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után 1873. halt meg. Kéziratos művét Minchasz
()ser c. alatt fia, J. Ábrahám (megh. 1904) rabbi
rendezte sajtó alá (Máramarossziget 1876.) T. L
2. J. Mózes, rabbi, szül. Csecsén 1842., megh.
Kassán 1906. Atyja Csecsén volt rabbi. J. a
balassagyarmati és pozsonyi jesi vakon tanult,
1873-tól kezdve pedig a kassai orth. hitközség
rabbija volt s mint ilyen, igen nagy tekintélynek
örvendett. Egyik vezetője volt a magyar orthodoxiának. Utódául fiát választották meg.
T. I.
3. J. Mózes Nátán, rabbi, J. Aser (1. o.)
csengeri rabbi fla, megh. Füzesgyarmaton 1889.,
ahol 27 évig működött. Halála után rendezték
sajtó alá fiai halachikus és agadikus tartalmú,
jelentős műveit, melyek Tórasz Móse Nószon
(Munkács 1876) és Menuchasz Móse (u. o. 1904)
címen jelentek meg.
T. 1.
4. J. Sámuel Dávid halévi, rabbi, szül. 1837.,
megh. 1894. Előbb Deutcsh Aharon Dávid (1. o.)
balassagyarmati rabbinál tanult, majd innen
Szofer Ábrahám Binjamin (1. o.) pozsonyi rabbi
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jesivájába került, 1868-ban elfoglalta a fehér
gyarmati rabbiszéket, ahol haláláig nagyhírű
jesivát vezetett.
T. L
J u s t u s Jakab, dermatológus, orvos-író, szül.
Mohácson 1866. A budapesti egyetemen tanult és
sokáig Schwimmer tanár (1. o.) asszisztense volt.
Mint jelentékeny dermatológust meghívták a
kolozsvári és több amerikai egyetemre, de a meg
hívásokat nem fogadta el. 1898 óta a Zsidó Kór
ház bőrgyógyászati osztályfőorvosa és szerkesz
tője a Therapia gyűjteményes munkák sorozatá
nak. Főműve: Therapie der
Hautkrankheiten
(1911).
B.R.
J u s z t u s z György, zeneszerző, szül. Budapes
ten 1898 máj. 6. Siklós Albertnél tanulta a zene
szerzés alapelemeit, majd a berlini Musikhochschule növendéke lett. Müvei: 2 vonósnégyes,
hegedűszonáta, Kassák Lajos-dalok,
zongora
darabok. Kritikai tevékenységet fejt ki. Zenei
cikkei és kritikái a Crescendo, Dokumentum és
Kut folyóiratokban jelentek meg.
K. K.

K
K á b a , nagyk. Hajdú vm. 6815 lak. A zsidó
hitközséget 1862. alapították Mandel Jakab,
Kosenfeld Ignác, Kohn Ábrahám, Kohn Áron és
Kurczer Simon. Az elöljáróság a következő volt:
Mandel Jakab elnök, Rosenfeid Ignác gondnok
és Kurczer Simon jegyző. Az első rabbi a jelenleg
is működő Teitelbaum Heiman, aki 1918. jesivát
létesített. 1870-ben létesült a Chevra Kadisa,
amelynek élén Rosenfeid Tóbiás áll. 1886-ban
építették a templomot. 1900-ban rituális fürdőt
létesítettek. Ekkor kútfúrás alkalmával föld
gázra bukkantak, amelyet a templom világítá
sára és a fürdő melegítésére használnak fel.
1903-ban megalakult a Nőegylet. 1906-bau megnyitottákaz elemiiskolát, amelynek 16 tanítványa
van. Á tantestület tagjai: özv. Róna Árminnóés
orosz Samu hitoktató. 1925 ben megalakult a
Sasz-Chevra, amelynek célja a Tóra-tanulás kimélyítése. A hitközség orthodox alapon áll.
Lélekszáma 250, családszám 77, adófizető tag 70.
Foglalkozásuk: 60 kereskedő, 11 iparos, 5 gaz
dálkodó, 1 orvos. A világháborúban 38-an vettek
-"észt. A hősi halottak száma 11, akik közül ket
ten a román invázió idején estek el. A hitközség
évi költségvetése 12,000 pengő. Vezetősége:
Teitelbaum Heiman ra bbi, Rosenfeid Gyula elnök,
Löwinger Sámuel gondnok, Stern József pénz
e i n e k és Weisz József jegyző.
K a b a r o k . Az Atelközben magyarokhoz csat
lakozott kozárokat (1. Kozárok)
nevezték el
"holmi kabaroknak», ahogy azt bíborban szüle
i t Konstantin írja. Magyarul talán kóbornak
lehet értelmezni ezt az elnevezést, bár vannak,
akik a héber chaber (chóvér) szóból származtatják.
A héber chaber bajtársat jelent, viszont mégsem
tehető fol, hogy a magyarok héber nevet adhat
o k volna a kozároknak. A héber és a magyar
n
yelv között nincs semmi nyelvi rokonság és így j

minden etimológiai feltevés, amely erre a rokon
ságra támaszkodik, önmagától dől meg.
u. L.
K a b b a l a . (Raboló). Héber szó, a kibél (elfo
gadni) gyökből ; jelentése: az elfogadott v. szóbeli
hagyomány. Tágabb értelemben jelenti az Istenre
és az Univerzumra vonatkozó misztikus tant,
mely saját tanításai szerint, kevésszámú ki
választott, szenteletü elmélkedőnek nyilatkozik
meg. Ez elmélet a hindu-perzsa, az újplatonikus,
új pythagoreánus ós más idegen filozófiai elmél
kedés hatása alatt keletkezett. A gáoni-korszakban egy misna-szerű szövegkönyvben, a
Széfer Jearóban vetették meg írásbeli alap
ját, azonban tovább fejlődött a közép- és újkor
ban, egész a legújabb időkig. A kabbalisták mekubólim-nak v. bálé ha-K.-nak (a K. birtokosai
nak, beavatottjainak) nevezik magukat, magát a
K.-t Chochmó nisztóró-n&k (elrejtett bölcses
ségnek). A K. nyelve mindig a héber-arameus
dialektus s szent könyve a Jeciró-n kívül fő
képpen a középkori Zóhár (1. o.), irodalma pedig
rendkívül nagy s a Talmuddal kezdettől fogva
szembehelyezkedő. A K. felosztható teoretikus
v. teozóflkus K.-ra (K. Jjjunisz) és teurgikus v.
praktikus K.-ra (K. Máászisz). Maga a K. szó a
XI. sz. előtt egyáltalán nem fordul elő a héber
irodalomban s ehhez képest az ókorinak tartott
kabbalisztikus főművek, a Jeciró és a Zóhár
pseudoepigraflkus jellegűek. Mégis a titkos ta
nokkal való foglalkozás, melynek jegyében a K.
megszületett s amely az egész Tórának csak
keveseknek érthető misztikus jelleget adott, már
az ókori zsidóknál, főképp a chásszideusoknál
meglehetett. Ezért az igen régi, de apokrif
Jézus Szirach (1. Szirach) már óv a titkos
tanokkal való foglalkozástól (3. 22., v. ö. Ghaggiga 13 a és Gen. Rabb. 8.). Josephus szerint
az esszónusok őrizték a titkos tant (De bell.
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Jud. 2. 8), de Philo (De Vita Contemplativa 3.), a világegyetemet észszerűen akarja harmóniába
úgyszintén a modern K.-kutatók közül A. Jelű hozni a Bibliával s e célból a már tiszta zsidó
nek, Plessner, Hilgenfeld, Eichhorn, Gaster és eredetű és Palesztinában gyakorolt allegórikog
Kohler és még sok más tudós is, szintén őket interpretáció módszeréhez fordul. A K. megérté
tartják a K. megalapozóinak. Hogy a titkos tano séhez hozzátartozik, hogy számos talmudszerzó
kat azok őrzői titkolták, azt már Ezra is állítja híve volt a teremtésről szóló titkos tanoknak,
(14. 45—46, v. ö. Szőta 15. 3). Kétségtelen, melyek a Gen. I. és Ezékiel I. 4—28-on alapul
hogy a kanonizált, az apokrif, a talmudi, mid- tak s kifejezték azt a II. Gamaliel pátriárkától el
rási és gáoni irodalmon kívül volt már az ókori ítélt doktrínát, mely hisz az anyagvilág teremtése
zsidóságnak misztikus irodalma is, amely töre előtti létezésében (Gen. R. 1. 5, 4. 6. I, 9),
dékekben a gaon-korszak végéig megmaradhatott A negyedik sz.-i palesztinai Midrás szerint
s amely némely apokrifába is felvétetett, így az három elem, a víz, levegő ós tűz léteztek a
Enoch Titkok Könyvé-be, még inkább a Jubileu teremték előtt ós ezen elemekből létesült a világ
mok Könyvé-be, melyet Joehanan Hyrkanosz (Exod. R. 15. 22). A K.-nak az az alapvető dok
zsidó király idején írtak s amely már ősrégi trínája, hogy egy elsőbb lényeg fokozatos Bűrűiratokra hivatkozik. Úgyszintén már az ókor södóse lett látható anyaggá, megtalálható a jeru
ban felmerül a pythagoreusi eszme, amely szám zsálemi Talmudban is (Ghagqiga 2. 77a). R.Meir,
kombinációból állapítja meg a teremtést ós pedig egy misztikus mondása szerint «a végtelen Isten
a hetes számrendszer szerint. Ennek felel meg korlátozta, összevonta (cimcum) magát, hogy
a Szófer Jeciró, mely a héber alfabóta 22 betű aztán kinyilatkozzon» (Gen. R. 4.4 ; Exod. R.
jén alapuló kozmogónia, összekapcsolva azt 34. 1). A Talmud misztikusai Istent sokszor mőzsidó kronológiával. A Tetragrammaton és más kóm (a. m. hely) szóval jelölik, úgyszintén Philo
isten-elnevezések betűinek mágikus hatalmában is, miután ccmagában foglalja az Univerzumot, de
való hit is még ókori miszticizmus, mely minden Ó Maga nincs határolva» (De Somniis 1. 11), a
bizonnyal Ghaldeából ered. A Széfer Jeciró is a Midras szerint pedig cclsten a világegyetem lakó
praktikus K. első könyvének szerzőjéül Ábrahám helye, de a világegyetem nem lakóhelye Isten
pátriárkát tartja. A gnoszticizmus maga igazol ja nek)) (Gen. Rabba 68. 9 ; Midras lehülim 90.;
a K. igen régi eredetét; a gnoszticizmus már a Ex. 24. 11). Ezekre gondolhatott Spinoza is, ami
Kr. e. sz.-ban judaizmussal itatódott át a kor azt állította, hogy a régi zsidók nem különí
kölcsönhatás következtében s csak későbben lett tették el Istent a világtól. Ez a felfogás nem csu
kereszténnyé. A zsidó misztikusoktól adaptált pán teljesen panteisztikus, hanem misztikus is,
gnoszticizmus még a zoroasztriánizmus eredeti amennyiben az embernek Istennel való egyesü
ségét hordta magán. Chaldeai hatás következté lését főcélnak állítja be. Ezeket az eszméket
ben került a K.-ba a jó és rossz hatalom dualisz pedig a K. fejleszti tovább. A K. alapvető dok
tikus rendszere, a « Kabbalisztikus fa» koncep trínáinak egyike Isten tulajdonságainak megjelö
ciója, mely szerint egyik oldalon van a világos lése. Ezt már a palesztinai és alexandriai zsidó
ság és tisztaság, másikon a sötétség és tisztátlan teológia is ismeri és middász hadin-n&l és midság forrása (sziszrój eminó ve-sziszró acháró) ; dász ha-rachamim-m&l, az igazságosság és kö
a judaizmusban ismeretlen rossz szellem és nyörületesség fogalmaival jelöli (Szifré Deut.
exoroizáció, továbbá a mágikus Dávid pajzsa 27 ; Philo, De Officns mundi 60). Éppenúgy ké
(eredetileg Salamon király pecsétje mágikus szen vette a K. a Talmudból a teremtés tíz kellé
erővel). A legrégibbnek tartott kabbalisztikus két, mely a következőkből áll: bölcsesség, belá
iratok valamennyié tele van nem-zsidó motívum tás, felismerés, erő, hatalom, kérlelhetőtlenség,
mal. A zsidó hittel tökéletes ellentétben álló igazság, jog, szeretet és könyörületesség (Chagantropomorflzálás (Siur KómóJ továbbá a misz giga 12a; Abót <H R. N. 37., ahol a felsorolás
tikus alfabéta, a duplaarc, az En-Szof (végtelen) nem azonos az előbbivel). Ezeken alapszik a ké
stb. mása a gnosztikus irodalomban is meg sőbb említendő Szefirósz. Különösen a bölcses
található. Egészben véve a K. forrásait nem csu ség (chochmó) perszonifikálása az, amely az
pán Babilónia Chaldeába kell helyezni, hanem egészet kifejezi, úgy Philo, mint a jeruzsálemi
még nagyobb mértékben az alexandriai gnoszti- Targum szerint, mely arameusra így fordítja
kusok teljesen tudománytalanná és már az első a Biblia első sorát: aBölcsességgel teremtette
sz.-ban badarsággá fajult irodalmában, mely Istenw stb. Ezt az eszmét tehát szintén készen
dómonológiát, angelológiát, emanációt, csodákat, kapta a K., úgyszintén a teremtés előtt létező
misztériumokat tanított, s ez K. Kohler szerint hét dolog fogalmát is, mely egy régi Baraitában a Talmudba van felvéve s a következőkből
a teurgikus-praktikus K. bölcsője.
áll: Tóra v. Chochmó, bűnbánat v. könyörü
A K. rendszere. Másképpen áll a dolog a K. letesség, paradicsom ós pokol v. igazságszol
vallás-etikai részével, amely a K. írott elméle gáltatás, Isten trónja, az égi temglom és a Mes
teiben az ókortól az újkorig megnyilatkozik. Az siás neve (Peszáchim 54a). A görög filozófiából
írott,elmóletiK.az8Ídóléleklegc8odalatosabb meg eredő misztikus zsidó tanítás volt a K. által szin
nyilatkozása. A fogékonysággal elsajátított ide tén terjesztett gondolat, amely Isten és a világ
gen, misztikus filozófiát a zsidóság saját vallása közötti űrt a lélek előrelétezésével hidalja átalapjára, a Pentateuchra alkalmazta s vala Szorosan kapcsolódik ehhez a gondolathoz az a
mennyi kabbalisztikus irat arra megy vissza,vagy hit, hogy a jámbor életű ember még ebben az élet
arra van alkalmazva (1. Zóhár). Míg a nem-zsidó ben emelkedik fel az Istenhez, ha fel tudja magát
miszticizmusa legerősebb vallásos érzés kifejezése szabadítani a korlátoktól, amelyek a testhez kötik
az ész kikapcsolásával, addig a zsidó miszticizmus
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a lelket. Ez agnoszticizinusnak is fö eszméje volt. tükben van, mint a tűznek a szénben. Míg a három
M angelológia és demonológia, mely egyiptomi, főelem a dolgok lényegét, addig a héber alfabóta
babiloni és perzsa eredetű, a K.-ban az Isten-Név azok formáját alkotja s az képezi a határt a
misztikus imádásává ós a héber alfabéta variálá spirituális ós fizikai, világ közt, mert a dolgok
sának misztikus hatalommal való felruházásává valódi ekzisztenciája csupán a nyelv segítségével,
változott. A misztikus párok, vőlegény és meny azaz az ember felfogó képességével ismerhető
asszony, melyektől visszhangzik a kabbalisztikus fel. Ahogyan a betűk megoldják az ellentétet a
irodalom, szintén készen került a K.-ba. A gnoszti- dolgok lényege és formája között, úgy szimboli
kusok syzigies (a. m. párok) teóriái jutottak be zálják Isten feloldó hatalmát is, mert minden,
a Talmudba, ahol már a nemek misztériuma ami ellentéteken alapszik, Istenben oldódik fel,
(Szóta 17a) van említve, a Midrásban pedig ily minta tűz és víz a szellem-1 élekben (ruach). Az
kitétel van: mindennek, ami létezik, párja van; araboknál zsidó fordítók révén újra éledt görög,
Izrael a szombat mátkája, míg a többi napok egy főkép aristotelesi filozófia színién hatott a közép
mással párosulnak (Gen. R. 11. 8). Ezt a K. szin- kori K.-ra, főképpen azonban Salomo ibn Gabiről
tón tovább fejlesztette, csakúgy, mint az emaná- hatott ki rá nagyban. Gabiről abszolút egységnek
ciós elméletet, melyet a gnosztikusok nyomán fogja fel az Istent, akinél forma és lényeg azo
a tannaiták szintén ismertek a II. sz.-ban (Gen. nosak, ennélfogva semmiféle attribútummal nem
R. 4. i). Az az eszme, hogy az igazságos ember ruházható fel s csupán az Ö emanaciója okozta
jámbor cselekedetei növelik az égi hatalmat lényekből ismerhető fel. Minthogy Isten minden
(Pcszikta 26. 166b) és az igazságos Isten táma- dolog kezdete és minden teremtett dolog lényegót
Hzai (Gen. R. 69. 3), a K.-ban tovább fejlő bírja, ennélfogva Isten ós az Univerzum közt
dött oly módon, hogy az ember befolyást gyako közvetítőt kell feltételezni, mert szükségszerűen
rolhat a természetre, amennyiben a jó és rossz van távolság a kezdet és vég közt. Gabiről öt
cselekedetek az élet jó ós rossz hatalmait erő közvetítő lényt tételez fel Isten és az anyagi világ
sítik. A Taímudban szótszórva jelentkező misz közt: az akaratot (acilusz), a formai anyagot, az
ticizmus ós a K. rendszerré alakulása közt a univerzális szellemet, a háromféle lelket (vegetahidat a gáoni korszak képezte. Az anthropo- tio, állati ós gondolkodó lelket) ós a természetet,
morphismus (Siur Kómó) ekkor fejlődött ki, a tért mozgató hatalmat. E kornak, sőt a közép
bár allegorikus értelemben. Ez tisztán a gnoszti- kori zsidó tudományosság legnagyobb racionalis
kusoknak köszönheti létét, mert az alexandriai tájának, Maimonidesnek is jelentékeny hatása
Clomons egyházatya és Marcion óriási dimenziójú volt a K. fejlődésére. A német zsidóságnál Szaád jaistenképzetet hittek. Az ódom Kadmon kabba gáon egyenes követője lett awormsi R. Eleazár,
lisztikus képzet az első emberről, szintén gnosz akinek tanítója, Juda a jámbor a XII. sz. végén
tikus eredetű. A középkori E. Éleazar Worms az első K.-tudós volt német területen, jóllehet a
észrevétele, hogy a gáóni-korszak vége felé, a X. sz.-ban a Karolingok révén Itáliából Mainzba
IX. sz.-ban Aáron b. Sámuel babiloni tudós Itá került Kalonymos rabbi ós utódai voltak a K.
liába vitte a kabbalisztikus tanításokat, a tudo első szóbeli tanítói askenáz területen. Spanyol
mányos megállapítások szerint helytálló. Innen területen Ábrahám Abulafia ós Joseph Ghikajutott Németország területére a XIII. sz.-ban, tilla teremtettek K. iskolákat. A K.-t először ezen
míg spanyol ós francia területen szintén ekkor a néven a provenceai zsidó tudósok kezdték ter
bukkan fel (1. Zóhár) s nyelv és misztikus jeszteni. Itt Jacob ha Nazir, Ábrahám de Posquifogalmak teljesen azonosak a gáoni-korszak eres ós fia, a vak Izsák voltak az- első szerzők
misztikus irodalmával. A Széfer Jeciró képezi (XI. és XII. sz.) Az utóbbinak tulajdonították a
az összekötő kapcsot a gáoni-korszak miszticiz Bóhir (Fény) c. nagyfontosságú munkát, mely a
musa és a középkori K. közt. Ennek az alapvető spekulatív K. egyik főtermóke. Itt vannak vilá
múuek az eredete és keletkezési ideje vitás, annyi gosan kifejtve a Szeíirósz-emanációk, melyeket
azonban bizonyos, hogy a IX. sz. elején már oly úgy fog fel, mint az Univerzum észlelhető elsőle
elterjedt volt, hogy nem kisebb ember, mint ges princípiumát és az Isten Lényének emaná
Ráadja gáón írt hozzá kommentárt. A Széfer ció ját, melyek együtt alkotják az Univerzumot.
Jwiró, amely Isten és az Univerzum közötti Az emanáció állandó és örökké tartó. Az aristote
viszonyt fejtegeti, a legrégibb zsidó filozófiai mű. lesi és arab filozófia nyomán a K.-t a tudománnyal
Alapvető doktrínái a következők: Minden lóte- a XII. sz. második felében Azriel spanyol zsidó
'"" í l l a PJ a a tíz Szefirósz,. ez a közvetítő Isten tudós egyeztette. 0 nevezi Istent En Szof-nak,
ts
az Univerzum közt és magába foglalja Isten azaz abszolút végtelennek, akit csupán mint min
«<Ml«mének három fő emanaciós processzusát: den negació negációját lehetséges felfogni. Kor
» -zollam-lelket {héb. ruach), az első vizet, amely társa volt a provencal Aser ben Dávid ós iskolá
e k sűrítése a tűz. A hat többi emanáció három- jából került ki Isaac ben Sósét geronai rabbi,
h!\°mwdunenzió
kétféle irányban, jobbra és aki a Sáár Ina-Somáim c. kommentárt írta s
ru h z e k
;
képezik
a Szerlrószt, amely öröktől ugyanennek az iskolának a terméke a jelentékeny
fo
, % v a a 8
amely Istenben nyilatkozik meg. Az Széfer ho-Ijjun (Az intuíció könyve). Nachmaí,! r. \
ví° t
i m a t e r e m t e 8 előtt létezett, de akkor nides, Salomo ben Aderet ós Bach ja b. Áser szin
a
J*'lkV
' a m i k o r a m á s i k h ft t Szefiró által tén jelentékeny ismerői voltak a K.-nak, de azzal
Z6tt v e t e l
S-*n
? e i tér megteremtetett. Isten mégis csupán mellékesen foglalkoztak a Talmud
v é ,® me az onban nem csupán a kezdete, hanem ós exegózis mellett. A XIII. sz.-ban Ibn Latif,
m a z Univ
«zor«
erzumnak, mert a Szefirók a Széfer ha-Temunő (A fonna könyve) szerzője
^ Q egymáshoz tartoznak ós végük kezde volt, aki az emanációt a héber betűk formáinak
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segítségével magyarázta. Még virágzott az
Azriel iskolája, mikor a Zőhár kezdett elterjedni
spanyol területen (1. Zőhár.) A Zóhár nyomán
fejlődött a K. irodalma spanyol, dólolasz, török,
egyiptomi ós palesztinai területen a X V - XVII.
sz.-ban. A rendkívül nagyszámú szerző közül
legfontosabb Isaac Luria (1533—72) és tanít
ványa Chaim Vitai. Luria tagadta az objektív
megismerés lehetőségét, ellenben a Keleten szá
mos babona (amulettek stb.) alapját vetette meg.
Itáliában a keresztények közt is kedvenc stúdium
lett a K. már a renaissance-kortól kezdve, ami
kor Pico della Mirandola gróf tette tanulmánya
tárgyává, de már a XIII. sz.-tól kezdve ismerték
azt, így a híres Raymundus Lullus, az Ars Magna
szerzője, aki a szám-miszticizmust egyenesen
a K.-ból vette. Komoly tudományos alapon Reuchlin kezdett a K.-val keresztény részről foglalkozni
a XVI. sz.-ban. Kiváló kortársa a kölni huma
nista, Agrippa von Nettesheim, a De Occulla
Philosophia (Paris 1528) szerzője szintén jeles
ismerője volt a K.-nak. Azonban támadókban sem
volt hiány ós először Leo de Modena kezdte azt
ki, míg a XIX. sz. közepén S. D. Luzzatto a mo
dern tudomány segítségével igazolta be annak
tarthatatlanságát. Hogy a kabbalisztikus babonák
mire vezettek, azt az ál-messiási mozgalmak
tanúsítják (1. Ál-Messiások), másrészt tagadha
tatlan, hogy az ily irányú mozgalmakkal kapcso
latban jelentkezik öntudatlanul a XVI. sz.-tól
kezdve a zsidó önálló állam eszméje is. (A K. szek
táit 1. Ghásszideusok.)

tevékeny gondolkodó Bölcsesség; gondolkodása,
nak tárgya, mely szintén őrök ós azonos vele az
Univerzum terve, egész ekzisztenciája ós tartama
térben ós időben. Ez a terv pedig nem csupán az
intellektuális ós materiális világ konstrukcióját
hanem a létrejövő időnek meghatározását ig
magában foglalja, továbbá azokat az erőket is
amelyek benne közreműködnek, éppenúgy a vál
tozásokat, eseményeket, keletkezéseket és vég.
zeteket, amelyek a világon történni fognak. A K.
a fenti kérdéseket a teremtésre és Gondviselésre
vonatkozóan az Első Akarat-ha helyezi; ez a
Végok, amelyben nem történik változás, mert
átlónyegülósét potenciálisból valósággá az «Els6
Akarat» már magában tartalmazta. Az «Elsö
Akarat» így magában foglalja az Univerzumot
a tér és idő végtelenségében, amiért az eo ipszo
a Gondviselés, amely felszámláihatatlan rész
letekben mindentudó. A Végső Ok minden tudás
végső forrása, de nem korlátozza az ember sza
badságát, mert nem foglalkozik részletekkel; az
Első Akarat mindentudása csupán feltételezett és
az emberi akaratnak szabadságot ad. A teremtés
műve eszerint az Első Akarat segítségével jött
létre s,ezt a K. másképpen Végtelen Világosság
nak (Ór Én Szof) nevezi. A K. egyik legfontosabb
tanítása a Szefirósz-ról szól. Ez nem egységes a
különböző szerzőknél. Némelyek szerint egészé
ben azonos az Isteni Lénnyel, míg mások az Istoni
Hatalom eszközeinek tartják azt. Logikusan
legmegfelelőbb Cordovero és Luria definíciója.
Eszerint Isten a Szefiroszban immanens. Mint
ahogyan Spinoza szerint a substanciának végtelen
attribútumai vannak, de csak kiterjedésben és
gondolkodásban nyilatkozik r meg, ugyanolyan a
K. szerint a Szeürosz és az Én Szof viszonya. A
Szefirosz, amelyben és amely által az Univerzum
ban minden változás történik, egyszersmind azt
tartalmazza, ami változatlan, a fényt vagy az
isteni hatalmat. A Szefirosznak ezt a két külön
böző természetét világosságnak (Ór) és edénynek
(Kélim) nevezték. A Szefirosz (szférák) elneve
zései : Keszer (korona), mely azonos az Első Aka
rattal (rór.ón hakadmon) s csupán abban külön
bözik az Én Szoftól, hogy a Keszer az első hatás,
míg az utóbbi a Végső Ok. Ez a szféra magában
tartalmazza az Univerzum tervét a tér ós idő
egész végtelenségében. A Keszer abszolút egység
s különbözik valamennyi sokszerű és relatív egy
ségtől s két ellentétes, de elválaszthatatlan prin
cípiumot tartalmaz: a Chochmő-t (bölcsesség),
mely masculin ós aktív s a Binó-t, az intellektust,
amely feminin. Ezek egyesülése eredményezi a
Daasz-t (raison). Tehát a szubjektivitás és objek
tivitás közötti ellentét a raisonban oldódik fel s
ezáltal válik lehetségessé a felismerés vagy tudás.
Ez a három első szféra, a Keszer, a Chochmó és
Binó egységet képeznek egymás között, azaz: a
tudás, a megismerő és a megismert Istenben
egyesítve van, miáltal a világ csupán az eszmék
kifejezése vagy az intellektus abszolút formái,
így a K. a gondolkodás és létezés, a reális és
ideális azonosságát ugyanúgy tanítja, mint Hegel.
A gondolkodás ismét ellentétes princípiumokat
hoz létre; ezek: a Cheszed
(könyörületesség),
mely aktív és a Din (igazságosság), mely passzív;

A K. tanítása és kritikája. A K. saját bevallása
szerint nem emberi bölcsességet, hanem elneve
zéséhez képest tradíciót tanít, amelyet nemze
dékeken át kiválasztottak örököltek, de amely
nek interpretálásában maguk a K.-szerzők is
különböző véleményen vannak. A K. fő tárgyai:
Isten, az Univerzum, a teremtés, az ember, a ki
nyilatkoztatás, a Messiás, a Törvény, a bűn, a
bűnhődés stb. Valamennyi ^kabbalisztikus dok
trína kiindulási pontja az Én Szof, a Végtelen,
ami negáció, mert csak azt tudja a K. Istenről,
ami nemleges, de nem azt, hogy milyen. A K.
Isten meghatározását végesnek tartja és Spinoza,
aki ismerte a Zóhárt, ugyanezt fejezte k i : omnis
determinatio est negatio. Sem akaratot, sem
cselekedetet, sem változást nem lehet tulajdon
ságai közé számítani, mert mindezek végesek :
Isten a K. szerint valamennyi tagadás tagadása,
vagyis Abszolút Végtelen, Én Szof. Istenben a
gondolkodó, a gondolkodás és annak tárgya
abszolút egyesítettek. Isten gondolkodása konkrét
spirituális létezést tételez fel. Miután a Végső
Okra az alanyi és tárgyi különbözőség nem alkal
mazható, azért a Végső Ok első termékének Isten
gondolkodása konkrét spirituális létezését, a
Lényeget kell tekinteni s ez a Lényeg közvetlen
a Bölcsesség emanációja, ez pedig magával Isten
fogalmával azonos, m e r t ó abszolút szellemi lény s
a Bölcsességhez képest örökkévaló. Az Univerzum
nem szándékosság nélkül teremtetett a Végső
Okból, hanem ellenkezően, szándékosan, vagyis
a Bölcsesség, mint Végső Ok idézte azt elő. A
Végső Ok, mint az Én Szof definíciójából követ
kezik, a végtelen ós mindent felölelő, mindig '
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ugyanennek • felel meg a Páchád (tisztelet) és ben található fel az isteni egység titka, a szeretet
(Jevuró (hatalom), amelyek létrehozzák a Tife- egyesíti a magasabb és alsóbb fokokat és segit
resz-t (szépség). Az igazság és könyörület fogalmait mindent ahhoz a fokhoz, ahol eggyé kell válnia»,
nem szószerint értelmezi a K. filozófiája, hanem így szól a Zóhár egyik magasztos ethikai prin
mint az akarat kiterjedését és összehúzódását, cípiuma {Vajakhel II. 216a). Az emberi tudás
amelyek eredménye a szépség, vagyis erkölcsi intuíción alapuló legmagasabb fokozata az, ami
rend. Ez az utóbbi trinitás eredményezi a további kor a tiszta kontemplációhoz és ezáltal Isten
szférákat: a Nécach-ot(győzelem) és Ród-ot(dicső szeretetéhez jut. Ezáltal tér vissza a lélek ős
ség), az előbbi a növekedés, az utóbbi a kényszer forrásához. A halál utáni é.ete a léleknek a töké
kifejezései. Ezek hozzák létre a Jeszód-ot, az letes kontempláció ós tökéletes szeretet.
alapozást, amely minden ekzisztencia gyökere.
A K- ethikája. Az eddig mondottakból nt mcsak
A tizedik szféra a Malchusz (birodalom), amely az következik, hogy a K. ethikai felfogása a leg
ben az akarat, a terv és az aktív erő nyilvánul, magasabb nivón áll, hanem az is, hogy az ethika
valamennyi szférának permanens és immanens egyenesen a végcélja a K. tanításainak, melynek
aktivitása. A szférák aktivitása — miután a fel alá van rendelve a metafizika. «A földi világ
sorolt képzetek a végeinek felelnek meg, — az össze van kapcsolva az égi világgal, mint az égi a
ú. n. három világban kezdődik. Ezek: 1. a teremtő földivel», mondja a Zóhár {Noach 1.70b). A későbbi
eszmék világa/ Ólam ha-Berió), 2. a teremtő kép K. ezt úgy tanította, hogy a földi világ kópiája az
ződés világa(Olamha-Jeciró), 3. a teremtő anyag égi eszményképnek; a valódi ós eszményi világ kö
világa(Ólam ho-Aszijó). Az első vagyis a Berió zött való kapcsolatot az ember hozhatja létre, mert
világ tartalmazza tehát a szférákat; ebbe az lelke az égi szférákba, teste a földhöz tartozik.
cszmeteremtő világba (Berió) jutnak a jámborok A két világot az ember Isten szeretetével kap
lelkei s ott van az isteni csarnok; a J m V o (forma- csolhatja össze, mert ez egyesíti őt Istennel. A
teromtő) világ az angyaloké, melyben Metatron az magasabb régiókba való jutás eszköze a vallás
űr, tűzzé változva; ez utóbbiba jutnak az emberek törvények ismerete és a tudás, mert a tudás jelenti
lelkei. Az Aszijó világában vannak azok az an az ember egyesülését az isteni bölcsességgel. A
gyalok, akik felfogják az emberek imáit, ellen vallás törvényeinek, a rítusnak is magasabb,
őrzik cselekedetüket s óvják a rossz ellen. Ter misztikus értelme van, mert megőrzi az Uni
mészetesen ez a négy világ tisztán idealisztikus. verzumot és biztosítja az áldást; régebben ez volt
A későbbi K. a természetben három hatalmat az áldozás értelme, ma ugyanez az imáé. Alázatos
fogadott el, ú. m. a mechanikust, az organikust ima, mely alatt a lélek exaltált állapotban a test
es a teológiait. A K. a Talmudhoz hasonlóan, az től szabadulni kíván, hogy ősforrásával egye
embert a teremtés összességének, legfőbb ered süljön, az egekbe emeli a lelket, amely így jut a
ményének tekinti. A testet a lélek ruházatának Binó-szférába és a többi szférák titkos mozgásai
tekinti; a lélek háromszoros: Nefes, Ruach és által valamennyi lélek közelébe jut, míg az utolsó
Nesomó, megfelelően az Aszijó, Jeciró és Berió fokot, a Malchusz-szférátel nem éri. Csakis a köz
világának. Nefes az állati, érzéki testtel köz vetlen emanációknak világa, az Ólam Acilusz az,
vetlen érintkező lélek; a Ruach az erkölcsi lélek, ahol a végest létezés nélkül lehet felfogni s amely
mely jó és rossz közt különbséget tud tenni s ennélfogva mentes a rosztól. Az emberhez való
eszorint Nefessé vagy Nesomóvá tesz. A Nesomó viszonyában a rossz abban nyilatkozik meg, hogy
a tiszta intellektus-lélek, túl a jón és a rosszon, a lényeg látszatát ölti és az isteni őseredettől
tiszta isteni fény, a lélek-élet legmagasabb foka, elvezet, ahelyett, hogy a vele való egyesítésre
m.'ly egyenesen a Bölcsességből ered, míg a másik törekedne. A K. úgy a nem-specialista zsidó
ket lélek a Tiferesz és Malchusz szférákból ered tudósoknál, mint a keresztényeknél mindig nagy
nek. Minden lélek visszatér a világosság és élet ki tiszteletnek örvendett, bár a zsidó tudósok közt
meríthetetlen forrásához, Istenhez. A három lélek voltak ellenségei is, mint p. o. Sámuel Dávid
köztíl a Nefes a földön marad, a Ruach az Édenbe Luzzatto, akinek egyik őse a legjelentékenyebb
jut, a Nesomó felszáll Istenhez, de csupán az igaz- K.-szerzők közé tartozott. A K. támogatói voltak
f o s n a k lelkére vonatkozik ez. Kapcsolatos ezzel a középkor kiváló biblia- és talmudkommena k. valószínűen indiai eredetű lélekvándorlási tátorai, így Nachmanides ós a hasonlóan kiváló
tnna
. melyre a K. nagy súlyt helyez. Hogy a lélek, talmudtudós Salomo ben Aderet aragoniai rabbik,
misszióját teljesítve, visszaszállhasson erodotó- továbbá a XVI. sz.-ban Josef Caro, a Sulchan-;'•*, fel kell tételezni, hogy már előző földi életek Áruch rendszerezője, Mózes Is Q erles és a XVIII.
-'-•lyamán tökéletesbedett. Ha egy élet alatt nem sz.-i méltán hírneves R. Elijah Vvilna és
•uuott feladatának eleget lenni s a feltételeknek Eybenschütz Jonathán is. Kétségtelen, hogy a
K.-nak van káros befolyása is, miután tisztult
h!',',f, f ( >nl ai 't aakmkt o r ú -í r a é s ú J r a t e s t e t k e l 1 öltenie, ethikáját,nehéz nyelve és formái, elvont gondolat
*'M"Tz íl mt teljesíteni tudhassa. Luria K.-ja menete, magasan szárnyaló allegóriái miatt nem
„V
't€-mpszichozishoz hozzáadta az impreg tudta mindenki megérteni s így számos, bár
r ? " teóriáját, amely szerint, ha két lélek nem kizárólag szelíd babonára adott alkalmat. (Ez
^ " U megfelelnie feladatának, mindakettőt egye utóbbiakat 1. Chaszidizmus és Babonák.) Mint
d i i*ten egy
testben, úgy, hogy támogatják, ki- minden népnél a világon, a zsidóknál is lehetett,
v i>s T rDyát
^ ea g y m ár Ré 8t -z i nAt a eleknek Istenhez való bár aránytalanul szelídebb formában a mágia,
ajt Hi- Vratban^"'t a l á l a A z megismerésben, részint angelológia, demonológia, exorcizmus, sorsvetés,
ÍM«nr
J előbbinek alapján féljük nekromancia ós bibliomancia, de a káros tudat
~ u t -r_ tehát szeretjük is; az istenfélelem csak lanságon és fanatizmuson kívül másnemű velofíosult, ha szeretet vezérli azt: .Szeretet
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szólyt (emberélet stb.) sohasem okozott séma K.,
sem általában a zsidó babona, mely utóbbi csak.
az Észak-Kelet ghettóinak évszázados nyomorá
ban születhetett meg. Az is kétségtelen, hogy sok
helyen a K. a Talmud és más stúdiumok elhanya
golására vezetett, bár nem mindenhol, sőt, hogy
a K. határozottan talmudellenes, mert elveti a
formalizmust. Ez utóbbit azonban a modern tu
domány éppen úgy a K. érdemei közé számítja,
mint azt, hogy gátat vetett az aristotelianizmusnak is a maga idején.
8. R.

