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kell felismerni egyes Zsoltárokban is főkép az 
51-ben. F- M. 

Bürger , Í.Albert {boroskrakkói), szül. Vajas
don 1861. Kereskedelmi akadémiát végzett, majd 
Marosvásárhelyen számos nagy iparvállalatot 
alapított. Tagja a román szenátusnak, az Ipar
kamarának elnöke és az erdélyi gyáriparosok 
alelnöke. Sz. i. 

2. B. Iheodor, (Pillitz Dániel (1. o.) rabbi írói ál
neve) hittudós, szül. Magyarországon, élt a XIX. 
század első felében. Feltűnést keltő kötete jelent 
meg Der Talmud und die Perfectibilitát des 
Mosaismus vom Standpuncte der Reform be-
leuchtet (Pest 1845). 

3. B. Zsigmond, gordonkaművész, szül. Bécs
ben 1856 febr. 8., megh. Budapesten 1908 máj. 
14. Moser és Popper voltak a tanárai. Elméleti 
tudását Graedenernél és Nottebohmnál sajátította 
el. 1872-ben lépett fel először, egy gimnáziumi 
hangverseny alkalmával. Nagyon sokat hang
versenyezett. Kitűnő művészekkel (Wienrawsky, 
Patti, Alfréd Grünfeld, Ernst Loewenbeg, Breit-
ner, Marsík, Johannes Wolf) járta be Ausztriát, 
Magyarországot, Német-, Francia-, Orosz-, Török
országot, Dániát és Angliát. Aztán leszerződött a 

bécsi és müncheni operákhoz. 1894-ben megala
pította a Grünfeld-B. vonósnégyest. 1887 óta a 
m. kir. Operaház első szólócsellistája, a Nemzeti 
Zenede tanára volt. Több kompozíciója, Schubert, 
Schumann átirata jelent meg. K.K! 

B ú s Ilona, költő, szül. Nagykálióban 190l! 
Tárcái és szabadformájú, mély érzésű versei az. 
Újságban és a Népszavában jelentek meg. Verses, 
könyvei: Most indulok (1925) és Napharano 
(Mentor-kiadás 1928). 

B ú s - F e k e t e László,* színmű- és regény
író, szül. Kecskeméten 1896. Eleinte építésznek 
készült és a Műegyetemen folytatta tanulmá
nyait, majd bejárta hosszabb ideig a külföl
det. 1914 óta költeményei, elbeszélései, kroki
jai jelentek meg napilapokban és szépirodalmi) 
folyóiratokban. Utóbb a színpadnak is kezdett 
dolgozni. Nevét a Magyar Színházban 1921. be
mutatott Búzavirág című színművével tette is
mertté. A Belvárosi Színházban került ezinre 
1924. Mihályiné két lánya c. vígjátéka, a Renais-
sanceban 1926. Hüségszérum c. színmüve. Szá
mos operettlibrettót is írt. Regényei: Pravaz; 
Baba. Könnyed szórakoztató író, akinek jelen
tékeny közönségsikerei voltak. 8z. G 

c 
Caddik (h.). Szent, igazságos.A chásszideusok 

között a rabbi, akit a köznép csodatevőnek tart. 
C a d d i k i m gernnr im (h.), tökéletesen 

jámborok. Ők azok, a Talmud szerint, akik ros-
hasonó napján az élet könyvébe iratnak és a róluk 
való ítéletet mindjárt meg is pecsételik. Kész és 
megmásíthatatlan ítéletet kapnak ekkor a leg-
gonoszabbak is (résoim gemurim). A leggono-
szabbak azonnyomban a halál könyvébe iratnak 
és az ítéletet mindjárt pecsét alá teszik. A közép
szerűek (bénoszajim) sorsa ros-hasonótól jom-
kippurig függőbon marad (Ros hasána 16 b). F. M. 

Cúdok, főpap Dávid király uralkodása alatt. 
(Kron. I. 24, 3). Később a szadduceusok (1. o.) ő 
reá vezették vissza pártjuk eredetét; ezzel párt
juk szellemét úgy tüntették fel, mintha azt Dávid 
királytól örökölték volna. 

Cajus G&bor*, orvostudor, szül. Kisteleken 
1802., megh. 1865. A szegedi korház orvosa volt. 
Tanulmányt írt Das Rochusspüal in Szegedin 
címen (Zeitschrift für Natúr- und Heilkunde, 
1852). 

Cár ba l l i a c h á j i m (h.), állatkínzás, átfo
góbb értelemben minden élő lény megkínzása. 

Cáv, hotiszakasz, mely Mózes 3. könyve 6. 
fejezetének elejétől a fejezőt végéig terjedő részt 
foglalja magában. Rövid tartalma: Egő- és öröm-
áldozat, Áron és fiainak felavatása. A hetisza-
kaszhoz tartózó prófétai rósz Jeremiás könyve 
7. fejezetének 21. versétől a 8. fejezet 3. versóig 
terjed. A tórái és prófétai rósz között az az 
összefüggés, hogy a prófétánál is az áldozatok 
erkölcsi tartalmáról van szó. F. O. 

Cavóó (h., korrump. cvóe). Végrendelet. Nagy 
etnikai értéke van a héber irodalomban az úgy
nevezett végrendelet-irodalomnak. Zsidó tudósok 
már a középkorban kultiválták. A végrendelet 
rendszerint a családnak szólt, de magas erkölcsi 
tartalmával olykor az egész korszakra hatott. 
A magyarországi rabbik C.-i között legneveze
tesebb a Chaszam Szófer (1. o.) és a Semen Ro-
kéach (1. o.) végrendelete. P. M. 

C e d ó k ó (cedáká, h.J, Jótékonyság. A bibliai 
hóberségben igazságot jelent, csak az új héberség-
ben nyerte mai — jótékonyság — jelentését. C-t 
«adni» annyit jelent, mint kegyes cselekedetet 
gyakorolni a vallás alapján, amely jótékonyko
dásra kötelez. Ugyanezzel a szóval jelölik azo
kat a templomi adományokat is, melyekkel a 
hitközség szabadon rendelkezik. Az adományozás 
rendszerint a C. számára felajánlott tétellel 
kezdődik. Minden zsidó testület és minden zsidó 
kötelessége, hogy jótékonyságot gyakoroljon. A 
Biblia korában tizedet adtak a kohanitáknak (1. o.) 
a zsidó állam összeomlása után megszűnt a pa
poknak szánt szolgáltatás és helyébe a szociális 
értelemben vett jótékonyság lépett. Szigorúan val
lásos zsidók az ősforma iránt való tiszteletüket 
azzal fejezik ki, hogy a jótékonyságot még ma 
is ti/.ed alakjában gyakorolják és keresetük tized
részét elosztják (1. Jótékonyság). 

C e d ó k ó t a c í l m i m o v e s i (h.). A jótékony
ság megment a haláltól. Salamon Példabeszédei
ből való mondás, melyet főkép temetéseknél és-
a hazkóró (1. o.) utáni napokon a perselygytijtés 
alkalmával mondanak. 
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Céenó urenó_ 1Ö1 Cenzúra 

cX-enó urenó (magyarul: jöjjetek és lássátok), 
•u]"-o - Generene a neve annak a német zsargón-

LírTlrott könyvnek, mely főleg Mózes öt köny
vének fordítását és a hozzá fűződő lengendás 
m-íirvarázatokat tartalmazza. Úgy is nevezik, 
h o n teits chimis — német Pentateuchus. Tar
talmazza továbbá a prófétai leckékre vonatkozó 
legendákat is, valamint az öt Megillához fűződő 
hagyományos magyarázatokat, főleg Jeruzsálem 
Himsztulásának legendás történetét. A könyv 
leginkább asszonyok számára készült, kik azt ré-
trpn nagy szorgalommal forgatták, különösen 
szombat' délutánokon. A könyv a XVII. sz. első 
feléből való. Magyarra Büchler Zsigmond, albert-
irsai rabbi fordította. F. D. 

Vefanja Próféta. Könyve a tizenkét kisebb 
próféta sorozatába tartozik és abban a korban 
keletkezett, mikor Júdeában az assyr politika 
nyomása és kultúrájának hatása már érezhetővé 
vi'ilt, de a Jósia király alatt erőre kapott reakció 
ínég'nem mutatkozott. A próféta az Istenítélet el
jövetelét látja és így jövendöl: aKözeledik az Ur
nák nagy napja, közel vagyon már és nagyon 
siet. Nagyon keserves az Isten napjának kiáltása, 
kesereg a hős is akkor. Haragnak napja az a nap, 
szorongatásnak és nyomorúságnak napja, hábo
rúságnak' és pusztulásnak napja, sötétségnek 
és homályosságnak napja, ködnek és felhőnek 
napja. Kürtök és riadások napja az erős várak és 
;i magas tornyok ellen.» (Gefanja, 1. 14—16.) 
A katolikus liturgia is átvette a megfélemlítő 
jövendölést. (Dies irae, dies illa.) F. M. 

t e g l é d , rtv. Pest vm.-ben, 36,929 lak. A (kon
gresszusi) hitközség 1850 körül alakult. Ezen idő
pont előtt milyen volt a zsidó élet C.-en, arra vo
natkozólag nincsenek feljegyzések, Tény az, hogy 
:iz első zsidó családok — Oberlánder Mór, Schil-
leger Márton, Berger N., Beck Dávid és Taffer 
Izsák -— Albertirsáról származtak és az 50-es 
évek elején telepedtek le C.-en. Letelepedésük 
után a környékről beköltözőitekkel meggyara
podva alakították meg a hitközséget a helytartó
tanács engedélyével. 1855-ben Chevra Kadisát 
létesítettek, a következő évben kibéreltek tem
plom céljaira egy magánházat, de pár év múlva 
már építtetett a hitközség egy kis zsinagógát. 
IKti-í-beu került tető alá a két tanerős népiskola. 
I'ur évtized multán a hitközség gyors fejlődése 
következtében szűknek bizonyult a kis templom, 
ugy hogy 1905. a hívek saját erejükből új, dí-
s : zp imaházat emeltek. Egymásután létesültek 
il hitközség keretében a különböző intézmények 
^ f'gyletek. A Chevra Kadisát 1855. létesítették ; 
k-sobbi fejlődését főleg két volt elnökének Vá-
r a '{ l Dávidnak és fiának Váradi Sámuelnek kö-
^•"nheti. A szegény gyermekek felruházását célzó 
Malbis Arumim 1864., a nőegylet 1872., a Bikur 

""Imi 1886. és a leányegylet 1908. létesült. A hit-
^-- ' iniek magasabb közhivatalt betöltő tagja Ha-
. , w ! ' ' í sz l o dr. közjegyző volt, akit 1920. nyugdí jaz-
uf"\:v,-'t olyan szülötte is van a hitközségnek, 

^ I . . '1 ; r ,n , 'v í ' e t e t t s z e r t : N á d a i F á l (1- o.) író és 
'_"•'i,Jtikus és Fenyves Gábor(l. o.) zongoraművész. 
:*' '";K''7.ség lélekszáma 1100, 302 családban, a 
\A~••'•<• közt 284 fizet adót. 6 gazdálkodó, 4 tanító, 

1 ^"reskedő, 12 ügyvéd, 7 köztisztviselő, 6 or-
/•s,d,j Lexikon. 

vos, 15 magántisztviselő, 12 iparos, 1 mérnök 
30 magánzó ós 4 munkás van a hitközség tagjai, 
között. A hitközség költségvetése 25,640 pengőre 
rúg, mely összegből 1450 pengőt fordítanak filan-
tropikus és szociális célokra. A hitközség hadba
vonult tagjai sorából 13-an estek el. A hitköz
ség mai vezetősége: Feldmann József főrabbi, 
Halász Márton dr. ügyvéd elnök, Almási Sándor 
dr. ügyvéd alelnök, Hirsch Lajos pénztárnok, 
Fischer Menyhért ellenőr, Hirsch Gyula és Róna 
Artúr gondnokok, Knöpfler Béla igazgatótanító 
jegyző és Bischitz Dávid iskolaszéki elnök. A 
Chevra Kadisa elnöke Fischer Ede, a nőegylet 
elnöknője Wahi Ignácné, a Malbis Arumim ve
zetője Bischitz Dávid, a Bikur Cholimé Feldmann 
József dr., a leányegyleté Szenes Erzsébet. 

C e l e m (h.), faragvány. A közhasználatban: 
kereszt. így Sopronkeresztur héber neve: C. 

Cenzora. A héber iratok és könyvek C.-ját 
a római kath. egyház zsinati határozatainak 
alapján intézményesítették abból a célból, hogy 
felülvizsgálhassák, vájjon a zsidó iratok nem tar
talmaznak-e eretnekséget. Ettől a szemponttól 
függött valamely héber könyv vagy kézirat 
terjesztésének lehetősége. Ha az iratot veszé
lyesnek tartották egyházi szempontból, akkor 
nem csupán azt kobozták el, hanem valamennyi 
másolatát is elégették. Számos esetben a szöveg 
revíziójára is vezetett a C. s innen van a régi 
talmudkéziratok némely eltérése. Főképen Itáliá
ban volt ez szokásos, miután az inkvizíció itt 
néha tudósokat (részben ker. teológusokat, részben 
kikeresztelkedett zsidókat) vett igénybe a felül
vizsgálásnál. A C. szó a XII. sz. közepén merül 
fel; censor volt a címe annak, akit a római kath. 
egyház kinevezett abból a célból, hogy megálla
pítsa, hogy mennyiben szorulnak a kéziratok 
revízióra s hogy annak megtörténte után átad
hatók-e a forgalomnak. Állami cenzorok ezzel 
szemben csupán a XVIII. sz. közepétől fogva vol
tak és pedig Ausztriában, majd Oroszországban, 
míg Itáliában egyházi cenzor volt, akinek engedé
lyezését az olaszországi héber könyveken a XVI. 
sz. óta olvasni lehet. Ezek reveditor-n&k, rive-
düore-nak, revisore-nak, esetleg expurgator-
nak nevezték magukat. Itt tehát inkább csak 
revizorról van szó, mint cenzorról. A cenzor szó 
egy 1595. Mantovában megjelent héber könyvön 
fordul elő, de később a többi kifejezést használ
ták, mert a héber könyvet, mint a zsidó vallás 
termékét a kath. egyház már előre tévedéseket 
tartalmazónak minősítette, nem vette azonban 
annyira gondjaiba, mint az egyházi írók egyházi 
termékeit, amelyekre a tulajdonkópeni cenzort 
kirendelte. Külön az egyház Általános intézkedé
seitől még az inkvizíció is beleavatkozott már 
az igen korai időkben a héber iratok C.-jába, 
Ehhez képest számos könyvelkobzásról, kézirat
os könyv-auto de fé-ről tudunk, főképen Francia-
és Spanyolországban (1. erre vonatkozólag Ke
reszténység és zsidóság viszonya címszót), de 
német területen is. A cenzor eljárása a követ
kező volt: a héber iratokat ós könyveket beszed
ték tulajdonosaiktól az inkvizíció nevében ós 
intézkedésére és beszállították őket a városi 
hatóságokhoz. Elrejtést nem csupán komiskáció-
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val és pénzbirsággal, banem bebörtönzóssel ós 
vagyonelkobzással is büntettek. Az összeszedett 
könyveket a revizor átvizsgálta s a neki nem 
tetszőt elkobozta, tulajdonosát pedig megbün
tette. A kijavított könyvet v. kéziratot a tulaj
donos visszakapta s mellé engedélyt, hogy olvas
hatja. Minthogy az inkvizíciónak ez a hivatalos 
tevékenysége az alkalmazott fizetésével járt, 
ennélfogva természetesen ezt is a zsidóknak kel
lett flzetniök. A kijavított kéziratot v. könyvet 
szigorú büntetés mellett nem volt szabad vissza
javítani. Minden olyan kitétel, amely akármire 
is vonatkozott, de nem felelt meg a kath. egyház 
felfogásának, elítéltetett; ilyenek voltak p. o. 
az idolatriára, a kitórtekre stb.-re vonatkozó ki
tételek a Talmudban és a későbbi iratokban. De 
a zsidóságot közelről érintő kiválasztottság, az 
eljövendő Messiásban való hit és más hasonló 
dolgok szintén töröltettek, sőt annyira mentek 
az egyházi cenzorok, hogy a hódos ós cádik 
(szent és jámbor) kifejezéseket is törölték, mi
után az nem keresztényekre vonatkozott, hanem 
csupán zsidó mártírokra. A törlés tintával tör
tént és teljesen olvashatatlanná és rekonstruál-
hatatlanná tette a szöveget. Sok helyt a cenzor 
nem vett annyi fáradságot, hogy az inkriminált 
mondatot vagy szavakat áthúzta volna, hanem 
ehelyett egy egész lapot kitépett, vagy leöntött. 
A korrigálandó vagy kihúzandó kitételek jegy
zékét a mintául szolgáló Index Expurgatorius 
tartalmazta. Ha a C-müvelet megtörtónt, akkor 
igazolványt állított ki a cenzor latin, olasz vagy 
héber nyelven s azt a könyv címlapjára ragasz
totta. Ugyanegy könyvet ugyanaz a hatóság, 
tehát többnyire maga az inkvizíció, többször is 
bevonhatott és felülvizsgálhatott. Némelyik 
könyv félszázad alatt öt C.-án—ment át s vala
mennyi különböző hibákat fedezett fel benne. 
A XVIII. sz. közepétől kezdve a tartalmi részt 
már kevésbbé szigorúan ítélték meg s az egész 
inkább formaság volt és illetéktelen beavatkozás. 
Az egyes cenzorok enyhesége jó- vagy rossz
akarata, esetleg megvesztegetése vagy csalárd
sága is szerepet játszott a C. ban. Számos hely 
tanúskodik az egyházi cenzorok hajmeresztő tu
datlanságáról. Az állami 0. első esete 1263-ból 
való, amikor Jakab aragoniai király ezt elren
delte. A C. a teljes Talmudkiadások elógetteté-
sével hatott legnagyobb mértékben a zsidóságra. 
Ezek közt leghíresebb volt az 1551-i római. Igen 
érdekes az 1578—81-ibáseliTalmud-kiadás, mely 
XIII. Gergely pápa külön engedélyével durván 
megcsonkítva került ki a nyomdából, a legesz-
telenebb kihagyásokkal. 1592-ben az inkvizíció 
hivatalosan kijelentette, hogy a zsidóknak «nincs 
joguk a Biblián és héber grammatikákon kívül más 
könyveket tartani». Azonban ez nem volt keresz
tülvihető. Általában véve Spanyolország ós Por
tugália kivételével, ahol a zsidókat máglyával 
kiirtották, a többi államokban az inkvizíció nem 
bírt a zsidókkal, akárhogy is gyakorolta a C-t s 
akárminő rendszabályokat is foganatosított. Épen 
Itália, a C.-nak évszázadokon át főhelye, volt a 
legszebben kiállított héber tudományos művek 
születési helye s a XVI— XVIII. sz.-ban Velence, 
Livorno. Mantova és Cremona héber editiói a 

leghíresebbek közé tartoznak máig is. A XtX. 
sz.-ban a C. főhelye Oroszország volt, ahol a leg
több héber könyvet nyomták az egész világon. 
Itt a század eleje óta államilag kinevezett cen
zorok működtek s ezek maguk többnyire zsidó 
tudósok, néha a legelső kategóriából való nagy 
tudósok, minden esetben pedig kitűnő hebraisták 
voltak. Szerepük itt kizárólag az volt, hogy a 
politikai megnyilatkozásoktóf távoltartsak a 
nagyszámú hébernyelvű, de világi tartalmú 
könyvet, folyóiratot stb.-t, míg a teológiai részbe 
egyáltalában nem kívánt az állam beavatkozni. 
A fontos az volt, hogy a cárért való ima bent 
legyen az imakönyvben, hogy a folyóiratok tár
sadalom-politikai dolgokról ne írjanak; így p. o. 
egy cári rendelet 1891-böl a C.-nak megparan
csolta, hogy a hóbernyelvü folyóiratok azon hí
reit ellenőrizze, amelyek hitelt adnak «annak az 
új és széles körökben elterjedt híresztelésnek, 
hogy némely egyénnek esztelenül és szemtele
nül szándókában áll protestálni a zsidók úgyneve
zett elnyomása miatt». Az orosz C. zsidó része ki
terjedt a külföldről bejövő sajtótermékekre is és 
p. o. a kivándorlók segélyezésére való felhívást 
is betiltotta. A Habsburg-korona országaiban s 
így Magyarországon is volt héber könyvek C.-ja. 
Ez az állami C. rendkívül tisztességesen ós jó
akarattal működött s nem hasonlítható az inkvi-
zició esztelen betüölésóhez, mely német-osztrák 
területen is évszázadokon át éreztette hatá
sát. A Habsburgok állami C.-ja valószínűleg a 
forradalmi idők hatása alatt keletkezett s az első 
állami cenzor a nagyműveltségű és tudású K. 
Fischer volt Prágában 1791—1831-ig. Alatta a 
legszebb s máig keresett és használt héber tu
dományos művek, többnyire folio alakúak, láttak 
napvilágot. Úgy ő, mint utódai, kettőt kivéve, 
keresztények voltak. A két zsidó vallású cenzor 
Herzfeld Löb bécsi és Kohlman J. C. (1837) pesti 
cenzor voltak. s. R. 

Irodalom. W. Popper, Censorship of Hebrew books (1899 
New-York); Porg<es, Censorship (1904. Jew. Encycl.); Eeoscb, 
Der Index der yerbotener Bücher (2. k. 1883—85); u. a. 
Judices Librorum Prohibitorum (1886): A.. Berliner, Cen-
sur und Confiscation (Frankfurt a/M. 1891); M. Stern, 
Urkundliche Beitráge (Kiél 1893); Sacerdote, Revne des 
Etudes Juives XXX k.-ben. 

C é r e , a a héber magánhangzó-rendszerben az 
é neve. Lengyelországban, a Keleten ós Észak-
nómetországban sokan áj-nak ejtik. 

Cevi , 1., Arje, máramarosszigetl dajan. Nagy
hírű kabbalistarvolt. Imre Bmo cím alatt kom
mentárt írt az Énekek Énekéhez. Megh. 1861. 

2. C. Hirsch, rabbi..Kb. 1799—1809-ig műkö
dött Hegyaljamádon. A rabbinikus irodalomban 
Erec Cevi c. könyvével szerepel. 

C h a b a d . A chasszidizmusnak Sneur Salman 
által alapított elméleti és vallástörvényi rend
szere, amely Litvániában meglehetősen el van 
terjedve. A C. név a chochma (bölcsesség), Unó 
(értelem) és dáász (felismerés) szavak kezdő
betűinek összevonásából a lakúit, ami eléggé doku
mentálja azt, hogye rendszerben túlsúlyban van 
az értelmi elem. Talán éppen ez az oka, hogy a 
chabadizmus szembehelyezkedik a cadik-imádat-
tal és általában a chásszidista mozgalom cso
dás ós extatikus elemeivel. F. M. 
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f h a b a k n b próféta. Könyve a «tizenkét 
L-iÍbb próféta* gyűjteményének egyike. Ellense-
ITelótörés riasztja prófétalelke! Bizonyára a 
kita iárás mely Jeremiás idejében, a babiloni 

8Íxrvhatalom fölülkerekedését megelőző években, 
fenyegette Juda birodalmát is. Isten igazságos-
ÍAATI apellál: «Te tisztaszemű, ki nem néz
heted a rosszat és nem bírod a jogtalansá-
o0t elviselni, mért nézed tétlenül az árulókat 
2, hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a igaz
lelkűt '» De bár a maga korában nem reméli 
a megszabadulást, a jövő számára jegyzi fel: 
<rJúnffog, jőniekell, elmaradhatatlanul az ítélet
nek. A felfuvalkodott nem birja lélekzettel, de a 
dórok bitében él». _ *•• «• 

C h a c l i a m Cevi , 1. Askenazy Cevi, budai 
rabbi. 

( h a d g a d j ó (h-), egy gödölye, a peszachi 
haggada (1. o.) utolsó dalának refrainje s egyszer
smind a dalnak közkeletű neve. Népies formájú 
költomény arról, hogy Isten hatalma és igazsága 
mindenek fölött áll. Arameus nyelven van írva. 
A 0. kifejezést a zsargon nyelvhasználat avegyes 
társaságw értelmében is használja. F. D. 

C h a g g á j próféta könyve a «tizenkét kisebb 
próféta» gyűjteményében kapott helyet és a má
sodik Templom felépítése utáni időben keletke
zett. Zerubábel és Jósua főpap idejében a Tem
plom építése körül hanyatlott a buzgalom és a 
próféta lelket akart önteni a népbe, hogy már 
évtizedes mulasztását behozza: «Számotokra el
jött már annak az ideje, hogy paliózott házak
ban lakjatok, mikor a Templom még romokban 
hever?» A szózatnak meg is volt a kellő hatása, 
» próféta számadása szerint. Egy másik beszéd
ben a régi Templomhoz viszonyítja az újnak sze
rény külsejét: «Ki az köztetek, aki fennmaradt 
azok közül, kik látták a Templomot régi pompá
jában ? Nemde olyan ez, mint a semmi? . . . De 
Knyém az ezüst, Enyém az arany, szól az Isten, 
6B nagyobb lesz majd ennek a Templomnak di-
••tjóöége, mint az előbbié. Megrendítem az e°et 
** a földet, szól az Isten, felforgatom a királyi 
trónokat és megsemmisítem a nemzeti királysá
gok hatalmát. Feldöntöma hadiszekereket a rajta-
alokkel együtt s ledőlnek a lovak a lovasokkal és 
t-eyik a másik kardja által pusztul el. Azon idő
ben veszlek téged Zerubábel és teszlek pecsét-
györümmé, mert téged kedveltelek meg.» F. M. 
. * \** a i m M é i r ««év ha-Kohén, előbb turlai, 
KÉsőbb új fehértói és végül szőllősi rabbi. Szerzője 
a Saaré Chaim c. műnek. Meghalt Máramaros-

zieeten 1832. 
•íC-hAjé-Sióró,(Szaráh)hetiszakasz; Mózesi. 

