=200, jod=10, mem szofit=40, mem=40, sin=300, alef=1, az-
az: 597. A polgári dátum kiszámításához hozzáadjuk az 1240-et: 1837. 

A fenti két illusztráción a héber és a latin dátum egymás mellett szere-
pel, így megfigyelhetjük, hogy a két hét különbséggel bejegyzett két ese-
mény a polgári idõszámítás szerinti 1853 õszén keletkezett, de a felsõ
szeptember 25-én, elul hónap 23-án 5713-ban, az alatta lévõ október
7-én, tisri hónap 5-én már 5714-ben történt eseményt jegyez. 

A D O K U M E N T U M O K C Í M E

A dátum és a közösség megnevezése mellett a dokumentum címével is
találkozunk. A címek általában tipográfiailag is kitûnnek a többi szöveg
közül.

A jegyzõkönyv héber megnevezése „pinkasz”, aminek feltüntetésével
gyakran találkozhatunk a jegyzõkönyveken.

Ugyancsak gyakran szerepel a könyv (héberül széfer) szó is, általában
összetételekben. Széfer habrit, azaz „szövetség könyve”, a körülmetéltek
nyilvántartására (a brit mila a körülmetélés héber megfelelõje). Széfer

6_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:09  Page 79



80

zihronot, azaz emlékezések könyve, tulajdonképpen a közösség életében
fontos események rögzítésére szolgált. Ugyanennek jiddis megfelelõjével
(a német Buch szó héber betûkkel leírt alakja) is találkozhatunk.

„Bihl mikupat haorhim” a szegénypénztár könyve

Ugyancsak szegénypénztár nyilvántartókönyvének
címe kalligrafikusabb betûkkel

SzéferSzéfer habrit

Széfer zihronot

Pinkasz
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Érdemes megemlíteni, ha a könyvben felsorolják az alapszabályokat
(takkanot).

Takkanot

Eksztrakt

Regiszter

Inventarium

Fercájhnissz

Az eddigi példáinkban szereplõ címek leírásához szükséges volt némi
héber nyelvi és zsidó intézménytörténeti ismeret. Gyakori azonban, hogy
a zsidó közösségek is azokat a formulákat alkalmazzák az iratok azono-
sítására, leírására, melyekkel a tágabb környezetükben találkoznak.
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NE V E K

A bibliai, tradicionális névadási gyakorlatban a személyneveket összekap-
csolták az apai névvel, mégpedig úgy, hogy az összekapcsolásra a „ben”
(fiú) szócskát használták (Például Abraham ben Mózes=Ábrahám,
Mózes fia). A bibliai törzsi származást számon tartották, a hagyomá-
nyos nevekben is megemlítették (például Abraham ben Mózes, haKo-
hén=Ábrahám, Mózes fia, a kohanita.) Ezeket a neveket használ-
ták/használják a vallásos életben: ezen a néven hívnak fel a Tóra olvasá-
sához, ezen a néven esketnek, temetnek.

A hétköznapi életben használtak családneveket is, de ezek nem feltét-
lenül öröklõdtek apáról fiúra. Ismertek voltak a kohanita vagy lévita
származásra utaló nevek (Kohn, Kohner, Cohen, Lövi, Lévy, Löw és
mások), vagy a származási helyre utaló elnevezések: Böhm (csehorszá-
gi), Ungár (magyar), Rechnitz/er (Rohonc magyarországi város nevé-
rõl), Oberländer (felföldi). 

II. József 1788-ban elrendelte, hogy súlyos pénzbírság vagy kitolonco-
lás terhe mellett német családneveket kell felvenni. A névfölvétel úgy tör-
tént, hogy országos összeírás alapján erre kiküldött bizottságok elé idéz-
ték a zsidókat, ahol a névfelvételrõl hivatalos papírt kaptak, amit a rabbi
is aláírt. A zsidók elvben szabadon választhattak nevet, de sokszor a bi-
zottság akarata érvényesült. Jellegzetes, a névmagyarosítási hullámig gya-
kori neveket kaptak ekkor a zsidók. Voltak, akik a héber nevük német
fordítását vették fel, például Hirsch, Hirschler, Herzl (a héber
Cvi=szarvas fordítása), vagy Freud, Freudiger (a héber Salom=béke
fordításából). Voltak, akik anyjuk nevébõl képezték családnevüket:
Gold, Goldmann a Golde nõi névbõl, Rosner, Rosinger, Rosenfeld a