res asszony-apoteózisát (Esesz-chajű) az ünnep
szentségével egyező családi szentség kifejezése
ként, azután az előírt formulával megáldja fele
ségét, gyermekeit és a háztartás egyéb tagjait
külön-külön mindegyiket, majd a kiddus (I. 0 .\
következik. Ha ezt a szertartást bor fölött vég
zik, akkor megelőzi a kózmosdatást, ha pedig a
kalács fölött, akkor azt a kózöblítés előzi meg.
A kalácsnak benedikció kíséretében való meg
szegése (Móci, 1. o.) után a póntekesti vacsorához
ülnek, amely még a szegénynél is ünnepélyesebb,
Irodalom. J. Broydée, K.-h (Jew. Enc. 1904); Kecskeméti mint egyébkor. Az asztali áldás előtt (1. Bencso'
L., Egy zsidó vallás van-e, tö"b"b-e'?; 8. D. Jjuzzato, Vicuoch lás) vallásos tartalmú énekeket és Zsoltárokat
ha-K. ; Moses Korduero, Pardes Rimonim ; Luria, Devusim énekelnek.
F. D,
és Éo chajim ; Stern J., a Ben Chananja I—IV. évfolyamá
ban. A. Frank, La K. (Paris 1843) u. a. németül A. Jelű
K a b o s , 1. Ármin, közgazdász és publiciszta,
nek fordításában (Leip-iig 1844) ; A. Jellinek, Moses de León szül. Nagyváradon 1866 okt. 21. 1891—99-ig
und sein Verhnltnis zum Zohar (Leipzig 1849) ; Steinschneider, Jewish Litterature (§ XUÍ.) ; Jóst, Geschiehte des Juden- Zentán laptulajdonos és szerkesztő volt, 1909 óta
tums und seiner Sekten (1T—111.) ; Ginsburg-, The K.-h Temesváron él, ahol élénk közéleti tevékenysé
(London 1885) ; Hamburger, Realeneyclopedie zur Bíbel u. get fejt ki. Sok közgazdasági pénzügyi és társa
Talmud ; Rappaport, Kérem Chemed I. ; Grátz. Gesoliiehte
der Juden v i l ; Bacher Vilmos, TYexe;rese Biblique dans dalmi cikket írt. A temesvári kereskedők egye
le Zohar (Revue des Etudes Juifs XXII.); u. a., Jewish sületét 1919. újjászervezte és Románia legszámot
Quart. Rew. III. : Karppe, Etudes sin- les origines du Zohar tevőbb ilyen irányú testületévé fejlesztette.
8z. i
(Paris 1891); l'saac Mayer, K.-h (Philadelphia 1888);
2. K. Bertalan, K. Ede testvérbátyja, hírlap
Flugel, Philosophy and K.-h (Baltimore 1902); H. Beér,
Historische Daten in den Zohar (Monatschrift V.) ; Du- író, szül. Szatmáron 1862. Középiskolai tanulmá
schak, Piatonische Mythe in den Zohar (Orient X.) : Lan- nyainak elvégzése után a hírlapírói pályára le
daner, Zohar (Orient VI.).
pett. 1896-ban a Pesti Napló segédszerkesztője volt.
H a b o l d (Kobersdorf, A.), kisközség Sopron Később több más fővárosi lap szerkesztőségében
vm. Már a XVI.sz.elején is laktakott zsidók.Köz dolgozott, főképpen mint politikai és parlamenti
tük sokan a Sopronból 1526.,Stájerországból 1496. tudósító. Jelenleg a Pester Lloyd munkatársa és
és Alsó-Ausztriából 1670. kiűzött zsidók közül. Az több szaklap szerkesztője. Szatirikus novellákat
óta szakadatlanul és zavartalanul lakhattak ottan is írt.
sz. G.
báró Weissprach János, gróf Kóry, gróf Nádasdy
3. K. Ede, író és hírlapíró, szül. Nagykároly
Ferenc és a herceg Esterházyak védelme alatt. ban 1864, megh. Abbáziában 1923. Középiskolai
A múlt század közepe táján a zsidó lakosság 939 tanulmányainak elvégzése után a budapesti tu
lélekből állott. (V. ö. Fényes Elek, ((Magyarország dományegyetem bölcsészeti karára iratkozott be.
geogr. szótára s. v.») Sokan mint házalók kis Csakhamar azonban hírlapíró lett ós előbb az
kereskedést űztek a szomszédos ausztriai tarto Egyetértésnek, majd a Pesti Naplónak, Mikszáth
mányban Rabbijai közt a legnevezetesebb Ábra Kálmán Országos Hírlapjának és a Budapesti
hám Zwebner, ki 1868/9. mint zsidókongresszusi Naplónak volt egyéni stílusú, éleselmójű vezér
képviselő sokat, de hiába fáradozott az orthodox cikk- és tárcaírója. Később a Budapesti Napló
és neológ pártok közti bókéltetéssel és emiatti szerkesztője volt ós különösen az új modern
bánatában 1872. kivándorolt Palesztinába, ahol magyar irodalom érdekében folytatott nagy
1876. meghalt.
M. B sikerű harcot. 1913-ban megalapította és 1919-ig
K í t b ó l ó , (kabbala). Hagyomány. Régen a szerkesztette az Érdekes Újság c. képes hetilapot,
Biblia prófétai és szentirati részét jelentette, ugyanakkor pedig a Pesti Hirlap vezércikkírója
később a misztikus tanok megjelölésére alkal is volt. A Petőfi Társaság 1902. tagjai közé vá
mazták. A nyelvfejlődés során más jelentést is lasztotta. Élete végén Bécsben élt. Elbeszélései
kapott és ma azt az okmányt is, amely a metszőt és regényei a magyar naturalizmus legjava mun
kái közé tartoznak. Művei közül, amelyek össze
állatvágásra képesíti, K.-nak mondják.
K a b ó l o s z sabfoósj- (}%.). A szombat foga gyűjtve is megjelentek, a legkiemelkedőbbek:
dása, a péntekesti istentisztelettel. Ennek leg Az elzüllöttek; Vásár; Harakiri; Koldusok ;
népszerűbb része Sélomó ben Móse ha-Lévi Alka- Fehér éjszakák ; Por : Vándorok/ A csenqen
bec XIV. sz.-beli költő költeménye, a Lechó dódi, kalapok; A verebek; Két halott regénye; Akác
amelyet Zsoltárok előznek meg (1. Lechó dódi). virág ; Az eleven kulcs; A szobor özvegye; Mária
asszonyai;
Legfontosabb része azonban a mizmor sir lejom látogatói: Szivárvány; IV. Péter
Az
ékszerek;
A
Rubin-gyár:
Egy
óra
története.
ha-sabbósz (szombat napjára való ének) c. Zsol
tár, mert a szombat tulajdonképpen ennek el A színpadnak is dolgozott kisebb sikerrel. Több
mondása után kezdődik. A szombat szentségét regényében ós novellájában zsidó környezetet fest
biztosító törvények már ekkor érvényesek a teljes természetim színekkel és jellegzetes zsidó ala
munkaszünetre vonatkozóan is. Az istentisztelet kokat szerepeltet a fővárosi és vidéki kispolgár
8z ö
- záradékául bor fölött elmondott áldással (Kiddus, ság köréből.
1. o.) megszentelik a szombatot és ezután már csak
4. K. Gyula, színész, szül. 1888. Budapesten.
a szokásos befejező imák következnek. A zsina Rövid hivatalnokoskodás után színész lett. Előbb
gógából való távozáskor a gyülekezet tagjai vidéki színházakban, majd a Király Színházban
kölcsönösen üdvözlik egymást (l.Koszöntés). A működött a háború kitöréséig. Végigszolgáltnáhazaérkező családapa elénekli Bölcs Salamon hí- rom frontot, többször meg is sebesült. Igazi sike-
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reit 19^0 óta aratta. Játékának eszközei egy nyeket, merőben a közönség legszélesebb rétegei
nek mulattatására törekedett. Blumenthallal
szerűek, de hatásosak.
K á c s e r Romulus, hírlapíró, szül. Csákován együtt írt lm weissen Rössl c. nem nagy igényű,
1863. Miután elvégezte egyetemi tanulmányait, de ötletes bohózata a legnagyobb német színpadi
1888. hírlapíró lett Temesvárott. 1912-ben Buda sikerek egyike volt. Magyarnyelven szinrekerülpestre költözött és a Budapester Tagblatt, Neues tek többek Közt: Az aranykakas; Mozgó fény
Politisches Volksblatt,Pester Lloyd belső munka képek ; A aranypatkó; A nap hőse; A sötét
Sz G.
társa volt. Önálló művei: Temesvár emberbaráti pont.
intézményei:
Temesvár in 1902, IÁcht und
2. K. Henrik, színész, K. Gusztáv testvér
Schatien; Das politische Wahlrecht der Frauen. öccse, szül. Budapesten 1856 febr. 24-én. Kiváló
K a c z a n d e r Gyula, olasz egyetemi orvos színész. A bécsi Volkstheaternek sok év óta ren
tanár, szül. Miskolcon 1851., megh. Camerinóban dezője.
(Olaszország) 1924. Wienben tanult, majd PáduáH a d i m a . Zsidó könyvkiadóvállalat Erdély
ban egyetemi tanársegéd lett, innen hívták meg ben. A Kolozsváron (Cluj R.) megjelenő Új Kelet
Camerinóba rendes tanárnak. Tudományos kuta zsidó politikai napilap egyik mellékvállalata.
tásait német orvosi lapokban tette közzé, külö Csak zsidó tárgyú könyveket ad ki és eddig már
nösen a Virchow-Arehivban. A háború kitörésekor számos értékes munkát jelentetett meg. Első
kénytelen volt hazajönni, itt nem kapott katedrát. vezetője Sas László író volt.
A háború után az olaszok visszahívták s ott taní
K a d i s , a leggyakrabban mondott imák
tott haláláig.
T. zs. egyike. Műfaját tekintve himnusz ez, mely Isten
K a c z é r Illés, író és újságíró, szül. Szatmárott dicsőségét hirdeti és fohász a messiási idő elér1877. Korán hírlapíró lett és előbb vidéki, majd keztéért. Több részből áll, nevezetesen: l.jiszfővárosi lapoknak dolgozott. Hosszabb ideig A gadal kezdetű (magy.: mondassók nagynak) ez
Nap cikkírója volt. A világháború után bécsi, arameus szövegű; 2. jiszborach kezdetű (magy.:
csehszlovákiai és erdélyi magyar lapok szerkesz áldassék), ez is arameus szövegű; 3. a függelékek,
tője és munkatársa volt. Novelláiban markáns a) jéhé selómő (magy.: legyen béke) arameus
színekkel fest bibliai alakokat és nem közön szövegű, b) ósze sólóm (magy.: békét szerző) héber
séges megjelenítő erővel kelt életre ótestamen szövegű. Vannak változások ós betoldások is.
tumi hangulatokat.Regényei: Khafrit;
Akirály A kadis tulajdonképpen befejező ima és a teljes
aludni akar; A fekete kakas; Ezüst
fuvola; ima vagy annak egy-egy része végén, Tóraolvasás
Sárkány ölő ; A vak ember tükre; Jancsi ; Zsu (1. o.) vagy tanulás után mondják. A K. az árvák
zsanna és a vének ; Az álomtelepes. írt több szín imája is. Csak gyülekezetben, azaz tíz felnőtt
darabot is. A szatmári színházban adták elő Tűz férfi jelenlétében mondható, a szakaszok végén a
c verses vígjátékát, a kolozsvári Nemzeti Szín község respondeál. Az ima nyelve és tartalma
házban Megjött a Messiás e. drámáját és Gólem régi eredetre vall. Fajai a következők: 1. Félkadis
ember akar lenni c. «drámai szimbolumát», Po (Cháci K.), mely csak a két főrészt foglalja
zsonyban pedig Sziámi ikrek c. burleszkjét. Most magában (jiszgadal, jiszborach). Kisebb imarószek
Berlinben él és az ott megjelenő lapoknak ked végén mondja az előimádkozó. A szombat és jomvelt novellaírója.
Sz. Ö. kippur (1 o.) délutáni tóraolvasás után elmarad
K á d á r , 1. .Béla, festő, szül. Budapesten. 1877. a K. 2. Egész K. (K. solém vagy Tiszkábél),
Művészeti tanulmányait Budapesten és München mely a két főrészen kívül a következő függe
ben folytatta, hosszabb ideig tartózkodott külföl lékeket is magában foglalja: Tiszkábél (magy.:
dön, ahol sikeres kiállításokat is rendezett. Meg fogadtassák el), jelié selómő, ősié sólóm. üyásznyerte a szolnoki Kohner Adolf-díjat és a Mű házban és tiso beovkor (1. o.) az első függelék
vészház Nemes Marcel díját. A Magyar Színház elmarad. Ezt az imát a téflllók után mondják.
mennyezetfreskóját ő festette. Újabb művein az 3. Tanulás után mondandó K. (K. dirabonon).
orosz-német expresszionizmus hatása érezhető, Talmudi előadások után mondják, sok helyütt
de üj színeket hozott magyaros motívumaival. az istentisztelet menetébe beiktatva a korboUj képeivel komoly sikereket ért el Németország nósz (1. o.), báme mádlikin (1. o.), pitum hakban ós JBszakamerikában.
K—r. A. tóresz szakaszok után. A két főrész után követ
kezik az al rabonon (magy.: a rabbikért) kezdetű
2. K. Imre, újságíró, szül. Komáromban 1894 szakasz, melyben Izrael tanítóiért és azoknak
Jan. 12. Az Erdélyi Szópmíves Céh egyik alapitója. tanítványaiért, megélhetésükért imádkoznak. 4.
Het román színdarabot és sok román verset fordí Árvák kadisa (Kadis jószőm), melynek szövege
tott. Főműve: Nászrepülés (regény). Főszerkesz az egész kadisóval azonos, csupán az első füg
tője a Mai Világ c. kolozsvári napilapnak. Sz. 1. gelék (Tiszkábél)Jbdányzik. Az árvák mondják ezt
K a d e l b u r g , 1. Gusztáv, német vígjátékíró, az imát elhalt szülők után a gyászév első tizen
s
7üL Budapesten 1851. júl. 26., megh. Berlinben egy hónapjában, sirkőáliítás és évforduló alkal
^ - 5 - Magyarországból korán elkerült Nóraet- mával. A temetés alkalmával az elhalt szülők
"fszágba. Több német színtársulatnál működött, fiúgyermekei, ha a temetés oly napra esett, me
főleg Berlinben és Bécsben. Legutóbb a berlini lyen tachanunt (1. o.) mondanak, hosszabb szö
Ueuteches Theater kötelékébe tartozott. Már szí vegű kadist recitálnak, melyben a feltámadásról
j a z korában rendkívül termékeny vígjáték- és is van szó. Nem ilyen napon a szokott szöveget
oonózatíró volt. Darabjait többnyire társszerzők mondják.
F-D,
be írta, leggyakrabban Blumenthal Oszkárral ós
^chönthan Ferenccel. Sem önmagával, sem hallK a d o s a , 1. Marcel, ügyvéd és újságíró, szül.
? a t()S
ágával szemben nem támasztott különös igé Halason 1874. A budapesti egyetemen jogi dok-
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tori és ügyvédi diplomát szerzett, azután szülővá és annak elnöke lett. Cikkei a szaksajtóban je
rosában, majd a fővárosban lett ügyvéd, egyszer lentek meg.
T>Zfc
smind • a választójogért küzdő demokrata tábor
K a i s e r Alois, kántor és komponista, szül
agilis tagja. Vázsonyival együtt szerkesztette az Szobotistban, 1840 nov. 10. Bécsben tanult és
Új Század c. folyóiratot, majd a A Nép, később kitűnő kiképzésben volt része. A Zenekonzerva
Lánczi Jenő (1. o.) társaságában a Szociálpolitikai tórium elvégzése után Fünfhausban, majd Prá
Szemle c. folyóiratokat. Blanka c. egy vers gában a Neusynagoge fő kántora lett 1866-ban
kötetet is írt, A kupica bolondjai c. pedig regényt. Amerikába költözött, ahol az Óhév Sólom tekin
Szociológiai és politikai tanulmányai több folyó télyes baltimorei hitközség kántora s egyszer,
iratban és a Világ, továbbá a Magyar Hirlap smind az Amerikai Kántorok Egyesületének elhasábjain jelennek meg.
s. R. nöke. Liturgiái énekkompozicióit Zimrát Jah e
B.R
2. K. Pál, zeneszerző, szül. Léván 1903 szept.6. (1871—86) 4 kötetben adta ki.
K a i (h.). Könnyű. A nyelvhasználat a vallás
A Zeneművészeti Főiskola elvégzése után a Fo
dor-iskola tanára lett. A magyar «ötök» csoport talan, formákat nem tartó ember jelölésére hasz
jának egyik komponistája. Több szerzeménye nálja.
(szvit, hegedűszóló, szonáta) jelent meg Buda
K a l i r Eleazar, rabbi, szül. Kismartonban
pesten.
K. K. 1741., megh. Kölnben 1802. Nagyatyjánál, R.
K a f , a héber alphabetum tizenegyedik betűje. Méir Ásnál (1. o.) nevelkedett. 1768-ban vá
Hangzó értéke: k (nálunk pontozatlan alakját lasztották meg Rohoncon rabbinak. Itt nagy és
ch-nak ejtik), tehát torokhang. Számértéke: igen látogatott iskolát nyitott. 1778-ig műkö
húsz. Neve tenyeret jelent, alakja üres kéz dött Rohoncon. Innen került Visnitzbe, ugyan
nek felel meg. A szó végén a betűnek elnyúj ekkor választották meg Boskovitzba is, de a meg
hívást nem fogadta el. Végül Kölnbe került, köz
tott formája van,
K a g á l . A Kahal (hitközség) oroszos kiejtése. ben Óbuda is meghívta papjának. Müvei: Kosz
Ezen a néven emlegette Istóczy azt az állítóla nősz Ór (Fürth 1768); Ór Ghódos (Frankfurt a.
gos zsidó szövetkezést, mely titkos és eszközeiben Oder), ez utóbbi a legelterjedtebb munkája és
nem válogatós aknamunkával a zsidóság világ Ghavosz Jóir (Prag 1792), továbbá a Ghéker
uralmának kiépítésén fáradozik. Tréfából így Hálóchó (Wien 1888). Korának egyik legkivá
a R.
nevezte magát az az írói társaság is, melynek lóbb talmud tudósa volt.
tagjai Ágai Adolf Borsszem Jankójának íiatal
K a l i s c l i Izsák, stomfai rabbi a XVIII. sz.-ban
munkatársai voltak (Kozma Andor, Ambrus Zol A híres Eibenschütz Jonathán tanítványa és
tán, Székely Ferenc stb.).
zs. J. elveinek harcosa. 1766-tól kezdve Teplicen, ké
H a l i á n , 1. Ghaim Arje, rabbi, szül. Mára- sőbb az akkor igen jelentékeny stomfai hitköz
marosszigeten 1830., megh. u. o. 1917. 1854 óta a ségben működött. Ajánló bevezetést írt Sidlovi
máramarosszigeti hitközség alrabbija volt. Divré Élia Áteresz 'Eli']ah c. müvéhez.
K a l o c s a , nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
Geonim c. műve a talmudtudósok körében vi
lághírű.
T. 1. 11,738 lak. A (kongresszusi) zsidó hitközség 163
2. K. Juda Léb, máramarosszigeti rabbi a családban 504 lelket számlál (1910-ben 593).
XVIII. sz. végén. Előbb Nagyszőllősön működött. Foglalkozás szerint: 4 nagykereskedő, 82 ke
Két műve maradt fenn Kunterosz
Haszfekosz reskedő, 27 iparos, 12 ügyvéd, 5 orvos, 16'
(Lemberg 1788) és Terumasz Hakeri (Pozsony magántisztviselő, 36 magánzó, 1 köztisztviselő,
1 tanító. 5 közadakozásból él. A város két leg
1858) címen.
3. K. Nison, ügyvéd, szül. Lembergben 1883 jelentősebb pénzintézetét zsidók alapították; a
okt. 25. Még mint gimnazista megalakította Besz Közgazdasági Bankot: néhai Szántó Lajos ügy
tercén a még ma is meglevő Ivria ifjúsági egye véd, a Kereskedelmi és gazdasági bank r.-t.-ot:
sületet. 1903-ban többekkel együtt megalapította Schönwald József orvos, Hahn Béla ügyvéd és
a Makkabea (1. o.) cionista diákegyesületet. A Kelemen Sándor. Fontosabb intézményei az 1842.
Magyar Cionista Szövetségnek kezdettől fogva létesített és 1853-ig négy osztályúvá kifejlesztett
egyik legtevékenyebb vezető egyénisége. Évtize elemi iskolája az 1855. alapított Chevra Kadisa
des fáradozások után kieszközölte, hogy a bel és a Krajcár-egylet. Évi költségvetése a szük
ügyminiszter 1927. jóváhagyta a szövetség alap séghez képest 16 ós 17,000 P. között váltakozik.
szabályait.
V A. A hitközség, mint az alföldi hitközségek általá
K a i n , 1. Albert, Debrecen városának tiszte ban a múlt század negyvenes éveinek elején
letbeli főorvosa, egészségügyi tanácsos, szül. fejlődött kulturális közösséggé. 1886-ig 17 köz
1812., megh. Debrecenben 1882. Cikkei a szak ségre terjedt ki egyházi hatósága, de az anya
sajtóban, latinnyelvü orvosi szakmunkája 1836. könyvi kerületek rendezése alkalmából, 1886a távolabb fekvő 8 községet elvesztette. Ezek
jelent meg Pesten.
2. K. Dávid, orvos és hírlapíró, K. Albert öcs- nek egy részét Kiskőröshöz, másik részét Dunac-se. szül. Debrecenben 1821., megh. Budapesten patajhoz csatolták. A zsidóknak K.-n való elsó
1890. A szabadságharcban mint honvédorvos vett megtelepedése 1833-ra esik. Azelőtt nem lak
részt. 1850-ben Kassára költözött, ahol a hitköz tak itt zsidók, mert a város, mint az érsekség
ségnek 20 éven át elnöke volt. Megalapította a úri joga alá tartozó helység, nem engedte meg
kassai zsidóiskolát. Közéleti működéséért a Ferenc a zsidóknak a megtelepedést. Csak nappali ottJózsef-rend lovagkeresztjét kapta, ő volt Tompa tartózkodásukat tűrte meg és csak akkor bo
Mihály orvosa. Megalapította az Abauj-Torna nyolíthatták le erősen megszorított üzleteiket.
megyei orvosok és gyógyszerészek egyesületét is Állandó lakóhelyük a szomszédos Bátya volt
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csak 14 tanuló jár nagy áldozattal fentartott
iskolájába. A hitközség élén állanak: Hahn
Béla ügyvéd, elnök, Wolf Ignác magánzó, al
elnök, Kelemen Sándor orvos, pénztáros, Spitzer
Lipót és Hahn Sándor gabbajok, Baumgarten
József magánzó, gondnok, továbbá: Goitein
Zoltán, Neuwirth I. Jenő, Schwarz Aladár, Sze
pesi Kálmán, KutzerErnő, Román József, Sebők
Mihály, Német Mór elöljárók.
K a l l i n a Mór, építész, szül. Gross-Bitteschben (Ausztria) 1844., megh. Budapesten 1913.
Bár nem Magyarországon született, mégis azok
közé tartozott, akik a múlt század 70-es éveiben
a fejlődni kezdő főváros képének művészi kiala
kulásánál tevékeny részt vettek. Építészeti ta
nulmányait a prágai német műegyetemen vé
gezte. Í870-ben a Pesti Izr. Hitközség Ottó Wag
nert a Rombach-utcai zsinagóga tervezésével
bízta meg és a terv kidolgozásánál K. segédke
zett neki, majd az építkezés kivitelének vezetője
lett és részleteit is ő tervezte. így került Buda
pestre, ahol meg is telepedett. Nemsokára Hor
váth püspöknek, a Kerkápolyi-, R á t h , Mocsonyi-,
gróf Bissingen-, gróf Bethlen-, gróf Bánffy-, báró
Baich-családok építésze lett. Az új Országházra
kiírt pályázaton együtt vett részt Ottó Wagner
rel és Steindl, valamint Hauszmann mellett, a
három első díj egyikét nyerte el. Első munkái
közé tartozott a Múzeum mögött levő Nemzeti
Lovarda és a Szentkirályi-utcai Tornacsarnok
épülete, majd a Várbeli kis evangélikus templom
(1896) és a Kerepesi-temetőben levő Thalmeyersírbolt. Egyik legtekintélyesebb épülete a hon
védelmi minisztérium palotája Budán és a Dísz
téren épült honvéd főparancsnokság palotája
ugyanott. Épületeit a tiszta ízlésre valló rene
szánsz-stílus jellemzi.
P. B.
K a l l ó s , 1. Bertalan, ny. h. államtitkár, szül.
Budán 1869 dec. 16. A budapesti József műegye
tem elvégzése után gépészmérnök lett s előbb a
Máv.-nál, majd az iparfelügyelősógnél műkö
dött, ahonnan a kereskedelmi minisztérium ipar
fejlesztési szakosztályába rendelték be, amely
nek a háború alatt a főnöke volt. Az összeomlás
kor a külügyminisztérium közgazdasági osztá
lyának főnöke lett. A kommün alatt elmozdítot
ták állásából, a kommün után mint h. állam
titkár nyugdíjba ment. Számos nemzetközi tár
gyaláson részt vett s tagja volt a bukaresti
békedelegációnak. Több magas kitüntetésben ré
szesült. Műszaki és közgazdasági szaklapokban
jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki. Nyug
díjaztatása óta a hazai textilipar irányításában
vesz részt s egyik megalapítója a magyar textil
ipari szakiskolának.
v. A.
2. K. Ede*, szobrász, szül. Hódmezővásár
helyen 1866. Budapesten az iparművészeti isko
lán és Parisban tanult. Az első magyar naturalista
impresszionista szobrászok közzé tartozik. Buda
pesten 1891. állított ki először, de föltűnést natu
ralista egyszerűségű Dávid szobrával keltett
(1892). Egész sor díjat nyert a különböző szobor
pályázatokon. Számos kiváló nyilvános emlékszobrot alkotott: Gyulán Erkel Ferenc (1896);
*lRrÚt! i 2 3 , f e l a k a 8 z t o t t a k . A vérveszteség Nagykárolyban Kölcsey Ferenc (1897); Palánkán
hitette a hitközséget, úgy, hogy ma már Szent István király (1897); Nyíregyházán Besseés más közeli község, ahol tömegesebben éltek.
A szabadságharc után már K. sem zárkózott
cl a zsidók elől ós ezek meg is kezdték az ide
való költözködést. 1853-ban már 27 család élt
B 9 lélekkel az érseki városban. Céltudatos szer
vezkedésükre vall, hogy már ekkor rabbijuk
volt a nagy talmudtudásáról hires Wolf József
(szül. Pakson 1814., megh. K.-n 1892. HátrahaVyott értékes kéziratait Wolf Ignác K.-n ós
unokája: Héber Barnát Budapesten őrzik) és
iskolát is létesítettek, amelyben a magyar okta
tást 1870. honosították meg. Ez az erőteljes fej
lődés alig kótesztendei munka eredménye. 1851
dw. 8- a Szeremle ós Hárta között fekvő dunamollóki hitközségi szervezetek Bátyán nagygyű
lést tartanak, melyen Reich Márton, Stern Sala
mon, Fürst Lipót, Schwarz Simon, Pischl Fü
löp és Wolf József kezdeményezésére, K. szék
hellyel hitközséggé egyesülnek. Első rabbijául
a már említett Wolf Józsefet választják meg.
Az első ismert elnökük Stern Selig. Ez időben
Bátyán 40 zsidó lélek ólt 13 gyermekkel, Dusnok<m 28 lélek 8 gyermekkel, Fajszon 25 lélek 2
gyermekkel, Miskén 41 lélek 11 gyermekkel,
Hajóson 50 lélek 7 gyermekkel, Nemesnádudvaron 18 lélek 3 gyermekkel, Császártöltésen 24
kdök 6 gyermekkel, Foktőn 15 lélek 3 gyermek
kel, Úszódon 20 lélek 4 gyermekkel, Dunaszenttx>nodeken 11 lélek 2 gyermekkel, Géderlakon
lt> lélek 1 gyermekkel. Alig tízéves fennállása
után, 1861. a hitközség tagjainak megadóztatá
sával ós önkéntesen felajánlott hozzájárulásá
val díszes templomot építtet Kocka Ferdinánd
műszaki vállalkozó tervei szerint. 1872-ben a
K. i zsidók egy töredéke elvált az anyahitköz•-.f-gtól ós külön orthodox hitközséget létesített,
de ez rövid pár évi fennállás után, anyagi erők
luanyában megszűnt és ismét egyesült az anyabitközséggel. Kősőbb az általános gazdasági
M lendül ós alatt a hitközség is megerősödött,
iiiíyuiiiiyira, hogy 1885. egy három tantermü
iskolát épít, amelyben ezidőtájt 4 tanerő műkő
i k es 120 fiú- és leánynövendék nyer benne ok
tatást. A fejlődésnek ez után következő korszaka
''--''•szén a világháborúig tartott ós ez idő alatt
•--maii sem zavarta hitéleti ós kulturális felada
tainak teljesítésében. 1892-ben negyven évi mü•-'•des után meghalt első rabbija, de hitéletének
o.itositasa végett még ugyanebben az évben új
Mt-bit választ, a még most is működő Schwelb
^-'•rt, aki a teljesen megmagyarosodott hitköz*"f ^- na Kógájába bevezette a magyar hitszónok
o t A világháború ós a velejáró forradalmak
^ á l l í t o t t á k a hitközség fejlődósét, elértéktele: ; , I e k r égi alapítványait s a bekövetkezett
'••v-z gazdasági viszonyok létalapjaiban támad^ meg a hitközséget. Az anyaegyház 123 és
'•-^nyegyházak 50 tagja vett részt a világ
o m b a n , 24 hősi halált halt a különböző fron-Üdo7 ' ° P e d l g a f o r r a d a l o m ós a diktatúrának az
í-Át u n t l e t t ' A né Ry e8 ztendős Fischer Magdolk-re i A n o V - h a y a b a n lelőtték. Schwarz József
6s G r o s z V i l m
U-u tv
° s t 1919 júl. 23. útközutottG
lyly
k ; Elkán Lajost és Kálmán Józsefet
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nyei György (1899) szobrait. Legjobb alkotásai: mellett s az egész világot bejárta). Tovább*»
Irányi Dániel mellszobra Budapesten (1904); a Farsang tündére (1919); A hollandi menveathl
makói és vásárhelyi Kossuth-szobor, valamint a (1921); A bajadér (1922); Marica grófnő (1924?
Teles-csel együtt alkotott Vörösmarty szobor Oirkuszhercegnő (1926) és Gsikagői
herceo^
Budapesten (1908). Sok eredeti elgondolása sírkö (1927).
,
8 ^
vet is tervezett. A marosvásárhelyi kultúrpalota
3 K. Jenő Ákos*, hírlapíró és zenekritikus,
plasztikai díszeit is ő alkotta. Jellegzetes arckép- szül. Veszprémben 1883. Tanulmányainak elvég*
szobrokat: (Prohászka Ottokár püspök [1913], zé8e után hírlapíró, 1908. a Pesti Napló zeaekri*
Fedák Sárijésnéhány plakettet iakészített. Vörös tikusa lett. Az aktuális zenei kérdésekről több
marty szobráért 1908. Teles szobrászszal ós Már tanulmányt írt.
kus Géza építészszel együtt a király a Ferenc
4. K. Jenő, író és újságíró, szül. 1888. Verae,
József-renddel tüntette ki.
F. B. ket, novellákat és kabaré-tréfákat ír. Napilapok
3. K. Ede*, tanár, klasszika-filológus, szül. ban és hetilapokban humoros karcolatokat kö
Budapesten 1882 júl. 22. Itt szerezte tanári képe zöl, melyek friss ötletességükkel hatnak. A Szín
sítését. 1911-ben a tiszt viselőtelepi, később a házi Élet munkatársa és filmdramaturg.
Szt. István főgimnázium tanára lett. 1910 óta
5. K. József, író, szül. 1889. Az Együtt szocia
tagja a Magy. Tud. Akadémia klasszika-filológiai lista kultür8zemle szerkesztője. Cikkei és recen
bizottságának. Számos jeles tanulmánya jelent ziói az Együtt-ben jelennek meg.
meg filológiai ós társadalomtudományi folyóira
6. K. Miksa, tanár és társadalomtudományi
tokban a klasszika-filológia és ókori vallástör író, szül. Pagyerócon (Nyitra vm.) 1861. Müvei:
ténet köréből, önállóan megjelent munkái: A magyar jobbágy viszonya a földesúrhoz és
Homérosz és Archüochosz (1904); Megjegyzé államhoz 1514—1600 (Budapest 1887); Az ide
sek és exkurzusok Archüochoszhoz (1911); Gö gen nyelvtanítás reformja (1894).
rög mithológia (1923), a legmodernebb enemű
7. K. Oszkár, operaénekes, szül. Kis-Szentmunka magyar nyelven. Görög élet és művelt péteren 1890. Középiskoláit Lúgoson járta, majd
ség (1924); Verborgenes Wissen (1924); Bégéi a Zeneakadémián és Münchenben tanult. 1913-ban
nek a múzsák (hellén regék, 1925).
s. R. a M. Kir. Operaház tagja lett ós énekelte csak
4. K. János*, szerkesztő, szül. Budapesten nem az összes basszus szerepeket. 1927-ben a
1891. A gimnázium elvégzése után újságíró lett, berlini állami Operaház tagjául hívták meg s
a Pesti Naplónál előbb társadalmi riportokat-írt, emellett nagy sikerrel vendégszerepelt Spanyol
s. R.
majd 1916-ig a közgazdasági rovatot vezette. országban is.
Az Újsághoz került, közben megalapította a Ma
8. K- Ödön, rabbi, szül. Kunszentmártonban
gyar Tőzsde hetilapot, 1920. pedig megindította 1886 okt. 26.1906-1911-ig volt a budapesti Rabbi
a Pesti Tőzsdét.
képző növendéke, közben egy évig a breslaoi
K a l l u s Lajosné, szül. Munkácson 1870. Az jüdisch-theologisches Seminar hallgatója volt.
e/délyi cionista mozgalom első női vezető tagja. 1910-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten,
Értékes munkásságot fejt ki a besztercei zsidó 1912. pedig rabbivá. Előbb jászberényi rabbi volt.
közéletben, különösen a jótékonyság terén. Az Tíz évi működés után 1921. Jászberényből Kőbá
országrészi cionista évi konferenciákon nyolc nyára került, ahol m a i s a hitélet élén áll. Szer
éven át delegátus volt.
Sz. i. keszti a kőbányai izraelita hitközség Értesítőjét.
K á l m á n , rabbi. Sopronban élt 1450 előtt és Az Országos Rabbiegyesület jegyzője. Művei; Jób
könyve a középkor magyarázatában (Budapest,
hittudománnyal foglalkozott.
K á l m á n , 1. Henrik, bankigazgató, szül. Buda 191Ó); A zsidók letelepülése a Jászságban (Bu
pesten 1881 dec. 31. Iskolái elvégzése után a dapest, 1916); József nádor megvédi a jászsági
Magyar Kereskedelmi R. T. kötelékébe lépett. Foko zsidókat (Budapest, 1916); Egy zsidó tanító Xö
zatosan haladt előre, főkönyvelő, osztályvezető éves munkája (Budapest, 1914). Cikkei az Imit
ós igazgató lett, majd 1920. az Angol-Magyar Évkönyveiben, a Századokban, az Egyetemes
Bankká átalakult részvénytársaság ügyvezető Philologiai Közlönyben, a Talmud Könyveiben,
igazgatójává nevezte ki. Mint a közgazdasági a Magyar Zsidó Almanachban, a Múlt és Jövő
élet egyik kiválóságát kormányfőtanácsossá ne ben, az Egyenlőségben, a Blau Emlékkönyvben,
vezték ki.
v. A. a Magyar Zsinagógában, a Zsidó Évkönyvben
¥ x>
- 2. K. Imre, zeneszerző, szül. Siófokon 1882 jelentek meg.
9. K. Ödön, ügyvéd és bankigazgató, szol.
okt. 24. Az Orsz. Zeneakadémián tanult, mint
Köszler növendéke, egyszersmind az egyetem Gyöngyösön 1869. Iskoláit Gyöngyösön, Beszjogi fakultását is elvégezte, majd zenekritikusa tercebányán és Budapesten végezte. Az ügyvédi
lett a Pesti Naplónak. 'Kompozícióival, főleg vizsga letétele után Újpesten telepedett le és csakoperettjeivel nagy sikereket ért el, nemcsak hamar bekapcsolódott a hitközségi életbe. 26 év
Magyarországon, hanem az egész világon. Világ óta elöljárója, 9 év óta elnöke a hitközségnek.
hírét a Tatárjárás c. operettel alapította meg Mint városi képviselő és megyebizottsági tag a
(1908). Egyéb zeneművei: Endre és Johanna városi és megyei életben is tevékenykedik és
(szimfonikus költemény, 1905); A pereszlényi részt vesz a jótokonycélú ós emberbaráti e gy®^'
juss (zenés vígjáték, 1906); Húsz műdal (1906); letek minden mozgalmában. Az egyetemes zsidó
Az Obsitos (operett, 1911); A
cigányprímás ság érdekében is jelentékeny munkásságot fej
(u. a. 1912); A kis király (1912); Zsuzsi kis tett ki. Tagja volt az amerikai Joint segítő bi
asszony (u. a. 1915); Csárdáskirályné
(1916), zottságnak, az Országos Iroda vezetésére alakí
(ez K. legnagyobb sikerű operettje a Tatárjárás tott kuratóriumnak és elnöke a Mezey Ferenc
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emlékbizottságnak. A VI. — izr. községkeruletben
tekintélyes szerepe van. Neje: Schwarcz Riza,
az Újpesti Izr. Nőegylet jótékonyságáról ismert
elnöke.
K á l m á n kir&Iy r e n d e l e t e . Az 1101. és
1102. egybehívott országgyűlés hozta ós az iz
maelitákra igen szigorú végzéseket tartalmazott.
Ez a rendelet bizonyos vonatkozásban kitér a
zsidókra is és kimondja, hogy földbirtokot vásá
rolhatnak ós szerezhetnek, de ók maguk csak
püspöki székhelyen lakhatnak. A rendeletnek ez
zel a pontjával nyilván a dózsmafizetés könnyebb
ellenőrzését akarták biztosítani. Ezt a- rend
szabályt azonban egész terjedelmében valószínű
leg sohasem léptették életbe és hamarosan el is
feledték, olyannyira, hogy éppen a püspöki váro
sokban, mint például Kalocsán, Bácsban, Vesz
prémben ós Egerben a Kálmán utáni századak
ban nem voltak zsidó községek. V. ö. Kohn Sá
muel «A zsidók története Magyarországon--, u. L.
K á l m á n z s i d ó t ö r v é n y e . Az első keresztps hadjárat után bekövetkezett nagymérvű
zsidó bevándorlás idézte elő ezt a törvényt. Cseh,
morva és osztrák zsidók telepedtek meg az orHzágban és ezek kereskedéssel és pénzüzletekkel
foglalkoztak, aminek hatása nem maradt nyom
talanul a gazdasági életben. Kálmán kiadta a
zsidótörvényt, amely hót cikkből áll és eközül
hat a zsidók adás-vevési és kölcsön ügyleteivel
foglalkozik. Az ezekre vonatkozó rendeletekből
u 2—5. cikk a zsidókra és keresztényekre egy
aránt azonos és egyforma intézkedéseket tartal
maz. Csak zsidó és keresztény tanukkal bizonyít
hatnak egymás ellen. Abban az esetben azonban,
ha valaki lopott jószágot vásárol és az eladót
nem állíthatja elő, az elbírálás a 6—7. cikkben
már nem egyformán mérlegel. A keresztény ve
vőt ugyanis keresztény tanuk felmentik a bírság
ttzt-té e alól, míg a zsidó vevőt, akinek csak
zsidó tanúi vannak, a jószág árának négyszeres
meíííizetésóre ítélik. Ez az ítélet arra a tény
körülményre támaszkodik, hogy a zsidó vevő el
mulasztotta a köteles gondosságot és az áru vétt-lekor nem gondoskodott keresztény tanúról is,
amint ezt a törvény előírja. Ha tekintetbe vesszük,
J-^'y K. szerint zsidó ellen csak keresztény nem
wnuskodhatott és így az merőben ellenkezett a
l,
kánoni
'
~ és
' más országos és városi törvéni joggal
nyekké . amelyek ily esetben a csak keresztény
januzaa jogesélyét elismerték, be kell látni,
u
gy K.-t a függetlenségre
és igazság,
igazságosságra
3égre es
való törekvés jellemzi. A törvény első cikke
bonban igen nyomasztó és végzetes következm
^nyu volt a zsidóságra. Ez a cikk ugyanis ki™<->i-dju, hogy zsidó nem tarthat semmiféle nem-pisogü keresztény rabszolgát. Már Szt. László
, s z a b °lcsi zsinat is eltiltotta a keresztény
rS J
^•^-J-pak tartását (1. Szabolcsi zsinat), de kórvar k/'\ U g y é r t e lmeztók, hogy ez csak a ma«*Vrt , r a b 9 Z 0 -g á k r a vonatkozik, idegen nemzeti4wní' , r e A n e m - E n n é l f ° g v a a megyar zsidó föl
dek i * mezö § az( -1asággal foglalkozó más zsitók' m o l d - e i k e t továbbra is műveltetni akarWorítL Ö ' S l már e £ v e d ü - c s a k a r r a a megoldásra
r
^ i j l ° , ? L a t t a k ' h 0 ? y m a s o k t o 1 bórbevettók a
J
gakat. Ez a körülmény azonban egyre jobZ idú
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ban megnehezítette a zsidók helyzetét a mező
gazdálkodás területén, mert részben kilátásta
lanná tette azt a lehetőséget is, amit Kálmán
régebben meghagyott nekik, hogy birtokokat vá
sárolhattak,
u. ii.
K a l m á r József, közgazdász és lapkiadó,
szül. Békésen 187-1. 1910-ben az aradi Apolló
mozgószínház vállalatot létesítette, amely a Bán
ság legnagyobb filmszínháza. 1917 ben megala
pította az Aradi Hirlap c. radikális irányú napi
lapot és nyomdavállalatot. 1923-ban a Vulkán
gőztéglagyárat alapította Aradon.
D. a
K á i n o b i , 1. Henrik, hírlapíró, szül. Gyom
ron 1858 aug. 21., megh. Budapesten 1925
ápr. 4. Számos napilapnak volt belső munkatársa.
Legtovább az Egyetértésnél dolgozott, mint a lap
közgazdasági rovatvezetője. Alapította ós szer
kesztette 1899-től A Hitel c. közgazdasági heti
lapot. Rósztvett a Budapesti Újságírók Egye
sületének alapításában ós annak hosszú ideig
pénztárosa volt.
s. R.
2. K. Izor, író, K. 1. öccse, szül. Sümegen
1863 nov. 10. A budapesti műegyetem elvégzése
után 1885. hírlapíró lett s előbb az Egyetértés
nél dolgozott, majd a Magyar Hirlap és a Pesti
Napló h. szerkesztője lett, de emellett igen sok
hetilapnak és folyóiratnak volt állandó munka
társa, Verus, de főleg Vulpes álnéven. Évtizede
ken át a Hétnek is e néven volt, jelenleg az Újság
nak egyik főmunkatársa. Derűs és érdekes elbe
széléseiben és regényeiben szociális problémákat
is feszeget. Művei: Rossz emberek (1894); Apró
komédiák; Apa és fia (1911); Veronkáék sze
rencséje (1911); Igen Cenci(Vd\2); továbbá: Az
áldott lelkű Márta asszony (1917); Klárika
doktor (1917); Dionysios füle (1920); A kapi
tány meséi (1919).Lefordítottaművésziesen Gorkij
Éjieli menedékhelyét.
8. R.
K a l o n y m o s b e n S á b t á i . Rómában élő hír
neves zsidó tudós volt, aki sokat utazott és 1050
körül Magyarországon is járt. Egykorú okiratok
szerint a Duna balpartján az egyik községben
(vagy Buda, vagy Esztergom) tartózkodott, mikor
két régensburgi kereskedő érkezett oda Rusziából, vagyis Gácsorszagból. Az idegen zsidókat
baleset érte az országúton és már csak a szom
bat beköszöntés^ után érkezhettek be a községbe.
A község zsidó lakói a szombat megszegése miatt
Bósz-din elé állították őket. K. mint ez ad hoc
bíróság elnöke hosszabb bőjtölósre és pénzbír
ságra ítélte az elkésett utasokat. K. úgy látta,
hogy a magyar zsidók közt erősen meglazult a
vallásos fegyelem és ezért ítélt olyan szigorúan.
K.-nak erről a magyarországi szerepléséről fenn
maradt egy 1230 táján irott római zsidó kézirat,
amelynek Czidkijó ben Ábrahám ha-rofe a szer
zője. K. agg korában 1070 körül Wormsba ván
dorolt és egykorú, vagy későbbi időkből ránk
maradt följegyzésekben több helyen a Rómából
való rabbi Kalonymosnak nevezik.
u. L.
K a m a r a s z o l g á k . Osztrák, illetve német
jogelv alapján IV. Béla zsidótörvénye a ko
rona tulajdonához tartozóknak, vagyis királyi
K.-nak nyilvánította a zsidókat (1. Béla zsidó
törvénye). Ez a kamaraszolgaság gyakran füg
gött később a királyi szeszélytől, még annak el29
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lenére is, hogy emiatt a királyi kincstár jelen
K a n d e l Sámitel, rabbi, szül. Nagyrippényen
tős adók bevételótól esett el. Albert özvegye, Er 1884 nov. 10.1900-10-ig volt a budapesti Rabbizsébet például a pozsonyi zsidók által a kincstár képző növendéke. 1909-ben avatták bölcsész,
nak fizetendő adókat Pozsony városának ajándé doktorrá Budapesten, 1911. pedig rabbivá. Azóta
kozta (1. Zsidópénz) és hogy a várost teljesen a Pesti Izraelita Hitközség (most a leánygimná
lekötelezze a maga számára, minden fennálló zium) vallástanára. Munkatársa a Frenklféle
rendelkezés ellenére alávetette őket a városi illusztrált Biblia-kiadásnak. Munkái: Geniza
hatóságoknak ós hatályon kívül helyezte azt a kéziratok (Budapest 1909); A 12 kis "próféta
kiváltságukat is, amely a zsidókat külön bíróság fordítása (Budapest 1925). A tanítóegyeetilet
elé utalta. A kamaraszolgasággal járó kiváltsá lapjában számos, teológiai cikket írt.
p. D.
gok, amelyek különleges bírói elbánást és a ki
M a u i t z , 1. Ágost, egyetemi tanár, botanikos,
rályi kincstárnak tartozó adózást elrendelte, az szül. Lúgoson 1843 ápr. 25., megh. Kolozsváron
idők során előbb lecsökkentek, majd megszűntek. 1896 jól. 13. Atyja K. Simon, lugosi orvos
Legelőször Nagy Lajos szüntette meg a zsidók (1810—83) szintén irodalmilag működött e a sza
kamaraszolgaságát, mikor kiűzte őket az ország badságharc alatt írt naplóját fia adta ki a Kolozs
ból (1. Kiűzetés). A városok hatalomrajutása ide vári Történelmi Lapokban (1895). K. Bécsben,
jén már a városi hatóságok jogkörébe kerültek. Parisban és Leydenben tanult. Már 1872. a kolozs
Zsigmond király pedig egyszerűen átengedte né vári egyetem botanika tanára s az általa meg
mely főúrnak azt a jogot, amely eddig csak a szervezett herbárium ós növénytani intézet igaz
királyokat illette meg, hogy cczsidókat tarthas gatója lett. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának,
sanak és bírhassanak)) (1. Zsidótartás).
u. L. több külföldi tudományos társaságnak, a firenzei
K a m a t s z e d é s a Tórában a következő tilal nemzetközi botanikai bírálóbizottságnak, alapí
mak aláesik: «Ha pénzt adsz kölcsön népemben tója, fentartója és szerkesztője a Magyar Növény
a melletted levő szegénynek, ne viselkedj vele tani Lapoknak (1877—92). Rendkívül termékeny
szemben hitelezőként, ne rójjatok rá kamatot». ós sokoldalú szakmunkásságot fejtett k i ; felku
(Mőz, II. 22. 24.) Ha elszegényedik a te test tatta Magyarország, Horvátország, Szerbia, Romá
véred, vagy jómódja leszáll, támogasd akár ide nia akkor még tudományosan csak a külföldi
gen, akár bennszülött az, hogy éljen melletted. tudósok által átvizsgált flóráját. Főbb önállóan
Ne szedj tőle kamatot vagy uzsorát, félj a te megjelent müvei: Reliquiae Kilaibelianae (1862Istenedtől. Én vagyok az Örökkév aló, a te Istened, 63); J. Heuffelii fragmenta monographia Cariki kihoztalak Egyiptom országából. Pénzedet ne cum Hungáriáé (1863); Geschichte der Botanik
add neki kamatra, ételedet pedig ne add neki in Ungarn (1863); Versuch einer Geschichte d.
uzsorán» (Mőz. III. 25. 36). A Talmud és xMidrás Ungarischen Botanik'(1865); A magyar tartomá
többi között a következőkben adják e törvények nyok növénytavi viszonyai (1866); Einige Prorészletezését: ccPénzt-pénzért adhatsz kölcsön, bleme d. alig. Botanik (1873); A természetes
de pénzt terményért, vagy terményt terményért növényrendszer áttekintése (1874); PlantaeBu&K.
nem adhatsz.-» ,Népemben', csak annyit jelent, maniae (3 k. 1879-81).
hogy a saját honfitársad előbbrevaló idegennél a
2. K- Dezső (nagyecséri), pénzintézeti elnök
kölcsönadásban, a szegény előbbrevaló a gaz igazgató, az egri hitközség elnöke, szül. Egerben
dagnál, a városodbeli más városbelinél. ,Ne visel 1856. Tanulmányai elvégzése után társtulajdo
kedj vele szemben uzsorásként', annyit jelent, nosa lett az apja, K. Lipót borsod- és heves
hogy ne mutatkozzál folyton előtte (mert ez zak megyei földbirtokos által 1870. alapított Kánitz
latás). (Mechilta Mőz. II. 22. 24-hez.) ,Én vagyok Lipót és fiai nagykereskedő cégnek. Megalapította
a te Istened', ezen a helyen arra céloz, hogy 1894. az Agrár Takarékpénztár r.-t.-ot, mely
aki a K. tilalmát magára veszi, magára veszi nek alapítása óta elnök igazgatója. Az intézetet
Isten uralmának jármát is, de aki az egyiket a vidék egyik legnagyobb kereskedelmi hitel
lerázza, lerázza a másikat is. (Mech. u. o.) «Aki intézetévé fejlesztette. 13 kereskedelmi, ipari és
kölesönt ad, nagyobb jótéteményt gyakorol, mint mezőgazdasági vállalatot létesített és ezzel nagy
aki alamizsnát ad, aki azonban üzem megindítá ban hozzájárult Eger város ós Hevesmegye köz
sára ad kölcsönt, az a legnagyobb jótevő» (Sabbat gazdasági életének fellendítéséhez. Résztvesz a
63a). Olyan vélemény is van, mely szerint a kúl 1 megye és város gazdasági, politikai, kulturális
földitől szedhetsz kamatot (tasich) helyett a ós jótékonysági mozgalmaiban. Közéleti érdemei
héber szöveg így fordítandó: a külföldinek ad- elismeréséül a királytól 1910. nagyecséri előnév
hadtsz kölcsönt (Bába mecia 70 b). A talmudi vel magyar nemességet kapott. Kezdeményezé
jogrendszer szerint az is vét a K. tilalma ellen, sére épült Egerben 1913. a hitközség díszes 09
aki másnak üzlethez pénzt kölcsönöz haszon monumentális temploma. A régi templomot kul
részesedés fejében, de a kárból nem veszi ki ré túrházzá alakíttatta és Eger zsidóságának kultu
szét (Bába mecia 70a). Ezt az álcázott kamatot rális és társadalmi központjává tette. A Chevra
kamat-pornak hívják. (A K. magyar-zsidó vonat Kadisának is elnöke.
kozásait 1. Pénzüzlet.)
F. M.
3. K. Félix Fülöp*, etnográfus és műtörténet
író, szül. Pesten 1829., megh. Bécsben 1904.
K a m e a , 1. Amulett.
K a m e r á i i g t a k s a . A türelmi adó (1. o.) ké Történeti, régészeti ós néprajzi tanulmányait
sőbbi, 1785-ből való elnevezése. II. József egyen- osztrák, német ós francia egyetemeken végezte.
jogosító törekvése (1. Egyenjogosttő
törekvés) Nagy tanulmányutakat tett az egész Balkánon,
változtatta meg a zsidókat terhelő adónem meg főképen Szerbiát, Bulgáriát, Montenegrót, Herce
szégyenítő elnevezését.
| govinát és Albániát járta be. Csakis német nyel-
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ven megjelent művei közül a legjelentékenyebbek: gyami tisztét töltötte be. A hitközség első rabbija
Die rö miseken Fundein Serbien(l86í); Serbiens a Székesfehérvárról származott Rosenberg Sá
huzcwthinische Monumente (1862); Beise in Sild muel volt, aki egyúttal mint tanító is működött.
jei bien und Nordbulgarien
(1868); Serbien, Elemi népiskola a hitközséggel egyidejűleg léte
h istorisch- efhnographische Reisestudien aus den sült s kezdettől fogva magyar nyelvű volt benne
Jahren 1859—68. (1868);
Donau-Bulgarien az oktatás. Mint a régi jegyzőkönyvekben olvas
uiid der Balkan (1875—79); Römische
Studien ható, az iskolát 1855. meglátogatta Haas budai
aus Serbien (1892); Katechismus der Ornamen- katol kns püspök és megdicsérte annak magas
tik {1902); Das Königrekh Serbien (1 904). sz. G, nívóját és hazafias szellemét. Jelenleg, az iskola
K a n i t z e r Hillel, rabbi, szül. 1773., megh. köteles gyermekek csekély száma miatt, átmene
Beleden 1860., ahol harminc éven át működött. A tileg szünetel az iskola. Templomot 1825. épített
talmudikus tudományok elismert tekintélye volt. a hitközség a református egyházközség által
K a n i z s a i Dezső, gyógypedagógus, az Izr. ajándékozott telken. Ugyanakkor létesült a
Siketnómák Orsz. Intézete igazgatója, szül. Cif- Chevra Kadisa is. A hitközség a magyar zsidó
ferben (Pozsony vm.) 1907. Előbb tanári minő ság egyetemes gyűlése után a kongresszushoz
ségben működött az intézetben, 1923. az intézet csatlakozott. Tagjai közül főleg néhai szarvasi
helyettes igazgatója lett, 1927 óta pedig igaz Sebes Lipót Ferenc honvédezredes és néhai
gatója. Kiváló gyógypedagógus és szakíró. E Grünfeld Gyula honvéd alezredes töltöttek be
előkelő társadalmi pozíciót. Ipari vállalkozást
lexikon munkatársa.
K a i m (Kaan) Henrik, festő, szül. Óbudán Deutsch Miksa alapított, akinek betonáru gyárá
1818., megh. Pesten 1860. Münchenben tanult, ban 20 munkás dolgozik. Mintagazdaságot a
lHlS.'l-tassán telepedett le, később azonban ismét Hajdú Testvérek létesítettek, akik KisvelencéPestre költözött. 1841-ben egy Rablók lesben c. ben 1000 hold földön gazdálkodnak. A hitközség
életképet állított ki Pesten, hol egyébként mint 4600 pengős évi költségvetéssel dolgozik, mely
arcképfestő volt ismeretes. Az 1913. évi magyar nek túlnyomó részét szociális ós fllantrópikus
biedermeier kiállításon az Ernszt Múzeumban célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi terüle
négy arcképével szerepelt: Férfi és gyermek arc téhez Velence, és Gárdony községek tartoznak.
kép. Női és férfi arckép.
F- B Lélekszáma 160, a családok száma 35, adót 42-en
fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 gazdálkodó,
K á n o n (mértékzsinór, rendszabály). A bibliai 1 tanító, 17 kereskedő, 2 orvos, 5 magántiszt
könyvek szentesített összeállítása eredetük ós viselő, 3 gazdatiszt, 5 magánzó és 3 közadako
tartalmuk figyelembe vételével. A szó görög ere zásból élő. A hitközségnek 35 tagja vett részt a
detű és keresztény egyházatyák hozták forga világháborúban s 8 elesett. A hitközség mai ve
lomba. A K.-i jelleg megadása olyan jelentő zetősége : Klein Lipót rabbi, Grosz Győző elnök,
séggel bir, mint régibb keletű iratokban a ható- Deutsch Miksa alelnök, Dénes József pénztáros,
Káin hitelesítés. A kanonizálás nem egyszerre Klein Mór jegyző, Hirsehler Sándor, Spát Hen
történt, hauem hosszas meggondolások ós viták rik és Nyéki Béla elöljárók.
eredménye az. A Tórára a kanonizálás abban állt,
hogy a szent láda oldalába helyezték (Mózes
I v a p o s i Móric*, osztrák orvostanár, szül.
V. 2(5) és azóta szentséges tekintélyét soha két Kaposváron 1837 okt. 23., megh. Wienben 1902
ségbe nem vonták. Már a prófétai iratok más márc. 6. A bécsi egyetemen tanult s u. o. volt a
ul bánásban részesültek. Mindegyikre nézve fel dermatológia ny. rendes tanára és a klinika
vetették a szentesítés kérdését és Ezékielt nem igazgatója 1866-tól haláláig. Szakmájában, a
ia ukurták befogadni, mivel végső fejezetei oly bőrgyógyászatban a világ egyik legelismertebb
törvenyesoportot tartalmaznak, melyet nem igen tekintélye volt s az általa megteremtett iskola a
tudtuk szóról szóra a Tórával összeegyeztetni. Az világ minden részén követőkre talált. Szobrát a
vjyí'h Szentíratok között az Énekek éneke (1. o.) bécsi egyetem aulájában állították fel. Szakfolyó
világias tartalmánál fogva, Kóhelet könyve (1. o.) iratba irt számos munkája közül legfontosabb :
P-dig a bibliai optimizmussal ellenkező pesszimisz- Handbuch der speciellen Pathologie und The
tikus szelleménél fogva vonta magára a tudósok rapie III. kötete; Die Hautkrankheiten
I—II.
cehézméiiyezését. A kanonizálás története hozza (1870—76); Die Syphihs der ScMeimhaut, der
nugával, hogy a zsidó kiadású Bibliákban a sor- Mund-,Nasenund Rachenhöhle (1866); Die
f'-nd más, mint a keresztény kiadáauakban. A Syphilis der Haid und der
angrenzenden
--r-'szh'nyek Ótestamentoma ugyanis a görög Schleirnhauie{l872-75); Patholoqieund
Therapie
yr.lita.soii alapszik, amabban a sorrend még nem der Hautkrankheiten (5. kiad. 1899); Pathologie
17 í l l i n t a m o ! r
J et később a Talmud megálla- und Therapie der Syphilis (1891); Handatlas
t \7V "
l-í-'U. A kanonizálás még a Kr. u. II. sz.-ban is der Hautkrankheiten
I—III. (1898—900). s. R.
-' • yt. i"zárásáról pontos adatunk nincs.
F. M.
K a p o s v á r , rend. tan. város Somogy vm.
^ ^ ö p o l n á s n y é k , nagyk. Fejér vm. 2311 29,610 lak. A kaposvári hitközség keletkezésére
Ks'j - A l , kon ^ ri 'sszusi) hitközség alapítási ideje az nézve semmiféle adat nem áll rendelkezésre. Csak
,V £ .°~ 2 ( ) - ó v ök közé esik. Az alapítás pontos a hagyományokból és a megkopott sírkövek
-•i.uiiia ismeretlen, azt azonban tudjuk, hogy a alig olvasható felirataiból lehet következtetni
i r . t ' " / ' T " e t F r a n k l Ábrahám, Weiner Lipót, arra, hogy K.-on bebizonyíthatólag, több mint
^--iis.-h Emmánuel, Frank Márton, Grünwald száz évvel ezelőtt kezdődhetett el a hitközségi
iV-n'nü r' K l e i n B e r n á t - Grosz Ádám, Grosz Fülöp, élet. Az alapítók és az első elöljárók nevét nem
Pitona , p ó t é s 0 f f n e r A b r a h á m kereskedők ala- ismerjük, általában pozitív, megbízható adataink
• " « , kik közül az utolsó később K. község köz- csak abból a korból vannak, amikor a hitközségi
29*
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élet túl a kezdeten a normális fejlődés állapotá
ban volt. Ezekből az adatokból állapítható meg,
hogy a ma Berger Samu elnöklete alatt álló
Chevra Kadisa 1834. alakult meg. Az első rab
bik — akiknek neve a hitközség levéltárában
található okmányokban fel van említve — Ehrenteil Adolf (1852—54), Kuttna Salamon
(1854—77) és Rosenberg Sándor (1877—85) vol
tak. 1840. létesült a négy tanerős népiskola,
melynek most 150 növendéke van. 1862-ben a
hitközség templomot építtetett, melynek ki
bővítésére 1906. került a sor. A hitközség 1869
után kongresszusi jelleget nyert. Intézményei
közül fontosabbak: A Talmud Tóra, melynek
három hitoktatója ós körülbelül 40 növendéke
van, a Balázs Ármin vezetése alatt álló, nagy
taglétszámú betegsegélyző egyesület, a nőegy
let, melynek Königsberg Viktor.né az elnöknője
és a szegény gyermekek felruházására alakult
krajcáregylet, mely Hercog Manó elnöklete alatt
áll. A közélet több kiválósága került ki a hit
községi tagok sorából. Ezek: Bajóti Ödön ny.
tanácselnök, Krámer József ny. kúriai bíró, Solt
Adolf volt iparfőfelügyelő, ny. miniszt. tanácsos,
Kovács Soma a város h. polgármestere, néhai
weisenthali Weisz Hermann és néhai Rosenberg Mór őrnagyok. De Kaposvárról származnak
Kónyi Manó (1. o.) somogytúri Kunffy Lajos
festőművész (1. o.) és Sebestyén Károly (1. o.) is,
akik mind kiváló egyéniségei a magyar kultu
rális életnek. A hitközség 65,000 pengős évi
költségvetéssel dolgozik, fllantrópikus és szociá
lis célokra 10,000 pengőt költ. A hitközség
anyakönyvi kerületéhez Orczi, Kaposfüred, Tassér, Homok, Szentjakab Mosdós, Bató, Kaposkeresztúr, Nagyberki. Kisberki, Kereseliget,
Szentbaláp, Sántis, Cserénfa, Gyarmat, Hajmás,
Kiskeresztúr, Töröcske, Simonfa, Zselicszentpál,
Zselickutak, Gálosfa, Bőszénfa, Zselickisfalva,
Szentmárton, Szentbenedek, Kaposmérő, Kaposújlak, Juta, Hetes, Alsóvisnye, Kadarkút, Hencse
és Jákó községek tartoznak. A hitközség lélek
száma kb. 4000, a családok száma 1200, az adó
fizetőké 957. A hitközségnek a világháborúban
rósztvett tagjai közül 65 en haltak hősi halált.
A hitközség mai vezetősége: Hercog Manó kerü
leti főrabbi, Oszmann Albert elnök, Balázs Ár
min és Szabó Lipót gondnokok, Krausz Manó
pénztárnok, Vidor Ferenc ügyész, Fónai Vilmos
ellenőr, Goitein Gábor iskolaszéki elnök, Osz
mann Aurél a kulturszakosztály elnöke, Katz Jó
zsef rabbihelyettes-jegyző. A hitközség fokán tora
Liebermann Ármin.
K a p ó r ó (h.) Korrumpáltan: Kappore. -En
gesztelés ; engesztelő áldozat. A szigorú ritus
szerint élő zsidók jomkippur előtt kakast vagy
tyúkot forgatnak meg a fejük felett, előírt imák
kíséretében. A szertartásban a kakas vagy a tyúk
az engesztelő áldozatot szimbolizálja. Az áldozás
elemei természetesen hiányoznak a szertartásból,
mert a zsidó hitélet a jeruzsálemi Templom pusz
tulása óta az ősi áldozás minden formáját feladta
és helyébe az emberszeretet cselekedeteit tette.
A népszokás ennek megfelelően azontúl, hogy
a feje fölött megforgatott kakast, vagy tyúkot
engesztelő áldozatnak képzeli el és a töredelmes

Kardos

bűnbánat hangulatába ringatja magát, a bibliai
áldozás szabványaiból egyet sem tart meg e szer
tartásnál. Sok rabbinikus tekintély elveti a sz<>
kast, mert értelmetlennek és pogányosnak tartja-*
A köznép azonban ragaszkodik hozzá. Hagy<>
mányossá lett, hogy a férfiak kakast, a nők
tyúkot használnak a K. szertartásához.
p. -^
K a p p e l Izidor, orvos, szül. Nagysejken
1881. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron vévégezte. Felavatása után a Kolozsvári belgyó
gyászaton tanársegéd, majd az egyetemi klini
kák fertőző osztályának vezetője, később a v&.
rosi járványkórház vezető főorvosa ós tb. tiszti
orvos lett. Alelnöke a kolozsvári Anya- és Gyer
mekvédő Szövetségnek. Nagyarányú szakiro
dalmi működést fejtett ki.
BZ. L
K a r á c s o n y Benő, író és ügyvéd, szül. Gyula
fehérváron 1888. 1924-ben adták elő Válás után
c. pályanyertes társadalmi drámáját. Legutóbbi
kétkötetes regénye, Pjotruska meleg elismerés
ben részesült.
g-j, L
H a r c z a g , 1. László*, orvostanár, szül. Szol
nokon 1886 jún. 12. Előbb filozófiát tanult a
berlini, aztán orvostudományt a budapesti egyete
men. Orvosi diplomája elnyerése után Korányi
tanár adjunktusa lett. 1924-ben őt küldték ki
Kanadába az insulin tanulmányozására. 1926 óta
egyetemi magántanár Budapesten, a belső beteg
ségek terápiája c. tárgykörből. Sok értékes tudo
mányos értekezése jelent meg hazai és külföldi
folyóiratokban, a kísérleti tuberkulózisról szóló
kutatásaival a Korányi-díjat nyerte el. Főbb
művei: Methoden der Elektropie (az Abderhaldenféle Handbuchban); The use of the albino rat
in insulin standardisation ; The normál blood
sugár ant the glycogen of the liver and muscles (1925).
aR.
2. K. Vilmos*, író és színigazgató, szül. Kar
cagon 1859 aug. 15., megh. Badenben 1923 okt. 4.
Előbb a debreceni Ellenőr segédszerkesztője
volt, később Hevesi Józseffel (1. o.) együtt szer
kesztette a Magyar Géniusz c. hetilapot. Szá
mos novellát, elbeszélést és színdarabot is írt.
1091-ben a Theater an der Wien igazgatója lett,
majd pedig a Raimund-Theatert is megvette.
Regényei és novellái: Lemondás (1897); Ma és
mindig (188-t); Szerető szivek (1885). Nagyobb
sikereket ért el színdarabjaival, melyek közül a
Lemondást 1892. a Nemzeti Színház és több
e R
külföldi színpad is előadta.
- 3. K. Zoltán, festő, szül. Czelldömölkön 1881.
A Képzőművészeti Főiskolán, azután a mün
cheni akadémián és Parisban tanult. Először
a Műcsarnok 1909-iki kiállításán szerepelt -En
teriőr pasztelljével. A Nemzeti Szalonban 1928.
gyűjteményes kiállítást rendezett (Könyvek és
virágok; Délutánt napsütés; Cséplés). A hábo
rút követő években főleg arképeket festett. F.BK a r d a v a Irohin, rabbi, Kriván működött
a XVII. sz.-ban. írt egy héberbetűs munkát:
Eine wahre Geschichte von der Vertreibunff
der Juden aus Tyrnau c. alatt (Ofen 1661).
A könyv a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárá
ban van.
K a r d o s , 1. Albert, tanár és irodalomtörténetíró, szül. Récekereszturon 1861. A bölcsészdoktori
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és a tanári oklevél megszerzése után 1887—1891. sz. közepe táján látunk ezen a téren újabb fejlő
a szentesi községi gimnázium tanára volt, 1891. dést. Rabbi Nátán ha- Babli leír egy szombati isten
a debreceni állami főreáliskola tanára, 19 12. pe- tiszteletet Bagdadban, amelyen egy exilarehát
djo- igazgatója lett. Jelenleg a debreceni zsidó iktattak be s itt már szerepel egy jól kiképzett,
reálgimnázium igazgatója ós a Csokonai-kör szóphangú gyermek-kórus. A XII. sz.-ban Juda
titkára. Napilapokban ós folyóiratokban sok Alcharizi Tachkemoni c. művében éles, szatirikus
podagógiai, nyelvészeti ós irodalomtörténeti ta hangon ir egy kántorról, aki kórusával túl sok
nulmánya jelent meg. A reformáció ós az ellen éneket adott elő és a főbb imákat csak le
reformáció korának magyar irodalmáról széles darálta. A templomi ének újabb fejlődése a XVII.
körű ismeretekre valló tanulmányokat írt a Mű sz.-ban következett be. Salomo Rossi, a mantuai
veltség Könyvtára magyar irodalomtörténeti fejedelmi udvar karmestere komponált ekkor
kötetébe. Éleselméjű kommentárokkal adta ki több 8—8 hangra írt zsinagógai éneket. Itt a
Csokonai válogatott munkáit, Petőfi költemé zsinagógiai énekkultúra művészi tökélyre emel
nyeit, Gvadányi Peleskei nótárius-&t és a kuruc- kedett, ellentótben Német-, Magyar-, Lengyel- é9
világ költészetének remekeit. A Magyar Tudo Oroszország zsinagógáival, melyekben ezidőtájt
mányos Akadémia a Sámuel-díjjal jutalmazta a kántorok tudatlansága és alacsony művészi
A göcseji nyelvjárás c. alapvető tanulmányát. ízlése nagy károkat okozott. Régi szokás volt,
Önálló könyvei: A XVII. század lyrai költészete hogy a kántornak két énekes (mesorer) segéd
(1883); Szilágyi és Hajmási mondája a magyar kezett. Híresebb kántorok nagyobb számú kórus
költészetben (1885); A magyar szépirodalom tör sal rendelkeztek, amellyel külföldi előadókörténete a legrégibb időktől Kisfaludy
Károlyig utakra is mentek. Az orgona bevezetése a reform(1892); A magyar zsidóság nemzeti
hivatása hitközógek zsinagógáiban, azonkívül több kiváló
(1892). Fia K. Lajos irodalomtörténész, szül. Deb komponista — így Sulzer ós Levandovszkij —
recenben 1891., megh. 1919. a harctéren szerzett munkássága, művészi iráuyba terelte a zsinagó
betegsége következtében. Önálló kötete : Arany gai K. fejlődésót, úgy, hogy ma a kompozícióknak
János Bolond Istókja.
sz. G. gazdag ós változatos anyaga áll a kántorok ós
templomi karmesterek rendelkezésére. A templo
2. K. Géza, orvos és szakíró, Aradon ól; az mokban általában férfikarokat, némely helyen
Állami Gyermekmenhely volt igazgató-főorvosa, — Magyarországon is — vegyes kórusokat al
az Orvosok Lapja és az Erdélyi Fürdőkalauz kalmaznak,
v. A.
szerkesztője. A gyermekvédelmi akció és a cse
csemőhalandóság csökkentése terén nagy sike
K a r i n t h i Ada Noémi, festő és illusztrátor,
reket ért el, tudományos működését szakkörök is szül. Budapesten 1886. Erdei Viktor festő (1. o.)
méltányolták. Több önálló orvosi szakmunkája felesége. A nagybányai szabadiskolában tanult
jelent meg, amelyek a gyermekgyógyászattal és (1906-12). Kiállított a Nemzeti Szalonban (1914,
a csecsemő védelemmel foglalkoznak. Romániai 1916, 1917), továbbá a Műcsarnok 1916/17-iki
és külföldi orvosi szaklapok állandó munkatársa. téli kiállításán, főleg vízfestményeket. Iparmű
A király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével vészeti munkákat ós könyvillusztrációkat is ké
tüntette ki.
D. s. szített.
F. B.
3. K. István, hírlapíró, szül. Szécsényben 1895
K á r m á n , 1. Aladár*, építész, szül. Buda
jál. 25. Korán munkatársa lett a Pesti Naplónak, pesten 1871. Tanulmányait a müncheni műegye
majd a Pesti Hírlapnak ós később a Esti Kurír temen végezte. Budapesten Ullmann Gyula épí
nak. 1918—24 ig a Színházi Világ c. szépirodalmi tészei társult. Számos pályadíjat nyert. Buda
lapnak volt főszerkesztője. Önállóan megjelent pesten sok bérházat és palotát épített. A Keres
kötetei: Fáradt alakok ; Függöny mögött. Szín kedelmi Csarnok Szabadság-tóripalotája, amelyet
házi torténetek.
g. R. K. tervezett, egyike az első ú. n. szeceszciós stí
•1- K.(Izrael) Jakab, szociáldemokrata agitátor, lusban épült palotáknak. Ó építette a M. Folyam
szül. Nagyváradon 1872 szept. 26. A polgári iskola ós Tengerhajózási Rt. palotáját ós sok középüle
F. B.
két osztályának elvégzése után a bádogos mes tet vidéken.
terségre adták. A kilencvenes évek elején csat
2. K. Elemér*, kriminálpszichológus ós peda
lakozott a munkásmozgalomhoz ós néhány évvel gógus, szül. 1875., megh. Budapesten 1927 febr.
később már a szociáldemokrata-párt vezetőem 20. Törvényszéki bíró volt és főképpen kiskorúak
bere volt. 1905-ben a párt nyomdai vállalkozása bűneseteivel foglalkozott. Számos tanulmányt
i k élére került. 1907-ben a munkásmozgalom írt magyar és német folyóiratokba. Főműve:
é n vájó tevékenységét beszüntette.
A gyermekek erkölcsi hibái és erkölcsi beteg
°; K. László, a debreceni zsidó gimnázium ségei.
jaimra, szül. 1898. Novellaíró, esszéista ós mű3. K. Mór, (szöllöslaki). pedagógus, egyetemi
lorditó. Pontosabb műve : Ady Debrecenben. A tanár, szül. Szegeden 1843 deo. 25., megh.
-vvujmt több pályázatán díjat nyert.
1915 okt.-ben. Iskoláit Szegeden ós Pesten vé
K u r é n e k . A második Templom pusztulásával gezte, azután Bécsbe ment, ahol 1862—1865.
^yi.ltíjüleg a levita-kórusok éneke is elhallga filozófiai és filológiai tanulmányokat folytatott
18tentiszt
tó .
eletek ónekrendje ezután Palesz- az egyetemen. 1866-ban megszerezte Budapesten
-•-* es a diaszpóra templomaiban csak lassan a doktori ós magiszteri diplomát. Két év múlva a
* lfi kult ki. A főimákat az előimádkozó egyedül kereskedelmi akadémián ós a középiskolákban
uta elő B előadását a közönség csak itt-ott sza- vallástant tanított. Eötvös báró 1869. Lipcsébe
tüUíi meg egy ámennel vagy rövidebb, ének- küldte a gyakorlati tanárképzés tanulmányozása
^ - u kozbeszólással. Csak a gáóni korban, a X. céljából. Nagy pedagógiai tudása feltűnt Ziller
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Tuisc >nnak; aki bizalmába fogadta, kinevezte a
gyakorló elemi iskola presbitériumának elnökévé
és megbízta az iskola szervezetének és tanulmá
nyi rendjének elkészítésével. Ez a tervezet Vademecumfür die Prakiikanten des Paedagogisihen
Seminars zu Leipzig c. alatt ismeretes. Mikor
két esztendei ottartózkodás után hazatért, a
pedagógia, etika és pszihológia magántanara
lett az egyetemen. A tanárképző intézetben a
filozófia ós pedagógia tanára volt és pedagógiai
vezetője lett a gimnáziumi gyakorlóiskolának,
melynek a szabályzatát ő készítette el a közok
tatási kormány megbízásából. A magyar nevelés
ügy modern fejlődése nagyrészben az ő érdeme.
A tudományos pedagógia elveit a gimnáziumi ok
tatásban ő honosította meg Magyarországon.
Fáradhatatlanul és nagy sikerrel dolgozott a
középiskolai oktatás újjászervezésén. Gimná
ziumi tanterve és a hozzávaló Utasítások, amelye
ket szakemberek közreműködésével szerkesztett.
új alapokra fektették a gimnáziumi oktatást és
új irányt szabtak a magyar művelődésnek. Az
Utasítások német fordítását nagy elismeréssel
fogadta a német sajtó. 1907-ben a közoktatás
ügyi minisztériumban teljesített szolgálatot. Ki
váló érdemeiért 1907. magyar nemességet kapott.
1908-ban Szőllőslaki előnévvel tüntette ki a
király. 1909-ben egyetemi ny. r. tanári címet
kapott Főbb művei: Közoktatásügyi
tanulmá
nyok {2 kötet, Budapest 1906 és 1911); K M.
paedagogiai dolgozatai rendszeres
összeállítás
ban (2 kötet u. o. 1909) akadémiai jutalmat nyert;
Adalékok a gimnáziumi
oktatás
elméletéhez
(Budapest 1898); A közoktatás egysége és a ta
nulmányok szervezete (u. o. 191Í>. Sok gimná
ziumi tankönyvet írt ós az egyetemi oktatás
számára átdolgozta Browning Oszkár könyvét,
A neveléselméletének történetét(Budapest,2.kiad.
1907); Lotze Hermann Logikáját, (u. o. 1884) és
Pszichológiáját (u. o. 1887). Polemikus iratai:
Herbart és Lubrich (1875); Egy tudós koryphaeus ; A tudós koryphaeusnak igazságot szol
gáltat Plagiosippus (1893).
sz. G.

és Hollandiában, hol tájképeket, gettórészleteket
ós figurális képeket festett.
P- g_
2. K. József, író és hírlapíró, szül. Aradon
1886. Gimnáziumi tanulmányai elvégzése utána
hírlapírói pályára lépett és aradi, nagyváradi
valamint budapesti lapok kötelékében dolgozott!
Művei: Magyar miniatűrök
(elbeszélések); .4
nagy fordulat (regény, Arad 1928). Napóleon
házasít c. háromfelvonásos színjátékát Aradon
játszották. Mint német műfordító is jelentős sike
reket ért el. Jelenleg Eerlinben él, ahol több
német lapuak a munkatársa.
gz. 1.
8. K. Sándor, író, hírlapíró és publicista, szül.
Aradon 1894. Az Erdélyi Hirlap belső munka-'
társa. Riportjai, novellái, politikai és kritikai
cikkei aradi, kolozsvári és budapesti lapokban
jelennek meg. Müvei: Az 500-ik emelet (regény);
Eel a magasba (regény). A diktátor és a halál
c. egyfelvonásosát Aradon és Nagyváradon ját
szották. Aradon él.
sz. L
K ú r p l i t l i Lajos, zenelró, szül. Budapesten
1866 ápr. 27. Tanulmányait a magyar főváros
ban végezte. 1894- óta a Neues Wiener Tageblatt
zenekritikusa. Müvei: Siegfried
Wagner al&
Mensch und Künstler; Zu den Briefen Richárd
Waqners an eine Putzmacherin;
Richárd Wag
ner der Schuldenmacher.
K. K.
K a r p e l e s z Ábrahám Cevi, rabbi, szül. Eibnitzbenl830.,megh. 1895. Görbepincehelyen, ahol
1863 tói kezdve mint rabbi működött. Halachikus
responsumait utóda és veje, Katz Salamon rabbi
rendezte sajtó alá óhel Av-róhom címen (Mun
kács 1899).
s, R.
K a r v a l y , 1. József, festő, szül. Ungváron
1864. Budapesten és Münchenben tanult. A Mű
csarnok 1895-iki téli tárlatán állított ki először
egy életképet, később főleg arcképekkel szerepelt.
2. K Mór, festő, szül. Ungváron 1860., megh.
Meránban 1899. Tanulmányait Budapesten, Bécs
ben, Münchenben és Parisban végezte. Parisban
1888., Budapesten 1892. állított ki először. Igen
sok arcképet és különösen anekdótaszerű életké
pet festett. Főleg a katonaéletből vett képei ter
jedtek el reprodukciókban.
F- BM a s e r n (j.), kóserozni ; a főzésre szánt hús
megáztatása, megsózása és leöblítóse a rituális
előírások szerint. Peszachra az edényt is kóserozzák (kifőzik, eleven parázson kiégetik), ha addig
használatban volt. (1. Étkezési
törvények.)
K a s r n s z , szóval jelzik a vallási felügye
letet igénylő élelmiszereknek a vallásközseg,
illetőleg a rabbiság által való felügyeletét és el
lenőrzését. A K., illetőleg annak felügyelete a
húsáruk árusítására, sőt esetleg a tejtermékekre
is kiterjed. Hogy a fogyasztás megfeleljen a ri
tuális előírásnak, annak előfeltételeit a metsző
alkalmazásával és a felügyelet rendszeresítésé
vel biztosítják; ezt a valláserkölcsi kötelességet
egy hitközség sem hanyagolhatja el. A további
követelmények végrehajtása, a lesütós, kisózás,
húsos ós tejes össze nem keverése már a magán
F D
háztartásra tartozik.
- K a s s a (Kosice Cs.-Szl.), Abaúj-Torna vm.
52,898 lak. A (kongresszusi) hitközség alakulásá
nak ideje bizonytalan. K.-n 1840-ig nem lakott
zeidó, legfeljebb átutazóban szállhatott m e g a v á -

4. K. Tódor, egyetemi tanár, fizikus, K. Mór
(1. o.) fia, szül. Budapesten 1881 máj. 11. A buda
pesti műegyetemet végezte és u. o. volt asszistens,
1906-tól kezdve pedig Göttingenben képezte to
vább magát és 1910. ott lett egyetemi magán
tanár, 1912. az aacheni műegyetemen nyilv. ren
des tanár s egyszersmind az aerodinamikai inté
zet igazgatója lett. 1925-ben a göttingeni tudo
mányos társaság tagjává választotta. Különösen
a hydrodynamika és a repülés elméletére vonat
kozó nagyszámú tanulmánya jelentékeny. Ál
landó munkatársa a Physikalische Zeitschrift, a
Göttinger Nachrichten, a Zeitschr. f. angewandte
Mathematik u. Mechanik c. folyóiratoknak, szer
kesztője az Abhandlungen aus dem aerodynamischen Institut an der technischen Hochschule
Aachen c. sorozatnak.
s. R.
K á r o l y , 1. Ernő, festő, szül. Siklóson 1892.KÖzépiskolái elvégzése után négy évig a Mintarajz
iskolán tanult. Először a Nemzeti Szalonban, az
Ifjú Művészek Egyesületének kiállításán állított
ki képeket, aztán a Műcsarnokban figurális képe
ket. Később megfordult Albániában, Boszniában I
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sarok idején. E vásárlátogató zsidók javarésze
Rozgonyban lakott és a későbbi K.-i zsidó letele
pültek javarésze is a rozgonyiak közül került ki.
K.-t, mint a többi városokat az 1840: XXIX. t.-c.
(1. Jogkiterjesztés) nyitotta meg a zsidók előtt
és könnyen elképzelhető az ellenszenv, amelylyel a K.-i polgárság a zsidókat fogadta, ha el
gondoljuk, hogy a város 1765. még büntetést sza
bott arra, aki zsidótól vásárolt. Mikor a zsidók
száma K.-n felszaporodott, megkezdődött a rend
szeres hitközségi élőt, amely elvezetett a mai
szépen fejlett kongresszusi hitközség kiépített
keretéig. A hitközség a vallás ápolásán kívül
jelentős kulturális ós szociális tevékenységet fejt
ki. A hitélet irányítása Enten Manó főrabbinál-;,
a kiváló hitszónoknak avatott kezében van. Mű
ködése óta igen sok intézmény létesült a hitköz
eégben. A K.-i orthodox hitközség 1871. alakult
meg. Alapítói a Se hárman, Löwy, Klein, Friedman és Goldstein családok voltak, melyek a
kongresszusi hitközségben uralkodó törekvé
sekkel nem értettek egyet. A hitközség első
rabbija Jungreiss Mór volt, aki 1906. bekövet
kezett haláláig működött. Nagyhírű tudós rabbi
volt, aki több homiletikaiés halachikus munkát
Irt. A hitközség 1881. építette első templomát,
1901. ennek helyén épült a második templom.
A hitközség nagyarányú fejlődése miatt ez a
templom szűknek bizonyult, úgy, hogy 1925 —
27-es években Scharman Simon elnök kezdemé
nyezésére új templomot épített a hitközség. Ugyan
ekkor — mintegy 3 millió c. K. költséggel —
épült fel a hitközség székháza, elemi iskolája és
Talmud Tórája. E díszes és stílusos épületeket,
valamint a templomot is Oelschláger és Bosko
mérnökök tervezték. A hitközség intézményei:
az 1880. alakult Chevra Kadisa, az 1886. létesí
tett Sasz Chevra, továbbá a Linasz Hacedek,
Oomilasz Cheszed, Poel Cedek, Chevra Szefardim és Bikur Cholim egyletek. A hitközség
kb. 8 millió c. K. évi költségvetéssel dolgozik,
melynek egy részét szociális és fllantrópikus
célokra fordítja. A hitközség lélekszáma 5000, a
családok száma kb. 1000. Foglalkozás szerint a
hitközség tagjainak 60 százaléka kereskedő, 10
százaléka magántisztviselő, a többi orvos, ügy
véd, tanító, vállalkozó és munkás. A hitközség
mai vezetősége: Brach Salamon főrabbi, Engel
"ámuel rabbi a Bész Din elnöke, Pach Hensch és
Jungreiss Sámuel rabbik a Bész Din tagjai,
Scharman Simon örökös díszelnök, Bayern Béni
emök, Schweid Hermán előljáró, Hartstein Ábr
fan ám ellenőr, Hochhauser M. Salamon pénztár
nok és Wiesenberg Lajos titkár.
Kassovttac Max*, orvostanár, szül. Pozsonynan 1842 aug. 14., megh. Bécsben. A bécsi egye
t m e n tanult és Politzer tanár (1. o.) asszisztense,
majd a gyermekkórház igazgatója és 1891 óta
a ? X e r m e k ? y o & y á 8 Z a t nyüv. rendes tanára volt
abecsi,egyetemen. Számos műve közül fontosabnor'"
Vererbung der Syphüis (1 876); Die
d*lL^e
össiA'eation und die
Erkrankungen
o hnochensystems bei Rachitis und heréd.
j&PMis (3 köt. 1881-85); Die Symptome der
pjj™ l 'w auf anatomischer Grundlage (1886);
oriesungen über Kinderkrankheiten
(1892);