Könyve 23. fejezetének elejétől a 25. fejezet 18. 
^rve-e terjedő részt foglalja magában. Rövid 
* . , m a : Ábrahám eltemeti Sárát Machpéla 
j^'iHDtrjaba; Ábrahám szolgájának küldetése; 
: " 7 7 K a : A b r a h á m halála. A hetiszakaszhoz tar-
^ ' 7 ,Iai r é 8 z a -Királyok 1. könyve 1. feje-
>ri i j e t ö 1 uf?yanezen fejezet 31. versóig 
.^4„V U"'raÍ é 8 P r ó f ó f ; a i r á k á s z között az az 
' ^ w r : ~-"^ hogy mindkettőkét «aggastyán»-

_ fíUiam, Dávid) halálát írja meg. F. D. 
«j«-í»-e Gerson, nagymartom főrabbi, .szül. 

••ls"urgbnn, megh. u. 0., mint országos fő-
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rabbi 1789. Nagyatyja, Askenazy G-erson, szintén 
nikolsburgi országos főrabbi volt. C. előbb Hotzen-
plotzban volt rabbi 8 mint ilyen, Eybenschtitz 
Jonathán altonai főrabbi híres (Sabbatai Cevi ál-
messiással összefüggő) pőrében, emellé állott. 
Csak rövid ideig töltötte be a nagymartom rabbi-
széket, mert Nikolsburgba hívták meg, ahol ki
lenc év múlva meghalt. 

Clíalef(h.) Sakterkés, szarvasjószág, vagy ba
romfi rituális levágására. Használatba vételének 
legfőbb feltótele a legtökéletesebb élesség, mert 
ilyen kés kevesebb fájdalmat okoz az állatnak. 
A Talmud és a Sulchan Áruch nagy részletesség
gel szabályozzák a kés élességének megvizsgá
lását, úgyszintén a kezelését is. Az illetékes rab
bik jogkörébe tartozik a C. felülvizsgálása és ezt 
e célra a metszőtől bármikor elkérhetik. A C. 
beszolgáltatását G-stellen-nek mondják. A hiva
talos fölülvizsgálat joga csak a helybeli rabbit 
illeti meg, de tisztességadásképpen felkínálhat
ják a vendégrabbinak is, akiről fel kell tételezni, 
hogy szigorúan megtartja az étkezési törvénye
ket és a húsételtől idegen helyen mindaddig tar
tózkodik, amig meg nem győződik arról, hogy a 
sechita (vágatás) megbízhatóan rituális. 

C h a l i c ó (h.) Sarulevetés. Szertartás, melyet 
a tórái törvény értelmében (Mózes V. 25. 5) 
a fiú-gyermek nélkül özvegyen maradt nő végez 
elhunyt férje fivérével, aki őt nőül venni nem 
akarja. A sarulevetés ebben a szertartartásban 
a megvetés kifejezése. A sógorházasságot a 
Tóra ugyanis kötelezővé teszi az elhunyt férj 
fivérére, hogy utódot hozzon a világra, aki az 
elhunyt nevét viseli, de már maga a Tóra is, 
úgylátszik elavultnak találja e kötelezettséget, 
mert házassági rendszabályai egyébként tiltják 
is az ily sógorházasságot ós így már csakis 
a C. helyettesítő szertartásnak van helye. Szer
tartását a Sulchán Áruch (Evén Haezer 169 §.) 
szabályozza. Felmerült már több ízben az a né
zet, hogy a C-t el kell törölni, mivel gyakorta 
visszaél vele a sógor, aki anyagi haszonhoz köti 
a C. kiállásáról szóló bizonyítvány kiadását, mely 
nélkül a sógorasszony nem mehet máshoz fele
ségül. De tekintve a mellőzés kihatását a szüle
tendő gyermekek törvényességére, a legszélsőbb 
reformzsidóság sem oldotta még meg teljes meg
nyugtatásra a kérdést. p. M. 

Chaliziók.Dunamelléki bolgárok voltak, akik 
II. Gejza alatt 1152. a magyarokkal szövetségre 
léptek. Vallásuk Mózes törvényein alapult és ha 
nem is egészen tisztán, de vallási szokásaikat ily 
módon sokáig meg is őrizték. A C. a zsidó hit
tel kozár szomszédjaik révén ismerkedtek meg, 
mert ezek nagy buzgalommal terjesztették a 
zsidó vallást. Az egykorú följegyzés, amely a C.-ra 
utal, hangsúlyozza, hogy a C. Mózes törvényét 
nem egészen tisztán követték, aminek az lehetett 
az oka, hogy a bolgárok között különféle vallá
sos szokások terjedtek el és főleg kiütköztek 
ezekből a mohamedán elemek. u. L. 

C l i a l ló (tészta) héber szóval jelezzük azt a 
tésztadarabot, melyet a zsidó háziasszony nyers 
tésztájából levesz és azt elégeti. E cselekedet a 
a Biblia következő törvényére megy vissza: 
(Mózes 4. 15. 20) ((Tésztátok zsengéjéből adjatok 
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az Örökkévaló tiszteletére ajándékot nemzedék
ről nemzedókre». A Szentély fennállása idején 
a kóhén-é (1. o.) volt ez, ma tűzre vetik áldás
mondás kíséretében. Csak 43 -/5 tojás nagyságú 
tésztamennyisógből kell C-t adni. Sok helyütt 
értékét szentföldi perselyekben gyűjtik össze és 
azt az ott élő nyomorgók segélyezésére for
dítják. 

Chaluka . A világ zsidósága évszázados szo
kás alapján pónzküldeinényekkel támogatja a Pa
lesztinában megtelepedett hitsorsosokat. Régebben 
nem a inun kakópes zsidók vándoroltak ki Paleszti
nába, hanem azok, akik eleget akartak tenni az 
erre vonatkozó vallásos előírásnak és akik ott 
akarták befejezni a zsidó tudományoknak szen
telt életüket. Ezek nyomorának enyhítésére 
rendszeresítették a C -át, ami magyarul szétosz
tást jelent. Magyar pénz is gyarapítja a C-t. Ez 
a pénz részben a Tóra előtt felajánlott adomá
nyokból, részben a templomokban elhelyezett 
perselyekből kerül ki. A magyar zsidóság ha
ladottabb és elfogulatlanabb része legújabb idő
ben inkább a «Pro Palesztina» akciót támogatja, 
amely az újjáépítés céljait szolgálja. A C ősrégi 
intézmény és a diaszpórának abból a törekvésé
ből fejlődött ki, amely sok évszázaddal ezelőtt a 
pumpaditai rabbinikus Akadémia fentartására 
buzdította a zsidóságot. Ezekben az évszázadok
ban csak azok részesültek a diaszpóra támogatá
sában, akik talmudikus tudományokkal foglalkoz
tak. Az Akadémia Európába küldött követekkel 
(soliach) gyűjtötte össze az adományokat. Ké
sőbb már a Szentföld többi szegényét, tehát ma
gát a zsidó kolóniát (jisuv) is támogatták. A XV. 
sz.-ban a jisuv, amely addig egységes volt, bom-
ladozni kezdett, a szefárd és askenáz zsidók 
úgy érezték, hogy öröklött életformáik a szo
ros együttélésben elmerülhetnek és addig fesze
gették az ellentéteket, amíg különváltak. Az as-
kenázok külön községbe tömörültek és a C szá
mára is külön intézményt létesítettek. Az 1492 
óta bevándorló szefárdok a levanteiakhoz, észak
afrikaiakhoz és görögül beszélő zsidókhoz, az 
ú. n. romaniótákhoz csatlakoztak és ezekkel 
együtt alkották meg az egyházközségüket, a Ko-
lel-t is. Az idők során a szefárdok túlsúlyra ver
gődtek és az askenáz C mindjobban elszegénye
dett. A Palesztinában nyomorgó askenázok föl-
segítésére időről-időre akciókat indítottak Európa 
nagyobb hitközségei, olykor állami támogatással 
és adók módjára vetették ki és szedték be a jeru
zsálemi pénzeket. Ezek az akciók azonban ritkán 
jártak jelentékenyebb eredménnyel, úgy hogy a 
Palesztinában élő askenázok az egységes C rend
szeréről az országonkint megszervezett C-ra tér
tek át, mert így kiadósabb támogatást reméltek 
volt honfitársaiktól. 1858-ban megszervezték a 
a magyar kolel-t, de külön kolelokba tömörült 
Erdély, Máramaros, sőt Munkács zsidósága is. 
A külön-külön kiépített organizációk nem ártot
tak, inkább még használtak a C.-nak és olyan 
helyzetbe juttatták a magyar kolol-okat, hogy 
kényelmes és szép alapítványi házakat léte
síthettek. Az újjáépítés óta azonban a C. jelen
tősége szemlátomást lesorvadt, de a magyar 
kolel, amely az amerikai magyar zsidók támo- ' 

gátasában részesül, még most is fejthet ki áldá
sos működést, ámbár gazdasági tényezőnek ez 
sem számit már. u. P. 

C l iamiso ószor bisv&t. Sevát hónap tizen
ötödik napja, a fák újéve. A palesztinai klima
tikus viszonyokat tekintetbe véve, kb. sevát hő 
közepére (február—március) tehető a gyümöl
csöző természet megújhodása. Ezért tették meg-
ünneppé sevát hónap 15. napját. Szokás ekkor 
többféle gyümölcsöt fogyasztani, közöttük olyat, 
melyet még abban az évben nem élvezttk. Némely 
vidéken tizenötféle gyümölcsöt fogyasztanak a 
napi számnak megfelelően. Liturgiái változás 
csak abban mutatkozik, hogy a tachanuc (1. o.) 
ima elmarad. F. D. 

Cliaui is i , ötödik, a Tórához hívottak sor
rendjében. 

C h a m o r (Chamer, h.). Szamár, tökfilkó. 
C h a n u k a (avató), zsidó félünnep, kiszlév hó 

25-től tóvészhó 2. napjáig tart. A C a makkabeusi 
győzelmek emlékének van szentelve. 165 (ante)-
ben Juda Makkabi és serege a szírek által meg
szentségtelenített Szentélyt ismét felavatják, a 
talált egy napi olaj csodamódra nyolc napig volt 
elégséges, ezért rendszerítették a C-t kötelező 
mécsgyujtással. Liturgiái sajátságai; kiszlév 
24. este meggyújtják a C.-gyertyát a zsinagógá
ban maariv (1. o.) után. A gyertyatartó, mint a 
Szentélyben, a déli oldalon áll, keletről nyugat 
felé fordítva. Három áldást mondanak a gyújtás
nál, a gyertyára, a csodára és sehechejónut(l. o.), 
ez az utolsó a többi napon elmarad, Otthon is 
gyújtanak C.-gyertyát az ajtóhoz közel, a be
járattól balra, hogy a mezuza (1. o.) és a gyer
tyák szemben legyenek; az áldások az előirt 
módon történnek. A gyertyák ne égjenek egy 
félóránál kisebb ideig s fényét ne használják 
más célra. Péntek délután minchó (1. o.) után 
gyújtják a gyertyákat, a szombati gyertyák 
meggyújtása előtt, de szombat este először van 
a C-gyertyák gyújtása és azután csak havdoló 
(1. o.), odahaza azonban megfordított sorrendben, 
C nyolc napján nem mondunk sem tachanunt 
(1. o.), sem Él erech apajimot (1. o.), sem jéhi ró-
cónt(l. o.) a tóraolvasás után, sem a 20. Zsoltárt. 
A téfillóba (1. o.) beékelik az al-haniszim (1, o.) 
kezdetű szakaszt, hasonlóképen az étkezés után 
mondott imába. Mind a nyolc napon egész hallóit 
(1. o.) mondanak, a haliéi után fél kadist, (1. o.), 
miután nincsen muszaf (1. o.) ima. A Tóra
olvasás anyaga a következő : I. nap : M. IV. 7. 
1 -17 . ; II. nap: M. IV. 7., 1 2 - 2 3 . ; III. nap: M. 
IV. 7., 18 -29 . ; IV. nap: M. IV. 7., 2 4 - 3 5 . ; V. ' 
nap: M. IV. 7., 30—41.; VI. nap: M. IV. 7., 
3 6 - 4 7 . ; VII. nap: M. IV. 7., 42—53.; VIII-
nap: M. IV. 7., 54—88.44., mindig 3 - 3 férfi 
részére. C. szombatján két Tórából olvasnak 
fel. Az elsőből a hetiszakaszt, majd fél kadist 
mindkét Tóra fölött, a másodikból a vonat
kozó napiszakaszt. (Az olvasott bibliai részben az. 
oltár felavatásáról és a fejedelmek ajándékairól 
van szó.) A próféta szakasz: Zediarja2. 14r—4., 
7., a prófétai látomásban menóráról (1. o.) van 
szó. A napi zsoltár után az ünnep minden nap
ján a 30. Zsoltárt is mondják, minthogy az fel
avatási alkalomra íródott. ,F. I>-



Chanukasz habájisz — 1' 

CUanukasz l iabáj isz (h.). Házavatás, 
melyet ünnepies lakoma szokott kísérni. A bagyo-
mányosirodalomnemállapítjameg a szertartásait. 

Chárif, arameus szó, amely a héber nyelv-
használatban is meggyökeresedett és éleselméjű-
séget jelent. Ebből származott a talmudi előadás 
kifejezésére a charifusz szó, ellentétben az exe-
<resissel, amelyet magidusz-n&k (megidesz) nevez
nek. Címnek is használatos és rends7erint szel
lemességükről híres talmudtudósokat tüntetnek 
ki vele/Több híres magyar rabbi C. néven él a 
talmudikus irodalomban. (L. Altenkunstadt 
Jakab ; Jíeller Cevi Rirs-) 

Chári f 1. Hersele, óbudai főrabbi, 1. Heller 
('evi Hirs-

2. C- KoppI, 1. Altenkunstadt Jakab. 
3. G. Móse, rabbi, 1. Leicnw Móse. 
S h a r p é u n d b u s e (j.). Szégyen ós gyalázat. 
í'tiacliaiu Cevi, 1. Askenázi Cevi. 
( h a s i a m Szófer, 1. Schreiber Mózes. 
Vli&ss7Átl(h.) Jámbor, kegyes. Főkép a Zsoltá

rokban találkozunk ezzel a megjelöléssel. A Bib
lia egyéb helyein gyakran emlegetett eadikkal 
(igazságos) szemben dicséretes felsőbbséget jelöl 
meg a C. szó és úgylátszik valamilyen pietista-kör 
közelebbi megjelölésére szolgált. Bizonyos, hogy 
a makkabeusi üldözések korában, amikorra egyes 
Zsoltárok keletkezése tehető, a C. szó már a vér-
tauuságra kész vallási hősök elnevezéseként sze
repel és általában az igazság, illetve a kötelesség 
szoros határán túl menőt jelent. A C.-ok hitbuz
galma ozidőtől fogva szertelenségbe csap át és 
ne-n csupán a vallás vagy a haza védelmében 
fejt ki önfeláldozó munkát, hanem kisebbszerű 
'•élők szolgálatában is. Ezeket a Talmud «bolond 
jáinboroknak» nevezi. Manapság C. alatt olyan 
zsidót értenek, akinek vallásosságában túlnyomó 
a rajongás és a Bál-sem-f éle irányzathoz tartozik 
(1- Chásszidizmus). F. M. 

t'Iiaszida A m r a m , 1. Hosenbaum Amram. 
l 'hasz ideszte (j.) Ghasszid felesége. De 

minden jámbor asszonyra is mondják. 
< hásszideusok(héberül: chaszidim). J ám-

Ixjrok. Ókori zsidó vallásos frakció, melyből az 
g e n u s o k (1. o.) eredetüket vették s amely párt a 
Makkabeus-korezakban jelentékeny politikai sze-
r,i»et töltölt be, de már jóval előbb, a tradíció sze
mű még a bibliai törvényhozás korában létezett. 
A -Makkabeusok könyve többször említi a C.-at, 
«kikrol azt írja, hogy a szír-görög uralom elleni 
-•rradalomban szombaton nem harcoltak, hanem 
»nkabb hagyták magukat lemészároltatni (I. Mak-
'*'."'?; "• "-*1)- Békeszerető és békeközvetítő, de a 
'',fn iXS t u r v é n ye i t szigorúan tartó, másrészt feltét-
••-Q nemzeti zsidók voltak, akik az idegen befolyást 
'/••^y nem akarták, mint később az esszénusok. 
^••-umdbau mint a hit mártírjai szerepelnek 
.^i,n!"-'-rin lr)i>i- továbbá mint lemondó,altruista 
--"/'-aveíieseket eltűrő «korábbi szentek» (cásszi-

•---ii üa-i'isonim), mint olvanok, akik a reggeli 
i-n.T^" t?1ÓTt.fti?y orA-K áhítatba merülnek (Berá-
n-fti '' ^ ' a ^ '^ a sátoros-ünnepkor külön cerimó-
^•yit tartanak (Szukkot 5. 4). A C. pártja Josua 
,, gutával halt ki. Valószínűen Josó ben Jóózer, 

"'inudszerző is ide tartozott (Szóta 9. 15; 
- Ul99iga 2. 7). Sokáig általában úgy tekintették 

C h á s s z i d i z m u s 

őket, mint vallásos aszkétákat, akik a nép felett 
nagy lelki hatalmat gyakoroltak s akik társasa
gokat és szektát alapítottak, de akiket nemzeti 
ós vallásos érzelmeik a forradalomba kergettek 
(II. Makkab. 14. 6). Wellhausen bizonyításai sze
rint a makkabeusok szabadságharcában meglehe
tős jelentéktelen szerepet játszottak a C. Szerinte 
független párt volt, amely még a farizeus tudó
soktól is elkülönült s nem támogatta azokkal 
együtt a makkabeusok főpapságát és királyságát 
sem. Graetz szerint a C. a makkabeusok végleges 
győzelme után teljesen visszavonultak s elvesz
tették jelentőségüket, míg az esszénusok szektá
jában újra fel nem éledtek. Más vélemény szerint 
a farizeusok eredtek a régebbi C.-tól. A Talmud 
dicséri a C. jámborságat, de leírásából nem lehet 
arra következtetni, hogy szektát alkottak, s. R. 

C h á s s z i d i z m u s , vallásos irányzat, amely 
a kabbalából (1. o.) meríti miszticizmusát. Ez az 
irányzat Magyarországon is megerősödött és jel
legzetes életformákat bontott ki az északkeleti 
és erdélyi részeken, de nem itt, hanem Lengyel
országban támadt és a XVII. sz.-ban onnan 
ágazott el mindenfelé. Eleinte a Lurja-fóle misz
ticizmusból táplálkozott, később lényegesebb ré
szeiben eltért attól és a XVII. sz. sok csalódást 
okozott messianizmusának hatása alatt új ideo
lógiát teremtett. Tulajdonképeni megalapítója 
Israel bal Semtov ( = Best, 1. Ghasszid), akit ma 
is még a chásszideus hitvallók eszményképének 
tisztelnek. Tanításai arra irányultak, hogy a 
vallásos megnyugvásért küzdő embert eloldja a 
komor aszkézistől, amely ránehezedik a lé
lekre és megakadályozza Istenhez való boldog 
szárnyalásában. Az élet legfőbb feladatául a 
harmonikus örömérzésben való megtisztulást 
hirdeti a C. Ezt csak belső lelkesedéssel (hisz-
laímvusz) éri el az ember és csak úgy, ha olyan 
fokig forralja fel eksztázisát, hogy az anyagias 
indulatok kiolvadnak belőle és szinte személy
telennek érzi magát. Az individuális léteitől való 
eloldást fbitulha-jes) nem az anyagi életöröm 
élesebb átérezhetése végett követeli a C,. hanem 
azért, hogy általa az igazi vallásosságba tisztul
hasson az ember. A chásszid az Avódában (szol
gálat) teljesíti meg ezt a megtisztulást. Az Avóda, 
amelyben az élet köznapi tevékenysége is ma
gasabb jelentőséget nyer és az istentisztelettel 
harmonikusan összeforr, értelmét a lelki elmé
lyülésből (kavvónó) nyeri és szent cselekedetté 
is ez avatja. A C. főleg ezen a ponton tér el a 
Lurja-féle miszticizmustól, amely a kavvónó 
alatt az akaratnak céltudatos megfeszülését 
érti, míg a C. az érzelmekben elmerülő és ma
gában az életben gyökerező akarást érti alatta. 
Mérhetetlen magasságig nő a chásszidikus fel
fogásban az ember elhivatása ós ezért is tisz
teli a caddikot, akiben a legmagasabb isteni 
szférákban megtisztult ember képviselőjét látja. 
A chásszideus világszemlélet kardinális alap
elve, hogy az egész természet eloldhatlan Isten
től, nem csak eszmei, de materiális jelenségei-
íven is. Minden szerves és minden szervetlen 
életben Istennek elszórt szikrái (necicősz) működ
nek, még a legrútabb ós legalacsonyabb dolgok 
is a necicósztól élnek. Gyűlölni ós megvetni már 
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ezért sem szabad semmit sem. Az alacsonyrendű 
dolgokba hullott istenszikrák méltatlan helyze
tükben is megtartják isteni természetüket és az 
Istenhez tartoznak, bárha attól időlegesen el
szakadtak. Visszaömlésüket megváltásnak érzi 
az istenség és az isteniélek (Sechina) megváltá
sát ilyenformán az ember segítheti elő, ha egy
forma szeretettel arra törekszik, hogy minden 
teremtett dologban zavartalanul működhessen 
az Isten természete, mert kelyhükből csak akkor 
térnek vissza ősforrásukhoz az istenszikrák, ha 
hivatásukat megteljesítették. Ebben a felfogás
ban elhomályosul a rút és a szép között való 
különbség és az élet közönséges funkciói is 
ebben nemesülnek meg. A chásszid zsidó oltár
nak tekinti az asztalát és áldozásnak a lakomá
ját. Bárha a C.-ban a spekulatív elem elég bő
séges, rendszerét mégsem a spekulációkból fej
lesztette ki, hanem inkább a természetbe forrt 
világlátásból és legpregnánsabban legendáiban 
és példázataiban jut kifejezésre. Népies irány
zattá ezért nőhetett meg. A hitéletben a vallá
sos impulzusnak a külső formáktól való felsza-
baduláőra törekszik a C, történetének első év
tizedeiben a Talmud ellen is fordult, de fejlődése 
során felismerte a benne rejlő erőforrásokat és 
visszatért hozzá, úgy hogy a talmudikus tudo
mányok legintenzívebb müvelésével a C.-ban is 
találkozunk. Hitéleti alapja természetesen a Sul-
chan Áruch és csak abban tér el a nemchásszideus 
irányzattól, hogy életet önt a száraz formaliz
musba, ami istentiszteleti rendjében is felismer
hető. Az imádkozást nem kötelességszerűen és 
gépiesen végzi a chászid, hanem boldog öröm
mel és valóban emelkedett ünnepi hangulatban. 
Eksztázisa másokra idegenül hat, de kétségtele
nül a belső örömteljes izgalom megnyilatkozása 
az és mindenesetre őszinte, ha talán túlhangos is. 
A chásszidikus élet központján a rebbe (caddik, 
korrumpált értelemben: csodarabbi) áll, aki a 
zsidó élet legfőbb instancia ja. A mármarosszigeti, 
munkácsi, belzi, szadagorai, rebbókhez ezrével 
zarándokolnak a hívek, hogy lelki és anyagi 
gondjaik között vigasztalást és tanácsot kapja
nak (1. Csodarabbi). A C. új életformákkal gazda
gította a zsidóságot, megszínesítette a költésze
tét, kimélyítette lelki életét, de túlságba hajtott 
miszticizmusa elvonja a gyakorlati élettől és el
idegeníti a világi kultúrától. Rendszerét a Ladi-
ból való Snéur ben Salman építette ki és röviden 
chabad-mk. mondják. Ez a szó a kabbalisztikus 
háromegy szeíirosz: a chochmő (bölcseség), binó 
(értelem) és daász (felismerés) szavak kezdőbetűi
nek összevonásából alakult és azt jelzi, hogy a 
rendszerben az értelem dominál. c. P. 