Procesz protokoll
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Rosa névbõl. Kaptak családnevet a foglalkozásuk után is: Schnei-
der=szabó, Goldschmidt=ötvös, vagy Knöpfler=gombkötõ. Voltak
személyes tulajdonságot, vagy egyszerûen az illetõ hajának, ruházatának
színére utaló nevek: Grosz=nagy, Roth=vörös, Schwarz=fekete. Vol-
tak, akik az elõbbiekbõl nem tudtak választani, ezért képzelt neveket vet-
tek fel, német szavakat: Apfel=alma, Nussbaum=diófa, Sommer=nyár.
Sok kohanita származású a Katz nevet választotta, ami németül macskát
jelent ugyan, de valójában a „kohen cedek”=igazságos pap héber kifeje-
zés rövidítése. 

A német nevek mellett a szláv területrõl érkezõk hozták magukkal Ma-
gyarországra szlávos hangzású neveiket: Moskovics=Mózes fia, Slamo-
vics=Salamon fia, vagy Rabinovics=rabbi fia.

A II. József rendeletével bevezetett zsidó polgári nevek óta a hagyomá-
nyos zsidó nevek visszaszorultak a zsinagógába: szertartásokon, a Tórá-
hoz való felhíváskor továbbra is az apai névvel összekapcsolt héber sze-
mélynéven hívnak fel. Amióta divatba jött az olyan nevek adományozása,
amelyeknek nincs héber formája, azóta külön héber személynevet is szo-
kás adni. A 19–20. század folyamán a németes hangzású neveket – a zsi-
dók körében terjedõ magyarosodási hullám keretében – sok család cse-
rélte magyar hangzásúra.

Nevekkel leggyakrabban az anyakönyvek elsõ példányában találkozunk.
A héber névnek külön rovat egyik anyakönyvváltozatban sem volt, mégis
gyakran beírták – a polgári név mellé – a héber nevet is. Gyakran a polgá-
ri életben viselt név megegyezik a héber névvel, mint az alábbi esetben:

Sámuel

Gyakran úgy választottak polgári nevet, hogy azonos betûvel kezdõd-
jön, mint a héber név. Kialakultak bizonyos jellegzetességek (például
Mose gyakran lett Miksa, amikor a Miksa egyébként is divatos név volt),
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de ezek nem kizárólagos megfelelések. Az alábbi két példán mindkét
polgári név Leopold, a héber név egyiknél Léb, másiknál Jehuda Léb. 

A nõi neveknél ugyanezt tapasztalhatjuk: Lea héber nevû nõ polgári
neve Léni lett: 

Leopold Léb

Léni Lea

Leopold Jehuda Léb

Névlistákban, adójegyzékeken, egyesületi tagnyilvántartásokban talál-
kozhatunk még gyakran nevekkel, gyakran már a 18. század végétõl ál-
landósult vezetéknevekkel együtt. 

A következõ oldalon a Pesti Hevra Kadisa Gmilut Haszadim Egyleté-
nek tagjainak regiszterét láthatjuk. A neveket alfabetikus rendben sorol-
ják fel, megjegyezve, hogy hányadik lapon (folie, héber betûkkel!) szere-
pel az illetõ. Érdekessége, hogy az abc-sorrendet az utónevek szerint ál-
lapították meg, elsõként az alef-fel kezdõdõ utónevûeket sorolva: Éli,
Abraham, Aharon, Antsel, Elhanan és mások. A nevek elõtt látható „rés”
betû a „Rav”, azaz Úr szó rövidítése.
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A pesti Hevra Kadisa Gmilut Haszadim egyletének névregisztere
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Ez a gyakorlat tette szükségessé, hogy pontosítsák, összeírják a jiddis
és héber névmegfeleléseket. A csévi móhelkönyvben felsorolják a jiddis
nevek héber megfelelõjét (lásd a 87–89. oldalakon). Például a Hirs név-
nek (jelentése németül és jiddisül szarvas) a Cvi (jelentése héberül
szarvas), illetve a Naftali név felel meg. Ez utóbbi Izrael egyik õsi törzsé-
nek is neve, aminek a jelképe a szarvas. 

Icik Schlesinger. Érdekessége, hogy az „Icik” (tulajdonképpen Jicchák)
nevet nem a bibliai helyesírásnak megfelelõen, hanem jiddis kiejtés sze-
rint írták le. 

A következõ néhány példán vizsgáljuk meg a héber betûs nevek írását.
Példa: Éli Katz. Figyeljük meg, hogy a Katz szót nem jiddis ortográfia
szerint írják, hanem a „Kohen Cedek” (Jámbor kohanita) rövidítéseként,
rövidítésjellel, a megfelelõ héber betûkkel. 