—
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Allgemeine Biologie (1899). Szerkesztette a Beitráge zur Kinderheilkunde c. folyóiratot.
6. E.
K a s z a b Aladár, gyáros, udv. tanácsos, a
Pesti lzr. Hitközség elnöke, szül. Szűcsiben (He
ves vm.) 1868. A gyöngyösi Ferencrendiek gim
náziumának elvégzése után külföldre ment. Hót
évi külföldi tanulmányút ntán hazatért Magyar
országra, ahol 1894. megalapította Budapes
ten a Kaszab-féle csavargyárat, amely külföldi
relációkban is tekintélyes tényezője lett a magyar
gazdasági és ipari életnek. 1924-ben Újvidéken
is létesített egy hasonlóan nagyméretű csavar
gyárat. Közgazdasági, kereskedelmi tevékeny
sége mellett a társadalmi, jótékonysági, humani
tárius akciók sorából is bőven kivette a részét
és mindenütt elől lehetett látni, ahol akár zsidó
ügyekről, akár általános emberi jótékonykodás
gyakorlásáról volt szó. A király 1911. udvari ta
nácsossá nevezte ki. K. a Kereskedelmi és Ipar
kamara egyik legrégibb beltagja, tőzsdetanácsos,
az Országos Iparegylet alelnöke, a Kereskedelmi
Csarnok alelnöke, a Tisztességtelen Verseny zsű
rijének elnöke, a Kivándorlási Tanácsnak egyet
len olyan tagja, aki nem aktív politikus, az Or
szágos Magyar Tudakozó Egylet elnöke, a Vám
politikai Központ elnökségének tagja; közérdekű
működésének leggazdagabb területe a Pesti lzr.
Hitközség. Kulturális és emberbaráti mozgalmak
ban egész sereg intézmény létesítésével és támo
gatásával szerzett itt nagy érdemeket. A Kaszab
Aladár és Józsa poliklinika alapítása emberszere
tetének és jótékonyságának legszebb tanúsága.
A Pesti Izraelita Hitközség hálája és elismerése
nyilatkozott meg K. iránt, amikor 1928. egyhan
gúlag a hitközség elnökóvó választotta.
K a t o n a , 1. Béla*, közgazdasági író, szül.
1872. Tanulmányai végeztével előbb a Pesti Hirlap, majd 1914 óta Az Újság közgazdasági szer
kesztője. Ugyanazon időtől kezdve évenként köz
gazdasági almanachot szerkeszt Magyarország
Közgazdasága címmel. Müvei: Az Alföld gaz
dasági jövője ; A népesedés gazdasági és poli
tikaijelentősége ; A népmüvelés új rendszere ;
A rokkantkérdés.
s. R.
2. K. Nándor, festő, szül. Szepes-Ofalun 1864.
A Kárpátok költői lelkű, mély hangulatú tájfes
tője és egyike a legjelentékenyebb magyar táj
képfestőknek. Művészi hajlama már gyermek
korában jelentkezett. Első oktatója Mednyánszky
báró festő volt. 1883-ban már kiállított a Mű
csarnokban (Tűznél ülő férfi,). Ekkor kezdődik
nehéz küzdelemmel teljes művészpályája. A min
tarajziskolában 5 évig, Parisban 4 évig (1890—94)
tanult ós főleg figurális és arckóptanulmányokkal foglalkozott, csak elvétve táj festéssel. Haza
kerülve, Késmárkon számtalan tátrai tájképet
festett. 1898— 99-ben Pesten a Nemzeti Szalon
ban 12 képből álló tájkép-gyüj töményével vonta
magára a figyelmet, mire állami ösztöndíjjal be
járta Angliát és Németalföldet. A Műcsarnok
1900—1-iki téli kiállításán Őszi eső c. képé
vel megkapta a Műbarátok 3000 koronás díját és
ugyanazon évben Parisban mention honorablet
nyert. Művészete teljes elismerését érte el 1901.
a Műbarátok Köre által rendezett kiállításon
140 képből álló gyűjteményével. 1905-ben meg-
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nyerte az Andrássy Dénes-féle ösztöndíjat, 1908.
Londonban ezüstérmet, 1911. Fenyőerdő c. kó
pévei pedig itthon az állami kis aranyérmet. Pá
lyája kezdetén az- emberi és állati alak, mozgás
tanulmányok érdekelték. Ekkori képei közül csak
kevés került kiállításra. Később csaknem kizáró
lag a táj, főleg a Magas Tátra hegyvidékének
ábrázolására tért át (Téli est a Szepességben
1901; Téli reggel a Magas Tátrában 1902 ; Ta
vasz a Magas Tátrában 1905; Déli napsütés
Lengyelországban 1903). Olykor a természet-rész
letező ábrázolást tűzte ki célul (Lomnici csúcs,
Tarpataki vízesés). Számos képe van a Szépmüv.
Múz.-ban és a főváros tulajdonában.
F. B.
K a t s c l i e r , 1. Bertha, írónő, szül. Trencsénben 1860 jún. 12., megh. Budapesten 1903 szept.
17. (írói álnevei: Ludwig Ungar, Alb. Kellner,
Ludwig Kölle, Ludmilla Kölle). K. 2. neje. Igen
termékeny német író, aki emellett a béke s
különösen a magyar békeegyesület megterem
tése érdekében sokat fáradozott. Ismertebb mü
vei : Fremdarlige GeschicMen; Die Kunst ein
Mensch zu sein ; Hennann Vámbér ys Lében
u. Abénteuer (1892); Soldatenkinder
(1897);
Ifjúsági írásai népszerűek voltak.
s. R.
2. K. Leopold, író, szül. Csákován 1853 aaug. 30.
Német nyelvű írásaiban pacifista és kozmopolita
szellemet visszatükröztető igen termékeny író.
Számos fordításán kívül főbb önálló művei:
Charakterbüder aus dem XIX.
Jahrhundert
(1884); Frieden ! Frieden ! (1889); Praktische
Gedanken eines Schwármers (1890); Wie es
in der Welt zugeht (1905).
s. R.
K a t z Márton, rabbi, szül. Bogyoszlón 1871
márc. 20. 1890—1904 ig volt a budapesti Rabbi
képző növendéke. 1903-ban avatták bölcsészdok
torrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. 1907 óta
a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Mun
kája: Commentarius Maimonidae in misnam
ad tract. Sabbat cap. VIII—XII.
(Budapest
1903.)
F. D.
K a t z b u r g , 1. Dávid Gevi, rabbi, szül. Bör
zsönyben (Hontvm.) 1856. Eleinte kereskedelem
inél foglalkozott, majd több helyen volt rabbi
helyettes. 1892-ben Vácra költözött. Itt adta ki a
Tél Talpijósz c. halachikus folyóiratot, mely mai
napig megjelenik. Önálló munkái: Gér Gedek ;
Mevaszer Gedek; Igeresz Gedek ólomim (ma
gyarul, jiddisül és héberül).
2. K- Jiszrael
Chaim, ha-Kohén, bályoki
rabbi, szül. 1834., megh. 1908. Müve: Kiszvé
Mahariach.
K a t z e n e l b o g e n (Eisenstadt) Meir, rabbi.
Tanulmányait Metzben végezte. Kismartonban
(Bisenstadt) telepedett le, azonban az 1670. történt
kiűzetés kizavarta onnan. így került Stomfára
rabbinak, 1695. még itt működött. Munkái: Nér
lamóőr(í67b); Misté
jájin(humoroskommentár
Eszter könyvéhez, 1697 Pürth). A kabbalát is jele
sen művelte, Gűgulim c. kabbalisztikus könyve
(Frankfurt 1684) a lélekvándorlással foglalkozik
Összegyűjtött költeményei Zemer c. alatt 1703.
jelentek meg Prágában. Kinő c. költeménye
(Prága 1705) a kiűzetésről szól.
B.R.
K a u f m a n , 1. Antal, amerikai lapszerkesztői
szül. Csengeren 1882. Tanulmányait a berlini

:
——^ÜíH**»
egyetemen végezte. 1905. Amerikába ment. Me*.
alapította és szerkesztette a detroiti Jewish
Chroniclet, később a New-Jersey Jewish Chroniclet. A Joint Distribution Committee magyarországi tagja.
B R*
2. K. Dávid, teológus, szül. a morvaorszáirf
Kojeteinban 1852 jún. 7., megh. Karlsbadban
1899 jul. 6. Középiskolai tanulmányainak elvég
zése után a breslaui Jüdisch- Theologisches Séminarban teológiát tanult és ott szerezte meg papi
oklevelét 1877. A tudományos körök már ekkor
ismerték rendkívüli képességeit és híre Magyar
országba is eljutott. A budapesti rabbiképző a val
lásbölcselet és zsidó-történet tanszékére rendes
tanárnak hívta meg és a fiatal tudós Budapestre
költözött, ahol nagyon értékes tudományos mun
kásságot fejtett ki. A középkor zsidó történetéből
merített monográfiáit és vallásbölcseleti munkáit
maradéktalan elismeréssel fogadták. A zsidó tudo
mányok terjesztésében fáradhatlan volt és egy
időben a Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums társszerkesztője is volt.
Emellett ritka könyveket ós kéziratokat is gyűj
tött páratlan hozzáértéssel. Ez a világhíres gyűj
teménye halála után a M. Tud. Akadémiához ke
rült, amelynek megbízásából Weisz Miksa állí
totta össze a katalógusát. K. kiváló szónok volt
ós nemcsak nálunk, de külföldön is a modern
hitszónoklás mesterének tartották. Különböző
folyóiratokba számos kisebb tanulmányt írt, ter
jedelmesebb müvei könyvalakban jelentek meg.
Legfontosabb műveit három testes kötetben Gesammelte Schriften c. alatt halála után adták
ki (Frankfurt 1910) és ugyanekker tisztelőt és
tanítványai emékkönyvet is szerkesztettek és
adtak ki a tiszteletére. Ebben írta meg Rosenthal
K. életrajzát, Braun I. pedig iratainak jegyzé
két. Főbb művei: Die Theologie des Bachja
ibn Pakuda (Wien 1874); Geschichte der Attributeidehre i. d. jiidischen Religionsphilosophie d.
Mittelalters (Gotha 1877); Al-Batlajusi
nyomai
a zsidő vallásbölcsészéiben és lelkéyes köreinek
héber fordítása (Budapest 1880); Az érzékek.
Adalékok a középkor physiologiája és pszicho
lógiájának történetéhez (u. o. 1884); Zur Ges
chichte jiidischer Faműien: I. Sámson Wertheimer (Wien 1888); II. R. Jair. Chajjim Bacharach (Trier1894); A zsidók kiűzése Bécsből és
Alsó-Ausztriából
(Budapest 1889); Okmányok
Wertheimer Sámson élettörténetéhez (u. o. 1891);
Mélanges d'archeologie juive et chretienne (Paris
1888);'Jakoo Maulino.un page de larenaissance
(u. o. 1894); Die letzte Erstürmung
Ofens UM
ihre Vorgesdiichte (Trier 1895). Magyar nyelvű
F D
munkái németül is megjelentek.
- 3. K. Izidor, festő, szül. Aradon 1853. megh.
Bécsben 1921. Atyja egy Aradon állomásozó hon
védkapitány volt, ki flát kereskedőnek szánta.
Az elemi iskola elvégzése után különféle keres
kedésekben inaskodott, végül bankhivatalnok
lett, miközben önszorgalomból rajzolni kezdett.
Már 26 éves volt, mikor klasszikus minták Qtán
rajzolt Mózes-feje ráiráuyítottaÁczól Péter aradi
főispán figyelmét. Ez jutatta a budapesti Minta
rajziskolába. Később a bécsi akadémián tanultEleinte történeti kompozíciókat (Cicero halála)*
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később bécsi életképeket festett, amelyekkel si meg részére. A küldött spanyol forrásgyűjtemé
kert aratott. Majd tulajdonképeni tárgyához: a nyeknek oly teljes készlete volt magánkönyv
zsidó nópélethez fordult. Sok éven keresztül, kü tárában felhalmozva, hogy halála után ezt a
lönösen a nyári hónapokban beutazta Kelet- cincinatii gazdag rabbiszeminárium azonnal
Galícia, Orosz-Lengyelország, Morvaország, a megvette és Amerikába vitette. K.-et 1870. vá
magyar felvidék szegény zsidók lakta apró he lasztották meg német hitszónoknak és rabbinak
lyeit, hogy képeihez motívumokat keressen. Az a dohány-utcai templomban, Meislnak (1. o.) a
anekdota-festőből az idők folyamán így lett mély nagy rhétornak utódakópen. Mint hitszónok is
jellemfestő, aki sokszor Holbeinre emlékeztető K. a legkitűnőbbek közé tartozott és nagy tudo
részletszeretettel festette a zsidó típusokat és mányos elfoglaltsága mellett is kéthetenként
enteriőröket. A bécsi Künstlerhausnak 1888 óta prédikált. Prédikációi nem annyira a homiletika
állandó kiállítója volt. 1891-ben arany érmet hagyományait, mint inkább a német rabbik mód
nyert. Időnkéut a budapesti Műcsarnokban is ki szerét követte. Szónoklatai mind ékes nyelvezeállított. Ismertebb képei: Látogatás szombaton ; tüek és a bennük rejlő etikai tanításokkal tűn
Talmud-vizsga ; Látogatás a rabbinál (a bécsi tek ki. Papi funkcióitól eltekintve 35 évi pesti
Kunsthistorisches Museum tulajdona); Rabbik tartózkodását a legteljesebb visszavonultságban,
kapuja (Szépműv. Máz. Budapest). Az 1911. évi könyvei között töltötte. Még utolsó életévében is
drezdai higiéné-kiállítás történelmi csoportjában rendkívül sokat dolgozott, amiről a Jewish Enó állította össze a Sabbat-szoba berendezését. cyclopediába írott számos kitűnő és kimerítő ta
Válogatott 16 munkáját mappában adta ki Her- nulmánya tanúskodik. A spanyol-portugál-latin
mann Menkes (Wien, Manz 1925). Fia Philipp amerikai történelmi és szefárd genealógiai cik
szintén festő, ki gyűjteményes kiállításon mutat kek valamennyiét itt K. írta meg. K. tagja volt
kozott be 1921. Bécsben.
F. B. a madridi Akadémia Reál de la Historia-nak,
amely egyik legelőkelőbb tudományos akadémia,
4. K. Oszkár*, építész, szül. Újszentannán továbbá a newyorki American Jewish Historicaí
1873. Tanulmányait Karlsruhében végezte. Egyike Society és más társulatoknak. Budapesten azon
a legjelentékenyebb modern színházépítőknek ban semmiféle társulatba nem tartozott ós sem
Berlinben, ahol állandóan él. A színházópitészet a Rabbiszemináriumnál, sem az IMIT-nól nem
torén valóságos újító. Magában Berlinben eddig szerepelt. K. veje volt a hírneves német rabbi
hat színházat és egy mozgó-színházat épített. nak, Ludwig Phillipsonnak. K. irodalmi mun
Első színházépülete a berlini Hebbeltheater, ma kássága részben az emancipáció korabeli né
Theater in der Königrátzer Strasse (1907) volt. met zsidóság, részben a középkori, majd ki
Ezután építette a Stadttheatert és a múzeumot űzött szefárd- zsidóság történetére ós a spanyolBremerhavenben (1909). További alkotásai: a portugálnyelvü irodalomra vonatkozik. A spanyol
berlini Oper am PJatz der Republik, a Theater zsidókat tárgyaló művei: Ein Feiertag in Mad
am Kurfürstendamm (Holzerrel 1924.; mindkettő rid. Zur Geschichte d.
spanisch-portugiesiátépítés), a Reinhardt-fóle Die Komödie, a Renais- schen Juden (1859); Sephardim.
Éomanische
Hance-Theater, végül a königsbergi Neues Schau- Poesien der Juden in Spanien. Ein Beitrag zur
spielhaus. A berlini nagy opera tervével az első Literatur und Geschichte der spanisch-portudijat nyerte. Igen értékes, de kivitelre nem került giesischen Juden (1859, héber fordításban is);
színháztervet készített (a Balaton mellé) gróf Geschichte der Juden in Navarra, den BaskenBánffy Miklós megbízásából is 1918. A színházak lándern undauf den Balearen{186l);
Geschichte
kal párhuzamosan számos villát épített a Berlin der Juden in Portugál (1867); Die letzten Stamellett fekvő Grunewaldban. (V. ö. Oscar Bil: tuten d. israelitischen Gemeinden von Castilien
UerArchitektOskarKaufmann,Berlin 1928) F.B. (1864); Menasseh ben Izrael. Sein Lében und
K a v ó n ó (kavaná, h-J. Áhítat. A jiddis nyelv- Wirken.
Zugleich
ein Beitrag
zur Ge
haszuálatban kevóne nak mondják, 1. Áhitat.
schichte der Juden in England (1861, angolra is
K H y s e r i i n g , 1. Megér, rabbi, hírneves tör lefordítva); Befranos eproverbios de los Judios
ténettudós, szül. Hannoverben 1829 jún. 17-én, Espanola (1889); Bibliotheca
Espanola-Portume
gh. 1905 ápr. 21. Gimnáziumi tanulmányai gueza-Judaica. Dictionnaire
Bibliographique
val kapcsolatban ós ezután látogatta a jesivá- (1890); Christoph Columbus und der Anteil der
kat Halberstadtban, Würzburgban, Nikolsburg- Juden an den spanischen und
portugiesischen
ban ós Prágában, majd teológiai tanulmányai Entdeckungen (1894, németül, angolul és héberül,
befejeztével Berlinbe ment, ahol az egyetemen több kiad.); Die Juden von Toledo (1901); Isaac
bánkének és Joffénak volt a tanítványa. 1861-ben Abrab. Sein Lében und seine Dichtungen (1902,
a svájci Aargau kanton főrabbija lett 1870-ig. Ez héberül is). A német zsidók történetére vonatkozó
alatt papi hivatása mellett a vallások egyenjogú és egyéb művei: Moses Mendelssohns philososítása körül is élénk tevékenységet fejtett ki, phische und religiöse Grundsátze mit Hinblick
emellett a spanyol-zsidó történelemre vonatkozó auf Lessing (1856); Moses Mendelssohn.
Sein
Kutatásait főképp az itt töltött évek alatt dolgozta Lében und seine Werke (1862, 2. bővített ki
fel oly módon, hogy inkább a kiadott, de fel nem adása 1888); Moses Mendelssohn.
Ungedrucktes
dolgozott levéltári anyagot értékesítette. Ó maga und ünbekanntes von ihm und über ihm (1883);
mindössze kétszer járt Sanyolországban, de a Der Dichter Efraim Kuh. Ein Beitr. z. Gesch.
párisi Bibliothéque Nationaleban sűrűn megfor- 'd. deutschen Literatur (1864); Zum Siegesfeste.
u
't, a levéltári anyagot pedig svájci rabbi ko- Dankpredigt u. Danklieder v. M. Mendelssohn
raoan a berni egyetem könyvtára, pesti rabbi (1866); Die rituálé Schlachtfrage
oder ist
b a idején pedig a Nemzeti Múzeum hozatta
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Schachten Thierqualerei? (1867,Aargau); Bibliothek jüdischer Kanzelredner. Eine chronologische Sammlungv. Predigten, Biographien und
Giarakteristiken
d. vorzüglichsten
jüdischen
Prediqer. Nebst einem homiletischen und literarischenBeiblatte (2 köt.
1870—12);DieJadeninsel und der Schiffbruch bei Goblenz (1871); Die
jüdischen Frauen in der Geschichte,
Lüeratur
und Kunst (1879, magyarul: Zsidó nök a tör
ténelem, irodalom és művészet terén 2 köt, 1883);
Das Moralgesetz des Judentums in Beziehuvg
aufFamilie, Staat und Gesellschaft (1882); Die
Blutbeschuldigung von Tisza-Eszlár, beleuchtet
(1882, magyarul is); Der Wucher und das Judentum (1882, magyarul is); W. A. Meisel. Ein
Lebens und Zeitbild (1891); Sterbetage aus altér
u. neuer 2éit(1891); Gedenkblatter.
Hervorragende jüdische Persönlichkeiten
des neuzehnten Jahrhunderts, in kurzen
Gharakteristiken (1892); Die jüdische Lüeratur von M.
Mendelssohn bis auf die Gegemvart a WinterWünsche-féle Die jüdische Lüeratur seit Abschluss des Kanon s-bm és külön is (1896); Ludrvig Phillippson. Eine Biographie (1898); Die
Judenals Patrioten (1898). K. munkatársa volt
számos, legelsőrendil német, francia, angol, ame
rikai és héber folyóiratnak s azonkívül átdol
gozta a Heeht-fóle Handbuch d. Israelitischen
Geschichte c. munkát (4. kiad. 1901, rövidítve
magyarul is megjelent).
s. R.
2. K. Jolán, festő, szül. Len gauban (Svájc) 1866.
K. 1. leánya. Előbb Budapesten, azután Parisban
tanult. Arcképeket festett, melyekkel a Műcsar
nokban és Nemzeti Szalonban szerepelt.
K a z u i s z t i k a , a tör vény fejtegetésnek oly
módja, amelynek során az életben elő nem forduló
kérdéseket vetnek fel, hogy egy jogi tételt arra
is alkalmazzanak. Ilyen K. jellemzi a Talmudot
is. A Talmud K.-ja a Biblia iránt való határtalan
kegyeletben gyökerezik. Azírásmagyarázók, akik
az állami és társadalmi élet legnemesebb formáit
a Bibliából bontották ki, de azokból az állam
összeomlása következtében kiestek, abban keres
tek vigasztalást, hogy a Bibliában éljék ki magu
kat és veszteségükért a szellemi életben találja
nak kárpótlást. A betűkben ós szavakban való
nagy gyönyörűség, a nyilvánvaló szépségek és
az elrejtett célzatok szenvedélyes feltárása terem
tette meg a K.-t, mert már nem maradt a nem
zeti életből semmise, csak a Tóra maradóka,
(veló nisor lonu rak sijur hatóró hazósz).
K e c s k e m é t , törvényh. joggal felr. város
Pest Pilis-Solt-Kiskun vm., 68,4241ak. A kon
gresszusi zsidó hitközség a VI. községkerü
lethez tartozik és 501 családban 2000 lelket
számlál 471 adófizetővel. Ezek között 223 keres
kedő, 59 iparos, 35 szabadpályán, 15 ügyvéd,
18 orvos, 23 magántisztviselő, 5 mérnök, 12
gazdálkodó, a többi más foglalkozási ágakban.
Kiválóan hasznos működést fejtenek ki a gyü
mölcs, bor ós baromfi értékesítése körül, a baromfi
exportálást Löwy Gyula (megh. 1914 aug. 14.),
a gyümölcs és bor exportot Kecskeméti Herz
(megh. 1905 okt. 1.) honosították meg ós ezzel új
irányba terelték ós jelentősen meg is javították a
városgazdasági viszonyait. Nem egészen harmad-
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fél évszázad alatt küzdötte fel magát az orszái?
legkulturáltabb hitközségei közé a kecskémért
zsidóság. 1746-ban négy óbudai zsidó család
telepedett le ideiglenesen Kecskeméten feleségés
család nélkül, szigorú szerződés mellett, melynek
feltételeitfolytonfolyvást súlyosbították. A zsidók
mégis kitartottak ós 76 év múlva, 1820. túhr
243-ra szaporodtak, 55 családban. A megma
radt okiratok szerint rabbijuk Braun Gábor
sakterjuk Pollak Kelemen, «harangozójuk» Leit-'
ner Jakab volt. A családfők közül 10 magyar
nevet viselt, ami meggyökerezett régi magyar
ságukra vall. A 243 közül kilencet a hatóság ki
tiltott, a bírót pedig feleskették a többiek ellen
őrzésére. Ez az intézkedés megvetette aztán a
meglehetősen békés és biztos fejlődés alapjait,
amit csak az 1848-iki események zavartak meg
átmenetileg. Schweiger Márton és Salamon 1814
aug.-ban folyamodtak a városi hatósághoz, hogy
az általuk vásárolt házat zsinagógának használ
hassák, amit különféle kikötések mellett enge
délyeztek is. 1851-ben Fényes Elek geográfiai
szótára szerint 613 zsidó lakosa volt K.-nek.
Ebben az időben a zsidók kivétel nélkül idegen
funduson laktak. A házszerzósre vonatkozó kor
látozások engedtek végre a régi szigorúságból
és 1823. Sveiger Márton olajmalomépítésre, 1830.
pedig Milhoffer István sebészorvos a «közegészségi ügy körül tanúsított bokros érdemei te
kintetéből)) házszerzési jogot nyert, míg 1857.
már 55 ház volt a zsidók nevére bejegyezve.
Ekkor a zsidók már szervezett hitközségben éltek,
sőt csaknem 30 évvel előbb, 1828. a Chevrát i&
megalapították. Az első ismert elöljárók: Sveiger
Márton, Sveiger Salamon, Milhoffer István, Braun
Gábor, Pollák Kelemen, Leitner Jakab ebben az
időszakban működtek. 1823-ban rendes templomot
építettek, amelyet 1927. kultúrteremmé alakítot
tak át. A most használt nagy és díszes templom
tervét Zitterbart pesti építész készítette és 1864.
Obermayer Lajos szolnoki építőiparos kezdte
építeni. A templom átvétele 1871. a nagy ünne
peken történt Gallia Fülöp elnöksége idejében.
184-i-ben 4 osztályú, 4 tanerős iskolát alapított
a hitközség, ezt 1877. közös megegyezés alapján
átadta a városnak s azóta csak a hitoktatásról
gondoskodik. 1845 körül megalapították a Tal
mud Tórát, amely most két tanfolyamból áll,
1870. a nőegyletét, 1883. a szegónytanulókat
segélyző egyesületet. 1911 júl. 8. katasztrofális
földrengés pusztított Kecskeméten, amely »
templomot és a hitközség egyéb épületeit alapo
san megrongálta. A renovált templomot 1918
nyarán adták át újra rendeltetésének. A hitköz
ség kebelébe tartozó orthodox imaházi egyesület
1917. kivált és önálló auth. ortb. hitközséggé
alakult. A hitközség mai előnyös pénzügyi hely
zetének alapjait Kecskeméti Lajos tiszti fő
orvos, hitk. elnök, illetve az ő 38 éves rezsimje
vetette meg. Előrelátó gondossággal megvásárol
tak több épületet a piactér közepén álló templom
szomszédságában, ezek helyére kölcsönpénzek
ből értékes bérházakat építettek és jövedel
mükből amortizálták a költségeket. A proletár
diktatúrát követő időben azután Kenéz Zoltán
ügyvéd, akkori és jelenlegihitközségi elnökamóg
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tetemes összegű amortizációs kölcsönhátralékot
teljesen kifizette. A hitközség legfőbb működési
köre mindenkor három irányban nyilvánult meg:
fl hitélet, hitoktatás és jótékonyság irányában.
A hitéletet nagytudású papok és mindenkor külö
nös o-onddal vezetett istentiszteletek szolgálták;
első Rabbijáról, Ascber Enochról keveset tudunk,
de a későbbiek : Fisehmann Simon, Perls Ármin,
Bárány József a magyar rabbik kiválóságai vol
tak. A hitoktatást a középiskolákban mindenkor a
főrabbik végezték, az elemi iskolákban pedig
kitűnő tanítók, közöttük Veigelsberg Leó, (1. o.) a
Pester Loyd későbbi nagyhírű szerkesztője. A
jótékonyság gyakorlását egyfelől a hitközség úgy
nevezett szegény-egylete, másfelől a hitközség
kebelében működő Chevra Kadisa, továbbá a nő
egylet és szegénytanulókat segélyző egylet látja
el lankadatlan szeretettel. Ide tartozik a nagy
arányú segélyezés is, amelyben az 1914. kitört
világháborúba bevonult katonák otthonmaradt
családjai részesültek, úgyszintén a numerus
clausus következtében külföldre kényszerült fő
iskolai hallgatók szervezett segélyezése is. A világ
háborúban -a hitközség 270 tagja vett részt, 27
elesett. A proletárdiktatúra alatt többeket túszok
ként őrizetbe vettek. A diktatúra bukása után
Kecskemét egyideig egyik központja volt az ellen
forradalomnak, melynek nyolc zsidó esett áldoza
tul. 1919 nov. havában vértanúhalált halt Nemes
Gusztáv főreáliskolai tanár, Iritz Rezső ügyvéd,
Fekete Adolf kereskedő, Deutsch Imre bankhiva
talnok, Halmos Lajos ügyvéd, Simon István jog
hallgató, "Wertbeimer Jenő nyomdásztanonc és
Hegedűs Pál tanító. A sok súlyos csapás nem törte
meg a hitközség erejét és híven követi most is
régi nemes tradícióit. 1928/29. évi költségvetése
71,695 P. volt, fllantrópikus és szociális célokra
10,000 P-1 költött. A hitközség élén állnak: Borsodi
József főrabbi, Fodor Sándor ügyvéd, örökös tb.
elnök, Kenéz Zoltán ügyvéd, elnök, Goitein Jónás
ékszerész, tb. alelnök, Fuchs Samu kereskedő,
alelnök, Donáth József ügyvéd, ügyész, Fischer
Izsák, Kohn Elek kereskedők, templomgoudnokok;
továbbá Aszódi Géza ügyvéd, Augner Rezső
ügyvéd, Aszódi Samu kereskedő, Balázs István
orvos, Gichner Rezső kereskedő, Holczer Zsig
mond orvos, Kohn Bernát magánzó, Spitzer Ber
nát birtokos, Szilágyi Mór kereskedő, Tárnok
József műszaki tanácsos, elöljárók és Leichner
Hermann főkántor, Virányi Gyula titkár, Steiner
Juliska pénztáros, főtisztviselők. A Chevra Kadisa
elnöke Aszódi Géza, a Nőegyletéözv. Fodor Jenőnó
«3 a szegónytanulókat segélyző egyesületé Balázs
István.
K e c s k e m é t i , 1. Ármin, rabbi, szül. Kecs
keméten 1874 ápr. 21., 1887—1897-ig volt a
budapesti rabbikópző növendéke. 1896-ban avat*•** bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. pedig
rabbivá. Azóta makói főrabbi. Szaktárgyai: a
•wioó politikai- és irodalomtörténet, mindkettőt
megírta két-két kötetben s így sok érdeme van a
» w ó ismeretek magyarnyelvű népszerűsítése és
gerjesztése körül. Irodalomtörténetét az Imit
R ÍL J"-al J u t a l m a z t a - A Ferene József Országos
Rabbikópző Intézet vezérlóbizottságának tagja.
unkái: A Zsidó a magyar
népköltészetben

Kedusó

és színműirodalomban
(1896); A zsidó a ma
gyar regényirodalomban (1897); A zsidó iro
dalom törtenete (1908—1909); A zsidóság egye
temes története (1927. I—II.). Cikkei a Magyar
Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Magyar
Izraelben, a Múlt ós Jövőben, az Imit évkönyvei
ben jelentek meg.
F. D;
2. K Lajos, orvos és jogakadémiai tanár szül.
Kecskeméten 1830., megh. u. o. 1890. körül. Mint
diák részt vett a szabadságharcban, a fegyver
letétel után Bécsbe szökött, onnan Kecskemétre
ment. Tevékeny részese volt a hitközségi életnek,
1878. a törvényhatóság Kecskemét város tiszti
főorvosának választotta. A jogakadémián előadta
a törvényszéki orvostant és_munkatársa v o l t a
Jogtudományi Közlönynek. Önálló müvei: Kétes
elmeállapotok a törvényszék előtt. A beszámítás
és rendelkezési képesség tana (1875).
T. ZS.
3. K- Lipót, rabbi, szül. Kecskeméten 1865
febr. 27. Budapesten végezte az egyetemet és a
Rabbiképzőt. Oklevelének elnyerése után Nagy
váradon főrabbivá választották. A legjobb ma
gyar hitszónokok közé tartozik és mint prédiká
tort az ország határain kívül is ismerik. Erő
teljes stiliszta. Pályája kezdetén sokat fordított
héber költőkből. Az Imit ifjúsági Bibliája részére
ő fordította a prófétai versekre vonatkozó része
ket. Művei: A pokol a középkori zsidó költé
szetben (Budapest 1888); Zsidó költőkből (1887);
Egy zsidóvallás van-e, több-e? (1913); Vallási
zsidóság és nemzeti zsidóság (1922). Sajtó alatt
van háromkötetes könyve Jeremiás prófétáról.
Az izraelita vallás története c. négykötetes mun
kája még kéziratban van.
Sz. i.
4. R. Vilmos, lapszerkesztő, szül. Kecskeméten
1879 jún. -17. A jogi egyetem elvégzése után
újságíró lett és Kecskeméten Függetlenség címen
napilapot alapított, amelyet több évig szerkesz
tett. A város társadalmi életében vezetőszerepet
játszott mint törvényhatósági bizottsági tag és a
függetlenségi párt titkára. Később ismét a fővá
rosba került s a Kis Újság, majd a Budapest c.
lapoknak lett a szerkesztője. Most az Egyenlőség
szerkesztője. A Pesti Izraelita Hitközség vallás
társadalmi ügyosztályán éveken át értékes tevé
kenységet fejtett ki. 1927-ben megindította a
magyar zsidóság kulturális és gazdasági életével
foglalkozó Zsidó Évkönyvet, melynek már a
második évfolyama is megjelent.
v. A.
K e d o s i m , hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve
19. fejezetének elejétől a 20. fejezet végéig ter
jedő részt foglalja magában. Rövid tartalma:
A szentség törvényei. A hetiszakaszhoz tartozó
prófétai rész Ámosz könyve 9. fejezetének 7.
versétől a könyv végéig terjed. A tórái ós pró
fétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettó univerzális gondolatot fejez ki. A naptári
beosztás folytán néha a megelőző hetiszakaszszal olvassák együtt (Acharó mosz-Kedósim).
KeduiKó (h.). Magyarul: szentség. A sacharisz, minchó ós muszaf főimájába (téfllló) illesz
tett dicsének. Nevét a benne előforduló jezsajási
idézettől kapta, amely háromszoros hangsúlyo
zással vallja Isten szentségét. ecKódóe, kódos, kó
dos Adonáj Cevóósz, meló kol hoórec kevódó».
Szent, szent, szent a seregek Istene, telve van az
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egész föld dicsőségével (Jesája 6,3). A többi vers tője lett. Ténykedéséért életfogytiglani fegyhéa*
Ezékiel 3, 12 és Zsoltárok 10, 115 fordul elö. Ítélték, de mint cserefogoly Oroszországba kertit
A háromszoros szentsógvallást tartalmazza az
K e l e t i , 1. Adolf, pedagógus ós író, írói ÍM.
uvó lecion és a jocer ór ima is. Az előbbit kedusó vén K. Márton, szül. Nagyszalontán 1874. T&.
diszidrónak, az utóbbit kedusó dijócérnak neve nári oklevelet szerzett, majd a fővárosba került
zik. A K.-t mindig állva mondják. A K. más más s egyik polgári iskolának volt igazgatója 1920-íir
a nap és az istentisztelet jelentősége szerint. F.D. Több jeles pedagógiai munkát, ezenkívül ifjf*
1
K e h i l ó (h), község, hitközség. Tágabb ér sági színmüveket is írt. Müvei: Koslor Márton"'
telme megfelel a latin fórumnak és azt a köz Szürke verebek. Számos regényt és pedagógiai
pontot jelöli, ahol a. helyi zsid >ság közügyeit munkát fordított németből. Tanügyi cikkei a
Népszavában jelentek meg.
g_ g_
intézik.
K e l é kódéi* (h.), kegyszer, szent szerel
2. K. Artúr, költő, szül. 1889. Katolikus han
vény ; ékszer a Tóratekeres díszítésére. Rend gulatokkal telitett verseiben sok a festői szépség.
szerint ezüstből vert, bronz, vagy korona csen- Verses kötetei: Angyali üdvözlet; Pax vobisgetyűvel ós ezüst vért ezüst láncon. Hozzájuk cum; A boldogtalan Raymond és a szerencsés
tartozik a jad is, a kéz formájára ötvözött tóra Bertrand lovagok címmel. Fordított Bodenbach,
mutató.
Maeterlinck, Francé müveiből is.
K. A,
K e l e m e n , 1. Adolf, rabbi, szül. Veszprémben
3. K. Ferenc, jogi szakíró, szül. Aradon 1846.
1861., hősi halált halt 1918. Tanult Budapesten és A jogtudomány körébe vágó cikkei a magyar
Berlinben, majd pancsovai rabbinak választották. szaklapokban jelentek meg. Az államszolgálat
Cikkei felekezeti hetilapokban, továbbá az Egyet jogi természete és a rendszeresített
államértés é3 a Pester Lloyd hasábjain jelentek meg. szolgálati pragmatika elvei különös tekintettel
Több beszéde és egy Hagadája nyomtatásban is hazánk viszonyaira és a nevezetesebb európai
megjelent.
államok e tárgyra vonatkozó
intézkedéseire
2. K. Béla, esztétikus és szótáríró, szül. Buda (1883) c. munkájával a Magyar Tud. Akadé
T. Zt.
pesten 1865. Egyetemi t a n u l m á n y a i n a k elvég mia 100 arany pályadíját nyerte el.
zése után két éven á t a Pesti Napló m u n k a t á r s a
K é l e v (]%.). Kutya. Átvitt értelemben hasz
volt. 1890-ben a székesfehérvári főreáliskola nálatos szó a jiddisben a rossz ember, a zsugori
tanára, utóbb az intézet igazgatója lett. Jelenleg és keményszívű megjelölésére.
nyugalomban van. Napilapokban és szakfolyó
K e l l e r Samu, ügyvéd és szakíró, szül. Szilágy
iratokban számos nyelvészeti, irodalmi és iroda somlyón 1875 okt. 16. Munkatársa volt az Ügy
lomtörténeti dolgozata jelent m e g . Szótárai nép védek Lapjának. Megalapította 1911. a Szilágy
szerűek. Egyéb m u n k á i : Jó magyarság ; Idegen vármegyei Kereskedelmi és Iparbankot. A hit
szavak és nevek szótára.
Sz. G. község életében vezető szerepet tölt be és mint
3. E. Samu, politikus, szül. Nagyváradon 1862 elnök 5000 kötetes könyvtárat alapított. — Leánya
okt. 23., megh. Budapesten 1916 aug. 11. A buda K. Ilona, szül. Szilágysomlyón 1910. Versei
pesti egyetemen végezte a jogot ós ügyvéd lett erdélyi magyar lapokban jelennek meg.
Szairnáron, ahol főleg, mint a Pap Béla bűnper
K é l ó l ó (h.). Átok, káromlás. E héber szó a
védőügyvédje tűnt fel. A megyei törvényható jiddisben is meghonosodott.
ságban is vezetőszerepet töltött be. 1905-ben füg
K e m e c s e , nagyk. Szabolcs és Ung közigaz
getlenségi programmal Hieronymi miniszterrel gatásilag egyesitett vm. 3706 lak. A K.-i hitköz
szemben Szatmáron országgyűlési képviselőnek ség körülbelül 100 évvel ezelőtt alakult. Alapi
választották meg s a parlamentben élénk politi tói K.-re beköltözött gazdálkodók voltak. Első rab
kai tevékenységet fejtett ki. Része volt a koalíció bija Grünwald Gerson volt, akiről azonban nem
létrehozásában s valamennyi nemzeti független jegyezték fel, mikor működött. Templomot 1824.
ségi küzdelemben. A függetlenségi párt ketté épített a hitközség saját erejéből. Jesivája is
szakadása után a Justh-frakcióhoz tartozott s van, körülbelül 50 évvel ezelőtt Glück Emmánuel
ezen programm alapján 1910. újból képviselővé rabbi alapította s átlag 25 növendék látogatja.
választották meg.
s. R. A hitközség vallásos szellemének bizonyítéka a
K e l e n , 1. Ida, zongoraművésznő, szül. Buda néhai Klein József és Láng Arnold által tett
pesten 1873., megh. u. o. 1911. Gobbi tanítványa nagyobb alapítvány, melyből Talmud Tórát
volt a Zeneakadémián. Kun Margittal és Hollósy létesítettek. Ennek Láng Arnold a vezetője. A
Kornéliával triót alakított, amely gerince volt Chevra Kadisa, melynek programmján a szegé
akkor a főváros zenei életének. Utolsó éveiben nyek gyógykezeltetése és támogatása szerepel,
tanított. Mint pedagógus is jelentős volt.
K. K. jelenleg Friedman S. elnöklete alatt áll. A kultu
2. K. Imre, rajzoló, szül. Győrött 1895. A rális és főként a gazdasági életben élénk szerepet
nemzetközi béketárgyalások világpolitikusairól játszik a K.-i zsidóság. Pollatschek Sándor a járás
rajzolt karikatúrái terelték rá a külföld figyel köztiszteletben álló tb. főorvosa, Róth Jenő, *
mét. Azóta állandó rajzolója a legnagyobb világ K.-i takarékpénztár vezérigazgatója, Haas Ignác,
lapoknak. Dezső Alajossal együtt több rajz aki 1200 hold földön gazdálkodik, műmalmot ós
albuma jelent meg külföldön.
K—r A. szeszgyárat létesített, Ehrenberg Izsák és Zwibel
3. K. József*, mérnök, szül. Nagybocskón Testvérek kőolajfinomító gyárai, Fisch Salamon
1892. A műegyetemet végezte s mérnöki okleve szeszfőzdéje és betongyára és Láng Arnold beton
let szerzett, majd a budapesti villamosvasutak gyára számos munkást foglalkoztatnak. A hit
szolgálatába állott. A proletárdiktatúra alatt a község 7000 pengős költségvetéssel dolgozik,
szocializáló népbiztosság műszaki ügyeinek veze- 55 család él a hitközségben, az adófizetők száma
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ig A hitközség anyakönyvi területéhez Nyir- négyesnek, majd megalapította az 1910. felosz
bogdány, Kék, Beszterec, Vasmegyer, Senyő, lott Kemény—Schiffer vonósnégyes társaságot.
Nyírtura, Berkesz, Demecser, Gégóny, Nyiribrony, K. kiváló pedagógu8. Külföldön is elismert szak
K. K.
fíyirkórcs, Kótaj, Nyirszékely, Nyirtét, Oros, tekintély.
^yirpazony, Tiszakarád és Romoosaháza községek
5. K. Simon, író és hírlapíró, szül. 1882. Az
tartoznak. Foglalkozás szerint: 5 gazdálkodó, 16 Est szerkesztője. Az a modern magyar lírikus,
kereskedő, 1 orvos, 10 iparos és 20 egyéb. A hit akinek költészete legközelebbi rokonságban áll
községnek 32 tagja vett részt a világháborúban, az impresszionista festészettel. Harsány színei
g közülök 5-en estek el. A hitközség mai veze vel ós buja hedonizmusával azonban csak az
tősége: Leonorovits Géza főrabbi, Frischmann élet fájdalmas sivárságának érzését akarja el
Izrael elnök, Friedmann Ignác gondnok, Feld- altatni magában. Önmarcangoló, keserű harag
mnnn S. pénztárnok, Weinberger Márton elle gal nézi a kétségbeejtő világot, amely «egy
nőr, Klóin Menyhért jegyző, Láng Arnold, Keszler mérges, mély seb» neki. Külső pompája ellenére
Jakab, Scher Adolf és Amzel Adolf elöljárók. zord költészet ez ; legmélyén a Baudelaire-óyel
K e m é n y 1. Ferenc*,pedagógus és pedagógiai rokon. Verskötetei: Lamentációk; Balkon; így
K. A.
Iró, szül. Nagybecskereken 1860. Budapesten és élem világom.
K e m é n y f f i Jenő*, festő, szül. Budapesten
Parisban tanult, majd tanári oklevelet szerzett
és a kőszegi katonai alreáliskolán, a brassói, az 1875., megh. u. o. 1920. Enteriőröket, városrész
egri és 1894 óta a budapesti VI. ker. állami fő- leteket és csendéleteket festett olaj- és pasztellreáliskolán tanított. Amikor nyugalomba vonult, techníkában. 1896-ban rajztanári oklevelat szer
megkapta a főigazgatói címet. Széleskörű iro zett. Azután a müncheni akadémián Hollósy Simon
dalmi munkásságot fejtett ki magyar, német és iskolájában folytatta tanulmányait. 1899-ben
francia pedagógiai folyóiratokban. Néhány évig állított ki először a Műcsarnokban, később a Nem
az Ungarische Pedagogische Revue c. tanügyi zeti Szalonban. 1909-ben megnyerte a Nemzeti
Hzaklap szerkesztője volt. Mint a magyarországi Szalon Ernst Lajos-díját, a Műcsarnok 1911—12.
tx-kopgyesület titkára buzgó propagandát foly téli tárlatán pedig Csendes délelőtt c. pasztelljóF. B.
tatott a világbékemozgalom érdekében. Fonto- vel a Lipótvárosi Kaszinó díját.
Habb művei: Összehasonlító aforizmák a kato
K e n c z l e r Hugó, művészeti író, szül. Buda
nai és polgári nevelés köréből (1888): Beitráge pesten 1884., megh. Kassán 1922. A budapesti
zur Kenntnis des modernen
Volksschulwesens egyetemen Pasteiner tanítványa volt, Berlinben
von Frankreich
(1890); Die
Mittelschulen Völfflint hallgatta. Egyetemi tanulmányainak
l'ngarns: Gymnasien und Realschulen (1896); végeztével a Nemzeti Múzeum régiségtárának,
Világakadémia, németül és franciául is; Gegen- majd a Szépművészeti Múzeum tisztviselője volt.
uart und Zukunft der körperlichen
Erziehung A régi magyar művészet emlékeit tanulmá
(1904); A békemozgalom pedagógiai jelentősége nyozta, ezen és egyéb tárgykörbe tartozó érteke
« a békenap (1907); A nemi probléma, Sexualis zései az Archaeológiai Közleményekben jelen
paeilaqogia (1908).
Sz. G. tek meg.
F. B.
2. K. Lajos, textil vegyész, az óbudai izr. hit
VLeiadie Zsigmond, publicista, szül. Ungvárott
község elnöke, szül. Újpesten 1882 márc. 27. Ta 1857., megh. Budapesten 1913. Már fiatal korá
nulmányai elvégzése után mint vegyészmérnök ban több napilap és folyóirat munkatársa volt.
1911. kékfestő gyárat alapított. A felekezeti élet 1892-ben a Magyar Újság c. félhivatalos lap fele
ben tovékeny részt vesz s 1924 óta az óbudai lős szerkesztője lett, 1899. mint sajtóelőadó be
hitközség elnöke. Anyja, Kohn Péternó nevén lépett a miniszterelnökségi sajtóirodába. Munkái:
Óbudán népkonyhát létesített, mely 120 embert Közgazdaságunk
és kereskedelmünk
1882-ben
tót el naponta ebéddel. Óvodát is alapított és ál és 1883-ban ; Az értékpapírpiac.
sz. G.
talában a hitközség fejlesztése és a vallásos élet
K é n y s z e r . A talmudi jogrendszer különbsé
elmélyítése terén nagy eredményeket ért el. v. A. get tesz azok között a bűnök között, amiket ön
a. A.Nándor, festő, szül. Salgótarjánban 1885. ként és azok között, amiket kényszer alatt követ
™ eg életképeket, csendéleteket és arcképeket, el az ember. A kényszer alatt elkövetett bűnö
nucábban tájképeket fest. Előbb jogot végzett zést enyhébben ítéli meg és ez a felfogás érvé
* L évig a kereskedelmi minisztériumban nyesül azokkal a zsidókkal szemben is, akik kény
^ a U l lnokoskodott. Már jogi tanulmányai köz szer alatt tértek ki a hitükből. Onész rachmono
ben
tré. Isten felmenti azt, aki kényszer alatt van.
tett a Mmtarajziskolában tanult. Tanulmányutat (Bába káma 28a).
r" i ans és Münchenben. Budapesten először a
K é p e s Gyula, orvos és természettudós, szül.
*?<-s«rnok 1906-7-iki tárlatán állított ki (Táj'P. 'hiarckép). Gyűjteményes kiállítása volt a Vári-n (Bereg vrn.) 1847., megh. Budapesten 1924
•m/x-ti Szalonban (1917), melynek alapító tagja. okt. Résztvett abban az expedícióban, amely fel
FnH TM e t i s f e s t (Hoitsy Pál, Sztorónyi József, fedezte a Ferenc József-földet. Ő volt az expedí
U d n
, '^ °9)F.B! ció egyetlen magyar tagja. 1910-ben vezérfőtörzsJiezsö
he
*ev'há'
*'
gedűművósz, tanár, szül. Nyir- orvosi rangot nyert s ő volt az első zsidó, aki a
hen , •? 1 8 7 1 m á r c - 21. Előbb a Nemzeti Zenedé- honvédségnél ilyen magas rangot ért el. 1914.
T. Zs.
--S^ník! Berl 'Dben tanult. Joachim növendéke. nyugdíjba vonult.
K e p p i c h Jakab, orvos, az aradi Chevra*s 1 c ( y? I l a k o n i g 8 D e r g i konzervatórium tanárának
Tisej,. ,'• ' ^ K a t ó j á n a k nevezték ki. 1898. őszén Kadisa elnöke, a hitközség elöljáróságának tagja,
« . / i í e r u l t Budapestre hegedűtanárnak a Zene- zsidó iskolaszeki elnök, volt törvényhatósági bi
•nuahoz. Tagja volt a Hubay-Popper vonós zottsági tag. Megalapította az aradi Zsidó Poli
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klinikát. Az aradi hitközségi életben jelentós
szerepet játszik.
K é p m u t a t á s az ember oly tndatos cselek
vése, melyben sajátmagát hamis színben tünteti
fel, pl. jónak, igazságosnak, vallásosnak, erköl
csösnek tünteti fel magát valaki, aki nem az. A
rabbinikus irodalom kárhoztatja ós veszedelmes
nek bélyegzi a K.-t. «Ismertté kell tenni a hipokritákat, hogy Isten nevének megszentségtelenít esét elkerülhessük.)) (Tosz. Jőma 4. 12; Jőma89a); Eccl. B. 4. 1). Igen szellemes mon
dást Őrzött meg a Talmud (Szóta-trakt. 22b) a
K.-ra vonatkozóan. A haldokló Alexander Jamaeus zsidó király így búcsúzott nejétől és utó
dától Salómó Alexandra királynőtől: «Ne félj
sem a farizeusoktól, sem a szadduceusoktól, ha
nem a kaméleon- szerű emberektől (cevuim: fes
tettek), akik Zimri tettét követik el ós Pinchász
jutalmát igénylik» (Num. 25. 14). Az a vád, hogy
a Jézus-korabeli és később ólt farizeusok képmu
tatók voltak, tévedésen alapszik, mert éppen azok
küzdöttek legkitartóbban a K. ellen. II. Gamaliel
pátriárka így intézkedett: Senki olyan ne jöhessen
a tanintézetbe, akinek belseje nem olyan, mint a
külseje; a tanítványnak olyannak kell lennie,
mint a frigyszekrénynek, kívül és belül egyaránt
aranyozottnak (Jőma 72b, Ber. 28a). «A kép
mutató bosszúságot hoz a világra, imája nem fog
meghallgatásra találni)); «Az igen igen legyen,
a nem nem; nem szabad valamit mondani és más
képpen gondolni» (Bába Meciá 49a). ccKönnyebb
•az egész világon uralkodni, mint két olyan bíróa,
akik a hipokritaság palástjába burkolóznak))
(Dávid királynak adott mondás a Midrás Tehillim 18. 34.-ben és Ábőt di R. Náthán 25). L.
Hízelgés.
s. R.
K é p z ő m ű v é s z e t . A K.-ek szerves, művész
egyéniségekhez fűződő fejlődése Magyarországon,
mintegy jó száz évre, a XIX. BZ. elejére nyúlik
vissza. A zsidószármazású magyar művészeknek
e fejlődésmenetben való részvétele úgyszólván a
kezdetig követhető, mely a művészi élet folyton
növekvő fejlődésével az idők folyamán mind
hatalmasabb arányokat öltött B lexikon több
mint 300 ilyen zsidó származású magyar festő,
szobrász, építész, grafikus és iparművész élet
rajzát tartalmazza. Az egyesekre vonatkozó ada
tokról részletesebben tehát a címszók tájókoztataak. Az összefoglaló áttekintésnek az a célja,
hogy a lexikonban közölt életrajzok tömegéből
kiemelje azokat a művészeket, akik tehetségük
kel és munkásságukkal észrevehetőbben hatot
tak a magyar művészet kifejlődésére. Ez az át
tekintés már a lexikon szempontjai által megsza
bott határok következtében sem adhatja az öszszefüggő fejlődés képét, hiszen egy egésznek része
csupán, az érdeklődésnek mindazonáltal vezér
fonalul szolgálhat. Keretéül a K.-ek szokásos fel
osztását (festészet, szobrászat, építészet) vettük.
I. Festészet. A sort a nagymarton] születésű,
jobbára Bécsben élt arckép- és óletképfestö
Alconiére Tivadar nyitja meg, aki már az 1840-iki
pesti Mütárlaton szerepelt. Követik őt az arcképfestő Kaan Henrik, Dodor Albert miniaturfestő,
aki később fényképész lett, Knopp József arckópfestő, aki mint cégfestő végezte életét; to