Ch. Magyarországon. A rabbinizmus többször 
szemben állott a C.-eal srészbon ez utóbbi győzött. 
Tízezrek lettek híveivé. A magyar rabbik ugyanis 
nem harcoltak ellene oly hevesen, mint a lengye
lek. Első ellenesük Meir ELsenstadt volt (1. o.), álta
lában azonban szeretettel fogadták őket. Maga a 
Baal Sem is megfordult Magyarországon,állítólag 
Mádzombor, Nagykálló és Szerencs községekben. 
Tanításai egyre terjedtek és mindinkább több híve 
lett. A magyar chásszideusok is a Baal Semre es
küdtek, szeretettel fogadták tanait, ugyanígy az 
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őt követő tanítvány okét. Willner Élia (1. o.) nagy. 
károlyi rabbi vette fel először nyíltan a harcot 
ellenük, aki azelőtt a chásszideusok pártján ál
lott. Asvár lett kezdetben a föfészkük s csapatuk 
egyre szaporodott. Baruch, a Tanj ó híres chásszi-
deus könyv szerzőjének atyja, Munkácsra jött ta
nítónak, majd Nagyszöllősön telepedett le. Min
denki csodálkozott ezen, végül is kitűnt, őa chász-
szidizmus ellensége volt, ezért kellett menekülnie 
övéi elől. A magyarországi chásszidizmus megala
pítója TaubEizikel (l.o.)volt,ki Nagy kallóból szár
mazott s azelőtt pásztorgyerek volt. Megjárta a 
külföldi chásszideus vidékeket, majd visszatért 
Magyarországba. 1781-ben lett kallói rabbi, hova 
ezrével sereglettek hozzá az emberek. Az ő nevé
hez fűződik a «Szól a kakas már» dal legendája 
is s ő tekinthető a magyarországi chásszidizmus 
megalapítójának. Utódja e téren Teitelbaum 
Mózes (1. o.) lett. Eleinte ezen irány nagy ellen
sége, később azonban vezére. A hagyomány szerint 
megjósolták nagyságát, ő maga is meg volt győ
ződve hivatásáról. A tudós talmudistákkózé tarto
zott. A lengyelországi Sinevéről került Sátor
aljaújhelyre, hol gyógyító hírében állván, messze 
országokból keresték őt fel tanítványok is. Fiá
nak megszerezte a máramarosszigeti rabbiságot, 
hol az dinasztiát alapított. Ez még hálásabb talaj 
volt Galíciához való közeifekvése miatt. Sok be
folyást gyakorolt a rabbiállások betöltésénél, 
nem ritkán állván községi harcok közepében, 
melyekben nem volt mindig győztes. 1824-ben 
került Spira Elimlech (1. o.) Munkácsra rabbinak. 
Itt új cháfzideus székhely keletkezett. Sok civó
dás folytán külföldi rabbikat keresnek fel a 
magyar chásszideusok. A higgadtabbak nem kere
sik a civódást. Új gócpont lett a sárosmegyei 
Kurima, hol a Baal Sem unokája telepedett le. 
Általában Magyarországon nem találtak heves 
ellenzékre. Első nyílt ellensége Teitelbaum Mózes 
községének rabbihelyettese, Freienhausen Dávid 
volt (1. o.). Moszdósz Tévéi c. munkájában lapokat 
ír Teitelbaum ellen, hasonló szellemben ír a pesti 
Rosenthal Selómó (1. o.) is. Noha nem szerette köz-
ségo Teitelbaumot, halála után mégis unokáját 
ülteti a rabbiszékbe. A feltételeket azonban az új 
rabbi nem fogadván el, nem lett újhelyi pappá. 
Teitelbaum Mózes 1841. halt el. Halálaután a szék
hely elvesztvén jelentőségét, több középpont ala
kult ki. A külföldiek közül a belzi és az újszan-
dici Halberstam rabbi voltak a legnépszerűbbek. 
A legújabb idők chászideus nagyjai a követ
kezők: Liszkán Cevi Hirs, majd ennek utódja 
és tanítványa a bodrogkeresztúri Sajele, Dósén 
Panet Menáchem (1. o.), Munkácson Sápira Se
lómó (1. o.). F. D-

Chagznné (j. Ghaszene). Lakodahm. 
C h a s z v c c h o l i l ó (h.). Isten őrizzen! Isten 

ments ! Tulajdonképpen : szentségteienség legyen 
(amiről beszélnek, tehát a gondolat, szándék, vál
lalkozás vagy esemény, ha az nem felel meg a 
zsidó erkölcsöknek, vagy más okból káros és ve
szedelmes). Az értelme tehát az : tekintse szent-
ségtalenségnek, amitől tartózkodni kell. A szána
kozás kifejezésére is használják és ebben az eset
ben az Istenhez forduló könyörgés a C. még pedig 
«szánd meg őt» értelemben. F. M. 
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< hús* v e s ó l o m (h., vulgo: vesólem). Szánd 
meq és békesség. Az isten ments értelmében hasz
nálják. A frázis összetételének oka és eredete 
ismeretlen. F-M-

Cliaver (chovér). Társ. 
Cháwik (h.). Légy erős. A zsinagógában hasz

nálatos jókívánság a Szentírás egy-egy könyvé
nek befejezése után. Az értelme az, hogy a hívek 
erős kitartásra ösztönzik egymást mindabban, 
tunire az Isten törvénye kötelezi őket. A kívánság 
igy hangzik: ohazak, cliazak, véniszchazzék (le
gyél erős, legyél erős, erősíttessünk meg). Az elő
imádkozó a kívánságot viszonzásul megismétli. 

Cha-eerboclier. Instruktor, korrepetitor tal-
mudtanuló. A héber chozár (ismételni) szóból 
alakult. 

Chavruszó (h). Korrumpáltan: chavrüsze. 
Társaság; inkább rossz értelemben: cimboraság; 
banda. 

Chazir (h., chazer), disznó. A Biblia azért 
rekesztette ki az ehető allatok sorából, mert van 
ugyan hasított patája, de nem kérődző (Móz. 3. 
11', 7). Már a Talmud idején is C. szóval fejezte ki 
H nép, amit a legtilosabbnak tartott. Még ma is a 
disznóhüs-evéssel példázzák a törvényszegést és 
h itétlenséget (chazer fresszer).Kóser chazerfüszl 
[kóser disznóláb) a gúnyos megjelölése a hipokritá-
nak, ki olyan mint a disznó, mikor lefekszik s 
előrenyújtja lábait és tüntet a hasított patájával, 
mintha kóser volna. De mégsem az, hanem egész
bon véve tisztátalan. F. M. 

d i a / o n (li.). E szó koronkint más-más sze
mélyt jelöl, olyat, kinek az istentisztelet végzésé
nél szerep jut. A legrégibb időben a zsinagóga fel
ügyelőjét jelentette, akinek hivatala ma részben 
az elöljárói, részben a gondnoki tisztnek felel 
meg. ü ügyelt fel a rendre, ő osztotta ki a meg-
tisztoléseket az istentiszteletben való részvételre 
vonatkozólag, ő vette ki a Tórát a frigyszekrény-
ból és ó helyezte azt oda vissza. Még tanítói (elemi 
fokon) teendőket is végzett. Hivatala mindinkább 
szűkebbre szorul. A mai nyelvhasználat a kántort, 
a zenei hajlandóságú előimádkozót jelzi e szóval. 
Különösen a legújabb időben alkalmaznak zenei 
képzettségű kántorokat s zenei tudásuk a legfőbb 
szempont. A képzett és lelkes kántoroknak kö
szönhető, hogy a modern istentisztelet a zenei 
követelményeknek is mindenben megfelel. 

t'hazonusn (h.). Az a sajátos ének- és elő
adási mód, mely a zeneművészet európai discip-
lmájából eltérően hagyományos zsidó interpretá
ciót ad az imaszövegnek. Ez még ma is népszerű; 
---z orgonával kísért énekhez viszonyítva bizarr-
n^k tűnik fel, de a zsidó lelket mégis jobban kapja 
meg, mmt a modern művészet korlátai közé szo-
r-U)U előadás. 

Chaiókó (chazáká, h.). Talmudi műszó, 
•ellnek fogalmában benne van a jogállomány, 

•jz )--tradominium, a véleményezés fogalma is. 
• ogi értelme eredetileg körülbelül azf hogy a 

e-ievó állapot jogosságát fel kell tételezni, 
tah i U , e ! l e n k e z ö J e nem derül ki. Ebből származ

ható le az az értelme, hogy bizonyos tisztségek, 
wm rt^nk' m o l y e k ° t »• közösség valakire ruhá
i t , l ' k m o 2 : mi"daddig, amíc annak el-

r e nyomós ok fel nem merült. (így szoktak 

templomi funkciók, minő a sofárfuvás vagy 
annak diktálása, egyes imarészek előimádkozása 
stb. évről évre egyazon megtisztelt hitközségi 
tag kiváltságaikép megmaradni.) A középkorban 
R. Gersóm (XI. sz.) francia rabbitekintély a 
C. fogalmát kiterjesztette a haszonbérletekre 
is és átokkal sújtották azontúl azt, aki egy 
haszonbérlőt magasabb bérajánlattal kiszorított 
birtokállományából, mert azzal a «határ-eltolás» 
vétségét követte el (1. Maszig gevul). C. aztán 
a «vélelmezés» értelmet is nyeri. P. o.: C , 
hogy senki sem követ el hunt, ha anélkül is el
érheti célját; nem fog törvénytelen módon sexuá-
lis életet élni, ha házasságkötés révén módjában 
állott megengedetten tenni. C , hogy a megbízott 
teljesítette megbízatását. Az élőállat tilalmasnak 
vélelmeztetik, amíg a rituális lemetszés által nem 
vált megengedetté; a lemetszés után megenge
dettnek, kóser-nek vélelmeztetik, miglen ki nem 
derül esetleg valamelyes betegség miatt való 
tilalmassága. C, hogy ha egy nő szemébe mondja 
a férjének: ,váló levelet adtál nekem', akkor meg
bízható, mert vélelmezhető, hogy feleség a férjé
vel szemben nem merészel hazudni. F. M. 

C h é d e r (li.). Szoba. A régi zsidó iskola neve, 
melyben a tanterv és az oktatás módszere a natu
ralista oktatók ösztöne szerint változott. Tan
tárgya volt a chumos (Mózes öt könyve), Rási 
kommentárjával, Misna, Gemára. Előkészítő is
kolája volt a jesivának. Chásszideus irányú hit
községek még ma is fenntartják a C-t. 

Ché lek. (h.). Rész. Ch. ólam habó: a túlvilági 
osztályrész. 

Cliereni (h.) Kiátkozás (egyházi átok). Ere
detileg csak elkülönítést jelent, Istennek szentel
tet, vagy haszonélvezetből kizártat. De idők 
folyamán a nép részéről való kiközösítésre alkal
mazták. A kizárás első példáját a Bibliában ta
láljuk. Ezra elrendeli, hogy aki nem jelenik meg 
a népgyűlésen, közösíttessék ki a gyülekezetből 
és vagyona koboztassék el. Ebben némelyek a 
halálbüntetés hallgatólagos eltörlését -látják. 
A Talmud idejétől fogva az ily C-nek már csak 
kiközösítés volt a tartalma, a vagyonelkobzásra 
már nem tartotta magát ez a kor feljogosított
nak, valószínűleg azért, mivel ez az ártatlan 
család büntetését jelentené. A C. fogalma alá 
tartozik a nezifa, megrovás, melynek hatálya az 
illetőnek házifogsága volt legfeljebb 30 napra. 
Komolyabb következményekkel járt a: samta 
és a nidduj, mely 30 napra szólt, vagyoni pör-
ben előzőleg három ízben kellett az illetőt meg
inteni. A Talmud 2i bűntényt említ, melyek a 
nidduj büntetése alá esnek. Majmuni pedig felso
rolja a többi között ezeket: tudós tekintélyének 
csorbítása, sértése, törvényszéki alkalmazottnak 
sértése, bírósági idézés semmibevétele, ítélet 
végre nem hajtása, hamis kutya tartása, világi 
bírósághoz való folyamodás zsidó peresfél ellené
ben, aki másokat a vallás kompromittólására 
alkalmas cselekedetre bír. C-t mondott ki R. 
Gersóm a többnejűség ben élőre és arra, aki el
válik feleségétől ennek beleegyezése nélkül. Bár 
csak Németországra és csak 50 évre szólt R. 
Gersóm tilalma, a nyugati zsidóság mégis örök
érvényűnek fogadta azt el. A C-t ünnepies 
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sófarfuvassal hirdették ki a templomban. Az ily 
C.-mel sújtott zsidó nem volt belevonható sem 
a tizes gyülekezetbe (imádkozáshoz), sem a hár
mas asztali társaságba és nem lehetett vele szer
ződésre lépni, nem illette halála esetére gyász
szertartás. Volt azonban mód, hogy a kisebbfokú 
C, a niddúj alól 3 ember feloldozást adjon. 
Ismeretes az amszterdami hitközségnek Spinozára 
kimondott G.-je, a híres vi Inai gáou a kabbalistákra 
mondott ilye Q átkot. Még napjainkban is történik 
keleti zsidóknál, hogy C.-mal sújtják a rabbi
tekintély ellen vétőket, de ennek rendszerint 
semmi hatása nincs. v. M. 

Ckérés , s ó t e . v é k ó t o n (h.j. Süketnéma, 
hülye és kiskorú. Vallási funkciót nem végez
hetnek, ez alól fel is vaunak mentve, mert meg
bízhatatlanok és a cselekedet fontosságát meg 
sem érthetik. Ugyanebből a felfogásból a tanu-
zástól is eltiltotta őket a talmudi jogszokás, F. M. 

Chesz. A héber alphabetum nyolcadik betűje. 
Hangzóértéke: eh, tehát torokhang. Számértéke: 
nyolc. Alakja talán kerítésnek felel meg. 

Chevra (Chevrő, h.J. Egyesület, szövetség. 
Már a bibliai héberségben előforduló kifejezés. 
A C. szó azoknak a zsidó egyesüléseknek meg
nevezésére szolgál, amelyek a zsidó hittudomá
nyok müvelésére és jótékonyság gyakorlására 
alakultak. Pl. chevra kadisa (1. o.), chevrasz bikur 
eholim (1. o.), Sász C. chevrasz mezonosz-taaulók 
elhelyezésőre alakult intézmény stb. 

Chevra K a d i s a (h.).Szent egylet. A zsidóság 
egyik legősibb intézménye, amelynek gyökere 
a Talmud koráig nyúlik. Főfeladata a halottak 
eltakarítása a hagyományos szokások szerint. 
Ennek megfelelően a temető a C. tulajdona 
és a temetésekre vonatkozó eljárások az Ő hatás
körébe tartoznak. De a kegyelet rendszerint még 
uem meríti ki munkakörét, mert legtöbbször 
betegeket és szegényeket is támogat, nagyobb 
hitközségekben általános kultúrtörekvéseket is. 
Olyan fontosnak tartották a C. intézményét, 
hogy létesítését az érvényben levő vallástörvé
nyek írják elő és működését a Sulchan Áruch 
(1. o.) szabályozta. Minden hitközség vallásos 
kötelessége, hogy alakulása után alakítsa meg 
mindjárt a C-t is. Magyarországon sok C. év
százados múltra, tekinthet, a legnagyobb a Pesti 
Izr. Hitközség keretében működő, amely széles
körű filantrópiát is művel. A C. kötelékébe való 
felvétel ünnepélyes formák között megy végbe. 

Chevrasz b i k u r e h ó l i m (h-). Betegláto
gató egyesület. Ilyen majdnem mindeu hit
községben működik és az a feladata, hogy láto
gassa a betegeket, amit különös jótéteménynek 
tart a zsidó felfogás. Azontúl még az is a feladata, 
hogy a betegeket szükség esetén gyógyíttassa ós 
a kenyérkereső nélkül maradt családot támo
gassa (1. Betegek látogatása). 

Chevrasz m e z ó n o s z (h.). Élelmező egyesü
let, mensa. A diákok és szegények élelmezésére 
és segélyezésére alakult intézmény. Majdnem 
minden hitközségben van ilyen egyesület, főleg 
ahol jesiva működik. 

Chevra-szudLó (h). Egyleti lakoma. A Chevra 
Kadisa minden évben szimehasz-tóra előtt való 
délután lakomára hívja a tagjait. Évenkint meg- ; 

Í 2 _ Z 1 _ChiJJuy 
ismétlődő lakomát rendez a Sasz-Chevra is e»v. 
egy talmudi traktátus befejezésének örömére 
Ezeket a lakomákat nevezik C.-nek. p. JJ' 

Chibbur (Ghibber) füzet, könyv. 
Chibbut h a k é v e r (]i.). A halott első bűn

hődése mindjárt azután, hogy elhantolják. A nép
hit ugyanis azt tartja, hogy már a sírban kezdő
dik a túlvilági bűnhődés, amely nagyon fájdal
mas. A C. minden bűnöst és" mindenkit, áki 
nevét holta után elfelejti, megkínoz. A C. meg
előzi a pokol (gehinnom) kínszenvedéseit és csak 
az szabadul meg tőlük, aki istenes életet élt. 
vagy aki Palesztinában halt megfáz is, akit a 
szombat beköszöntése előtt temetnek el. A C. 
kínjait azzal is meg lehet enyhíteni, hogy zsol
tárokat imádkoznak a halottért, még pedig any-
nyit, ahány betűből a halott héber neve áll ós'a 
zsoltárokat úgy kell összeállítani, hogy kezdő
betűik a halott nevét adják. A néphit szerint az 
is szerez könnyebbséget a halottnak, ha cédulára 
írott nevét a nyitott sírjába vetik. Ez a babona 
már a legtöbb magyar zsidó hitközség szokásai
ból kikallódott. 

C h i d d u s (Chiddis, h.) Csoda. Csodálatos 
eset, vagy ötlet. C -nak nevezik a talmudi no
vellát, új jogesetekre, vagy kérdésekre adott 
döntést is. 

Chijjuv(7^. Kötelezettség. Az a liturgiái foga
lom, mely szerint a község egyik tagjának jár 
az, hogy a Tóra elé szólítsák (1. Alija). Ez a köte
les tisztség a következőknek j á r : a bar-mievo 
ifjúnak (1. o.), a bar-mievo fiú édesatyjának, az 
apának, akinek fiát azon a napon alávetik a 
circumcisiónak, a komának, és magának a cir-
cumcisatornak (1. Móhél), az apának, akinek 
leánygyermeke született, hogy annak nevet ad
hasson (1. Névadás), annak, aki szerencsétlen
ségből menekült meg (1. Gómel-bencsolás),& vő
legénynek az esküvőt megelőző szombati napon, 
a vőlegény és menyasszony apjának az esküvőt 
megelőző szombati napon, végül annak, akinek 
a tóraolvasás napján szülei után való halálozási 
évfordulója van. (1. Jahrzeit) (sokhelyütt azt, 
akinek jahrzeit-ja vasárnapra esik, előző szom
baton délután szólítják a Tóra elé), annak akinek 
letelt a gyászhónapja (miután a gyászhónapban 
senki sem szólítható a Tóra elé). C. szóval lehet 
jelezni ama alijákat is, melyek a rabbit hivata 
Iánál fogva megilletik. Ezek: minden második 
szombaton a sélisi (1. o.) (a közbeeső időben ez a 
hitközségi elnököt vagy megbízottját illeti), a 
tórái könyvek elkezdésének hetében (1. Berésisz, 
Semősz, Vajikró, Bamidbor, Deuórim), a beíéje-
zésihetekben (vájchi, pekudé,bechukoszáj,mászé) 
szimehász Tóra-kor (1. o.) a chaszan tóra (1. o.), 
amikor a tengeri dalt olvassák fel (1. Besalach-
peszach 7. napja), amikor a Tízigét olvassák fel 
(1. Jiszro, Sévuosz 1. napja), böjtök délutánján 
a maf tir (1. o.), a köznapra eső ros chődes (1. o.) első 
napján a revü (1. o.), peszach és szukosz fóliinnepé-
nek első napján a selisi (l. o.), a tiso beóvot (1. o.) 
és jom kippurt (1. o.) megelőző szombatokon a 
maftir (I. Sabasz chazon, Sabasz suvó (az előző 
mert feddő, az utóbbi mert megtérésre felszólító 
tartalmú]), sokhelyütt sabasz zoehor maftirja 
(1. o.) ós Sévuosz első napjának maftirja is. K. I> 
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CUillul b a - S é m (h.). Isten nevének profani-
zálása. Embertelen, rossz cselekedettel magát 
Istent is meg lehet sérteni. A Szentírás
nak erre vonatkozó igéje így hangzik: «Ne 
szentségtelenítsétek meg szent nevemet» (Mózes 
III. 22. 31, 32). Minden cselekedet, amely arra 
alkalmas, hogy Isten uralmának tekintélyét 
másvallásúak előtt alászállítsa, a C. kritériuma 
aláesik. «A népek előtt r akarok szentnek bizo
nyulni.)) (Ezékiél 20 í.). És meg ne fertőztessétek 
az én nevemet, hanem inkább szenteltessem meg 
Izrael fiai között (Mózes III. 22. 32). A Talmud 
(Kiddusin 40a) részletesen magyarázza meg a 
C. fogalmát. «Ha már elkövetik, inkább titokban 
kövessók el a bűnt, semhogy nyilvánosan köves
sék azt el». Minden bún között a nyilvánosan elkö
vetett bűn a legnagyobb, mert példát adhat má
soknak is, mert megbotránkoztat, mert szégyent 
vet az Istenre is az ellene elkövetett lázadással. 
A Talmudszerzők felfogása nem egységes ebben 
a kérdésben, de abban megegyeznek, hogy «a 
vallástudós ne htvja ki a közönség megbot
ránkozását)). Manapság a C. fogalma kitágult 
és minden'bűn, amely nem-zsidó ellen irányul, 
vasry amellyel nem-zsidók előtt a zsidó vallást, 
a zsidó erkölcsöt megkisebbítheti és egyáltalában 
minden erkölcstelenség C.-nek számít. De a 
vallástiprás és a nem-zsidók ellen irányuló rossz 
cselekedet még nem meríti ki a C. bűnét; ha 
valakinek alkalma lehetne jót tenni nem-zsidó
val, vagy valamilyen cselekedetével bizonyságot 
tehetne a zsidó vallás nagy etikai értéke mellett 
és ezt mégis elmulasztja, akkor a C. bűnébe 
esik. Ez a felfogás jut kifejezésre a Talmud 
(liábá mecia II. b.) következő elbeszélésében is : 
Simon ben Setach tanítványa pogány embertől 
szamarat vásárolt. Később észrevette, hogy drága 
gyöngyfüzér lóg az állat nyakán. A mester 
meghagyta neki, hogy adja vissza gazdájának 
a láncot, mert ő csak az állatot vásárolta meg: 
hadd mondja a pogány : «Áldott a zsidók istenes 
(aki népét a becsület nemes művelésére ne
velte). Más eseteket is ismertet a Talmud és 
valamennyi ilyen értelemben világítja meg a 
C. fogalmát. ' F. M. 

- íb inuch bész h a k n e s z e s z (h.). Templom-
Hvatás. 

€ h i u u c h bész h a k v ó r ó s z (h ) . Temető
avatás. 

Chinuch h á b á j i s z (},,.). Házavatás. 
Chinucli b a b é i i i m (h.). Gyermeknevelés. 
t 'hippus (h.). Felkeresés. A felolvasásra ke-

nilo torai szakasz felkeresésére alkalmazzák a 
kifejezést. Szombat, vagy ünnepnap előtt felgön
gyölítik a Tóratekercset, hogy az esedékes szidrát 
•-''•''-'keressék. Ezt az előzetes gondoskodást azért 
"•"a'iszeresítették, hogy az Istentisztelet alatt 
:-j"-rkin-<''lhessék a gyülekezetet a várakozástól 

' ' ' , v ' ' ' ó,yc.iburó). Régibb ritusú templomban a 
; "--'-""lí ima elején végzik; ros hasonó és jom 
; :';'"r napján modernebb istentiszteleteken is, 
• -".v a körül hordás által a Tóra megesókolására 

•-;•-• .urnát adjanak. A C.-nál való funkció éppen 
'-'••-i megtiszteltetés, mint az alijó (1. o.) és 

^:'yanulyan formák között kínálják fel a hitköz-
'"**- tagjainak, mint amazt. F. M. 

Chomec 

Cbnyol t (szí.). Templomlakó. Olyan chaszi-
deus, aki nemcsak az istentisztelet alatt tartóz
kodik a zsinagógában, hanem azon túl is és a 
napnak javarészét imádkozással tölti el. Célta
lanul ténfergő vakbuzgóságával kihívja a gú
nyolódást, amelyet a nép humora C.-kal fejez ki. 

Chócbo in (cháchdm, h) Bölcs, okos. Chochem 
fün der manistane: a Haggada bölcse, okoskodó, 
valaki, aki fölösleges kérdésekkel zaklatja meg az 
embereket, vagy magától értetődő kérdéseket 
úgy tárgyal, mintha azok nagyon bonyolultak 
volnának. A peszachi Hagada-könyvben ugyanis 
szó van négyféle fiúról, akik az ünnep jelentő
ségéről kérdezősködnek. Első helyen a «bölcs» 
fiút említi a Haggada, amelynek első szakasza 
«Mánistanó» (mivel különbözik) szavakkal kez
dődik. A népies szólásban a «manistane» a Hag
gada szót helyettesíti. 

C h o c b m e (j.), okosság, ötlet. 
C h o c b i n e c o l á s (j.), okoskodás, rabulisztika, 

szőrszál hasogatás. 
d h o c s e (lengyel)- A jiddis nyelvhasználatban: 

ámbár, legalább. 
C h o d e s , 1. Négy szombat. 
Chojzi l t . Héberesen hangzó, de ismeretlen 

eredetű szó. Emberre való alkalmazásban: fele
más, futóbolond, abderita. Elvont értelemben 
hiábavalóságot, értéktelen cselekedetet jelent. 
A jiddis nyelv közkeletű frázissá bővítette ki 
ebben a szólásmondásban: G. mit Lakritz-
icasser, C. medvecukorvízzel. Lakritzwasser 
a latin liquiritia szó származéka és rekedt-
ség, hülés esetén orvosságul szolgál, de a hasz
nosságában még a nép sem bízik. G. mit Lakritz
wasser (suceus liquiritiae) tehát körülbelül any-
nyi, mint: bolond ember bolond beszéde; bolond 
lyukból bolond szél fúj; nesze semmi fogd 
meg jól. F. M. 

C h ó l e m , a héber magánhangzó-rendszerben 
az ó, amelyet németesen au-nak, lengyelesen aj-
nak ejtenek ki. A maszoréták melópumnak (tele 
száj) is nevezik. 

Cbó l b a m ó é d (h.). Az ünnep köznapja, 
A pószach (1. o.) ós szukkósz (1. o.) ünnepének 
csak első ós utolsó napja munkaszünetes Ünnep 
a Tóra értelmében, a középső napokra a munka 
meg van engedve, ezért e napokat C.-nak, ünnep
köznek nevezik. Az ünnepi szertartás e napokra 
is kötelező : pészachkor a maecoszevés (illetve 
choméc-tilalom), szukkószra a sátorban való tar
tózkodás és a lulavlengetés, Az imarendben az 
ünnepi vonatkozású imák is megmaradnak 
(Haliéi, muszaf, tóraolvasás stb.). Az ünnep 
másodnapját a naptári bizonytalanság miatt a 
Talmud előtti időben szintén megünnepelték és 
azóta is megtartják, bár a naptár már rendezve 
van II. Hille'l óta (II. század). F. I>. 

C h o m e c (h). Kovászos, megerjedt, meakelt 
tésztanemű és avval érintkezésbe jutott edény, 
tárgy, melyet peszach ünnepére használni nem 
szabad. A Talmud szerint már egy atomnyi 
(mashu) C. gyanúja is tilossá teszi az ételt, nem 
pusztán evésre, hanem bárminő használatra még 
peszach után is, ha az zsidó birtokában volt. 
A C-t senkinek ajándékba adni, az állattal meg
etetni sem szabad. Ezért már a peszach előnap-

59 
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jának előestéjén minden zugot kikutatnak a la
kásban, hogy a netáni C. morzsát kitakarítsák 
és reggelre elégessék (1. Biur chomec). A C. edényt 
külön helyiségbe rakják el és minden értékes 
C.-cal pl. liszttel, konzervvel stb. együtt reggel 
adás-ve vési szerződés alapján (1. Stár mechirasz 
chomec) eladják nemzsidónak azzal a fentartással, 
hogy peszach után valamivel drágábban vissza
vehessek, ami meg is történik. Ha az eladásban 
formahiba esett, vagy bármily okból nem válha
tott érvényessé, a C. használhatatlan és meg
semmisítendő. Ha az a gyanú forog fenn, hogy 
zsidó ember tulajdonában volt valamilyen C.-áru 
peszáchon át, de az áru már forgalomba került, 
peszach után 30 napon át áll annak vélelmezése 
alatt, hogy még van belőle (az üzletben) és addig 
nem szabad azon üzlet ételnemű áruját használni 
semmiféle célra. P- M. 