Éli Katz

Avraham Munk

Icik Schlesinger
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További példák nevekre: 

Avraham Hirs Schwarcz (a palotai hevrakönyvbõl)

Nute Ber Stein (a palotai hevrakönyvbõl)

Hirsch Deutsch (Makó) 

Mordecháj Schönberger. A makói iratban szereplõ egyik hevra-elöljáró névleírásának ér-
dekessége az „ö” leírása a jiddis szövegben: az a betût jelölõ alef-re két pontot/vesszõt
helyezve írnak németes ö-t. 
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EDDIGI ismereteink gyakorlati alkalmazásaként négy dokumentumot
próbálunk leírni. 

GM I L U T H E S Z E D E G Y L E T J E G Y Z Õ K Ö N Y V E – P E S T

Legegyszerûbb a nyomtatott nagybetûkkel írt jegyzõkönyv leírása. A szö-
veg legtetején olvasható a „pinkasz” szó (lásd 79–80. oldal), az alatta
lévõ sorban pedig három nagyon gyakori rövidítés: hevra kadisa, gmilut
haszadim, kehila kadosa, azaz a szent hitközség kegyes szentegyletének
jegyzõkönyvérõl van szó. A kehila kadosa (szent hitközség) rövidítés
után, a következõ (azaz a 3. sorban) olvashatjuk a település nevét: Peszt,
azaz Pest. 

Tehát gyakorlatilag komolyabb héber olvasási és lexikai ismeretek nél-
kül megállapíthattuk, hogy a dokumentum egy pesti hevra-jegyzõkönyv. 

Vizsgáljuk most meg, hogy melyik évben írták:
A szöveg utolsó sorában látjuk a már ismert „kis idõszámítás szerint”

rövidítést, tehát az elõtte lévõ – esetünkben nagyobb betûkkel írt – be-
tûcsoport jelenti a dátumot. Ennek feloldása: 

Tav=400, kof=100, szamech=60. A betûk számértékét összeadva
560-at kapunk (kis idõszámítás szerint), amihez 1240-et adva kapjuk a

ESETTANULMÁNYOK
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A pesti Gmilut heszed egylet jegyzõkönyve – 1800
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polgári évet, azaz: 1800. Tehát a képen látható dokumentum: a Pesti
hitközség szentegyletének jegyzõkönyve, 1800. 

(A címlap többi szövege felsorolja, hogy a jegyzõkönyvet a hevra mely
tisztviselõi (ober-gaboim és unter-gaboim) készítették – ennek feloldá-
sa már archontológiai sorok elkészítését is lehetõvé teszi.) 

JA H R Z E I T J E G Y Z Õ K Ö N Y V – K I S M A R TO N (E I S E N S TA D T)

Nem bonyolult az eisenstadti jahrzeit-jegyzõkönyv leírása sem. A leg-
utolsó sorában a „po” szó és a „kehila kadosa” rövidítés mögött találjuk
a település nevét: Eisenstadt, azaz Kismarton. 

A kismartoni (Eisenstadt) Jahrzeit jegyzõkönyv – 1831
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A dátum megtalálása most nem a „kis idõszámítás szerint” rövidítés
megtalálásával kezdõdik, mert nem tüntették fel, hiányzik a szövegbõl. A
dátumot itt nem is a szokásos három-négy betûvel jelölik, hanem a cím-
szöveg utolsó sorába rejtették: „a túlvilágért tett kegyes alapítvány” szö-
veg megfelelõ betûit nagyobb betûkkel írták és egy-egy pöttyel megjelöl-
ték. A megjelölt betûk összeadásával kapjuk az évszámot: 

Kof=100, jod=10 (kétszer szerepel), mem=40, tav=400, la-
med=30, alef=1, összesen 591, azaz az 5591-es zsidó évben, ami az
1831-es polgári évnek felel meg. 

A cím megállapításához szükséges némi hébernyelvismeret, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy a könyvben a halálozási évfordulókat (jahrzeit) gyûj-
tötték össze.