vábbá az arcképfestők: Dux Zsigmond é3 Beek
Vilmos. Ez utóbbi mint első karikatúra-rajzolóink
egyike is híres. Az idealizált arcképek festői*
Adler Mór és Oross Béla mellett koránál és festői
felfogásánál fogva még Ingomár Ferenc említhető. A táblabíró-világ e korai arckópfestői és
kezdetleges életképfestői után a 70-es évek vógéa
egészen a 90-es évekbe nyúlóan részben növellisztikus, részben a természet hü ábrázolásara
törekvő életkép festők következnek. Köztük a leg
jelentősebb Bruck Lajos, a francia iskola egyik
első közvetítője a 70-es évek vége felé.- A 80-as
években feltűntek Déri Kálmán és HernádiHerzl Kornél, akik müncheni stílusban festettek
magyaros életképeket. Valamivel későbben, a
90-es években dolgozott Karvaly Mór, aki a kato
nák éleiéből merített életképeket festett. Kortársuk volt Skutezky Döme, aki a 80-as években ve
lencei életképeket, valamint a katona ós a szalon
életből vett életképeket festett, a 90-es években és
azután pedig kohómunkásképein a kettős világi*
tás problémáival és festőibb föladatokkal is foglal
kozott. A 80-as évek derekán lép fel Bihari Sán
dor, a Munkácsy után következő időszak magyar
életképfes észetének egyik legerősebb tehetsége,
egyben a naturalizmus jegyében festettlegmagyarosabb életképek alkotója. Basch Gyula a 80-as
évek végén és a 90-es években festi nagyvároaéletképeit, emellett mint arcképfestő is számoti
tevő. Kaufmann Izidor a galíciai és tátravidéki
zsidók életét, enteriörjeit, típusait ábrázolja ké
pein már a 80- as ós 90-es években és haláláig hú
marad tárgyköréhez, folyton emelkedve festői elő
adásában. Tornai Gyula ugyancsak ez időkben
tűnik fel a távol Kelet életéből merített, gyakran
főleg etnográfiai érdekességű életképeivel. A 90-es
évek elején kelt feltűnést Halmi Artúr Vizsga
után sokat ígérő, akkor új irányú életképével,
mely még nem sejtteti a későbbi virtuózán festett
arcképek mesterét. Vajda Zsigmond is ekkor je
lentkezik első életképéivel, bár az ö jelentősége
azonkívül, hogy a századfordulón kedvelt arckép
festő, az Országházban és egyebütt levő freskókompozícióiban rejlik. Különösen az arcképfesté
szet terén találkozunk számos kitűnő tehetség
gel. A már említetteken kívül a 80-as évek de
rekán és a 90-es években aratja diadalait a ma
gyar arcképfestészet puritán egyszerűségű nagy
mestere Horovitz Lipót, valamivel később szerez
népszerűséget Ferraris Artúr, Parlaghi Vilma
Köves Izsó és már a 90-es évek végén kezdő
dik László Fülöp megcsodált arcképfestőpályája,
mely Európa udvarain vezet keresztül. Mellettük
és utánuk, ha néha nem is az arcképfestészet©*
folytatják kizárólag, de e téren is jelentós sike
reket érnek el: Márk Lajos, aki különösen min*
női arcképek festője kiváló, a külföldön is nagy
hírű Halmi Artúr, továbbá Szenes Fülöp, Knopp
Imre, Timár-Thein Miksa. A vonal a XX. sz.-ban
egészen napjainkig folytatódik, amikor csak a
legutóbb dőlt ki fiatalon a mondón női arcképes
egyik népszerű mestere Glatter Gyula. Mellett©
említendők még Kiss Rezső, Brüll Aladár. Másmás értelemben és más-más eredményekkel mű
velték az utóbbi ós legutóbbi évtizedekben BX
arcképfestészetet: Pór Bertalan, Czigány Dezső,
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Jávor Pál, Erdei Viktor, Kunwald Cézár, Hat
vány Ferenc báró, Feiks Jenő, majd Frank Fri
gyes, Gábor Móric, .Zádor István. A századforduló
nálunk a modern festői irányban való fejlődés út
jelzője, a festészetnek a plein air, naturalizmus,
impresszionizmus jegyében való fejlődósének.
Ilyen plein air értelmében vett életképeket fes
tenek: Poll Hugó, Ewn/fy Lajos, Twll Ödön. Már
a 80-as években tűnik föl olaszországi tanul
mányaival Maayar-Mannheimer
Gusztáv, de
sokoldalú dekoratív tehetsége színes, aprólékos,
olaszos életképein keresztül csak a jelen század
ban fejlődik a zománcos színekben ragyogó,
dramatikus mozgalmas3ágú, modern tájfestővé.
Fényes Adolf kiváló tehetsége is sok átalakulás
után lesz a magyar festészet egyik vezető érté
kévé. Fejlődésének állomásai a naturalisztikus,
szegény embereket ábrázoló életképek, a festői
fölfogása szolnoki parasztképek, a stilizált, mese
szerű kompozíciók ós a szolnoki táj lelkét egy
szerű eszközökkel kifejező tájképek. Katona
Nándor mélyórzósű, költői lelkülete a tátravidóki
hogyitájak változatos hangulataiban nyer ki
fejezést ós biztosít neki különleges helyet a mo
dern magyar táj festészetben. A legutóbb emlí
tett három festő egyéniségük külön súlyával
emelkedik ki a század első évtizedében ós tartja
meg pozícióját napjainkig. Egy nagy mozga
lomnak, a nagybányai iskola megindításának
egyik főrószese Iványi-Grünwald
Béla a múlt
század 90 es éveinek végén. S bár a jelen száz;id első évtizede után elvált a nagybányaiak
naturalista irányától, főjelentősége abban csú
csosodik ki, hogy ez iránynak a magyar festé
szetben másokkal együtt egyik megindítója volt.
Sokrétű művészete később dekoratív kompozí
ciók felé fordult, míg végre legújabban a nagy
magyar Alföld tájainak monumentális ábrázolá
sában fejeződik ki. A naturalistáktól az impreszszionistákhoz való átmenetet képviseli a múlt
század 90-es éveiben indult Knopp Imre életké
peinek levegő- és tónus festésével. Az impressziomsztikus látásmód érvényesül G-őth Móric finom
pasztellképein és Feiks Alfréd színes foltokban
rostett, nagymozgalmasságú, tengeri fürdőket,
cirkuszt és lóversenyeket ábrázoló, tömegeket
futató képein. Impresszionisztikus arcképek és
tájképeken át szobrászi felfogáshoz közeledik
aktábrázolásain Hatvány Ferenc báró. Natura---íztikus figurális és tájképek után, színes fölokban fölépített tájakat fest
Kosztolányi-Kann
>>uia. A XX. sz elején kezd szerepelni és a
üatwrut közvetlenül megelőző időkben igaz elis™eréahez jutott Perlmutter Izsák, aki hosszabb
<-o andiai tartózkodás után festi magyar életko
r ú es alakos magyar enteriörjeit, melyek az orp^p llat &ram túl is becsültté tették nevét. László
p mellett
abban a tisztességben részesült,
t. ' " .
_ arcképét a firenzei Ufflziban helyezték
*\epw tárgyfölfogásuk és festői kezelésük
folytán a vezető magyar mesterek közé emelik.
-XZPI/VV --"•-'»« mappái xnesi-ereK Köze emei
nek Rtn e f U t e t t e k Q é l jóval fiatalabb, de képeikótónoi l u s 4 n á l f ogva régebbi mesterekkel tart
W-t ki h o, khk40b8o r ú e l ő t t f ö l t ü n t Hermán Likoi-Jnl- • : ^
lendületű, fantasztikus akt^ziciókkal és újabban nagyvonalú tájképek
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kel szerzett nevet magának. A X X . sz. második
évtizedének első éveiben jelentkeznek már ama
fiatal festők, akik részben Nagybányán, részben
Parisban kapott hatások alatt kezdik átformálni
kifejezési eszközeiket, de mert a háború megsza
kította fejlődési és érvényesülési lehetőségeiket,
csak a század második évtizedének első éveiben
tünedeznek föl ismét egyenként, mint az újabb
festői törekvések képviselői. 1911-ben rendezték
a Nyolcak első kiállításukat, mely ez új törekvésüek első nyilvános megjelenése volt. Ezek
sorában találjuk a következő művészeket, kik
azóta ma már mind kialakult s jobbára a kül
föld előtt is számottevő művészegyéniségek:
Berény Róbert, Czóbel Béla, Czigány Dezső,
Orbán, Dezső, Fór Bertalan és Tihanyi Lajos.
E neveken kívül az új törekvéseket képviselték
még, már a háború előtt Nagybánya és Paris
által termékenyülve, az azóta művészetükben tel
jesen kialakult festők: Perlroft-Csaba Vilmos.
Ziff'er Sándor, továbbá a kezdettől fogva Paris
ban élő Méth Alfréd. Már a háhorú előtt szere
peltek, de a háború után érvényesültek, többékevésbbé a német expresszionista művészet
behatása alatt fejlődött Scheiber Hugó, Kádár
Béla és a náluk fiatalabb, csak a háború alatt
föltűnt Schönberger Armand. A háború után föl
bukkant új törekvésű, jobbára fiatalabb művé
szek kívülük még: Diener-Dénes Rezső, Bató
József, Medgyes László, Korda Vince, Sze
nes András, Farkas István. A konstruktivista
irány képviselői a Németországban élő Peri
László és Moholy-Nagy László. Művészeinknek
egész sora pedig grafikai munkáikkal tette ér
demessé magát arra, hogy e vázlatos áttekin
tésben fölemlítsük. Különösen a
karikatúraraj
zolásnak támadtak kezdettől fogva jeles képvi
selői. A már említett J5eck Vilmos 1843. alapítja
meg Magyarországon az első németnyelvű élclapot; Faragó József a 90-es évek elején majd egy
évtizedig uralja Jankó János örökében a ma
gyar politikai karikatúrát, kit azután néhány
évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig Bér Dezső
váltott föl. Inkább a társadalmi karikatúra mű
velői: Márk Lajos, Peiks Jenő, a külföldi elő
lapokba is rajzoló Lakos Alfréd, Kóber Leó.
írók és művészek karikatúráival lettek ismertté
Hermán Lipót, Gedő Lipót és a később külföl
dön nagy sikereket aratott Major Henrik, kit
mint külföldi nagy lapok rajzolói követtek Kelen
Imre és Dezső Alajos. Mint illusztrátorok tűntek
ki Radoné Hirsch Nelli, Honti Nándor, Pogány
Willy, Vadász Miklós, Márk Lajos. Könyveimlapok és könyvek díszítői: Falus Elek, Kozma
Lajos, Gara Arnold. A modern
plakátművészet
művelői: mint kezdeményezők Basch Árpád,
Márk Lajos, Faragó Géza, utánuk a szociális
plakátokat készítő Bíró Mihály és Vértes Mar
cell, továbbá Falus Elek, Földes Imre. Bardócz
Árpád. A grafikának régi művelői: Ehrenreich
Ádám, Vidéky Károly, Tyroler József a Kossuthbankók rajzolója és Petőö acélmetszetű arcképé
nek készítője, Winter Sámuel régi kottacímla
pok metszője az 50-es évek végén, Pollák Zsig
mond a 60-as, 80-as évek híres fametsző je. Rész
ben eredeti, részben reproduktív grafikáik révén
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lettek a modern időkben ismertekké. Erdei Vik
tor, Barta Ernő, Józsa Károly, Lénárd Róbert,
Conrád Gyula, Berón Gyula, Krón Béla, Krón
Jenő, Gy. Sándor József, Zádor István, Farkas
házi Miklós, Csabai Ekés Lajos és Weil Erzsébet.
II. Szobrászat. A szobrászat Magyarországon,
az első magyar szobrász, Ferenczy István tra
gikus hajótörése után, mintegy fél századon át
szünetel és az őt követő magyar szobrászok is
részben külföldön próbálnak szerencsét. Guttmann Jakab az első magyar-zsidó szobrász élete
is külföldön, Bécsben, Rómában, Londonban, Pa
risban folyik le. IX. Pius pápa arcképszobrászát
itthon kevés munkáján kívül Chorin Áron aradi
rabbi síremlék-arcképszobra, az egyedüli arcképszobor magyarországi zsidótemetőben, képviseli
az aradi temetőben. Míg Guttmann a késő
klaszszicizmus képviselője, addig Enqel József,
Széchenyi István budapesti szobrának alkotója,
aki szintén Rómában tanult és ott is élt két év
tizeden át, a klasszicizmuson keresztül a ro
mantikához közeledik. Már a 80-as évek szob
rász generációjának képviselője Donáth Gyula,
a bártfai Erzsébet királyné és Werbőczy szobrá
nak'készítője, akinek nevét ezeken kívül mély
költői fölfogasú síremlékei őrzik. A naturalisz-*
tikus, barokk lendületű szobrászat mestere Róna
József. Ezirányú fölfogásátfőleg Savoyai Jenő bu
dai lovas-szobra mutatja. Számos bibliai tárgyú
és magyar alakos zsánerszobrán kívül egyéb
monumentális munkái még a szegedi Kossuth és
a gödöllői Erzsébet királyné szobor. Az ezután
következő szobrásznemzedékhez tartoznak : Kal
lós Ede, a párisi impresszionisztikus szobrá
szatnak Magyarországon egyik első előhírnöke.
Legjellemzőbb munkái hatalmas lendületű sír
emlékein kívül Irányi Dániel szobra és a Telescsel együtt készített Vörösmarty szobor Buda
pesten, továbbá a hódmezővásárhelyi és ma
kói Kossuth-szobrok. Ligeti Miklós Budapest
egyik legsikerültebb szobrának, az Anonymusnak mestere, sokáig az említett impresszionista
szobrászat legjellemzőbb követője, és a legelő
kelőbb körök arcképszobrásza is. Sikerült sírem
lékeken kívül Rudolf trónörökös budapesti és Er
zsébet királyné szegedi emlékszobrát is ő készí
tette. Itt említhető a valamivel fiatalabb, de lágy,
lírai felfogású és kifejezésmódjával a festőiség felé hajló Margó Ede, Dankó Pista szegedi
szobrának alkotója is. (Az aradi és debreceni
Kossuth-szobrokat együtt mintázta Pongrác D.
Szigfriddel). Teles Ede az utóbbiak kortársa, ve
lük együtt indult, de kezdettől fogva tőlük el
térően a szigorú plasztikai formákat juttatta
érvényre munkáiban. Apró, naturalisztikus föl
fogása zsánerszerű terrakotta szobrokkal és arc
képekkel aratta első sikereit és mint a modern
magyar plakettművészet egyik reprezentánsa
egész plakettmüvész-nemzedéket nevelt. Ké
sőbb monumentális síremlékeinek (Munkácsy) és
nyilvános emlékszobrainak (a Kallóssal együtt
mintázott budapesti Vörösmarty-szobor, a kecs
keméti Kossuth-szobor és a kivitelre nem került,
monumentalitásában is közvetlen Erzsébet ki
rályné emlékszobor) éppen szigorú plasztikai ki
fejezésmódjával adta tanúságát monumentális föl
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fogásának. Még a háború előtt tűntek föl Gárdos Aladár Lukács Béla zalatnai, Kossuth sá
toraljaújhelyi és Deák Ferenc csak a háborít
után elkészült szobrának alkotója, továbbá Betlen Gyula a fölfogásában eredeti nyíregyházi
Kossuth-szobor művésze, valamint a náluk if
jabb Körmendi-Erim Jenő, ki arcképszobraiban
és plakettjeiben erőteljes ígérettel indult. Maróti
Géza dekoratív szobraival és néhány síremléké
vel, nemkülönben iparművészeti dekoratív tehet
ségével ért el sikereket.Lányt Dezső előbb karrikatúra-szobrokat készített, majd Rodin hatását ma
tató munkás- akt- és áliat-szobrokat. A hősi halált
halt finom tehetségű Sámuel Kornél közvetlen a
háború előtt alkotott néhány akt-szobrával csak
egy új szobrásztehetség ígérete maradt. Az előbb
említetteknél két idősebb szobrász új egyéni uta
kon járva, a háború után föltűnt szobrásznem
zedék új törekvéseinek mintegy előkészítője
volt. Ezek: Beck Ö. Fülöp és Vedres Márk. Beck
már a 90-es évek első felében tűnt föl plakett
jeivel, melyek franciás hatás alatt álló kezdetek
től egészen az egyéni stílus felé haladtak és alkotó
jukat e téren egyik legjelentékenyebb plakettművészünkké avatták. Az anyag természetét ós
a plasztikai formákat hangsúlyozó stilizált szob
raival és arcképeivel csak a háború kitörése
évében kezdett szerepelni. Vedres hosszas olasz
országi tartózkodás után még a háború előtt pár
évvel lépett elő az olasz reneszánsz kis bronzai
nak hatása alatt alkotott bronz-szobrocskáival
ós klasszikus előképekhez alkalmazkodó sírem
lékeivel. Beck és Telesen kívül, főleg e két
művész hatása alatt vagy példáján buzdulva egy
egész sor plakettművészünk támadt. Köztük a
korán elhunyt nagytehetségű Eémes-Beck Vil
mos és Murányi Gyula, kik mindketten mint
szobrászok is működtek, továbbá Csillag Ist
ván, Mester Jenő ós Vágó Dezső. A háború után
előtérbe lépett szobrásznemzedékből Petri-Pick
Lajos különösen finom arckópszobrokkal és
aktokkal szerepelt. Csorba Géza az AdyJsiremlék nyertese neoklasszicista arcképszobrokkal
és aktokkal lett ismert. Bokros-Birman
Dezső
aktkompoziciói primitív óa egyptomi szobrok egy
szerűségével, arcképszobrai pedig leegyszerűsí
tett formáikkal főleg a lelki élet külső megérzékitésére törekednek. Lor Pál szobrai a kubizmus
formáit alkalmazzák, Kosa Mária tömeghatások
kifejezésére igyekszik szoborcsoportjaiban. Gá
dor István eredeti kerámiáiban primitív formák
stilizálását mutatja, Zilzer Hajnalka színes ke
rámiái viszont naturalisztikus formák dekoratív
fölhasználásával hatnak. A plakettművószek és
keramikusokkal már az iparművészet terét érin
tettük. Itt említjük meg, hogy az ötvösség mű
velői közt már a XIX. sz. 40-es éveiben találko
zunk az aradi származású Brüll-család (Ignác,
Márkus, Móric) ötvös tagjaival és ugyancsak ©
század közepén a pozsonyváraljai Bernauer MW. ötvössel. Fürst Móric pozsonyi éremművész
1838. Amerikába vándorolt ós ott fejtett ki hat
hatósabb működést. Bachruch Károly az 50-es
években alapítja nagyhírű ötvösműhelyót Buda
pesten, Egger Dávid pedig a 70-es, 80-as évek
ben virágoztatja föl munkáival Budapesten »
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jmgyományos, régi magyar zománcmüvószetet. intézete, a pesti Chevra Kadisa Szeretetháza),
A kerámia terén
Parkasházi-PischerMóric1889. melyeken át egy monumentális modern klasszi
alapította a herendi porcellángyárat, Fischer A. cizáló stílushoz jutottéi (Nemzeti Színház terve).
Mór 1820 után vette át a tatai majo likagyárat, Bálint Zoltán az 1900-iki párisi világkiállítás
'Tóvárosi-Fischer Ignác pedig a 70- es évek végén magyar történelmi csarnokával lett ismert. Ré
budapesti majolikagyárának vetette meg alap szint közvetlenül a háború előtt vagy azt kövejait. A modern iparművészet köréből csak néhány tőleg tűntek föl: a sokoldalú Málnai Béla en
nevet sorolunk föl. A bútortervezés terén Faragó teriőrök, díszletek, a Magyar-Cseh Iparbank ter
Ödön 1900 táján magyaros motivumú bútorok vezője, Pogány Móric a Nemzeti Színház pálya
kal, Kozma Lajos a külföldön is elismert ma nyertes tervének szerzője, az Adria Biztosító In
gyaros népies motivumok és barokk-formák föl tézés palotájának építője, Vágó József a Guten
használásával tervezett bútorokkal,
Lakatos berg Otthon, Árkád Bazár, Lipótvárosi Kaszinó
Artúr szőnyeg-, majolika-ós bútorterveivel, to nyári palotája, a Városligeti Színház tervezője és
vábbá Palus Elek enteriőr kiképzésekkel és szín a genfi Népszövetségi palota egyik első díjának
házi díszletekkel, Faragó Géza színházi díszle nyertese, valamint bátyja a főleg színházépítés
tek és kosztümök tervezésével és a legújabb terén kiváló Vágó László, Szivessy Tibor, a deb
időkben Medgyes László ugyancsak színházi receni D. M. K. E. nevelőintézet és több pestkör
nyéki iskola építője, a Kazinczy-utcai orthodox
díszlettervekkel tűnt fel.
III Építészet. Budapest építészete a XIX. zsinagóga tehetséges tervezői Löffler Sándor ós
sz.-ban az 1867-iki kiegyezést követő utolsó két Béla. Ezek mellett még Tolnai Világlapja palo
évtizedben vett új lendületet. 1876-ban nyitot tájának és több áruház építői Jónás Dávid és
ták meg a palotákkal szegett Sugár-utat, mely Zsigmond, a kórházépítés terén kiváló Honig
1885. történt teljes kiépítése után az Andrássy- Dezső, az aszódi zsinagóga és az izr. hitközség
út elnevezést nyerte ós lett Budapestnek első, Kaszab-poliklinikájának tervezői Román Ernő ós
európai értelemben vett útja. Ez években a ma Miklós említendők. Az itt fölsorolt művészeknek
gyar építészeknek új gárdája támad, amely köz- úgyszólván mindegyike hosszabb, rövidebb időt
ós magánópítkezóseket vállal. A magyar építé töltött külföldön. Az ott nyert tapasztalatok nyo
szek eme új gárdájában szép számmal foglal mán fejlesztette tovább itthon tehetségét és
nak helyet a zsidó és zsidószármazású magyar egyéni képességeivel új színnel gazdagította a
építészek is. Ezek egyik doyenje Wellisch Alfréd magyar művészetet. Mások már fejlett művész
a Vilma királynő-úti Izraelita Fiú-árvaház és korukban kényszerültek külföldön kifejteni mű
a Tavaszmező-utcai gimnázium építője, továbbá vészi tevékenységüket, anélkül azonban, hogy
Fellner Sándor a budai gótikus pénzügyminisz összeköttetésüket a hazai talajjal megszüntették
térium és az új igazságügyminisztérium terve volna. Találkozunk azonban olyan nevekkel is,
zője, Quittner Zsigmond a hatalmas Gresham akiket a mostoha viszonyok vagy a véletlen sors
palota ós a Kereskedelmi Bank új palotájának már kora ifjúságukban, mielőtt művészi tevé
alkotója. Ehhez a generációhoz tartozik : Baum- kenységük kifejtésére itthon alkalom és tér nyí
horn Lipót a zsinagóga-építés valóságos spe lott volna, idegenbe sodort és bár magyar szár
cialistája, aki 22 zsinagógát épített Magyaror mazásúak, a hazai művészettel kapcsolatot alig
szág területén, köztük mint elsőt (1888) a mór vagy semmit sem tartottak ós arra befolyást
stílusú esztergomi zsinagógát, azután Baumgar- nem gyakoroltak. Magyar zsidó származásuknál
ten Sándor, akinek magyaros stílusban épített fogva azonban ezeket sem mellőztük és jónak lát
épületei (Erzsébet nőiskola, Vakok intézete) már tuk rájuk a figyelmet ez összefoglalás keretén
Lechnor Ödön befolyását mutatják, kinek külön belül külön is ráterelni. A festők között a leg
ben munkatársa is volt a Postatakarékpénztár korábbi a Münchenben élt pápai születésű Spitépítésében. Lechner magyaros építésmódjának zer Emánuel, kiben kevéssel halála előtt az
hatása több építészünknél érezhető a századfor impresszionizmus egy ismeretlen előfutárját fe
dulón, így Jakab Dezső és Komor Marcell egyes dezték föl. A zsidó életképeket festő aradi Kaufépületein (legnevezetesebb alkotásaik a szabad mann Izidor úgyszólván egész életét Bécsben
kai városház és zsinagóga, a marosvásárhelyi éltele. A klasszikus > tárgyakat festő temesvári
Adolf már korán Rómába ke
varosház és kultúrpalota, a budapesti Munkás- Hircing-Hirschl
rült
és
ott
is
halt
meg.
A vörös krétával készített
biztosító Pénztár), Márkus Géza tervein (Nép
arcképek
mestere,
a
lajtaszentgyörgyi
Kohn Dá
opera, Kecskemét városának bérháza), Jakab
vid
Bécsben
élt.
A
budapesti
Harta
Félix
úgy
R-'-ámos budapesti szanatóriumópületein. Ehhez
z
szólván
egészen
osztrák
művésszé
lett.
A
szobrá
& ópítósznemzedékhez tartoznak még : Hegedűs
Armm {Sterk Izidorral és Sebestyén Artúrral a szok között a pozsonyi óremművész Fürst Móric
j^Uért-fürdő tervezője), ki mint 'iskolák és más már 1838. Philadelphiába vándorolt ki. Az aradi
Jakab egész
furdók tervezője is kiváló ; számos középületünk klasszicista szobrász Guttmann
^bérpalotáink tervezője: Sebestyén Artúr (Osz- életét külföldön, Bécsben, Rómában, Parisban
^-ysorajáték palotája); Körösi Albert (Magyar és Londonban töltötte. A gönci születésű Klein
k S T " -08 J á r a d é k l í >ank), Kármán Aladár (Keres- Miksa pedig Berlinben ólt ós halt meg. A szom
C8a
7A^f
mok,Magyar Folyam- ós Tengerha jó- bathelyi Konti Izidor a múlt század 90-es évei
P*í palotája), valamint Vidor Emil. A korán el- nek elején Amerikába vándorolt ki. A nyitrai
un
yt, nagytehetségű Lajta Béla Lechner nyo Schwartz István éremművósz úgyszólván bécsi
mja a népművészeti motivumok fölhasználásával művésszé lett. A trencséni Fuchs Emil mint óremK
°tta első épületeit (Wechselmannféle vakok művósz ós festő is Londonban és Amerikában müZsidó
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ködik. A temesvári Járay Sándor Berlinbe sod a K. céljaira. Magyarországon rendszeresen 1926
ródott. Az építészek között a lovasberényi Schön óta működik, mint a Magyar Zsidók Pro Palesz
Frigyes Bécsben ól, míg az újszentanuai Kauf- tina Szövetség szakosztálya, Friedmann Ignác
mann Oszkár Németország egyik legnevesebb kormányfőtanácsos elnöklete és Eisdörfer An
modern színházépítője lett. A világháborúban dor, Jeruzsálemből kiküldött titkár vezetésé
hősi halált halt magyar zsidó művészek : Erős alatt.
y # ^_
(Erbstein) Andor festő (1889-1915), Fejér Sán
K e r e n K a j e m e t h L e j i s z r á e l (Zsidó
dor festő (1876—1915), Szirt Oszkár festő (1889- Nemzeti Alap). A palesztinai kolonizáció föld
1915), Sámwel Kornél szobrász (1883-1914). F.B. vásárló szerve. Alakult 1901. a Cionista Világ
K e r é k p á r . A sport ez ágának nagyobb tér szervezet V. kongresszusán Baselben Hermann
foglalása csak a XX. sz. elejére tehető. A legelső Schapira professzor, a heidelbergi egyetem híres
magyar kerékpáros egyesületet, a Fővárosi Ke matematikusának ajánlatára és tervei szerint.
rékpáros Egyletet Hegedűs Sándor fogorvos ala Célja Palesztina földjét a zsidó nép önkéntes ado
pította a kilencvenes évek végén. A szervezést mányaiból visszaváltani és azt a zsidó falusi és
nagyrészben zsidók viszik. Szóles területen mozog városi telepítés céljaira rendelkezésre bocsátani.
Schicartz A.Hermannak, a korábbi bajnoknak, ké- A K. palesztinai birtokallománya 1927 márc. Sl.
söbbHatiSer Simonnak, a szövetség társelnökének 202 ezer dunam (kb. 30,000 hold) volt. Ezen a
a tevékenysége, akik a vidéki kerékpáros-életet területen 46 zsidó kolónia és 4 városi negyed
kiépítették. Tizenöt éven át agilis ós eredményes (Tel-Aviv, Jeruzsálem, Tibóriás, Haifa) épült.
munkása a szövetségi életnek Halász Béla és A K. nemcsak megveszi, de megmüvelhetővé is
Eichner Ármin. A legnagyobb kerékpáros gárdát teszi a kolonizációra szánt földeket. Hatalmas
szervezte meg Fodor Ferenc, aki az MTK szakosz lecsapolási munkákat, erdősítéseket végez, kuta
tályát építette ki. Az organizátorok közé kell kat ás, vízvezetéket épít, öntözőműveket létesít,
sorolni Neumann Andor hírlapírót, aki nagy ad földet a zsidó közintézmények, iskolák, templo
szolgálatokat tett ennek a sportágnak. Az 1906-8. mok, kórházak számára is. A K. földjén állanak
években Löivy Artúr egymásután szerezte a a jeruzsálemi héber egyetem, a Beealel iparművé
bajnokságokat Serajevóban, Lembergben, Bécs szeti iskola, a tanítóképző, a tel-avivi Herzliaben és más külföldi városokban. Frisch Márton, gimnázium és reáliskola, a haifai technikum és
Magyarország és Budapest bajnokságai mellé több reáliskola, a Bet-Haam (népház), a slobodkai
nemzetközi verseny győzelmét szerezte meg. Kis jesiva, a tel-avivi nagy templom, a tibériási
idővel Löwy után tűnik fel Símó Samu, aki kórház, a moazahi munkás üdülő otthon. A K.
egy ideig állandó győztese a magyarországi élén M. Ussiskin elnökletével 9 tagból álló direk
hosszútávú versenynek. Nagy sikereket ért el tórium áll. A direktórium végrehajtó szerve a
Mutter Dávid is (1. Torna). 1902-05 táján kezdő főiroda, amely 1922 óta Jeruzsálemben van. A
dött Schwartz A. Hermann szereplése. Az ország magyarországi K. munka 1903. indult meg Döúti versenyekben több magyar bajnokságot nyert, móny Lajos kezdeményezésére és irányításával.
a 100 kilométeres versenyek keretében Erdély A háborús és forradalmi évek idején az iroda
és Ausztriabajnokságátis. Legkiemelkedőbb sike beszüntette működésót, de 1925 óta Székely Béla,
rét Bécsben aratta a külföld leghíresebb baj a K. jeruzsálemi direktóriumának kiküldötte újból
nokaival szemben. A háború előtti évek legvé megindította a K. tevékenységét, mely most a Ma
gén híressé vált Spitz Dezső, főleg országúti gyar Zsidók Pro Palesztina Szövetségének szak
versenyen. 75 kilométeren magyar bajnok lett, osztályaként az ország minden városában siker
e távon rikordot is tartott. Ugyanabban az idő rel folytatja az akciót.
v. A.
ben kezdte el versenyzői karrierjót Velvári Nán
K e r e s k e d e l e m . A K. történelme azon a terü
dor, aki aztán tizenhat éven át állandóan verseny
zett ós aratott győzelmeket. 1916-ban az összes leten, amely a későbbi Magyarország területét
versenyeket megnyerte. Kósőbbapárosversenyek- alkotta, még a római települések idejébe nyúlik
ben a legnagyobb sikereket érteel.1919-benBócs- vissza, amikor az római fenhatóság alatt állt. Pa
ben megverte a világbajnokság második helye lesztina lakosai nagy számban követték a légiókat
zettjót és 1921. megnyerte az Ébredő Magyarok nemcsak mint harcosok, hanem, mint kereskedők
Egyletének nagydíjat. Ezután áttért a hosszútávú es szállítók. Nyomát találni ennek Pannóniában ós
versenyekre, hatórás versenyeken vett részt és Dáciában is, bár Pannónia zsidó lakosságának léte
100 km-es távon szerzett győzelmeket. Győztes a zését határozottan bizonyítani nem lehet ós azt
Bold'Or (aranykorok)versenyben stb. Legújabban sem lehet kétségtelenül megállapítani, hogy ez a
Fein Sámuel karcagi versenyző tűnt fel, aki zsidóság a légiókkal együtt elhagyta-e az országot.
alföldi győzelmeivel hamarosan az ország leg Annyi azonban bizonyos, hogy a honfoglalást meg
jobbjai közé emelkedett.
_ F. P. előző évtizedekben az ország különféle részein
K e r e n H a j j e s z o d (Palesztinai
Építő laktak zsidók, így a Szvatopluk birodalmához tar
Alap). Pénzügyi világszervezet, mely 1921. ala tozó északnyugati részeken is. Közelfekvő felte
kult azzal a céllal, hogy Palesztina minél gyorsabb vés, hogy ezek a zsidók K.-mel is foglalkoztak,
tempóban való újjáépítésének munkáját anyagi erre vall legalább is Gyermek Lajosnak egy 899.
lag előmozdítsa ós irányítsa. Fennállása óta több kiadott rendelete, amely megköveteli, hogy a Ne
mint három és fél millió font sterlinget fordított metországba jövő cczsidóktól és egyéb kereskedők
egészségügyi, kolonizációs és kulturális intéz től)) a bajor határszélen vámot szedjenek. Szva
mények építésére. Világszerte körülbelül 250 ezer topluk nagymorva birodalmában lakó zsidók dél
olyan ember van, aki állandóan fizet önkéntes adót ről Stíriából, vagy nyugatról Németországból, fö*
leg pedig Bajorországból vándoroltak ide ós min*
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egykorú okmányokból kiderül, ez utóbbi országgal
jelentős kereskedelmet folytattak. Egy 903 és 907
közt Raffelstettenben kelt vámszabályzat is a
Morvaországgal folytatott K.-mel és az ezt köz
vetítő Dunahajózással foglalkozik és megálla
pítja a vámokat, melyeket azok tartoznak
flzotni,akik hajón jönnek Morvaországból Bajor
országba, vagy onnan a Dunán utaznak Morva
országba. A vámszabályzat utolsó pontja így vég
ződik : «Zsidók ós egyéb kereskedők bárhonnét
jöjjenek ezen országból, vagy más országokból,
rabszolgák és egyéb árucikkek után igazságos
vámot fizessenek, amint az előbbi királyok idejé
ben mindig szokásban volt.» Ezt az adatot ki
egészítik ós megerősítik azok a lengyel történelmi
források is (Sternberg Hermán, Versuch einer
Gesch. d. Juden in Polen, Bécs 1860,1.11.1.),
melyek szerint zsidó rabszolgakereskedők már a
IX. sz.-ban eljártak Magyarországból Lengyel
országba. Hasonló értelemben ír 973. arabnyelvü
tudósításában a zsidó Ibrahim ibn Jakab, a
kordovai kalifa Csehországban járt követe. El
mondja, hogy Magyarországból, ahogy az akkori
arab ós bizánci nyelvszokás szerint nevezték,
«,i turkok országából muzulmánok, zsidók és
turkok (magyarok) Prágába jönnek árukkal és
bizánci pénzneműekkel s ezekért rabszolgákat,
hód-bőröket és egyéb bőrnemüeket visznek haza».
(G. Jákob, Handelsartikel
der Araber. Berlin
1891, 9. 1.; v. ö. Szabó Károly i. h. 135. 1. ós
Hunfalvy i. h. 216. 1.) A kazár zsidók a honfog
laló magyarokkal jöttek be ós az ország meghódí
tása után is megmaradtak fegyvereseknek. A ke
reskedő zsidók az itt talált zsidó őslakók, illetve a
benszülött zsidók közül kerültek ki. A magyar zsi
dók történelmének első két százada olyan korsza
kot ölel fel, amikor a zsidók «a magyarok minden
jogát, szabadságát élvezték 8 tőlük semmiben
sem különböztek». (Kohn S., A zsidók története
Magyarországon. Budapest 1884, 33.1.)Ez a meg
állapítás kétségessé teszi azt a feltevést, mintha
kazár-zsidók lettek volna a későbbi idők keres
kedői, mert a kereszténység terjedésekorakazárok
is elhagyták a zsidó hitet ós azt az életmódot foly
tatták tovább is, mint a honfoglalók magyar le
származottai. Azok, akik zsidóhiten maradtak
meg, elvegyültek az egyébként nem keveredő
bennszülött zsidók között, akik legnagyobbrészt
K-mel foglalkoztak. A zsidók kereskedelmének
Kialakulására ós arra, hogy a zsidók épp úgy,
nunt a z izmaeliták az adás-vétel üzleti tevékeny
e d é t valósággal, mint számukra specializált
úztók
v u L
' f e l s ő s o r b a n a z a körülmény
*oit hatással, amely az akkori korok állami és
»™dalnn berendezkedését jellemezte. Az államnataiom a honfoglalók kezében volt ós a társa
s a m berendezkedés az osztályelhelyezkedést is
érd ír T l r á n ^ b a alakította, amely a hatalmi
mZt i , ?azá&BÁSi szempontjainak leginkább
U t S A A z " ^ ^ ó osztályok így lettek a
vptnnAi U m o k b i r t o k o s a i , a leigázottakat azért
f ú l d X r a b s f C s o r b a , hogy legyen, aki a
tottóí m °gmívelje, a zsidókat pedig azért szorí
ts S K k a l m á r k o d á s r a , mert kellettek olyanok
•WÖK a szükségletek kielégítéséről gondoskod• A z osztályuralom sosem látta szívesen azokat,

—

Kereskedelem

akik osztálykereteiket túllépték és a földesurakká
gazdagodott ós átvedlett zsidókat mindig igye
keztek visszaszorítani a r r a a gazdasági bázisra,
ahol nem jelentettek konkurrenciát. A közhivata
lokból is a hatalomf éltes intrikái igyekeztek távoltartani a zsidókat ós mindig a gazdasági kény
szer, a létért való küzdelem sodorta a zsidót arra
a megélhetési útra, amely még szabad volt és
mely önként kínálta fel a lehetőségeket: az adás
vételi, pénz-, hitel- és zálogüzletekre. A K. akkor
kezdte meg tulajdonképpeni fejlődését, amikor a
X. sz. vége felé már a magyarok rablókalandjai
szűnőfélben voltak és a magyarországi zsidók
kereskedelmi összeköttetésbe léptek a szomszéd
országokkal ós odautazásaikat rendszeresítették. '
A külföldi zsidó kereskedők azonban sokáig nem
merészkedtek be az országba, épp úgy, mint a
keresztény hittérítők, akik «majdnem egy szá
zadig még csak közeledni sem mertek a nálok oly
kegyetlenség hírében álló magyarok határaihoza.
(Horvát: A kereszténység első százada Magyar
országon, 32. 1.) 1050 körül azonban már a tranzitó K. jelei mutatkoztak; bajor, főleg regensburgi zsidók, akik élénk kapcsolatot tartottak
fenn Eussziával, a későbbi Gácsországgal, áru
cikkeiket Magyarországon keresztül szállították
haza teherszállító kocsikon. Karavánjaik Budát,
vagy Esztergomot érintették, ahol a Dunán átkel
tek. Az 1070 előtti időkben már gyakran keresik
fel a magyar zsidók Németországot, különösen a
rajnamelléki városokat. Ide rézmüveket s ara-nyozott edényneműeket vittek piacra Magyar
országból, visszatérésükkor pedig olyan árucik
keket hoztak be Magyarországba, ami iránt nagy
kereslet mutatkozott. Ez időben a magyar-német
zsidók kereskedelmi kapcsolata igen élénk lehe
tett és a kereskedők közül többen bejáratosak is
voltak a királyi udvarhoz, ahol különféle kedvez
ményekben részesültek. Az egyikmagyar királynő,
valószínűleg Anasztázia, I. Endre felesége, aki
1063 körül az államügyekre erős befolyást gya
korolt, a kereskedők közül többeket bizalmas
küldetésekre felhasznált ós engedélyt adott arra,
hogy a királyi pénzverőben a maguk számára
bizonyos mennyiségű pénzt verhessenek, hogy
értékesebbé tegyék nyers ezüstjüket. A zsidók
kereskedelmét egy a kereszténység szempontjait
követő rendelet igen hátrányosan befolyásolta.
Ez a hetivásároknak vasárnapról, a tulajdonképeni vásárnapról szombatra való áthelyezése
volt. Állítólag ezt a rendeletet már a 997. meg
halt Gejza fejedelem léptette életbe (Horvát:
Az ipar s kereskedés története IL 12. 1.) épp
úgy, mint a legtöbb középkori keresztény állam,
hogy a vasárnap megünneplését és az isten
tiszteletet semmi se zavarja. A rendelet valójá
ban nem a zsidók ellen irányult, de hatásaiban
csak a zsidók érdekeit érintette, mert nem csekély
anyagi és erkölcsi hátrányokkal járt. A szombati
hetivásárokról intézkedett I. Béla (1061—1063)
ós ez aztán a zsidóság amúgy is gyenge lábou
álló vallásos életét még inkább megingatta, a
szombatot nem taFtották meg, mert a hetivásáro
kon kívül alig volt nagyobb forgalom ós árucik
keiket csak ezen a napon értékesíthették. Az első
olyan törvényes intézkedést, amely következ30*
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menyeivel a zsidóságot az adás-vevésre és a
pénzkölcsönzésre utalta, Szt. László tette, aki
1092. a szabolcsi zsinaton határozatot hozatott,
hogy a zsidók keresztény rabszolgákat nem tart
hatnak. Mivel pogány rabszolgák ezidőben már
alig léteztek, a rendelet azt jelentette, hogy a
zsidókat megfosztják azon munkaerőtől, amellyel
a földjeiket megmívelhetik. Egyelőre hát bérbe
vettek rabszolgákat, de Kálmán király ország
lásának vége felé, az 1114. év elején tartott
esztergomi zsinat a rabszolgák bérbentartását is
megtiltotta és mivel most már a földmivelést
lehetetlenné tették a zsidók számára — ily körül
mények között hiába vásároltak birtokot —
kénytelenek voltak a kisebb munkaerőt igénylő
foglalkozási ágak felé terelődni, rákényszerültek
az egyetlen kínálkozó keresetmódra, az adásvevésre ós pénzügyletekre. A zsidók társadalmi
állása ezzel gyors hanyatlásnak is indult és a
kalmárkodásra szorított zsidók a középkori meg
alázottság szánalmas állapotába jutottak. Az
adás-vételt ekkor már királyi rendelet szahályozta; az 1101 és 1102. egybehívott ország
gyűlés szigorú rendeletet hozott, amely Kálmán
király rendelete néven ismeretes. A negyedik
pontja a rendeletnek így szól: Ha zsidó keresz
ténytől, vagy keresztény zsidótól valamit venni
akar, alkalmas keresztény és zsidó tanuk előtt
vegye meg az eladó árut; magát az árut s a
tanuk neveit jegyeztesse fel írásban. Ezen az adó
s a vevő pecsétjével ellátott írást magánál őrizze,
hogyha e vételre nézve valamikor lopással vádol
tatnék, a nála talált lopott jószág urát és a fent
említett tanukat előállíthassa és a vád alól fel
szabaduljon. A további három pont a kérdéssel
kapcsolatos igazságszolgáltatással foglalkozik.
Az 1222. II. Endre által kiadott aranybulla 24.
cikkelye a zsidókat a közhivatali pályákról a
szabad megélhetési lehetőségek felé szorította és
az 1233. letett beregi eskü ugyancsak megerősí
tette azt a már többször megismételt határozatot,
hogy zsidók és szaracénusok kamarai, pénz
vagy sóügyi, adószedői, vagy más közhivatalt
továbbra sem viselhetnek. A rendelet következ
ménye az lett, hogy Endre ugyan keresztényeket
nevezett ki tisztviselőkké, de az általuk potom
áron bérelt jövedelmeket most ők adták el a
zsidóknak és izmaelitáknak, akik tisztviselőik,
ügynökeik, vagy üzlettársaikgyanántszerepeltek.
IV. Béla 1251. kiadott zsidótörvénye érinti ismét
főleg a zálogügyleteket igazságszolgáltatási
vonatkozásokban. Fontos jelentőségű volt keres
kedelmi szempontból a 12 pont, amely a szabad
közlekedést biztosította a zsidók számára és az
áruk után fizetendő vámpénz kérdésében a városi
polgárokkal való egyenlő elbánást írja elő. A
K. kialakulására nagy befolyással volt az első
keresztes háború után (1274) a külföldi zsidók be
vándorlása. Mivel ezek csak készpénzüket ment
hették át Magyarországra, rákényszerültek adás
vételi és kölcsönügyletekre annál is inkább, mert
arabszolgák tartásának eltiltása visszariasztotta
őket a földvásárlástól. A magyar-zsidók, akik
ugyancsak ennek a rendeletnek a hatása követ
keztében lassan-lassan ki szoríttattak a íöldmívelésből, a bevándorlottaktól eltanulták az üzleti
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élet különféle ágait és áttértek maguk is a K.re
A középkorban európaszerte elfogadott nézet iá
segítette ezt az átalakulási folyamatot, mert az
egyház a legrégibb idők óta megtiltotta híveinek
a kamatra kölcsönzést, de még a nyereséggel járó
adás-vételt is. Ez voltaz egyik főoka annak, hogy
a középkori kereskedés majdnem kizárólag a
zsidók kezére jutott. A keresztény polgárság a
céhek alakulásakor kezdte meg terjeszkedését a
K. terén. A minden idegen elemet kizáró és egyre
erősbbödő céhek versenytársat láttak a zsidókban
és ez a körülmény végzetesen érlelte meg a közép,
kor zsidógyűlöletót. A zsidók kiszorítása és le
törése akkor kezdődött, amikor a céhek egész
szervezkedése katolikus színezetet kapott és már
ez a körülmény lehetetlenné tette a zsidók el
helyezkedését a céhek keretein belül. A keres
kedők és iparosok testülete módját tudta ejteni
annak, hogy a városi tanács az ő érdekeinek
megfelelően hozza meg határozatát. Sopronban
pl. már a XIV. sz.-ban olyan határozatot hoztak,
amely megtiltja a zsidóknak a szabóipar űzését
és hogy jobbminőségű posztóval és új ruhákkal
kereskedjenek, aprójószágot, gabonát, lisztet
vásároljanak a piacokon oly célból, hogy azt
nyereséggel tovább adják. Az 1421. kiadott Budai
Törvénykönyv már egészen súlyos korlátokat
állít fel a zsidók kereskedelmi életében. E törvény
szerint zsidók csak egyszer hetenként s csupán a
zsidó-utcában árulhatták árucikkeiket, keresz
tények közé nem vihették elkobzás veszélye nél
kül. Külföldi s általában nem budai magyar keres
kedőnek, árui elkobzásának terhe alatt tilos volt
velük bárminemű kereskedelmi összeköttetésbe
lépni. Élénken megvilágítja a középkor keres
kedelmi és pónzviszonyait Zsigmond királynak
IV. Béla zsidótörvényét kiegészítő negyedik
cikkelye. A zálogok utáni kamatfizetések és pénzkölcsönök kamatainak kérdését rendezi és ki
mondja, ha a kamatra vonatkozólag közelebbi
megállapodás nem törtónt, akkor a keresztény
minden száz dénár után heti két dénár kamatot
tartozik fizetni a zsidónak. E királyi rendelet
tehát a rendes heti kamatlábat két százalékban,
vagyis az egy évre szóló rendes kamatlábat száz
százalékban állapította meg. A K. szabadsága,
amely a zsidók elnyomottságának következtében
is sokat szenvedett, külön korlátozó törvényekkel
is szemben találta magát. Még Mátyás király
gazdaságpolitikája sem volt mentes a kor el
fogultságaitól és erre legjellemzőbb az az 1486.
kiadott rendelete, amellyel felhatalmazta Nagy
szombat városát, hogy az ottani zsidókat a bor
kereskedéstől eltilthassa. A zsidó-kamatok fize
tése alól a keresztény adósokat ő is épp tígy fel
mentette számos esetben, mint legtöbb elődje.
Ilyen gazdasági körülmények között hihetetlen
erőfeszítés kellett ahhoz, hogy a zsidók a K.-ben
jelentős szerepre vergődhettek, mert hiszen az a
zsidóság, amely azelőtt a külfölddel való keres
kedelmet közvetítette, a nagykereskedelemből és
a tisztességes kiskereskedelemből kiszorítva a
kicsinyes csereberére és házalásra kényszerült.
És hogy már nemcsak a mezőgazdaságból és köz
hivatalokból, hanem az iparból és K.-ből kiszorí
tották, egyetlen megélhetési mód kínálkozott
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már csak számára, a pénzüzlet. Ez pedig akkori
ban többnyire azonos voltaz uzsorával (1. Uzsora).
A K.-ben való helyzetük annyira ki volt téve
mindenféle megszorításoknak, hogy 1614. pl. a
goproni városi tanács a pékek kérésére még a
kenyérrel való házalástól is eltiltotta a zsidókat.
A városi tanács olykor kénytelen volt a cébek
túlkapásai ellen is fellépni, így már 1606. hiva
talos árszabályt állapított meg az iparcikkekre,
« mivel a kézművesek a polgársággal túlflzettetik
az árut». 1623-ban pedig a pozsonyi tanács álla
pította meg a marhahús árát és értesítette a
mészáros céhet, hogy ha három nap alatt nem
al kalmazkodik az ármegállapításhoz, megfosztják
a kiváltságától. A XVI. és XVII. sz.-ban Erdély
ben az országgyűlés gyakran foglalkozik a nagy
drágaság okaival, kiviteli tilalmat állít fel, majd
behozatali könnyítéseket tesz és foglalkozik a
szabadkereskedelem kérdéseivel. Mivel a keres
kedők nem biztosították a drágaság enyhülését,
mogszüntették a szabadkereskedelmet. A keres
kedelmi verseny, amely érdekeinek védelmét
abban látta, ha a zsidót kiszorítja a verseny
bői, fókezetlenségében oda jutott, hogy a maga
által felidézett korlátok közé került és ezzel a
K szabad fejlődése is megállott. A céhek kato
likus jellege nemcsak a zsidó kereskedőket szorí
totta ki a K. területéről. A rnásvallású polgárok
is félszeg helyzetbe kerültek olyan rendeletek
miatt, mint a kolozsvári mészáros céh 1422-iki
rendszabálya, amely kimondja, hogy a céh az
istentisztelet emelése végett alakult, s a székes
egyház számára templomi zászlókat, gyertyákat
és ékítményeket fog szolgáltatni. (Szádeczky,
Iparfejlődés ésa céhek története Magyarországon
1. 41.) A tagok kénytelenek voltak társaik teme
tésén rósztvenni, halotti misén megjelenni, a tag
dijat pedig sok helyen oltárgyertyákkal kellett
megfizetni. Kolonics érsek az érdekek harcában
érvényre juttatta azt az elvet, hogy «a céhek
által is a katolikus vallást kell uralkodóvá tennb
(Szádeczky, 137. 1.). Ez aztán olyan következ
ményekkel járt, hogy III. Károly 1729. elrendelte,
h •ry Selmecbányán, e túlnyomóan protestáns
varosban, a oéhbiztosok juttassák uralomra a
katolikus vallást. Mária Terézia pedig 1754. már
megköveteli a miskolci csizmadiáktól, hogy a
pMYwhiális templom oltárlámpáját a református
«K» luteránus céhtagok lássák el olajjal. A céhek
punban nemcsak a másvallásnak elnyomására
*"rt-kedtek,de valósággal a magyarság üldözésére
J»te ókét az érdekharc. Már az 1729: X. t.-c. kény
b e n volt emiattacóheket kiváltságaik megvoná»«\ al megfenyegetni. Még alegűjabb korban, 1826.
«'megtörtént az, hogy mikor egy magyar Kassán
•-•u-ruzletet akart nyitni, letelepedési kérvényét
*ai utasították el, hogy «ha mind a hót millió
1
-'>ar idejönne, úgy hót millió koldus lenne
Minri nm ? l l y ú z l e t r e szükség, van belőle elég».
bek-f Z t U d o l g o k m ó " é l é l l k e h b megvilágításba
*k v : w i Z 3 l d 0 k e r e s k e d ő k helyzetét, mert hiszen
*z * , ' . , ? lp ?elnyomottabbak. E viszonyoknak
aénv'-T2 , f e -l l ö d é 3 é r e messze kiható következ
e m ^ V,0 i a m e l y n e k visszamaradt kereteiből
Wűk k V k °Hett kibontakozni az elkövetkező
--"Védelmének, hogy felvehesse a ver-
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senyt a nyugat kereskedelmével. Egyelőre azon
ban még tartott a kíméletlen elnyomatás. A vá
rosokból kiszorították a zsidókat a falvakba és
csuk ideiglenes tartózkodással látogathatták a vá
rosokat. A bányavárosokat egyáltalában nem ke
reshették fel és 1582-től már fennállott az a ren
delete a besztercebányai tanácsnak, hogy a város
körzetében két mértföldnyi távolságban semmi
féle kereskedő nem árulhat bort, marhát, vasat,
gabonát. 1693 ban I. Lipót zsidókra vonatkozólag
hét mértföldnyi távolságra terjesztette ki a tilal
mat. A magyarországi ipar és K. történetének lap
jai szomorú adatokat tartalmaznak az idegenből
idetelepült városi elem szűkkeblűségéről, mellyel
a zsidókat igyekeztek megélhetési lehetőségeiktől
megfosztani. Főleg ccKassa, Debrecen, Pozs ray,
Győr és Pest kereskedelmi testületeinek mindig
fájt a házalók és vásárosok keserű kenyere».
(V. ö. Venetianer: «A magyar zsidóság törté
nete)), Budapest 1922.). 1761-ben a pesti kereske
delmi testület azzal folyamodott Mária Teréziá
hoz, hogy szüntesse be a kicsinyben való árusítás
engedélyezését török, görög, örmény, szerb és
zsidók részére. 1796-ban pedig ugyancsak a pesti
kereskedelmi polgári testület felsógfolyamodványban kérte a házalók kitiltását. Csak II. József
uralkodása alatt következett be a K. felszabadu
lása, mikor 1781, a zsidókat kiemelte a jognélkülisóg állapotából (1. Egyenjogosító
törekvés).
«Hogy az ország nagyobb.hasznára váljék, mint
eddig volt korlátolt kereskedése és felvilágoso
dása miatt.» A zsidók előtt újra megnyíltak a
városok kapui, kivévén a bányavárosokat és
ezzel gyors lendületnek indult a magyar-zsidók
kereskedelmi aktivitása. Egy 1803-iki lajstrom
szerint már a következő nagykereskedők voltak
Pesten : Bauer Sámuel lenáru, Beck Löbl vászon
és kendő, Boskovitsch Hirsch lenáru, BrüllÁdám
musselin, Groldberger Joél posztó, Kanitzer Dávid
Lőbl norinbergi áru, Löwy Hermán vászon,
Offenheimer Izsák posztó, Pinkesz Bikán vászon
és kendő, Sax Simon vászon és kendő, Selbe
Abelles vászon nagykereskedők. II. József 1790.
bekövetkezett halála után a zsidóság helyzetében
ismét rosszabbodás állott be úgy, hogy a zsidók kér
vényt nyújtottak be az országgyűl éshez, amelyben
a polgári jogaik megadását sürgették. Az ország
gyűlés azonban csak a II. József alatt fennállott
jogállapotokat állította vissza és a bányavárosok
hetivásárai továbbra is zárva maradtak előttük.
Ez az állapot maradt fenn változatlanul egészen
1840-ig, ahogy azt az 1790: XXXVIII. t.-c. sza
bályozta (1. Dejudaeis). Bizonyos periódusokban
azonban kedvező hangulat alakult ki a zsidók
mellett, úgy hogy a pesti kereskedők köre attól
tartva, hogy a zsidók kedvezményekhez jutnak
és ez káros lehet a polgári kereskedőkre, 1829.
medárdvásárra gyűlésbe hívta össze az ország
összes kereskedőtestilleteit. A gyűlésen memo
randumot fogadtak el, amelyben elpanaszolják a
zsidók nagymérvű szaporodását s kérik a házalás
megszorítását és a birtokszerzési tilalom kimon
dását. Mivel azonban az emlékirat benyújtásának
költségeihez szükséges 3000 pengő forintot elő
teremteni nem tudták, az akció megfeneklett.
Csak az 1810. hozott törvény foglalkozott ismét
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a zsidók jogállapotával. A törvény megadta a
szabad költözködési jogot, a bányavárosokban
azonban még most sem telepedhettek meg. A
kereskedelmet azonban szabadon űzhették a fenn
álló feltételek mellett épp úgy, mint a többi fog
lalkozási ágakat. Ezzel kezdődött meg a zsi
dók polgárosodásának korszaka és a gazdasági
élet minden ágában megindult a zsidók ópitő
munkája. Ekkor azonban felmerült az a vád,
hogy a zsidók nem veszik ki részüket az ipari ós
nehéz kézimunkával űzött foglalkozásokból. A
vád jogosulatlan volt, mert hiszen a céhek maguk
tartották eddig távol a zsidókat, most azonban a
zsidók mozgalmat indítottak abban az irányban,
is, hogy az iparnál is és földmívelésnél is el
helyezkedést találjanak a zsidó munkaerők. Nagy
változás állott be ekkor már a K. terén is. Vidé
ken ugyan még sikeresen akadályozták a zsidó
kereskedők vállalkozásait a céhek szellemét
követő kereskedelmi testületek, Pesten azonban
szabadabb lehetőség nyilott a kereskedelmi tevé
kenységre. A városi tanács a törvényeknek köz
vetlenebb ellenőrzése alatt állt ós így inkább
érvényt lehetett szerezni a törvény által adott
jogoknak, mint a távoli vidékeken. A negyvenes
években már fennállott Pesten az ((Izraelita keres
kedők testülete*. Keletkezéséről és működéséről
keveset tudunk, biztos adatunk az, hogy az
osztrák abszolutizmus 1851 febr. 6. beszüntette s
tagjainak meghagyta, hogy vagy a polgári, vagy
a nagykereskedők testületébe lépjenek be. A pesti
polgári kereskedelmi testület alapszabálya azon
ban a tagfelvételt, illetve a kereskedés jogát
nagykorúsághoz, szakképzettséghez, bizonyos
alaptőkéhez és keresztény valláshoz kötötte. Még
1842. azok a kereskedők, akik szükségesnek tar
tották a zsidó kereskedőkkel való kapcsolatot,
zsidó kereskedőkkel együttesen folyamodtak a
nádorhoz egy királyi szabadalmazott nagykeres
kedők testülete alakításának engedélyezéséért,
«meJy az ország kereskedelmének akar Pesten
központot létesíteni, minthogy a polgári keres
kedők testülete csak helyi igényeket elégít ki s
amelybe a tagok valláskülönbség nélkül vétetnek
fel». Három évi halasztgatás után, mert a polgári
kereskedők ellenezték a tanács jóváhagyását,
1845 nov. 20. hagyhatta csak jóvá I. Ferdinánd.
A polgári kereskedelmi testület erőfeszítése elle
nére is a negyvenes években már 120 nagykeres
kedő volt Pesten, akik közt a királyi szabadalmas
izraelita nagykereskedők a következők voltak :
Boskovitz Manó, Boskovitz József L., Breicach
Ármin, Pleischl Dávid, Herzfelder Dávid, Kadisch
Joáchim, Kánicz Mózes Löbl, Kánitz Manó, Kern
Salamon Bnoch, Koppéi Lipót M., Kunewalder Jó
nás, Kunewalder Fülöp, Lakenbacher Jakab, Lö wy
Ármin, Mandl Joáchim, Pollák Márk, Pontzen
Lipót, Rosenfeld Móric L., Schulhof Ádám, Stern
József és Wodianer Fülöp. E kor kereskedői már
a korszerű gazdasági élet színvonalán mozognak
és az ország közjólétének jelentős elősegítői.
Mikor 184-1 október 6. megalakult az Országos
ipar védegylet, amelynek tagjai kötelezték magu
kat arra, hogy a hazai ipar fellendítése érdeké
ben hat évig minden szükségletüket magyar
gyártmányokkal fogják kielégíteni, a zsidó keres
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kedők már számottevő szerephez jutottak. Ai
1parvédegylet által létesített gyáralapító társaság
melynek elnöke gróf Keglevich Gábor, alelnöke
gróf Széchenyi István volt, a választmányába
beválasztotta Fröhlich és Úllmann nagykeres
kedőket is, gróf Batthyány Lajos, gróf Desewffy
Emil, gróf Teleky László, Szentkirályi Móric ée
Kossuth Lajos mellé. Ugyanez évben megalakult
a Magyar Kereskedelmi Társaság is, amelynek
célja az Angliába való export volt. Elnöke gróf
Batthyány Lajos volt és választmányában bent
volt Kossuth és Szeiitkirályi és három pesti
nagykereskedő. A Társaság azonban Szabó Pál
igazgató elhibázott vezetése miatt működésé
nek második esztendejében megbukott. A keres
kedők szociális tevékenységét élénken demon
strálja az 1846. Kanitz Manó kezdeményezé
sére alakult Kereskedelmi nyugdíj ós beteg
ápolási egyesület, amely aztán megalapította a
Ferenc József kereskedelmi kórház elődjét. Az
egyesületet Kern Jakab szervezte át oly módon,
hogy a kereskedelmi alkalmazottakat is kötetezték a belépésre. Ez az intézmény volt Magyar
országon az első betegpénztár. Ez a korszak azon
ban csak nem hozta meg a K. számára a békés
fejlődés lehetőségót, mert a kereskedelmi verseny
újabb tápot adott az antiszemitizmus fellobbanására. Az antiszemita izgatásoknak pedig súlyos
következményeit érezte meg ott a zsidó K., ahol
a vandalizmus előtört a felizgatott tömegek
ből. Ilyen eset játszódott le pl. Pozsonyban 1848
márc.-ában, amikor 19. és 20. közti éjjelen a zsidó
kat megtámadták. ((Pozsony iparosainak előíté
letes alsóbb osztályai, melyek az ügyes izraeli
ták szaporodását és gyarapodását a városban már
rég kancsal szemmel nézték, nem tűrhetvén, hogy
azok e törvény által velők egyaránt jogosíttat
nak, dühös csapatokban támadták meg a zsidók
lakjait, vagyonukat szétrombolták, személyeiket
vad bántalmakkal illették. Csak fegyveres er6
fékezhette meg az előítélet és szennyes érdek
szülte gyűlölet végső kitörését.» (V. ö. Horváth
M.: «Huszonöt év Magyarország történetéből*,
11. köt. 615. 1.) Az egyenjogosító törekvések (1. o.)
folytonos kedólyhullámzásban tartották az or
szág közvéleményét és ez a periódus nem múl
hatott el visszahatás nélkül a K. fölött sem.
A szabadságharc alatt a zsidók is együtt vérez
tek a nemzettel, ez az idő sem volt alkalmas
a kereskedelmi élet kifejlődésére. A szabadság
harc leveretése után is még mindig fennálltak
bizonyos korlátozások és csak a 1860 jan. 13-án
kiadott rendelet engedte meg a zsidóknak, hogy
gyógyszerószséget űzhessenek, valamint italmórést, szeszégetést ós malomipart. A bányavá
rosok is még elzárva állottak a zsidók előtt,
míg végre a jan. 14-iki rendelet megszüntette
a bányavárosokban való tartózkodás ós letele
pedés tilalmát. Most már csak az 1867-iki eman
cipáció (1. o.) hozott nagyobb és jelentőségteljesebb változást a zsidóság számára és ettől
kezdve indult meg a magyarországi K. is a fej
lődés felé. A gazdasági élet ugyan lassan ka
pott vérkeringésre; a magyarság még ebben a
korszakban is húzódott a kereskedelmi pályáktól*
Most már azonban a zsidók építőmunka ját mi sem
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gátolhatja és a hetvenes évek antiszemita izga tanítója, Banus, egy esszénus «úgy éjjel, mint
tásait is (1. Antiszemitizmus) nagyobb rázkódta- nappal gyakran fürdött hideg vízben» ( Vita § 2)
tások nélkül heverte ki. A zsidó K. ekkor már s hogy ez a szokás az esszémisoknál el volt ter
egyre nagyobb jelentőséget ért el az ország köz jedve (De Bello Judaico II. 8, § 5). János egyéb
gazdasági életében és az utolsó félszázad alatt ként a Szent Lélek útján való K.-t fontosabbnak
Magyarország közgazdasági felépítését nagy tartotta (Márk 1, 8 ; János ev. 1, 27), viszont
mértékben vitte előre. A világháború alatt óriási már a Talmud azt mondja, hogy a Szent Lélek
lendületre kapott a K. és a hadseregszállítások úgy előhívható, mint a víz a kútból (Jerus.
kal kapcsolatban az antiszemitizmus számos Szukkóth 5. 1; Jesája 12, 3 alapján). A rabbinivádat igyekizett kovácsolni a zsidó K. ellen. Az kus tanítások szerint a K., vagyis alámerülés a
anomáliák azonban, amelyekre hivatkoztak, épp circumcisio ós áldozás mellett elengedhetetlenek
úgy fennállottak azokban a háborút viselt orszá voltak a prozeliták felvételénél (Jebámót 46b,
gokban, ahol a zsidóság nem vett részt, vagy pedig 47b; Keritót 9a; Abodah Zára 57a; Sábbát 135a;
csak kismértékben volt részese a hadseregszállí Jerus Kiddusim 3.14, 64d). Minthogy a circum
tásoknak. AK.-re azonban még súlyos megpróbál cisio Pál agitációja óta elmaradt a keresztény
tatások vártak. Az 1919-iki proletárdiktatúra vallás szokásai közül, az áldozás pedig a jeru
teljesen megbénította a gazdasági forgalmat ós zsálemi templom elpusztítása után megszűnt,
a kereskedelmet a centralizálási, szövetkezeti, csupán a K. maradt meg, mint a vallásba való
áruelosztási alapon igyekezett berendezni. A nagy felvétel alapja. Ennél a cerimóniánál a kézmoz
kereskedelmi vállalatok szocializálása, de leg dulat és az olaj használata szintén zsidó szokás
elsősorban a kapitalizmus teljes letörése meg volt s az utóbbi a papok felkenéséből eredt (1. Fő
akadályozta a magántőkék vállalkozását és a pap), mert az esszénusok a papi tisztasági és
kommün fennállása alatt a K.-ben, mint a gazda egyéb előírásokat szívesen alkalmazták ma
sági élet minden ágában teljes volt a stagnáció. gukra. A régi esszónus-chaszideusok a hideg víz
Az elkövetkező esztendők is súlyos nehézségek elé ben való tisztulást, mint vezeklést, böjttel egybe
állították a kereskedelmet ós az ország gazdasági kapcsolva nemcsak, hogy alkalmazták, hanem
leromlását a K. szenvedte meg legelsösorban. A azt egyenesen Ádámra vezették vissza (Vita
gazdasági viszonyok stabilizációjával azonban Adae et Evae I. 5—8; Pirké R Elézer XX.).
újra visszanyerte szilárd és fejlődóskópes bázisát. Hogy a fürdéssel kapcsolatos böjt a vezeklés jele
Az Országos Statisztikai Hivatal 1910-iki évről volt a régi Izraelben, azt több hely tanúsítja
kiadott hivatalos kimutatása szerint a K. terén (1. Sámuel 7, 6): « Vizet hoztak és öntöttek ki az
98,150 önnálló kereskedő közül 59,832 volt zsidó, Úr előtt s azon a napon böjtöltek, mondván, vét
37,312 tisztviselői összlétszámból 20,475 zsidó és keztünk az Úr ellen», ami a Midrás Sámuel és
89,426 segédszemélyzeti összlétszámból 29,637 a Jeruzs. Targum szerint azt jelenti, hogy szi
volt zsidó. Az 1920 évi statisztika szeiint keres vük feltárását szimbolizálták azzal, hogy kiön
kedelemmel és hitellel foglalkozik Magyarorszá tötték a vizet. Jeremiás Siralmaiban (2, 19) is
gon összesen 175,348 (75,148 önálló, 47,608 tiszt előfordul ez a kifejezés: «Szívedet a vízhez ha
Midrás-Tanviselő, 52,592 egyéb személyzet), ebből a zsidó sonlóan öntsd ki az Úr előtt». A
felekezethez tartozik 81,263, vagyis 45-10/0 az chuma szerint ahhoz, hogy az ember Isten Szelle
összességhez viszonyítva.
u. L. mének és jelenlétének (Sechina) felfogására al
kalmas legyen, alá kell magát vetnie az aláK e r e s z t e l é s . A megtisztulást, megszentelést merülé8nek s a messiási korban Isten maga szór
jelképező keresztény vallásos szokás, lemosás ál vizet Izrael megtisztulására, mint azt Ezékiel
tal. Ez utóbbi ősidők óta előírt ós gyakorolt szokás (36, 25) megjövendölte. Hogy Isten nevét kiejt
volt Izrael népénél, sőt a ruházat lemosása is fon hessék, az esszénusok reggeli imádságuk előtt az
tos volt, már a sinaii kinyilatkoztatás előtt (Exod. alámerülést gyakorolták (Toszefta, Judaim 2.
XIX. 10). A rabbik a fürdési kötelességet a víz- 20; Beráchót 22a, v. ö. Kiddusim 70a) s ugyan
ülá merüléssel kapcsolták össze s ezt tevilónak ezt teszik a chaszideusok a mai napig, sőt a
nevezték (Jebámót 46b). Mindezen szokásokat zsidó mikve (fürdő) is a háromszori víz alá bu
mar ősidőkben alkalmazták a zsidók a prozelitá- kásból áll, amelyet a reggeli Istentisztelet előtt
kon is, hogy «a Sechina szárnyai alá vigyék kell gyakorolni. A prozeliták K.-e az idolatriáőket» (Jebámót 46b). Ezékiel próféta így szól a tól való megtisztulás jegyében törtónt oly célból,
tisztulásról: «Akkor tiszta vizet fogok rátok hogy az egész ember mintegy újjá szülessen. A
szúrni és ti tiszták lesztek» (36, 25), amire Szóta talmudtraktátusban (12b) Simon b. Jochai
|v. Akiba ezt jegyezte meg: «Áldott vagy, óh ilyen magyarázatot ad s így fogja fel a fáraó
Izrael; mert ki előtt tisztulsz meg s ki tisztít leányának a Nílusban való fürdését. A prozelita,
!
»eg téged ? A te mennyei Atyád!» (Jóma VIII. 9). ha felvétetett Izraelbe, ccújszülött gyermekhez
A
viz alá merülés nem csupán a vétkezés ós a volt hasonló» (Jebámót 48b), azért kellett neki
P;-pi tisztasági törvények áthágásának kiengesz le-Sém Somáim, «Isten Nevében» fürdenie, azaz
telésére irányult, hanem a szent élet és az Isten Isten Királysága igáját magára vennie. így ma
nel való szorosabb kapcsolat előkészítésének jeléül gyarázták már a rabbik és Philo is (De Decalogo
'8 fogták fel azt. Ilyen értelemben beszél Josophus II., XI.) Izrael megtisztulását a tengerben. A víz
romai zsidó történetíró Jochanán ha-Kohenről zel való lelki megtisztulás bármennyire zsidó
uveresztelő János) (Josephus: Antiquitates XVIII. szokás is, nem vezethető le a papi kódexből,
•'- s -). János a Jordán vizében gyakoroltatta hí hanem végső eredetében a babiloni és más sémi
veivel a K.-t (Máté III. 6) s ő ezt az esszónusok- népek gyakorlatából származik. Ezek a szokások
wl tanulta. Josepirastól még azt is tudjuk, hogy
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ceremóniákká változtak B mint tisztasági törvé
nyek (1. o.) később is érvényben voltak a zsidók
nál. Hogy eredetileg a kettőt már igen régi idő
ben egyesítették, bizonyítja a Biblia leírása Blisa
prófétáról (II. Királyok III. 11 ós V. 10); ő alKalmazza a Jordánban való hétszeri fürdést elő
ször egy lepráson, mert a Jordán vizének külö
nös erőt tulajdonítottak; az «élő víznek», vagyis
a folyónak a zsidók általában véve mindenkor
nagy fontosságot tulajdonítottak a megtisztulás
nál, mely utóbbinál a lelki tisztulás a teljes testi
tisztasággal mindig együtt járt. A zsidó Sibyllina
IV. könyve is így fogja fel a bűnbánást: «Ti
nyomorult halandók, bánjátok meg bűneiteket
élő folyóvízben mossátok meg egész testeteket,
mely bűnnel van tele». Ugyanezt prédikálta
Keresztelő János is a bűnösöknek, akiket a Jor
dán vizében keresztelt meg. Ennek célja ugyanaz
volt, mint a zsidóknál a prozeliták felvételénél,
hogy t. i. «új teremtmény» jöjjön létre a teljes
tisztulás által. Ez tehát tiszta zsidó felfogás volt
(Genes. Rabbah XXXIX. és Philo «De Poenitentiav I.: «A prozelita sötétségből világosságra
jut). L.
Jézus,Kereszténységlészsidóság,Esszénus'ok, Ghasszideusok (ókori).
s. R.
Irodalom. Krangg Sámuel (Jewlgh.Encyclop. 1904) Bengel,
Über das Altér d. jüdischen Prozelytentaufen (Tübingen
1814); Sclmeckenbiirger, u. a. (Berlin (1828); Retian, Les
Evangiles (2. kiad.) ; u. a., Le8 Ápötres ; Schechter (Jew.
Quarterly Review XII.) ; Schürer, Gesch. d. jüdisclien Volkes
im Zeitalter Jegu (3. kiad. III.) Edershelm, The JewiBh
Messiah (II.).