C h o r b a n (h.). Pusztulás, C. Jerusalajim: 
Jeruzsálem pusztulása. C.-nak nevezik a Talmud-
nak azt a részét is (Gittin 37), mely Jeruzsálem 
pusztulásáról szól és melyet tisó beóv napján szo
kás tanulni, amikor más tanulmány tilos. A tes
tileg tönkretett embert szintén C.-nak mondják. 

Chol i ló (h.), annyi mint : ments Isten. Chasz 
vecholiló formájában is használatos. Van még 
egy harmadik formája i s : chasz vesólom. C. a 
héber chol szóból ered, amely köznapit jelent. 
Chasz a chassza (segítséget keresni) szó rövidí
tése. A felkiáltás értelme tehát; ments meg Isten 
minden közönségestől. 

Chorban bész h a m i k d o s (h.). A jeruzsá
lemi szentély pusztulása, amely két ízben történt. 
Először 586. Kr. születése előtt, másodszor pedig 
a rendes időszámítás 70. esztendejében. Mind
kettő ab hó 9. napjára esik. E katasztrófák emlé
kére tartják az ab hó 9. napjára elrendelt böjt
napot. (1. Tisó be-av). A tempiompusztulás emlé
kére rendszeresítették az éjféli ájtatosságokat is. 
(1. Tikkun chacosz). 

Chorin , 1. Aron, aradi főrabbi, szül. Weiss-
kirchenben (Morvaorsz.) 1766 aug. 3., megh. Ara
don 1844 aug. 2í. A nagymartom jesiván tanult, 
később Landau Ezekiól tanítványa lett Prágá
ban. Itt tanult meg irodalmi németséget. 17 éves 
korában megnősült és kereskedői pályára lépett, 
de itt nem boldogult ós mert képzettsége és ter
mészete úgyis olyan pályára vonzotta, amelyben 
zavartalanul folytathatja tudományos kutatásait, 
elfogadta az aradi hitközség meghívását 1789. 
Ezt az állást haláláig betöltötte. Első röpirata 
1798. jelent meg Imre Noám e. Ebben rituális 
kérdéseket vet fel 8 a tok-hal evését engedélyezi, 
mert a tilalom a nem-pikkelyesekre vonatkozik. 
Jóllehet Landau E. is osztotta véleményét, R. 
Benet Mordechai (1. o.) megtámadta érte, úgy
szintén Krie8zhaber Izsák paksi rabbi is. aki kü
lön műben (Makkéi Noám) cáfolta meg C-t. 
Ez Sirjoii Kaszkaszim c. röpiratban replikázott 
(1799). Minden hazai zsidó tradíciónak ellene for
dult, úgy, hogy kartársai ellenségnek tekintet
ték. Ez megnyilatkozott akkor, amidőn u. e. év
ben Somogymegy ét bejárta ós ott saját jövendő
beli nagykanizsai rabbiszóke érdekében agitált. 
Prédikációi rendkívül tetszettek s már meg is 
nyerte Lakenbaehert, a gazdag elnököt, de az 
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való szombati utazás, az orgona templomi hasz
nálata és függesszék fel a peszaehi pászka álta
lános kötelezettségét. 1835-ben Óbudán kiadott 
egy Hittel c. hébernyelvű tanulmányt, melyben 
valóságos cionista eszmék vannak. Ebben a zsi
dóság egyesülését sürgeti s azt, hogy egy legfőbb 
vallási tekintélyt ismerjenek el, akinek a szék
helye Jeruzsálem lenne. Avak Szofer c. nagy 
müvében a Sulchan-Áruch nehezebb jogi fejeze
teit magyarázza (1828, Prága); Jeled Zekunim 
(Wien 1839) c. könyve saját életrajzát és a refor
mok szükségességét tartalmazza, héberül és rész
ben németül, Lőw Lipót előszavával. A damasz
kuszi vérvád alkalmával 1840. C.-nak zseniális 
ötlete volt, hogy önként újra kiadta Lőw Lipóttal 
közösen Sonnenf elsnek, a nagy osztrák jogásznak 
elfelejtett védőiratát. Halálos ágyán sem szűnt 
meg tevékenykedni. Csatlakozó iratot küldött a 
braunschweigi rabbikonferenciára s üdvözölte a 
magyar rabbik paksi értekezletét. C.-nak része 
volt az emancipációs mozgalom megindításában 
és nagy tekintélye volt az állami dignitáriusok 
előtt. Életrajzát Lőw Lipót írta meg: Gesam-
melte Schriften II k., de Jóst, Steinschneider és 
J. Furst is külön foglalkoznak vele. s R. 

2. 0. Ferenc id.,* közgazdász, szül. Aradon 
1842-ben, megh. Budapesten. 1925. jan. 20. 
Unokája volt C. Áron (1. o.) aradi hírneves fő
rabbinak. Jogi tanulmányait részint külföldön, 
részint Budapesten végezte s az ügyvédi oklevél 
megszerzése után Aradon telepedett le, ahol az 
ellenzék megbízásából az «Alföld* c. politikai 
napilapot szerkesztette. Mint a balközép hívót 
1867. képviselőnek választották meg s mint ilyen 
élénk részt vett a Ház tárgyalásaiban, főleg az 
igazságügyi kérdéseknél; tagja volt az ipar
törvény és a bűnvádi eljárás ideglenes szabályo
zása tárgyában kiküldött bizottságoknak. 1875-
tól kezdve Arad képviselőjévé választották sza
badelvű párti programmal, de 1876. -kilépett e 
pártból. 1881-ben a baksai kerület választotta 
meg, majd az aranyos-medgyesi kerületet kép
viselte. 1884 óta elnöke volt a mentelmi bizott
ságnak. Később a főrendiházi örökös tagjává 
nevezték ki C-t, aki ekkor már kikeresztelke
dett. Elnöke és felvirágoztatója volt a Salgó
tarjáni Kőszónbánya R.-T.-nak. 1902-ben meg
alapította a Qyáripasok Országos Szövetségét, 
melyet ö fejlesztett naggyá. 1903-ban került a 
főrendiházba s a delegációban vitt vezető szere
pet, rendkívüli energiával ós szaktudással kép
viselvén a magyar ipar érdekeit. s. R. 

3- C. Géza, zeneszerző, szül. Budapesten 1872 
"iáj- 1. A Nemzeti Zenedében tanult Rausch Ká
rolynál, majd hosszabb ideig Parisban folytatta 
ti-nulmányait. írt dalokat, kisebb tánc-zenemű-
v pkft és operetteket is. Számos dala jelent meg 
"'"kelő francia zeneműkiadóknál. Operettjei: A 
'wlem íJiogenesiV folv.1, Kolumbusz báró (Rás-
"-•-i Ferenc, szövegére) és j l ^k i (Pieire Wolff szö-
* "ífere, Heltai Jenő verseire). 8. R. 

,*• '̂- Ztifjm-ond, orvos (0. Ferenc bátyja), szül. 
,'^,;..' m e í íh. 1875. Munkatársa volt a hazai és 
^ulfoldi orvosi szaksajtónak. Számos tanulmá-
n>-it olvashatjuk a Közegészség és Törvényszéki 
"voatan (1866), Fürdői Lapokban (1868, 72) 

Gyógyászatban (1872), Fővárosi Lapokban, Ma
gyar orvosok és természettudósok Munkálataiban 
(XVI. k.), Herkules fürdő fejlesztéséről Irt mun
kája könyvalakban is megjelent. 

5. C. Zsigmond, író és szerkesztő, szül. 1829. 
megh. 1879. Mint katona résztvett a szabadság
harcban s ezért az osztrák hadseregbe sorozták. 
Szabadulása után Pesten újságíró lett. Megala
pította és szerkesztette Magyarországon az első 
— kizárólag szerkesztőségeknek járó — kőnyo
mata lapot, a Magyar Híradót (1879). Kiadta és 
szerkesztette továbbá a Magyar Vidékiek Lapját 
(1862—63) magyar és német tartalommal és az 
Ungarisches Fremdenblatt-ot. •*• 

Cliósen l ia -n i i spot , zsidó vallási polgári 
törvénykönyv (1. Kódexirodalom). 

C h ó s z é m (chojszem). Pecsét. 
Cliovér (h.). Társ. De címnek is használatos. 

A zsinagógai életben általában minden házas 
zsidó férfit C. címmel tisztelnek meg, aztán azo
kat a nőtlen embereket is, kik a zsidó tudomá
nyokban bizonyos jártasságot tudnak felmutatni 
s nekik előrehaladásuk igazolásául mesterük, 
rendszerint a rabbi, C.-levelet állit ki. (Ez elneve
zés további fokozatairól 1. a Moréim). 

Chronológia . A bibliai történetben a C. a ki
rályok uralomra, jutása után igazodik; a ketté
osztott királyságban az északi királynak trónra
lépte a déli király uralkodásának évéhez van 
viszonyítva és fordítva. Itt-ott az egyiptomi ki
vonulás szolgál az éra alapjául (Kir. 1. 6, 1), 
máskor a babiloni fogság kezdete az indulópont 
(Kir. 2. 25, 27 ; Jer. 52. 3 1 ; Ezek. 1. 2 ; 33, 21; 
40.1). A babiloni fogságbői való visszatérés éra
kezdetként szerepel Ezra 3. 8. A perzsa királyok 
uralma szerint számít Ghaggai 1.1; 2.10; Zak. 
1. 17 ; Ezra 1. 1 ; 4. 6; Neh. 1. 1 ; 2. 1. A bibliai 
naptár alapja a holdnapév, mely 12 hónapot tesz 
és a tavaszi hóval (chódes haaviv) kezdődik. 
A tisriltől való számítás a szír uralom alatt lép 
fel szirus hatás alatt. A szökőévet bíróság álla
pította meg, ugyanaz a hold fázisai alapján álla
pította meg az új holdat (mikor alkonyatkor volt 
először látható a holdsarló). A manapság szokásos 
zsidó évszámítás, mely a világteremtés évéhez 
viszonyítja az időt, csak az apokrifákban jelent 
meg legelőször és csupán az ő körük vélekedését 
tükrözteti vissza, de semmi tudományos alappal 
nem bír. F. M. 

Cliucpa , máig használatos tiszta arameus 
szó, mely szemtelenséget, arroganciát jelent s a 
«chacaf» igéből származik. A C. kifejezés a 
Talmudban és a rabbinikus irodalomban főleg 
erkölcsi mondásokban fordulelo.llyenpl.ee A szem
telenség királyság korona nélkül»; «A szemte
lenség a gonoszság jele». Ma a C. kifejezést 
chwcpé-nek ejtik ki és csupán a jargon-nyelv 
használja. s. R. 

C h u k á s z , hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 
19. fejezetének elejétől a 22. fejezet 1. verséig 
terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: 
Tisztító víz készítése. Mózes a sziklából vizet 
fakaszt. A Jordán keleti partvidékének elfogla
lása. Áron halála. Az első hódítások. Győzelem 
az emoriták fölött. A hetiszakaszhoz tartozó 
prófétai rész a Bírák könyve 11. fejezetének 

http://fordulelo.llyenpl.ee
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elejétől a 33. versig terjed. A tórái ós prófétai 
rész között az az összefüggés, hogy az utóbbi is 
a Jiftách bíráskodása alatt véghezvitt hódítá
sokról számol be. Néha a naptári beosztás foly
tán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt 
(Chukasz-Bólok). F. D. 

C h u k a s z h a g ó j (h.) Pogány szokás- Után
zását, vagy átvételét tiltja a Talmud a Szentírás 
ezen igéje alapján: « Az egyiptomiak és kananiták 
cselekedetei szerint ne cselekedjetek.)) (Mózes 
3. 18, 3). Minden vallási célzatú pogányszokást 
«emori szokás»-nak bélyegez meg a Talmud. 
Majmuni részletezi a tilalmat. Ma már minden 
nem zsidó vallás szertartásainak és szokásainak 
átvétele ós utánzása is a C. fogalomkörébe esik. 
C.-nak számít a karácsonyfa, búcsú napján a 
búcsú-fia és más nem-zsidó szokás. Sokan a tör
delést is emiatt tartják tilosnak, holott a zsidó 
istentisztelet keretében nem volna annak szer
tartási jellege, csak az alázat kifejezése, ami 
egyébként kifejezésre jut abban is, hogy a zsidó 
ritus fentartotta a térdreborulást, bárha csak 
roshasonó és jomkippur muszáfjaira korlátozta. 
Az orthodox irányzat a rabbik ornátusát, az or
gonát is azért ellenzi, mert más vallástól átvett 
szokásnak tartja. F. M. 

C h u p ó (chúpa), négy oszlopon nyugvó balda
chin, amely alatt az esketéseket végzik. (L. Chupó 
vekidusin.) 

C h u p ó v e k i d d u s i n (h.). Az esküvői szertar
tások összefoglaló elnevezése. Az esküvői szer
tartások jóval az esküvő előtt veszik kezdetüket. 
Sok helyütt alábbhagyott manapság a szokás, 
hogy a vőlegényt hangos énekszóval szólítják a 
Tórához (1. Chijuv)s legénykorának utolsó szom
batján megdobálják őt hangos jókívánságok kö
zött mindenféle édességgel; ezzel kétségtelenül 
azt akarják kifejezni: az egész község kívánja, 
hogy házasélete legyen örömökben gazdag. A vő
legény halottas ruhába öltözik még ma is egyes 
vidékeken a menyegzői szertartás alatt s szélté
ben elfogadott szokás, hogy a menyasszony fe
hérben áll a baldachin alatt. Még ilyenkor is, az 
élet örömének tetőfokán, az elmúlásra, a nem 
csupa örömmel való életre emlékezteti az em
bert a zsidó felfogás. Még dívik egyes községek
ben (1. Zécher lechorbon) a soh'sem teljes zsidó 
öröm kifejezésekép — hogy hamut hintenek a 
vőlegény homlokára, meg edényt törnek, csö
römpölnek, gyászhangot idéznek elő. Ez az úgy
nevezett pohártörés, vagy taposás. Az esküvő 
napja az Engesztelő Nappal ér fel s ezért az ima
rend is ahhoz alkalmazkodik (1. Vidduj) s a böjt 
is ezért kötelező, A közös élet felelősségének kez
detén a régi életet bűnbevallással végzik. A hí
res ccBodecken» (lefátyolozás) szertartásrégi ke
letű, már a Bibliában, az Eliezerről, Ábrahám 
szolgájáról és Rebekáról szóló bibliai fejezetben 
találjuk első nyomát. Rebeka, hazatértekor, mi
kor megtudja, hogy a velük szembejövő férfiú 
az ő leendő férje : veszi a fátyolt és befödi magát. 
Az alkalmazott áldás így kezdődik : «Nőverünk, 
légy te tízezrek ezreivé». Majd pedig vidékek 
szerint változva a következő áldások követ
keznek: «Tegyen Isten olyanná, mint Sárát, 
Rebekát, Ráchelt ós Leát...» «Egész életed így 

teljék békében ! Üdv neked, üdv a családodnak, 
üdv mindennek, ami a tied !» Majd az ismeretes 
mondat következik: ccÁldjon meg téged az Örökké
való és óvjon meg. Sugároztassa az örökké
való arcát tefeléd és kegyelmezzen neked. Az 
Örökkévaló fordítsa feléd arcát és szerezzen 
neked békességet!» A chupo az esküvői szertar
tás színhelye, egy négy oszlopra kifeszítet^ 
díszes bársony vagy selyemszőnyeg. Oszlopai 
vagy talpasok s így minden ktji.ső segítség nél
kül leállíthatók, vagy pedig talpak nélkül valók 
s akkor négy ember tartja. Megtiszteltetés számba 
megy, ha őket a szertartási idő alatt a baldachin 
tartásával megbízzák. A kialakult szokásjog sze
rint a leányegylet, vagy a nőegylet ajándékozza 
a baldachint a községnek. Sok helyütt a chupo 
a szentegylet tulajdona. A vőlegény foglalja el 
először a baldachin alatt a helyét énekszó köz
ben, majd a menyasszony jő két nőkísérővel 
(Unterführerinnen) s három kört csinál a bal
dachin alatt. A szokás állítólag Jeremiás könyvé
nek egyik versén alapszik. Ott ugyanis azt ta
láljuk, igaz, más összefüggésben : «a nő környé
kezi meg a*férfit». A baldachin hovaállítására 
két, illetőleg négyféle ritus van szokásban. A 
templomban és a templom előtt, a lakásban ós 
az udvarban. Mind a négy gyakorlat ismeretes. 
A tulajdonkópen való szertartás most veszi kez
detét. A menyasszony és vőlegény jövetelót hé
ber szóval köszöntik, majd az esküvői beszéd 
következik, de ez el is maradhat. Két áldást 
mond az eskető rabbi, akinek jelenléte elen
gedhetetlenül szükséges annak, a megállapítása 
végett, hogy minden az előírásoknak megfele
lően történt. Az áldást boros serleggel a kezében 
mondja. Az első áldás természetszerűleg a borra 
vonatkozik. A másik áldásmondat szól a meg
engedett és tiltott házaságokról. A mátkapár a 
bort, mint az ünnepi aktus aktív résztvevői, meg-
izleli. Majd a gyűrű átadása következik. A me
nyegzői szertartások egész sora a nyelv szem
pontjából a vételházasság szókincséből való. 
így a gyűrűnél is, melynek átadásánál e szavak 
hangzanak el : «Légy nekem megszentelve e 
gyűrű által Mózes és Izrael törvényei szerint*, 
ami tárgyilag azt jelenti, hogy a feleség teljes
séggel a férjé, csak az övé. Már a legrégibb idő
ben is átadott valamely értéktárgyat a meny
asszonynak a vőlegény, de a gyűrűt a tudo
mány európai szokásnak szereti minősíteni. A 
XII. századból reánk maradt írásban olvas
suk, hogy eltiltják a köves gyűrűk használatát. 
Az oka az, hogy az átvevőnek ismernie kell az 
átvett tárgy értékét, már pedig a köves gyűrű 
értéke változó ós nagy visszaélésre adhat alkal
mat. Az asszisztáló funkcionáriusok a gyűrű át
adása előtt közelebb lépnek ilyenkor a fungáló 
paphoz, hogy a gyűrűt ők maguk is szemügyre 
vehessék es felbecsülhessék. Innen származik 
az az általános szokás, hogy kő nélkül való egy
szerű karikagyűrűt használnak az esküvőnél. 
A gyüríi használatát szimbolikusan is magya
rázzák. Eszerint azt jelentené, hogy : a most kö
tött házasság olyan legyen, mint a karikagyűrű, 
amelynek körbefutó vonala sehol meg nem sza
kad. A gyűrücsere szertartását nem alkalmaz-
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zák a zsidók. A gyűrű átadása tehát a fő és 
döntő aktus. Ehhez csatlakozik időben és tarta
lomban egyként a már előre elkészített házas
ságlevél felolvasása s ez által való hitelesítése. 
A házasságlevél szövege (keszubó) a következő : 
«Isten segítségével». (Kelet. A vőlegény ós apjá
nak, a menyasszony és apjának neve.) Légy fe
leségem Mózes és Izrael törvénye szerint és el
tartalak a zsidó férjek szokásához híven, akik 
dolgoznak hitvesükért, tisztelik és eltartják őket 
becsületesen. Megadom í.eked móringodat, 200 
ezüst zúzt, amely téged a törvény ezerint meg
illet, továbbá élelmedet, szükségleteidet és a min
denütt szokásos házassági kötelességek teljesíté
sét. Beleegyezett ez az X. Y. hajadon, hogy J. N. 
N. felesége legyen. Hozományát, melyet magával 
visz atyai házából, ezüstöt, aranyat, ékszert, 
ruhát, lakásszerelvényeket, mindezt átveszi N. N. 
vőlegény 100 ezüst zúz árában. N. N. vőlegény 
megtoldja ezt a magáéból még 100 ezüst zúzzál, 
aminek összsummája 200 ezüst zúz. Azonkívül 
szólt a vőlegény: ennek a házassági levélnek, 
hozománynak és pótlásnak jótállását magamra 
vállalom és kötelezem örököseimet is, hogy az 
kifizettessék az én legjobb javaimból és birto
komból, ami nekem az ég alatt van, akár meg
szereztem már, akár meg fogom szerezni, legye
nek azok ingatlanok vagy ingók. Mindezek le
gyenek kezesek és jótállók, hogy azokból kifi
zettessék e házasságlevélnek és hozománynak 
vagy pótlásnak összege még a testemen levő 
köpönyegből is, életemben ós halálomban mától 
minden időben. Ennek a házasságlevélnek, hozo
mánynak és pótlásnak kezességét magára vál
lalta N. N. vőlegényünk az Izrael leányait illető 
minden házasságlevél és pótlás-kötelezvény ér
vényessége és jelentősége szerint, ahogyan a 
mi egyházbölcseink intézkedtek, nem mint lát
szólagos, sem mint kötelezvénv-vázlatot. Mind
ezt magára vállalta N. N. vőlegény, ezzel a ha
jadonnal szemben mindazok szerint, amik itt vi
lágosan megírattak, egy tárgy által, amelynek 
revén mindez birtokba vehető. S így minden 
teljesen érvényben ós szabályban van. (A két 
tanú aláírása.) A házassági levélben említett zúz 
pxí-nzegység az archeológusok bizonyított számí
tása szerint mai értékben 100 aranykoronának 
telel meg, tehát 20.000 aranykoronáról van szó. 
A megözvegyült feleséget az óhéber magánjog 
szerint csak ezen összegen kívül zárhatta ki a 
rerj az örökségből. F. D. 

Cicisz (h.). Szemlélő-rojtok. így nevezik 
ama gyapjúszálakból álló rojtot, melyet a zsidók 
^"Penveiken viseltek. A törvény bibliai eredetre 
megy vissza (IV. Mózes 15. fejezet 37—41). El
vi T « , S e e l ö í r t 8 z a b á l yok szerint történik. Cél-
*™ : Gondoljunk Istenre és az ő törvényeire. 
, , ; ' , ü talisz-onésés a talisz kótónon talál-
iUil>> íl. o.l 

<-'i<lákli, 1. Tallóz kötőn. 
rni l < f ^ J ^ 1 1 ben Ábrahám 
[.u> ejt Rómában. Sibb 
W^cf-V1"1' m e l y b e n honfitársának, Kalonvmos 
;t u jaöbatái zsidó tudósnak 1050 körül Magyar-
k-invvÜn tett u t a z á e a r o 1 is megemlékezik. A 

> %e gyűjteményszerű, a régibb teológiai iro-

há-rófe. 
ho-leket 

1230. kö-
cím alatt 

dalom adatait egyszerűen egymás mellé állítja. 
Kalonymosszal kapcsolatban elbeszélésszerűen 
emlékezik meg arról az ítéletről, amelyet K. a zs. 
vallás védelmében hozott Esztergomban (1. Kar 
lonymos). u. L. 

C i d k o s z e h ó c e d e k (h.) Igazságod igazság. 
A119. zsoltár lé2. versének kezdőszava. Ugyan
így kezdődik egy szombati ima is, melyet délután 
mondanak a téflió (1. o ) után. Ez az ima a követ
kező bibliai versekből áll: Ps. 119, 142; 71, 19; 
36,7. Ez az ima elmarad, ha a következő hét vala
melyik napján tachanunt (1. o.) nem mondanak, 

Ciddnk. h a d i n (h.). Az ítélet igaznak való el
fogadása. L. Temetés-

Cion (h. Oijjón), valószínűen a cehó, a. m. 
amegszáradni» gyökből, v. a cevó(feltenni) v. cin 
(védeni) gyökből; a C. arab analóg gyöke hegy
csúcsot és citadellát jelent. C. volt a neve a Bib
liában sűrűn említett jebuzita, kánaáni sémi 
törzs megerősített városának, melyet végleg csak 
Dávid király foglalt el (II. Sámuel b). A C. tehát 
magát a helyet jelentette, melyen Jeruzsálem 
részben épült s amely azonos az Ophellel s amely 
a tudomány megállapításai szerint a Jeruzsálem 
körüli hegyek délkeleti részének az a bérce, ame
lyen az első templom épült s amelye után az egész 
hegyet elnevezték (II Királyok 19. 3 1; Jesája 
2é. 23 és 1. Makkab). Amidőn Constantin csá
szár idején Jeruzsálem a kereszténység szent 
helye lett a C. nevet önkényesen a délnyugati 
halomra alkalmazták s ez a ferdítés egészen a 
modern korig megmaradt a köztudatban, amíg 
az archeológiai és topográfiai kutatások be nem 
bizonyították, hogy a Biblia adatai a helyesek s 
hogy ennélfogva Jeruzsálem keleti része, ahol 
Salamon király temploma volt, az eredeti C. 
Később magára Jeruzsálemre (1. o.) is (Jesája 1. 
27), majd pedig a zsidó népre is alkalmazták a C. 
nevet. így Jeruzsálem lakosságáról, mint «C. 
leányai»-ról beszél Jesája próféta (1. 8) s a 
C. nevet gyakran megszemélyesítették és ide
alizálták más értelemben is, különösen Jesája 
(U.) és a Zsoltárok, ahol többek közt ez a kifeje
zés fordul elő (87. 5): «Mindenki anyjának hívja 
C.-t.» A C.-ra való vonatkozással az egész zsidó 
liturgia tele van s a rá való emlékezés a napi 
imádságokban is többször fordul elő. (L. Jeruzsá
lem. V. ö. G. Smith, Jerusalem 1908.) s. R. 