JE G Y Z É K A M A K Ó I HE V R A KA D I S A VAG YO N Á R Ó L

Makói példaszövegünk megfejtése jóval nehezebbnek tûnik, mert nyom-
tatott betûk helyett itt az írott betûket használták, mégis egyszerûbb
lesz, mert jiddisül írták, amit a német nyelv – és némi zsidó történe-
ti/intézménytörténeti ismeretek – birtokában viszonylag könnyen meg-
fejthetünk. Azt, hogy a szöveg jiddisül van, viszonylag hamar felismer-
hetjük: a jiddis szövegekben olyan betûkapcsolatok vannak, amelyek a
héberben nem ismertek (lásd héber abc a 102–105. oldalon), nagyon
gyakori az ajin betû használata (az e hang jelzésére), és a hosszú mással-
hangzók jelzésére láthatunk betûkettõzést is, amit a héberben nem így
oldanak meg. Ha mindez még kevés lenne, akkor a betûk összeolvasása
után lesz meglepetés, hogy a teljes elsõ sor németül van: „Der
unbewegliche und bewegliche vermögens…” 

A lokalizáláshoz megtaláljuk a második sor végén a „szent község” rö-
vidítését (segítenek a betûk fölé írt rövidítést jelzõ vesszõcskék is!)
majd megpróbáljuk a kötött, írott betûk feloldását: mem, alef, kof, alef
= Makó (lásd kiemelve a 73.oldalon is). 

A datálás a szöveg utolsó betûcsoportja a „kis idõszámítás szerint” rö-
vidítés, elõtte a négy betûvel leírt évszám: tav = 400, rés = 200,

7_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:11  Page 94



95

vav=6, és tet = 9, összesen: 615, azaz 1855. Ha tovább merészkedünk
a dátum feloldásában, akkor az évszám elõtt megtaláljuk a hónapnevet:
adar rison – azaz elsõ ádár, szökõévben, elõtte haf és dalet (=24), azaz
elsõ ádár hónap 24-én kelt az irat. 

A cím leírását segíti, hogy kiemelt, nagy betûkkel szerepel az elsõ szó:
„Fercájhnissz” (németben Verzeichnis), a többit pedig elolvashatjuk, és
értelmezhetjük németül. 

A  C E C E I S A K T E R I G A Z O L Á S A F I Á NA K

Ennek a dokumentumnak a leírása nehéz, a tartalom meghatározásához
komoly hébernyelv-ismeret szükséges, és a betûk is nehezebben olvasha-
tóak, mint az eddigi példák. A keletkezési hely és idõ megállapítása
azonban ezen ismeretek hiányában sem megoldhatatlan. Lehetséges, hogy
nem tudjuk eldönteni, hogy s szöveg héber vagy jiddis, de ez nem baj. 

Jegyzék a makói Hevra Kadisa vagyonáról – 1855
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Az utolsó elõtti sorban, a negyedik betûcsoport a már ismert „po”
szócskát találjuk, amit természetesen a falu neve követ: Cece.

A dátum megtalálása már nehezebb feladat, pedig a falunevet követi
folyamatosan: nap, hónap, ünnep szerinti meghatározás, majd a négy be-
tûvel leírt évszám, ami sajnos szinte teljesen összeolvad a ligatúrásan le-
írt „kis idõszámítás szerint” rövidítéssel. 

Az évszám betûi: tav=400, kof=100, cade=90, dalet=4, azaz 594,
ami a polgári idõszámítás 1834. évének felel meg. A fentiek alapján leg-
alább az alábbi leírást adhatjuk: „héber vagy jiddis nyelvû irat, Cece,
1834” (helyesen: héber). Érdekességként az irat szövege (Osztern Lipót
hivatalos fordítása 1934-bõl):

Isten segítségével! Bölcseink tanítása szerint az apa saját fiáról is tehet bizony-
ságot tudásáról, ezért ezen sorokkal igazolni kívánom, hogy szeretett fiam, Izrael
Iszer több éven át szentelte magát a rituális vágás és húsvizsgálat tanulmányo-

A cecei sakter igazolása fiának

7_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:11  Page 96



97

Felirat a Dohány utcai zsinagóga bejárata fölött, 2Móz 25, 8 (Klein Rudolf felvétele)

zására és gyakorlására. Ezen tanulmányainak eredménye felõl a lovasberényi és
a fehérvári hírneves rabbik képesítõ oklevelet adtak ki részére, igazolva, hogy teljes
elméleti és gyakorlati ismereteket szerzett az általa választott hivatás betöltésé-
hez. Ezért én is igazolom tudását és képességét e szent szolgálatra.
Kelt itt Cecén, a világ teremtésétõl számított 5594. év Pészach ünnepe 5. nap-
ján. Lichter Jona Arje s.k. a boldogemlékû Mózes rabbi fia, a cecei község fõrab-
bija (1834. április).