K e r e s z t é n y h ú s . Az 1114. megtartott esz
tergomi zsinat használta ezt a kitételt azon hús
nak elnevezésére, amit zsidók adnak el a keresz
tényeknek, miután annak elfogyasztását a zsidó
vallási törvények megtiltják. A zsinat magát az
elnevezést is a zsidóknak tulajdonítja.
K e r e s z t é n y s é g és zsidóság viszonya.
A Jézus messiási voltán alapuló keresztény hit,
amely szerint éppen Izrael prófétáinak jövendö
lései valósultak meg, azt vallja, hogy az ÚjTestamentum a zsidóság Bibliájának magasabb
interpretációja. Azt is, hogy Jézus Isten fia, és
az ember bűnbeesése után az emberiség egyedüli
megváltója. A benne való hit nélkül nincsen
üdvözülés. Eme hit szerint a kereszténység egy
szersmind a civilizáció csúcspontját is jelenti,
melyet ennélfogva a vezető hatalom megillet.
A Talmud, mint a kereszténység keletkezése
korának legfőbb ós legszámottevőbb forrása,
nem említi a keresztény szót, hanem minim-et
említ, azt-a fogalmat, amelyet a gnosztikus szek
tákra használ. Minthogy Jézus fellépése saját ko
rában Palesztinában nem váltott ki jelentékeny
szellemi vagy népmozgalmat s csupán az északi
részen, Galileában volt visszhangja, továbbá,
minthogy a Jézus fellépése előtti évtizedek
ben igen nagyszámú messiás-hírben álló, több
nyire es8zónus szent lépett fel, a Talmud ezen
messiási hírben állók egyikét látta ő benne is
s nincs rá semmiféle egykorú adat, hogy műkö
dése akár szociális, akár vallási szempontból
nagyobb hatást gyakorolt volna kora zsidósá
gára. A legrégibb Talmud-szövegek Jézust való
színűen összetévesztik a halála után 44-ben azo
nos módon a római bíráskodás részéről elítélt
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Theudasszal, akit Lyddában vontak per alá s akit
a Talmud Ben-Stada néven említ. Josephus sze
rint Pilátus római prokurátor ítélte őt halálra,
amely a római büntetőjog szerint, főképpen a
provinciákban az államellenes cselekmények!©
alkalmazott kerésztrefeszítésben állott. A zsidó
államban bármikor előfordult halálbiintetési ne
mek között a keresztrefeszítés seholsem talál
ható s az ott teljesen idegen volt, de a római
uralom alatt már ismerték. A fenyítő jogtól meg
fosztott Szanhedrin egyáltalán nem hozhatott
halálos ítéletet, keresztrefeszítésre még kevésbbé
ítélhetett el valakit, mert ezzel nemcsak Róma
szuverenitását sértette volna meg, de magát a
zsidó törvényt is, amely nem ismert ilyen bünte
tést. A középkori vádaskodásokon kívül nincs is
olyan álláspont, amely kétségbe vonná, hogy
Jézus elítélése a római prokurátor lelkiismeretlensógének műve volt. Ezt ma már a római
katolikus egyház hivatalosnak nevezhető állás
pontja is leszögezi. (V. ö. Catholic Encyclopedia VIII. kötetét, J. Parnley bíbornok imprima
túrájával.) A keresztfa, melyet az elítélt maga
tartozott vinni, embernagyságú volt s X-alakú
a legtöbb esetben. Az ítéletet a nyilvános megcsapás előzte meg, azután következett a kereszt
fához való kötés kötéllel. Az áldozat szomjúhozva
és éhezve egy, de néha három napig is agonizált 8
a csontok beütése kegynek számított, mert megrö
vidítette az agóniát. Ily kegyetlen halál büntetés
nemet a rómaiak alkalmaztak a zsidókra és így
múlt ki pl. már Jézus előtt 40 körül a galileai
Juda is, akit szintén a rómaiak ítélték el. A Mátéevangéliumban leírt keresztrefeszítés egyezik a
római szokással, de kísérő körülményei vissza
tükröztetik a zsidók karakterét, azaz részvétét
is. Ugyanis Máté 27. 34 és 48, valamint János
evang. 19.29. és 13. 2 leírják, hogy a zsidók a ke
reszten szenvedő Jézusnak italt nyújtottak. Ez
az ital a Talmud ^zanheárm-traktátusának 43.-a
szerint mirrha és ecet keveréke volt, mely a
szenvedőt kábulttá, öntudatlanná tette s erős
mámort okozott. Az ítélet végrehajtási napja az
összes azt említő Evangéliumok szerint ünnep
előnapja volt, a zsidó törvények szerint tehát
ítéletvégrehajtás e napon semmi körülmény közt
sem volt foganatosítható. Az ítélet és végrehaj
tása merőben a római önkény aktusa volt. Jézus
nak messiási híre volt, sokan a zsidók királyá
nak (INRI) nevezték, ez pedig a prokurátor sze
mében egyenlő volt a rebellióval s a crimen
laesaevel, amelyet több forrás, így az Apostolok
cselekedetei, J osephus, Suetonius és Tacitus sze
rint minden esetben keresztrefeszítóssel büntetett
a római hatalom. Jézus az Evangéliumok meg
egyező állításai szerint nem tartotta magát sem
királynak, sem Messiásnak, hanem egyszerű pró
fétának, amilyen Judaeában az ő ifjúsága idején
is volt több az aszkétaéletű esszénusok közt;
mesterének és eszményképének pedig a kohanita
Jánost, szűkebb hazájának, Galileának esszémis
szentjét tartotta, aki a mozgalmas korban, félre
vonulva, a Messiás eljövetelét jósolta s az embe
rek tisztulása céljából a Jordán vizében való für
dést (megkeresztelés) írta elő. Ebben az Evangé
liumok megegyeznek (Máté, Márk, Lukács, Jár-
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hoz és az Apostolok cselekedetei) s igy nem két
séges, hogy Keresztelő János az esszónus próféta
adta a legfőbb impulzust Jézusnak s híveinek,
akiket ugyancsak az Apostolok cselekedetei sze
rint (8. 25, . 3—í) János tanítványainak hív
tak. János életében Jézus még nem volt pró
féta s csupán, amikor a teljesen elrómaisodott
galileai tetrarcha, Heródes Antipas Jánost eszte
lenül kivégeztette, akkor lépett fel Jézus mint
próféta (Máté, Lukács, János és Josephüs több
helye). Tanítása a zsidó prófétákéval megegye
zett s ő nem is kívánt több lenni, mint a Szent
írás végrehajtója. Működésének magasztos vo
nása, hogy a kitaszítottakkal, a tudatlanokkal,
a szegényekkel, a bűnösökkel, a leprásokkal
tudott együtt érezni s őnekik prédikált. Ezáltal
szerezte híveit az egyszerű emberek körében.
Ezek látták benne a Megváltót. Erkölcsi taní
tásai s mondásai mind szószerinti idézetek ós
összefoglalások az előző korokban megvolt zsidó
imádságos formulákból s főkép az előtte hetven
évvel élt Híllel magasztos erkölcsi tanításaiból
(1. Ethika). Soha egy percig, még a keresztfán
sem maradt el Jézus a zsidóságtól és sohasem
tagadta meg sem faját, sem tiszta zsidó vallását,
erkölcstanát: «Ne gondoljátok, hogy elpusztí
tani jöttem a Törvényt és a prófétákat, nem
rombolni, hanem teljesíteni jöttem» (Máté 5.
11). Nem is ő, hanem a tarsosi Saul, gör. Pál
csinálta meg az elkülönülést ós elszakadást, mert
ő vetette el nyíltan a Törvényt s hirdette világ
szerte Jézus istenségét. Agitációja az egész mű
velt, görög-római világra kiterjedt s leginkább
a zsinagógákban prédikált, de azok vezetőivel
vallásellenes tanításai miatt állandóan ellentét
ben volt. Látszólagos liberalizmusa, mely a térí
tésnél határt nem ismert, valóban ellentétbe
hozta a zsidó vallással, mert Pálnál Isten hát
térbe szorul 8 tanításában nem az igazságos
Isten, az emberek atyja, a központ, hanem Jézus.
A kereszténységet még sokáig a zsidóság egy
részének tekintette s e kor Krisztus követői is
anaak tekintették magukat. Az első püspökök
még cirkumcizált zsidók voltak, akik a zsidó
vezetőférfiakkal még meghitt viszonyt tartottak,
míg a pogányokkal kevésbbó. Szertartásilag
se különültek el eleinte s a jeruzsálemi Tem
plomot központnak tekintették, magukat pedig
Kehila Kedósónak (szent község) nevezték. Döntő
fordulat volt a jeruzsálemi Templom elpusz
títása s a zsidóságnak ezután következő nem
jeti és szellemi organizációja, a Hadrián alatti
<H. sz. eleje) Bar-Kochba felkelés. Ekkor már
a
keresztények a rómaiak pártján vannak, sőt
azok oldalán vesznek részt és Róma felé grá
ciáinak. A III. sz.-ban azután Constantinus csá
szár betetőzte azt, amit Pál kezdett s így az egész
v
-lág ellensége lett annak a népnek ós hitvallás
o k , melyben Jézus élt és meghalt. A niceai zsi° f l t Í.325) különíti el hivatalosan is a zsinagógát
^s keresztény templomot. Egyébként a zsidóság
Js- ahol nem rómaisodott el teljesen, szintén töre
kedett a szeparációra, hogy megőrizhesse vallását.
^kereszténytől különálló zsidó katakombák Ró
nában bizonyítják ezt.) Ennek nagyfontosságú
s
P-muális okai voltak,igy elsősorban a szenthá
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romságdogma és az abból következő tanok,továbbá
a kettős morál, mely egyrészt világmegvető és
földöntúli papi, szerzetes és aszkéta vallási morál
volt, másrészt a laikusok morálja, mely sok
mindent megengedett, amit a zsidóság elvetett.
így a nő a családon belüli egyszerű, de meg
becsült háziasszonyi tisztéből a társadalom köz
pontjába került s különös hódolat tárgya lett.
Ezt, de főkép a trinitariánizmust a zsidóság
elvetette már akkor, amikor Pál ezzel járta be
a világot. (Később a niceai zsinat dogmává emelte
a trinitariánizmust). A zsidóság rendkívül magas
színvonalon álló vezetői a monoteizmust féltet
ték e tantól, amelyben Assyria s Egyiptom ha
sonló képzeteit látták, aminthogy a tudomány (pl.
Zimmern) ezt be is igazolta napjainkban. E tekin
tetben tehát a zsidóság semmiféle engedményt
nem tett a legrégibb időtől máig, ellentétben míg a
kereszténység tudósaival, akik Augustinustól He
gelen át D. Straussig igyekeztek azt koronként in
terpretálni. További nagy kölcsönös eltávolodási
ok vo lt a szentek tisztelete és a kópimádás, továbbá
az istenanyahit,amelyeket a zsidóság már kezdet
ben a legteljesebben elutasított. Nem lehet tagadni,
hogy a közép- és újkor folyamán, amikor a zsi
dók jogfosztottan, de vallásukhoz és erkölcs
tanukhoz imponáló szigorral és halálmegvető
elszánt hősiességgel ragaszkodtak, a szobor- és
képimádás, maga a feszület is, de nem Jézus
személye bizonyos averziót váltott ki azokból,
akiket annak ártatlan megszemélyesítője nevé
ben vittek a máglyára. Az egyházatyáktól és
skolasztikusoktól rendszerré kidolgozott keresz
ténység tanítása csupán mélyítette az ellentétet,
mert a zsidóság szempontjából nézve az új vallás
a következő képet mutatta: a kereszténység egész
tanítása, Jézus eljövetele és küldetése az em
ber bűnbeesésére van alapítva, mert Pál apos
tol Ádám bűnbeesésében, a Sátánnal, mint a
halál urával való harcban látja az emberi tör
ténés kulcsát s ez háttere az inkarnációnak és
a keresztrefeszítésnek is. Pálnál Jézus-missziója
s közvetítőszerepe egyenesen a Sátán hatalmá
tól és a haláltól való megszabadulásban nyil
vánul. Pál megveti a Törvényt s a Jézusban
való hitet hangsúlyozza erősen (Rómaiak 3. 28,
10.4; Gál. 3. 7 ; l.Korinth 1. 18—31); aminek
következményei az ókornál hasonlíthatatlanul
műveletlenebb középkorban végzetessé váltak,
amennyiben annak nyomán szorította ki az észt
és gondolatszabadságot a puszta hit. Ettől a
felfogástól csupán egy lépés volt a «credo quia
absurdum», helyesebben cccredibile quia impetum, certum est quia impossibile est» elve Tertullian egyházatyánál (De carne Christi 5.) (hi
hető, mert esztelen; biztos, mert lehetetlen); ez
Márk evangélumának egy valószínűen későbbi
betoldásából származik : Vak hit annyi, mint a
lehetetlent lehetségessé tenni (9. 23). Az ezek
ben való hiedelem a természet törvényeinek
és általában a tanításnak, főleg azonban a gon
dolkodás szabadságának elvetését vonták maguk
után. Ennek nevében tették lehetetlenné a kuta
tást, vitték máglyára a kéziratok tömegeit,
melyek különösen a zsidóságot érintették a leg
közelebbről, mert nekik a Törvény tanítását, ér-
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telmezését, kutatását oly módon, hogy az minden
tudományágat felöleljen, nemcsak maga a Tör
vény (Deuter.6.7,11.19),
hanem a Talmud és az
évezredes tradíció írta elő, még pedig olyan fogal
mazásban, hogy ahhoz képest minden más foglal
kozás csupán kenyérkereset, de főfoglalkozás
zsidó szempont szerint csupán maga a mellékcél
nélkül való tanulás és tanítás. Ezzel szemben a
középkor aránytalanul felvilágosodott zsidósága,
főkép a román állam Dk területén,csupán azt érez
hette, amit a körülmények és a keresztény egy
ház gyakorlata nyilvánvalóvá tett, hogy a tudás
és hit összeegyeztethetetlen. Ezek miatt nem csak
a zsidóság részéről alakult ki bizonyos ellentót,
melynek bőséges irodalmi nyomai vannak (1.
alább), hanem magán a kereszténységen belül is
voltak szakadások, így a korántsem lekicsinyel
hető képromboló mozgalom Bizáncban, majd a
folytonosan jelentkező reformációs mozgalmak,
melyek a XIV. sz.-tól kezdve nem szűntek meg
s amelyek a primitiva ecclesia-ra, az eredeti egy
ház formájára akartak visszatérni s amelyek a
reformációban, annak számos szekta-alakulásá
ban, jutottak kivitelre. A zsidóság számára ez
feltétlenül óriási méretű eredmény volt, mert a
lelki bilincseket vette ez le róla s minthogy a
protestantizmussal mindenütt parallel járt a
Biblia és a zsidó iratok eredeti nyelven való tanul
mányozása, nem fenyegette többé az a szörnyű
veszély, amely legközelebbről érintette: a héber
iratoknak, főkép a Talmudnak, a Kommentátorok
irataínak tömeges máglyára vitele. A lelki bi
lincsek alól való felszabadulás vágya a K.-ban
annál kevésbbé hagyható figyelmen kívül, mert
ez a bilincs tízennyolc évszázad alatt legsúlyo
sabban érintette a zsidóságot is, mely a szellemi
haladásban való hitet őseitől örökölte, s azt soha
fel nem adta a legsötétebb középkorban sem. Ez
volt az oka annak, hogy a zsidóság nagyobb ré
sze a gettók kapuinak leomlásakor a liberaliz
mus világnézetének és politikai szervezeteinek
szolgálatába állott, mert ez a liberalizmus min
denkor az övé, azé a népé volt, mely a kinyilat
koztatás magasztos hitét, a megértő, általános
emberszeretetet, a törvényes munkaszünetet s a
kötelező istenfélelem mellett az általános ós min
denkire kivétel nélkül kiterjedő polgári szabad
ságot először iktatta törvénybe, még mielőtt
államterületét vagy államformáját megalkotta
volna. A közép- és újkor tudatlanságából eredő
intoleranciáját főkép a XIII.—XVIII. sz. végéig
éreztette a gyakori és sokszor óriási méretű tisz
tán tudományos könyvek konfískálásánál, szá
mos esetben tömeges elégetésénél. Ezek közül a
legnevezetesebbek: az 1233-iki Montpellierbon, az
1234-iki Parisban, ahol az egykorú forrás sze
rint 12,000 elkobzott Talmud- és más héber kéz
iratotégettek el, miután hosszú ideig társzekeren
hordták; azokat össze. 1239-ben ós 1244. u. o.,
minthogy Franciaország az időben a zsidó tudo
mányosság legfőbb centruma volt, még nagyobb
mennyiségben égették el a héber könyveket.
1299. és 1309. Barcollonában, Tarragonában és
lijból Parisban, mindig keresztény teológusok
szakvéleménye alapján, voltak Talmudégetósek ;
nemkülönben 12l9.Toulouseban, 1220. Bourges-
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ban, 1322. Rómában, 1409. Provenceban több
helyt, 1497. Portugáliában, a XVI. sz. elején » .
megesen Castiliában, 1509—10. Kölntől Mainzlg
1553. Rómában ós az egész Egyházi-Államban*
továbbá Velencében, annak gyarmatain és Fej£
rarában, Padovában. 1554-ben a tiltott köny»
vek indexére teszik a Talmudot hivatalosan a
tridenti zsinat határozatai értelmében. 1559-ben
Milanóban Gonzalo de Cerdova 12,000-et éget el
1601. Rómában és számos olasz városban, 1560.'
Prágában, 1702. Fürthben a két utóbbi helyt fi
dominikánus és jezsuita szerzetesek buzgalma
következtében, 1728. Anconában, 1731 — 1768,
újból az Egyházi-Államban, ahol dominikánus
szerzetesek hajtják végre a konflskációt, 1757»
Lengyelország egész területén, és másutt is és
a rosszindulatú és céltalan zaklatásnak csak
Napóleon vet véget. Mindezek kétségtelenül elhidegülést okoztak a világtól elzárt zsidóság körében a kereszténység iránt, mert sem a népnek,
sem a világi uralomnak nem tulajdoníthatta azokat a gyötrelmeket, amelyeket egyházi intézkedések okoztak neki. Ugyanez észlelhető a másik
két dolognál, mely a K.-nak megismerésénél nem
kevésbbé fontos: ú. m. a zsinati törvényhozá
soknál és a zsidóság hite és faja ellen irányuló
óriási és romboló hatású röpiratirodalomnál,
mely a legrégibb időtől tart és csupán a nyugati
államokban szűnt meg. de Közép- és Keleteuró
pában éppen az utóbbi években megemelkedő
számot mutat. Ami a zsinati törvényhozást illeti,
annak általános jellemző vonásai vannak, melye
ket meg lehet állapítani. Ilyen fő jellemző vonás,
hogy a zsidóság és kereszténység közötti elkülö
nítést kötelezővé tette. Ennek okát a modern
történelemtudomány két kiválósága, Georg Caro
és Max Weber (utóbbi keresztény) tisztázták.
Szerintük a szeparációt a ritus okozta. Az első
századokban a későbbi román államok területén
az együttélés és a harmónia teljes, Hispániában,
Délitáliában, Dél- és Középfranciaországban
számos adat szerint kölcsönösen vendégesked
nek, mezei népünnepélyeiket közösen ülik stb.
A panasz akkor merül fel, amikor a zsidók rituá
lis okok miatt a lakomákon nem esznek minden
ételt s ez jut kifejezésre már a Diocletianus
korabeli elvirai zsinaton, de főkép a III. és IV.
sz.-i orleánsi zsinatokon. Úgy ezek, mint a 17
toledói zsinat az első két évszázadban, valamint
több franciaországi zsinat a zsidókra vonat
kozóan főkép abban egyeznek intézkedéseik
ben, hogy ne élhessenek együtt keresztények
kel s hogy a mezei gazdálkodástól, a vegyes
házasságoktól eltiltsák s a tilalmat a kereszté
nyeknek is kötelezővé tegyék. Magyarországon
ez utóbbi a 1092-iki zsinaton érvényesült, annak
jeléül, hogy a kölcsönös együttélés itt is meg
volt. Sokkal szigorúbbak voltak azonban európaszerte a későbbi zsinati határozmányok a XILsz-*
tói kezdve. Ezek a templomok építését és a kitért
zsidók örökségfosztását tiltják el, míg a negye
dik lateráni zsinat tette valódi páriákká a zsidó
kat, amennyiben egyházi tizedet, húsvéti kü
lön fejadót és sárga foltot s külön lakóhelyet
(1. Öetto; rendelt el számukra. Ezekhez járult
később pl. az 1434-iki bázeli zsinat határozatai

Keresztény zsidóbírók
látta a hivatalos kereszténységet, mint a földi
józan élettől eltávolodott hitet, mely nem erősí
tette a családi élet és otthon szentségét, de éppoly
kevéssé a munkának, az iparnak és kereskede
lemnek tisztességét sem, sőt ezt megvetette,
ellenben a férfias kitartás helyett csupán a femi
nin erényeket, a női kultuszt, a megalázkodást
és az esztétikai hajlamokat fejlesztette s juttatta
valóban magas színvonalra, míg ugyanakkor
tűzzel akadályozta meg a szabad kutatás lehető
ségét, elnyomta a gondolkodás szabadságát, az
intellektus kialakulását lehetetlenné tette s a
tudásban való hitet és az emberek szabadságra
törekvését megakadályozta. Ezért volt az, hogy
az öntudatra ébredt népek szabadságuk kivívá
sakor mindenütt félretolták az egyházi előítéle
teket ós megkötöttséget s megelégedtek Jézus
tanításaival ós az eredeti Biblia Egy-Isten hité
vel és erkölcstanával. A kultúra előhaladása
hivatott a majd kótezeréves ellentótáthidalására;
a kereszténység nem zárhatja el senki elől sem
az élethez adott jogot ós főleg nem zárhatja el
azt szülője, a zsidóság elől. (L. még: Antisze
mitizmus, Vérvád, Keresztelés, Jézus, Etika,
Farizeusok, Esszénusok, Uzsora, Cenzúra, In
kvizíció',
s. R.
Irodaiom. Taylor, Sayings of the Jewish Fathers (1901);
Chwolson. Das letzte Passahmahl Christi (1892) ; Renan.
Le Judaisme et le Christianisme (1883) ; u. a., L'Église
Chrétienne (1879); u. a., Jézus élete; u. a., Sa'int-Paul;
Krausz Sámuel, Das Lében Jesu naeh jiidischen Quellén
(1902) ; L. Phillippson, Habén die Juden Jesum gekreuzigt? (2. kiad. 1902) ; D. Strauss, Die christliche Glaubenslehre (I.—II. 1840—41); Bemer, Judentum und Christentum (1891) ; Graetz, Gesch. der Juden II. —XI. ; A. Geiger,
Das Judentum und seine Geschichte (1865) ; u. a.. Nachgelassene Schriften (I.—V.) ; Güdemann, Das Judentum
{1902) ; Toy, Judaism and Christianity (1890) ; Harnack,
Geschichte der Dogmen I.—V. ; Chwolson, Die Blutanklage
und sonstige mittelalterliche Beschuldigungen (1901) ;
Lecky, Histoiy of European Morals from Augustus to
Charlemagne (I.—II. 1874) ; u. a., History oí Rationalisme
I.—II.); Lea, History of the Inquisition in the MiddleAges (I.—III. 1888) : n. a., History of the Inquisition in
fipain (I. —IV. 1906); L. Ziegler, Geschichte der christlichen
Ethik (1886) ; Daw. Einhorn, Unterscheidungslehre zwischen
Judentum und Christentum (1860—61); Abrahams, Jewish
Life in the Middle-Ages (1903) ; Hefele, Konciliengeschichte
(I —X. 1890—3) ; Caro, Wirtschaftsgeschichte der Juden I.
(1908i; Max Weber, Wirtschafts-u. Bocialgeschichte (1924);
Schechter, Studies in Judaism (1896); M. Joseph, Judaism
as Creed and lífe (1903); M. Friedlánder, The Jewish Religion (1891) ; J. Ziegler, Religiöse Disputationen im Mittel
altér (1894); I. Loob, La Controverse réligion entre les
Chrétiens et les Juives de la Moyen Ages (1888).

K e r e s z t é n y z s i d ó b í r ó i t : . Az ú. n. városi
zsidóbirák voltak (1. Zsidóbiró), akiket eleinte a
király, majd később az országos zsidóbiró neve
zett ki. így el is mozdíthatta tisztségéből a kinevezettet, amit Gara Miklós nádor, jogkörénél
fogva, meg is tett 1431. a soproni zsidóbíróval.
Helyébe Koleha Miklóst nevezte ki a kinevezés
visszavonásáig terjedő időre. Koleha teljhatalmú
képviselője volt Sopronban az országos zsidóbíró
nak. A K. rendszerint a legtekintélyesebb csalá
dokból kerültek ki, így az idők során a dúsgaz
dag pozsonyi Ventur-családnak néhány tagja
volt zsidóbíró ós a család nevét még ma is fenn
tartja a város egyik belvárosi utcája. Zsidóbíró
volt még Königsfelder Lajos városi tanácsnok, a
pozsonyi Szt. Lőrinc-kápolna kegyura, Sopron
ban pedig 1426. Gallusch Péter polgármester
látta el a zsidóbírói tisztséget. Egy Oroszlán nevű

76

~

-JS?*^

zsidót is szoktak emlegetni, mint zsidóbírót de
e cím alatt II. Lajos csak zsidó hitközségi eífflu
járót érthetett, amikor egy levelében Így - J
llti (1. Oroszlán). A zsidóbirók mindig keresz
tények voltak.
-p/
K e r e s z t ú r y Alajos József*, történetbúv&r
szül. Bodrogkeresztúron (Zemplén vm.) I755/
megh. Pesten 1825 ápr. 21. Szülei zsidók voltak
s ő nevét megváltoztatva szülővárosa után, kike
resztelkedett ós filozófiai tanulmányokat folyta.
tott, doktorátust tett és Nagyváradon a kir. Aka
démián, majd Pesten lett 1811-ben a történelem
tanára. Jelentékeny történelmi munkásságából
fontosabbak: Lineamenta históriáé pragmaticae
regni Hungáriáé positionibus distincta (Pesth
1797); História Épiscopatus M. Varadierms
(1806); Dissertationes
historico - eriticae de
Belae regis notarii aetate (1812); De Hungarorum origine (1813); De Hunqarorum avüis
sedobus illorum migratione (1813); De Hungarorum in Európa adverbtu (1814); Gompendvm
históriáé universitatis
(Partes 3., 1817—19).
(Rumy, Neuer Nekrológ d. Deutschen 1825.) 8. E.
M e r i , k e s z í v f h . ) . Olvasva, írva van. A bib
liai szöveghagyomány irodalmának a maszorá'
nak műkifejezóse, mikor jelezni akarja, hogy a
Bibliának valamely szavát másként kell olvasni,
mint ahogy írva van. Ez a rendszabály azért
vált szükségessé, mert bizonyos szavak a nyelv
fejlődés során eredeti értelmüket elvesztették.
Pl. a Biblia korában még nem tettek különbsé
get fiúgyermek és leánygyermek között, mind a
kettő megjelölésére a naar szót használták. A
Biblia is így használja. Később a leányt már
wáárö-nak mondták. Ahol tehát a Biblia leányt
is náár-nak ír, ott nááró-t kell olvasni. Az elő
forduló obscén szavakra is áll a rendszabály és
az olvasásuk eltér az írástól, még pedig úgy,
hogy a kifejezés megenyhül.
F- M.
K e r i á s z h a t ó r ó (h.). Tóra-olvasás. L. 0.
K e r i & s z s e m á (h.). Az egy-Istenről szóló
hitvallomás (séma) olvasása. L. Semá.
K e r n Leo, komponista, az ötvenes években
Pesten élt, ahol 1855. Benvenuto Gellini c. ope
ráját sikerre] előadták. Élete további sorsa isme
retlen. V. ö. Wertheimer,«Jahrbuch
f. Israelitens
1856).
K e r p e l Leopold, festő, szül. Kismartonban
1819 körül, megh. Bécsben 1880 ápr. 16. Festővé
Bécsben képezte ki magát, hol először 1845. lépett egy képével a nyilvánosság elé. A római
Colosseum c. képével magára irányította a palatinusnő, Mária Dorottya főhercegnő figyelmét,
aki a képet megvette és a pesti Nemzeti Múzeum
nak ajándékozta. 1849-ben Oroszországba uta
zott. Útközben Prágában az öreg császárné, V.
Ferdinánd neje, egy albumlapját 100 forinttal
honorálta. Teplitzben Clary herceg és rokonai
több képet vásároltak tőle. Drezdában a királyi 6
vetttőle képet. Berlinben Humboldt bemutatta K.-t
a porosz királynak. Oroszországban, hol egész
Nizsnij-Novgorodig eljutott, szintén nagy tiszte
letben részesült. Visszatérése után állandóan
Bécsben lakott, ahol haláláig dolgozott.
M. B.
K e r t é s z , 1. Manó, tanár, nyelvészetiéire,
szül. Orosztonyban (Zala vm.) 1881 okt. 15. A
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budapesti egyetemen tanári és bölcsészdoktori ból alakult Újság c. napilap felelős szerkesztője
oklevelet nyert, azután a főváros középiskolái is volt. Néhány évig politikai tudósításokat kül
ban lett tanár. Több izben nyert pályadíjat a dött a párisi Journal des Débats-nak. 1883 tói
M. Tud. Akadémia pályázatain. Főbb művei: A 1884-ig szerkesztője volt a Harmónia c. kritikai
magyar nyelv működéstörténeti emlékei; Finn folyóiratnak. Önállóan megjelent munkái: Dante
ugor jelzős szerkezetek; Szólásmondások,
s. R. Galeottója (kóp a romantikus költészet történe
2. K I. Mihály, ügyvéd, író, szül. Szolnokon téből, 1890); Jellem a művészeiben (kép a francia
1888 febr. 4. Ugyanitt folytat ügyvédi gyakor széptanból, 1890). Novellái még nincsenek kö
latot. Több kabarédarabját játszották sikerrel a tetbe gyűjtve. E novellák között néhány meg
sz. a.
Belvárosi Színház és az Andrássy-úti Színház. kapó zsidótárgyú genrekóp is akad.
K e s z t e n b a u m Rafael Márton, pelethei bir
Megjelent könyvei: A csodálatos sárkány (ifjú
sági regény); A csengeri domb ; Bohóc Péter ; tokos, megh. 1829 nov. 28. Egész vagyonát jóté
kony és kulturális célokra hagyományozta. Ha
A gyémántköves melltü, stb.
3. K. 11- Mihály, filmrendező, szül. Budapesten gyatékából végakarata szerint a megyei hatóság
1887. A színésziskola elvégzése után a Magyar Sátoraljaújhelyen a később oly híressé vált zsidó
M. B.
Színház tagja lett. 1912-ben a Projectograph rt. iskolát létesítette.
K e s z t h e l y , nagyk. Zala vm. 10,219 lak.
ösztöndíjával Kopenhágába ment, ahol a Nordiskfilmnól színészi és rendezői tanulmányokat foly A (kongresszusi) hitközség története a XVIII. sz.tatott. Hazatérése után kizárólag filmrendezéssel ba nyúlik vissza. Mint a régi feljegyzésekből
foglalkozott és a Phönix-filmgyár főrendezője megállapítható, a hitközség 1766. alakult meg.
lett. Budapestről Bécsbe szerződött a Sascha- Első elöljárói között volt Hirsch Mózes báró (1. o.),
ttlmgyárhoz, ahol már az egész világon ismert továbbá Schwarczenberg Mayer és Deutseh Dá
Hímeket készített.
R. J. vid kereskedők. A hitközség első rabbijául Wal4. K. Ödön, operaénekes, megh. Budapesten tersdorfer Sándort választotta meg, akinek mű
1928. A katonaságnál fedezték fel hangját és ködéséről közelebbit nem tudunk. Mintegy 150
tisztjei taníttatták, majd Zichy Géza gróf vette évvel ezelőtt építette a hitközség saját erejéből
pártfogása alá és szerződtette a m.kir. Operaház a templomát. Iskolája ós Talmud-Tórája nincs.
hoz 1893., hol pár évtizedig első lírai tenorszere Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hell
Dezső az elnöke és a Krajcáregylet, mely Berópeket énekelt.
nyi Béláné vezetése alatt szegények gyámolítá5. K. Rezső, szocialista író, az erdélyi munkás sával foglalkozik. A hitközségből származott
mozgalom egyik vezetője, szül. Okányban (Bi Goldmark Károly (1. o.), a világhírű zeneszerző.
har vm.) 1890. Többlzbenvolt képviselőjelölt. Szá Jelenlegi főrabbija Büchler Sándor (1. o.) egye
mos cikke ós tanulmánya jelent meg a történeti temi tanár, országos hírű történettudós. A hitköz
materializmus eszmeköréből.
D. s. ség 16,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik,
K e s e r (h.). Csomó a tefllin szijain.
melynek egy részét szociális' és filantrópikus
K e s t e n b e r g Leó, zongoraművész, szül. Ró célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi terü
zsahegyen 1882 nov. 27. Franz Knllak, Busoni letéhez Harmacs, Hévizszentandrás, Alsó- és
és Draeseke tanítványa. Berlinben működött. Felsőpáhok, Zalavár, Zalaszántó, Gyenesdiás,
1918-ban kinevezték a porosz minisztérium zene- Rézi és Zsid községek tartoznak. A hitközség
referensének. E fontos pozícióban organizátora lélekszáma 1400, a családok száma 300, adót
lett a német zenei életnek. 1921 óta a berlini 304-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 10 nagy
zeneművészeti főiskola tanára.
K. K. kereskedő, 2 gazdálkodó, 66 kereskedő, 5 ügyvéd,
Kes-eler József, esztétikus és kritikus, szül. 6 köztisztviselő, 6 munkás, 1 nagyiparos, 5 orvos,
Pásztón 1846., megh. Budapesten 1927. A gim 1 vállalkozó, 36 iparos, 3 mérnök, 1 Író. A hit
náziumot Gyöngyösön, jogi tanulmányait Buda községnek a világháborúban résztvett tagjai kö
pesten végezte, azután hírlapíró lett. A Pester zül 36-an estek el. A hitközség mai vezetősége:
l'loydha, a Magyarország és a Nagyvilág c. heti Büchler Sándor főrabbi, Hell Dezső elnök, Berólapba és a Nemzeti Hírlapba dolgozott. Kritikai nyi Béla alelnök,FogelHermann pénztáros, Weisz
••s bölcseleti tárcái magára vonták Trefort Ágos Ignác gondnok, Ligeti Jenő titkár, Böhm Károly,
ton közoktatásügyi miniszter figyelmét, aki Böhm Mőr,Menczer Imre, Prager Tivadar, Rosen- .
Parisba küldte. K. a francia fővárosban több mint berg Béla és Scheiber József előljárósági tagok.
négy esztendőt töltött irodalmi, történeti és filo
zófiai tanulmányokkal, érintkezést tartva a fran
K e s z t h e l y i Sándor, festő és illusztrátor,
cia szellemi élet kiválóságaival. Közben a magyar szül. Sambor (Galícia) 1875.1895-ben a müncheni
lapokban irodalmi, színházi és képzőművészeti akadémián, azután a bécsi akadémián tanult.
Wreakat írt, amelyek népszerűvé tették. Miután 1900-ban állami ösztöndíjjal külföldre ment. A
visszatért a fővárosba, a budapesti tanárképző Műcsarnokban az 1903-iki tavaszi tárlaton tűnt
intézetben a francia nyelves irodalomtanára lett. föl, hol önarcképével a Harkányi-díjat nyerte el.
lanan működése mellett állandóan megmaradt Nemsokára Amerikába költözött, hol Pittsburghírlapírónak is ós előbb az Ellenőrnek, utóbb a ban telepedett le. A Carnegie Institute tagja.
K-llnyatalos Nemzetnek, 1908-tól kezdve pedig
K e s z a b ó . Házasságlevél. Ősi formában ké
AZ Ljságnak volt képzőművészeti és színházi szült szerződés, amelyet az esküvő alatt a funk
f a l ó j a . Mintaképe a híres Francisque Sarcey cionáló rabbi felolvas. Enélkül az esketés érvény
akinek
világos ós elegáns modorát szerencsé telen. L. Chupo vekidusin.
v , '
é i és nagy sikerrel plántálta át a magyar hírKezííjíszfh.j.Magyarul szószerint ezt jelenti:
iapirodalomba. Élete végén a betiltott Az Újság mint az olajbogyó. A Talmudban gyakran elő-
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forduló terminus, a szükséges mérték megállapí
tására. Különösen az ételekkel kapcsolatosan
használják ezt a meghatározást. A tilalmazott
ételek élvezete csak akkor éri el a büntetés alá
eső bün határát, ha legalább egy bogyónyit ettek
belőle. Viszont az előírt ételekből (a pászka =
macó) a peszach első és második estéjén, ugyan
akkor a keserűgyökórből (mórór) szintén legalább
egy K.-t kell elfogyasztani. Általános szabály,
hogy ételek fölött csak úgy szabad az előirt
benedikciót elmondani, ha a nagysága legalább
egy olajbogyó nagyságának megfelel.
K é z m o s á s . Aldásmondás keretében történik.
A kéz leöblitése sok esetben vallásos funkció. Az
erre vonatkozó előírásokat sok évszázad óta
olyan szigorúan követi a zsidóság, hogy szinte
népszokássá vált. A megmerítés nem elég, a ke
zet edényből kell leöblíteni. Kötelező a K.: étke
zés előtt, kenyér, vagy kenyórnemű fogyasztása
előtt; étkezés után, asztali áldás elmondása előtt
is. Továbbá alvásból való felébredésnél, halottal
való foglalatoskodás, illetőleg a temetőből való
kijövetel után. L. Egészségügyi
törvények.
K e v e r óvosz (h.). Az ösóíc sírja. Tágabb ér
télemben: sírlátogatás. A Midras szerint már
Jeremiás próféta is meglátogatta az ősök sírjait.
A sírok látogatása nem csak a kegyelet ténye,
hanem vallásos aktus is, azzal a céllal, hogy elő
mozdítsa az elhunytak lelki üdvösségót. A zsidó
ság sohasem azonosította magát azzal a nemzsidó
felfogással, amely a hetedíziglen bosszuló Isten
nel rémíti a köztudatot. Éppen ellenkezően a zsidó
ság szemében mindig is az El raclmm vechanun,
Isten könyörülő és irgalmas és nemhogy az
utódokat büntetné meg az apák bűnei miatt, ha
nem inkább az utódok érdemei miatt az elődök
nek is megbocsát. Ebből a felfogásból bontakozott
ki a másik, hogy erényes jó cselekedeteikkel
szüleik érdemeit gyarapíthatják a gyermekek,
így lehet a sírok látogatásának üres formali
tásából olyan aktus, amelynek leglényegesebb
része az áhítat, mert a nép hite szerint a sír
mellett elmondott imákkal a sírban nyugvók ér
demeit gyarapítják és a bűnbocsánatra is érde
mesebbé teszik őket, mert ők adtak alkalmat
arra, hogy utódaik Istent dicsőíthessék a teme
tőben. A sírlátogatás módozatait ós körülmé
nyeit a hagyomány szabályózta. A gyászév ideje
alatt nem szabad meglátogatni a sírokat, nehogy
a gyászolók sebei újból és újból felszakadjanak.
Kivételt csak a sírkőállítás esetére statuáltak.
Rendszerint a halálozási évfordulókon látogat
ják meg a sírokat, aztán még a nagyünnepek
között, a bűnbánat napjaiban ós az ünnepeket
megelőző szelichosz (1. o.) napjaiban is. A bűn
bánati napokra eső sírlátogatásban, eltérően a
más alkalomra eső sírlátogatástól, a magára
gondoló vezeklés motívuma dominál, abban a
gondolatban, hogy a könyörülő ós irgalmas Isten
számba veszi az elhunytak érdemeit is az élők
nek szánt engesztelés napjaiban.
p. D.
K e v u r ó (h.). Temetés- (1. o.).
K f a r C-rideon, palesztinai község Bmek Jeszreelben. A Keren Kajemeth alapította 1923. kizá
rólag bevándorló magyar-zsidók számára. Az ala
pítási költségek 16,000 fontot tettek ki. A 6000 du-