Ción b ö l c s e i n e k jegy-eőkttnyve. A XX. 
sz. legvakmerőbb irodalmi csalása, amely a ne
met pamphlet irodalom csatornáin Magyar
országba is eljutott. A könyv a kereszténység 
ellen irányuló világszervezkedéssel vádolja meg 
a zsidóságot. A veszedelmes összeesküvés köz
pontjában Ción bölcsei állnak ós titkos üléseiken 
ők szabják meg a világhatalomért való küzdelem 
módozatait. Minden száz esztendőben kongresz-
szust tart ez a titkos alakulat, a legutolsót 
1897. tartotta Baselben, a cionista-kongresBzus 
ürügye alatt és a hírhedt jegyzőkönyv a titkos 
ülés lefolyását örökíti meg. A 256 oldalra ter
jedő pamphlet minden állítása szemenszedett va
lótlanság. Olyan szolidaritás, amely a világ egész 
zsidóságát egyetlen egységbe tömöríti, még 
államéletónek virágkorában sem tartotta össze 
a zsidó erőket és a diaszpórában még kevésbbé 
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alakulhatott ki az egész zsidóságot uraló világ
akarat. A diaszpóra kétezeróves történetében 
egyszer sem fordult elő, hogy a zsidók titkos 
politikai alakulásokban védelmezték volna a 
saját érdekeiket, vagy veszedelmeztettók volna 
a nemzsidó nemzetek érdekeit. Ción bölcsei nem 
léteztek, titkos társaságba nem tömörültek és 
költött dolog a jegyzőkönyvük is, amely a mo
dern antiszemitizmus kútforrása vá avatódott. Az 
egész rómmesét Mtiller von Hausen szolgálaton 
kívüli német kapitány találta ki, még pedig úgy, 
hogy meghamisított egy régi orosz kémjelentést, 
amely maga is hamisítvány volt, mert adatait 
és vádjait egy még régebbi regényből plagizálta. 
Sir John Retcliffe (Hermann Godsche álneve) 
Biarritz címen regényt írt, amelynek egyik 
fejezete *A prágai zsidotemetőben» felü'ás alatt 
olvasható. Ebben fantasztikus leírást ad Ción 
bölcseiről, akik százévenkint összegyűlnek a 
prágai zsidó temetőben, hogy megbeszéljék a 
keresztény világ leigázásának további módoza
tait A Cion bölcseiről szóló fantáziát innen vette 
Müller von Hausen, a dialógokat pedig Maurice 
Jolly francia ügyvédnek 1864. írt Beszélge
tések Macchiavelli és Montesquieu között az 
alvilágban c. pasquilljéből, a protokullumot pe
dig Sergej Nilus professzornak, az orosz titkos 
rendőrséghez 1905. beterjesztett kómjelentó-
séből hamisította ki. Az antiszemita harcmo
dorra jellemző, hogy Maurice Jolly dialógjai 
III. Napóleon ellen fordultak és tizenöt havi 
börtönt kapott a rágalmai miatt. Sergej Nilus 
az orosz viszonyokra alkalmazta a francia dialó
got és vádjait a szabadkőművesek ellen fordí
totta. Müller von Hausen pedig a zsidókra apli-
kálta. Maurice Jollyt meghamisította Godsche, 
Godschet meghamisította Sergej Nilus, Sergej 
Nílust Müller von Hausen. A Biarritz c. re
gényben nyoma sincs a jegyzőkönyvnek, ezt az 
orosz rendőrágens állította össze a regény száz 
helyen szétszórt állításából, Müller von Hausen 
pedig átgyúrta és mint C-t tálalta fel. Dr. J. 
Stanjek, D. Hermann Strack, a berlini egye
tem teológia professzora, B. Segél ós sok más 
keresztény és zsidó tudós leleplezte a hamisí
tást és kritikai alapon utasították viszsza Mül
ler von Hausen rosszhiszemű fantazmagóriáját. 
A háborút követő erkölcsi hanyatlás között a 
rágalmak mégis termékeny talajba hullottak és 
a fajvédelmi alapon szervezkedő antiszemitiz
mus elhitető ós dokumentált histórikumnak fo
gadta mindenütt Müller von Hausen durva ha-
zudozását. Egy időben még a londoni «Times» 
is félreverte a harangokat a cioni bölcsek miatt 
ós Henry Ford is a <cjegyzőkönyv» hatása alatt 
írta meg Az internacionális zsidó mint világ
probléma c. könyvét. Szerencse, hogy ez a könyv 
sem kerülte ki a sorsát és meghamisítva került 
a német könyvpiacra, ügy hogy Ford bírói eljá
rást is indított a fordító ellen, az antiszemitiz
musnak hátat fordított és a zsidóságtól az ellene 
irányult támadásért nyilvánosan bocsánatot kért. 
«ószintén sajnálom, — írta Ford — hogy a Deur-
born Indepedent (Ford lapja), amelyet az újjáépí
tés szolgálatába állítottam, hitelt adott a cióni 
bölcsek jegyzőkönyvének, amely hamisításnak 

bizonyult. Sajnálom az újságnak azt az állítását 
is, hogy a zsidóság a világ tőkéjét magához akarja 
ragadni ós világuralomra törekszik. Sajnálom 
a sok vádaskodást, amely a zsidók erkölcse és 
becsülete ellen fordult. Ha idejében észreveszem 
e vádak általánosító tendenciáját, nyomban meg
akadályoztam volna az elterjesztésüket, mert jól 
ismerem a zsidóság szerepét a civilizációban és 
az emberiség fejlődósében, szorgalmát ós önzet
len érdeklődését a közjólét iránt.» Végül fogadal
mat tesz, hogy a zsidóság ellen elkövetett ártal
makat tőle telhetően jóvá teszi. Mindezek után 
még csak a következőket jegyezzük meg: C. 
nemcsak rosszhiszemű, de ügyetlén hamisítás is. 
Müller von Hausen azt állítja, hogy ezt a 
jegyzőkönyvet az első baseli cionista kongresz-
szus keretében tartott titkos üléseiken írták 
Ción bölcsei. A baseli kongresszust, mint is
meretes, 1897. tartották meg. A jegyzőkönyv 
mégis már úgy említi Loubet-t, mint a francia 
köztársaság elnökét, holott az elnöki székbe 
csak két évvel ezután, 1899. került. Említés tör
ténik a jegyzőkönyvben Bourgeois francia köz
oktatásügyi miniszter iskolareformjáról is, ame
lyet pontosan másfél esztendővel későbben va
lósított meg. így fest az antiszemitizmus igazság
szeretete és ennyire hiteles a C, amely Müller 
von Hausen hazug fogalmazásában arra buzdítja 
a zsidóságot, hogy mételyezze meg materialista 
világszemlélettel a keresztény társadalmat és 
szervezze meg mindenütt a véres háborút, amely 
a kereszténység összeomlására vezet. u. P. 

C i o n i z m u s . A Cionba való visszatérés gon
dolata — ami tulajdonkópeni lényege a C.-nak 
— ősrégi s pontosan akkor fogamzott meg, mi
kor a zsidó nép önállóságát és hazáját elveszt
vén, szétszóródott a világ minden országába. Ez 
a lelkekben élő ós mindennapi imákba foglalt 
gondolat évszázadok folyamán több ízben testet 
is öltött. így már a VII. sz.-ban egy Benjámin 
nevű zsidó Egyiptomban 30,000 főnyi zsidó se
reget szervezett ós Chosroes perzsa királlyal szö
vetkezve, meghódította Palesztina nagy részét, 
melyet 14 évig tartott uralma alatt. Az utolsó 
fegyveres próbálkozás Palesztina visszafoglalá
sára a VIII. sz.-ban történt, amikor Abu Issa 
perzsa zsidó indított mozgalmat a mesopotamiai 
ós szíriai zsidóság között, mely mozgalom azon
ban véres kudarccal végződött. A cioni ideál 
azonban tovább is kiírthatatlanul ott ól a diasz-
porabeli zsidóság lelkében. Ápolja azt az ideált, — 
mely mint a nemzeti-vallási dualizmus tökéletes 
megjelenési formája a legfőbb összetartó erő a 
nép szétszórt tagjai között — s itt-ott szórvá
nyosan az ideál megvalósítására is történnek 
kísérletek. Már a XIII. sz.-ban látunk Palesztina
mozgalmakat és kolonizációs törekvéseket, ame
lyek közt a legeredményesebb Nachmanidesz 
rabbié, akinek lelkes felhívására az addig két 
zsidó lakosú Jeruzsálembe rövid három év alatt 
2000-en telepednek le. A Spanyolországból való 
kiűzetés után a zsidó hitközségek kötelező adó
ként bevezetik a chalukát a palesztinai zsidó
ság segélyezésére. A XVI. sz.-ban Dávid Eeubeni, 
ez a titokzatos keleti zsidóvezór próbálja meg
nyerni — eredménytelenül — az európai feje-
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élelmeket Palesztina újjáépítési gondolatának, 
majd Don József Nászi eszközli ki Szulejmán 
szultántól, hogy Tiberiás várost ós környékét 
bocsássa rendelkezésre zsidó letelepülés céljaira. 
De csak a XIX. sz.-ban sikerül az európai álla
mok érdeklődését felkelteni a palesztinai zsidó 
gyarmatosítás iránt. 1856-ban — Franciaország 
és Anglia támogatásával — Montefiore Mózes 
megteszi az első lépéseket a jaltai narancs-
ültetvények létesítése érdekében. 1869-ben a pá
risi Alüance Israelite megalapítja az első zsidó 
földmüvesiskolát Mik ve-Izraelben. E kezdeti si
kerekkel egyidőben megszületik a zsidó reneszánsz 
irodalma. Moses Hess Rom undJerusalem-jo, 
George Elliot Dániel Deronda-ja. a voltaképeni 
első zsidó államregónyek, amelyek épp úgy, 
mint Leo Pinsker Autoemancipation-]&, a nem
zeti alapon való regenerálódásban jelölik meg 
azt az utat, melyen a zsidóságnak haladnia kell. 
A politikai C. megteremtője Herzl Tivadar (1. o.), 
aki Judenstaat c korszakalkotó munkájában, 
mely a zsidóság körében viharos lelkesedóst ós 
heves ellenzést váltott ki, a zsidó állam meg
valósítását követeli ós megrajzolja ennek az 
államnak a körvonalait. Herzl, hogy a világ
szerte fellobogó cionista mozgalmat egysége
sítse és demokratikus alapon megszervezze, 
1897 aug. 25—27-ikére Baselbe összehívja az 
első cionista kongresszust. Itt tűnik fel a C. 
másik nagy vezére, Max Nordau (1. o.). A baseli 
kongresszus szövegezi meg az ú. n. baseli 
programot, mely szerint a «C. célja a'zsidó nép 
számára közjogilag biztosított nemzeti otthont 
biztosítani Palesztinában». A cionista mozgalom 
azután mindjobban szélesedik s az évről-évre 
tartott kongresszusokon fokozatosan megerősö
dik. A C. sikerének — a nagyszabású földvásár
lások, bevándorlás és építkezések mellett — újabb 
állomása az 1916-i Balfour-deklaráció, melyben 
Balfour miniszter tudomására adja Rothschild 
lord útján a cionista világszervezetnek, hogy az 
angol kormány minden erejével arra törekszik, 
hogy a zsidóságnak a palesztinai nemzeti ott
hon megteremtésére irányuló törekvéseit elő
segítse. A C. politikai megvalósulása felé a 
döntő lépést az 1920 ápr. 24. tartott san-remoi 
konferencia tette meg, amikor a Palesztina fe
letti mandátumot Angliára bízta. 1922 júl. 24. a 
népszövetségi tanács ratifikálta a Palesztina-
mandátumot s ez a történelmi jelentőségű tény 
a beláthatatlan lehetőségek útját nyitotta meg a 
C. törekvései előtt. A C. ma már világszerte 
egységes tervek alapján törekszik céljai eléré
sére. Ebben legfőbb támogatói: a cionista sajtó 

— a világ minden országában 98 napi- és hetilap 
— ésa nagyszerűen kiépített szervezetek. Magyar
országon is nagy tömegeket mozgatott rneg a 
^ gondolata (1. Magyar Cionista Szövetség), de 
yt is, mint más országokban is vannak ellenzői 
"• Anticionizmus). v. A. 

€ i r cnu ic i s io ,héberu l : brisz milő(akörülme-
lfei6s szövetsége). Szokták még Röviden «brisz»-
iH-k, vagy miután a szövetség Ábrahámmal köt-
-M>3tt briszó sel Avróhom óvhui-nek és brisz 

ooszor-n&k (testi szövetség) is nevezni. Az aktus 
innn neve C. A. C. egy, a különböző népeknél 

nagyon elterjedt ősi szokás. Az emberiségnek 
kb. egyhetedrószénél, a zsidókon kívül a moham-
medánoknál, polynézeknél, Afrika, Amerika ée 
Ausztrália nópei között szokásban van a C , de 
többnyire a serdülő, egyes helyeken az ötéves 
fiúgyermekeken hajtják végre. Az őskorban az 
az edomiták, moabiták, ammoniták, föníciaiak, 
arabok, kolchisziak és az egyiptomiak között dí
vott ez a szokás. Utóbbiak már Kr. e. 4000 évvel 
körülmetélték a fiúgyermekeket, ezt a szertar
tást azután a filiszteusok kivételével az összes 
szomszédos népei: átvették. A C. eredete, oka és 
célja felől a legkülönbözőbb felfogások uralkod-
kodnak. A gyakran emlegetett egészségi szem
pontok alig játszhattak szerepet a régi népeknél; 
tény azonban, hogy a primitív törzseknél szokás
ban volt a nemi aktus megkönnyítése céljából 
a himtagon bizonyos operációt végrehajtani. Egy 
másik felfogás szerint a C. az öncsonkításnak, 
vagy a megférüatlanításnak (kasztráció) a esö-
kevénye, amelyet egyes népeknél bizonyos val
lásos szertartások között végeztek. Ismét má
sok szerint a C. a stigmatizációnak az aktusa, 
amely a test felajánlásával akarja a démon vagy 
az Isten oltalmát elnyerni. Sokan úgy fogják fel 
a C-t, mint egyszerű törzsjelet, amilyen a teto
válás, mások bátorságpróbának veszik, amelyen 
a régi népeknérminden fiúgyermeknek vagy ifjú
nak át kel lett esni, mielőtt teljes jogokkal felvették 
a törzs kötelékébe. A legelterjedtebb felfogás az, 
hogy a C. az istenség iránti odaadásnak a jele. 
A szertartásnál hullajtott vér pedig az istenség
gel ós a törzzsel való egyesülésnek a szimbóluma. 
A pszichoanalízis szerint a C. nem egyéb, mint 
egy profilaxis (megelőzés), amely a pubertás ide
jében fellépő nemi gerjedelmek elfojtására 
szolgál. Érdekes, hogy a C.-ról Philónak és Mai-
monidesnek is ugyanez volt a véleménye. A C. 
a zsidóknál a legrégibb korba vezethető vissza. 
A Biblia több helyen megemlékezik a C.-ról: 
«Isten megparancsolta Ábrahámnak, hogy min
den fiúgyermek nyolcnapos korában metéltessék 
körül az örök szövetség jelekópen.» (Mózes 1.17, 
10—14). Mózes asszonya, a midjanita Cipóra 
körülmetélte fiát egy kőkéssel (Mózes 2. 4, 
24—26) Józsua körülmetélte a pusztai vándor
lás ideje alatt született izraelitákat. (Jósua 5, 
2—9.) Kezdetben valószínűleg a zsidóknál is fel
serdült ifjúkorban törtónt a C, csak később, mi
kor pusztán nemzeti szokásból vallásos jellegű 
szertartássá változott át, hajtották végre a C.-t 
a csecsemőkön. Maga a szertartás, miután kővel, 
vagy kőkéssel végezték, minden valószínűség 
szerint a kőkorszakból ered. A C. szimbolikus 
jellegét először Jeremiás próféta emelte ki : «Me-
téljótek magatokat körül és vágjatok le a ti szí
vetek előbőrét!* (Jer. 4., 4.). A C. tehát, mint
hogy az Isten és Izrael közötti szövetségnek a 
jele, nem egyéb, minta sziv C.-nak a szimbóluma. 
A Biblia több helyen költői módon fejti ki ezt a 
szimbólumot. Az ember olyan mint a szőllővenyige. 
Ahogyan az a nyesés által, úgy az ember a C. 
által nemesedik meg. Egy másik hasonlat szerint 
a természet alkotja a magot s az ember csinál 
belőle kenyeret. Amiként a természet alkotásai 
gyakran az emberi kéz munkája révén válnak 
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tökéletessé, ugyanúgy a természetes ösztönöket is 
az erkölcsös akarat szelidíti meg. A C. tehát a 
zsidóság erkölcsi tökéletességének és szentség
ideáljának a szimbóluma, jelképezi egyúttal a 
Tórában előírt kötelességeket, amelyeket a zsi
dók teljesíteni tartoznak Istennel szemben. Éppen 
ezért a C-n a prozelitának is át kell esnie, ha 
a zsidó hitre-tór. Aki nem hajtatja végre fián a 
C-t, vagy akin magán nem végezték ezt el, az 
«a szövetség szétrombolója» s mint ilyen nem 
•artozhatik Izrael közösségébe. A C-t nyolcnapos 
korában hajtják végre a gyermeken, feltéve, ha 
egészségi állapota nem teszi szükségessé a szer
tartás elhalasztását. Ha a nyolcadik nap szombat 
vagy ünnepnapra esik, a C. akkor is végrehaj
tandó. Az aktust az ősi időkben kőkéssel végez
ték, ma erre a célra mindkét oldalán élesrefent 
acólkést használnak. Maga az aktus három rész
ből áll: 1. a tulajdonképeni körülmetélés (miló); 
vagyis a felső elő bőr hegyének levágása; 2. a 
perió a makk feltárása olyképpen, hogy az alsó, 
gyenge előbőrt felvágják, majd visszatolják a 
makk alá; 3. a mecicó, a seb kiszívása, hogy 
a vérzés elálljon. Az eltávolított előbőrt hamuba 
vagy porba helyezik, jeléül az Isten és Izrael kö
zötti szövetségnek, amelynek következtében Iz
rael úgy el fog szaporodni, mint a föld pora 
vagy a tenger fövénye. Az öröm szimbólumául 
a szertartás alkalmával gyertyát is szoktak gyúj
tani. A szék mellé, amelyen a «szandak» (koma) 
a gyermeket a C.;hoz ölében tartja, Éliás próféta 
székét (kiszé sel Élijohu) állítják. Ez a szék azt 
jelképezi, hogy a, gyermek előtt majdan Éliás 
próféta lebegjen mintaképül, aki legbuzgóbb 
hirdetője volt a szent szövetségnek s mint ilyet 
«malach hábrisz»-nek, a szövetség követének 
nevezték. A szertartás alkalmával a gyermek 
atyja (bál bérisz) és a többi jelenlevők, első sor
ban pedig a móhél (a körülmetélést végző) az 
ilyenkor szokásos imákat mondják, az utóbbi 
egy pohár borral a kezében, amelyből iszik 
s a gyermek ajkát is megnedvesíti. Ugyan
ekkor adnak nevet is a gyermeknek. A szertar
tás egy vallásos lakomával (szudo) zárul, mely 
után az asztali imát egy dal vezeti be, amely a 
C-ról szól. A kereszténység Jézus megkereszte-
lósót úgy tekintette, mint «Krisztus körülmeté-
108ét», amely aktust rajta az összes kereszté 
nyék helyett hajtották végre. Ezzel szemben Pál 
apostol (Galat. 5., 1—6.) azért harcolt, hogy a 
C-t a pogány keresztényeken ne végezzék el, 
viszont a zsidó keresztények számára engedé
lyezte ezt a szertartást (Rómaiak. 2., 25.; Ko-
rinth. Lev. I. 7., 18.). A IV. sz.-tól kezdve a ke
resztényegyházminden jan. 1. megünnepli Jézus 
körülmetélésének emlékét. 

Códé, a héber alphabetum tizennyolcadik be
tűje. Hangzóértéko: <:, tehát foghang. Szám
értéke : kilencven. Neve talán halászszerszámot 
jelent, alakja is ennek felelne meg. A szó végén 
e betűnek elnyújtott formája van. 

Colin, Albert, francia filantróp, szül. Po
zsonyban 1814 szept. 14-., megh. Parisban 1877 
mára 15. Családja Elsassból költözött Pozsonyba. 
C. egyetemi tanulmányait Bécsben végezte s ott 
nyert filozófiai doktorátust a keleti nyelvekből, 

amelyeket eleinte a protestáns szemináriumban 
tanított, majd báró Hammer-Purgstallnak, a híres 
orientalistának lett titkárja. 1836-ban Parisba 
költözött, ahol a Rotschild-család héber oktatója 
lett. Nemsokára híressé vált jótékonyságáról 
Újra szervezte a párisi hitközséget, melynek el
nöke lett. Mint a zsidó ügyek előharcosa, főW 
1845-től kezdve tűnt ki, amidőn azalgiri zsidók 
érdekeit felkarolta s személyesen" számolt be 
tapasztalatairól Lajos Fülöp királynak. 1860-ban 
Marokkót járta be és Prim spanyol tábornoknál 
kieszközölte az ottani zsidók védelmét. Palesz
tinában ötször járt, mindannyiszor hitsorsosa! 
védelmében. Ő eszközölte ki a szultánnál, hogy 
a zsidók a keresztényekkel, teljesen egyenlő jogi 
elbánásban részesedjenek. Életrajzát többen meg
írták, így a híres francia tudós, Isidore Loeb is 
(1877). B.B. 

Coliné (Coné Omán Israel) József, fogarasi 
rabbi, szül. Szentpéter (Zala m.) 1834. Tanulmá
nyainak elvégzése után Aradon működött, mint 
a hitközség vallástanára. Innen Fogarasra ke
rült. Müvei: Philosophia geneseos (Prága, 1862); 
Az emberi jog vagy a zsidó és a pénz (hitszó
noklat, Nagyszeben, 1868); Egység és elválte 
(Fogaras, 1869); A hármas alap (Budapest, 
1874); Irt tankönyvet és egy novellát Juden der 
Bevolution címen (Arad, J 880). A Pesten meg
jelent Ungarische Israelitnek állandó munka
társa volt. 

C o m m o r á n s , azaz időző zsidó. A török ura
lom megszűnése után, 1686 óta azokat a zsidó
kat nevezték így, akik csak bizonyos meghatáro
zott ideig tartózkodhattak a városban és üzletet 
nem nyithattak. Pesten 1785-ig csak C. zsidókat 
lehetett találni. 1786-ban telepedett meg itt az 
első tűrt zsidó (1. Tolerált). Az időzési engedélyt 
a város adta olyan jómódú embereknek, akiknek 
magaviselete ellen kifogás nem merült fel. A com-
morálási jogért folyamodók erkölcsi és vagyoni 
állapota felől a városi hatóság később mindig a hit
község elnökségétől kért felvilágosítást. u. í.. 

Coni i i iunitag (Universita Judaeorum). A 
külön utcát elfoglaló zsidó község latin elneve
zése a középkorban. 

Coufessz ió , a vallás, a hit latin és közkeletű 
neve. Tulajdonképpen olyan vallást jelöl, mely
nek a hit elengedhetetlen kritériuma. És így 
végső elemzésében a zsidóság nem tekinthető 
konfessziónak a szó közkeletű értelme szerint, 
mert vallásában nem a hit, hanem a cselekedet 
lényeges. F. D. 

CorefEzra,dunaszerdahelyi rabbiülnök. Szer
zője a Zichron Tov című műnek és jegyzeteket 
írt Aszód Juda (1. o.) dunaszerdahelyi rabbi, .Te-
hudo Jaale e. responsumgyüjteményéhez Meg
halt 1900. 

í'osiuologút., 1. Kabbala. 
Cosinus , az ókori római birodalom magas

állású zsidó tisztviselője. Az egyik adóállomás 
főnöke volt Pannoniában. Nevét egy emléktábla 
őrzi, amelyet Dunapentelén ástak ki. Ezt Alexan
der Severus császár tiszteletére állította C, az 
akkori idők szokása szerint. Az emléktábla fel
iratából kitűnik, hogy C. a zsinagóga elöljárója 
is volt, ami történelmi értéket ad a leletnek. 



77 — Családfa Csabai Ékes 

lDert azt bizonyítja, hogy a zsidók szervezett 
közösségben éltek az akkori Pannoniában. 

Csabai Éltes Lajos, festő és grafikus, szül. 
Budapesten 1896. U. o. az iparművészeti iskolá
ban tanult. A Műcsarnok 1920—2 1-iki kiállításán 
állított ki először. Hosszabb tanulmányutat tett 
külföldön és grafikai munkákkal szerepelt a 
svájci magyar grafikai kiállításon (1924). Olaj
festményeiből: akt kompozíciókat, tájképeket, 
csendéleteket és grafikai munkákat állított ki a 
Nemzeti Szalonban.Eajz- és iparművészeti isko
lát tart fenn. F- B-

C s a j á g i Béla, pedagógus, a budapesti izr. 
tíúárvaház igazgatója. Szerkesztette a Magyar 
Népbarátot (1880—81), az Izraelita Tanügyi Érte
sítőt (1890) és értékes közleményeket közölt a 
felekezeti lapokban. Érdemes munkásságot fejtett 
ki az Országos Izraelita Tanító-Egyesületben, 
amelynek egyik vezetője volt. 