IS M E R E T E I N K E G Y É B F E L H A S Z N Á L Á S A

A héber iratok „megfejtéséhez” megtanult ismeretek egyéb judaikáknál is
alkalmazhatóak. Az iratokhoz hasonlóan a kegytárgyakon, zsinagógákon
is gyakran szerepelnek évszámok, a tárgyakat készíttetõ vagy használó
közösségek neve. A zsinagógákon gyakran szerepel egy-egy díszesebb bib-
liai idézet, melyekben a felavatás dátumát is elrejtik. A Dohány utcai zsi-
nagóga felirata: „és készítsetek számomra szentélyt, hogy köztetek
lakjam…”, megpontozott betûi a felavatás évszámát, 1859-et adják. 
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Kegytárgyak közül kelyheken, szédertálakon, parokheteken (Tóraszek-
rény takaró függönyökön) találkozhatunk héber feliratokkal. A kegytár-
gyak feliratai általában rituális szövegek, (például borra mondandó áldás
kelyheken, a szédertálakon a tálra helyezendõ ételek nevei) de elõfordul-
hat, hogy évszámokat is tartalmaznak.

A zsinagógák belsõ terében a Tóraszekrényt általában díszesen hím-
zett függöny (parokhet) takarja, melyeken szinte mindig megtalálhatjuk
az évszámot, esetleg a közösség megnevezését is: 

Az aszódi parokheten a két oszlopot összekötõ ívben a „Keter Tora”,
azaz „Tóra koronája” szöveg szerepel. Ezt a parokheteken mindig megta-
láljuk, igaz, gyakrabban csak a két szó elsõ betûjébõl álló rövidítését. Az
oszlopok közötti rész utolsó sorában a már ismert hitközség rövidítés
után a város neve: Aszód, majd legalul az évszám: 1883. 

Parokhet, Aszód – 1883 
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Ennek a parokhet-töredéknek a lokalizálása és datálása az utolsó két
sor alapján történhet. Legutolsó rövidítéscsoport az „épüljön fel váro-
sa”, elõtte egy rövidítést találunk (P:S), az elõtt pedig a szent község
rövidítését. Itt a város nevét is rövidítették: P.S., azaz Freistadt, ami
Galgóc német megnevezése. A dátumot az ötödik sor elsõ három, meg-
pontozott betûje adja: 1841. 

Héber olvasási ismereteinket ezeken kívül, helytörténeti kutatások so-
rán temetõkben is használhatjuk, hiszen a 19. század közepéig, sok he-
lyen késõbb is a sírkövek feliratai héberül vannak. Kutatásaink során el-
sõsorban a nevek kiolvasására és a dátumok megfejtésére lehet szükség. 

Parokhet-töredék, Galgóc – 1841
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(HÉBER ABC, RÖVIDÍTÉSEK)
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A betû
neve

Szám-
érték

Kiejtés Megilla Eisen-
stadt

Cece Makó

Alef

Bét

Gimel

Dalet

Hé

Váv

Zájin*

Het

Tet

Jod

1 néma
(jid.: a)

2 b, v

3 g

4 d

5
h (szó
végén
néma)

6 v, u, o

7 z

8 erõs h

9 t

10 í, j
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A betû
neve

Szám-
érték

Kiejtés Megilla Eisen-
stadt

Cece Makó

Káf

Káf
szofit

Lámed

Mem

Mem
szofit*

Nun

Nun
szofit

Számeh

Ájin

Pé

20 kh

20 szóvégi
kh

30 l

40 m

40 szóvégi
m

50 n

50 szóvégi
n

60 sz

70 néma
(jid.: e)

80 p, f
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A betû
neve

Szám-
érték

Kiejtés Megilla Eisen-
stadt

Cece Makó

Pé-
szofit*

Cádi*

Cádi-
szofit*

Kof

Rés

Sin*

Tav

80 p, f

90 c

90 c

100 k

200 r

300 s

400 t

Megjegyzések a táblázathoz: sajnos a kiválasztott szövegekben néhány betû
nem fordul elõ. Abban az esetben, amikor a kézírásos betûk alakja jel-
lemzõen nagyon eltér a szófer által írt betûalaktól (Megilla) a hiányzó
alakokat más forrásokból pótoltuk.
– Zájin: a makói betûsorban egy Schwab Löw meghívólevelébõl (1835)
származó zájint tüntettünk fel.

– Mem szofit: a kézírásokban a makói sorban közölt mellett jellemzõ a
forma is (Schwab meghívó).
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– Pé szofit: a kézírásokban a makói sorban közölt mellett jellemzõ a
forma is (Schwab Löw meghívólevele).