nam földterületen a lakosságmezőgazdasággalfocv
lalkozik. A lakosság az állandó bevándorlás folytte
egyre gyarapszik. Jelenlegi lélekszáma kb. 400.
K i b b u d (h.). Megtisztelés. Szűkebb értelein,
ben: szertartási tisztség, pl. a Tóra körülhordo
zása, a körülmetélendő gyermek tartása, a h4«
zasságkötésnól a poháráldás elmondása, melyet
régibb rítusban még a menyaszony atyja kínál
fel az esküvői vendégek valamelyikének.
K i c v o (h.), Kiszabott mérték. A közjótékony
sági alaphoz való hozzájárulás összege. Kicvenyiknek mondják a jiddis nyelvhasználatban azt
a szegény embert, aki a hitközségtől kapott ado
mányokból ól.
K i d u s (h.). Megszentelés. Ezzel a szertartás
sal köszöntik a belépő szombatot és ünnepnapo
kat. Áldást mondanak a bor felett az ünnep és
szombat beköszöntésekor. Ez a szertartás az ott
honi liturgiában kapott nagy szerepet, de pészach
első két estéjének kivételével, minden ünnep
előestólyón elmondják a templomban is. K.-nak
nevezik még a szombat ós ünnep reggelén elmon
dott áldást is. Ünnep estéjén bor hiányában a K.
ima a kalácsok (1. JBarchesz) fölött is elmond
ható.
F. D.
K i d u » h a - S é m (h.). Szó szerint: Isten nevé
nek megszentelése. A zsidó etikában gyakran
előforduló fogalom és nem csak a világszemlé
let irányát szabja meg, de végső határát is. Az
élet legfőbb célja, de legfőbb értéke ós feltótele
is. A komoly értelmezés kizárja a színleges, vagy
csak látszólagos áldozatkészséget ós a K. nem
szavakban, hanem cselekedetekben találja meg
méltó kifejezését. Az erényes, tiszta élet és a
jótékonyság gyakorlása még csak törekvés a K.
felé, ez beteljesülést akkor nyer, ha a lemondás,
az áldozatkészség az emberi lehetőség utolsó ha
tárát éri el. Az Istenhez való ragaszkodás és a
hithűség is ezen a határon válik K.-mé és a
zsidó felfogás ezért tekinti Isten megszentelósének a mártírok önfeláldozását. A K. fogalma to
vábbi kibővülést nyert az idők folyamán, oly ér
telemben, hogy K. minden cselekedet, amely al
kalmas arra, hogy a zsidóság megbecsülését nö
velje a nem-zsidó közvéleményben. A K. ellentéte
Chiliül ha-Sem, amelynek bűnébe nem csak az
Isten, de az ember ellen, különösen más vallá
súak ellen elkövetett gonosztettekkel esik a
zsidó ember.
v.U.
K i d u s l e v o n ó , 1. Birchasz levonóK i e j t é s . A héber nyelv kiejtése ma sokfelé
ágazik és bár nyelvtörténetileg kimutatható,
hogy ezelőtt máskép ejtették, mint ma bárhol.
így pl. a betűk nevei alef (és nem olef), daled (ós
nem dolesz vagy doleth), cade és nem code, lamed [és nem lomed], úgyszintén mások is, mint:
kaséra (koséra helyett), batem (botim helyett)
mutatják, hogy a mai szefárd kiejtéshez közel
álló régi kiejtés e pár szóban fenntartotta ma
gát. A szegölt a régi grammatikusok még «paszaca
koton-» néven ismerik, ami mutatja, hogy nem
a mai tiszta e, hanem a-hoz közeljáró hang volt
az értéke.. A grammatikai kettőzések nem hang
zottak régebben. Ez a lexikon héber átírásaiban
Magyarország mai zsidóságának legszokásosabb
kiejtését tartja szemelőtt, amennyire ezt a betű-
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állomány megengedi. Az aw-nak ejtett magánhang
K i n ó - g z i n ó (h.), Irigység, gyűlölet. A jiddis
zót magyartalansága miatt o-nak írja, ami nyelv- nyelvhasználat kine-szine-nak mondja.
törtónetileg és a szefárd kiejtésnek is megfelel.
K i n y i l a t k o z t a t á s , zsidó teológiai fogalom,
KikeresztelKedés, 1. Aposztázia.
amelyet a rabbinikus irodalom Gilvj
Sechinónak nevez, másrészt Isten akaratának meg
K i l e , 1. Kehűő.
K i l e t n a n . (j.) Közügyekkel foglalkozó hit nyilvánulásai tényekben, így legfőképpen a Tóra
adásával. A pátriarchák, Mózes ós a próféták
községi tag.
vízióik alkalmával jelekben látták Isten megK i l e n c n a p o k (Húshagyók). Av hónapjá jelenésót, de az isteni K. alatt a zsidó vallás
nak első kilenc napja, melyeken szombat kivé szempontjából mégis a sinai K.-t szokták érteni.
telével húsos ételek és bor fogyasztását a vallá Az emberszeretet s a társadalom fennmaradásá
sos ritas eltiltja. Ezek a napok a háromhetes nak örök időkre szóló törvényeit Mózes az állam
gyászidőnek, mely Tamusz 17-ike és Av 9-ike alkotó géniusz bölcs meglátásával rendkívüli kül
között van, fokozott gyásznapjai Jeruzsálem sőségek és ünnepélyesség keretében adta át a
ostromának emlékére.
p. D. népnek, mely a Sinaj-hegy lába körül gyüleke
K i l é n y i , 1. Rugó*, műgyűjtő és közgazda zett, «hogy az Égből jövő Tíz Parancsolatot meg
sági író, K- János fia, szül. Budapesten 1840 hallgassa)), míg Isten jelenvalóságát külső jelek
dec. 5., megh. u. o. 1924 dec. 27. Jogi tanulmá árulták el (Exod. 19. 9., 20. 22.; Deuter. 7. 4.,
nyainak elvégzése után 1864. mint joggyakor 5. 2). A sinaji K.-nak az egész zsidóság tanuja
nok bírói pályára lépett, majd a földmívelési volt s az egész nép ígéretet tett, hogy megőrzi a
minisztérium tisztviselője lett. 1889-ben a ke Törvényt, melyet Isten Mózes által neki örök
reskedelmi minisztériumba helyezték át, ahonnan időkre adott. A későbbi próféták, de a liturgia is
mint miniszteri tanácsos nyugalomba vonult. a sinaji K.-nak döntő fontosságot tulajdonítot
Azóta élénk tevékenységet folytatott a közgaz tak. Juda Halévi a Kuzariban (1. 25, 87, 97; 4.
dasági életben, 1903 óta mint a Keleti Tenger 11) a sinajai K. tényét tartja az egész zsidó vallás
hajózási Társaság elnöke ós több jelentékenyebb alapjának. Ugyanez a rabbinikus iratok véle
közgazdasági vállalat igazgatója. Szakfolyóira ménye is két évezreden át. A K. valódiságát az
tokba írt tanulmányai mellett főműve: Adatok egész Izrael egységes Egy Isten hite tanúsította
Magyarország gabonakivitelének kérdéséhez az legjobbau. (V. ö. Kohler, «Jew. Encycl.»).
8.R.
utolsó évtizedben, különös tekintettel a tarifaK i r á l y Ernő, színész, szül. Kiskesziben
viszonyokra (1880). Ennek a munkának a Ma
gyar Tud. Akadémia a Lévay-díjat ítélte oda. (Nyitra vm.) 1884. Színiiskolában tanult és korán
K. a magyar műértők ós műgyűjtők legkivá sikerei voltak, mint operettbonvivánnak. Sza
lóbbjai közé tartozott.
sz. G. badka, majd Kolozsvár után végleg Pestre került
2. K. János*, hírlapíró és műfordító, szül. a Király-Színházhoz, ahol rövid idő alatt a leg
Miskolcon 1805., megh. Budapesten 1889 jún. 6. ünnepeltebb színészek közé emelkedett. Sikerrel
Atyja gazdag kereskedő s a borsodmegyei összes szerepelt Bécsben és Berlinben is. Néhány óv óta
zsidó hitközségek felügyelője volt. Á negyve önálló társulattal magyar turnékat rendez Ame
nes évek elején Pestre költözött, ahol K. 1842. rikában.
B.-ck Károly (1. o.) és Zerffl Gusztáv (1. o.) tár
K i r á l y f y Imre, zeneszerző, szül. Budapesten
saságában megalapította és szerkesztette a Der 1845 jan. 1. Zenetanulmányait szülővárosában,
L'ngar c. jelentékeny politikai és belletrisztikai Bécsben és Parisban végezte, Korán került Ang
napilapot. 1850-ben Bécsbe, majd ismét Pestre liába és az Egyesült-Államokba, ahol a chicagói
költözött. Nagy érdeme, hogy Eötvös József báró, világkiállításon mutatta be America c.kompoziSzéchenyi István ós Jósika Miklós legjobb dolgait cióját (1893). További művei: Nero; Velence, a
ö fordította le először németre 1833—42 közt. K. tenger menyasszonya;
Columbus; Chína; In
rokonságban volt Klein Lipót Gyulával (1. o.), a dia ; Tengeri győzelmünk stb. Később Londonba
hírős drámatörténésszel.
s. R. költözött és haláláig ott működött. Testvérei
K i m c l i ó d e p i s z e h ó . (Vulgáris kiejtéssel: X. Arnold, és Balázs színigazgatók voltak az
h-nnehe depiszehe.) Peszachi liszt, illetve a sze Egyesült-Államokban. Ők építtették az Alhambran n y e k ingyenes pászkajutaléka. Az ingyenes paíotát 1876., továbbá az egyik legnagyobb szín
8. R.
pu.sz.kara szorulókat lajstromozni szokták. A házat Philadelphiában.
lajstromot K. cettel-nek mondják. «Der erste
K i r á l y t a e l m e c , (Kralovsky Chlumec, Cs.j'uf dem K. cettel», első a jótékonyságra szorulók Szl) uagyk. 2725 lak. A K.-i (orthodox) hitközség
'•''J^román. Az «első» alatt a rabbit értik. P. M. — mint jegyzőkönyveiből kitűnik — 1801. alakult
K i n ó s s (h). Gyászdalok. Azok a rímes költe meg. Alapítói: Keller Ábrahám, Keller Dávid, Ru
mények, melyeket tisó beóv (l.o.) napján recitál- bin Nachum, Steinfest Mór ós Zinner Mór keres
J
' ^ a zsinagógában, gyászolva Jeruzsálem és a kedők voltak. Első rabbijául Wald Mordechájt vá
"."nt'.'ly pusztulását. A K.-ban megéneklik ezen- lasztotta meg a hitközség, aki 1875. bekövetkezett
• ^ ni a zsidó múlt sok szerencsétlenségét is. Leg- haláláig vezette a hitéletet. Mikor a hitközség
u7
N '' ' :"t"sebbek a ckmidák, Juda Halévi versei: kissé megerősödött, 1850. templomot építtetett,
l
•J <u> szerű foboés (magyarul: kérdezd, te tűzben melynek költségeit a tagok adták össze. 1888-ban
,v"f-?' U ) kt;z( fetü, a középkori tóraégetés alkal- Öszterreichor Lázár egy Bész hamidrast építtetett
'/.;• '' SZGr zett dal, végül a sorrendben utolsó Eli a hitközség számára 1865-ben létesült a jesiva,
^Jon (magyarul: nyögj, Ción) kezdetű refrénes melyet állandóan 40 növendék látogat s 1890. ala
•*]*, melyet már állva mond a gyülekezet. Az pította meg a hitközség a Talmud-Tórát, melynek
*z,,-<et a földön ülve mondják
F T> 60 növendéke van évente. Van ezenkívül még a
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Judoban:
Manasse 698—643
Ámon 643—41
Jósia 640—609
Joácház 609
Jojákim 608—597
Jojachin 597
Cidkija 597—587
P.M.
Királyok könyve
(Széfer vnelochim).
Latinul és görögül Sámuel két könyvével
együtt jelzik őket Királykönyvek-neb.
Sámuel
két könyve tehát a királyok első két könyve a
nemzsidó kánonban, míg a héber királyok két
könyve abban a királyok (görögül:
Basüejón,
latinul: Liber Regum) harmadik és negyedik
könyve gyanánt szerepel. A héber Bibliában a
prófétai könyvek első részében foglal helyet.
Izrael történetét tárgyalja Salamontól a babiló
niai fogságig és így folytatása a Sámuel Könyvének, pragmatikus felfogásában rokon Bírák
Könyvé-vei. Forrásul használja a már elveszett
Salamon Krónikáját
(I. Kir. 11. 14.) és Iz
rael és Juda Királyainak
Krónikáját (számos
helyen). Mivel még a fogságba került Jechonja
felszabadításáról is megemlékezik, legkorábban
a babilóniai fogság végén keletkezhetett a könyv.
A K.-nek tartalma: Salamon udvari ármány
árán szerzi meg a trónt és kénytelen mindjárt
uralma kezdetén Chirám, Tyrus királya javára
húsz városról lemondani, Föníciai építészekkel
és királyi támogatással felépíti a jeruzsálemi
templomot. Sok költséget fordít udvartartásának
fényére és e célra súlyos adót vet ki népére.
Halála után fia Rechabeám lép örökébe, de a Sala
mon elleni elkeseredettség most lázadásban tör
ki. Jerobeám szítja a fölkelést és megszerzi az
északi tíz törzs uralmát. Hogy a népszakadást
fenntartsa, a sátoros ünnepet is kitolja egy
A K. uralkodásuk
időrendjében:
hónappal s ezzel lehetetlenné tette, hogy népé
Saul 1020 körül
közös zarándoklásban találkozzék a déli biroda
Dávid 1000 körül
lom népével. Izrael és Juda között hadi állapot
Salamon 950 körül
áll fenn soká és Juda vazallusává lett az északi
birodalomnak. Omri, Izrael királya, Acháb fia
Izraelben:
Judoban :
számára megszerzi a föníciai király lányát,
Rechabeám 933—17
I. Jerobeám 933—12
Izebelt és ezzel új veszedelmet hoz az országra:
Abia 916—14
a föníciai befolyást ós bálványimádást. De ez a
Ásza 913—873
Nádáb 912-911
két zsidó birodalom újjáegyesülésónek áldását
Baésa 911—888
hozta magával. Omri ki is terjesztette volna
Éla 8 8 7 - 8 7
uralmát Judára, ha az ottani próféták nem lát
Zimri 887
nak ebben veszedelmet az Egyisten hitére és
Omri 887—877
nem szítanak összeesküvést az északi birodalom
Ácháb 876—54
Jósáfát 8 7 3 - 8 4 9
ellen és nem ültetik trónra Omri hadvezérét,
Achazja 854—53
Jéhut. Ez azonban csak assyr támogatással
Jórám 853—42
tarthatta magát a szlrusok ellen és még ennek
Jóim 8 4 2 - 8 1 5
Jeborám 849—42
is megadta árát, mert Szíria meghódítása után
Achazja 842 és Athalja Izrael birodalmának elfoglalására került a sor.
Joácház 814—798
Jóás 8 3 6 - 7 9 7
Athaljának, Acháb király leányának sikerült a
Jóás 798—83
Amacja 797—779
déli birodalom fölött való uralmat magához ra
II. Jerobeám 783— 743
gadni és a királyi házat kiirtani. Az eáD7et-®°
Azarja 779—740
Jehoást azonban a papok megmentették és ké
Zacharja 743
sőbb trónra ültették. Achaz, Juda királya alatt
Menáchem 743—37
az assyr király már öt is meg akarja nyerni
Jotbám 740—36
szövetségesének Szíria és Izrael egyesített hadai
Pekachja 737—36
ellen, de Jesája próféta kiharcolja az ország
Pekach 736—730
Ácház 736—28
semlegességót. Szalmanasszár és Szargon a3SlF
Hósea 7 3 0 - 2 2
királyok véget vetnek Izrael birodalmának. Juda
Hizkia 727—699
hitközségnek Chevra Kadisája. A hitközség évi
kötsógvetóse 10,000 c. korona, melynek egy ré
szét szociális és filantrópikus célokra fordítja.
A hitközség anyakönyvi területéhez Bely, Lelesz,
Kisdobsa, Bácska, Battyan, Csenge, Bodrogmező,
Szinyér, Kis- és Nagytárkány, Véke Nagy- és
Ki8gércs és Perbenyik községek tartoznak. A
család lélekszáma 400, családok száma 148, adót
120-an űzetnek. Foglalkozás szerint 2 gazdál
kodó, 3 tanító, 35 kereskedő, 6 ügyvéd, 4 orvos,
15 iparos, 8 magántisztviselő, 2 vállalkozó,
25 szabadpályán levő, 10 közadakozásból élő
10 egyéb. A hitközség tagjai közül Fuchs Emil
vezet nagyobb — 2000 holdas — saját minta
gazdaságot. A világháborúban a hitközség 67
tagja vett részt, akik közül 6-an estek el. A hit
község mai vezetősége: Glattstein Vilmos rabbi,
Friedmann József elnök és Klein Adolf pénztáros.
K i r á l y o k . A királyság intézménye Izrael ősi
felfogásában ellenkezett Isten uralmának esz
méjével. Isten uralmát pedig úgy képzelte el a
zsidóság, hogy azt arravaló kiválasztottjai révén
(Mózes, Debóra stb.) gyakorolja anélkül, hogy
ezek királyi címet és hatalmat viselhetnének és
hogy méltóságukat utódaikra átörökíthetnék.
Csak amikor a bírák idejében, mindenki a saját
önkénye szerint élt, látták elérkezettnek az időt
arra, hogy egy erős kézben központosuljon a
hatalom. De akkor is Sámuel annak az aggodal
mának adott kifejezést, melyet a Tóra is táplált
(Móz. V. 17. 14—20), hogy a király el fog térni
Isten akaratától és népének zsarnoka lesz. És
valóban úgy éltek később a királyok, hogy a pró
fétáknak sokszor kellett ellenük fellépni. (Jere
miás 22. 13, 17; Ezékiél 34. 2. kk ; Chabakuk
2. 9. és 12 ; II. Sám. 1 1 ; I. Kir. 21).
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magára marad. Itt Chizkia király a babiloni ki
rályt támogatja Assyria ellen, mire később Szancherib óriási haddal bekeríti, de Jeruzsálem ostro
mát abba kell hagynia. Manasse ismét aláveti
magát Assyriának ós tág kaput nyit a csillag imádásnak. De unokája Jósia (620) visszaállítja
az Bgyisten tiszteletet és a Tórát, mely régóta
csak papok birtokában volt és ismeretlen maradt,
felolvastatja és kötelező törvénykönyvvé nyilvá
nítja. Amikor Babilóniának sikerül Assyria
felé kerekedni, Juda királya Jojákim is behó
dolni kénytelen, de Egyiptom biztatására később
fellázad. Ekkor Nebukadnecár, Babilónia királya
vonul fel Juda ellen és a Jojákim helyébe lépett
Jojachint meghódolásra bírja és a nép nagy ré
szét fogságba hurcolja BabiLóniába. Jeruzsálem
ben Cidkijáhut teszi királlyá, de miután Jeremiás
intelme ellenére ez isf ellázad, Nebukadnecár ismét
megsemmisíti Juda birodalmát (586). Utódja Evü
Merodach kiszabadítja Jojachint, hogy vissza
ültesse a trónra, aki azonban meghal, mielőtt a
trónt elfoglalhatná.
K i r á l y n ő p é n z e , vulg. Malke-Geld, tulajdonképen türelmi adó. L. Türelmi adó.
K i s . Ősi magyar zsidó családnév a Nagy
Lajost követő időkben. L. Családnevek.
K i s , 1. Adolf, szociálpolitikus, szül. Kiscellen
1867 máj. 8. Korán a Budapesti Kerületi Munkás
biztosító Pénztár tisztviselője, 1904-től kezdve
pedig igazgatója volt. Nagy része volt a munkás
ság szervezésében s egyideig a Népszava szer
kesztőségének is tagja volt, 1910— 18-ig pedig a
Mimkásügyi Szemlét szerkesztette. A diktatúra
bukása után nyugdíjazták és külföldre ment.
2. K. Henrik, rabbi, szül. Veresmarton (Ugocsa
vin.) 1882 dee. 30. 1904- 13-ig volt a budapesti
Rabbiképző növendéke. 1912-ben avatták bölcsész
doktorrá, 1914. pedig rabbivá. Előbb muraszom
bati, 1921 óta pedig újvidéki rabbi. Munkája:
(Móni responzumok (1912). Cikkei a Jüdische
Volksblattban és a Haivriben jelentek meg. P. D.
3. K. Jenő, szocialista politikus, főv. bízott
jain tag, ügyvéd, szül. Balmazújvárosban 1886.
Kitűnő szónok, a munkások pártjában igen nép
szerű, de a városházán is kitűnt beszédeivel.
Vezette a szociáldemokrata párt jogvédő irodáját.
A Szocializmus munkatársa s ott sok közleménye
jelent meg.
T. ZS.
K i s b é r , nagyk. Komárom ós Esztergom egye
sített vm. 4073 lak. A 40 es években csak
f?y zsidó család lakott K.-en, Stern Izsák csa
ládja. 1848 után egyre többen telepedtek le s
mar 1851. annyian voltak, hogy hitközséget
alapíthattak. Ugyanez évben — miután temető
"•Íjaira telket vásárolt a hitközség — megala
k í t a Chevra és egy megvásárolt házban meg
óv Ut a hívek számára a templom is. Két év múlva
"l^k-Pzdték a rendes anyakönyvek vezetését,
1!
*>9. pedig megcsinálták a hitközségi élet nyu
godt menetét biztosító alapszabályokat. Iskolát is
ietesit-ett a hitközség, melyet 1875., mikor új
wmplomot építettek, a régi templomépületben
--e-yeztek el. A hitközség fejlődése következtében
« az iskola szűknek bizonyult, úgy hogy 1881.
isk i g a 8 i s k o l á t építtetett a hitközség. Ezt az
olát
más felekezetű gyermekek is szívesen
7
-sidó Lexikon.
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látogatták, sőt a világháború alatt a református
iskola növendékei is itt nyertek oktatást. 1923 ban
az államsegélyt megvonták az iskolától, mely
még azután három évig működött, de az 1926-27.
tanév végeztével a hitközség a mostoha gazda
sági viszonyok miatt kénytelen volt az iskolát
megszüntetni. Van a hitközségnek egy jótékoüy-.
célú nőegylete, amelynek Kohn Lipótné az elnök
nője. A hitközségből több kiváló férfiú származik,
akik kulturális és közgazdasági téren nagy érde
meket szereztek. Kiválik ezek közül Korda Dezső,
aki mint mérnök Parisban több rézbánya igaz
gatója volt, majd a háború kitörésekor Zürichbe
menekült, ahol a műegyetem tanára lett. Eislitzer
Gyula vegyészmérnök, a new-yorki Metallograph
Corporation műszaki igazgatója, Szántó Jenő, a
Pannónia Kender és Lenipari Rt. vezérigazgatója,
Ludasi Géza, a K.-i keményítőgyár igazgatója,
Biró Imre, a jugoszláv vasutaknál a vontató osz
tály főnöke. A hitközség 6873 pengő költség
vetéssel dolgozik ós körülbelül 2600 pengőt költ
szociális célokra. Anyakönyvi területéhez Ászár,
Ete ós Kétbely községek tartoznak. Lélekszáma
234, a családok száma 72, az adófizetőké 61. Fog
lalkozás szerint 1 nagykereskedő, 1 taDítö, 28
kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 orvos,
5 magántisztviselő, 12 iparos, 6 magánzó és 11
egyéb. A világháborúban résztvett 59 hitközségi
tag közül 7-en estek el. A hitközség mai vezető
sége : Moskovitz Lázár rabbi, Márkus Sándor
elnök, Wollner Adolf alelnök, Fleíschmann József
pénztárnok, Kohn Lipót ellenőr, Eislitzer Mór és
Krausz Ferenc gondnokok, Friedman S., Kálmán
Dezső, Kohn József és Perl Zoltán elöljárók,
Böhm József jegyző.
K i s k o z á r d . Erdélyi helység, elnevezése azok
nak a kozároknak emlékét őrzi, akiket egyes
források szerint a bonfoglaló magyarok ott talál
tak. Ugyancsak van egy Nagykozárd nevű hely
ség is Erdélyben (1. Kozárok).
K i s k u n f é l e g y h á z a , rend. tan. város PestPilis-Solt-Kiskun vm. 36,790 lak. A hitközség
1850. alakult meg. Előzőleg alig egy-két zsidó
család lakott csak K.-n. A hitközség tulajdon
képpeni alapítói Léderer Sándor földbirtokos,
Spiller Leopold, Spiller Mátyás, Feuer Éliás,
Augner Ignác és Sohr Simon kereskedők voltak,
akiknek családjai az 50-es években költöztek
Albertirsáról K.-ra. A hitközség első rabbija
Günsberger Sámuel volt, akinek életéről és műkö
déséről úgyszólván egyetlen adat sem maradt
fenn. A hitközség alakulásával egyidejűleg tem
plom is épült, majd mikor ez szűknek bizonyult,
1899. kizárólag a hívek hozzájárulásával új zsi
nagógát emelt a hitközség. 1853-ban már fel
épült a hitközség népiskolája, amelybe a követ
kező évben bevezették a magyarnyelvű oktatást.
Az iskolának jelenleg két tanítója és 60 növen
déke van. 1855-ben Chevra Kadisa, 1880-ban jó
tékonysággal foglalkozó nőegylet s később egy
Ahavó veachvó-egylet létesült. A K.-i hitközség
adta a magyar zsidóságnak Lederer Sándort (1. o.)
a Pesti Izr. Hitközség néhai elnökét s tagjai közül
számosan kerültek ki olyanok, akik kulturális
téren jelentős pozíciót vívtak ki maguknak. K.
közgazdasági életében is fontos szerepet játszik
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a zsidóság. Feuer Mihály ecet- és ólesztőgyára,
K i s m a r t o n (Msenstadt, Alrend, tan. váto*
Klein Ignác gyufagyára, Fuchs Ignác téglagyára szab. kir. város címével Sopron vm. 3073 lat*
tartoznak K. legnagyobb üzemei közé. A hitköz Zsigmond király 1388okt. 4. kiállítóttprivilégium.
ség ma a hozzátartozó Jászszentlászló, Pálmonos mai megengedte Kauizsai János esztergomi érsek*
tora ós Gátér községekkel együtt 150 családban nek és fivérének, Miklós tárnokmesternek, hogy
600 lelket számlál. Adófizetőinek száma 160. K.-ban külföldi zsidókat telepíthessenek.'VatóKöltségvetése 12,000 pengő, fllantrópikus ós szo színű hogy zsidók már előbb is laktak ott és
cialis célokra 8000 pengőt fordít. A világháború számuk az 1421 után Bécsből, 1496. Steierorsz&j?ban 300 tagja vett részt, hősi halottainak száma 1 1. ból és 1526. Sopronból oda bevándorlókkal csak
A forradalmak sem kimólték meg a K.-i hitköz növekedett. 1569-ben már 81 zsidó lakott K.-ban
séget. Tagjai közül többen megsebesültek, Lede- földesúri telken, a mai hercegi palotától északra
rer Viktor tart. hadnagy pedig mártírhalált halt a Fő-, Kolostor- és Apáca-utcák közti negyedben*
a forradalom alatt. A hitközség ezidőszerinti A hitközség végleges szervezkedése ez időtájt
vezetősége: Karpelesz Ede elnök, Ágai Márton történhetett. Alapítói a Cseh- ós Németországból
alelnök, Löwi Hermán és Balázs -Jakab gondno az üldözések elől idemenekült Austerliz, Spitzer
kok, Salgó Imre, Hollánder Béla, Franki Ede és Boskovitz, Wilheim, Schlesinger, Pollak, Frank
Spiller Dezső. A Chevra Kadisa elnöke Feuer furter, Wiesbaden, Eidlitz, Éiffenteim, SchneiIllés. A K.-i orthodox hitközséget 1876 jan. 30. der, Edler, Rosenfeld, Bondy, Machlup, Werta kongresszusi hitközség 26 kivált tagja ala heimer, Schönfeld, Gábriel, Hess stb. családok
pította. A hitközség első elöljárói Feuer Izsák, voltak, melyek közül többnek ivadékai még ma
Weissberger Károly, Eisler Sámuel, Freund is élnek K.-ban. Több egymást felváltó földesúr
Lipót és Goldstein Hermán kereskedők voltak. és viszontagságos évek után a XVII. sz. közepeTemplomot, egytanerős elemi iskolát és Talmud táján az Eszterházyak jóindulatú védelme alá
Tórát 1878. létesített a hitközség. Chevra Kadi- kerültek és vaz ő Schutzjude-jai voltak azután..
sája — melynek jelenleg Fisch Illés a vezetője — 1670-ben K. Ausztriához tartozott. Mikori. Lipót
1876. létesült. A hitközség fejlődésót mi sem Ausztriából kiűzette a zsidókat, nekik is el kellett
mutatja jobban, minthogy pár évtized alatt tag hagyni községüket, de földesuruk közbenjárására
jainak száma 120-ra emelkedett. A hitközség 4 hónap múlva már visszatérhettek. A herceg
ben 1928-ig a rabbifunkciókat Hollánder Bernát most új lakóterületet adott nekik, a kastélytól
végezte, 1928-ban pedig főrabbit választottak. délre elterülő hegylejtőn. A három utcára ter
A hitközség tagjai közül többen előkelő szerepet jedő zsidó-fertály minden éjjel ós minden szom
játszanak a város gazdasági életében. Ezek : baton gettókónt volt elzárva. Az új zsidónegyed
Frank Ignác a hitközség díszelnöke, ki textil keletkezése után ismét sok zsidó vándorolt be
kereskedelmi vállalatot, Frank Miksa hitközségi Bécsből, Ausztria több részéből és Németország
elnök, ki a Magyar Általános Takarék helyi fiók ból. A kurucháborúval járó fosztogatások és üldö
ját és Krausz Mór ügyvéd, aki egy gazdasági zések, 1704—07 közt, olyan légkört teremtettek,
bankot alapított. A zsidó áldozatkészség hozta hogy a K.-i zsidók kénytelenek voltak ismét el
létre 1883. a Magy. Orsz. Vöröskereszt Egylet hagyni lakóhelyüket és a szomszédos jól erősí
K.-i riókját, amelynek első elnöke Feuer Mihálynó tett Bécsújhelyen kerestek menedéket. Az új
volt tizenöt esztendőn keresztül, alelnöke pedig zsidó község hg. Esterházy Pál nádortól 1690.
Váradi Zsigmondnó. 1895-ben utóbbit elnöknek nagy privilégiumot kapott ós hasonló, majdnem
választották. Ekkor még mindössze csak két ke azonos szövegű kiváltságos levelet kapott a her
resztény tagja volt az egyesületnek, amely 1907. cegtől a többi birtokain lévő 6 község is: Nagy
ünnepelte 25 éves fennállásának jubileumát. A marton, Kabold, Lakompak, Nómetkeresztúr, Bol
szélesebb társadalom csak ekkor kezdett csatla dogasszony,és Köpcsény. Ezek a községek «Seva
kozni az egyesület munkásságához. A világ kehilosz», «Hét község» összefoglaló név alatt
háború alatt hetven személyes kórházat állított ismeretesek. Legfőbb nevezetességük az, hogy
fel az egyesület. Az elnöknő érdemei elismerésül 1867-ig saját polgári közigazgatási joguk volt,
a II. o. ezüst érdemkeresztet kapta meg. 1926 ban függetlenül a helység magisztrátusától. A herceg'
az egyesület vezetésétől visszavonult és azt át iránti alattvalói kötelességeik rendezése és elin
adta a városnak. A hitközség keretében műkö tézése a K.-l zsidóközsóg elöljáróságának fela
dik a nőegylet, melynek Frank Miksáné az elnök data volt, valamint a K.-i rabbi a hitközségnek is
nője. A hitközség 15,320 pengős évi költségvetés főrabbija volt. Rabbik : Jákob Margoliot Prágá
sel dolgozik, melynek nagy részét szociális és ból 1526; Salamon Liebermann 1540; Dávid
fllantrópikus célokra fordítja. A hitközség lélek Wienből 1650 után; Meier b. Izsák (Mram As)
száma kb. 450, családjainak ós adófizetőinek 1717 — 44; Benjámin Wolf 1 7 4 7 - 6 8 ; Aser Lem
száma 120. Foglalkozás szerint: 1 nagykeres mel 1768-1789; Jechiel Michel 1789—1818; Mó
kedő, 1 tanító, 100 kereskedő, 3 ügyvéd, 2 orvos zes Perlesz 1818-40; sed. vac 1840-51; Izrael
és 13 egyéb. A hitközségnek 50 tagja vett részt Hildesheimer 1851-69; Salamon Kutna 1S70.
a világháborúban és 15-on estek el. A forrada A Mram As, Leml Glogau és Mózes Perlesz alatt
lomnak két áldozata van. A hitközség m»i veze nagy jesivák virágzottak itt. Hildesheimer alatt
tősége; Frank Ignác díszelnök, Frank Miksa el már modernebb rabbi-iskola is, melyben a tanuló
nök, Fisch Illés alelnök, Rottenstein Ignác, Löwen- kat világi érettségire is előkészítették. Itt ólt az
8tein Sándor, Klein Teoíll, Klein Sámuel, Son- álmesiás hirébe került Mordechaj Móchiách, ügy
nenfeld Sámuel és Friedmann Sándor előljáró- szintén Meir b. Chaim, aki megjegyzéseket irt
sági tagok.
I Chajim Vitol rabulisztikus munkájához. (Fórrá-
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k . Magy. Zs. oklevéltár; Markbreiter, Beitráge Nagybecskereken és az Orsz. Rabbiképző Inté
Gesch. der Juden in Eisenstadt, Wachstein, zetben végezte. 1894-ben avatták doktorrá, 1895.
-gisenstadter Forschungen.)
M. B. rabbivá. Még ebben az esztendőben a zsolnai hit
A hitközségnek számos intézménye van és község rabbija lett. 1897 óta Veszprémben mű
valamennyi évszázados. Két temploma közül ködött. 1901 óta a budai hitközség rabbija. ARabaz egyik 150 éves, a másikat, amely a Wolff- biképző-intézet vezórlöbizottságának, a Pro Pa
cs'alád, bornagykereskedő cég magántulajdona, lesztina szövetség elnöki tanácsának, az Imit
Sámson Wertheimer rabbi építtette a XVIII. sz. választmányának tagja, a Juda Halevi társaság
végén. Háromszáz évig állt fenn a hitközség társelnöke. Ünnepi beszédei kiváló szónoki alko
híres, messze földről látogatott jesivája, mely tások (Gilead 1900). Imakönyvei számos kiadást
az 1900-as évek elején szűnt meg. Körülbelül értek meg: Mirjam (eredeti magyarnyeh ű imád
ugyanilyen idős a hitközségnek ma is működő ságok nők számára 1908); Noémi (imakönyv
olT-mi iskolája, mely egytanerős és 35 növen leányok számára 1909); Echod (imádságok gyer
dék látogatja. "Van még a hitközségnek rituális mekek számára 1913). Költészete mólyórzósű
fürdője, szegényháza, nőegylete, Bikur Cholim, líra, melyben ború és humor vegyül. Költői mun
Nifihum Avelim ós Ec Hajim egylete, mely régi kásságával irodalomtörténeti helyet vívott ki
intézmények alapítási időpontja nem állapítható magának. Mint műfordító a középkori és újkori
inog pontosan. A hitközség, melyben a múlt héber és jiddis költők alkotásainak tolmácsa.
barT a világhírű rabbik egész sora működött, Morris Rosenfeld verseit ő mutatta be a Petőfiújabb időkben is több kiváló egyéniséggel gaz Társaságban. Prózai müveiben igaz, reális zsidó
dagította a kulturális életet. így többek között életet rajzol. A zsidó alakokat és történeteket
K.'ból indult el Benedikt Henrik (1. o.) karrierje, kiemelte a hagyományos, álromantikus miliőből.
<i<« K.-i származásúak még Hantos Elemér (1. o.) Tudományos cikkei, vallasirodalmi tanulmányai
államtitkár és Wolff Sándor (1. o.) a híres törté- a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit Évkönyvei
nottudós.-Még a XVIII. század vége felé alakul ben, szépirodalmi dolgozatai és versei a fő
tuk nagy és ma is virágzó vállalatok, így a Wolff városi napilapokban (Pesti Napló, Budapesti Hír
Lipót Fiai hornagykereskedós és a Spitzer bőr lap, Magyar Hírlap) és szépirodalmi folyóiratok
gyár, melyek mind nagyszámú munkást foglal ban (A Hét, Uj Idők, Múlt és Jövő) jelentek meg.
koztatnak. A hitközség múltjáról számos érde Verses művei: A pap hárfája (1904), Jo'ö(1904);
kes dokumentum maradt fenn, így Mratn As Getto-dalok (1908); Köd és napsugár (1911);
rabbi kézírásos feljegyzései, az Esterházy her- Elborult csillagok alatt. Prózai művei: If
••f'iíi család Schutzbriefei és az Esterházy- jak és öregek (1909); Álom és valóság (1913);
irattárban található, sok zsidó történelmi vonat A 'fekete Rorovitz (1923), stb. Monográfiák:
kozású okirat. A hitközség történetével beha Sámuel Hanágid élete és munkái (1893); Gabi
tóan foglalkozó munkák: Wolff Sándor és Erwin ről élete és költészete. (Népszerű zsidó könyvtár
-Markbreiter; Geschichte der Juden in Eisen 4. sz.) A zsidó hitéletre vonatkozó és tudo
stadt, Rürst Aladár: Sitten und Gehauche der mányos cikkei a magyarnyelvű felekezeti lapok
Juden in Eisenstadt, Wolff S.—Wachstein: ban és az Imit Évkönyveiben jelentek meg. E
Zs. J.
Grabinschriften des jüdischen Fríedhofes in lexikon elnöki tanácsának tagja.
Eisenstadt és Urkunden zur Geschichte der
2. K- József, költő, szül. Mezőcsáton 1843
•Juden in
Eisenstadt.^o\fLSándortulajdonáhan
van egy zsidó és helyivonatkozású régiségekben nov. 3., megh., Budapesten 1921. Szegény szülők
rt'iulkívül gazdag magánmúzeum és egy hatal től származott, tizenhároméves koráig héber ta
mas könyvtár. A hitközség évi 22,000 schillin- nulmányokkal foglalkozik Miskolcon. Tizennégy
•-'"-í költségvetéssel dolgozik, melyből 19,000 éves korában beiratkozott a rimaszombati, majd
••-'•hillinget költ szociális és ülantrópikus célokra. debreceni gimnáziumba, 1862. azonban, anyagi
A hitközség anyakönyvi területéhez K. és Rust okokból kénytelen otthagyni az iskolát. Mint vi
h
z. kir. városokon kívül a K.-i járás összes köz déki tanító bolyong az ország különböző vidé
hírei tartoznak. A hitközség lélekszáma 560, kein, állandó érintkezésben mind a zsidó, mind a
R i a d o k száma 134, az adófizetők száma 192. magyar néppel. Huszonöt esztendős, mikorPestre
'"u'lalkozás szerint: 7 nagykereskedő, 3 gazdál- kerül s kiadja első verseskönyvét, a Zsidó dalo
k,
HÍ<>, 4 tanító, 60 kereskedő, 4 ügyvéd, 1 köz- kat. «Megvirrad napod valahára hát, zsidó, im
ll
*ztviselö, 15 munkás, 2 nagyiparos, 5 orvos, már van neked is hazád !» — írja boldog opti
1
' magántisztviselő, 5 iparos. 1 mérnök, 8 ma- mizmussal. Ismertebb versei közül ebben a kö
j^nzó és 31 egyéb. A hitközségnek 120 tagja vett tetében van a Dal a szegény Árjeről, első kí
!,,
-zt a világháborúban s közülök 17-en estek el. sérlete a népiesen zsidó ballada terén. 1870—
•-<- --yugatmagyarországi felkelésnek a hitközség 1873-ig a Képes Világ szerkesztője, 1873. fele
•--'~ry tairja esett áldozatul. A hitközség mai veze- ségül veszi egy szegény rokonát, 1874. betegen
•"•-"iro: Klein Károly főrabbi, Spitzer Emil bőr- írja Budapesti rejtelmek c. regényét (Szentesi
^yaros elnök, Schlesinger Mór, Klein József, Rudolf pszeudonim alatt), végre 1875. az első or
*\arndorfer Zsigmond, Hir&chler Juda, Fürst szágos siker: Toldy Ferenc a Kisfaludy-Társa-.
A'lolf.BuxbaumJaka^SehneiderVilmoselőljárók, ságban felolvassa a Simon Judit-ot., Ugyanez
esztendőben kiadta a második Zsidó Évkönyvet.
'Oidstein Izsák kántor és Soltész Lajos titkár.
s
ón- i V* * ^- Arnold, budai vezető főrabbi, jeles Ettől kezdve népszerű. A kevés szerencsés költő
^ynázi szónok, író, költő és műfordító, szül. közé tartozik, kinek néhány alkotása közkinccsé
•n-tváron 1869 nov. 2. Gimnáziumi tanulmányait válik. 1877-ben beválasztják a Petőfi-Társaságba
(a Kisfaludy-Társaságba csak igen későn, 1913.)
:si*
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B sikerek után sem tud meggyökeresedni a fővá
rosban s kénytelen jegyzői állást vállalni a
temesvári hitközségnél (1776—1882). Körül
belül eddig tart K. költészetének első korszaka:
a népies balladáké. Velők e a Gedövár asszo
nyával és az Ágota kisasszonnyal
tette or
szágosan ismertté és kedveltté nevét. El kell
ismerni, hogy tökéletes virtuozitással kezeli
bennök a ballada — igaz, akkor Arany János
révén már teljesen kialakul — formáit, e kor
szakbeli versei mégis hidegen hagynak ma ben
nünket. Persze a hetvenes években, a népies
modor kötelező divatja idején nem volt szembe
szökő, hogy a szép magyarnevű Simon Judit,
Kincses Lázár, Eszti és özvegy Salamonné csa
ládjában a magyar népdal rigmusaiban és for
dulataival folyik a társalgás, ma azonban szinte
művelődéstörténeti kuriózumokként hatnak ránk
e balladák hősei, inkább zsidó felekezetű magyar
parasztoknak, még hozzá népszínmű parasztok
nak, mint igazi zsidóknak. Különös letűnt kor,
amelyben a müveit városi zsidó is kedvét lelte
benne és hízelgőnek érezte, ha a magyar pa
raszt jelmezében ábrázolták. Ma a divatja-mult
műfaj és a divatja-mult stílus még e versek oly
kor igazi tragikus magvának méltánylásában is
akadályoznak kissé. Megrázóbb ezeknél a figu
ráknál a Jehova hőse : Jób, a zsidósághoz való
hűség e tragikus, fenséges szobra, aki gránit
szilárd hitében megrendíthetetlenül száll szembe
a gyermekeit elsodró idegen korszellemmel. K.
1882. visszatér a fővárosba. Ebben az évben (a
tiszaeszlári pör alkalmából) írja Az ár ellen c.
költeményét: a szétszóratásban élő üldözött
zsidóság e fájdalmas feljajdulását, amelyet p'alk
Miksa németre fordított, héber fordításban pedig
orosz-zsidó templomokban is énekeltek. A zsidó
fájdalom az, amit K. a legőszintébben tud kife
jezni. A zsidó örök Uldözöttségének, idegenségé
nek fájdalma (Új Ahasvér). Elete végén is úgy
látja, hogy hiába keresett szeretetet és elisme
rést a magyarság körében s bevallja, hogy ha
maga írhatná sírfeliratát, így Írná: «Szabad
zsákmány volt a hazában, Kitagadott, szegény,
hazátlan ; A sír tán nyugtot ad neki, De lehet,
hogy az is kiveti.» S mikor öregkorában mégis
része van egy kis ünnepeltetésbeu, megható
látni, hogy azonnal újból hinni akarja az illú
ziót : «Valaki hazajött, aki nem volt itthon —
Aki hazavágyott mindörökké titkon — Valaki
hazajött...» Ezekhez a versekhez képest me
gint kissé rutin-verseknek hatnak, néhány kivé
tellel, az Ünnepnapok (1888.) dalai, amelyeket
a Pe8tilzr. Hitközség felszólítására írt, de, dogma
tikai kifogások merülvén fel, maga volt kényte
len kiadni. Most már haláláig ittmarad Pesten,
előbb mint a Magyar Francia Biztosítótársaság
tisztviselője, majd 1890-től kezdve, mint A Hét c.
hetilap tulajdonosa és szerkesztője. A falusi zsidő
vándortanító egy-kettőre városi emberré alakul,
s ép a Szegény Árje költőjének hetilapja lesz
azoknak az új szellemi törekvéseknek gyüjtőmedencóje, amelyeket a hivatalos kritika már
a kilencvenes években a «kozmopolita» ós «városi» jelzővel igyekezett megbélyegezni. Sokáig
itt jelentkezett úgyszólván minden, ami tehet
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ség és modern volt a magyar irodalomban.
K. maga is már a De profundis (1875 1) és'á
Me e a varrógépről c. költői elbeszéléseiben jel.
legzetesen nagyvárosi történetet dolgoz fel*
elsőül a magyar irodalomban: életének abbaá
a korszakában, mikor még minden átmeneti
volt benne, mikor félig még falusi-népies, félig
városi ember, félig epigon, félig már újhangú s
új utakra törő költő. A zsidó méltatlan társadalmi
helyzetén kívül az emberélet általános problé
mája az, ami a legmeghatóbb szavakat Íratja
vele, eleinte kissé túlságosan csengő retoriká
val, később egyre tisztábbá Bzürődött és megnemesedett hangokon. Fájó mosolyú, a szkeptiku
san hivő filozófia az övé. Hluzió nélkül, éberen
adja át magát az álmoknak és józanul dől a má
morba. Ez a filozófia szól, ha eltekintünk zsidó
verseitől s néhány gyönyörű széljegyzetétől,
a lüktető ritmusú Knyáz Potemkin legszebb
verseiből: a Strófákból, a Tüzekböl a biedermeyer Mécsvilágból s talán legszebb két versé
ből, a pajkos humort és a bús érzelmességét
finoman összehangolt valörökkel, salaktalamü
tiszta és bűbájosán egyéni módon keverő Aján
lásból és Meséből. S öregkorának nekibuzduló
költői termékenységében, megérett filozófiájával
visszanyúl egy zsidó hősért. (Legendák a nagy
apámról). De ez a hőse, Reb Mayer Litvák már
csak kevéssé hasonlít az egykori balladák alak
jaihoz ! Ahogy K. a nagyapjáról, e kaftános bo
hémról emlékezik, aki szerette a bort, a nótát és
a nőket s pogrom elől menekült a Kárpátokba,
deklamálás nélkül meghatott humorral, tempe
rált színekkel: a sorok közt itt is mintha mind
untalan az öreg zsidók mosolygó kék szeme, hun
cut bölcs jósága villanna felénk. De egy strófá
ban így aposztrofálja nagyapját: «Dalod a fá
radt, kimarjult, bolyongó, Hazátlanoknak hont
és hangot ad : És öröklöd én — a kicsi a nagy
nak. — lm folytatom, ahol te abbahagytad.»
Valóban ezt értette K. ? Bizonyos, hogy egy
magyar zsidó költő sem volt annyira közel ily
hivatás betöltéséhez, mint ő. Művei: Összes köl
teményei 2 k.; Legendák a vagy apámról;
Avar;
KA
Esteledik ; Alkonyodik ; Utolsó versek3. K. Mór*, jogtudós, egyetemi tanár, BZÜI.
Kolozsvárott 1857 máj. 12. Tizenkilenc éves volt,
amikor u. o. jogi doktorrá avatták s huszonegy
éves korában már magántanárrá habilitálták, mely
után a nagyszebeni jogakadémia tanára, majd
1886. a kolozsvári egyetem római jogi rk.,
1900-tól kezdve rendes tanára lett. Több izben
volt dékán, 1904. rektor, 1910. udvari tanácsos
lett. Számos, a hazai és külföldi jogi szaklapokba
írt tanulmányain kivül önállóan megjelent mű
vei: A végrendeleti alakok kifejlődési
törtenete Justinian császár törvény hozásáig (Kolozs.
vár 1876, egyet, pályadíjjal kitüntetve); Ada
tok a bonorum possessio contra tabulas erede
tének kérdéséhez (u. o. 1880); A Gorpus Juris
Givilisböl készttett és feldolgozott
magánjogi
gyakorlati esetek gyűjteménye (Budapest 1883);
jogügyleti kötelmek (u. o. 1898); Jogi alap
fogalmaink (1903).
4. K. Rezső*, festő ós grafikus, szül. Buda
pesten 1889. Tanulmányait Berlinben kezdte.
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majd Budapesten, Nagybányán, végül Parisban világháború óta állandóan hanyatlik, lélekszáma
tanult. Londonban telepedett le és 1909. főleg ott egyre csökken, fentartási költségeit fedezni nem
festett arcképeiből rendezett kiállítást. 1912-ben a tudja, úgy hogy vezetői elhatározták feloszlatá
Nemzeti Szalon ezüstérmét, a Műcsarnok 1916. sát. A hitközség minden valószínűség szerint
tárlatán a Halmos-dijat, 1922. a Fészek díját egy közeli nagyobb hitközségbe fog beolvadni.
K i s ú j s z á l l á s , rend. tan. város Jász-Nagy
nyerte el. Különösen mint arcképfestő az arisz
tokrácia és előkelő körök kedvelt reprezentatív kun Szolnok vm. 13,766 lak. K.-on mint a
festője; világítási hatásaikkal érdekes figurális hat nagykun városban általában az 1848 előtti
képeivel és enteriőrjeivel tűnt fel.
(Imádkozok; időkben nem telepedhettek le a zsidók, csak ke
S'omorú hívek; Hollandi halász). Készít ezen reskedni jártak ide leginkább az akkor igen né
kívül litográfiákat ós rézkarcokat. Az utóbbi pes tiszabői hitközségből. Ez az állapot 1860-ig
evekben Dél-Amerikában él.
v. B. tartott, mikor is néhány zsidónak megengedték
K i s s i é b e n (Sabinovska, Cs.-Szl.), rend. tan. a letelepedést, akik eleinte a karcagi hitközség
város Sáros vm. 3288 lak. A K.-i (orthodox) hit hez csatlakoztak, majd 1867. önálló hitközséggé
község, mint a levéltárában őrzött okiratok bizo alakultak és egyszerű bérelt házban tartottak isten
nyítják, 1853. alakult. A hitközség 1901-ig a tiszteletet. A hitközséggel egyidejűleg megala
porsújfalvai rabbikerülethez tartozott, azóta kult a Chevra Kadisa is, melynek jelenleg
anyahitközség és rabbíszékhely. A hitközség Ackermann Sámuel az elnöke. Egytanerős nép
első rabbija Diamant Sámuel volt. Fennállása iskolát is nyitott a hitközség, mely 1883. nyert
óta a következő elnökök vezették ós fejlesztették nyilvánossági jogot. Jótékony nőegylete 1880.
n hitközséget: Lichtenstein Lipót (1853—60), létesült s mostani elnöknője Tóth Lajosnó. Rab
Spiegel Miksa (1860—79), Ros^nfeld Ignác bijai soha sem voltak a hitközségnek, csak rabbiHH79—1920), Sperling Károly, (1920-27). A hit helyettesei, akik közül néhai Weisz József 55
község 1864. templomot épített a saját erejéből. évig szolgálta híven a hitközséget ós vezette azt
.1 esi vaja volt, de megszűnt. Talmud Tórája 1890. vallásos szellemben. Első temploma 1869. épült,
létesült, s azóta működik is évente 20 tanít majd 1902. a templomot mai elég díszes alakjá
vánnyal. A hitközség intézményei: a Ohevra ban teljesen újjáépítették. A K.-i hitközség és
Kadisa ós a Nőegylet, melynek Rosenfeld Ignácnó annak tagjai a többi felekezetekkel mindig a leg
az elnöknője. A hitközség több tagja játszik elő nagyobb egyetértésben éltek és kongresszusi
kelő szerepet a váro3 életében. Ezek: Freimann alapra helyezkedve azsidó vallású magyarok»• lenő városi tanácsos, Forgács Samu volt al nak tartották és tartják magukat, akik között a
polgármester, Sperling Károly volt alpolgármes cionizmusnak sohasem volt talaja. A hitközség
ter és Műnk Lipót, a városi pénzügyi bizottság nek, mely 9090 pengő költségvetéssel dolgozik
elnöke. Nagyobb ipartelepet néhai Spiegel Vil és 1000 pengőt költ szociális célokra, lélekszáma
mos létesített, akinek papírgyárában jelenleg 320. A hitközségben 90 család él és 118-an fizet
23 munkás dolgozik. A hitközség évi költség nek adót. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 56 keres
vetése 90,980 cK., melyből nagyobb összeget kedő, 2 ügyved, 5 köztisztviselő, 2 orvos 14 ma
fordítanak szociális és filantrópikus célokra. A gántisztviselő, 1 vállalkozó, 27 iparos és 10 ma
hitközség anyakönyvi területéhez Pócsújfalu, gánzó. A hitközségnek 75 tagja vett részt a vi
Niigysáros, Szent-Mihály és Siroka községek tar lágháborúban és közülök 16-an estek el. A
toznak. Lélekszáma 458, a családok száma 125, hitközség mai vezetősége: Tóth Lajos elnök,
-tdót 105-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 8 gaz Gombos Lipót alelnök, Hollánder Ernő iskoladálkodó, 23 kereskedő, 6 ügyvéd, 3 köztiszt széki elnök, Weisz Mór ós Friedmann Sámuel
viselő, 1 gyógyszerész, 6 orvos, 36 iparos és gondnokok. Weisz Antal kántor és Polgár Jenő
9 magánzó. A hitközség tagjai közül a világ tanító.
háborúban 38-an vettek részt és 2-en estek el.
K i s z é c é hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve
A hitközség mai vezetősége: Forgács Samu 21. fejezetének 10. versétől a 25. fejezet végéig
£lnok, Zipszer S. alelnök, Goldstein Juda rabbi, terjed. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rósz
rreimann Ármin pénztárnok, Cziner A. templom- Jesája könyve 54. fejezetének elejétől a 10.
i^ndnok, Klausner I. ellenőr, Riemer Bernát, versig terjed. A Tórái és prófétai rósz között
>5unk Lipót, Schnitzer Jakab, Rubin M., Götz nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiái beren
1
, Huschbaum A. és Grodzensky Lipót választ dezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigasz
manyi tagok.
hetekben Av hó 9-ike és roshasóno között olvas
K i s t e l e k i Ede, író és költő, szül. Kisteleken sák fel, így lett a vigasztalóbeszéd tartalmú
F. D.
j ^ ' l nov. 26. A szegedi piaristáknál tanult, ahol fejezet a kijelölt prófétai szakasz.
--*'W Lipót is tanította, majd a budapesti egyeteK i s z i s z o hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve
J;"-n filozófiát és jogot hallgatott, később tanári 30. fejezetének 11. versétől a 34. fejezet végóig
^ g n t tett, azután hírlapíró lett előbb a fővá- terjedő részt foglalja magában. Tartalma: nép
;;*t>an. majd Szegeden, ahol a Szegedi Híradó számlálás, az aranyborjú, Isten megismerése
i ' l ' S c r S a volt-Önálló kötetei: Költemények Mózes által. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai
-,-T^L" Szabad ég alatt (elbeszélések, 1894); rósz a Királyok első könyve 18. fejezetének ele
'ifdoruton (1900); Feltámadunk (versek, 1903); jétől a 39. versig terjed. A tórái és prófétai rész
r
"iaon és az égben (u. a. 1912).
8. R. között az az összefüggés, hogy mindkettőben
C a ú j h e , y
cA'i° l
(Kysucké
Nővé
Mesto, Isten testetlensége van hangsúlyozva. Emitt a
C5Z1
-), kisk. Trencsén vm. A (kongresszusi) hit- tulajdonság kinyilvánításakor, amott pedig Elik .'
F. I>
•«eg 1850. alakult. A hitközség önálló, de a jáhu Karmel-hegyi jeleneténél.
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K i s z l é v . A zsinagógai óv kilencedik hónapja. kippur nappaljain (kol nidre este is) az előimád.
Néha huszonkilenc, néha harminc napból áll. Uj- kozó ós a község nős tagjai K.-ben végzik imája.
holdja a naptári berendezkedés szerint csak vasár kat; az esőért és harmatért való imát is jgy
napra, hétfőre, keddre, szerdára, csütörtökre és mondja az előimádkozó peszach nyolcadik napián
péntekre eshetik. A zodiákusbanija jele. E hónap és semini acereszkor (1. Tal, Gesem). Modern
ban december ötödikétől kezdve (az előző este) istentiszteletnél mindig csak az előimádkozó és
iktatják a teflllo (1. o.) «mevoréch has6nim» áldá a rabbi használja a K.-t. Egyes rítusban a szó lert
sába a «veszén tál umotor» kitételt. Oly eszten (l. o.) rendező szintén K.-t ölt, néhol hosánó
dőkben, mikor a februárius hónap huszonkilenc rabókor nemcsak az előimádkozó, hanem a köz
napos, ez december hatodikán történik. Szabály ség is így öltözi'c. A férfi esküvőjéhez (1. Chupo
szerint a beiktatás az óvszakváltozást követő vekidusin) is Mölti. Régi időkben zsidónak a
negyedik napon van L. Channkő.
F. D. more judaico-eskanél gyakran K.-t (pallium
K i s z o v ó , hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve judaicum) is kellett magára ölteni. Zsinagógai
26. fejezetének elejétől a 29. fejezet 8. verséig használatra — kivévén a funkcionáriusokat —
terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma : csak egyóvnél idősebb házasok veszik fel. Az el
zsengék és tized. Áldás és átok. A hetiszakasz nevezés német eredetre vall. Sok helyütt a K.-hez
F. D.
hoz tartozó prófétai rósz Jesája könyve 60. öv is járul.
fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái
K i ű z e t é s . 1360 körül Nagy Lajos rendele
ós prófétai rész között nincs összefüggés.
F. D. tére kiűzték a zsidókat Magyarországból. Addig
K i t é r é s 1. Áttérés.
a kamara szolgái voltak (1. Kamaraszolgák)
és
K i t é r t z s i d ó k . A másvallásra áttért zsidó- a király a rendelet kibocsátása előtt a királyi főhitüek, akik vagy vallási meggyőződésből, vagy hatalmon kívül helyezte őket. Egykorú tudósítás
pedig egyéni érdekből változtatják meg a hitü feljegyzi, hogy a királyt katolikus buzgalma ra
ket. Olyan országokban, ahol uralkodó állam gadtatta erre a lépésre, mert a zsidókkal szemben
vallás van és a vallási türelmetlenség, vagy el térítési kísérletezése kudarcot vallott. Mindezideig
fogultság hátrányba szorítja amásfelekezetüeket, a magyarság egyszer sem lépett fel ellenségesen
a kitérési tendencia mindig erősebben érezhető. a zsidókkal szemben. Száz évvel később a Mátyás
Magyarországon a hitbuzgó Albert király idejé király udvarában élt Bonflnius azt közli, hogy
ben találkozunk először olyan kitért zsidókkal, Lajos előbb békés úton akarta megtéríteni a zsidó
akiket csak azért, mert megkeresztelkedtek, a kat, megkeresztelkedésük esetére a keresztény
királyi hatalom oltalma és pártfogása alá vett. A magyarok minden jogát és szabadságát ígérte ne
legelső ilyen eset, egy Merüein nevű pozsonyi zsidó kik, valamint a teljes adómentességet. Ez kitű
nak Salamon Mával törtónt. A üú fel akarta venni nik Küküllei János főesperesnek, Lajos titkárá
a keresztségét, mire az apja kérésére Ventur nak a tudósításából is, aki a kiűzetés okát ugyan
pozsonyi zsidóbíró erőszakkal letartóztatta. Az csak egyedül a zsidók hithűsógének tulajdonítja.
apa tiltakozott a kiskorú fiú hitehagyása ellen Az akkori jognézet szerint nem volt törvény
és kijelentette, hogyha fia megkeresztelkedik, ellenes cselekedet a zsidók kiűzetése, nemcsak
kitagadja az örökségéből. Albert király erre azért, mert a korszellemmel nagyon is összefért,
1438-ban utasította Pozsony városát, hogy a fiút hogy az igazságosság ne terjedjen ki a zsidókra,
védelmezze meg a zsidóbíróval szemben és vigye hanem azért is, mert a zsidókkal, mint a kamara
keresztül, hogy az őt megillető örökrészt apjától szolgáival kénye-kedve szerint bánhatott a ki
megkapja. Természetesen nem ez volt az első rály és országos törvény nélkül királyi rendelet
eset, amikor zsidó megkeresztelkedett, de a tör tel eljárhatott velük szemben. Lajos a zsidók el
ténelem folyamán eddig azt láttuk, hogy nem vonulását mindenben biztosította, ami a külföldi
egyszer törtónt felzúdulás anyagi előnyökhöz kiűzetésekkel szemben már jelentős engedmény
jutott más hitről áttértek ellen, akiket álkeresz- volt. Minden ingatlan vagyonukat magukkal vi
tónyéknek tartottak (1. Álkeresztények).
Viszont hették ós készpénzköveteléseik jogát is elismerte
olyan esetet is feljegyzett a történelem, amikor a király, csak némely helyen, mint Sopronban,
megkeresztelkedett magyar zsidókat maga a engedte el a polgároknak a kamatok megfizeté
pápa vett védelmébe csak azért, hogy a hittérí sét. A törvényhatóságok a már kivándorolt zsi
tés propagandáját megkönnyítse (1. Hittérítés). dók utólagos követeléseinek behajtásában is se
Kérőbb főkép Mátyás alatt találkozhatunk elő gédkeztek. Sokáig húzódó per támadt a Pozsony
ször aránytalanul gyakran kitért zsidókkal, zsidó ból Hainburgba telepedett zsidók és Pozsony
főurakkal, egyházi ós állami móltóságokkal. En városa között, mert ez 118 fonttal tartozott a
nek okát abban kell keresni, hogy Mátyás csak zsidóknak. Nagy huza-vona után 1368. a város
azok számára totto lehetővé az érvényesülést, eleget tett fizetési kötelezettségeinek. (V. ö. Ma
akik megkeresztelkedtek. Manapság a kitért zsi gyar Zshlók Oklevéltára 76 1.) Az ingatlanokat
dóknak már valóságos kasztja áll fenn és közülök a' kitűzött határnapig is értékesíthették a zsi
számosan kimagasló pozíciókat nyertek el. L. dók a kiűzetés elrendelésekor, de a visszama
Áttérés és Aposztázia.
u. r-. radt ingatlanokat Lajos a kincstár részére le
foglalta és azokat a városok, egyházak és fő
K i t l l , a halottasruha felső tartozéka (1. l'ach- papok, valamint kegyencei között felosztotta. A
rirhin), vászonból készített ingszerű ruhadarab száműzött zsidók legnagyobbrósze Ausztriába,
fodrozott mellel, szoros része a K.-sapka, rend Cseh-Morvaországba, a pozsonyiak egyrésze
szerint selyemből (néha ez is vászonból) készült, Hainburgba költözködtek, a soproniak Bécsúj
ezüst vagy arany kördísszel, mint a talisz (1 o.). helyen telepedtek meg. Az északi ós északkeleti •
A litnrgiában is szerephez jut ros hasónó és jom-
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megmaradt a K., különösen Oroszországban és rosz Avróhom címmel responsumainak egyrószét.
Romániában, ahol a köz- és magánélet minden Sok müve van kéziratban.
<r ^
területén erősen meg vannak nyirbálva a zsidók
8. K. Dezső, rabbi, szül. Gyöngyösön 1874
jogai. A világháború után sem oldották meg tel febr. 11. 1888—89-ig volt a budapesti Rabbiképzö
jesen mindenütt a zsidók egyenjogúsításának a növendéke. 1897-ben avatták bölcsészdoktorrá
problémáját. Orosz példára egyes országokban Budapesten, 1899. pedig rabbivá. Tíz évig Sikló
újabb kivételes törvényeket hoztak a zsidók son működött, 1909. a nyitrai hitközség válasz
ellen. Ilyen törvény nálunk a numerus elausus totta meg rabbijának. 1926 óta eperjesi főrabbi.
(1. o.), Lengyelországban a szombati pihenó sza Munkája: Obádja, Nachum próféták arab fordí
bályozása és a dohánymonopólium, másutt a zsidó tása (Budapest 1897).
F. D.
kereskedők bojkottálása, vagy a bevándorlási és
4. K Gyula, rabbi, szül. Zichyfalván 1850
más korlátozások, amelyeknek éle, ha kifeje aug. 2., megh. Óbudán 189ö júl. 22. Perls Mayer
zetten nem is, de tényleg mindig a zsidók ellen főrabbinál, majd később Hildesheitnernél Talmu
irányul.
v. A. dot tanult, azután pedig a tübingeni egyetemet
K i v o n u l á s K ö n y v e , héberül: Széfer Semósz, látogatta és doktorátust tett. Előbb Szigetváron,
görög ül a szép taagintaszerintE'kszoclosz, latinul á majd 1887. Hirsch (1. o.) helyébe Óbudán főrabbivá
vulgata szerint Exodus; Mózes Második Köny választották. Ő prédikált e régi hitközségben elő
vének, vagy a Pentateuchus (Tóra) Második ször magyarul. Művei: A babyloni talmud első
Könyvének is nevezzük. Tartalma: 1. Elmondja könyve (fordította és magyarázta); Lekutim auf
s. R.
a zsidók sanyargatását Egyiptomban, Mózes és dem Felde der Homiletik.
Áron vezérekké jelölését, a tíz egyiptomi csa
5. K Henrik, zenepedagógus. Születésének
pást, az első peszach megülésót. II. Elbeszéli a helye és ideje ismeretlen, megh. Pesten 1819
kivonulás történetét a Vörös-tengeren keresztül, márc. 9. Igen jeles, a maga korában nagyon nép
Isten csodáit a pusztában. III. Ismerteti a Szináj- szerű zenetanár volt, aki Erkel Ferencet is taní
hegyen hozott törvényeket, leírja a Szináj-hegy- totta. V. ö. Hofecker I., «A magyar zeneoktatás
nél történt tízparancsolat kihirdetését és a törvé története)).
K. K.
nyeket, majd Isten törvényeit a frigy sátorról,
6. K Hermán, lapszerkesztő. 1842-ben kiadta
kohanitákról, áldozatokról és egyéb törvényeket, a Der Ungar c. szépirodalmi hetilapot. Magyarvégül az aranyborjú és a frigysátor felállításá országon Saphir M. G. után, aki a Der Spiegelé,
nak történetét. A könyv negyven fejezetre, ille folyóiratot szerkesztette, ő volt a második magyar
tőleg 11 hetiszakaszra oszlik, mely utóbbiaknak zsidó, aki lapot szerkesztett.
mindegyikét más-más szombaton olvassák fel a
7. K II. Hermán, rabbi, szül. Nagysallóban
zsinagógákban.
F. D. 1879. Tanulmányait Frankfurtban, HeidelbergK l á b e r Gyula, festő, szül. Sopronban 1872. ben, Giessenben és Bernben végezte s az utóbbi
Budapesten, Münchenben és Nagybányán tanult. helyen filoz. doktorátust tett. 1905-ben Brassóban,
Először a Műcsarnok 1899. kiállításán állította 1911 óta Kismartonban főrabbi. Önállóan megje
ki A házaló életképét, melyet az állam vett lent művei: Individual und Socialethik in ikren
meg. A következő években még arcképekkel gegenseitigen Beziehungen (1902. a berni egye
szerepelt. Azután Münchenbe ment, hol Hauser tem által pályadíjjal jutalmazott munka); Die
tanárnál a kóprestaurálást tanulta. 1908 óta ethischen Strömungen der Gegemoart und sdas
-RBécsben él.
F. B. Judentum.
K l a u b e r János, pedagógus, szül. Izsákon
8. K. Jakab, festő, ipariskolai tanár, szül.
1832. 18£8-ban nemzetőrnek állt be, rabbitanul Szabad kán 1855 febr. 11. A budapesti és bécsi
mányait később Tabon fejezte be. Tanítói okleve műegyetemeken tanult s építészeti szaktanár volt
let is szerzett. Számológépével és magyar-zsidó előbb 1878—85. Csernovicban az áll. ipariskolá
a-b-c-jével díjat nyert.
ban, majd a temesvári áll. felsőbb ipariskolában,
K l a u s z Jmre, önkéntes, szül. Egerben 1900. melynek vezetője volt. 1920-ban egyszersmind az
K. 1921. a nemzeti hadseregben szolgált és a ottani Zsidó-Lyceum főigazgatója lett. Munkái:
Arbudaörsi csatában elesett. Atyja K. Pinkász, aki Zeichnenkurs der Baukonstruktionslehre;
chitektonische Formenlehre zum Stúdium der
az egri hitközség kántora.
Az osztrák
iparoktatás
K l e i n , 1. Ábrahám, rabbi, szül. Csekón 1884 Penaissance-Formen;
aug. 25. 1908—18 ig volta budapesti Rabbiképző párhuzamban a magyarral; Az ipari stíl taní
Épí
növendéke. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá tásáról; I. Penaissance-stílű párkányok:
s B
- Budapesten, 1919. pedig rabbivá. Azóta a Pesti tészeti alaktan.
Izraelita Hitközség vallástanára. Szaktárgya: a
9. K 11. Jakab, író, szül. Nagymihályon
Talmud és szertartástan. Munkája: Juszuf al (Zemplén vm.) 1883 jan. 5. Főleg matematikával
Basir Kit ab al Muchtavija (1918). Cikkei a Zsidó és zsidó irodalmi és kultúrtörténeti kutatásokkal
Évkönyvben jelentek meg.
v. ix fo2lalko?ik. Az erdélyi Tarbuth iskolaegyesület
2. K. Ábrahám ÍJevi, rabbi, szül Györkönyben egyik szervezője. Művei: A cionizmus, a héber
relációjukban
l853.,megh.Szilasbalháson1926.ElőbbKarpelesz kultúra és vallás egi/másközölti
Ábrahám Cevi görbepincehelyi rabbinál tanult, (1921); Mathematisciie Elemen te in Talmud und
innen Ungar Joel paksi és végül Szofer Ábrahám in der rabbinisclien Literatur; Der talmudvtche
Binjamin pozsonyi rabbi jesivájában folytatta ta Pilpul, analitisch und genetisch dargestelltnulmányait. 1874-ben a szílasbalhasi hitközség A két utóbbi héberül is megjelent. Mint nagy
élére került, ahol haláláig működött. 1928-ban fla, iparos Erdély közgazdasági életében számottevő
8r
-'
Klein Sámuel (1. o.) érsekújvári rabbi kiadta Beé- tényező.
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10. A. József, festő, szül. Csermőn 1896. A kapta, második díjat nyert. Igen keresett arcképbudapesti képzőművészeti főiskola elvégzése után szobrász is volt. Leghíresebb arcképszobrai :Helmv.B.
Kecskeméten, Nagybányán ós Parisban dolgozott. holtz: Popper Dávid: Nietzsche stb.
Kiállított Budapesten, Parisban, Kolozsváron és
15. K. II. Miksa, rabbi, szül.Tolcsván (Zemplén
Aradon. Zsidótárgyú képei: Hiób szenvedése és vm.) 1888 dec. 27., megh. 1927 ápr. 15. 1904—
Makkabeusok.
sz. i. 1914-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke.
11. A'. 11. József, rabbi, szül. Gyöngyösön 1866 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten,
nov. 8<>., megh. 1914 nov. 1880—90-ig volt a buda 1915. pedig rabbivá. Oklevelének elnyerése után,
pesti Rabbiképző növendéke. 1889-ben avatják még ugyanabban az évben kinevezik a Ferenc
bölcsészdoktorrá, 1891. pedig rabbivá. Előbb a József Országos Rabbiképző Intézet tanárának,
marcali hitközség rabbija, 1896 óta haláláig kas s annak alsó tanfolyamán Bibliát, Talmudot, zsidó
sai főrabbi volt. Munkái: A siralmak
könyve történetet s héber ós aram nyelvtant adott elő.
(Budapost 1889); A vegyes párok megáldása á Szaktárgya: a zsidó történelem. Ábrahám ben
zsinagógában a tudomány, az erkölcs és a íiaza- Dávidról jeles monográfiát írt. Szerkesztője volt
fiság szempontjából.
v. i>. a magyar- és hébernyelvű Blau-emlékkönyvek
12. A'. Július Leopold*, német irodalomtör nek. Munkatársa volt a Hazofeh hébernyelvű tu
ténész és dramaturg, szül. Miskolcon 1804., megh. dományos folyóiratnak, a Magyar Zsidó Szemlé
Berlinben 1876 aug. 2. Szülővárosában ós Pesten a nek, az Egyenlőségnek és a német nyelvű nagy
F. D.
piaristáknál tanult s az ókori és modern nyelveket Encyclopaedia Judaicanak.
korán elsajátította, különösen latinul és görögül
16. K III. Miksa, publicista és ügyvéd, szül.
kitűnően tudott. A bécsi egyetemen orvostudo Désen 1883. Már fiatalon élénk közéleti működést
mányt hallgatott ós diplomát szerzett. Disszertá fejtett ki. Szerkesztette Désen a Vármegyei Köz
ciója elegáns latinságával általánosan feltűnt. élet c. újságot és a Szamosmente c. hetilapot. Az
1828 ban'Reviczky Ádám grófot borsodi főispánná Erdélyben megalakult Zsidó Nemzeti Szövetség
iktatásakor kilenc nyelven (magyar,német,angol, nek első alelnöke volt. A zsidó jogvédő iroda
francia, olasz, spanyol, latin, görög és héber) írt megalapítója és a Román Zsidók Szövetsége er
költeményben üdvözölte. Azután Olaszországban délyi jogvédő irodájának igazgatója.
Sz. ].
folytatott műtörténeti tanulmányokat s kezdett
17. K. Mór, rabbi, szül. Miskolcon 1842 júl. 7.,
könyvdrámákat írni. Élhetetlensége közismert megh. 1915 mára 29. Miskolcon, majd Prágában
volt, bár tudását mindenki elismerte. Áttérése tanult. 1863-ban avatták bölcsészdoktorrá Prágá
után grófi ós hercegi családoknál volt nevelő. ban, a rabbioklevelet is ott szerezte meg 1865-ben
Midőn anyja., K. kikeresztelkedése miatt való bá miskolci rabbi, később Üngvárott, 1876-tól pedig
natában meghalt, K.Berlinbe költözött,de orvosi Pápán működött. 1880-tól nagybeeskereki fő
praxist nem folytatott, hanem írói pályára lépett rabbivolt. A zsidó tudományok jeles művelője volt.
és teljesen visszavonult életet élt folytonos nél 1880— 1915-ig a Rabbiképző vezérlőbizottságának
külözések közt. Tagja volt a Magyar Tud. Aka tagja. Magyarra fordította Majmuni: A tévelygők
démiának, ahol Heinrich G. tartott felette emlék- útmutatója c. munkáját, mely az Akadémia támo
beszédet 1881. K. nevét örökre beírta az esz gatásával jelent meg. Számos cikke és tanul
tétika történetébe hatalmas méretű főművóvel, mánya jelent meg a hazai zsidó folyóiratokban.
melynek cime: Geschichte des Dramas (15 kötet, A Ferencz József-rend tulajdonosa volt. Fia Kiss
1865—76). Drámai művei J. L. Klein, Drama- Arnold, budai vezető főrabbi.
F. r>.
lische -írerke címen 7 kötetben jelentek meg
18. K Ödön, publicista, szül. Biharban 1853.,
(1871 - 72). Versekot is írt e címen : Auf den Tod megh. Budapesten 1925. Előbb vidéki jesivákon
meivcr gelobten Mutter Barbara Klein (Sieben folytatott zsidó teológiai tanulmányokat. Utóbb
Sonette. Miskolc 1830).
M. B. hírlapíró lett és vidéki, majd fővárosi lapokba írt
r 13- A'. M. B. rabbi New-Yorkban, szül. Nagy politikai és gazdasági cikkeket. 1882 ben a minisz
Károlyban 1862. Tanulmányait a nagykárolyi ós terelnökségi sajtóiroda hivatalnoka lett. Negyed
halasi jesiván végezte. Rabbija a szigorúan ortho- századnál tovább a külföld nagy lapjaiban Magyar
<i<>x Ahávát Áchim zsinagógának New-Yorkban. ország érdekeit propagálta. 1895-ben újjászervezte
Több héber brosúra szerzője.
B. 8. a Magyar Távirati Iroda hírszolgálatát, állandó
. 14. K. Miksa, szobrász, szül. Göncön 1847 összeköttetést létesítve a magyar félhivatalos
Jfln
- 7-, megh. Berlinben 1908 szept. Élete úgy hírszolgálati szerv és a külföld legnagyobb táv
szólván teljesen külföldön, főleg Berlinben és így irati irodái között. 1894-ben miniszteri titkár,
•\ mao-yar szobrászatra befolyás nélkül folyt le. 1903. osztálytanácsos lett és utóbb ismételten
^<>k nélkülözés között Pesten Szaudház Károly- a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetője is volt.
SzG.
"••1 kezdte tanulmányait, majd Berlinben 1863., 1911-ben nyugalomba vonult.
-Münchenben és Rómában folytatta.l878-ban aber19. K. Philip, amerikai rabbi, szül. Baracs
-•m akadémián tűnt fel, mindvégig talán legjel kai! 1848 máj. 22., megh. 1926 m á r a 21. Több
lemzőbb munkájával, az oroszlánnal élet-halálhar- jesiván tanult, így a pozsonyin ie, de u. o. a gim
cot vívó erőteljes Germán rabszolgával, mellyel náziumot is elvégezte, majd a bécsi egyetemet
•y.embon a gyengéd kecsességet testesíti meg a látogatta és doktorátust tett. Rabbioklevelét
yiigár és Izmael-csoport. Monumentális szobrai: Auerbach halberstadti rabbitól nyerte s 1880—90
P Vilmos császár lovasszobra: Bismarck szobra közt Libauban (Oroszország) működött, majd
^runewaldban; Manteuffel ós Wecder táborno- Amerikába vándorolt ki és itt az «Ohab Cedek»
*°K a berlini Zeughausban. A berlini Bismarck ne w-yorki magyar zsidó hitközség rabbija lett. Hit
h7
'Oborpályázaton Begas mellett, aki a kivitelt tudományi körökben nagy tekintélyt szerzett,
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kivált a nyugateurópai országokban. Az Agudasz
Jiszroelnak hosszúideigelnöke volt, de aMizrachimozgalmat is pártolta.
s. R.
20. K. Salamon, osztrák orvostanár, szül. Mis
kolcon 1845 aug. 12. A bécsi egyetemen tanult s
1870. orvos, 1883. a szemészet egyetemi magán
tanára és több nagy kórház szemészf őorvosa, 1902.
pedig nyilvános rk. tanár lett. Számos kitűnő
ophtalmológiai szaktanulmányt irt s munkatársa
volt az Eulenburg-féle Realencyclopedie der gesamten Heilkunde-nek és a Nagel-féle Jahrbuch f iir Ophtalmologie»nak. Önállóan megjelent
főbb művei: Die Anwendung des Augenspiegels
(1876); Augenspielstudien bei
Geisterkranken
(1877); Grundriss der Augenheilkunde (1886);
Das Auge und seine Diatetik (1892).
s. R
21. K. Sámuel, a történelmi földrajz tanára a
jeruzsálemi héber egyetemen, érsekújvári fő
rabbi, szül. Szilasbalháson (Veszprém vm.) 1886.
nov. 17. Egyetemi tanulmányait Berlinben és
Heidelbergben végezte, ahol filozófiai doktorátust
nyert. Rabbiképesitését a berlini rabbiképzőben
szerezte. 1909-ben a tuzlai (Bosznia) hitközség
választotta rabbijának, ahol négy évig működött.
1913-ban Érsekújvár főrabbija lett és mint ki
váló hitszónok nagy hírnévre tett szert. Állandó
munkatársa héber, magyar, német, francia és
angol tudományos folyóiratoknak. A Szombat
(1. o.) c. zsidó hetilapnak főmunkatársa volt.
Pályafutása alatt állandóan Palesztina földrajzá
nak történelmi vonatkozásait kutatta és ebben a
tudományágbau a legkiválóbb szaktudós lett.
A jeruzsálemi héber egyetemre 1924 aug. ban
rendes tanárrá nevezték ki. K. 1925. foglalta el
katedráját és megkezdte előadásait. 1926 ban
ideiglenes tartózkodásra visszatért Érsekújvárra,
ahol tovább is a község főrabbija maradt. K. fia
K. Ábrahám Gevi (1. o.), szilasbalhási rabbinak,
kinek kitűnő responsumai halála évében 1928
Beérosz Ábrahám c. jelentek meg. K. hatalmas
munkásságának nagy része szakfolyóiratokban
látott napvilágot. Önálló alakban megjelent mü
vei : Beürage zur Geographie und Geschichte
Galilaas (1909): Erec Jiszroel (1922, héberül);
Palesztina földrajza, iskolák részére;
Die
Eüsienstrasse Paiástinas, héberül i s : Derech
chofha-jom (a jeruzs. egyetem kiadványa 1923);
Palástina-Studien,
héberül: Mechkorim Erec
Jis-zroel (I. köt. 1923-28; II. köt. 1928); JüdischPalast. Corpus Ltscriptionum (1920).
22. K Sándor, műgyűjtő, szül. Fonyódon 1875.
Gazdasági akadémiát végzett. A háborút mint
tartalékos huszárszázados küzdötte végig. Jelen
leg kétezer holdas szirmai mintagazdaságát ve
zeti. Borsod-Uömür vármegye törvényhatósági
bizottságának a tagja. Közéleti működésének
elismeréseképen kormányfőtanácsossá nevezték
ki. Mindenféle jótékonysági mozgalomban előljár.
Egész sor nagyvállalatnak igazgatósági tagja.
Ismert műgyűjtő. Rákóczirelikviái és képei régi
és új mesterektől felbecsülhetetlen értéket kép
viselnek,
v. A.
23. K. Wilhelm, osztrák archeológus, szül.
Karánsebesen 1850 nov. 28. Előbb zsidó teológiát,
majd filozófiát tanult a bécsi és prágai egyeteme
ken. Az osztrák kormány többször kiküldte Olasz-
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és Görögországba archeológiai kutatások, főleg
antik agyagedények szakvizsgálására. K. a prágai
német egyetemen lettaclaBsica archeológia nyílvános rendes tanára s tagja a Gesellschafi f^r
Pörderung deutscher Wissenschaft, Kunst u. Litteratur in Böhmen tudományos társaságnak, vala
mint a német Archeológiai Intézetnek. Nagyobb
önállóan megjelent művei: Evphronius (1886);
Die griechischen Vasén mit Meisterinschriften
(2. ki'ad. Wien 1887); Praxiteles (1897).
B.R
H l e z m e r e k . A héber kZé zemerböl (zene
szerszám) alkotott jiddis szó és zsidó muzsikuso
kat jelöl, kiknek történeti múltja messze száza
dokra nyúlik vissza. Lakodalmakon, purimi mu
latságokon szórakoztatták a közönséget és utóbb
a zsinagógák liturgiájában is szerephez jutot
tak. A K. naturalisták voltak és legkedvesebb
szerszámuk a cimbalom volt. Ezenkívül a he
gedű, brácsa, bőgő, fuvola és kürt szerepelt
gyakran a zsidó zenészbandák hangszerei között.
Egyesek a zenére énekeltek is, politikai tárgyú
vagy humoros tartalmú nótákat. A megélhetés
nehézsége problematikussá tette a K. helyzetét,
mert nemcsak az államhatalom, hanem ma
guk a zsidó hitközségek is akadályozták sza
bad munkájukat. A kenyéririgység és az élet
fenntartás ösztöne országról- országra űzte a zsidó
zenészeket. A vándorklezmerek útba ejtették Ma
gyarországot is, közülök többen telepedtek le
magyar földön s a cigányzenészek mellett mű
velői és terjesztői lettek a magyar népzenének.
A K. közül világhíres zenészek emelkedtek ki:
Gasikow, Jankel Eben. Soraikból indult el pá
lyáján a magyar-zsidó Rózsavölgyi Márk is, ki
nek már atyja, Mordchele Rosenthal első hege
dűse, prímása volt annak a csak zsidókból álló
zenészbandának, mely a múlt század első negye
dében Bonyhádon muzsikált. A XIX. sz.-ban a
zsidók általános helyzetének megváltozása meg
bontotta a K. sorait. Bekövetkezett a szótszóró
dás, az elvilágiasodás időszaka. A keleti orszá
gokban azonban a K. még ma is jelentős tényezői
a zsidó népéletnek. L. Badchan, Marsalik.
-^ JK l u g Emil, ügyvéd, jogtudományi író, szül.
Vágszereden 1883 szept. 26. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten, Bécsben és Berlinben végezte
s miután jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet
szerzett, csakhamar jelentékeny fővárosi ügyvéd
lett. Már 1912. megalapította az Adó- és Illetékügyi Szemle c. pénzügyijogi szakfolyóiratot a
legnevesebb szakféríiak közreműködésével. Ala
pítása óta e folyóiratnak K. a főszerkesztője. A
társadalmi életben és városi politikában is elő
kelő helyet foglal el és titkára a Magyar Jogász
egylet pénzügyi-jogi szakosztályának. Művei:
A magyar egyenes adók; A törvénykezési
ille
s B
tékek (Vargha államtitkárral).
- K n e r Izidor, író és könyvkiadó, szül. Gyomán 1860 febr. 5. Már a nyolcvanas évek elején
szülővárosában nagyarányú nyomdát állított fel,
melyet később magas színvonalra emelt. Emellett
a hazai nyomdászszaklapoknak állandó munka
társa és szakmájában elsőrendű tényező. Nyom
dája a vidék legelső műintézete és mint könykiadó is jelentékeny. Az általa kiadott Monumenta
Litterarum művészi kiállítású sorozat a világ-
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Kőbánya

irodalom külföldi, ókori és középkori remekei tartott lépést magának a hitközségnek a fejlődése.
ből egyik legszebb terméke a hazai nyomda- A hitközség életében a háború és a forradalmak
iparnak. Kiadott azonkívül gazdag kiállításban megpróbáltatásai után 1921. kezdődött az új kor
hazai klasszikus költőket. Irodalmilag is műkő szak, amikor Boschán Artúr személyében nagydik • önálló alakban megjelent kötetei: Eszmék kulturájú és agilis elnök került a hitközség
és viaskodások (1904); Eszmék (1905); Kner eiére, aki Kálmán Ödön főrabbival együtt a hit
Izidor agyafúrt alakjai{ 1913); Pajzán aforiz község fejlődósét előmozdító több intézménynek
mák (1920) stb. — Fia, K. Imre, szakíró, szül. vetette meg alapját. A hitközség kezdetben ma
Gyomán 1893 ban. 1916 óta atyja vállalatának gánházakból átalakított templomokban tartott
művészeti vezetője ós továbbfejlesztője. LT. Alöert, istentiszteletet, de a hitközség fejlődése halaszt
j{. I. második fia, szül. 1899. Bécsben ós Lipcsé hatatlanul szükségessé tette új, tágas templom
ben végzett grafikai és könyvművészeti főisko építését. 1911-ben Fischer Dezső elnöksége alatt
lákat. Több nyomdavállalat vezetője volt, szakiro Schöntheil Richárd műépítész tervei alapján
dalmi működést fejt ki. K. Erzsébet, könyvkötő, épült fel a gyönyörű, kupolás, modern templom,
jf. /. leánya, szül. 1897. A lipcsei állami felső- melvnek tetőzete 1920. leégett, de a hitközség
iskolán végezte a könyvkötészet mesterosztályát. még ugyanazon évben felépítette az új tetőt.
Müveivel több kiállításon vett részt ós elnyerte 1928-ban épült az új rákosfalvai körzeti temp
az ezüstkoszorús könyvkötőmester címet. s. K. lom. A hitközség hathatós támogatása mellett
K n o p p , 1. Imre*, festő, szül. Budapesten 1928. nyilt meg a K.-i Iskolabarátok magán
1867. jr. József festő d.o.) fia.Tanulmányait Bécs iskolája, mely Kálmán Ödön főrabbi vezetése
ben, Budapesten, Weimarban és Parisban végezte. alatt áll, kéttanerős és kb. 70 növendék láto
A Műcsarnok 1887-iki őszi kiállításán szerepelt gatja. Újabban létesített a hitközség egy Talmudelőször a Foltozó csizmadia c. képével, mely Tórát, mely szintén a főrabbi vezetése alatt áll.
realisztikus, aprólékos rajzával és levegős tónu A vallásoktatást 26 iskolában 9 hitoktató látja
sával hatott. Utolsó öltések c. életképe Budapes el. A Chevra Kadisa közös a Pesti Izraelita Hit
ten a kis aranyérmet nyerte (1895). A Benczúr községével, a Chevra egyes teendőit az 1924.
iskolában töltölt évek alatt sötét színezésű, többó- létesült Gemilusz Cheszed jótékonysági egyesület
kovésbbé akadémikus nagy kompozíciókat és új végzi, melynek Ditz Lipót az elnöke. A hitköz
testamentumbeli képeket, a 90-es években pedig ség egyéb intézményei ós egyesületei: az 1928.
arcképeket festett. Külföldi utazásai a színes, létesített, Boschán Artúr, Schwarc Sámuel Weisz.
szabadabb fölfogású, levegős tájképek, város- Dávid és Ditz Lipót vezetése alatt álló nép
rószletek, enteriőrök ós figurális életképek iránt konyha, mely kb. 100 szegénynek ad állandóan
költették föl érdeklődését. Az ebéd (pozsonyi ingyen ebédet, a Nőegylet, melynek özv. Fried
múzeumban); Fürdés; Reggeli (Szépműv. Mú mann Vilmosnó az elnöknője és a Sevesz Áchim
zeumban); Anyát csök (Barcelonában II. arany valláskulturális egyesület, mely Sehwarz Samu
érmet nyert); Biedermeier enteriőr (1917. az elnöklete alatt áll. A hitközség rövidesen meg
állami nagy aranyérem nyertese). Kék ruhás nyitja az Aggok Házát, melynek céljaira már
női arckép Münchenben aranyérmet nyert. v. B. házat is vásárolt. A hitközségben intenzív kulturmunka folyik, ami különösen a téli hónapok
2. K. József, festő, szül. Pesten 1825., megh. alatt kéthetenként tartott, magas ní/ójú kulturu- o. 1899. K. Imre festő atv ja. Korán került a dólutánokban nyer kifejezést. Kulturális célokat
bécsi akadémiára, majd 1847 óta a müncheni szolgál a Pajor Jenő hitközségi titkár által meg
akadémián tanult. A 48-as események haza szervezett ifjúsági zenekar is. A hitélet ápolását
húzták, hol a honvédség zászlaira Mária-képe célozza a kéthavonként megjelenő Hitközségi
ket festett. Lefestette a Kossuth-minisztérium Értesítő, melyet Kálmán Ödön főrabbi szerkeszt.
több tagjának arcképét. A forradalom után arc- A hitközségnek értékes levéltára volt, melynek
kopeket ós csendéleteket festett. Három önarc nagy része azonban a forradalmak alatt elpusz
képéről is tudunk. A pesti Műegylet Diana fürdő- tult. A hitközség 85,000 pengős évi költségvetés
w*-i kiállításain ismételten szerepelt (Szőlők, sel dolgozik, melyből kb. 5U00 pengőt költ szo
Itinulmávyfej).
Kiállított Bécsben is (Önarc- ciális ós fllantropikus célokra. A hitközség lélek
*<?p, Imádkozó remete). Később cégfestéssel fog száma kb. 5000, a családok száma 1200, adót
lalkozott.
F . B.
1400-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitköz
K ő b á n y a (Budapest X. kerülete). A K.-i (kon- ség tagjai kereskedők, iparosok, vállalkozók, de
*?J>sszusi) hitközség a múlt század 50-es éveiben túlnyomórészt tisztviselők és munkások. A hit
alakult meg. A hitközségi életről tanúskodó első községnek a világháborúban rósztvett tagjai
Gurutok 1851-ből valók. Az első zsidók, akik K.-n közül 33-an estek el, akiknek emlékét a temp
f telepedtek, a Gábori és a Ditz családok voltak, lom falába illesztett márványtábla őrzi. A hit
elveknek utódai ma is szerepet visznek a hit- község mai vezetősége: Kálmán Ödön főrabbi,
£"z.s(-í- vezetésében. A hitközség első rabbija Boschán Artúr bornagykereskedő elnök, Weisz
f t'uerstein Ábrahám volt, aki 1886—1891-ig mű- Márk elnökhelyettes, Büchler Ármin és Schwarc*
l o d , , t t - Halála után 1918-ig Friedmann Adolf he Gyula szertartásügyi, Ditz Lipót jótékonysági,
n t e s rabbi irányította a hitközség vallásos Erdős Ármin és Gábori Ignác tanügyi, Kohn Dá
'OUH, de a rabbiállás csak három évtized után, vid pénzügyi, Schwarc Samu gazdasági és Roth
rUlt betölté8re
U n> amikor Kálmán Ödönt Sándor ügyész, kulturális elöljárók, Sipos Adolf
vála8zt
A }
° t t a meg a hitközség főrabbijául. és Weisz Dávid ellenőrök, Ehrntal Benő főkán
növ 11 , z s é § tagjainak létszáma gyors tempóban tor és Pajor Jenő titkár.
v. A
p
kedett, de ezzel a létszámemelkedéssel nem
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Kohelet Könyv*