Csáktornya (Cakovec, Sz. H. Sz.). A Cs.-i 
(kongresszusi) kítközség 1790. körül alakult. A 
szájhagyomány szerint a Csakathurner, Hoch-
öin"-er, Weisz és Fischer családok alapították. 
Első rabbija Hirschmann Áron volt, aki 18-12. 
halt meg 'Cs.-n. 1794-ben vásárolt a hitközség 
temető telket, 1836. építette egyik templomát, 
később Légrádon épült a másik templom, 1876. 
létesült az elemi iskola, mely 1883. megszűnt, 
1924. Grünwald Illés főrabbi Talmud-Tórát ala
pított, mely tanulók hiányában jelenleg Bzünetel. 
A hitközség rabbijai voltak: Hillmann Sámuel, 
Rappaport Emánuel, Rosenstein Ábrahám és 
Schwarc Jakab, aki több mint félszázadon át, 
1862-1913-ig állott a hitközség ólén. Kiváló 
tudós volt, 6 tartotta az első magyar nyelvű hit-
szónoklotot a templomban. A hitközség intéz
ményei : A Chevra Kadisa, mely Viola Vilmos 
elnöklete alatt áll, a Nőegylet, melynek Viola 
Vilmosnó az elnöke, a jótékony egylet, mely Wolf 
Kóla vezetése alatt működik, az ifjúsági egylet, 
molynek Hoffmann Jenő az elnöke és a leány
egylet, melynek Hoffman Böske a vezetője. A 
hitközség területéről többen származtak el, akik 
kulturális téren hírnévre tettek szert. Ezek: 
Fischer Vilmos író, a gráci egyetem könyv
tárosa, a város díszpolgára, Schwarc Mór győri 
főrabbi, Kovács Lipót közgazdasági író, Hirschl 
Zsiga zeneszerző. A hitközségnek társadalmi 
téren vezető szerepet játszó tagjai: néhai Klein 
Ignác és néhai Schwarc Albert orvosok, Schwarc 
Lajos ügyvéd, hitközségi elnök, Wolf Béla és 
Viola Vilmos községi orvosok, Stern Leó tör
vényszéki elnök és Rubin Vilmos járásbíró. 
Nagyobb ipari telepeket és gazdasági vállal
kozásokat létesítettek: Neumann Vilmos és Zoór 
Ikmes kékfestő-gyárát, id. és ifj. Graner Henrik 
•-zalag- és harisnyagyárat, Heinrich Miksa és Be-
'v-dikt Béla cukorkagyárat, Molnár Lajos gőz
malmot ós villanytelepet, Vajda Elemér baromtt-
tenyőszdét. Rosenberg Richárd, Fischer Albert és 
Lajos drót- és vasárugyárat, néhai Benedikt Ede 
•^karékpénztárat, néhai Fischel Fülöp könyv
nyomdát, Neuman Miksa gabonakiviteli vállala-
-«tot. A bitközségnek értékes dokumentumokat 
tartalmazó levéltára van. A hitközség területén 
•s,'hwarc Jakab rabbi beszédei jelentek meg 

Zsidó Lexikon. 

könyvalakban. A hitközség történetével Zrínyi 
Károly: Csáktornya mmografiaja c. munkája 
foglalkozik. A hitközség 118 tagja vett részt a 
világháborúban, 17 esett el. A forradalmaknak 
2 áldozata van. Költségvetése évi 180,000 dinár, 
melyből 30,000 dinárt fordít Bzociális ésfilantró-
pikus célokra. Anyakönyvi területéhez 32 köz
ség tartozik. Lélekszáma 616, a családok száma 
170, adófizetője 212. Foglalkozás szerint: 6 nagy
kereskedő, 97 kereskedő, 5 ügyvéd, 4 köztiszt
viselő, 5 nagyiparos, 3 orvos, 56 magántisztviselő, 
11 iparos és 20 magánzó. A hitközség mai veze
tősége : Grünwald Illés főrabbi, Schwarc Lajos 
elnök, Wolf Béla alelnök, Baumsteiger Samu 
pénztárnok, Leitner Márk titkár, Gold Ferenc, 
Grünfeld Ernő, Guttmann Lipót, Neumann' Vilmos, 
Pátkai Jakab, Schlesinger Lajos, Vajda Andor, 
Viola Vilmos és Zoór Dénes előljárósági tagok. 

Családalapí tási rendele t . III. Károly 
császár 1726. elrendelte, hogy az osztrák tarto
mányokban minden zsidó családból csak egy férfi
tag nősülhet és alapithat családot. A rendelet 
azt célozta, hogy az osztrák tartományokban 
lecsökkenjen a zsidók lélekszáma. A rendelet 
következményekóp a morva, cseh és más osztrák 
tartomány béli zsidó ifjak Magyarországba ván
doroltak, hogy kivonhassák magukat a rendelet 
kényszere alól, itt házasodtak és itt alapítottak 
családot. 1735—38 között történt összeírás sze
rint, amely csak harminc vármegye statisztiká
ját őrzi, 961 morva, 77 cseh és 133 egyéb osztrák 
tartománybeli zsidó családfő ólt a harminc megye 
területén. A XVIII. század utolsó negyedében, 
mikor a zsidók számára II. József császár lehe
tővé tette a városokban való megtelepülést, ismét 
új gyülekezetek keletkeztek, amelyek közeli és 
távoli falvakból verődtek össze a különböző 
városokban, vagy pedig a meglévő községek 
gyarapodtak fel erősen. Részhen így keletkezett, 
vagy gyarapodott a következő városok zsidó
sága: Abaújszántó, Arad, Aszód, Baja, Balassa
gyarmat, Bátorkeszi, Bonyhád, Csáktornya, Ga-~ 
lánta, Galgóc, Győr, Gyulafehérvár, Kecskemét, 
Komárom, Liptószentmiklós, Makó, Máramaros-
sziget, Miskolc, Munkács, Nagybecskerek, Nagy
kanizsa, Nagyvárad,Nyitra,Paks,Pápa, Sátoralja
újhely, Szabadka, Szeged, Szerdahely, Szikszó, 
Temesvár, Trencsén, Újvidék, Ungvár, Vágújhely, 
Várpalota, Veszprém, Zalaegerszeg stb. ü. h. 

C s a l á d f a . Az ivadékok leszármazásának 
lajstroma. A matriarchátus (anyauralom) ős-
állapotának megszűnése óta az ivadék ősének 
és névadójának az atyát tekintik mindenütt és 
ezért a zsidó családfák nyilvántartása is az atyai 
részről való származást hizonyítják. Családfák
ról már a Biblia tesz említést, néhányat fel is 
sorol. A Krónikák könyve első része nem más, 
mint Dávid családfája. A későbbi időből Josephus 
tesz tanúságot családfák vezetéséről. A maga 
családfáját messzemenő pontossággal 200 évre 
vezeti vissza. Arról is szolgáltat hírt, hogy 
nagyobb hadjáratok idején az elpusztított lajstro
mokat a túlélő papok emlékezetből újból össze
írták. A talmudi értesítés szerint az ilyen 
lajstromokra az anyai ágról való törvénytelen 
leszármazás is rá volt vezetve. R. Juda ha-nászi a 
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.Misnaszerkesztője, atyai családfáját Benjáminig, 
anyai családfáját pedig Judáig vezette vissza. 
Hillel is be van iktatva e láncolatba, úgy hogy 
ez anyai ágon Dávidtól származik. A babilóniai 
exilarchák atyai ágon Hillel leszármazottai. Ma 
is vannak még zsidó családok, amelyek száza
dokra visszamenően bizonyíthatják származásu
kat. A responsum-irodalom (1. Responsum) jel
lemző vonása, hogy az előszóban a szerző szár
mazási kimutatása olvasható. 

Család i é l e t . A hithű zsidóknál tradiciózu-
san zárt és mindenben a vallás követelményei
nek alapján áll. A régi magyar zsidók családi és 
magánéletéről kevés adat maradt fenn, de bizo
nyosravehető, hogy alig különbözött valamiben is 
a szomszéd zsidókótól. A házasságkötést a magyar 
zsidók között is az akkori szokásoknak megfelelő 
módon végezték. A szülők gyermekeiket, ezek
nek megkérdezése nélkül, eljegyezték egymással 
és a vőlegény szülei ajándékot küldtek a meny
asszonynak. Az esketés a régi zsidó szokás sze
rint törtónt (1. Chupo vekidusin) és ha a vőlegény 
és menyasszony nem egy helységben laktak, ak
kor a vőlegény részéről oklevéllel felhatalmazott 
képviselő' nyújtotta át a jegygyűrűt azzal a ki
jelentéssel, hogy feleségül veszi a leányt X. Y. 
számára. A gyermekek eljegyzése ma már csak 
Lengyelországban, de ott is csak a chaszid zsi
dók körében fordul elő. Mély vallásosság, igény
telenség, lelki tisztaság, a szülők egymás iránt 
való hűsége, a csatádfentartó áldozatkészsége, 
a tudomány tisztelete jellemzi a régi zsidó csalá
dot. A modern áramlatok nem kímélték megpersze 
a zsidó Cs.-et sem, de ha ez sokat vesztett is egy
kori bensőségéből és természetességéből, még 
mindig egészséges, annyira, hogy sok jó tulajdon
ságát nemzsidó részen is elismerik. ü. P. 

C s a l á d n e v e k . Régebben a magyar zsidók is 
csak patronymonokat viseltek. A személynevet 
összekapcsolták az apai névvel, mégpedig úgy, 
hogy az összekapcsolásra a ben (fiú) szót hasz
nálták. Akkoriban tehát a zsidók ilyen neveket 
viseltek: Aser ben Ber (Asér, Ber fia), Ábra
hám ben Mózes (Ábrahám Mózes fia) stb. Elvétve 
törzsökös családnevek is előfordultak, leginkább 
héberképzésűek, de magyar és nómethangzásúak 
is, amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődtek 
át (l. Magyar családnevek). A nyugatról való 
beáramlások következtében anémet névvel gyak
rabban találkozunk az elmúlt évszázadokban. 
Németországban már a XV. sz.-ban találunk német 
családnevekot a zsidók között és a Magyarorszá
gon is gyakori Bauer, Berger, Epstein, Haas, 
Kann, Schiff, Strauss, Schwarz, Wertheim nevek 
még abból az időből származhatnak, habár két
ségtelen, hogy sok Bauer, Berger stb. családnév 
újabb keletű. Nagyon régi a Heller családnév is, 
amely már a XIII. sz.-ban ismeretes. A Wert
heim ésSzófer nevek a XIV. sz. első negyedében 
tűnnek fel. Magyarországból külföldre került 
zsidó család gyakran a fölvett családnévvel doku
mentálta magyar származását, ilyen volt Olasz
országban a f/űgri-család. (Magyarország héber 
neve: erec Hagar ; hagri pedig magyart jelent). 
A német családnév általánosabb használata II. 
József ismert rendelete alapján 1780. terjedt el 

a magyar zsidók között. Súlyos pénzbírság vagy 
kitoloncoltatás terhe alatt kényszerítettók akkor 
a magyar zsidókra is a német vezetékneveket. 
A név-fölvétel úgy történt, hogy országos össze
írás alapján erre kiküldött bizottságok elé idéz
ték a zsidókat, ahol a nóvfelvételről hivatalos 
igazolványt kaptak, amelyet a rabbi is, mint a 
bizottság tagja, aláírt. A fél szabadon választ
hatta nevét, de sok esetben egyszerűen ráoktro
jálták, még pedig roszakaratúan és azért, hogy 
kigúnyolják. Az Eselsberg-hez hasonló nevetsé
ges nevek innen származnak. Ebben az időben 
a magyarsághoz való alkalmazkodásában már 
nagyon előrehaladt a magyar zsidóság és az akkor 
fölvett német nevek nem a zsidók neme trajongásá -
nak köszönik eredetüket, hanem a hivatalos ter
rornak, amely a germanizálást szorgalmazta az 
állami hatalom erejével. Olyan alapelv vagy egy
séges vezéreszme, amely a zsidóság akkori gon
dolatvilágára vethetne világosságot, nem érvé
nyesült az állami erővel végrehajtott általános 
«elkeresztelés»-ben. Ha az akkor fölvett neveket 
mégis csoportokra bontjuk, kiderül, hogy a név-
képzésben legtöbbször a származás, az apai vagy 
anyai név, a foglalkozás, a személyi tulajdonság 
lerögzítésére való törekvés érvényesült. Gyako
riak az abreviaturákból alkotott (1. Abreviaturás 
családnevek), a képzeleti és a címből képzett ne
vek is. Összesen kilenc csoportba oszthatjuk az 
1780-ból származó családneveket, ha a szlavizál-
takat is idesorozzuk. Ezek a névcsoportok a 
következők: 1. Az országok szerint való szár
mazás megjelölésére fölvett családnevek. Ebbe 
a csoportba tartoznak a Böhm, Böhmer (Cseh
országból való); Bloch, Tloch, Wellisch, Wohl, 
Wollach (olaszországi =• wálsch); Hess (hes-
seni); Hollander (németalföldi); Mahrer, Mábrer 
(morva); Österreicher ' (osztrák); Poll, Pollák, 
Poller, Pohl (lengyel); Preisz, Preusz (porosz); 
Reisz, Reuss, Reiszmann (orosz); Schlesinger 
(sziléziai); Schweizer (svájci), Türk, Türkl (tö
rök) ; Tyroler (tiroli), Ungár (magyar). 2. Helység
nevek után képzett családnevek: Auer, Auerbach, 
Arnstein; Backofen, Barber, Baumgarten, Bilitz, 
Bilitzer (Billitz galíciai falu), Büchler (Büchel 
németországi helység), Brand, Bradl, Budaspitz 
(Butrehovitz morva helység); Dembitz; Eiben-
schütz, (Schütz) Elbert, Ellen berg, Epstein; Geirin-
ger, Glatz,Glatzer; Holitsch, Holítscher; Katscher, 
Kell, Keller (Kollin csehországi helység), Kries-
haber (bajor helység), Haber (Krieshaber diminiti-
vuma), Kuttner, Machlup (Miecholup cseh köz
ség); Popper (Poppe poseni község), Pillicz, Pilcz: 
Rechnitz, Reehnitzer (Rohoncz); Strasser (Strass-
nitzerből); Tausz, Tauszk, Tausky, Taussig (Tauss 
csehországi helység), Thein; Wottitz. A Berger, 
Burger, Hofer, Steiner nevek a Berg, Burg, Hof 
és Stein alapszókkal összetett helységnevekből 
képződtek. 3. Patronymika: Ábel, Ábeles, Abra-
hamson (Ábrahám), Angelus, Antscherl, Antscher. 
Engel, Engelsmann (Angelus =• Ansel); Bár,Beér, 
Bermann (Jiszaszchar Dov), Bonedikt, Banet, 
Benet, Benóth, Biiiet, Bineter (Baruch), Bondi 
(Jomtov — jó nap); Donath (Natan); Faith, Peitl 
(Phöbus, Peibis = Fois = Feit), Fisch, Fischl, 
Fischer, Fischmann (Efraim), Freud, Freuder. 
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Freudiger, Freudinger (Szimcha), Pried, Friedler, 
Friedman (Salorn, Salomo); Gerst, Qerster, Gerst-
l e r (Qerson), Gimpel, Gumpel, Gomperz (Morde-
fhai), Gottlieb (Jedidjah), Gutmann (Jomtov); Hilf, 
Holfer (Ozer), Hirsch, Hirsehler, Hirschmann, 
Herz^ Herzl, Hermann (Naftali Cevi), Heim, Hein, 
Heimanu, Heumann, Heufeld (Chajim); Jaulusz, 
Jolesz, Julesz (Joel); Justus (Zadok); Koppéi, 
Koppeímann, Kaufmann (Jákob); LÖb, Löbl, Lebl, 
Löw, Löwinger.Löwensohn, Löwenfeld (Jehuda), 
Latz'ko (Lázár); Maislis, Maiseles, Meisel (Mose), 
Manciül, Mendl (Menachem, Emamiel) Mai, May, 
Mayer,' Meiersohn (Meier) ; Prezlmayer (Perec-
Mayor); Sachs (a zera kados = szent ivadék 
abroviaturájais), Seckel, Sichel (Izsák), Schlomm 
(Salomo); Wolf, Wolfner, Wolfinger (Benjámin 
Zév). 3. Szláv patronymika: Berkovics (Ber fia) 
Herskovics, Hertzka (Herz, Hirsch =- Cevi); Ilko-
vias; Lebovics, Lefkovics (Leb); Markovics, 
Mf-nks Műnk, Munks (Menachem), Mairovics (Ma
jor), Moskovics(Mózes)Mozesko (Mózes), Schmolka 
(Sámuel), Schlammovics (Salamon); Wellkovics 
(Gedalja), Wilcsek (Farkas -= Benjámin Zév). 
í. Matronymika: Blum, Blumberg, Blumenfeld 
íi;liimole),BienBienenfeld,Bienenstock(Deborah); 
Süsz,Suszinann(Süszl=Dolce); Edelmann(Edel); 
F<Mgl (Veigele,Vögele),Fromm, Frommer(Früm-
m»t); Glück, Glücklich, GUicksmann (Gltlckele), 
(Jold, (Joldmann, Goldner (Golde); Jeitelesz (Jit-
tol); LieMing,Liebmann,(Liebele);Margalit, Margó 
lijosz; Pori, Perlesz (Perle, Perele); Rosinger, Ro-
scnfold, Rosner (Rose); Schön, Scliönfeld, Schön-
mann (Sehöndel) Sprinzeles, Spronz (Esparanza, 
Sprince). 5. Szláv matronymika: Fiaiba (Viola), 
Stiusznyi (boldog, Glückel); Ruzicska (Rösele). 6. 
Foglalkozás után fölvett családnevek: Bader, 

Bliiyer,Brettschneider;Drechsler;Farber,Fellner, 
Kischer ; Gártner, Geiger, Gerber, Glaser, Glas-
ner, Goldscheider, Goldschmied, Goldsticker, 
Goldzioher; Knöpfler, Knöpfelmacher, Kramer, 
Kriimor; Lederer, Ledermann; Müller; Pfeiffer, 
iVrlhefter; Quastler, Quittner; Salzer, Sattter, 
SHidnor,Seiler,Scher, Scherer, Schneider.Sehnit-
/••T, Schnitzler, Schnur, Schnurmacher, Schreiber 
(Szof(>r); Tischler; Wachsler/Wachsmann, Weber, 
^ <-chselmann, Weiner, Weinmann, Wirth, Woll-
n»-r; Zollner. Foglalkozást megjelölő szláv nevek: 
Komlók (kaláriskereskedő), Krajcsik (szabó), Ku-
delka (csepűs); Mittler (Mydlar = szappanos); 
ju>bicsek (munkás). A lakóházak cégére után 
i"Ivett nevek: Adler (szlávul Őrlik); Habn (szlá
v i Kohut); Hecht (szlávul Stuka = Stuks, Stux); 
J u h : Lamm; Ochs; Rindskopf; Schiff, Schloss, 
™rn stier, Strauss. 7. Színt, vagy személyi 

('---. Kiommann; Láng, Lustig; Roth; Stark, 
•-̂  arz, Schwarzer; Weisz. W'eíszmanu. 8. Szláv 
n-^nsuguevek: Bellák (fehér) Bledy ; Czerny 

k"t"í, Cservenka (vörös); Hatschek, Hazek 
••;•••'••-•>; Kutsobera (cöndör); Medak (poszmoh); 
V" i p lP a i- I'isk (csór); Zelenka, Zeloyk (zöld). 
h->l>:eldi nevek- ' " " * " ~ , p . Apfel, Apfelbaum, Eichen-

• - , -hnMiwald, Feldmann, Freitag, Frühlinsr. 
Ds-- Moutng, Nussbaum, Silberfeld, Sommer, H 

Sonntag,Waldmann, Winter. 10. Világi vagy egy
házi címből képzett nevek: Báron, Biscbof, Furat, 
Gráf, Herr, Herzog, Kaplan, Kaiser, König. (V. ö. 
Mandl Bernát «A zsidók családneveiró1» c. tanul
mányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 
24, febr. 7., márc. 7. és mára 14. megjelent szá
maiban.) ü. P. 

Cs. az Árpád-ház i k i rá lyok k o r á b a n . Az 
Árpádkori és későbbi okiratokban szerepel
nek zsidó és vele rokonhangzású szavakkal 
képzett magyar családnevek. Legtöbbször szláv 
alakban (zsidov) használták abban a formában, 
ahogy az oroszoktól vagy a kozároktól el
került hozzájuk. Az ilyen ősi magyar nevek 
zsidó származásra mutatnak. Ilyenek: Zsid 
(1. Zsid), Zsiday (1. Zsiday), Zsidó (1. Zsidó), 
Zsidov, Zsidói, Zsidókői. E neveket viselő egyé
nek vagy családok eredetileg a honfoglaló ma
gyarokkal együtt bevándorolt zsidóhitűek voltak, 
akik a kereszténység terjedésekor megkeresztel
kedtek. Ugyancsak a honfoglaló kozárok leszár
mazását sejtetik a kozárképzésú nevek, mint 
Kozárvári stb. Az Árpádkorban, 1050 körül egy 
Jiczhák (Izsák) nevű magyar zsidó a Jászkont 
vagy Jászkonti nevet viselte (1. Jászkont), ami 
különösen azért jelentőségteljes, mert némely 
magyar tudós a kunokat tartja a kozárok leszár-
mazottainak. E név pedig vagy a Jász és a Kont, 
vagy pedig a Jász-kun szóból alakulhatott. 1225-
ből a Téka vagy Techa név (1. Téka), 1263-ból 
pedig egy vasmegyei Farkas nevű zsidó emléke 
maradt fenn (1. Farkas). Ez az utóbb említett 
három név tősgyökeresen magyar, főleg a két 
legrégibb. Az Árpádkorból ezeken kívül még hét 
nevet ismer a történelem, eközül három bibliai 
név, ami a régi magyaroknál sűrűn előfordult, 
a többi négy név német, egy Ausztriából beván
dorolt zsidó apának és három fiának a neve. 
A bevándorolt zsidók neveire egyébként jellemző, 
hogy nevükről meg lehet állapítani, honnét ke
rültek az országba, így a törökök uralomra jutása 
idején a Törökországból bevándorolt zsidók rend
szerint arab vagy török nevüek. Az Árpádház 
kihalása után özönlötték el különben a külföldi 
zsidók az országot, majd mikor Nagy Lajos 
számkivetésbe űzte a zsidóságot (1. Kiűzetés), a 
régibb magyar zsidóság szétzüllött, de a meg
maradtak nevei közt is még gyakran elő
fordultak a Farkas.. Nyúl, Szarvas, Fekete és 
Kis nevek. rj. h 

C s a l á n y Béla, festő, szül. Budapesten 1879. 
Táj- és figurális képeket fest. Münchenben Hol-
lósynál tanult. A Műcsarnok 1909/10iki téli tár
latán Apósom c. képével tűnt föl, azóta a Mű
csarnok rendes kiállítója. Ott kiállított képei kö
zül a nevezetesebbek: Isaszegi utca, DömÖsi 
cigány sor (1923), Ebéd (1926), Olvasó asszony 
(1928). Arcképeket is fest: Önarckép (1926), Lé-
dermann Mór az 0. K. I. Sz. elnöke, ])r. Vere-
hély Tibor orvostanár. Az 191S-iki téli tárlaton 
a Weisz Manfréd-díjat nyerte. F.B. 

C s a p (Őop, Cs.-Szl.) kisk. Ung v m , 2311 
lakossal. Az orth. hitközség 1845. alakult. Alapí
tói : Klein Sámuel, Blanstein Mihály, Blauberg 
Farkas, Jakobovits Sámuel, Grosz Márkusz és 
Fraukel Salamon voltak, akiknek családjai már 
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régebben telepedtek meg Cs.-on. A hitközség első 
rabbiját az 60-es évek táján választotta Fried 
Heeel Hermán személyében, aki hosszú működés 
után Nagykaposon halt meg. Ma'gyar nyelvű 
iskolát nem létesített a hitközség, inkább a hit
élet megszilárdítására ós a vallásos nevelés ala
posságáratörekedett. Szép temploma, Besz hámid-
rása, Talmud Tórája mind ezt a célt szolgálják. 
Csakhamar megalakult egy misnájisz egylet és 
egy Sász-egylet is, amelynek 60 a taglétszáma. 
A Cs.-i zsidóság élénken kiveszi részét a gazda
sági életből. Klein Nándor több száz holdas minta
gazdaságot létesített, Aneisz Menyhért 400, Klein 
Árpád 430 holdon gazdálkodik, ezenkívül az Aneisz 
testvérek petroleumflnomító. gyára és Weneel 
József téglagyára főtényezői még a Cs.-i gazda
sági életnek. A hitközség anyakönyvi területéhez 
Salamon, Záhony, Győröcske, Ásvány, Téglás, 
Szűrte, Nagyrát, Kisrát, Koncház, Homok, Rad-
váne, Gerény, Nagyláz és Kisláz, Hegyfark, Da
róc, Baranya, Kereknye, Császlóc, Hosszúmező, 
Nagygeöc ós Kisgeőc tartoznak. A hitközség lé
lekszáma 800, 75 család él a hitközségben ós 70 
fizet adót. Két nagykereskedő, 30 kereskedő, 5 
gazdálkodó, 3 orvos, 2 vállalkozó, 8 iparos, 1 mér
nök, 2 tanító, 5 magánzó és 10 egyéb van a hit
község tagjai között. A hitközség évi 70,000 
CK.-ás költségvetéssel dolgozik. A háborúban 
részt vett 50 tagja, akik közül négyen haltak hősi 
halált. A hitközség vezetői a következők : Klein 
Árpád elnök, Weneel Adolf gondnok, Jakobovits 
Benjámin titkár-jegyző, Feldman Béni, Fried-
mann Sándor, Aneisz Menyhért, Heisler Mór, 
Klein Ignác, Kelemen Márton, Weneel Hermán, 
Wolf Cha}em, Herskovits Sámuel, ifj. Klein Mór, 
Schwarc Áron és Lebovits Hermán elöljárók. A 
Chevra Kadisa elnöke Klein Ignác, a Talmud Tó
ráé Grünstein Bisik, a Misnájosz egyleté Leopold 
Lajos és a Sász-egyleté Bhrmann Vilmos. 

Csapó Jenő,fesxő, szül. Kiscellen 1875. Tanul
mányait Bécsben Kreydernél kezdte, azután Pa
risban a Julien-akadémián Bougereau és Lefévre 
alatt fejezte be. Az 1900. párisi világkiállítá
son részt vett a Palais d'Industrie művészi díszí
tésén. A Műcsarnok 1914. tavaszi kiállításán 
állított ki először (Csendélet, Virágok), ahol az
óta budapesti részleteket és fóleg virág és gyü
mölcs csendéleteket állít ki. Kiállított a Nemzeti 
Szalonban és a Művészházban. 