– Cadi: a makói betûsorban egy Schwab Löw meghívólevelébõl származó
cadit tüntettünk fel.

– Cadi szofit: a hiányzó eisenstadti formát a jankováci chevrakönyvbõl
származó betûvel, míg a hiányzó makóit Schwab Löw meghívólevelé-
bõl pótoltuk.

– Sin: a kéziratokban ugyan nem jelölik, de a betûnek a jobb, illetve a bal
felsõ részén egy pont található, aminek megfelelõen a betû s vagy sz
hangot jelöl.
A jiddis szövegekben speciális betûkapcsolatokat is használnak az aj u

vagy w leírására. Magyarországon a nevekben elõforduló ö, ü hangok je-
lölésére mindezeket két ponttal jelölt változatban is írhatják. A betûk
egymáshoz viszonyított mérete a táblázatokból nem derül ki. Mintaszö-
vegeink jól mutatják az írás betûinek felmenõ és lemenõ szárait.
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Rövi-
dítés

Példák

Szent
község

Hevra
Kadisa

Gmilut
haszadim

Kis idõ-
számítás
szerint

Épüljön
fel városa

Keze által

Emléke
legyen
áldott
Isten
segedel-
mével

Jahrzeit

Túlvilág
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ITT csak a szövegben részletesen nem magyarázott szavak rövid magya-
rázatát adjuk, de minden esetben utalunk a szó fõszövegbeli megjelené-
sére. A zárójelben az oldalszámok találhatók.

Alufé gaboim: elöljárók. Gaboim
Bét din: törvény háza. A kifejezést a rabbinikus bíróságokra alkalmazzák,

melyek vallási kérdésekkel kapcsolatos ügyekben döntenek, de régebben
a magánjogi kérdésekben is döntöttek. (43, 50)

Brit: szövetség, (Ábrahám szövetsége), a nyolcnapos fiúgyermekek körül-
metélése. (80)

Cedaka: jótékonyság, adomány. A jótékonyság gyakorlása tórai parancs,
még arra is vonatkozik, aki maga is adományokból él. (63)

Chevra: hevra. 
Gaboim (ober/unter gaboim): elöljárók. (50, 93)
Gemilut haszadim: kegyes cselekedetek. A zsidó hagyomány szerint a világ

három dolgon áll: a Tórán, az istentiszteleten és a kegyes cselekedetek
gyakorlásán. (84–85, 91–92)

Geniza: elrejtett, temetésre váró könyvek, iratok. (46)
Get: válólevél. (43, 52–53)
Haftara: Meghatározott fejezet a prófétai könyvekbõl, melyet a Tóraolva-

SZÓMAGYARÁZAT
ÉS MUTATÓ
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sást követõen olvasnak fel a zsinagógában. A haftarák rendje meghatá-
rozott, tartalma illeszkedik tórai szöveghez. Minden hetiszakasznak
megvan a haftarája. (43)

Haggada (sel pészah): pészahi haggada, elbeszélés. (55, 57)
Halaha: a „halah” jár igébõl alkotott szó a vallási törvények megnevezésé-

re. Halahának nevezzük a Tórában és a Talmudban található törvénye-
ket és a késõbbi törvényhozók döntvényeit egyaránt. 

Haver: társ, tag, barát. Istenfélõ, tudós emberekre alkalmazták a zsoltár-
vers (Zs. 119, 63) alapján: „Társa vagyok mindazoknak, akik téged
félnek és rendeleteid megõrzõinek.” (50)

Hehser: olyan bizonyítvány, amelyet rendszerint egy nagy tekintélyû rabbi
állít ki annak igazolására, hogy bizonyos étel vagy ital a rituális köve-
telményeknek megfelel. 

Hetiszakasz: A Tóra öt könyvét 54 részre, hetiszakaszra osztották, így egy
év alatt szombatonként a teljes szöveget felolvassák. Ha az évben nincs
54 szombat, akkor bizonyos szombatokon két hetiszakaszt olvasnak.
(43, 76)

Hevra kadisa: szentegylet. (35–37)
Jahrzeit: halálozási évforduló, melyet a héber dátum szerint számítanak. A

Jahrzeitkor szokás gyertyát gyújtani a halott emlékére, kaddist monda-
ni és meglátogatni a sírt, valamint Misnát tanulni az elhunyt emlékére.
(37, 94) 