K ó b e r Leó, festő és grafikus, szül. Brünnben fejlődés törvényébe ütközőnek találta a zsidó
1876. magyar szülőktől és már fiatal éveit Ma köztudat. A Talmud lezárása és feljegyzése fa
gyarországon töltötte, jelenleg New-Yorkban ól. aggályosnak mutatkozott, de még sem jelentett
Bécsben, Münchenben tanult, majd Parisban és végleges törvónymegrögzitést, mert a Talmud
Berlinben tartózkodott huzamosan. 1899-ben sok kérdést nyíltan hagyott és a törvényre vonat
résztvett a Nemzeti Szalon téli tárlatán. 1916-ban kozó nézeteltéréseket is ismertette. De idővel
háborús karikatúráit, rajzait és vízfestményeit szükségesnek találta Majmuni Mózes (1135-1204)
mutatta be a Könyves Kálmán szalonjában. Több hogy úgy a talmudi, mint a Talmud után fel'
rajza van a Szépműv. Múz.-ban. Külföldi lapok gyülemlett döntvényeket áttekinthetővé és kezel
ban megjelent szellemi s karikatúráival sikereket hetőbbé tegye. Evégből mellőzi a talmudi vitaért el.
F. B. ban egymással ellentétes nézetek felsorolását és
K ó b o r , 1. Noémi, írónő, K. Tamás leánya, legjobb belátása szerint csupán a leghelyesebbet
szül. Budapesten 1896 aug. 12, Középiskoláit u. o. állítja fel döntésképpen. A sorrendben teljesen
végezte és korán kezdett irodalommal foglalkozni, túltószi magát a talmudi elrendezésen és filozófiai
mint a külföldi művek tehetséges kritikusa. írt műveltségétől sugalva, a metafizikai alapfogal
több könyvdrámát, melyek nem előadásra készül makat, a hitet, istenimádást fekteti le alapul és
tek, továbbá regényeket és esztétikai tanulmá ebből vezeti le logikus sorban az összes törvé
nyokat. Könyvalakban megjelentek: Ezerkilenc- nyeket 14 könyvben Misné Tóra, c. alatt és ezt
száztizenhat; Anti tanár úr; Goethe: Jeruzsá később Jad ha-chazaka (erős kéz) néven idézik.
lem pusztulása ; Koppány vezér; Vissza {1927). Kellő figyelemre méltatja a gáónok responzu2. K. Tamás, író és publicista, szül. Pozsony maitós nagyobb tekintélyeket, mindamellett sú
ban 1867 aug. 28. Jogi tanulmányokat folytatott lyos vétséget láttak kortársai abban, hogy öns ennek végeztével a M. Ált. Hitelbank szolgála kényűleg dönt vitás kérdésekben. Az újszerű
tába lépett. Amikor azonban sógora, Kiss József, munka hosszú, százados harcot és meghasonlást
a költő, 1890. megindította a Hót c. folyóiratot, idézett elő. Sokkal szerencsésebb volt e tekintet
K. — Bermann családi nevét írói névvel cserélve ben Jákob ben Áser (1280 — 1340) kisórlete az
fel — a lap állandó munkatársa lett és maradt Árba Turim (4 sor)összeállításában, mely a maga
egész annak megszűntéig. Emellett napilapoknak nézetét nem érvényesíti esnem gyökerezik filozó
is állandó munkatársa volt és tárcacikkei, vala fiai kategóriákban. A négy sor a következő: 1
mint politikai vezércikkei, melyek mind ragyogó Orách chájim(az életútja): szertartások, isten
JőreDea(ismeretetta
elmeéllel vannak megírva, rendkívül népszerűvé tiszteleti intézmények; 2.
nít)
étkezési,
gyászés
egyéb
törvények; 3. Ében
tették nevét már a kilencvenes években. Társa
dalmi és politikai, valamint felekezeti problémák ha-ezer (a segítség köve) házasságra és női életre
ról írt, rendkívül éles judiciumra valló közlemé vonatkozó törvények és 4. Chósem hamispet (a
nyei épp oly kedveltek, mint novellái és regényei, törvénykezés vértje) polgári törvények. Ez a be
melyeknek humorából bizonyos pesszimizmus osztás vált ezentúl szokássá minden kódexben és
Tutímvaéx
árad ki. Fontosabb regény- és elbeszélő kötetei: responzumgyüjteményben. Az Árba
Muzsika és parfüm(l89'ó); Aszfalt (tárcák,! 894); a minhág (rituálé) gyűjteményeket is feldolgozza
Marianne (1895); A félisten; Mesék a hónapos és utal a forrásokra. De a rendszeresség tekin
szobáról (1896); Hoffman meséi
(fantasztikus tetében még kívánni valót hagyott maga után,
történetek, 1897); A csillagok felé (1899); Buda úgy hogy két évszázad múlva még mindig szük
pest (1901); Az élet ára (1903); Idegenek (1907); ségét érezte Káró József (1520 körtip, hogy új
Munka (elbeszélések, 1908); Ki a ghettőból {Í91Í); kódexet készítsen, melyet Sulchán ArMch-nak
Komédiák (elbeszélések, 1913); Gognac-idillek (terített asztal) címzett. Ez azonban csak a keleti
(elb., 1914); A halál (1918); Ö akarta (1918); szefárd zsidóság rítusára volt tekintettel, miért
A vidám Jób könyvéből (1921); Furcsák klubja is Isszerlesz Mózes (1530) Mapó (Abrosz) c.
(1921); Por Ádám hetvenhét élete (1923); Szidi jegyzeteiben az európai askenáz változatokat
(1924); Művész és egyéb történetek (elb., 1924); nyújtotta. Jaffe Mordecháj még újabb átdolgozást
Hamupipőke őnagysága ; Aranyhajú
Rózsika, készített Lebusim (ruha) c. alatt. Számos kom
stb. Egy test, egy lélek című drámáját a Nem mentár fűződik később mind e művekhez, melyek
zeti Színház mutatta be (1910), másik szín újabb kérdéseket is felvetnek és eldöntenek.
müve: Agátha nővér (1920). Politikai tar A legtekintélyesebb kódexkommentátor Kohen
talmú könyve: A bolsevizmusróla
bolsevizmus Subbatáj Szifre Kohen (Sach) c. és Dávid ben
alatt (1919). K. Az Újság alapítása óta annak Sámuel Halevi (1600 körül) Túré ZahabF Mc.
- állandó munkatársa és szerkesztője, majd fő munkája.
szerkesztője. E lapban jelentette meg a magyar
K o k á n y i Sámuel, zeneszerző, szül. Csabóczon
zsidóság igazát bizonyító, higgadt és nagy kon
(Zemplén
vm.) 1824 ápr. 15., mogh. 1905. jul. 5.
cepciójú cikksorozatát, mely a hazai zsidóság
1837-ben
jött
Budapestre, ahol a Nemzeti Zenede
védelmében a legszámottevőbbnek nevezhető. Az
Imit igazgatóságának alapításától tagja és fel növendéke volt. 1846-ban tanár lett, Sokszáz
olvasó bizottságának elnöke.
s. K. gyerekdalt komponált. A gyereknevelés terén
K K
- K ó d e x i r o d a l o m . A tórái és talmudi törvé sok érdeme van.
K o l i e l e t K ö n y v e , a bibliai könyvek egyéb
nyeket összefoglaló könyvek összesége. A zsidó
törvényfejtegetós egész Majmuniig nem ismert szent iratok csoportjába tartozó könyv. Az öt
ilyen kódexet, mert a törvényfejtegetós lezárá megilla (1. o.) között kánoni sorrend szerint a
sát, a jövőre való megpecsételesét a folytonos negyedik. Héber neve: Kóhelesz, görögül Ecetesiastész. A liturgiában mint a zsinagóga szűk-
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visszatért és Lutzbachban 1689. jegyzetekkel és
Budavár visszafoglalását tartalmazó bevezetés
sel együtt kiadta atyja munkáját. V. ö. Büch
ler, «A zsidók története Budapestem).
s. E.
3. K. Johanna, szül. Pollák, filantróp, szül.
Szegeden 1808., megh. u. o. 1888 dec. 30. Neje
volt K. Ábrahámnak, (1770—1853 ápr. 21), a
szegedi hitközség nagyérdemű vezérfórfiának
és mint az Izr. Nőegylet alapítója és elnöke, azt
54 évig önfeláldozó buzgalommal, valamennyi
felekezetre kiterjedő, ritka jótékony szellemben
vezette. Már a szabadságharc alatt, mint önkén
tes ápoló, hajlékában ápolta a sebesülteket s ő
Irodatom. Ewnld, Poetische Schriften d. A. T. IV. ; zárta le szemeit Répásy Mihály huszártábornok
K<>n.'!n, Ij'Kcclesiaste (Paris 1882); Grátz, Kohelet (Breslau nak (v. ö. Beisner, «A régi Szeged» 1.242. o.). Jóté
1171); Wri^ht, The Book of Kohelet (London 1883);
Plnmptre, Kcclesiastes (Cambridge 1881); S. Bickell. konysága és áldozatkészsége szegényekés intéz
K o h ó n , (h.) pap. A Lévi-törzs ivadéka abból mények iránt kiapadhatatlan volt. Nevéhez szá
az ágból, amely a Szentélyben va'ó szolgálattétel mos alapítvány fűződik. (V. ö. Lőw L, «Be8. R.
kiváltságát még Mózestól kapta. A K. ma már szédek» I.)
4. K. MordecMj, budai rabbi a XVII. század
nom papi funkcionárius, csak az istentiszteletek
keretében élvez még bizonyos elsőbbségeket. L. közepén. Valószínűen Damaszkuszban született.
Tanítványa és veje volt Landau Sámuel prágai
Aronitlúk, Áhron, Főpap és Kohn.
K ó h é n , 1. Akiba, a zsidók praefectusa II. főrabbinak. Bevezető ajánlatot Irt Tuchfáhrer
Ulászló korában. A zsidó kortársak ccbudai her- Nachlat Levi c. müvéhez s Ros Mor Derór cí
<-eg»-nek nevezték s Prágában eltemetett leánya men önálló müvet írt.
sírkövén is ez áll; egy francia útleíró ccprince
5. K. Náttáli, rabbi, a XVI. század legelején
<hw juifs»-nek, Zápolyai István pedig «princeps»- élt Budán, a budai hitközségnek volt a papja.
n<'k nevezte K.-t, aki aprefektura betöltője volt. A Bész-Din elnöke volt 1505—1510 körül. Ilyen
Irigyei elől Prágába kellett menekülnie s itt a minőségben Szerencsés Imre (1. o.) kitérésekor
".száműzetés feje» címet adták K.-nak, aki va- elvi jelentőségű döntést kellett hoznia abban
iryonát, úgy látszik, megőrizte. Prágában nagy jó a kérdésben, hogy Szerencsés fiait továbbra is
tékonyságával tűnt ki s ott is hal meg 1496. atyjuk nevén lehet-e a Tóra elé hívni, mivel Sze
rtodui közül számos kiválóság került ki. K.-t rencsés kitérése után sem szűnt meg jót csele
niairát is nagy tudósnak tartották. Budának a kedni a zsidókkal. N. döntését Páduai Méir,
törököktől való elfoglalása után Szófiában lett Olaszország egyik akkori legkiválóbb zsidó teo
rabbi, de, hogy visszaköltözött-e Magyarországra, lógiai tekintélye is helyeselte és újabb érvekkel
«ein tudjuk. A wormsi emlékkönyv a mártírok támogatta. Szerencsés élete utolsó órájában
közt említi s így valószínűen Németországban visszatért a zsidó hitre és halála után a budaiak
fejezte be életét. V. ö. Büchler, «A zsidók tör- ismét fölvetették a kérdést. Most már Élijá háu-neto Budapesten».
s. B. Lévi konstantinápolyi rabbihoz fordultak. Ez
-• K. Ephráim, a leghíresebb budai főrabbi, csatlakozott K. és Páduai Méir döntéséhez és eh
-^úl. Vilnában 1616. Szülővárosában a rabbi- hez a nézethez csatlakozott Isserles Mózes, a hí
tMiiacs elnökévé választották meg, de az 1648-iki res krakói kodifikátor is. K. minden valószínűség
veres kozáklázadás következtében K. is elmene szerint azonos Kohén Herz pozsonyi rabbival,
t i t . Hat évig tartózkodott Trebitschben, majd aki Pozsonyból kerülhetett Budára.
-Meséntsehben, ahonnan Prágába, Bécsbe, majd
6. K. Szimehő, budai rabbi, szül. Szalonikiben,
Lniíarisch-Brodba s onnan Würzburgba ment. valószínűleg 1622. körül. Anyja magyar zsidó
- W y híre Budára is el jutott s felajánlották neki nő volt, anyai őse Freudeman ben Chaim budai
» rabbiszéket, melyet 1666 májusban foglalt el. tudós. Tanítói voltak Istrosa Dávid szaloniki-i
A budai hitközség K.-nak köszönhette, hogy is- rabbi és Lerma Juda belgrádi szefárd rabbi.
mjTtto vált az egész világon, ahol Talmuddal fog- Mindkettő rendkívül sokra becsülte K.-t és
rtl
koztnk. Sem előtte, sem utána nem volt senki, Lerma maga mellé hívta meg rabbinak, hogy
»M túlszárnyalta volna. Döntéseit kikérték Tö- vallásos kérdésekben döatsön. Lerma halála
'„\ • f , Jlasz " é s Németországból. Ezeket halála után annak müvét K. adta ki Velencében Pelé
"WXQ . J u d a a d t a k i Sáár Ephrojim
címen tasz lesz Jehudo címmel, bevezetéssel és saját
' j -X^J- K. aszkézisre hajló férfiú volt. A misz- tanulmányával látva el azt. Híre az egész Török
>A U m . U s n a k n °m volt barátja, de azért a kabal- országban elterjedt éles esze és jámbor3ága miatt.
r-afr l s , J á r a t o s v o I t J e n i zsálembe is meghívták Főleg a házassági jogban volt döntő szaktekin
s b e z t elf
í4nl
°gadta volna az esetre, ha tély. Egyik művét 1657. Velencében adta ki gaz
dagabb hívei támogatásával. Ez a munka a ne
--•> munkáját kinyomatni sikerült volna. Kb- vek átírásával s a földrajzi helyek megjelölésé
nban m e
k*»r?f"
gakadályozta a járvány követ- vel foglalkozik, de valóságos kulturhistóriai kin
't*b*n beállott halála 1670 jün. 3. Sírját még csesbánya, az ortográfiai megállapításai pedig
ot.ü i» s v Z n z m i b a n i s felkeresték a hívők s az éppen a Get-leveleknél nélkülözhetetlenné vál
>-lon
L' o r m i t u s b a n i r t ó z o t t ott évente meg- tak. 1660-ban hívták meg budai rabbinak és a
n
íia J u d a
Ht-.tr ''
' a k i B u d a visszafoglalása Bész-Din elnökének, de két hónap múlva lemonevekben Palesztinába költözött, később
koszi olvasmánya szerepel. Borongós hangulata
megfelel a sátorosünnep őszi idejének. Szer
zőjéül Salamon királyt tartják. K. 12 fejezetben
bölcselkedő töprengéseket tartalmaz ; az élet dús
tapasztalatai alapján talán azt a problémát akarja
megoldani: miért érdemes élni. K., akinek volt
r észe az élvezetekben, gyönyörökben, tudásban,
anyagi ós szellemi gazdagságban, az életet egy
tökéletesbbülési folyamatnak tekinti és a tökéletesbbülós végül is Isten és az ő törvényei ál
tal érhető el. K. könyvét az Imit Bibliájában Bá
rány József, a Frenkel-fóle bibliában Edelstein
Bertalan fordította.
F.D.
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dott és visszament Belgrádba, ahol fiatalon meg A keleti országok zsidói között Kagan, Koigen
halt. Döntéseit tanítványa és veje, Almosnino a nyugati országokban Cowen formájában hasz
József rabbi gyűjtötte össze. (V. ö. Büchler, nálják. A zsinagóga számontartja még ma is a
A zsidók története Budapesten.)
s. R. papi származást ós elismeri a papi származásúak
K o h l b a c h Bertalan, tanár, szül. Liptószent- kiváltságosságát. így a hetiszakasz felolvasásá
miklóson 1866 aug. 11-én. 1879—1889 ig volt a hoz legelsőnek Kohént hívnak a Tóra elé (1. Tóra
budapesti Rabbikópző növendéke, közben egy évig olvasás). Az ünnepnapok istentiszteletén a Ko
a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminar hall hén mondja el a hagyományos papi áldást (birgatója. 1888-ban avatták bölcsészdoktorrá Buda chasz kóhánim [1. o.], duchenolás). Ma is meg.
pesten, 1890. pedig rabbivá. Később középiskolai tartják íaég azt a bibliai szokást, hogy az első
tanári oklevelet szerzett. 1890-ben a temesvári szülött fiút a papoktól (kohónektól) kiváltják
hitközség választotta meg rabbijának, innen hét (1. Pidjon ha-ben). Bizonyos mértókig a levitikua
évi működés után Kaposvárra került tanárnak. törvények is kötelezik, nem vehet részt a halot
1907 óta a nagyváradi, 1908 óta a budapesti tak eltakarításában (1. Taharó) és nem kísérheti
István-uti gimnázium tanára. Számos bel- és kül a halottat, ha csak nem a magáét, a temetőbe.
földi folyóiratnak munkatársa. Munkái: Juda A kohaniták kaszt-szelleme legtovább a házas
ibn Bálám; A hittan elemei : R. Ber Nicolau ; ságkötésekben érvényesült. A konzervatív zsidók
Német stílusgyakorlatok
(Endrei Gerzsonnal között, még Magyarországon is, a legújabb időkig,
együtt). Cikkéi fővárosi ós vidéki napilapokban, a kohaniták nagyon ügyeltek annak a származá
magyar ós külföldi zsidó folyóiratokban jelen sára, akivel összeházasodtak. Ha a kohanita nem
tek meg.
F. D. vehetett el feleségül kohanita-családból való nőt,
K o h l e c o l á s , malomalatti teref ere a zsidó köz legalább tudós családba házasodott, mert a mű
ügyekről. A jiddis nyelvben Kohlencennek mond veletlen családba való keveredést szégyennek és
ják. A magyar és német szóforma a héber Kohói lealacsonyodásnak vették. Viszont kohén-családból származó leányt is legtöbbször tudóshoz ad
ból képződött, magyar illetve német képzővel.
ták, ha már kohónhoz nem adhatták.
u. p.
K o h l i n a n n Károly Johann*, szül. Újvidé
K o h n , 1. Ábrahám Éli ja, rabbi, szül. a
ken, megh. Pesten. 1808-ban Pestre költözött és XIX. század első évtizedében, megh. Péeelen
itt mint magántanító élt. 1814-ben a Pesti Izra- 1873., ahol negyven éven át volt rabbi. Fia, K.
lita Hitközségnek hatósági nyomás folytán léte Amram, mint lévai rabbi halt meg. Neményi
sített korszerű iskolájához került, mint első és Ambrus országgyűlési képviselő (1. o.) ós Ne
fő tanító. 1816-ban lemondatták állásáról, mire ményi Imre* volt kultuszminisztériumi állam
kitért. 1822-ben a szintén kikeresztelkedett hit titkár (1. o.) az ő unokái.
községi elnöknél, üllmann Mózesnél mint köny
velő volt alkalmazva. Később cs. ós kir. héber
2. K. (Bisztricz)
Dávid, rabbi, szül. Vágkönyvcenzor lett a budai Egyetemi nyomdánál. besztercén, megh. 1862 júl. 4. Mint K. Kálmán
Irodalmilag is tevékenykedett. A monarchia had vágbesztercei rabbi fia, a híres Gomperz-Emmeserege által 1813 okt. 18—19. kivívott győzelem rich család sarja. Talmudi tanulmányait Po
emlékére Pesten tartott ünnepély alkalmából zsonyban végezte a Chaszam Szofer jesivájában.
Wahrmann Izrael rabbi ccHazaflas virágok »-c. 1847—1862-íg a tejfalvi zsidó község rabbija volt.
héber ódáját K. fordította németre. 1857-ben jelent 1862-ben a mádi község választotta rabbijává,
meg tőle Prospektus aus einerzum Drucke Vor- de tejfalvi községétől egy szombati prédikáció
bereiteten neuen Übersetzung des Bibelbuches ban elbúcsúzván, az izgalomtól megbetegedett
Hiob, tiszta ós szép héber nyelven írt bevezetés és meghalt. Sok halachikus munkája kéziratban
sel ós kommentárral. 1858-ban kiadta Ansichten elkallódott, csak az egyik kötetét tudta fia K. Kál
über den jüdisch-religiösen
Beschneidigungs- mán felkutatni, melyet Beth Dávid c. alatt ki is
akt (Erörtert vom Standpunkte der morafischen adott (Vác 1911).
s. R.
Glaubensiehre. Ein Beitrag zur Tagesfrage).
3. K. Dávid, festő, szül. Lajtaszentgyörgyön,
Hogy zsidó érzése még öreg korában sem halt megh. Bécsben 1922. Bécsben, majd München
ki belőle, mutatja az a héber nyelvű himnusz, ben tanult. Mint életkép festő először az 1888-iki
melyet 1859, a Dohány-utcai templom felavatása müncheni nemzetközi kiállításon szerepel, majd
alkalmából a Pesti Izralita Hitközség elöljáró 1893 Bécsben. A müncheni Glaspalastnak és a
ságához intézett. Utódjai a budapesti Kullmann bécsi Künstlerhausnak állandó kiállítója volt.
család tagjai.
M. B. Lengyel és magyar zsidó típusokat és főleg arc
K o h n , a magyar zsidók között is sűrűn elő képeket készített pasztell és vörös kréta techni
forduló családnév, amely a héber Kohén (pap) kában. I. Ferenc József király két arcképét készí
szóból ered ós régebben a társadalmi állás vagy tette (1915, vörös krétarajz). 1923-ban hagyatéki
f-R
származás megjelölésére szolgált. A K. név álta kiállítása volt Bécsben (Galerié Holbein).
lában a papi származásra utal, viselőit Áron fő
4. K. Hittel, publicista, kolozsvári ügyvéd,
pap leszármazottainak tekintik. A Kohen Cedek szül. Kolozsvárott 1891., ahol egyetemi tanulmá
(igazságos pap) szavak kezdőbetűinek összevoná nyait is végezte. Egyik életrehívója az 1918.
sából keletkezett a Katz név, amely néha más megalakult Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetségnek
szóval is forr össze, a Mann, Stein, Ellenbogen ós elnöke a Hitachdut cionista-szocialista szer
szavakkal. Kohn előfordul Kohen, Cohen, Cohn, vezetnek. 1909-ben az Erdélyi Zsidó Lapok szer
Bz T
Kahán, Kahána, Kaháne, Kaim és Hahn formájá kesztője volt.
-*
ban is. Németországban inkább C-vel, Magyar
5. K. Sámuel, főrabbi, szül. Baján 1841 szept. 21.
országon legtöbbször K.-val írják a Kohn nevet. I Atyai részről K. Schwerin Götz bajai rabbinak
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unokája. A kismartoni és pápai jesivák látoga sulatban, az 1902. megnyílt szolnoki művésztása után teológiát a breslaui Jüdisch-Theologi- telepnek pedig egyik alapítója. Jelentékeny műsches Seminarban tanult. 1865-ben avatták böl gyüjtemónyónek súlypontját a modern francia
csész-doktorrá a breslaui 'egyetemen, 1866. pe impresszionista ós postimpresszionista festők mű
dig meghívták a Pesti Izr. Hitközség rabbi vei alkotják, kezdve azok korábbi elő futárjain:
székébe. Az 1868-as kongresszus idején a mér- Magnasco, Szerzetesek, Goya, Az akasztottember,
eékeltek pártjához tartozott, majd előadója lett Constable néhány tájképe, majd Gérieaull, Delaa Rabbiképző felállítására kiküldött bizottság croix, Daumier, azután a barbizoni festők, Corot,
nak. 1899—1905-ig a Rabbiképző felső tanfolya Millet, Chintrouil, továbbá Courbet, Manet,
mán a bomiletikát adta elő. Minden erejével Berthe Morizot, Monet, Renoir, Cézanne, Sisley,
szolgálta a magyar zsidóság megmagyarosodá- Gaugin, Puvis de Chavannes és újabbak Mausának ügyét. Megmagyarosította a pesti szószé rice Denis, Bonnard, Puys. Ezeken kívül magya
ket és a pesti rabbihivatalt is. Jeles tudós volt, rok, a régiebbek közül egész kis gyűjtemény
a történettudomány elismert művelője. Megírta Mészöly Géza tájképeiből, Munkácsy három képe,
a Zsidók története Magyarországon
c. monu Paál László tájképei, Szinyei Merse Pál Pacsir
mentális és szakkörökben máig tökéletesnek tar tája, melyet a Szépművészeti Múzeumnak aján
tott művét, amely gazdag kútforrása a magyar dékozott, továbbá nagybányai és szolnoki fes
zsidó-életnek és a magyar történetkutatás egyik tők. A képeken kivül régebbi és modern ipar
legértékesebb produktuma. Csak az első kötet művészeti tárgyak, kisplasztika az egyiptomiak
látott napvilágot (Budapest 1884). Új területet és görögöktől kezdve reneszánsz kis bronzokig,
nyitott meg a Szombatosok történetével, amely valamint modern szobrok (Klinger, Hugó LeF. B.
magyar és német nyelven jelent meg és a ko derer, Minne).
moly történetkutatás egyik legszebb alkotása
2. K. Ida bárónő, festő, szül. Budapesten 1895.
(Budapest 1889, 1894). Több kitűnő életrajzot is K. Adolf báró leánya, Farkas István festő fele
irt (Schwérin Götz, Mordechájben Hillel) Egye sége. Szolnokon tanult, majd rövid ideig a minta
temi tanulmányai óta nagy szakavatottsággal rajziskolában Budapesten. Budapesten a Műcsar
művelte a szamaritánus nyelv- és irodalomtör nokban az 1918—19-iki téli kiállításon állított ki
ténetet is. A király először a királyi, majd az először (Nyári délelőtt). Gyűjteményes kiállí
udvari tanácsosi méltósággal tüntette ki. Később a tása volt az Ernst-Múzeumban (1923) tőleg olasz
Pesti Izraelita Hitközség főrabbija, az Imit elnöke országi és szolnoki tájképekből: Umbriai dom
i\s a Rabbiképző vezérlőbizottságának tagja lett. bok; San Francesco stb. Orosz balett címen
1920 márc. 11. halt meg. (Életrajzát Groszmann 12 lapból álló rézkarcolata jelent meg. 1925 óta
Zsigmond írta meg a Magyar Zsidó Szemle 1920, állandóan Parisban él.
F. B.
1 —5. számában. Műveit Weisz Miksa ismertette
3.
KZsigmond,
közgazdász,
szül.
Budapesten
u M. Zs. Sz. 1902, 5—10. számában).
F. D.
1840. Családja Lipcséből származott s ő Lipcsé
6. K. S. Sámuel, rabbi, filológus, egyetemi or ben tanult, majd belépett atyjának, K. Henrik és
vostanár, szül. Magyarországon 1848., megh. Testvérei cégébe, mely a magyar kereskedelem
Amerikában 1896. máj.-ban. Itthon kántor volt, ben úttörő volt. 1873-ban kivált a cégtől és meg
de 1869. rabbi lett Prágában. Onnan kivándorolt alapította a K. Adolf és fiai céget. 1874;ben be
Amerikába, ahol 1876. megszerezte a bölcsészet választották az Osztrák-Magyar Bankba cenzor
doktor! oklevelet és pár esztendő múlva már a nak. 1879-ben a Kereskedelmi Bank igazgató
Harvvard-egyetemen a keleti nyelvek tanára tanácsának lett tagja. Vezetőszerepet vitt a fele
volt. 1881-ben a jogi diplomát is megszerezte és kezeti életben és Wahrmann Mór halála után ő
<-kkor ügyvédi pályára lépett. 1891-ben orvosi lett és maradt haláláig a Pesti Izr. Hitközség
doktorátust tett és pár óv múlva St. Louis állam elnöke. Ezenkívül a Lloyd Társaságnak is el
••evetemén az anatómiai tanszéket töltötte be. nöke volt. Sok jótékonysági intézmény dicséri
1'itlyájá.nak egyes állomásai között több európai K.-ban megalapítóját ós fentartóját.
s. R.
'-.-> amerikai hitközségben volt rabbi.
s. R.
K ő i m - K o v á c s Sámuel, Vvied fejedelem
"•^K- Selig, Erdély országos főrabbija 1754— szárnysegéde, szül. Miskolcon 1881., megh. Galí
1757-ig, mely idő alatt mint gyulafehérvári fő ciában 1916. A középiskolák elvégzése után a
rabbi működött.
tisztviselői pályára lépett, azután beutazta a Bal
K o h n e r . 1. Adolf báró', nagybirtokos és nagy- kánt és 1912. Triesztbe vonult be önkéntes évét
- páros, a K. Adolf és fiai cég széniorfőnöke, szül. leszolgálni. Ebben az évben látogatott el akikötő- '
l^K,-). Az ország legtanultabb nagybirtokosai és városba Wied herceg, akkori albán fejedelem,
nagyiparosai közé tartozik. Sokoldalú és na aki a véletlenül eléje került K.-t meghívta az
gyon értékes tevékenységet fejt ki a gyáripar- udvarához. Az albán fejedelem környezetében
"tíl\ és az agrármunkában, amelynek egyik ve- csakhamar kitűnt ügyességével, tájékozottságá
7etu egyénisége. A zsidó élet sok hasznos moz val és nem mindennapi katonai erényeivel. Rö
galma az ö nevéhez fűződik. Mint az Izr. Orszá- vid egy óv alatt a-fejedelom szárnysegéde ós leg
?«>s Iroda elnöke a kongresszusi alapon álló ma bizalmasabb .tanácsadója lett. A világháborúban
gyar zsidóság vezére. Elnöke a Az Országos Ma- bevonult a 29-es vadászzászlóaljhoz, mint ön
-p ar Izraelita Közalapnak is és tagja a Ferenc kéntes. 1916-ban az orosz fronton hősi halált halt.
• <>zsef Rabbiszeminárium vezórlőbizottságának.
K o h o l (Kahal) község, a hitközség héber
_-nt műértő, műgyűjtő és a művészetek mecó- neve. Teljesen, arameus nyelven : kehiló kadisó
"-«« szerzett nevének általános elismerést, Ve (helytelenül: kedósó) = szent község. Korrumtő szerepe van az Orsz. Képzőművészeti Tár páltan JiTohl-nak mondják.
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K o h u t , 1. Adolf, német író, K. Sándor főrabbi
testvére, szül. Mindszenten 1847 nov. 10,, megh.
Grunewaldban 1917 szept. 29. Kecskeméten és
Pesten az evangélikus gimnáziumban tanult,
majd a breslaui és berlini rabbiszemináriu
mokon és az ottani egyetemeken folytatta tanul
mányait. Filozófiai doktorátust tett, rabbivizs
gát azonban nem tett, mert időközben tekin
télyes újságíró lett és a Berliner Zeitungot szer
kesztette, de 1884—89. Bismarck kitiltotta Ber
linből, mert lapjában a Deutseher Schulvereint
magyarellenes működéséért támadta. Időközben
K. Drezdában hírlapírói tevékenységéért magas
érdemrendet kapott. 1912-ben a kolozsvári egye
tem tiszteletbeli bölcsészdoktora lett. Rendkívül
sokat írt és tett Magyarország megismertetése
érdekében a német sajtóban. Óriási számú önálló
kötetei közül fontosabbak : Herder u. die Humanitátsbestrebungen, der Qegenwart; A. v.
Humboldt u. das Judentum. Ein Beitrag zur
Kulturgesch. d. XIX. Jhdts; Die goldenen
Worte der Bibel; Was lehrt die Bibel über den
Gehorsam gegen Staat u. Obrigkeit? : Moderné
Geistesteorien ; Aus dem Reiche der Kárpátén ;
Moses Mendelssohn u. seine Familie;
Bis
marck u. die JLdteratur (1889); F. Lassalle. Mit
Briefen u. Berichten G. Klapkas;
Jüdische
Kulturskizzen;
A. Pető fis prosatsche Schriften. Aus d. Ungarischen (2 köt.); Ungarisches
Novellenbuch. K. még rendkívül sok magyar írót
is lefordított és ismertté tett Németországban.
1870 óta elnöke volt a berlini Magyar Egyesület
nek, melynek közlönyét is szerkesztette.
s. R.
2. K. George Alexander, történetíró és teoló
gus, K. Sándor (1. o.) fia, szül. Székesfehérváron
1874 febr. 11. Nagyváradon járt gimnáziumba,
majd New-Yorkban, ahol a Columbia-egyetemen
és a rabbiszemináriumban, majd a berlini egye
temen és a Hochschule für Wissensehaft d.
Judentums-on s végül a párisi rabbi szeminá
riumon tanult. Előbb Texasban, majd New-York
ban az Emanu-El jelentékeny nagy hitközség
rabbija és a Teológiai Szeminárium tanára és fő
könyvtárnoka lett. K. kiváló historikus, aki leg
inkább a Latin Amerika és a régi spanyol gyar
matok zsidóságának történetével foglalkozik.
Főbb művei: Early Jewish Literature in Ame
rica (1895); Sketches of Jewish Loyelty, Bravery and Patriotism in the South
American
Golonies and the West- Indies (1895)•; The Ame
rican Jew as Patriot, Soldier and Citizen (1895);
Martyrs of the Inquisition in South America
(1895); A Memoir of Dr. A. Kohut's
Literary
Activity (1896). Ezenkívül szerkeszti a Jewish
Home folyóiratot. Irodalmi alapot létesített apja
K. S. nevére s ennek jövedelmeiből különböző
országokban (eddig Amerikában, Angliában, Ausz
triában és Magyarországon) tudományos munká
kat adtak ki. A magyar sorozat első kötete a Rab
biképző jubeleumára jelent meg.
s. R.
3. K Sándor, rabbi és tudós, szül. Félegyházán
1842. Középiskoláit Budapesten végezte, majd
a breslaui Jüdisch Theologisches Seminarnak
hallgatója lett. 1864-ben szerezte meg a bölcsész
doktori okievet Leipzigben, a rabbiképesítóst pe
dig 1867. 1866-ban a Deutsche Ungarlándische I
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Gresellschaft tagjává választotta. 1868-ban az
Orsz. Zsidó Kongresszus jegyzője lett s még
u. a. évben báró Eötvös József kinevezte a fejórmegyei összes zsidó iskolák igazgatójául. 1872.
Pécsre került, itt működött 1880-ig, innen Nagyi
váradra költözött, ahol 1884-ig maradt. Majd
New-Yorkban az Ahavasz Cheszed hitközség
rabbija lett s az Ő kezdeményezésére alapították a
Jewish Theological Seminaryt, melynek tanára
és igazgatója volt haláláig. Odakint konzervatív
irányban működött sorthodoxnak tartották. Acsikágói világkiállításon az Executive-comité tagja
volt. Mint angol hitszónok is kiváló volt. Tanul
mányai magyar, német, angol és héber nyelven
jelentek meg. Munkatársa volt a Magyar Izrae
lita, a lipcsei Zeitschrift d. deutschen Morgenlándischen Gesellschaft, az Izraelita Közlöny,
az Ungarisch-jüdische Wochenschrift, az Alig.
Zeitung des Judentums, a Reform és a Magyar
Zsidó Szemle c. folyóiratoknak. K. felette nagy és
értékes irodalmi munkásságot fejtett ki. A zsidó
ság perzsa kapcsolatainak és a zsidó angyaltan
nak kiváló ismerője. Önállóan megjelent művei:
Über die jüdische Angelologie und Ddmonologie
in ihrer Abhavgigkeit vom Parsismus (1866);
Krüische. Beleuchtung
der persischen Pentateuch-Übersetzung
v. Jacob b. J. Tavus,
unter stetige>~ Bücksichisname
auf die allén
Versionén (1871); Etivas über die Morál und
die Abfassungszeit des Buches Tpbias (1872);
A zsidók története stb. (Tankönyv, Nagyvárad,
1871); Ethic of the Fathers (2 köt. New-York
1885-86). Számos magyar- és németnyelvű al
kalmi prédikációt is kiadott egyenként, de leg
híresebb müve az Arucli Gompletam, sive Lexicon vocabula et res, quae in libris Targumicis,
Talmudicis et Midraschicis continentur (Viennae
et Berolim 1878-92. 9 kötet). Ez utóbbi művé
nek kiadásához az első kötetnél Kovács Zs.
tí
R
pécsi püspök ezer forinttal járult.
K ó l - m a n , a héber «kahal» (község) és a
német «Mann» (férfi)-ból képzett és a zsidó köz
nyelvben még ma is Kóhl-mannak ejtett szó.
Ez olyan egyént jelent, aki anélkül, hogy elől
járó volna, ügyszeretetből foglalkozik a hitköz
ség ügyeivel.
K o l N i t l r é , az Engesztelés napjának előesté
jén az istentisztelet bevezető része : aram nyel
ven írott fogadalom és eskük feloldására. Szö
vege (a párhuzamos kifejezések összevonásá
val) : Minden fogadalmat, esküt, tilalmat, me
lyet ezen Engesztelő Naptól fogva a jövő En
gesztelő Napig (régibb szöveg.- a múlt Engesz
telő Naptól máig) a magunk személyére tettünk,
megbánunk, visszavonunk, érvénytelenítünk.
E formulát az előimádkozó énekli háromszor,
de ezt megelőzően két megbízott melléje állva
mondja: úgy a mennyei mint a földi ítélőszék
nevében megadjuk az engedélyt, hogy imádkoz
zál az abarjanimmal (1. Abar janim). A fogadal
mak ós eskük aluli feloldás nagy visszatetszést
váltott ki a zsidósággal szemben és ámbár a legtüzesebb zsidófaló Eisenmenger is e tekintetbon
mentesítette a zsidóságot a vádtól, még zsidó
tekintélyek részéről is sok ellenzés kísértéé szo
kást és állandóan ébrentartotta az érdeklődést a
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kérdés iránt. Fogadalom feloldására tartalmaz
a Tóra is törvényt, de csakis férj a feleségének,
atya a hajadon leányának fogadalmát teheti ér
vénytelenné szűk időhatáron belül. Ellenben a
Talmud már mentesíteni akarja a könnyelműen
fogadkozót a lelkiismereti furdalóstól és azért
megengedi, hogy komoly megbánás esetén és
olyankor, mikor kitűnik, hogy a fogadalom megvalósithatlan, tudós ember, vagy pedig egy hármastaiiáes a fogadalmat tevő saját személyére
vonatkozó fogadalmakat érvénytelenítse, a más
személyére vonatkozókat csak abban az esetben,
ha az érintett beleegyezését adja (Nedárim 65a).
A l< szövegét azonban a Talmud még nem ismeri.
Az első imakönyv: Amram Sziddurj a már ismeri,
de héber változatban és azzal a megjegyzéssel,
hogy némelyek téves alapon mondják. Általában
a Keb>t legtöbb tekintélye (Natronai gáon) nem
mondásáról tesznek tanúságot, Nyugaton pedig
a legünnepeltebb rabbik, mint Alfászi, Majmuni
állást foglalnak ellene (mindkét szövegváltozat
ban), elítélik a karaiták is, az első magyar ima
könyv fordítás a Péchi Simon-féle szombatos
imakönyv (l. Liturgia) a múlt évi fogadalmakra
vonatkoztatja (273 és 482 1.). Keletkezésének
magyarázatául legelfogadhatóbb az a felfogás,
hogy a kényszerkikeresztelkedettekre (marannos)
való tekintettel hozták be, kik nagy lelki depreszHziöban éltek, mikor fogadalmat tettek, hogy
zsidó vallásgyakorlatukat abbahagyják és a ke
resztény szentségeket felveszik. Ez a felfogás ad
alapot az engedélyadó formulának is, mellyel levet
ték az ilyen kényszerkeresztényekről a kizáró bé
lyeget; abarjanim(l. o.) ugyanis átmenőket jelent.
Más vélemény szerint a Cheremmel sújtottakra
kell a feloldást érteni. Az előbbi felfogásnak ked
vez a gyülekezet ajkaira adott tóraí ige i s : Le!~'yea inegbocsátva Izrael egész gyülekezetének,
mert csak akaratlanul történte. Dallamáról már
a Xil.sz.-ban állapították meg, hogy ez mindenütt
•'síyséu-es ; bizonyára azonos is a maival. Érthe
tetlen volna egy oly prózai tárgyú fogadalomnak
ily szívszaggató dallammal való megzenésítése,
ha mélyebb érzelmek nem fűződnének a szöveg
Jelentőségéhez. Nemcsak zsidó szívekből vált ez
ki megindultságot, hanem nemzsidókból is.
A magyar származású Lenau a Marseillaise és a
Hakóezi indulóról szólva mondja: Ezeknél a fegyvercsortetö himnuszoknál is közelebb áll szívem
ru-z ogy oyá 8Z ba burkolt hosszúlélekzetű éjjeli
t-nek töredelmes vezeklő emberek ajkairól: Kol
!>idre a neve . . . Vajha halottaságyamnál baráti
nangok énekelnék el nekem. (Beck K. a költő
^ u j á n a k 1843-44. évi naplójából. V.ö.Bloch
" IJ -w KolNidre».
F. M.
K o l H s c h Itjnátz, von, báró, szerkesztő és
£*Kk mester, s z ü l _ pOZsonyban 1837 ápr. 6., megh.
-"-•-Men 1889 ápr. 31. Bécsben megalapította a
"•rzeszindikátus-pénztárt, de már 1873. Parisba
»'-><-zte át üzleti tevékenységét. Mint sakkf"
• l s h í r 0 s v o l t - 1860-ban a cambridgei inn aí
1 8 _ '-°n.alm versenyen a legelső díjat nyertééi.
^ ' t>en a párisi nemzetközi versenyen pedig az
-zes ellenfeleit legyőzte. Alapította és szerkeszá l n l a W l e n e r Allgemeine Zeitungot és Ideka
A,né
ven ide irta tárcáit.
s. R.
Zsidó
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K o l o z s v á r (Gluj, R-, ném.
Klausenburg).
K.-ra a zsidók évszázadokon át csak mint vasá
ros kereskedők jöhettek. Legelőször a városnak az
1591-iki fehérvári országgyűlés végzéséből ké
szített árszabályzata említi őket, amennyiben li
mitálja a török, görög és zsidó kereskedőktől
behozandó marhák (portékák) árait. Ilyen vásá
ros zsidók lehettek azok, kiket 1600. szept.
13. Básta György császári generális bevonuló
hadai az itt talált románokkal és szerbekkel
Mgyütt levágtak, valamint azok is, kiktől Pécsi
Í-Mmon (1. Szombatosok) 1630. zsidó könyveket
vásárolt. A K.-i harmincados hivatal 1631 -iki
számadásaiban a Magyarországból Erdélybe ho
zott árucikkek sorában a lengyel gyolcs, török
zsinór és más effélék között előfordul a zsidó
vászon is, ami arra mutat, hogy a zsidók igen
gyakran jelentek meg ezzel a portékával a piacon.
Az 1693 márc. 7-iki városi közgyűlés a piaci
elárusítóhelyek felől hozván végzést, a görögök
és más kalmárok mellett a zsidó kereskedőknek
is helyet jelöl ki. A következő században a K.-i
vásárra utazó zsidó kereskedőkről történik emlí
tés az 1738., 1745. és 1750 iki években. Ezek
közül nem egy próbálkozhatott meg az állandó
megtelepedéssel, ami azonban legelőször Deutsch
Löbelnek sikerült 1770körül, aki maga hivatko
zik erre, midőn másfél évtizeddel később néhány
más társával együtt őt is ki akarják utasítani a
városból. A törvény ellenére itt lakó zsidókat a
hatóságok nem i s tekintik városi lakósoknak, ezért
úgy az 1753 iki, mint az 1779. ós 1781—82-iki
összeírás meg sem említi őket, holott a megyé
ben 1780. 8 zsidó családot írtak össze. És mégis,
a királyi kormányszék 1782. vigyázatra inti a ta
nácsot, hogy a zsidók el ne szaporodjanak a város
ban. Ez idő tájt Hersch Mihály iklódi zsidó elnyeri
néhány teleknek és kapuvámnak haszonbérletét
és Lebel Fülöpnek 1786. megengedik a nagy vá
sárok alkalmával kereskedés űzését, de a kért
polgárjogot meg Dem kapja. Ellenben sokféle
korlátozásnak vetik alá a zsidók kereskedését. A
drágakőkereskedők csak a 20 aranyat meghaladó
értékű darabokat árulhatják. Az 1811-iki nyílt
parancs 10. cikke általában csak kiskereskedésre
ad jogot a zsidóknak. Mindezek ellenére számban
mindinkább gyarapodnak s 1807. már istentisz
teletet is tarthatnak, bár csak magánházban. De
már 1818. volt egy imaházuk a külvárosban,igaz,
csak vesszőből font falakkal, amelyért évi 50
forint bért fizettek. A község ekkor mintegy 40
tagból állott. De a városi tanács állandóan zak
latja őket. Még 1839. is mindössze 15 zsidó csa
ládot «állltott meg további rendelésig itten megmaradandónak, a többieknek szállást adni senki
se merészeilyen». Ugyanezen évben még fennálló
nak mondja azon helyhatósági szabályrendele
tet, miszerint K.-ott zsidónak fekvő birtokot sze
rezni nem szabad, sőt megtelepedni sem. A követ
kező évben a zsidók engedélyt kérnek temetőjük
bekerítésére, amit a tanács azzal tagad meg, hogy
állandó lakásra K.-on nincs joguk. A felettes ható
ság azonban két évvel később teljesítette kérel
müket. Ekkor már 50 sírjuk és sírkövük volt a
temetőben. Ebben az évben Grüner Izrael zsidó
könyvkereskedést akar nyitni, amit a tanács meg
32
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uem enged. 1846. már 40 családot tart a városon jaival csakhamar behálózta az erdélyi részeket
meghagyandónak a tanács, de még mindig 16-ot és két év multán belekapcsolódott a cionista világ
akar kiutasítani. Az Unió kimondása után ezek szervezetbe. A cionizmus érdekeben rendkívüli
a zaklatások megszűnnek és a zsidók száma előbb agitatórikus tevékenységet fejtett ki Glasner
lassú, később gyors emelkedéssel állandóan sza Mózes, ami éles harcokat idézett elő községében
porodik. 1857-ben a lélekszám 231, 1869-ben úgy, hogy 1921. állásáról lemondott s Jeruzsá-'
994, 1910-ben 7046, 1920-ban 10,633, 1927-ben lembe költözött, hol 1924. meghalt. Terjedelmes
14.000 (az összlakosság 13-4°/o-a). A zsidó népes talmud-exegetikai műve Dor revü c. röviddel
ség szaporodásával párhuzamosan történik gon halála előtt jelent meg. Utódja lett fia, Glasner
doskodás a szükséges vallási intézmények létesí Akiba. A Szövetség égisze alatt gyors egymás
téséről. A község eleinte rabbi helyetteseket al utánban a kulturális intézmények egész sora ke
kalmazott, aminőkül említtetnek Ábel Ferenc letkezett, melyeknek egy része azonban nem bizo
(1812), Kain József (1816), Nasch Mózes (1837) nyult életképesnek. 1920-ban létesült társulati
és Rosenfeld József, kik a gyulafehérvári orszá alapon a zsidó flú- és leányközépiskola, előbb
gos főrabbi felügyelete alatt működtek. 1837-ben héber, később román tannyelvvel, amelynek a
alakult a Chevra Kadisa. 1850-ben épült az negyedik tanévben már 18 osztálya és 700 nö
első, ma is fennálló zsinagóga, melyet júl. 9. vendéke volt. Anyagi és más nehézségek miatt
báró Urbán császári generális jelenlétében avat azonban az iskola 1927. megszűnt. Rövid ideig
tak föl. A következő évben az országos főrabbi működött a Jehudit Zsidó Nők Kultúregyesülete,
tiltakozása ellenére, akinek fennhatóságát a amelyet GutmaDn Petemé alapított; de ma is
község ezentúl nem ismeri el, első ízben válasz fennáll a Haggibor zsidó sportegyesület. K.-on
tott rabbit Lichtenstein Hillel személyében, jelenik meg az Új Kelet zsidó napilap és itt
aki 2 óv múlva Kolomeába távozott. 1853-ban vannak a Keren Kajemesz és Keren Hajjeszod
a község iskola létesítését tervezi, sőt reál erdólyrészi főirodái, úgyszintén a Barisszia és
iskola felállítása is szóba kerül, de eredménytele Aviva cionista ifjúsági szervezetek központjai
n ü l A ma 9 tanítóval és 420 tanulóval működő Noar c. havi folyóiratukkal. A cionista sajtó ellen
7 osztályú orth. elemi iskola csak a 70-es évek súlyozására indította meg magyar nyelven Blau
ben alakult. Fischmann Feivel, későbbi pozsonyi Pál ós Gabel Vilmos 1922. a Jesurun c. orthodox
maggid (hitszónok), két évig viselte a rabbi tiszt irányú hetilapot, amely másfél évig állott fenn.
séget. 1863—77-ig a liptószentmiklósi szárma K. a székhelye a következő országos jellegű szer
zású Glasner Ábrahám volt a rabbi. Az 1868-iki vezeteknek és intézményeknek: a kongresszusi
kongresszuson a községet Grün Izrael képviselte, és 8tatusquo hitközségek Országos Irodája, az
ki az orthodox kilépőkhöz csatlakozott. Ennek Erdély-Bánáti Rabbi egyesület, az Erdélyi Zsidó
következtében szakadás állott be a községben: a Árvagondozó, (évenként megjelenő Árvák Köny
kecskeméti születésű Fischer Lajos ügyvéd ós né vével), Zsidó közkórház stb. A K.-i élénk és moz
hány társa külön községet alakított, amely csak galmas zsidó életre riasztóan hatott az 1927 dec.
rövid ideig állott fenn. 1878-ban Glasner Mózes 13-án történt templomrombolás, amelynek tette
(1. o.) hivatali elődjének íia, óleseszü talmud- sei büntetlenek maradtak. A széttépett Tóra
tudós, lett a rabbi. De a község egy része tekercsek maradványait mindkét hitközség a
nem tudott belenyugodni az ő megválasztásába következő óv jan. 3. országos böjt és megindító
és 1881.Allenberg Lázár, Farkasházi Fischer Vil gyászünnep keretében temette el. A megrongált
mos, Kunwald Lipót, Weisz Mór vezetésével sta- templomok a korábbinál díszesebb alakban nyer
tusquoante alapon új hitközséget alakított, amely tek helyreállítást az állami kártérítési összegből,
három évvel később kongresszusi alapon szervez a hiányzó Tórákat pedig bel- és külföldi hitközsé
kedett újjá s 1887. díszes templomot építtetett, gek nagylelkű adományozásai pótolták.
E. M.
1904. iskolát s legújabban óvodát létesített, me
K o l o z s v á r i Andor, rajzolómfivósz, szül.
lyek ma 9 osztályban 7 tanítóval 330 gyermeket Kolozsvárott 1900. Budapesten elvégezte az ipar
nevelnek. Eanek a hitközségnek 1891 óta Eisler művészeti és a képzőművészeti akadémiát, majd
Mátyás a rabbija. 1895-ben alakult az Izraelita a müncheni akadémián tanult. 1925-ben Berlin
Jótékony Nőegylet Farkasházi Fischer Vilmosnó ben, 1928. Parisban nyert első dijat nemzetközi
elnökletével. Utódja az elnökségben, Neuberger plakátversenyen.
Zsigmondnó, létesítette az első nagyszabású zsidó
K o l o z s v á r y Sándor, grafikus, szül. Bánffyszociális intézményt, a Napközi Gyermekotthont,
mely az ő nevét viseli. A zsidó kultúra céljait hunyadon 1896. Az Iparművészeti Iskolában és
szolgálta az 1900—906-ig fennállott Izraelita Fel Münchenben tanult. A Nemzeti Szalonban először
olvasó-Egyesület, melynek egy évkönyve is meg krétarajzokat állított ki. Később a tájképről mély
jelent (1906). 1905-ben alakult az Ozér Dalim érzésű figurális rajzokra tért át.
K ó m a c , a héber magánhangzók rendszeré
Izr. Sególypénztár a vándorkéregetés megszünte
tésére, amely 2 évig működött. 1907-ben létesült ben a hosszú á-nak (askenáz kiejtés szerint ó)
a ma is fennálló Ezra Ifjúsági Egyesület a fő neve. Van rövid K. is, amely a szefárd kiejtésben
iskolai ifjúság tömörítésére és zsidó kulturális is, ó, ez a chólemnek rövidítése, pl. Kol=minden.
Komárom(iTomarno,C8-Szl.),tjvA7,7151ak.
nevelésére. Az impériumváltozáa rendkívül moz
galmas életet idézett elő a K.-i zsidóságban. A K.-i hitközség egyike az ország legrégibb hit
Már 1918 nov. 20. megalakult Fischer Tivadar, községeinek. Egyes források szerint K.-ban már a
később Fischer József elnökletével az Erdélyi honfoglalást követő időkben is laktak zsidók. A
Zsidó Nemzeti Szövetség, amely helyi csoport történelemből tudjuk, hogy 1264. IV. Béla király
Komáromot és egész várbirtokát elzálogosította
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problémákkal is ós a magyar zsidóság népi és
kulturális kérdéseivel. Zsidók a válaszúton c<
könyve az asszimiláció ós a zsidó nemzeti újjá
születés kérdését tárgyalja. Magyar lírai antoló
giája 1929. jelent meg. Franciából és németből
végzett műfordításai gondos, művészi munkák.
E lexikon munkatársa.
2. K. Elemér, zeneszerző. Munkái: Tűzijáték;
Felség hadnagya; Testőrszerelem;
Szerencse
kerék (háromfeív. operettek), amelyeket erdélyi
színpadokon adtak szép sikerrel. Ernőd Tamás
verseire írt Stradivárius sanzonjával díjat nyert.
Tangóit ós müdalait állandóan játsszák. Aradon él.
K o m o r , 1. András, költő és író, K. Arnold
fia, szül. 1898. Versei eleinte a claudeli költészet
ünnepi lendületére emlékeztetnek. Újabb ver
sei (Állomás) a magát fölöslegesnek érző mai
intellektuel őszinte fájdalmainak adnak hangol
John és Jonny c. regényében azt mutatja meg,
hogy a legapróbb események a legdöntőbb ha
tásúak életünkben. Fischmanék c. zsidótárgyú
regényét most rendezi sajtó alá. E lexikon
munkatársa.
K. A.
2. R. Arnold, ny. min. tanácsos, szül. Buda
pesten 1861 aug. 8. Fia Kohn Salamon (1. o.)
rabbinak. A budapesti műegyetemen mérnöki ok
levelet nyert. Már fiatalon a Máv. szolgálatában
állott, 1886. kinevezték kir. mérnökké az állam
építészeti hivatalokhoz. 1886—1893-ig építette
a rózsahegyi és kisolaszi Vág hidakat. 1894-ben
a liptómegyei államépítészeti hivatal főnöke, ké
sőbb a zólyommegyei, aztán a szolnokmegyei áll.
építészeti hivatal főnöke. Mind a három megyé
ben az úthálózatok nagyszabású kiépítésével
szerzett kiváló érdemeket. 1921-ben mint min.
tanácsos nyugdíjba vonult. 1922-ben a szolnoki
izr. hitközség, majd a XVI. községkerület is
elnökké választotta. Azóta tevékeny részt vesz
felekezeti mozgalmakban és előkelő szerepet
visz a zsidó közéletben. Állandó munkatársa
több hazai és külföldi szaklapnak. E lexikon el
nöki tanácsának tagja.
3. K. Gyula, hírlapíró, színműíró ós dramaturg,
szül. Budapesten 1867. A budapesti egyetemen
jogi doktori diplomát szerzett. Hírlapírói pályáját
K o m á r o m i vándor,újságíró,szül. Komárom az Egyetértésnél kezdte meg, majd éveken át a
ban 1866 aug. 18.,megh. Budapesten 1922. Szülő Pesti Hirlap szerkesztőségének kötelékébe tar
városában és Pápán járt gimnáziumba, majd az tozott. Ugyanakkor a képviselőház naplószer
egyetem jogi fakultását végezte el, de korán kesztősegédje volt, utóbb pedig országgyűlési
dolgozótársa lett több lapnak. Leginkább azon gyorsíró lett. A parlament gyorsirodájából mint
ban az Egyenlőségbe dolgozott és annak segéd gyorsíró-tanácsos vonult nyugalomba. 1901-ben
szerkesztője volt haláláig. Önálló kötetei: A mi a Vígszínház művészeti titkára lett, jelenleg
ünnepeink (1893); Zsidó történetek (1894).
e műintézet dramaturg-igazgatója. Németből,
K o m l ó s , 1. Aladár, író, szül. Alsósztregován franciából és angolból igen sok színművet fordí
(Nógrád vm.) 1892. Középiskoláit Losoncon, az tott. Népszerű gyermekdarabjai eleinte gyermek
egyetemet Budapesten végezte, majd tanári diplo színházakban, majd a Vígszínházban kerültek
sz. G.
mát szerzett. A forradalom után Szlovenszkóban előadásra.
telepedett le, ahol intenziven kezdett foglalkozni
4. K. Izidor, műkereskedő, szül. Budapesten
az irodalommal. Elsőnek egy verseskönyve je 1860. K. Arnold bátyja. Siegfried nevű öccsé
lent meg, Voltam poéta én is c , majd áttért az vel együtt még fiatal korában Kínába utazott,
esztétikai ós kritikai irodalomra. Néhány esz ahol iparművészeti ritkaságokat keresett. Rövi
tendő múlva újból felkerült Budapestre, ahol je desen megalapozták társascégüke t, am ely ma már
lentékeny sikerei voltak. Az új magyar Ura c. Honkong-, Sanghai-és Jokohamában fejt ki nagy
Könyye higgadt hangjával, rendszeresítő mód arányú üzleti tevékenységet az iparművészeti
szereivel a modern magyar kritikai irodalom ritkaságok (curiosity dealers) üzleti forgalmának
JPlentős nyeresége. Behatóan foglalkozik a zsidó I irányításában. Az első magyarok közé tartoznak,
e gy