Csemegi Károly*, jogtudós, kúriai tanács
elnök, szül. Csongrádon 1826 máj. 3., megh. 
Budapesten 1899. mára 18. Atyja vagyonos ke
reskedő volt 8 eredetileg Naschnak hívták. Sze
geden ós Pesten tanult a piaristáknál, az egye
temet Pesten járta s egyik alapítója volt az 
Egyetemi MagyarTársulatnak. A szabadságharc
ban Batthyány Kázmér gróf megbízásából csa
patot alakított, melynek parancsnoka volt végig 
Őrnagyi rangban. A reakció alatt Aradon volt 
keresett ügyvéd, de az osztrákok 'kiüldözték 
Butyin román faluba, jóllehet Cs. már országos 
nevű ügyvéd volt. A kiegyezés után Horváth 
Boldizsár államtitkárnak hívta, meg az igaz-
aágügyminisztériumba. Élete nagy müve a kor
szakalkotó magyar büntetőtörvénykönyv s az 
ahhoz írt nagyszabású indokolás, melyet a francia 

kormány lefordíttatott és kiadott «Code Pénat 
Hongrois des Crimes et les Delits» címmel 
(1885). Cs.-nek a hazai büntetőjogtudomány fej. 
lesztósében döntő része van. 1879-ben kúriai 
tanácselnök, 1882. v. b. 1.1. lett. Ó alapította a 
Magyar Jogászegyletet. Díszdoktora volt a buda
pesti egyetemnek. Cs. összes műveit Edvi Illés 
Károly és Gyomai Zs. rendezték sajtó alá (1904). 
Főbb művei: A jogvesztés elmélete és az állam
jog (1872); A magyar bűnvádi eljárás szerve
zetének indokai (1882); Magyar imnvádi eljárás 
a törvényszékek előtt ( 1883); Az egyházi holt
kéz (1897). 

Csepreg , nagyk. Sopronmegyében, 4192 ma
gyar lakossal. A zsidó hitközséget 1863. a la-
kompaki származású Feigelstock-család alapí
totta meg. Ugyanakkor templomot is építettek. 
Az első rabbi Bass Zsigmond volt. A Chevra 
Kadisa 1880. létesült. A hitközség az alapí
táskor statusquo volt, később kongresszusi lett és 
20 óv után, 1925. csatlakozóit az orthodoxiához. 
Lélekszáma 60, családszám 18. Évi költségvetése 
4000 pengő. Hozzá tartoznak : Bük, Bő, Mester
háza, Porládony, Lőcs, Ság, Sajtoskál, Felszo-
por, Alszopor, Hetye, Újkor, Lövő, Nemeskór, 
Völcsej, Horpács, Szakony, Vis, Peresznye, 
Horvát és Németzsidány. Nagyobb ipartelep 
Kollár László és Béla bőrgyára, amelyben. 35 
munkás dolgozik. A háborúban 17-en vettek 
részt, közülük kettő hősi halált halt. A hitköz
ség mai vezetősége: Moskovíts Izidor rabbi
helyettes, Kollár Béla elnök, Stern Jenő al
elnök, Feigelstock Jakab gondnok, dr. Wahl 
Ernő pénztárnok és Stern Géza ellenőr. 

Csergő Htigó, író, szül. Budapesten 1877. 
Az egyetem jogi fakultását elvégezvén, állam
tudományi doktorátust tett és az újságírói pá
lyára lépett, előbb a Fővárosi Lapok, majd a 
Pesti Napló munkatársa volt, aztán Vázsonyi 
Vilmos lapjának, a Polgár c. estilapnak volt 
szerkesztője 1905., végül pedig a Pesti Hirlap 
munkatársa lett. 1907-ben a főváros 2000 K-ás 
Ferenc József-díját nyerte el irodalmi munkál
kodása elismeréseképen. Sokáig munkatársa 
volt a «Hét»-nek, Kiss József lapjának is. 1914. 
megszervezte a főváros népjóléti osztályát és 
1921-ig annak vezetője volt. Harmincéves írói 
jubileumát az írói társadalom 1927. ünnepelte 
meg. Vázsonyi Vilmos halála után a nagy poli
tikus szétszórt közleményeit 6 rendezte sajtó alá 
két kötetben (1926). Cs. a szépirodalom minden 
ágában jelentős sikereket ért el; vannak nagy 
számmal versei, novellái és színdarabjai. Verses 
kötete : Versek (1904). Elbeszélései: Az utolsó 
felvonás (1900), Levelek, amiket meg nem írunk 
(1910); A mi szívünk asszonya (1916). Színda
rabjai : A lovag úr (vígj., Vígszínház, 1906); 
Félszerelem (u. o., 1907); Az első hajnal <Re-
naissance Színház, 1923). 

C s e r h a l m i Í rén , írónő, szüi. Hecht I., ké
sőbb Gerő Attila (1. o.) író felesége, szül. Buda
pesten 1871 szept. 12., megh. u. o. 1908 ápr. 6. 
Eredetileg tanítónő volt, de széles nyelvtudása ós 
írói készsége csakhamar utat tört számára az 
irodalmi életben. A magyar költőkből összeállí
tott műfordításai antológiái formában jelentek 
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meg németül Ungarisclier Dichtencald cí
men (1897) s Németországba^ is ismertté tette 
nevét. Feltűnést keltett az 1893. megjelent rao-
no°raflája A francia romanticismus korszaka 
a magyar drámairodalom történetéből. 

Cserkészet . A zsidó Cs. vezetői természetesen 
magukévá tették a Baden Po"wel által alapított 
cserkészmozgalom alapelveit, de ezeket erős zsidó 
tartalommal telítették. A zsidó cserkészek elé 
mintaképül a «sómer»-okat (frzők) állították, 
azokat az ifjakat, akik kisebb csoportokká szer
vezkedve ezidőtájt vándoroltak ki Palesztinába, 
hogy ott az ország felszabadításáért dolgozzanak. 
Ók voltak a Palesztina-munka úttörői: a leg
súlyosabb munkákat végezték, a legnagyobb 
szenvedéseken és viszontagságokon mentek ke
resztül és gyakran élettiketisáldoztákideáljukért. 
Ilyen «somér»-okat nevelni a cserkészekből, ez 
volt a cél s e célnak megfelelően alakult ki a 
esorkésznevelés szisztémája is. A háború előtt 
először Lengyel- és Oroszországban terjedt el a 
zsidó Cs., majd 1913. hozzánk is eljutott. Nálunk 
Dömány Lajos (1. o.) volt az elsők egyike, aki a 
mozgalom élére állt s 1913. megalakította a Ka-
dima cserkészcsapatot. A háború alatt a csapat 
vezetői bevonultak katonának, minek következ
tében a csapat munkája néhány évig stagnált. 
A háború után teljes erővel indult meg ismét a 
munka és virágzásának tetőpontján a Kadimának 
több mint 300 tagja volt. A pestkörnyéki váro
sokban külön csapatokat szervezett, a vidéki vá
rosok közül azonban egyedül Miskolcon volt al
osztálya. A Kadima hanyatlása akkor kezdődött, 
mikor a Magyar Cserkészszövetség megalakult. 
Ekkortól kezdve csak azok a cserkészcsapatok 
működhettek, amelyek tagjai voltak a szövetség
nek. A Kadima is be akart lépni a szövetségbe, 
de ez halogatta, végül pedig megtagadta a fel
vételt. 1924-ben a Pesti Izr. Hitközség vette párt
fogása alá a Kadimát, amely azonban engedély 
hiányában hatósági üldözéseknek volt kitéve s 
iné? ebben az évben meg is szűnt. Az alapító 
Dömóny Lajoson kívül Sclrwarc Miksa dr., Fürst 
Oszkár dr. és Lukács Leó dr. voltak a Kadima 
vezetői, akik a csapat zsidó szellemének fejlesz
tése körül szép eredményeket értek el. A Kadima 
megszűnése után Biller Ármin, a budapesti pol-
attri fiúiskola tanára alakított az iskola növen
dékeiből cserkészcsapatot, mely «Kiss József csa
pat., néven szerepel. Később a pesti zsidó flú-
Tinmáziumban és a Mikéfében is alakult cserkész
csapat. A feloszlott Kadima egy részét átvette 
* budai hitközség s ez a rósz Vörösmarty-csapat 
nevén működik szép eredménnyel. Fejlesztésén 
Katona Gyula és Haas Lajos elöljáró, a csapat 
parancsnoka dolgoznak elismerésreméltó buzgó-
•--agtral Ugyanígy tett az újpesti hitközség is^és 
• * általa alakított csapatot is felvette a szövetség 
'-"-'íjai közé. v ^ 

l .H8Q*e r m e l y Gyula- író, szül. Dunaszerdahelyen 
^ - Jlln- 5., u. o. atyja tanító volt. A gimná-
ZjrK>X P ü^°nyban, a jogi egyetemet Buda
i é n végezte, ahol jogi doktorátust és ügyvédi 
"V'-ÍM s z e r z e t t - A háború kitöréséig gyakorló 
Jcny-I'-tt V< E r d é l y b e n - a háborút mint százados 

t t e v é - 1 ? - Regényei: Kölcsönkapott fény : 

A toprini nász: A vörös kérdőjel; A mantovai 
ióslat; Bakunin professzor könyve; Ami két 
miatyánk között van; Szent Márton rózsafái: 
A beszélő ereklye; Negyvenegy és tizenkilenc ; 
Gyuriból György lett; A bosszú örvényében; 
Napkeleti kaleidoszkóp. Regényein kívül írt még 
sok kisebb elbeszélést, ezek közt számos zsidó 
tárgyút. Adieu Madame c. háromf elvonáeos szín
művét a nagyváradi Szigligeti Színház mutatta 
be nagy sikerrel. Regényei közül többet meg
filmesítettek. 

Cserna Andor, zenekritikus és író, szül. 
Budapesten 1885. ápr. 24. Az Est zenei rovat
vezetője és a magyar kritikusgárda jelentősebb 
tagjai közé tartozik. Kritikai munkásságán kí
vül a következő önálló kötetei jelentek meg: 
Salome 1906, Parsifal 1914, Wüde Breviárium 
1921, Beethoven Breviárium 1921. 

Csernyei Gyula, író és hírlapíró, szül. 1834. 
Tanulmányainak elvégzése után előbb mint ta
nító, majd mint iskolaigazgató működött, de gége
baja miatt kénytelen volt pályáját elhagyni s 
telekkönyvi tisztviselő lett. Bár csak mestersé
ges lélekzéssel tartja fenn magát, igen nagy
arányú irodalmi munkásságot fejt ki. Verseit, 
szépirodalmi, nevelésügyi s egyéb tartalmú cik
keit több mint 30 hazai és külföldi lapban közölte. 
Magyarra fordította Bellamy Visszapillantás 
2000 évről c. híres utópisztikus regényét. 

Cse t ény i József, hírlapíró, szül. 1876. Előbb 
a Budapesti Hírlap munkatársa, 1913 óta a Pesti 
Hírlap közgazdasági szerkesztője. Számos köz
gazdasági munkát írt. Mint műgyűjtő is igen 
számottevő. Szép képgyűjteménye van, főleg 
XVI. és XVII. sz.-beli olasz, holland, flamand és 
osztrák festők képeiből. Keleti szőnyegritkasá
gokat is gyűjt. P. B. 

Csi l lag , 1. István, szobrász és éremművész, 
szül. Budapesten 1881. A budapesti iparművé
szeti iskolában Kallós Ede és Radnai Béla alatt 
tanult. Több ösztöndíjban részesült, azután Né
metországban tett tanulmányutat. Arcképszobrá
szattal, de főleg arcképórem és plakettművészet
tel foglalkozik. A Műcsarnok 1906. évi tavaszi 
kiállításán állított ki először. 

2. G. Károly, zenei író, szül. Pozsonyban. 
Tanulmányait Pozsonyban és Bécsben végezte. 
Legnevezetesebb munkája: Aesthetik der Ton-
kunst (Pozsony 1854), amely öszhangzattannal, 
ellenponttannal, hangszereléstannal és formatan
nal foglalkozik. Ez a munka a múlt század ele
jének egyik legfontosabb zenei könyve Magyar
országon . K. K. 

S. G. Károly, ügyvéd és író, szül. Kishegyesen 
(Bácsin.) 1862. Cikkei a vidéki lapokban s a 
Bolond Istókban jelentek meg. Szerkesztette a 
Szabadkai Hírlapot. Művei: Költemények (18861, 
Verböczi Aladár különös jogesetei (1891). 

4. G. Mór, író és bölcsész, szül. Kócson 
(Heves m.) 1859. A tanári oklevél megszerzése 
után mint bérlő gazdálkodott, emellett élénk 
irodalmi munkásságot fejtett ki. írt a Petőfi Tár
saság Lapjába, a Magyarországba és a Nagy
világba, az Olvasótárba, az Ország-Világba, a 
Képes Családi Lapokba, a Hölgyek Lapjába és 
számos vidéki lapba. Önálló művei: A legszebb. 
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asszony könyve. Költemények. (Budapest 1862). 
Balassa Bálint viráqénekeiröl (u. o. 1890). Sajtó 
alá rendezte és életrajzi bevezetéssel ellátta Kaj-
dacsi József hátrahagyott müveit (1881). 

5. C Róza, operaénekesnő, szül. 1840., megh. 
Bécsben 1885. A Nemzeti Szinháznak, majd a 
béesi Operaháznak volt tagja. Itt 1858. lépett 
fel Meyerbeer «Prá/étá»-jában, melyben a mezzo-
szoprán szerepet énekelte 1873-ig Cs. ünnepelt 
kedvence volt a bécsi operaközönségnek. Később 
a bécsi Zenekonzervatorium tanára lett. 

6. G. Teréz*, színművésznő, szül. Dunaadony-
ban 1862 máj 17.. megh., Budapesten 1925 júl. 10. 
Korán tagja lett a Nemzeti Színháznak, ahol 
főleg népszínművekben aratott sikereket. Sokan, 
többek közt Csiky Gergely is, írtak részére dara
bokat. 1899-ben a Vígszínház kötelékébe lépett 
de később ismét visszatért a Nemzeti Színházhoz. 

7. G. Zsigmond, szocialista politikus, szül. 
Budapesten 1846., megh. u. o. 1910. A debreceni 
kollégium növendéke volt. 17 éves korában be
állt a lengyel felkelők közé és végigharcolta a 
lengyel szabadságharcot. 1874-ben az Általános 
Munkásbetegsególyző orvosa s 1893. főorvosa lett 
ós ebben az állásában nagy népszerűséget szer 
zett. Az 1878. évi árvíz idején több mint harminc 
ember életét mentette meg, de a hősiességének 
elismeréséül fölajánlott kitüntetést visszautasí
totta. 1875 óta résztvett a munkásmozgalomban 
s a Magyarországi Általános Munkáspártnak 
hosszú ideig elnöke és vezetőségi tagja volt. 
Franki Leóval, Kürschner Jakabbal, Pollitzer 
Zsigmonddal együtt tevékeny vezetője volt a 
magyarországi munkásság szervező munkájá
nak. A párt legjobb agitátora volt s május else
jének első ünnepen ő tartott szónoklatot a város
ligeti aréna előtt összegyűlt 80,000 ember előtt. 
1896-ban vonult vissza a munkásmozgalomból. 
Már 25 éves korában tagja volt Budapest köz
gyűlésének s 1901-től haláláig szintén törvény
hatósági bizottsági tag volt. Gyógyíthatatlan be
tegsége öngyilkosságba kergette. 

Csoda (héb. nesz, osz, mőfész, pele), oly ese
mény, amelyet természetes alapon nem tudván 
megmagyarázni, felsőbb hatalomnak tulajdonítot
tak. A Cs.-tatudománynem zavarja össze ami tosz-
szal, mert az utóbbi primitív anthropomorphis-
mus vagy a jelenségek istenségekkel való meg
személyesítése oly módon, hogy azokat emberi 
tulajdonságokkal ruházták fel; a Cs.-k ellen
ben a természet jelenségeit egy magasabb hata
lom ellenőrzése alá helyezik s a bekövetkező 
események a Cs.-hit szerint csupán szent eszkö
zöknek látszanak magasabb hatalom kezében. 
Ennélfogva a Cs. a monotheismussal összegyez-
tethető, mert már lényegénél fogva monotheis-
tiku8. Másrészt az is bizonyos, hogy régi mytho-
sokat gyakran átformáltak a monotheistikus 
eszme támogatására Cs.-ká. A Biblia szerint Isten 
több Cs.-t gyakorolt Izraellel, mint minden más 
néppel (Bxod. 34. 10; Josua 3. 5), de vala-
menyi közt a legnagyobb Cs. a Szinaj-hegyi 
kinyilatkoztatás Izrael előtt (Deuter. 3. 32—36). 
A Tóra betűszerinti hivése mindezeknélfogva 
maga után vonja a Cs.-k hivését ia Mégis a Tóra 
maga súlyt helyez arra az elvre, hogy a Cs.-k 

nem annak a dolognak a tanúbizonyságai, amiért 
rendeltettek. «Ha próféta támad köztetek, aki 
jeleket vagy Cs.-kat mutat nektek s a jel vagy 
Cs. elmúlik, de ó idolatriához akar benneteket 
vezetni: nem szabad hallgatnotok ilyen prófé
tákra, mert az Úr, a ti Istenetek próbára tesz 
benneteket, vájjon igazán szeretitek-e az Úrt, 
a ti Isteneteket» (Deuteron. 13. 2—4). A Biblia 
legrégibb részei egyikének ezen nyilt megálla
pítása azt tanította már a bibliai zsidóságnak, 
hogy a Cs.-k nem vallási igazságok, mert igaz
ságtalan esetekben is gyakorolhatók. A Cs.-kat 
méltán nevezhetni «a hit legkedvesebb gyer-
mekó»-nek. Az Isten mindenhatóságába és gond
viselésébe vetett hit a vallásos öntudat bizonyos 
fokán szükségessé tette a Cs.-kban való hiedel
met, vagyis a természetfeletti segítséget rend
kívüli ós veszedelmes időkben. A hívő léleknek 
ennélfogva éppen olyan kevéssé lehetett tagadnia 
bizonyos Cs.-k lehetőségót, mint Isten abszolút 
mindenhatóságát. A Talmud a bibliai koron, 
túli Cs.-k lehetőségót pedig kereken tagadta. 
Szaádja gáon (IX. —X. század) pedig, ámbár a 
Tóra minden betűjét isteni eredetűnek vallotta, 
ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a Biblia igaz
sága és valódisága csupán az észen nyugodhat 8 
ahol a Biblia látszólag ellentétben áll az ésszel, 
ott a szavaknak csupán metaphorikus értelmük 
van (Emunósz vé-Déosz II. 44, 68). így fogja 
fel p. o. a kígyónak, Bílaám szamarának és az 
angyaloknak beszédeit, amelyek szerinte és más, 
későbbi vallásbölcsészek, p. o. Ábrahám ibnEzra 
szerint metaphorák. Maimonides hisz a Teremtő 
abszolút szabadságában, amely Cs.-kat is lehetővé 
tesz, de a régebbi rabbinikus felfogás alapján 
ugyanakkor azt is vallja, hogy a Teremtő Isten 
éppen ezért a Cs.-tevés hatalmát a természetre 
ruházta át, úgy, hogy a teremtés befejezése után 
Isten semmi csodatevő változást nem okozott 
(Móréh Nebuchim II. 25,29 és kommentár Abot 
V. 6-hoz). Gersonides is foglalkozik a Cs.-kal 
Milchámosz c. müvében s az isteni belátásra ru
házza azt, mely előre megállapította az ember 
sorsát, de tagadja a Cs.-tevést saját korában, 
Maimonides szerint a mózesi törvényekben való 
hit magában a Sinai-kinyilatkoztatásban, nem 
pedig Mózes Cs.-tételeiben találja magyarázatát. 
A mágia és boszorkányosság Cs.-it s az azokban 
való hitet úgy Maimonides, mint Albo elvetik. 
Ez annál fontosabb, mert a kettőjük ideje közt élő 
Aquinói Tamás, a scholasztikus filozófia legtekin
télyesebbje hisz azokban s a veszedelmes hit köte
lezővé tétele a közép- -és újkorban épen az ő fejte
getésein alapul. Épen ezért van fontossága annak, 
hogy Albo József, a XIV. századi toledói rabbi 
és vallásbölcsész, Spinoza egyik legfontosabb 
elődje, kereken elveti ababonákon alapuló Cs.-kat 
A hétköznapi élet «Cs.-it» a rabbik nyíltan többre 
tartják a bibliai Cs.-knál: «Nagyobb Cs. az, 
ha egy beteg veszedelmes betegségétől megsza
badul, mint az, ami történt akkor, amikor Cha-
nanja, Missel és A zárja megszabadultak a tüzes 
kemencótől» (Nedárim 41a); a nagy nyomor
ban élő család támogatás útján való megszaba
dítása pedig nagyobb Cs., mint Izrael szaba
dulása a Veres-tengeren (Peszáchim 118a). 
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A középkori zsidó exegóták ós vallásbölcsószek 
ugyanabban az időben, midőn a keresztény
ség Cs.-i napirenden voltak, igyekeztek a zsidó 
múlt Cs.-inak természettudományi magyarázatot 
adni s oly közel hozni a természethez azokat, 
amennyire csak lehetséges volt. Teljesen ön
kényes a zsidóságtól elszakadt Pál apostolnak 
az az állítása, hogy «a zsidók jeleket (csodákat) 
keresnek, a görögök bölcsességet)), (1. Korinth-
I. 22), mert a zsidó vallás exponensei ós repre-
zentá'lói ezt nemcsak hogy nem tették, főleg 
Pál idejében, hanem éppen az evangéliumok ka
rolják fel a Cs.-kat; azok a Cs., amelyeket a 
zsidók hittek vagy nem bolygattak, a régmúlt 
hagyományai voltak csupán. A Cs.-k, amelyeket 
a rabbik mellőztek s amelyeket zsidórészről 
senki sem keresett vagy várt, még kevésbbé ta
nított, éppen az esszéeus-chászideus Jochanan-
nal (Keresztelő János) kelnek új életre s az Új-
Testamentumnak és kereszténységnek két évez
reden át fő alkat elemei lettek. A zsidóság ezen 
egész időn belül vallásával soha seholsem volt 
akadálya a legszabadabb természettudományi fel
fogásnak (1. Kereszténység és zsidóság viszonya 
címszót.) Maga a Talmud a régebbi, tehát évezre
des hagyományokon alapuló Cs.-kat már teljesen 
allegorikus értelemben fogja fel és leiktatta azfa 
felfogást, hogy a Cs.-kat a hit támogatására fel
használni nem szabad. Amidőn pedig a XVIII. sz.-
han Mendelssohn a Bonnettal való vitája alkalmá
val az utóbbinak ama érvelését, hogy az Új-Testa
mentum csodái a kereszténység igaza mellett bizo-
nyítanak,elvetette,egyszersmindnyugodtan vála
szolhatta a zsidóság és zsidó vallás nevében, hogy 
Ca-kat bármely vallás támogatására fel lehet 
hozni, de velük a vallás igazát bizonyítani nem 
lehetséges. A modern zsidó bibliai kutatás ter
mészetesen a Cs.-kat részint metaphoráknak 
fogja fel, részint azok teljes természettudományi 
vizsgálatát tartja szem előtt, megkülönböztetve 
egyszersmind a külömbözó elbeszélők objektív 
leírásait a költői szubjektivitástól. 

Irodalom. Kaufman Kohler, Miracles (Jew. Encycl. 1904); 
Mendelssohn. Gesammelte Bchriften III. : Joel. Moses 
Maimonides (1876) ; Jahrbuch üas Wunder in seinem Ver-
Mltniese zur Religion (Jüdlschos Liter aturtlatt I.). 

Csodarabbi . A chászideus világ rebbé-je, 
akit caddik-nak hívnak. Caddik igazságost jelent 
a héber nyelvben, nem csodatevőt. Cs.-k nincse
nek, bárha a chászideus zsidóság fantáziájában 
csodatevőként ól a rebbe és számos csodatótelt 
örökítettek meg legendáikban. Mindezt azonban 
a rajongás és tisztelet túláradásának kell tekin
tem. Csodatételeikkel csak az álcsodarabbik di-
•^kednek, az igazi caddik semmi más, mint egy 
nagyon szentéletű ember, aki szerény, alázatos 
"* önzetlen. Egész életét a szent könyvekben 
Miio búvárkodásnak szenteli, főleg pedig a kab-
tjalisztikában való elmélyedésnek. Aszketikus 
eif-tovH megközelíti a chászideus vihuiszemlé-
>»;t '-mbcndeálját, aki tisztaságánál fogva leg-
<maiottabb arra, hogy Isten előtt a szenvedő 
..ijoriseg szószólója legyen. Tanácsot és vigasz
á t nyújt azoknak, akik hozzáfordulnak (1. 