Jesíva: zsidó vallási fõiskola, ahol fõként a Talmudot tanulták. Jesívát a
nagy tudású rabbik tartottak, ahol a bócherek párosával, egymással vi-
tatkozva tanulták a törvényeket. (38–39)

Jiddis: a kelet-európai zsidók nyelve. (48, 50, 66, 94) 
Kados, kadisa: szent
Kehila: közösség, hitközség. (33, 35, 72) 
Ketuba: házasságlevél, melyet az esküvõ alatt felolvasnak. (11, 51)
Kiddus: megszentelés. Ezzel a szertartással köszöntik a szombatot és az

ünnepnapokat. Áldást mondanak a bor felett az ünnep beköszöntekor.
Ez a szertartás az otthoni liturgiában kapott szerepet, de ünnepek
elõtt a zsinagógában is elmondják. (98)

mutato_mzsml.qxd  2006.03.21.  7:14  Page 108



109

Kohanita: A bibliai Lévi törzs (Áron) leszármazottait nevezik kohaniták-
nak. A kohaniták a Szentélyben való szolgálattétel kiváltságát kapták
Mózestõl. Mára már nem papi szerepet töltenek be, de a vallási életben
bizonyos kiváltságokat és megszorításokat élveznek. Elsõként hívják
õket a Tóraolvasáshoz és õk mondják a papi áldást. Kohaniták nem ve-
hetnek részt a halottak körüli munkákban és nem vehetnek feleségül
elvált nõt. (82, 86)

Kupa (kupat): pénztár, jótékonysági kassza. (80)
Lévita: rangban a kohaniták után következõ zsidók, akik szintén Lévi tör-

zsébõl, de nem annak papi ágából származnak. A kohaniták után hív-
ják õket a Tóraolvasáshoz, és a kohanita áldásnál õk öntik a vizet a
kohaniták kezére. (82)

Luah: zsidó naptár, az ünnepek rendje. (27, 55, 68)
Mahzor: szó szerint ciklus, az ünnepi imakönyvek megnevezése. (57)
Mezuza: ajtófélfa, de azt a pergamentekercset értjük alatta, melyet a mó-

zesi törvény értelmében kis tokba helyezve az ajtófélfára szögeznek. A
tekercsen tórai szövegrészek találhatóak, s írásuk szigorúan szabályo-
zott. A mezuza parancsa az 5Móz. 6, 11 versre vezethetõ vissza. (43)

Micva: eredetileg parancsolat, isteni rendelet, a késõbbi szóhasználatban
sokkal tágabb értelmet kapott és ma már minden erkölcsi kötelességet
és jócselekedetet jelent. (38)

Minhag: szó szerint szokás. Egyes közösségek olyan szokásai, melyet val-
lási törvények nem írnak elõ, mégis kötelezõ erõvel bírnak az adott
közösségben. A rabbinikus vélemény szerint: „Minhag Jiszrael – Tora”,
azaz a zsidó nép szokásai tórai parancs érvényûek. (55)

Misna: a zsidó hagyomány szerint Isten a Szináj hegyén átnyújtotta Mó-
zesnek a Tant, ami ekkor még az írott és a szóbeli tant is tartalmazta.
Az írott a Tóra, azaz Mózes öt könyve. A szóbeli hagyomány törvényei
nemzedékrõl nemzedékre öröklõdtek, s a 3. században Juda ha Naszi
foglalta írásba, ez a Misna. A Misnának hat rendje (fejezete) van,
melynek héber nevének (sisá szidré Misna) rövidítését nevezik
Sasznak is (lásd Sasz Hevra egyesület). A Misna nyelve s bibliainál ké-
sõbbi héber, de elõfordulnak benne görög és latin szavak is. (38)
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Mizrah: kelet. (55–57)
Móhel: A körülmetélést végzõ szakember. (16, 40)
Orhim: árvák. (80)
Parokhet: Tóraszekrény takaró függöny. A jellegzetes, kegytárgyakon hasz-

nált zsidó szimbólumok (oroszlánok, kõtáblák, Dávid-csillag stb.)
mellett általában felirat is díszíti, mely az adományozó mellett az ado-
mányozás évét, a használó közösséget stb. is feltünteti. (98–99)

Paszul: érvénytelen, alkalmatlan. A meghibásodott rituális célokra hasz-
nált tárgyak paszullá válnak, többé nem használhatóak. Rituális célok-
ra használt kéziratok (Tóra, mezuza) esetében a betûk lekopása, elke-
nõdése, olvashatatlanná válása, a pergamen elszakadása és egyebeket je-
lenthet paszullá válást. (43)