^uxzuhzmus) és imádkozik értük, vagy nekik 
f'or-iM k m o n d - Í a mGS, bogv milyen imával 

niuijanak az Istenhez segítségért. Némelyik 

kaméákat is osztogat, apró pergamentekercseket, 
amelyek a laikusok számára módfelett miszti
kusok, mert nem értik a szövegüket. A szöveg 
azonban rendszerint nagyon egyszerű, legtöbb
ször semmi egyéb, mint egy-egy bibliai vers össze
vonása ós csak ritkán, az istennév betűinek kü
lönféle átírása (1. Amulettek). De még attól a 
rebbó-től is, aki amuletteket ád, távol áll a szél
hámoskodás szándéka, mert nem mirákulumnak 
adja a pergament, hanem inkább azért, hogy az N 

Istenhez való felen elkedésre és imádkozásra 
serkentse a szenvedői. A caddik legtöbbször nem 
csak imádkozással és tanácsadással enyhíti a 
hozzáfordulók gondjait, de igazi emberszeretet
ből fakadó gyakorlati segítséggel is. A százakra, 
vagy ezrekre menő zarándokok rengeteg pénzt 
hagynak a caddik házában, de ez egész óriási 
jövedelmét a szegényeknek juttatja. Van olyan 
caddik, akinek udvara többszáz embert élelmez 
állandóan, némelyik óriási szabó- és cipész-
műhelyeket tart fenn, ahol a szegény ember 
ingyen ruhát és lábbelit kap. Ez a fejedelmi jó
tékonykodás természetesen még megnöveli a 
népszerűségüket, amelyet sokfelé még a keresz
tény hívők is elismernek. Galíciában, Bukoviná
ban és Lengyelországban még az állam is elismeri 
a chászideus rebbé-k tekintélyét és olyan tiszte
letben részesíti őket, mint az egyházfejedelme
ket. A híres belzi rabbinak, aki a háború kitö
rése után Munkácson telepedett meg és 1925-ig 
ott is maradt, a csehszlovák kormány külön
vonatot adott, rendelkezésére, gyakori utazásai 
alkalmával. És mikor Belzbe végleg visszaköl
tözött, díszszázadot vezényeltek ki az állomás 
perronjára és az állami hivatalok küldöttei ólén 
a ruszinszkói kormányzó is megjelent búcsúzásra 
a kormány megbízásából. Ezt a tekintélyt nem 
az állása adja meg a Cs.-nak, hanem az egyéni
sége. A rebbe nincs mindig hivatalos állásban, 
nem mindig rabbija annak a községnek, ahol 
működik és lelkészi funkciókat nem teljesít. Van
nak mégis olyan vidékek, ahol hivatalosan is 
nagyrabbinak címezik a caddikot. Minthogy né
melyik jelentéktelen kisközségben ól, az odaáradó 
zarándokok elhelyezése és fogadása óriási ad
minisztrációt ós udvartartást követel. Az udvar
tartás élén az intendánsok és titkárok (gabbai-ok 
és samesz-ok) állanak, ezek állapítják meg az 
audienciák sorrendjét is. A kihallgatásra jelent
kező kvislit (cédulát) kap, amelyre ráírja a maga 
és apja nevét és kívánságának rövid tartalmát 
is. A kvitlit visszaadja a bejelentő titkárnak, aki 
azt a rebbe asztalára helyezi el, mikor a soros 
zarándokot bevezeti. Az audiencia legtöbbször 
csaknéhánypercigtart, de a zarándok mégis meg
nyugodva és vigasztaltan távozik. A legtöbb záran
dó k szombatra, vagy ünnepnapra igyekszik a cad-
dikhoz, mert már azt is vigasztalásnak érzi, hogy 
az istentiszteleteken együtt imádkozhatik a szent 
emberrel. De legszentebb borzongással a közös 
lakomákat várja, mikor a Szentírást magyarázza 
a rebbe, messianisztikus legendákat mesél, vagy 
kabbalisztikus eszméket fejteget. Közben-köz-
ben énekelnek, mert örvendezve kell imádni az 
Istent (1. CMszidizmus). A közös lakomák 
piece de resistenca az a mozzanat, amikor a 
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eaddik jelt ad a tányérján maradt ótelmaradék 
(sirájim) kiosztására. Boldog, aki akárcsak egy 
morzsát kap. Mert ezzel részesévé lesz a rebbe 
istentiszteleti cselekedetének, aki az asztalát ol
tárnak, az étkezését szent áldozásnak tekinti. 
Nagyjában ilyen a «Cs.» élete és hivatása, amit 
még ezenfelül is elhíresztelnek róla, célzatos ós 
túlzott kitalálás. Magyarország leghíresebb 
rebbe-jéi a legendás kallói, a leleszi a múlt év
században, ez idő szerint pedig a munkácsi ós a 
podolini. 

Csongrád, rtv. Cs. vm.-ben, 25,888 lak. 
A zsidó hitközség 1800 körül alakulhatott, az 
alapítás pontos idejéről nincsenek megbízható 
adatok. 1806-ban már a Chevra Kadisa is 
működött, a temetőben lévő legrégibb sírkő 
ez évből való. Az ezután való évtizedekben za
vartalanul fejlődött és a 40-es évek táján rend
szeresítette az anyakönyvezetést. A szabályos 
ügyvezetésre is ez időben térhetett át a hitköz
ség, mert az első közgyűlési jegyzőkönyvek 
1845-ből származnak. Most is fennálló díszes 
templomát 1854. építette a hitközség tagjainak 
önként felajánlott adományaiból. A templomot 
Austerlitz eperjesi főrabbi avatta fel. A nőegylet 
1876., az Ifjúsági Bibliai kör 1912., a Talmud 
Tóra Büchler Márton főrabbi idejében alakult. 
A múlt század 60-as éveiben Nobel József állt a 
rabbinátus élén. Utána Weisz Lázár rabbihelyet
tes látta el a lelkészi teendőket. Később megint 
rabbit választott a hitközség Büchler Márton 
ismert hitszónok személyében, aki a nyolcvanas 
évektől 1901-ig lelkészkedett Cs.-on. Mikor ez 
innen Orosházára került, a rabbinikus irodalom 
egyik legjelesebb művelőjét, dr. Gutmann Mihályt 
hívta meg a rabbiszékbe. Ez itteni stallumát 
1908. a budapesti rabbiszeminárium katedrájá
val cserélte fel és utódjául dr. Bánde Zoltánt vá
lasztották meg. Ezt 1912. a kispesti hitközség 
nyerte meg főrabbijának és a Cs.-i hitközség 
gyenge anyagi helyzete miatt azóta sem töltötte 
be a rabbiállást. A kongresszusi alapon mű
ködő és a XXII. községkerületbe beosztott hit
községhez.tartozik Csáuytelek ós Tömörkény is. 
Régi, bennszülött zsidó már nagyon kevés van a 
hitközségben, a többséget máshonnan ideszár-
mazottak alkotják. Ezek nagyrészben kiskereske
dők ós kisvagyonúak, de fáradhatlanok az áldo
zatkészségben. A világháborúban is erején felül 
áldozott a hitközség, 107 tagja vett részt a há
borúban, 12 hősi halált halt. A háború egész tar
tama alatt a Cs.-i hadikórházba került Cs.-i kato
nákat a hitközség élelmezte. Később a menekül te
két is, ezeket pénzsegélyben is részesítette. A kom 
mimben a hitközségnek egy tagja sem vett részt 
és a diktatúra sok zsidót túsznak hurcoltatott el. 
Tragikus emléke a 1923. évi karácsony, mikor a 
zsidó nőegylet bálja ellen felelőtlen elemek 
bombamerényletet követtek el, amely egy zsidót, 
két nemzsidót megölt, 40 zsidót pedig megsebe
sített. A gyanúsítottakat a rendőrség elfogta, de 
kellő bizonyítékok hiányában a bíróság fölmen
tette őket. A gyilkos merénylet fájdalmasan 
érintette a nemzsidó lakosságot is, amely hagyo
mányos egyetértésben élt a zsidósággal"és any-
nyira becsülte, hogy sokat a városi és megyei 

közigazgatás fontos pozícióba emelt. Néhai 
dr. Boér Antal a vm. tb. főorvosa volt, dr. Dékany 
Béla városi főorvos, néhai Holló Adolf városi 
jegyző, László Ignác, szintén városi jegyző 
néhai Farkas Mór, a város mérnöke, Frank Dezső 
városi állatorvos, dr. Vida Sándor, a hitközség 
jelenlegi elnöke, tb. vra.-i főügyész. Jelentős sze
repet játszottak: Prosz Arnold takarékpénztári 
igazgató, Wolf Miksa, a Hitelbank főnöke, Tenyö 
Fülöp állomásfőnök; ma is tevékenykednek: 
Rosenberg Ede bank- és malomigazgató, dr. Boér 
Jenő kir. járásbíró, dr. Bük József r.-t. igazgató, 
Lakos Emil a kereskedők egyletének elnöke, 
Reiehlinger Jenő, az Omke alelnöke, Steiner 
Illés az U. F. F. R. főnöke, dr. Kis Dezső a 
munkásbiztosító orvosa, Sebők Miksa állam
pénztári tanácsos. A Cs.-i Városfejlesztő R.-t.-ot 
dr. Buck Hermann alapította. A békés együtt
működés azóta helyreállt ós a hitközség zavar
talanul folytathatja a konszolidáció szempontjá
ból is fontos hitéleti működését. Évi bevétele kb, 
12,000 P., az egész összeget hitéleti és jótékony 
célokra fordítja. Sváb Jakabnak 1902. létesített 
2000 K.-ás alapítványa elértéktelenedett. A hit
község élén vannak dr Vida Sándor ügyvéd, 
elnök; Auslánder Jenő, földbirtokos, alelnök; 
Reiehlinger Jenő gabonakereskedő, pénztáros; 
Csillag Mór kereskedő gondnok; Klein Ferenc 
kereskedő, gondnok; Faragó István a Chevra 
Kadisa elnöke; a Nőegyletó dr. Vida Sándorné 
és a Bibliai Köré Csató József; Berényi Li
pót hitoktató, hitközségi jegyző, Glück Jakab 
főkántor, Reismann Ignác második kántor. 

Csorba Géza*, szobrász, szül. Liptóújváron 
1892. A háború után jelentkező fiatal művész-
nemzedék egyik ismert tagja. BudapestenaKépzői 
művészeti Akadémián tanult, kiállított műve-
már korán feltűntek, 1922. ós 1923. rendezett 
gyűjteményes kiállításával elismerést aratott. 
Figurális kompozíciói az antik szobrok forma-
szépségeire törekszenek. 1928-ban Ady síremléké
nek országos pályázatán első díjat ayert s a szo
bor kivitelével is őt bízták meg. K—R. A. 

Csorna, nagyk. Sopron, vm.-ben 8322 lakos
sal. A Cs.-i orth. hitközség 1853. alakult meg. 
Első rabbija Freuder Náthán volt, aki «Zemach 
Szódea címen egy könyvet írt. Templomot mind
járt megalakulása első évében saját erejéből épít
tetett a hitközség, melynek gyarapodása követ
keztében 1884. a templomot megnagyobbították. 
1854-ben két tanerős elemi népiskolát létesített a 
hitközség, melyben kezdettől fogva magyar nyel
ven folyt az oktatás. Talmud Tórája, melynek 
Klein Bernát vezetése alatt állandóan 20 növen
déke van, 1883.nyíltmeg. Jesivája ugyan nincs,de 
időközönként a dajen szokott hasonló tanfolyamo
kat vezetni. A hitközség intézményei: a Chevra 
Kadis (vezetője Gestetner Ignác), a Bikur Cholim 
(elnöke Szófér Mózes), a Maszkil-el Dal-egylet, 
melynek ólén Paschkusz Károly áll, a Berger 
Ignácnó elnöklete alatt álló nőegylet és a Fillér-
egylet, melynek Rübner Józsefné és Gestetner 
Imréné az elnöknői. A hitközség kultúrigényei-
nek kielégítésére szolgál a nagyórtékű könyv
tár, mely kb. 5—6000 kötetből áll. Nagyobb ipari 
vállalkozásokat létesítettek a hitközség tagjai 
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közül: Franki Sándor gőzmalmot, Schönberger 
Károly gőztéglagyárat, Glaser Géza, aki az Esz-
terházy-fóle földszigeti birtokot bérli, szesz- és 
„ Orient» pótká végvárat, mely üzemek mind nagy
számú munkást foglalkoztatnak. Ahitközs. 31,000 
pengős évi költségvetéssel dolgozik s évente na
gyobb összeget fordít szociális és filantropikus 
célra. Kezel még a hitközség egy Deutseh Samu 
és neje által létesített 3570 pengős jótékonycélú 
alapítványt. Anyakönyvi területéhez tartoznak: 
p^arád, Bősárkány, Acsalag, Barbacs, Maglóca, 
Dör, Szovát, Bágyog, Rábacsanak, Egyed, Árpás, 
Bodóhely, Rábapordány. Lélekszáma 910, csalá
dok száma 197, adófizetőké 171. Foglalkozás sze
rint : 15 nagykereskedő, 2 gazdálkodó, 82 keres
kedő, 4 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 5 nagyiparos, 
3 orvos, 14 magántisztviselő, 6 vállalkozó, 28 ipa
ros és 1 1 magánzó. A hitközség 72 tagja vett 
részt a világháborúban s 19-en estek el. A kom
munizmus alatt Glaser Ferenc dr. ügyvéd halt 
martirhaiáit. A hitközség vezetősége: Deutseh 
Mór elnök, Berger József pénztáros, Paschkusz 
Károly és Fleischmann Izidor gondnokok, Hoff-
mann Jakab, Halász Manó dr., Weisz Mátyás, 
Kehberger Márton előljárósági tanácsosok, Kohn 
Farkas főrabbi, Klein Bernát rabbihelyettes, 
Deutseh József jegyző. Van ezenkívül egy 40 
tagból álló képviselőtestületi bizottság. 

C s u k á s i Fülöp, tanügyi író. Számos tan
könyvén kívül önálló művei: A héber nyelv
oktatás jelentősége, terjedelme és methődikája 
az interconfessionalis nép- és polgáriiskola 
hitoktatásában (Budapest, 1890); Majmuni és 
kora (Egyenlőség, 1885); A zsidók története. 
Szerkesztette a Magyar Országos Tanítóegyesület 
Értesítőjét 1875-től. 

Csuká-ssi József, író ós szerkesztő, szül. Győ
rött 1841., megh.. Budapesten 1891. ír t verseket, 
novellákat, regényeket, fordította Barus, Mirza-
Schaffl stb. müveit. Munkatársa volt a Divat-
• "Saraok, Koszorú, Fővárosi Lapok, Magyarország 
ea a Nagyvilág, Budapesti Szemle, Ország-Világ, 
Borss7em Jankó stb. lapoknak. Szerkesztette az 
Ország-Világot, Pesti Hírlapot. A Budapesti 
Hirlap egyik alapitója s haláláig szerkesztője 
volt. 

Csu rgó , nagyk. Somogy vm.-ben, 4724 lakoB-
*-*-• A zsidó hitközséget Mayerhofer Salamon 
földbirtokos a XIX. sz. elején és 1827. a Chevra 
Kadisát alapította. Meyerhofer 53 éven át volt 
a hitközség és Chevra vezetője (megh. 1880.). 
i*>9-ben választották meg Lőwi Sámuelt, az első 
™bit, aki haláláig, 1874-ig működött. Utódja dr. 
'^•htstem Lajos volt, aki 1885. halt meg. A ké-
»"!'bi rabbik legtöbbje nagynevű egyéniség volt. 
u működtek: dr. Schreiner Márton (1887—91), 

'-r- \_enetianer Lajos (1. o., 1892—96), dr. Wel-
'•^- Ovula (1. o., 1898-1900), dr. Vágvöl-yi La-
f'.t'!-,0-' 19^—07). 1840-ben templomod építet-

osztályú elem 
-ftpsitettek, amelyben 1868. rendszeres! 

;«-'?' ?A
85!-);hen ~ tanerővel működő 6 osztályú elemi 
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^ ' ^ " í í p f Jakabné vezetésével működik. A vi 
- ^ ' b o r ú b a n P C A , , o „ „ _ M r n y é k b e l i f a l . 

hősi halottak 

magyar nyelvet. Ugyancsak 1850. ala-
->'hi - a N"ÓPSyIet, amelynek 50 tagja van és 
£- ^i"gpr Jakabné vezetésével működik. A vi-
í f k W ) r , ? a n C s-- r ó 1 4 8 a n > a környékbeli fal-

«KÍ>,I i 6 . í m katonáskodtak. A — 

száma 13. A háborút követő zilált állapotok kö
vetkeztében a Cs.-i zsidók közül 1919 szept. ha
vában 7-en estek áldozatul a felelőtlen elemek 
garázdálkodásának. Az áldozatok neve: Szabó 
Lipót tanító, dr. KasztI, Jakab ügyvéd, Reményi 
Béla kereskedő, Sugár Ármin a viliamosuzem ve
zetője, Armuth Dezső könyvelő, dr. Dohány Jenő 
járárbírósági jegyző ésMolnár János zákányi fűtő-
házi főnök. A hitközség kongresszusi alapon áll 
ós a IX. község kerülethez tartozik. A kültagok
kal együtt lélekszáma 307, családszám ós adó-
flzető tag 65. Foglalkozásuk: 55 kereskedő, 7 
iparos, 6 gazdálkodó, 6 ügyvéd, 5 munkás, 4 
magántisztviselő, 2 köztisztviselő, 2 vállalkozó, 
2 tanító, 2 magánzó, 1 orvos és 1 mérnök. 
5 munkanélküli ós 4 közadakozáskól él. A hit
község évi költségvetése 5215 pengő, amely ösz-
szegből 600 pengő filantróp és szociális célo
kat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak a 
Cs.-i járás összes községei. Nagybirtokok tulaj
donosai: Mayerhofer Ödön (5600 hold) és Meller 
Henrik (4000 hold). A hitközség mai vezetősége: 
dr. Goldberger Ödön elnök, dr, Kaszás Ödön al
elnök, dr. Kovács Henrik és Erdős Arnold tem
plomgondnokok, Schőn Gyula pénztárnok, dr. 
Traubermann Zoltán ellenőr, dr. Jünket Elek 
iskolaszóki elnök és Pried Sámuel anyakönyv
vezető rabbihelyettes. 

Csuz (Cuz, Cs.-Szl.), nagyk. Komárom vm.-ben, 
1895 lakossal. A zsidó hitközség alapításának 
pontos ideje ismeretlen, de kb. 250 évvel ezelőtt 
létesült. 1840 körül alapították az elemi iskolát, 
melynek 30 tanítványa van és Blumenthal Lipót 
tanító vezetésével működik. 1878-ban építették a 
templomot, Egyéb intézmények : Chevra Kadisa, 
Talmud-Tóra és Jesiva. A hitközség birtokában 
levő alapítványok: Ehrenfeld Ignác és Simon 
(1917) talmudtanulók támogatására, Honig Dávid 
(1920) a tóratanulás fejlesztésére. A hitközség 
orthodo$ alapon áll. Lélekszáma 250, családszám 
75, adófizető tag 60. Foglalkozásuk: 35 keres
kedő, 14 gazdálkodó, 8 iparos, 6 vállalkozó, 6 ma
gántisztviselő, 4 vendéglős, 2 orvos, 1 tanító és 
3 magánzó. 4 közadakozásból él. A hitközség évi 
költségvetése 50,000 ckorona, amely összeg nagy
részt ülantropikus és szociális célokat szolgál. 
Anyakönyvi területéhez tartoznak Kiirt, Für, 
Jászfalu ós Szemer községek. A háborúban 35-en 
katonáskodtak, akik közül 7 hősi halált halt. Na
gyobb földbirtokok tulajdonosai: Weisz Ödön 
ésHonig Ödön. A hitközség mai vezetősége: Fürst 
Leó rabbi, Weisz Ödön elnök. Markstein Miklós 
alelnök, Honig Ödön pénztárnok, Herzog Mór 
templomgondnok. 

C u l t o r Morris, ügyvéd New-Yorkban, szül. 
Magyarországon 1869. Tanulmányait a new-
yorki egyetemen végezte. A magyar követség 
ós a new-yorki főkonzulátus ügyésze. Tagja sok 
politikai és pénzügyi testületnek. B. S. 

C u r a s z h a m a t b e a (h-). A pénz képe. A 
régi vallásos rabbik idolatriát láttak a pénz bál-
ványozásában és a kép veretét is bálványnak 
tekintették. Ezért sóba meg sem nézték. Még ma 
is mondják: Az igazi jámbor rabbi nem ismeri a 
C-t. De most már inkább azt értik alatta, hogy 
nem pónzsóvár. F. M. 
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Ciur J i s x r ó e l (h.). Izrael szirtje. A reggeli 
tefilló (1. o.) előtt mondott áldás kezdete. 

€zig&ny Dezső*,festő szül Budapesten 1888. 
Tanulmányait Budapesten az Iparművészeti isko
lában kezdte, utána ösztöndíjjal Münchenben és 
Parisban végezte. Parisban a Sálon des Indepen-
dants kiállításain állított ki sikerrel, úgyhogy 
nevezett Sálon tiszteletbeli tagjává választja. 
A Műcsarnokban az 1902. kiállításán vett részt 
először egy önarcképével, de azóta is szerepelt ott 
arcképekkel, csendéletekkel, aktokkal, továbbá 
tájképekkel. Kiállította a Miénk 1908. kiállításán 
Ady Endre arckópét, mely egyik legismertebb 
munkája. Gyűjteményes kiállításai is voltak. 
Egyszerű, nagyvonalú barnás tájképeit legutóbb 
(1928) színes, bár formákban egyszerű nizzai 
tájai váltották föl. Kiállított Parison kivitt Mün
chenben, Rómában ós Berlinben. A Műcsarnok 
1915/16. téli kiállításán az Erzsébetvárosi Kaszinó 
diját nyerte el. F. B. 

C z i t r o n Lázár, ügyvéd és publicista, szül. 
Marosvásárhelyen 1887. Számos cikke jelenik 
meg erdélyi lapokban, egyik vezetője a helyi 
cionista, szervezetnek. Iskolaszéki elnök és a hit
község alelnöke. 

Czóbel 1. Béla*, festő, szül. Budapesten 1883. 
Nagybányáról indult ki, 1905 óta külföldön élve 
különösen a párisi posztimpreszszionizmus (Ma-
tisse) hatása alatt alakult ki a természet benyomá
sait egészen a primitívségig leegyszerűsítő stili
záló művészete. A háború kitörésekor Hollandiába 
költözött, 1920 óta Berlinben élt, újabban Paris
ban. Itthon a Műcsarnokban állította ki először 
egy arckópét, azután a Könyves Kálmánban, a 

Müvészházban, ismételten a Nemzeti Szalonban. 
Külföldi tárlatokon állandóan szerepelt. Munkáiból 
számos külföldi múzeum vasárolt, így az amster* 
dami, stettini múzeum, a berlini Kupf eretich-Kabi-
nett, úgyszintén számos nagyobb magángy&j. 
temény. A budapesti Szépművészeti Múzeumban 
Fekvő leány c. olajfestménye és több litográfiája 
képviseli. Olajfestményein kívül kitűnő vízfegt-
ményeket, pasztelleket, továbbá litográfiákat ős 
színes rézkarcokat is készít. p. a 

íí. G. Ernő, tanár, szocialista politikus, estil. 
Budapesten 1885. Középiskoláit s az egyetem 
flloz. fakultását u. o. végezte e miután magyar-
német szakos középiskolai tanári oklevelet és 
doktorátust szerzett, a fővárosnál lett tanár, 
egyszersmind a szocialista pártban, annak kultu
rális osztályán és lapjainál fejtett ki munkássá
got. Több cikke jelent meg a Szocializmusban, a 
Huszadik Században, a Grünberg-fóle Archiv f. 
Gesch. des Socialismusban és más lapokban. 
Első volt, aki Berzevicey Gergelyt, az első ma
gyar tudományosan képzett közgazdászt való 
színben mutatta be. A háborút végigszolgálva, 
a forradalmak alatt a főváros tanügyi osztályá
ban töltött be vezető pozíciót, majd a diktatúra 
alatt bécsi követté is kinevezték. Ezek miatt 
bíróság elé állították 1920. és C-t jogerősen fel
mentették, de utána internálták. Később C. mint 
cserefogoly Oroszországba ment, ahol Moszkvá
ban a Marx-Engels Intézet óriási könyvtárának 
egyik igazgatója lett. Több tudományos, főkép a 
szocializmus bibliagraflájáras Marx életére vonat
kozó művet írt németül és oroszul. Sok francia 
munkát fordított magyarra. s. R. 

D 
D a c h Sándor, orvos, belgyógyász, szül. Pisz

kén (Esztergom vm.) 1862 szept. 22. A budapesti 
tudományegyetemen nyert orvosi diplomát. A 
budapesti orth. izr. hitközség Biró Dániel féle 
kórházának belgyógyász főorvosa. Szaklapokba 
több tudományos cikket írt. Nagyobb tanulmá
nya: A phosphor a szervezetben. 

Daf. Könyvlap a Talmudban, melynek stereo-
típ számozása a lapok után indul. Idézésénél 
mindig lapszámmal és oldalszámmal adják meg 
a helyet. Tehát így : daf gimmel (harmadik lap) 
omed bész (második oldal). 

D a f k e (j.). Azért is. D. Mensch =- dacos, 
nyakas ember. 

D á g e s , pont a héber betűben, a b, g, d, k, f, t 
betűkben a keményebb kiejtést jelöli, szemben a 
D. nélküli hehezetes kiejtéssel. Ezt D kal-nak, 
könnyű D.-nek nevezik. A többi betűben is talál
ható a D. grammatikai képzés jele, még pedig az 
illető mássalhangzó kettőztetésére szolgáló jel. 
Az élő héber kiejtés e kettőztetést elejtette, vagy 
nem ismerte: gannov, sikkur, sabbosz helyett 
tehát így alakul a szó: ganov, sikur, sabosz. K. M. 

D a j é n u , (h.) a Haggadában előforduló egyik 
ismert költemény refrainje. Istennek Izraellel 

szemben tanúsított sok jóságát sorolja fel a költe
mény. Minden isteni jótétemény fölemlítése aD. 
szóval végződik, ami annyit jelent, hogy már 
csak ez is elég volna, de Isten ezt még más jóval 
is megtetézte. A jiddis (zsargon) nyelvhasználat 
e szót a magyar «sok a jóból is megárt» helyén 
alkalmazza. F- M-

D á j o n , (dajan) a mai héber nyelvhasználat
ban ra bbihelyettest jelent. Eredeti, szószerint való 
értelme: bíró. A rabbi ugyanis bírói hatalommal 
is bírt azelőtt. A zsidó vallás ma nem ismeri a 
hierarchiát és olyan hitközségekben, ahol rabbi 
állást nem szerveztek, a D. a rabbi minden funk
cióját végzi. Nagyobb hitközségekben a D. hiva
talos rangja a rabbié, vagy főrabbié után követ
kezik, de nem kanonikus alapon, csupán a hit
községi alapszabályok alapján. 

D a l é t . A héber alfabetum negyedik betűje. 
Hangzó értéke : d, tehát nyelvhang. Számértéke: 
négy. Neve ajtót jelent, alakja ajtószárnynak 
felel meg. 

I>ale t a m ó s z (h.). Négy röf. A legkisebb tá
volság stereotíp méri éke a rituális életben. Pl-
a kéz szabályos leöblítése nélkül legfeljebb négy 
rőfnyi távolságra mehet el az ember az ágytól a 
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