Pinkasz: jegyzõkönyv. (44, 45, 50, 61)
Rabbi: tanítómester, „zsidó lelkész”. (39)
Ros Hakahal: hitközségi elnök. (33, 41)
Sóhet, sakter: kóser mészáros. (34, 95–97)
Sulhan Aruh: Joszéf Karo (1488–1575) cfati rabbi által szerkesztett

négykötetes törvénykönyv, melyben összegyûjtötte és rendszerezte a
vallási törvényeket. Nyomtatásban elõször 1564-ben, Velencében je-
lent meg. A gyakorlati élethez igazodó kivonatát Slomo Ganzfried ung-
vári rabbi készítette el 1864-ben. (55)

Szédertál: Pészah ünnepének elsõ két estéjén a Haggada felolvasása mel-
lett meghatározott rendben (a széder jelentése rend) szimbolikus éte-
leket kell fogyasztani. Ezen ételek rituális rendben való elhelyezésére
szolgálnak a szédertálak. A szédertálak többféle anyagból (porcelán,
kerámia, ón, ezüst és más), sokféle technikával készültek. Közös jel-
lemzõjük, hogy az ételek helyes elhelyezését feliratokkal vagy egyéb
módokon is segítik. (98)

Széfer: könyv. (79)
Széfer Zihronot: emlékezések könyve (80)
Szidur: imakönyv, melyben a hétköznapi, a szombati és néhány fontosabb

ünnepi ima található. (57)
Szófer: írnok. (43)
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Takkanot: alapszabályok. (61, 81, 50)
Talmud: jelentése tanulás. A Talmud olyan enciklopédia, mely két részbõl

áll: a Misnából és a Misna törvényeinek megvitatását, részletes kifejté-
sét tartalmazó Gemarából. A Gemarában több mint háromezer tudós
nézeteit, vitáit olvashatjuk a tórai törvények értelmezésérõl. A Misna
héber, míg a Gemara arameus nyelvû. A Talmud nem törvénykönyv, ha-
nem döntvénytár, melynek jellemzõ eseteinek figyelembevételével dön-
tenek a rabbik a felmerülõ vitás kérdésekben. Két változata létezik, a
Jeruzsálemben szerkesztett Talmud Jerusalmi, és a Babilóniában szer-
kesztett Talmud Bavli. A Talmud Bavli nyomtatásban elõször 1488 és
1519 között, míg a Jerusalmi 1523-ban jelent meg. A Talmudnak
minden kiadása sztereotip, azaz mindegyikben ugyanazon szöveg
ugyanazon az oldalon és sorban található. A Talmud tanulmányozása a
zsidó férfiak szent kötelességévé lett, s nem csak a rabbinak, tudósnak
készülõk, hanem a hétköznapi emberek is rendszeresen tanulták. A
zsidóellenes mozgalmak céltáblájává is vált: számos hamis fordítás lá-
tott napvilágot, melynek következtében példányait elégetésre, megsem-
misítésre ítélték. (38, 55, 64–65)

Tfillin: imaszíjak. Szíjakkal ellátott két bõrtok, melyekben pergamente-
kercsek vannak tórai szöveggel. Egyiket a bal karra, másikat pedig a fej-
re teszik fel a hétköznapi reggeli ima közben. Alkalmazásának törvénye
a „S legyen jelül kezeden és homlokkötõül szemeid között, mert kéz
erejével vezetett ki bennünket az Örökkévaló Egyiptomból.” (2Móz
13, 16) mondatra vezethetõ vissza. (43)

Tóra: Mózes öt könyve. A zsidó hagyomány szerint Mózes a Szinájon
együtt kapta az írott Tórát a szóbeli Tórával (Talmud), azaz az írott
Tóra csak a késõbbiekben írásba foglalt magyarázataival együtt. A zsi-
nagógákban minden szombaton felolvasnak egy-egy nagyobb fejezetet,
a hetiszakaszt, így Mózes könyveinek egy év alatt érnek végére, melyet
a Tóra örömünnepén fejeznek be és kezdenek elölrõl. (43)

Tréfli: eredetileg széttépettet jelent, mai értelemben a kóser ellentéte,
tisztátalan, nem fogyasztható. (41)
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A kötetben szereplõ források (a zsinagóga fotó kivételével) a Magyar
Zsidó Múzeum és Levéltár gyûjteményében találhatóak. 

A héber és jiddis neveket és kifejezéseket magyaros átírással, magyar
kiejtés szerint írjuk. 
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