Henuk (1. o.) nevű zsidó kamaragrófnak.
A következő évszázadok folyamán virágzó hit
községet alapítottak itt a zsidók. A hitközség
múltjáról azonban nagyon keveset tudunk, mert
1848. a város nagy részét tűzvész pusztította el,
melynek a hitközség temploma, székháza ós irat
tára is áldozatul esett. Az elpusztult irattárból
mindössze egy 1838 ból való okmány maradt
meg, melyből megállapítható, hogy abban az
időben Preystadtl M. volt a hitközség elnöke. A
hitközség Chevra Kadisája nagyon régi lehet,
amire a temető több százéves sírköveinek fel
irataiból lehet következtetni. A hitközség most
is fennálló templomát 1863. építette saját erejé
ből és igen sok intézményt létesített fennállása
éta. Ezen intézmények: az 1869. létesített Nő
egylet, mely jelenleg Grünfeld Móraó elnök
lete alatt áll, a Gemilusz Cheszed egylet, amely
nek 1898—1913-ig Pried Kálmán volt az elnöke,
akinek a kezdeményezésére templomot és men
házat épített az egylet, amelyben hat szegény
fórfl és hat nő kap lakást és ellátást. Fried Kál
mán halála után — akinek emberbaráti tevé
kenységét a menház templomának falába illesz
tett emléktábla örökíti meg — fia, Fried Miksa
lett az egylet elnöke. Működik még a hitközsógden egy ifjúsági és egy Deborah leányegyesület.
A hitközségben több kiváló rabbi működött, töb
bek között Freystadtl Ábrahám, Schnitzer Ármin
és Wallenstein Zoltán (1. o.) a jelenlegi pécsi fő
rabbi. A hitközség főrabbi állása most nincs be
töltve, a rabbi: Krausz Mór. A hitközségnek a
világháborúbaan rósztvett tagjai közül 45-en
estek el, akiknek emlékét a templom előcsarno
kában elhelyezett márványtábla őrzi. A hitközsóg tagjai foglalkozás szerint túlnyomórészt
kereskedők és iparosok, de sok az ügyvéd, orvos
és a tisztviselő is. A hitközség mai vezetősége:
Mileh Dezső elnök, Freystadtl Oszkár alelnök ós
kultuszelőljáró, Raab Mihály tanügyi elől járó,
Grünfeld Adolf gazdasági előljáró, Abelesz Ernő
ellenőr, Klein Hermán pénztáros, Adler Ignác és
Nemes Mór templomgondnokok, Stern Bernát,
•a Chevra Kadisa elnöke, Kun Soma titkár, Goldstein Ernő főkántor.
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Kongresszust szervezel-

akik bekapcsolódtak a távolkelet kereskedelmi egész Magyarország feloszlik 26 községkertiletre.
életébe. K. Izidort és Sigfriedet a kínai és japán Csonka-Magyarországon jelenleg 8 községkerület
iparművészet legjobb szakértőinek ismerik.
van, amelyeknek képviselő szerve a kerületi
5. K. Marcell, építész, szül., Budapesten 1868. képviselet A kerületi képviselet oly módon ala
1897 óta Jakab Dezsővel (1. o.) társult és a hábo kul, bogy a kerület területén levő minden hit
rút megelőző években azzal együttesen tervezett község megfelelő számú képviselőt választ és
számos köz- és magánépületet Budapesten és az pedig, a 100-nál kevesebb választóképes tagból
ország különböző részeiben.
álló hitközségek egy-egy képviselőt, a nagyoob
K o n d o r Bernát, szocialista agitátor. Előbb hitközségek pedig minden 10U választókópes tag
a Népszava tisztviselője, riajd az Ált. Fogy. után egy képviselőt választanak. Az ily módon
Szövetkezet titkára volt. A tanácsköztársaság megalakuló kerületi képviselőtestület saját kebe
bukása után Bécsbe költözött, onnan visszatérve léből egy elnököt, egy elnökhelyettest és 9 elöl
a munkásság biztosító intézetének, a Corviniá járót választ. Ügy a kerületi képviselőket, mint
nak igazgatói állását vállalta el. Önálló műve: az elnököt és az előljárósági tagokat bárom évre
Agitátort élmények, amely Bécsben s második választják. A kerületi képviselet évenként rend
szerint egyszer ül össze és pedig ott, hol a kerü
kiadásban Budapesten jelent meg.
K o n f i r m á c i ó , szószerint: megerősítés. Ezzel let legnagyobb hitközsége van. A kerületi képvi
a szóval fejezik ki a modern zsidó rítusnak azt selet hatáskörébe tartozik a tanácskozás és hatá
a szertartását, mely a leányok felavatását sza rozathozatal a kerületi községeket illető minden
bályozza. A szertartás nem gyökerezik a hagyo ügyben, amennyiben azok nem tartoznak a
mányban, nem is régi még és formái a német hitközségek autonóm hatáskörébe. Ide tartozik
reformmozgalmakból bontakoztak ki, amelyek to\ áubá a községkerület területén levő oktatási és
azt követelték, hogy, mint a 13. életévüket betöltő jótékonysági iutézmények irányítása és felü
fiúk, a leányok is részesüljenek felavatásban. A gyelete is. A községkerületek legfontosabb teen
kialakult gyakorlat szerint a K.-t a 14. élet dője elintézni azokat a peres ügyeket, amelyek fel
évben, helyesebben a négy polgári vagy négy merültek: 1. a kerület valamelyik hitközsége és
középiskolai osztály befejezése után, tanév zárta annak hivatalnokai között; 2. a kerület területén
kor tartják. Ritusa helyenkint különböző. Papi levő község és annakegy részeközött, 3. akerületbeszéd, énekszámok s fogadalomtevés minden beli egyik község s a másik község között. Ezek
képen szerepelnek benne. Rendszerint a hitközség ben a perekben a községkerületi bíróságok ítél
a felavatott leányokat imakönyvvel ajándékozza keznek (1. Községkerületi bíróság). A K. harma
meg. A szokás természetszerűleg, miután hagyo dik tagozatát a községkerületi elnökök testülete
mánya nincsen, csupán némely modern községek alkotja. A községkerületi elnökök legalább egy
ben kapott helyet. Az orthodoxia ellenzi.
F. D. szer egy évben tartoznak Pesten gyűlésre egybe
jönni, amely gyűlésen az ezen célra megválasz
K o n g r e s s z u s , 1. Zsidó kongresszus.
K o n g r e s s z u s i s z e r v e z e t . Az 1868 —69. évi tott elnök elnököl. A kerületi elnökök testületé
egyetemes gyűlés (1. Zsidó kongresszus) legfon nek hatáskörébe tartozik az országos izraelita
tosabb cselekménye egy országos szabályzat meg iskolaalap (1. Iskolaalap) hivatalos ellenőrzése,
alkotása volt. Ez a szabályzat (A magyar és az országos oktatási és jótékonysági intézetek
erdélyi izraeliták 1868 dec. 10-iki egyetemes felügyelete és az országos kongresszusok elő
gyűlése által hozott, szentesitett szabályzatok készítése. A kerületi elnökök saját kebelükből
és határozatok) hivatva volt az egész magyar évenként egy tagot választanak az Izraeliták
zsidóság számára egységes szervezetet létesí Országos Irodája elnökéül, akinek állandóan Pes
teni. Bár ez a szabályzat (köznyelven: kong ten keli laknia. Az Országos Iroda elnökének
resszusi statútum) királyi szentesítést nyert, az hatáskörét a kongresszusi statútum abban hatá
ú. n. orthodox hitközségek nem fogadták el és rozza meg, hogy átveszi a kormányrendeleteket
kivívták, hogy a kormány az 1871. évi 26.915. ée a kerüleü elnökökhöz intézett egyéb iratokat
számú v. k. m. rendeletben elismerte, hogy a s gondoskodik azoknak a kerületi elnökségekhez
kongresszusi statútum csak azokra a hitközsé való szétküldéséről és kezeléséről. Az Országos
gekre nézve kötelező, amelyek azt elfogadták Iroda költségeit az Országos Izraelita Iskola
és a kongresszusi statútumot el nem fogadó hit alapból fedezik. A kerületi elnökök üléseiken ho
községek szabadon csatlakozhatnak az orthodox zott minden határozatukért az izraelita egyete
szervezethez, vagy szervezeten kívül maradhat mes gyűlésnek, az Országos Iroda elnöke hiva
nak (status quo ante). így tehát a kongresszusi talos eljárásáért pedig a kerületek egybegyűlt
statútum, amely az egész magyar zsidóság szá elnökeinek felelős. A K. legfelsőbb tagozatában
mára volt hivatva egységes szervezetet létesí az izraelita egyetemes gyűlés áll, melynek három
teni, csupán ezen statútumot elfogadó hitközsé évenként kellene egybegyűlnie. Az egyetemes
gek számára alkot jogszabályt. A K. négyes tago gyűlés azonban 18G8 dec. 10 óta nem gyűlt egybe
zatú. A szervezet legalsó egységeit a hitközségek és ezáltal a K. legfontosabb törvényhozó pillére
képezik, a hitközségek felett állanak a község kiesett abból az organizmusból, amelyet az
kerületek, a községkerületekegybefoglaló szerve 1868 - 69. évi kongresszus alkotott. Az izraelita
a kerületi elnökök gyűlése és mindenek felett áll egyetemes gyűlés határozatai, amennyiben azok
az izraelita egyetemes gyűlés (Országos Kon államfői szentesítést nyernek, országos jogsza
gresszus). A K.-bena hitközségek megfelelő testü bály hatályával bírnak. Azt a hiányt, amely azáltal
leti jogokkal felruházott, autonóm és egymástól keletkezett, hogy az egyetemes gyűlés 1868 óta
független testületeket képeznek. A K. szerint nem ülésezett, a gyakorlati élet azzal igyekezett
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kipótolni, hogy az Izraeliták Országos Irodája
nagyobb hatáskörhöz jutott, mint amennyi ere
detileg megállapítva volt. A kongresszusi statú
tum az Országos Irodának csak közvetítő szere
pet szánt anélkül, hogy részére bármily rendel
kező hatáskört biztosított volna és anélkül, hogy
az Országos Irodát központi hierarchikus szerv
nek tette volna meg. A gyakorlati szükséglet
azonban megkívánta, hogy a K. élén egy, a szer
vezethez tartozó összes hitközségeket és kerüle
teket képviselő központi szeiv álljon, amely szerv
a kormányhatóságnál a K.-hez tartozó hitközsé
geket képviselje. Az idők folyamán a Magyar
országi Izraeliták Országos Irodája ehhez a hatás
körhöz jutott s így e minőségben a K.-bez tar
tozó hitközségek központi képviselő szervének
tekinthető. B nagyjelentőségű hatáskör elérését
nem csekély mértékben azoknak a kiváló férfiak
nak működése eredményezte, akik az Iroda élén
állottak: Schweiger Mártonnak, Mezei Mórnak,
Mezey Ferencnek, jelenleg báró Kohner Adolfnak,
aki Eulenberg Salamonügyvezető elnökkel együtt
intézi az ügyeket. V. ö. Venefianer Lajos, «A ma
gyar zsidók története» (Budapest 1922); Hajnóci,
«A magyar zsidók közjoga» (Lőcse 1909). M. B.
Kftnig, 1. Dénes*, matematikus, K. Gyula
{1. o.) fia, szül. Budapesten 1883 szept. 21. A Mű
egyetem tanára. Hazai ós külföldi matematikai
szaklapok munkatársa. Főbb műve: Analysis
situs (1918, a M. T. Akadémia kiadása) - Mathematika (1922). Ezenkívül népszerűbb művet is
írt. Mathematikai
mulatságok c. (1902—05).
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dung der Nicht-Euklidischen
Geometrie (1872);
Über nationelle Funktionen
von
Elementen
(Math. Annalen XIV.): Die
Faktorénzerlegung
u. Eliminationsprobleme
(u. o. XV.); Zur
Theorie der Resolventen (u. o. XVIII.); Über
endliche Formensysteme (u. o.); Beitr. z. Theorie
d. algebraischen Gleichungen (u. o.). K. ala
pítója s szerkesztője volt a Műegyetemi LapokDak s Eötvös Loránttal együtt alapította a Ma
tematikai és Fizikai Társulatot. Kiadta Bólyay
ns Oausz levelezéseit (1899). Egyik főműve, a
rendkívül nagyszámú magyarnyelvű munkái
közül: Az algebrai mennyiségek ált. elméletének
alapvonalai (németül is, 1903) másodízben nyerte
meg az Akadémia nagy díját. Halmazelméleti, új
utakon járó tanulmányai a Francia Akadémia
Comptes Rendus iben jelentek meg, de idevonat
kozó további kutatásait Neue Grundlagen der
Logik, Arithmetik und Mengenlehre (1914) c. fia
adta ki.
a R.
4. K. Sámuel, New-York állam republikánus
pártjának elnöke, szül. Egerben 1872. Fiatalon
vándorolt ki Amerikába és jogi tanulmányait már
a new-yorki egyetemen végezte. Mint ügyvéd
került a politikai életbe és a republikánus párt
nak ismert egyénisége lett. Szónoki tehetsége és
rendkívüli szervezőképessége sok hívet szerzett
számára és a republikánus párt elnökévé válasz
tották. Kimagasló tisztségében évtizedek óta fon
tos tényezője az Egyesült Államok politikai éle
tének. 1928-ban ő irányította pártjának elnök
választási propagandáját és Hovver elnök meg
2. K. György*, irodalomtörténész és költő, választása, illetve a republikánus párt diadala
szül. Budapestén 1883. K. Gyula (1. o.) hírneves sokban K. érdeme. Zsidó felekezeti ós jótékony
B. 8.
matematika-professzor fia. Jogi doktorátust tett sági akciókban vezető szerepet játszik.
és minisztériumi szolgálatba lépett, de korán elKonstantinápolyi b u d a i - z s i n a g ó g a .
vesztvén szemevilágát, pályája megakadt. Ön A török foglalás után a XVI. sz.-ban keletkezett,
állóan is megjelent, eredeti felfogásra és nagy amidőn a magyar zsidók Viddinben, Szalonikitehetségre valló művei: Kalendáriombeli
régi ben és Konstantinápolyban külön hitközséget al
magyar distichonok (1900); Népdalok és egyéb kottak. A K. 1554. tűzvész áldozata lett s ez
versek gyüiteménye 1812-ből (1902); Szirrhay alkalommal a janicsárok nem hogy oltani segí
Antal (1902).
s. R. tettek volna, hanem szurkot öntöttek az égő
3. K. Gyula*, egyetemi tanár, világhírű mate templomra. A hitközség beolvadt a német-szermatikus, szül. Győrben, 1849 dec. 16., megh. tartású hitközségbe.
K o n t , 1. Gyula, fizikus, szül. Budapesten
Budapesten 1913 ápr. 8. Eleinte Bécsben orvos
tudományokkal foglalkozott, de a matematika 1851., megh. u. o. 1904. Kereskedelmi iskolai ta
iránti vonzalma következtében Heidelbergbe nár volt, de amellett értékes kutatásokat folyta
ment, ahol Helmholtz és Königsberger tanít tott a fizika terén. A Budapesti Szemlében tette
ványa lett. Itt doktorált 1870., amikor két jelen közzé A látás megtanulása c. értekezését. A
tős tanulmányt i r t : Über die elliptischen Mo hangtan körébe tartozó jelentőséges tanul
dulén ós Beitrage zur Theorie der elektrischen mányai közül említendő a Peggendorfs Annalen
manometrische
Nervenreizung c. Ezután Berlinbe ment tovább ben megjelent Unmittelbare
képezni magát, majd 1872. visszatérve, alig Flammen c. értekezése. Fizikai tankönyvei an
Sz. Q.
huszonhároméves korában — még zsidó létére — nak idején igen elterjedtek voltak.
műegyetemi tanár, 1874. pedig nyilv. rendes ta
2. K. Ignác, irodalomtörténész, szül. Téten 1856
nár lett. Több alkalommal volt dékán és rektor, okt. 27., megh. Parisban 1912 dec. 22-én. A bécsi
1889 óta pedig a Magy. Tud. Akadémia rendes ós budapesti egyetemen tanult, majd Parisba ment
tagja és egyik legjelentékenyebb tényezője volt. a modern nyelvek ós irodalmak tanulmányozá
Ugyanezen évben keresztelkedett 'ki. Idegen sára. Itthon nem kapván tanári állást, végérvé
nyelveken írt nagyobb művei :_Zur Theorie der nyesen Franciaországban telepedett le s itt több
Modularyleichuiigen (1871); Üher die Darstel- vidéki város líceumában tanárkodott, egyszer
lung von Tunktwucn darch Unendliche Reihen smind pedig, mint a Sorbonne doktora, u. o. egye
{Mathem. Annalen V.); Nouvelle
demonstratiov, temi magántanár is volt s életo végéig a magyar
du Iheoréme de Taylor (1874); Zur Theorie nyelvet és irodalmat adta elő. 1892-től kezdve
der Funktionen einer reellen Variabelen (Mo- Parisban volt középiskolai tanár is. Műveit ma
natshefte z. Math. I.); Úber eine reelle Abbil- gyarul, németül és franciául írta s bár eredetileg
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klassz, filológiával foglalkozott, később a modern gyorsírásával nagy sikert, amiért 1865-től kezdve
irodalmat tanulmányozta. Tagja volt a Kis ót bízták meg az országgyűlési gyorsíró hivatal
faludy- és Petőfi-Társaságoknak, a Francia Aka vezetésével. Amikor 1885. nyugalomba vonult
démia pedig két müvét megkoszorúzta. Főbb az országgyűlés a legmegtisztelőbb formák között
könyvalakban megjelent munkái: Lessing et fejezte ki elismerését. Mint a szereplő jelentéke
l'Antiquité (1894); La Hongrie littéraire et nyebb politikusok ismerője és bizalmasa számos
scientifique (1896);, Histoire de la httérature cikket és visszaemlékezést írt főleg a Nemzet és
hongroise (1900): Etudes sur l'influence de la a Budapesti Szemle folyóiratokba. Deák Ferenc
Httérature francaise en Hongrie (1902); Litté- beszédeit kommentárokkal ellátva, sajtó alá
rature hongroise d'aujourd'hui
(1908); Ge- rendezte és ez a kiadás az 1867. kiegyezés tör
schichte der ungarischen
Litteratur
(1908); ténetének alapvető forrásműve. Önállóan meg
Bibliographie frangaise de la Hongrie 1521— jelent fontosabb munkái: A magyar országgyűlés
1910 (1913), melyben a magyar vonatkozású képviselőháza által a közös viszonyok tárgyában
franciamunkák jegyzékét állította össze. K. felett kiküldött hatvanhetes bizottság
tárgyalásai;
Heinrich G. tartott emlékbeszédet (Egyet. Ph. Beák Ferenc beszédei 1829—1873. (6 kötet)
Közlöny 1913).
s. R. Deák Ferencnek az 1861. évi országgyűléstől
Beust és Ándrássy
K o n t i , 1. Izidor, szobrász, szül. Bécsben 1862. elfogadott két fölirata;
más forrás szerint Szombathelyen. A bécsi aka 1870. és 1871. Egy ideig ő szerkesztette az általa
démián tanult. 1887—89-ben a berlini akadémián alapított Magyar Gyorsíró c , első enemü szak
s. R.
elnyerte Fiú lesben, Mózes megvédi Reguel leá közlönyt,
nyait, Sámson és Dehla pályamunkáival a zsidó
K ö n y v c i i n e k . A legegyszerűbb héber K.
festők ós szobrászok részére alapított Beér ösz azok, amelyek a könyv tartalmát, karakterét és
töndíjat. 1891-ben Amerikába költözött, előbb célját megjelölik, mint emunoszvédéósz. (Hit- és
Chicagóba, ahol az 1893-iki kiállítás számára ké ismerettan). Gyakori volt már a legrégibb idők
szített szobrászi munkákat, majd 1893. New- ben címül használni egy bibliai fordulatot, szó
Yorkban alkotott monumentális és dekoratív összetételt vagy idézetet. A K. képzési módjuk
jellegű szobrokat. Az 1901-iki buffalói Panama- szerint a következő csoportokba oszthatók: 1. a
kiállítás részére is számos szobrot készített. Leg szerző nevének elhagyása a címbe felvett hasonló
nevezetesebb munkái: a Ch. A. Lopezzel együtt bibliai név miatt, pl. Mogen Avrohom = Ábra
készült Mc Kinley szobra Philadelphiában; Jus- hám pajzsa. 2. bibliai személy- vagy helynevek
tinian és .Nagy Alfréd szobra Clevelandban; pl. Kármel (egy hegy, melyről egy folyóiratot ne
A halhatatlanság géniusza (Metropolitan Mus.), veztek el) Tachkemoni (Dávid király vitéze) Juda
a világháborúban elesettek hősi emléke; az Ad- Alcharizi egyik könyvének a címe 3. a könyv
miral Dewey diadalív New-Yorkban, a Naval kezdőszavait is gyakran használják könyveimül.
Arch allegorikus szobrai: Nyugatindia,
The Ezenkívül szokásosak.a tréfás, a szellemes, a tar
East Biver, The North River. Nevezetes egy talmat pontosan fedő, bibliai vonatkozású címek.
medaillonja, mely zsidó kivándorlók Amerikába Vannak állandóan használt K., pl. Saálosz utesuérkezését ábrázolja (Baltimore Art Institute). vósz vitairatoknál, j-Zago/jösz észrevételeknéLi/aNéhány szobra van Európában is
(Anastasius lochósz vallástörvényi kompendiumoknál és GhiGrün költő emlókszobia, Ljubljana Jugoszlávia). dusim halachikus novelláskönyveknól. Bizonyos
I. Ferenc József márvány mellszobra (Bécs képletes kifejezések is sűrűn előfordulnak a hé
ísraelitisches Versorgungshaus). K. szobraiban, ber K. között.. így pl. Saáré Cion — Cion ka
bár az olasz reneszánsz tanltványakónyt jelent pui, Derech chájim = az élet útja, Jad Dovid
kezik, modern érzés nyilatkozik meg. Az ameri == Dávid keze stb. Szokásosak a rövidített K.,
kai művészvilág elismeréssel adózott munkás mint pl. Seloh (Sné luchp'sz habrisz = a szö
ságának és majdnem minden ottani művész-egye vetség két kőtáblája). Érdekes jelenség, hogy
sületben vezetőszerepet játszik.
F. B. gyakran a szerzőket könyveik címe után nevezik
2. K- József, zeneszerző, szül. Varsóban 1852., es az a név azután rajtuk is marad, pl. a híres
megh. Budapesten 1905 okt. 23. A bécsi konzerva pozsonyi rabbi Szofer (Schreiber) Mózest Chatóriumban tanult, Suppé kedvenc növendéke volt. szam Szóférnek is hívták Chaszam c. munkája
Tanulmányai végeztével Salzburgban működött után.
s itt már irt egy operettet A hadászok címmel.
KOnyv t i l a l o m . A K. szöges ellentótben áll
1876-ban Debrecenben, m íjd Kolozsváron, 1884. a zsidóság szellemével, amelynek számára mindig
Erkel Elek mellett a Népszínház karmestere szent volt a gondolat, a tanulás és a kutatás sza
lett, 1903. a Királyszínházhoz ment át. Kitűnő badsága. Az idők folyamán mégis előfordultak
operett-szerző ós muzsikus volt és darabjai nagy esetek, mikor nagytekintélyű rabbik megtüsikereket arattak. Ilyenek: Eleven ördög ; tották híveiknek egyes könyvek olvasását, de e
Király fogás; Suhanc; Kópé; A citerás: Talmi tilalom betartását senki nem ellenőrizte. Igazi
hercegnő; Fecskék.
értelemben vett K.-ról, amilyet a katholikus
K ó n y i Manó*, publicista és történetíró szül. egyház ismert, tehát beszélni sem lehet. Az első
Kaposváron 1842 oUt. 12., megh. Budapesten 1917 K.-szerű intézkedéssel a Misnában találkozunk.
dec. 24. Pesten, majd később Bécsben tanult és itt «A túlvilági boldogságban nem lesz része annak,
sajátította el a Stolze-fóle gyorsírást, melynek aki a Szefórim chicónim-ot (kintrekedt, nem
Fenyvessy Adolffal (1. o.) együtt egyik úttörője kanonizált könyveket, apokrifákat) olvassa».
lett. Különösen a nagyszebeni és kolozsvári or (Szanhedrin 11. 1). Egyes tudósok szerint ezek
szággyűléseken (1863 — 65) ért el többnyelvű a akintrekedt könyvek* az apokrifák (1. o.), ma-
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sok szerint az újtestamentumi írások, vagy ke elő s ezért a fakoporsó alsó tábláját a holttest
véssé ismert nem kanonizált könyvek is. A Tal alól kivették a földnek való átadásnál. A leg
mud a tilalmat Ben Tigla egy bizonyos könyvére régibb időktől fogva általában gyalulatlan favonatkoztatja. A Talmud maga nem is állított fel koporsót használnak, amelyet az orthodoxok
könyvtilalmat, sőt inkább azt a fölfogást vallja, összeszegezetlenül hagynak sőt a sírba bocsátás
hogy minden könyvet szabad olvasni, de csak ak kor a hátlapját is kiveszik alóla. Ez az eljárás a
kor, ha nem nyilvánosan olvassa azokat az ember leghigienikusabbnak nevezhető, mert a földdel
és tartalmukat nem veszi törvényszámba. A K. való egyesülés a leghamarabb történik meg. Az
egy másik esete a XIII. sz.-ban fordult elő. Mai- érckoporsók és díszes K.-k használata csupán val
monides halála után filozófiai munkáit rabbinikus lásos szokásba és tradícióba ütközik, de nem
szempontból élesen támadták. A támadásokat egy határozott parancsba. Temetési szertartásnál a
híres tudós, a montpellier-i Salomo ben Ábrahám K.-t lepellel vonják be. L. Temető, Temetés és
vezette, aki a Móré Nebuchim-ra, és Maimonides Sírok.
s. R.
egyéb munkáira kimondta a «cherem»-et. Ezt az
H o p p Hermann, író, szül., Sebeskellemesen
«átkot» azonban Maimonides hívei visszavonat 1852. Pályáját mint magántanító kezdte. 1875
ták. Hasonló sors érte Mendelssohn híres műveit, óta Héthárson él ós igen széles körű. irodalmi te
továbbá Immánuel ben Salomo Machberosz e. vékenységet fejt ki zsidó szaklapokban. Cikkei
verseskönyvét, amelyet «mint a szent nyelvhez megjelentek az Alig. Jüd. Zeitungban, Budapest,
és a zsidósághoz méltatlant nemcsak szombaton, Jüd. Wochenschrift Budapest, Ungarische Ruudde hétköznapokon sem volt szabad olvasni». scbau Budapest, HamizpehKrakau, Jüd.Familien(Sulchan Áruch, Órach Chájim 307, 16). Általá blatt Frankfurt, Jüd. Volksblatt Prag', stb.
ban azonban nem lehetett ellentmondás nélkül
K ó r a e l i , hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve
könyvtilalmakat felállítani. Tekintélyes rabbik 16. fejezetének elejétől a 18. fejezet végéig ter
gyakran intéztek éles támadásokat egyes filo jedő részt foglalja magában. Rövid tartalma :
zófiai munkák ellen, de szigorúan keresztülvitt Kórach lázadása, Áron botja, A papok ós leviták
K. — egyes ritka esetektől eltekintve — nem szolgálata és illetményeik. A hetiszakaszhoz tar
létezett.
v. A. tozó prófétai rész Sámuel 1. könyve, 11. fejezeté
K o o s Samu* (edelényi), bankigazgató, szül. nek 14. versétől a 12. fejezet 22. verséig terjed.
Miskolcon 1848. A kereskedelmi akadémia elvég A tórái és prófétai rész között az az összefüggés,
zése után üveg és porcellán üzletet alapított. hogy ez utóbbiban is a nópvezér, Sámuel becsü
1892 óta a Borsod-Miskolci Hitelbank elnök letes munka végzésére hivatkozik, mint Mózes
F. D.
vezérigazgatója. Számos borsodmegyei ipari és a hetiszakaszban.
kereskedelmi vállalatnak az alapítója. Sokáig
K o r á n y i , 1. Frigyes* (tolcsvai) báró, egye
elnöke volt a Miskolci Kereskedelmi és Iparkama temi tanár, .hírneves belgyógyász, szül. Nagyrának. Közgazdasági érdemei elismeréséül ud kállóban 1828 dec. 20., megh. Budapesten 1913
vari tanácsossá nevezte ki a király, majd meg máj. 19. (Eredeti nevén Kronfeldnek hívták.)
kapta az edelényi előnévvel a magyar nemessé Résztvett a szabadságharcban, mint honvédfő
get. A mai Miskolc megépítésében nagy része van. orvos, miután előzőleg az ifjúsági mozgalmak
Országosan elismert gazdasági szaktekintély.
ban fontos szerepet játszott. 1851-ben Balassa ta
nár, majd Schuch bécsi tanár mellett volt asszisK ö p i Charif, 1. Altenkunstadt
Jaakov.
K o p o r s ó . A'K. használata valószínűleg az tens, de a rendőrség kitiltotta s kénytelen volt
egyiptomiaktól ered, legalább a zsidóság onnan szülővárosában letelepedni. 1857— 58-ban kül
vehette azt. A Biblia (Genezis I. 26) említi, hogy földi tanulmányúton volt, 1863. a szabolcsmegyei
Józsefet Egyiptomban koporsóba tették; a tradí kórház főorvosa lett. Magántanár 1864. lett,
ció azt is tudni véli, hogy a K. ércből való volt amikor Pestre költözött. Két év múlva a belgyó
(Szót ah 13a). Héberül úgy a frigyszekrényt, gyászat rendes tanárává ós a klinika igazgatójává,
mint a K.-t o'rcm-nak nevezik. A fakoporsó hasz 1884. magyar nemessé, 1908. báróvá nevezték
nálata ősi zsidó szokás, amelyet már az ókor ki. Élethossziglan kinevezett tagja volt a fő
ban a legrégibb időre vezettek vissza. Eredeti rendiháznak, az Akadémiának és rengeteg tudo
leg, úgy látszik, hogy a K.-t csupán a holttest mányos társaságnak. Kiváló előadó tanár volt,
távolabbi helyekre való szállításánál használ aki nemzedékeket nevelt, emellett nagyszerű
tak. Ily esetben, ahol megállt a menet, a közön organizátor ós a tuberkulózis elleni mozgalom
ség a gyászszertartásokat megtartotta (Moéd kezdeményezője Magyarországon. Rendkívül so
hátún 25a). A halottra megtiszteltetés volt, ha kat írt magyar és német nyelven. A Nothnagelhordszéken (mitó) vitték a halottas házból a féle Specielle Pathologie und Therapieba ő írta
temetőbe s még nagyobb megtiszteltetésnek szá a lépfenéről, takonykórról és a zoonozisról szóló
mított, ha magán a halottas ágyon szállították fejezeteket, az Eulenburg-féle Enciklopédiába a
(
'l ; ez utóbbi szokást csupán tudósokon gyako tüdőbajokat. Szerkesztette a Belgyógyászat
s. R.
roltak, így tettek p. o. R. Hima holttestével, Kézikönyvét.
amelyet kisebb ágyba sem engedtek tenni s in
2. K. (Kronfeld) Sebald. orvos és műfordító,
kább háza kapuját megnagyobbították, hogy szú!. 1830, megh. Nyíregyházán 1885. Petőfi
-f J'át kivihessék (Móéd Katán 25a). Maimo verseit fordította németre.
nides szerint a holttestet fakoporsóba kell tenni
K o r b ó n ó s z . (h.) Áldozatok. A reggeli ima
•^ abban eltemetni. Nachmanides azonban a egyik részének a neve. E szakasz keretében mond
Hiblia, kitételre «porból vagy és porrá leszel», ják el a biblia és hagyomány vonatkozó áldozati
támaszkodva, annak szószerinti teljesítését írta szakaszait. Az ima a szentélyek korának fel-
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idézését szolgálja. A modern rítusban e rész
egészen elmarad, a hagyományában a bibliai
részeket délután is (1. Minchő) megismétlik, P. D.
K o r c s m á r o s Nándor, író és hírlapíró, szül.
Siófokon 1883. Fiúméban hazafias szellemű ma
gyar lapot szerkesztett, azután Budapestre költö
zött, írt tárcákat, novellákat ós regényeket. No
velláskötetei; Az örökifjú ; Ezüst vár; Károly bakák. Regényei: Háború ; Repül a sas. Poli
tikai és társadalmi tanulmánya : Forradalom és
emigráció. Több színdarabot is írt.
K o r d a , 1. Dezső, francia mérnök, szül. Kis
béren 1864 jan. 8. A budapesti műegyetemen ta
nult és nyert mérnöki oklevelet, majd a Déli
vasút társaság bécsi főműhelyében kapott alkal
mazást, mint elektrotechnikus, de már 1887.
Franciaországban a Compagnies des Fives-Lille
főnöke lett, később pedig megalapította a Compagnie Générale d'Electrochimie-t. Ő kezdemé
nyezte a ferrosziliciumnak villamos kemencében
való gyártását. Tagja volt a párisi községtanács
nak, melyben jelentékeny szerepet tölt be régebb
idő óta. Főbb szakmunkái: Magas feszültségű erő
tér létesítése villamos kondenzátorokkal;
Fényelőállítás szapora váltakozása áramokkal; In
dukció közvetítésével
működő
kondenzátor;
Multiplication de la fréquence des'courants alternatifs.
2. K Sándor, filmrendező, szül. Kisújszálláson
1892. Iskoláit Budapesten végezte, majd a Füg
getlen Magyarország munkatársa lett. Első film
jét a Korona filmgyárnál rendezte: A tiszti
"kardbojt címmel. Alakítója és főrendezője volt a
Corvin filmgyárnak. Ő dolgozta fel először filmre
Bródy Sándor Lyon Leáját. 1926-ban Amerikába
szerződött a First National filmgyárhoz, ahol
filmjeinek világhírt szerzett.
R. i.
K o r é i n Dezső, fővárosi bizottsági tag, szül.
Pápán 1870 aug. 6. Iskolái elvégzése után a tex
tilkereskedelmi pályára lépett. Szombathelyen
sokáig volt az orthodox hitközség elnöke. Az
orthodox politikában, mint az Országos Onhodox
Központi Bizottság tagja, vezető szerepet játszik.
Egyetlen orthodox tagja a fővárosi bizottságnak
s mint ilyen a zsidó altruista intézmények támo
gatását szorgalmazza. Egyik megszervezője és
elnöke a Szombattartó Szövetségnek. Felekezeti
és napilapokba számos cikket írt felekezeti és
gazdasági kérdésekről. A Szombat-Almanach
szeikesztője.
v. A.
K ó r é s z (h.) Kiirtás. Harminchat bűnt említ
a Biblia, amelyet K.-szal büntet az Isten. (Bál
ványimádás, fajtalankodás, kovászos fogyasz
tása pószachkor stb.) A kiirtást nem a világi
biróság hajtotta végre, hanem az Isten. Mint
hogy azonban ezek között a bűnök között olya
nok is vannak, amelyeknek halállal való meg
torlását az emberekre bízta a Biblia, a Tal
mud úgy értelmezi az ellentmondó rendelkezése
ket, hogy a közönséges halálbüntetés csak olyan
bűnökért jár, amelyekot figyelmeztetés ellenére
követtek el, a K. pedig olyan esetben, mikor az
előzetes figyelmeztetés elmaradt.
F. M.
K ö r m e m l i - F J r i m , 1. Ervin*, festő, szül.
Budapesten 1885. Münchenben és Parisban tanult.
1904 óta szerepel kiállításokon Parisban, Lon-
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donban és Bécsben. Kisebb gyűjteményt állított
ki a Míívésztárban (1910, 1912), ahol párisi
nürnbergi városrészleteket, csendéleteket, aroképeket mutatott be Cézanne hatása alatt fejlő
dött stílusban. Nagyobb gyűjteményes kiállítása
volt 1918. 1922 óta Nürnbergben él.
p^
2. K Jenő*, szobrász, szül. Budapesten 1886.,
Tanulmányait Budapesten és Parisban végezte
A Műcsarnok 1906. kiállításán szerepelt először!
Első nagyobb munkája Jászberényben a törökmagyar háborúkban elesett hősök emlékszobra.
Előbb naturalista fölfogása, később a klassziciz
mushoz hajló, kötöttebb stílusú szobrokat mintá
zott. Aktszobrokon kívül számos plakettet és arc
képszobrot is készített: Korányi Frigyes melh
szolrra; Vámbéry Ármin stb. 1916-ban Reisz
Z. építésszel együtt Rákoskeresztúron a világ
háború hősi emlékét készítette.
F. BKörmöc-ei Zoltán, orvos, szül. Kecskeméten
1876. A budapesti egyetemen tanult s mint fog
orvos a fővárosban telepedett le és szerepet ját
szik úgy a fővárosi közéletben, a demokrata
pártban, mint a hitközségi életben. Tagja a fő
város és a hitközség képviselőtestületének. So
káig főtitkára volt a bu dapesti Orvosegyesületnek,
alelnöke a Magyarországi Fogorvosok Országos
Egyesületének és főszerkesztője a Fogorvosi
Szemle c. tolyóiratnak.
K ö r m f t c z y Emil, orvos, szül. Kecskeméten
1868. Középiskoláit Székesfehérvárott végezte,
egyetemet Budapesten. Még fiatalon a Cbaritó
poliklinika igazgató-f őorv osává válás ztották, Szá
mos tudományos, önálló orvosi munkája jelent
meg. A vérkórtanról és a mentésugyről meg
jelent könyvét az egyetemeken használják. A
háború alatt egészségügyi főtanácsossá nevez
ték ki.
K o r m o s , 1. Alfréd, szerkesztő és lapkiadó,
szül., Sátoraljaújhelyen, megh. Budapesten 1909.
Közgazdasági cikkei a Pester Lloyd, Tages Presse
(Wien), Pesti Napló c. lapokban jelentek meg.
Szerkesztette és kiadta a Magyar Pénzügyet.
Magyar Kereskedők Lapját, Pénzügyi Compasst.
Kiadója volt a Magyar Vármegyék és Városok c.
nagy gyűjteményes munkának. Közgazdasági
művei: Közgazdaságunk
és
kereskedelmünk
(1881); Felügyelő-bizottsági tagok jogai és köte
lességei.
2, K. Ferenc, író, szül. Nagyváradon 1894.
1915-ben játszották a nagyváradi Szigligeti szín
házban a Tavaszi legenda c. lírai játékát nagy
sikerrel. Szeptembert vihar c. regénye, 1918.
Sz L
jelent meg.
K o r n Fülöp*, publicista, megh. Csenei (To
rontál vm.) községben 1886 aug. 15. (Szinnyei
«Magyar írók élete» szerint református, Bernstein «A szabadságharc és a zsidók» szerint
zsidó születésű). 1848-ig könyvkereskedése volt
a pozsonyi ghettóban. Amidőn ott a pogrom pusz
tított, az akkor alakult kivándorlási bizottság
titkára lett, majd hitsorsosai, az ottani zsidók
közt önkéntes csapatot toborozott, amely a hor
vátok elleni harcokban vett részt. K. résztvett
a schwechati ütközetben, később százados lett 8
mint ilyen küzdött a szabadsáuharc legvégéig,
mikor elmenekült Törökországba, onnan Ang-
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liába, azután Amerikába ment, ahol a magyarság deti munkái: A nóta története; Kocsi Csergő
érdekében publicisztikai tevékenységet fejtett Bálint.
ki. A német-francia háború alatt Stuttgartban
K ö r ö s i , 1. Albert Kálmán*,
(királyhalmi),
a Kriegs- Kurier c. lap segédszerkesztője volt. építész, szül. Szegeden 1869. A budapesti műegye
1863-ban visszatért Magyarországba. Főbb mun temen tanult, azután Münchenben és Parisban.
kái: Bibliotheca Hungarica.
Vaterlándische A marosvásárhelyi főgimnázium tervével első,
Bibliothek;
Kreuzergesdiichten;
Ungarns a szegedi felső ipariskola tervével második díjat
Becht und Geselz; [He neueste Ghronik der Ma nyert. Budapesti épületei között a legjelentőseb
gyarén (Leipzig 1856); Die Sympathien für die bek: Osztálysorsjáték palotája; Walko-féle pa
'fürken und die Antipafhien gegen die Russen lota ; Kölcsey főgimnázium; Fővárosi felsőbb
in Ungarn- Nebst wichtigen B)iefen v. Kos polgári iskola (1911); a Magyar Agrár- és Jára
suth (Magyaróvár 1878. Az itt közölt Kossuth- dékbank székháza stb. Egyes épületein Lechner
levelek nagyfontosságúak és máshol nem adat nyomán a magyaros stílust alkalmazza.
F. B.
tak ki); Einige IÁchtstreifen über die dunkle
2. K. Henrik*, tanfelügyelő, szül. Nagykőrö
Epoche der Waffenstreckung Görgeys und über sön 1859 aug. 1. Előbb középiskolai tanár volt
den Magnatenmord anden Grafen E.v. Zichy- Pécsett, majd a kultuszminisztériumhoz nyert be
Vásonkeö.
s. R. osztást tanfelügyelői címmel. A népoktatás és
K o r n f e l d , 1. Móric*, báró, közgazdász, K. ifjúsági könyvtárak szervezése, az analfabéták
Zsigmond (1. o.) fia, szül. Budapesten 1882 dec. oktatása az ő hatáskörébe tartozik. Szerkesztője
30. Egyetemi tanulmányok után a Ganz-Danu a Néptanítók Lapjának ós társszerkesztője Az
bius Rt. vezérigazgatója, majd egyszersmind a elemi népoktatás encyclopediájának. Munkái:
nemzetközi
megvilágításban
Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egye Népoktatásunk
sületének elnöke és számos na?y vállalat igaz (1911); Pedagógiai Kalauz (1900); Tanítók ta
gatósági tagja lett. Mint műgyűjtő és a nemzeti nácsadója (2 k. 1922). Újabban szerkeszti a
irányú tudományos vállalkozások mecénása is Magyar Családot ós állandó munkatársa a Nem
sűrűn szerepel. Ő alapította a pécsi diákmenzát, zeti Újságnak, amelybe konzervativ tendenciájú
s. R.
atyja emlékére pedig a Magy. Tud. Akadémián kultúrpoiitikai cikkeket ír.
nagyobb alapítványt tett. K. tagja a Felsőház
K ő r ö s y , 1. József, (szántói), a legjelentéke
nak is 1927 óta. Túlzó konzervatív-nacionalista nyebb magyar statisztikusok egyike, szül. Pes
szellemben társadalomtudományi tanulmányo ten 1844., megh. Budapesten 1906. Széleskörű
kat is ír.
s. R. tudását autodidaktikus úton szerezte. 1866-ban a
2. K. Zsigmond, báró, kiváló közgazdász, szül. Pesti Napló, majd a Reform közgazdasági rovatá
Jenikauban (Csehorsz.) 1852. rnárc. 27., megh. nak vezetője lett. 1870-ben, amikor a főváros
Budapesten 1909 rnárc. 24. Már húszéves kora megszervezte a maga statisztikai hivatalát, őt
iján Prágában, majd Bécsben igazgatója volt a választották az új intézmény főnökévé. Holtáig
Böhmischer Bankvereinnak, huszonhótéves ko megmaradt ebben az állásában és nagy képes
rában pedig meghívták a Magyar Általános Hi ségeivel európai színvonalra fejlesztette a fővá
telbank vezérigazgatójának, mely pozícióját élete rosi statisztikai hivatalt. Tudományos érdemeit
végéig megtartotta. Egyszersmind elnöke volt a a M. Tud. Akadémián kívül, amely 1879. leve
budapesti áru- ós értéktőzsdének is, 1902-től lező és 1904. rendes tagjává választotta, számos
kezdve a Főrendiház tagja, 1909. pedig báróságot külföldi tudományos társaság is méltányolta.
és magyar nemességet kapott érdemei elismeré Soknemzetközi szakkongresszuson vettrószt, ahol
séül. Az ország egész közgazdasági életére kiható őrá bízták a nagyvárosok nemzetközi statiszti
orodmónyes és kiterjedt munkásságot fejtett ki kájának szerkesztését. Idevágó gyűjteményes
már 1878 óta, mikor miat a Rothschild-csoport munkái: Statistique internationale, (2 k.); Bul
bizalmi embere átszervezte a Magy. Ált. Hitel letin annuel des pZnances, (10 évf.) ; Bulletin
bankot, mely az állami pénzügyek rendezésére hebdomadaire de statistique internationale. (18
is hatást gyakorolt. K.-nek az arany valutára való évf.). Nemzetközileg is elismerést saerzett a
áttérésben, az aranyfedezet beszerzésében és a lakáskérdósnek és a halálozási problémáknak új
papírjáradék forgalomba hozatalában is jelentős szempontokból való statisztikai feldolgozásával.
érdemei vannak. Számos közgazdasági vállalat A nemzetközi statisztikában polgárjogot szerez
es alapítás fűződik nevéhez, így a Magyar tek a relatív intenzitás elméletére ós az index
Folyam- és Tengerhajózási Rt., a Fiumei Kőolaj- számításra vonatkozó módszeres újításai. A szü
finomító Rt., a Budapest—Pécsi vasút, a Villa letési statisztikában új korszakot jelent az általa
mos és Közlekedési Vállalatok Rt., a Budapesti a budapesti statisztikai adatok alapján összeál
Giro- és Pénztáregylet és más vállalatok. K. a lított natalítási tábla. Magyar, német, francia és
zsidó felekezeti életben is állandóan résztvett, angol nyelven megjelent statisztikai és nemzet
ú~y a hitközségi, mint az országos érdekű gazdasági munkái közül a legjelentékenyebbek :
für
Grossfilantróp munkában.
s. R. Plán einer Mortalitats-Statislik
stadte
(1873);
Az
emberi
élettartam
és
halandó
_ K ő r ö s Endre*, író, műfordító és tanár, szül.
(1874); Projet d'un recenNagyváradon 1872. A budapesti tudományegye ság kiszámításáról
semevt
du
monde
(1881);
Hontinegye
nemzeti
tem bölcsészeti karán tanári oklevelet szerzett,
ségi
állapota
(1883);
Place
de
la
démographie
1896. a pápai ev. ref. főgimnázium tanára lett.
1909 óta a pápai ref. tanítónőképző-intézet ipaz- (1884); Armut und Todesursach^n (1886); DeRatója. A pápai Jókai-egyesület főtitkára. Több m,ológiai tanulmányok (1889); Kritik der Vace
(1890); Neue Beitráge
zw
rtékee műfordítása jelent meg. Nagyobb ere cination-Statistik
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Frage des Impfschutzes (1891); Demologische
Beitrage (1892); Über den
Zusammenhang
zwischen Armut und infediösen
Krankheiten
(1894); Maass und Gesetze der ehelichen Fruchtbarkeit (1894); Die sáculare Weltzahlung vom
Jahre 1900 (1897); An estimate of the aegree
of legitimate natality (1895); A Felvidék eliótosodása (1899); Budapest székesfőváros
köz
oktatásügyi statisztikája
(1900); A részvény
társulati statisztika reformja (1900); Az 1900
és 1901 évi népszámlálás (1901). A Nemzetgaz
dasági Írók Tára és a Megyei monográfiák szer
kesztője volt.
sz. ü
2. K Kornél*, egyetemi magántanár, K. Jó
zsef fla, szül. Budapesten 1879 dec. 2. Orvosi
diplomája elnyerése után fiziológiával foglal
kozott és számos értekezést irt e tárgykörből,
melyből egyet, magántanár lett. K. vezette be
a biometriai számítási módszert az orvostudo
mányba,
s. R.
K ö r ü l m e t é l é s , 1. Girkumciziő.
K o s a , 1. György, zeneszerző és zongoramű
vész, szül. Budapesten 1891. A Zeneművészeti
Főiskolán Kodály tanítványa volt. Első színpadi
müvét a Laterna magica c. pantomimet, a Városi
Színház hozta színre. Külföldön is elismert mo
dern komponista. Legnagyobb sikerét zenekari
szvitjével aratta, amelyet az internacionális zene
ünnepélyen mutattak be. K. a Zeneművészeti Fő
iskola zongoraszakos tanára. Zongoradarabjai,
dalai sok hangversenyen arattak sikert. 1927-ben
alapította meg többedmagával a Modern Magyar
Muzsikusok Egyesületét.
K. K.
2. Mária*, szobrász, szül. Budapesten 1899.
Leegyszerűsített, nagyvonalú arcképfejeket (Ko
dály Zoltán, Bartók Béla), sokalakos, kismé
retű tömegkompoziciókat mintáz, stilizált meg
jelenésben. Első gyűjteményes kiállítása a Nem
zeti Szalonban volt.
3. K. Miklós, közgazdasági író, szül. Tatán
1888. Az egyetem jogi fakultását Budapesten
végezte el s miután doktorátust tett, hírlapok és
nagyobb folyóiratok munkatársa lett. Szerkesz
tője a Gazdasági Hirlap c. közgazdasági folyóirat
nak. Önállóan megjelent kötetei: Háborús fejek;
A pénz háborúja ; Termeljünk többet; A pénz
urai; A pesti pénz.
,
s. R.
K ó s e r (h.j, Tiszta; élvezhető. (L. Étkezési
törvények.)
K ó s e r h ú s á r u s i t á s i j o g . Kóser hús áru
sítása és állatoknak a zsidó vallás szertartásai
szerint történő rituális levágása a hitközségek
önkormányzati joga, amelyet csak az gyako
rolhat, aki az illetékes hitközségtől engedélyt
nyert. A hitközségek ezen jogkörét, kormány
rendeletek szabályozzák. Ezen rendeletek értel
mében a kóser hús előállítása (a rituális mó
don történő levágás) ós annak árusítása nem
tartozik a szabad ipar körébe, hanem az izraelita
hitközségek kizárólagos jogát képezi. Ehhez ké
pest a kóser húsárusítást vagy önmaguk végez
hetik, vagy másoknak arra engedélyt adhatnak.
Kihágást követ el az, aki anélkül, hogy az arra
illetékes hitközség feljogosította volna, álla
tot »z izraelita vallás szertartásainak megfelelő
módon levág, vagy levágat. Ugyanígy kihágást
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követ el az is, aki anélkül, hogy az árasitáíri
helyre illetékes izraelita hitközségtől kóser húsneműek árusítására jogosítvánnyal bírna, cégén*
üzleti helyiségein, nyomtatványain vagy hirde-'
tésein oly megjelölést használ, hogy kóser húat
árusít. Sőt, a kihágást az is elköveti, aki ugyan
nem kóser húsárusítási jelzőt, de olyszerü (pl
héber betűkkel írt) felírást használ és ezzel azt
a látszatot kelti, hogy kóser húst árul.
M. E.
K o s z (h. Kösz), Serleg. A rituális célokra
használt serleg: Kosz selbéróchó = a z áldás ser
lege. (L. Kiddus, Gircumcisió. Esküvő.) A Sze
der estén a szertartás Mödik serlegét K. sel Elijóhu ha-novi-mik, Illés próféta serlegének mond
ják L. Szeder.
K ő s z e g (néni. Güns), rend. tan. város, szab.
kir. város c, Vas vm., 8423 lak. A (kongresszusi)
zsidó hitküzség a VIII. községkerülethez tartozik.
Anyakönyvi területe kiterjed Borzsok, Kőszeg
szerdahely, Velun, Csák, Nagycsömörte, Perenye,
Ludad, Kis- és Nagypöse, Kőszegboroszló, Tömösd
községe kre. 52 családban 150 lelketés 72 adófizetőt
számlál, 1910. 226 lelket számlált. Tagjai között
3 nagykereskedő, 15 kereskedő, 2 iparos, 2 gaz
dálkodó, 1 ügyvéd, 1 orvos, 1 mérnök, 1 köztiszt
viselő, 4 magántisztviselő, 47 egyéb. Évi költség
vetése 5760 P. Templomát 1860. báró Schey
Fülöp építtette. Ugyancsak ő alapította és épít
tette fel az Albrechtinum aggokbázát és az Elisabethinum óvodát, úgyszintén a városi Betegházat
is, amely most Erzsébet-szanatórium név alatt
működik. Van Chevra Kadisája ós Nőegylete is.
A világháborúban 31 tagja harcolt a különböző
frontokon. Alapításának pontos idejéről nincse
nek megbízható adatok, de az Árpádok alatt már
fennállott. Az ittlakó zsidókra vonatkozó legré
gibb oklevél a XIV. sz.-ból származik. Zsigmond
király 1393. kelt oklevele ez, amelyben a Garacsaládnak azt a kiváltságot adta, hogy bárhonnan
érkező, tehát külföldi zsidókat is a városba befo
gadhat. A főúri család élt is ezzel a kiváltsággal
ós a zsidók is szívesen telepedtek meg a védelmealatt A hitközség ezidőben körülbelül 150 család
ból állt. Hogy virágzása milyen fokot ért el a
következő két sz.-ban, arról nincsenek történelmi
adatok, de ha a helyzete itt-ott talán meg is vál
tozott és ha a fejlődés nem is felelt meg minden
ben a kedvező megindulásnak, életfeltételei mégis
biztosítva lehettek, mert Jurisics idejében is léte
zett, amiről egykorú, hiteles adatok vannak a
város levéltárában. A XVII. sz.-ban azonban be
állott a hanyatlás és a XV11I. sz végén az egy
kor híres hitközség már csak 13 családot szám
lált, elvesztette öuállóságát is és a rohonci hit
községhez tartozott. Azóta, sem tudott lábra kapni
és a mai igen kicsi hitközség is csak egyes bőkezű
adakozóknak köszöni fennállását. Csak a múlt
század második felében mutatkozott rövid időre
a múltra emlékeztető virágzás, mikor a lakompaki származású koromlai Schey Fülöp báró
gazdag alapítványokkal fölpezsdítette a hitéletet.
Ennek a bárói családnak négy tagja örökítette
meg nevét a hitközség történetében: Schey Fe
renc ós Sándor, akik 1809. gabonanagykereekedők és postaszállítók voltak, Schey Fülöp és
Schey Károly. Nemcsak templomát köszönhette
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Scfaey Fülöpnek a hitközség, de presztízsének
helyreállítását is, mert ez alapítványt létesített
a lelkész javadalmazására és a hitközség újból
rabbit tarthatott. Jeles tudósok állhattak ezentúl
a hitélet élén. A múlt század közepén Grünwald
volt a hitközség lelkipásztora. Ez innen Mohácsra
került és ott is halt meg. 1803—1865. Ungerleider, a későbbi berlini főrabbi lelkészkedett itt.
Utódja lett (1868—1872) Silberberg, aki neves
talmudtudós volt és Plesehen (Posen) városában
fejezte be működését. Erőteljes fellendüléssel
biztatta hitéletét az 1875 - 1881-ig terjedő perió
dus, mikor Pap Ignác, a Naclialasz Cevi és A zsidó
házassági jog tekiidettel hazai
törvényeinkre
c. müvek szemzője a jesiva létesítésén fáradozott.
Ez 1881. Újvidékre költözött, ahol 17 évi műkö
dés után 1908. visszavonult. 1886-1891-ig
Richter Zsigmond volt a rabbi. Érsekújvárra
való költözése után Wiener Márkot választották
meg utódjául. 1918—1925-ig Herskovits József,
most törökszentmiklósi rabbi állt a rabbinátus
élén. Ezidő szerint Linksz Izsák irányítja hit
életét. Régi szellemét a 150 lélekre lesorvadt kis
hitközség is megőrzi és tagjait a közhasznú tevé
kenységre való törekvés jellemzi. Többen ipari
vállalkozásokat létesítettek és ezzel hozzájárul
tak a város szociális jólétének emeléséhez. Eisner
Frigyes és Eisner Kamill 200 munkást foglal
koztatnak az általuk alapított és most már a Ma
gyar Pamutipar érdekkörébe tartozó nemez- és
posztógyárban. Eisner Kamill keresk tanácsos
fémárugyárat is létesített. A hitközség vezetői:
Linksz Izsák főrabbi, Hacker Samu elnök, Adler
Simon alelnök, Krausz József előljáró, Kohn
Lajos pénztáros, Havas Gyula, Eisner Kamill,
Franki Ferenc, Schwartz Adolf, Bass Rezső,
Kemény Ernő, Lengyel Dezső, Vogel Miksa kép
viselőtestületi tagok. Spiegel Sándor főkántor.
A Chevra Kadisa elnöke Kopfstein Samu, a Nőegyleté Kopfstein Lipótné.

Kötelesség

ezt mondják seit macliach (járjon szerencsésen)
A látogató ezzel az udvariassági formulával tá
vozik : bir siszahem (biresuszchem) engedelmetekkel. Aztán hozzáteszi: Zát gezegnet (legyen
áldva). Közkeletű köszöntés még a sólem aléchem
(1. 0.).

F. M.

K o s z t o l á n y i - K a n n Gyula*, festő és épí
tész, szül. Budapesten 1868. Eredetileg építész
nek késztilt és Budapesten és Münchenben a mű
egyetemet látogatta, 1892. építészeti oklevelet
nyert. Közben festeni tanult. 1839-ben állított ki
először a Műcsarnokban. Építészeti terveit két
kötetben adta ki (Architektonische Skizzen und
Studien.) Már az 1896-iki millenáris tárlaton több
képpel vett részt, 1906 óta csak mint festő
működik. A Műcsarnok 1910 iki kiállításán egy
tájképével a Ráth-díjat, Badeni motívum c ké
pével 1913-ban a Nemzeti Szalon aranyérmét
nyerte el.
F. B.
K ö t e l e s s é g (héb. micvó, a. m. parancs és
«hóbah» a. m. kötelezettség), azon erkölcsi foga
lom, amelyet alkalmazni tartozunk Istennel, mint
az élet urával szemben, de embertársainkkal és
saját magunkkal szemben is. A K.-et belső ösz
tönzés hozza létre és lelkiismeretből fakad annak
felismerése, hogy mit kell tennünk és mit nem ;
szentsége ós tekintélye ennélfogva Istentől ered.
«Féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert
így vagy egész ember» (Eccles. 12. 13.). Hogy
a K. elválaszthatatlan az emberi élettől, azt a
Biblia különböző helyei kifejezésre juttatják, így,
amikor az « Örökkévaló útjának megtartásá»-róí
(Gen. 18. 19) van szó, amelyet Micha próféta
(6. 8) így fejez ki: «Megmondta nekem ó ember,
mi a helyes és mit kivan az Úr tőletek : igazsá
got gyakoroljatok, a szelídséget szeressétek és
alázatosan Isten útján járjatok». A szentségre
való törekedés tiszta és erkölcsös életmóddal s
annak állandó gyakorlásával, szintén K.: ((Szen
tek legyetek, mert Én, az Örökkévaló, a ti Istentek
K ö s z ö n t é s . Sokféle köszöntési formula ala szent vagyok» (Levitic. 19. 2) Ez a K. az egész
kult ki a jiddis (jargon) nyelvterületein. A köszön zsidó irodalmon végig vonul: «Istened útjain járj;
tés rendszerint célzást tartalmaz az alkalomra. ahogyan 6 irgalmas, úgy légy te is irgalmas,
Közönséges napokon ez a köszöntés járja : Gitn ahogyan Ö jóságos, úgy légy te is jóságos» (Szótog (guten Tag, jó napot). De csak a találkozás tah 14a). Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Philő,
nál mondják. Búcsúzáskor (az egész éven) git az alexandriai görög-zsidó bölcsész (De Decaloga
Johrt (gut Jahr, jó esztendőt) mondanak. Szom § li)7y: «Az ember Isten képmására teremtetett,
bat esto, mikor a hót kezdődik gite Woch-t ennélkül fogva az ember célja az kell hogy legyen,
(gute Woche, jó hetet) kívánnak. Újhold napján hogy mindinkább hasonlítson Istenére», továbbá:
vagy közvetlen előtte egész hónapra való jó «Az ember legfőbb kötelessége legjobb képessé
kívánságot mondanak és ilyenkor ez a köszön gei szerint Istent utánozni és semmiféle alkalmat
é s : gitn chojdes (guten Chodes, jó hónapot). el nem mulasztani, hogy hasonlatos legyen Iste
Peszach előtt legfontosabb az alapos takarítás, néhez)) (u. a. De Migratione Ábrahami 4. § 40),
hogy a házban chóméc (kovásztalan, akár csak A K.-ről való zsidó etikai felfogás felette áll te
kenyérmorzsa is) ne maradjon, mert a peszd.cn hát a görögnek és rómainak, mert a zsidó etika
teljes tisztaságot (kóserságot) követel. A köszöntés Isten szentségének emanációját látja a K.-ben s
azért ilyenkor így hangzik: Kosern
pészach, az egész emberi életet K.-ek gyakorlásaképen
rituális peszáchot (kívánok). Újévkor az ember fogja fel, mert a vallás parancsainak hűséges
sorsokról ítél az Isten, a néphit szerint az Isten teljesítése teszi a zsidó népet «Am Kados»-sá,
minden ember sorsát elkönyveli és megpecsételi, szent néppé (Exod. 19. 6; 22. 30; Levit 11.
Deut.
fc-bbon az időben így köszöntenek: kszive vacha- 4 4 , 4 5 ; 19 2 ; 20. 7, 2 6 ; Num. 15.40;
szime tajve (keszivó vachaszimó tóvó) jó beíra 7. 6; 14. 2, 21; 26. 19; 28. 9). A mózesi könyvek
j^st és bepecsételést. A köszöntött pedig így vá még nem tesznek különbséget a különböző K.-ek
laszol: gam lemar, az úrnak is. Szombatkor közt s a ceremoniális K. ott ugyanolyan, mint
9}t sábesz (jó szombatot), ünnepkorgit jontev a morális K. A Mózes III. k. 7., mely a bibliai
0«> ünnepet) a köszöntés. Az útrakelőnek mindig törvénykezés szellemét a a legtisztábban adja

Kovács

508

vissza, az áldozathozatalt épenúgy K.-nek te
kinti, mint a szülők tiszteletét, a szegények gon
dozását, a beszédben és cselekedetekben való
tisztességet, az öregek iránti tiszteletet, a fele
baráti szeretetet és más erkölcsi kötelessége
ket. A szombat megtartása époly K. a Biblia
szerint, mint a súly- és mérték készítésnél a
feltótlen becsületesség. A mózesi törvények sze
rint az élet maga is K. A próféták K.-fogalmai
magasztosabbak. A legfőbb K.-ek: az igazság
gyakorlása, az irgalom szeretete (Jesája 1. 26 ;
Jerémia 7. 5, 8 ; Hősea 6. 6 ; Ámosz 5. 24 ;
Zecharja 7. 9, 10). Legkimerítőbben a közép
kori R. Baehjah. ibn Pakuda a «Chóbót Halebóvót» (A szív kötelességei) c. kiváló etikai munka
szerzője tárgyalja az egész világirodalomban a
K.-ket az etika és vallás szempontjából. Ő két főkategóriáját különbözteti meg a K.-eknek, ú. m.:
a ccliobót ha-ebarim» ós a «hobot ha-lebabót», a
külön vallásos K.-eket és a szív K.-eit, vagyis
a rituális és a morális K.-eket a zsidó felfogás
szerint, a későbbi korokban is minden K. Isten
törvényeinek szentségén alapszik. A K. teljesí
tésénél annak indító oka az irányadó. Miért kell
K.-etteljesíteni, jutalomért vagy öncélért? B te
kintetben is a zsidó etika a legmagabb nivón áll.
A régi zsidó bölcsek ezt tanították : «Akár sokat,
akár keveset tesz valaki, a szándék tisztasága az
egyedül szükségesw (Beráchót 17a), a sokhoi
Antigonos rabbi pedig így fejezte ki a K.-ről szóló
tanítását: «Ne légy olyan, mint a szolgák, akik
jutalomért szolgálják mestereiket, hanem olyan,
mint, akik nem a jutalomért, Istenfélelemből dol
goznak)) (Abbót 1. 3.) A K. gyakorlásánál a köz
keletű héber kifejezés máig is a «lesém Somájim»
(Isten nevében) és «lismó» (sajátmágáért). Ezt fe
jezi ki a Talmud i s : «Aki közügyekkel foglal
kozik, az Isten Nevében tegye» és «minden cse
lekedetet Isten Nevében gyakorold» (Abb. 2. 2,
16); «Tanulni a tanulás kedvéért kell és a végén
a tisztelet magátólj"ön» (Nedd. 62a); «Boldog az,
aki örülni tud az 0 parancsának, de nem a juta
lomért, amelyet azok betartása miatt kapna»
(Aboda Zára 19a). Az említett R. Bachja toledói tudósa «Hobot Halebóbót» (A szív kötelességei)
szerzője ezt mondja: ((Meggyőződésem, hogy min
den olyan cselekedet, amely Isten dicsőségére
szolgál, a szív és a szándék tisztaságán alapszik;
ha a szándék nem tiszta, a cselekedetek nem fo
gadtatnak el, még ha oly számosak is, miként az
írás (Jesája 1. 15, 16) mondja: «Ha még annyi
imát halmozol is fel, nem fogom meghallgatni,
mert kezeid véresek ; mosd meg magad, tisz
tulj meg!» V. ö. D. Philipson, (Jew. Encyl). a. R.
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tisztviselője lett, majd a Hitelbankba lépett ahol
fokról fokra haladva szorgalmával és teheteétréí
vei az ügyvezető igazgatói polcra küzdöttefel
magát. Tagja a Hitelbank és számos más naj-rJ
vállalat igazgatóságának. Mint a magyar közgaz.
dasági élet egyik markáns egyéniségét kincstári
főtanácsossá nevezték ki.
V.A.
3. K. Gina festő és iparművész, szül. Mohá
cson 1878. Két évig Deák-Ébner Lajosnál, utána
Parisban tanult. 1910 óta állított ki tájképeket
és csendéleteket, később inkább iparmű veszettel
porcellánfestéssel foglalkozott. Festett porcellánjait kiállította az Ernst Múzeumban és a Bel ve
dereben. A Nemzeti Szalon alapító tagja.
s*. B.
4. K. György, zeneszerző, szül., Budapestén
1904 június 4. A Zeneművészeti Főiskolán Weiner Leó tanítványa volt. Bécsben Egon Wellesznél folytatta tanulmányait. Kompozíciói: Szo
náta ütőhangszerekre, zongoradarabok.
K. K.
.. 5. K. József, ügyvéd, szül. Miskolcon 1873.
Ügyvédi diplomáját a budapesti tudományegye
temen szerezte Miskolcon nyitott irodát s meg
alapította a Miskolczi Naplót, melynek hét évig
felelős szerkesztője volt. Az Egyenlőségben és
más fővárosi lapokban is gyakran jelennek meg
közérdekű cikkei. Megalakította a Központi Zsidó
Diákszövetség miskolci fiókját, elnöke volt a
Joint Distribution Commitee-nek. Városi tb. fő
ügyész s mint a törvényhatóságnak és külömböző
bizottságoknak a tagja Miskolc városának külö
nösen kulturális életében vezető szerepet jászik.
6. K. II. József*, orvostanár szül. Szobráncon
1869ápr. 27. Egyetemi tanulmányai után Korányi
Frigyes asszisztense, majd a budapesti tüdőbeteg
gondozóintézet igazgatója és egyetemi magán
tanár, később nyilvános rendkívüli tanár lett,
1911 Óta pedig a dunabalparti kórházak osztály
főorvosa is. Önállóan is megjelent főbb tanul
mányai: Az anaemia befolyása a veseműkö
désre : A tüdögümökór korai diagnózisáról; A
gümökóros 'fertőzésről; A tüdő- és hörgmirigygiimökór némely vitás kérdéséről; Vber latente
s K
tuherkulöse Lungenherde.
- K ő v á g ó ő r s , kisk. Zala vm. 2120 lak. A zsidó
hitközség 1778. alakult. Az alapítók és az első
elöljárók Koblenezer Ignác, Schlesinger József,
Bród Ignác, Told Simon és Sclnvartz Jakab vol
tak. Az első rabbi Pfeifer Zélig Lébi volt, aki
1868. halt meg. 1820-ban megalakult a Chevra
Kadisa, 1838. a Nőegylet. A közben megszűnt
Népiskola alapításának ideje ismeretion. de anynyit tudunk, hogy 1860 óta magyar tannyelvű
volt. A templom építésére vonatkozólag nincse
nek adataink. A hitközség orthodox alapon mű
ködik. Lélekszáma 140, családszám 35, adófizető
K o v á c s , 1. Frigy<>,<}*, építész, szül. Budapes
ten 1858. Tanulmányait a műegyetemen, azután tag 27. Foglalkozásuk: 12 kereskedő, 12 iparos,
Bécsben végezte. 1911-ben a zentai városháza 4 gazdálkodó, 2 munkás, 1 köztisztviselő, 1 tanító
tervpályázatán az első dijat és a kivitelt nyerte. és 1 magánzó. 5 közadakozásból él. A hitközség
Számos bérházat, villát és gyárépületet épített, évi költségvetése 3250 pengő. Anyakönyvi terü
Budapesten a pénzügyminisztérium technikai köz letéhez tartozik 9 község. A háború alatt K.-ről
pontját, továbbá az ungvári takarékpénztárát, a és a hozzátartozó községekből 34-eu katonáskod
mezőkövesdi városházát, a sarkadi tisztviselő tak, akik közül 9 hősi halált halt. A hitközség
telep épületeit stb.
F. B. mai vezetősége: Brándl Béla elnök, Rosenthal
2.K. Géza, Kohn Sámuel pesti főrabbi fia, a Dávid pénztárnok, id. Marton Samu, Schmied
M. Ált. Hitelbank ügyvezető igazgatója, szül. Mór, Sulczer Vilmos, Buchwnld Ignác, Steiner
1868. Iskolái elvégzése után a Kőolaj finomító László, Pollatsek Ármin és Kálmán Pál elöljárók.
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Kozárok

K ö v e s Izsó, festő, szül. Nagykárolyban 1853 annyira eredeti felfogás, mint inkább széleskörű
szept. 15-, megh. Budapesten 1917 dec. 26.14 éves olvasottság nyilvánul meg. Jelentékenyebb ön
korában elhagyta szülei házát és Pestre került. álló munkái: Korunk bölcselete (1892); Az át
1875- már a Mintarajziskolában tanult, hol 1879. öröklés problémája (1894); Descartes és szent
rajztanári oklevelet nyert. A következő évben Tamás (1897); Wundt rendszere és kritikája
Parisba ment és Fleury, Laurens ésLeroux tanít (1898); Comte, a pozitivizmus
és az evolúció
ványa volt. 1882 ben rajztanár lett a Wesselényi (1905); A fejlődés és a leszármazás
elmélete
utcai városi és a Pesti lzr. Hitközség polgári fiú (1907); Emberi okmányok a Tegnap, Ma és Hol
iskolájánál. Festményei közül nebáDy zsidó nap irodalmából (1910;; Pascal (1914); Kilenc
tárgyú: Hazátlanok ; Mendelssohn Nagy Fri Madách-kérdés az emberi okmányok
világítá
gyes előtt; Spinoza bírái elöti ; A tortozai hit sában (1925.)
8z. G.
vita ; A budai zsidók üdvözlik Mátyás
királyt;
K o z á r n e v e k . Az ősi magyar családnevek
A zsidók Titus római diadalmenetében.
v. B. között vannak Kozár szóból képzettek is, amelyek
K ö v e s s y Albert*, színész és színműíró, szül. a magyarok közé beolvadt kozároktól való szár
Kótajon 1860 okt. 6., megh. Budapesten 1924 dec. mazásra mutatnak. Leghasználatosabb ezek kö
21. Tanulmányai végeztével vidéken működött zött a Kozárvári név.
ós már 1877. a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja
K o z á r o k . Az Azovi- és a Fekete-tengertől
lett. Hosszabb ideig a pécsi Nemzeti Színház igaz északra fekvő Lebedia tartományig terjedt a
gatója is volt. Később a fővárosban volt színháza. Kozár-birodalom, amelynek földjén és tőszom
Számos operettszöveget irts ezek egy részét Barna szédságában 884 óta laktak a magyarok is, mi
Izsó (1. o.) zenésítette meg. Legnagyobb sikerű előtt megkezdték nyugat felé vándorlásukat.
színműve a Goldfaden, newyorki orosz-zsidó kom Régóta érintkezésben állott a két nép egymással
ponistától irt Szulamit dalmű átdolgozása volt. és közöttük a legbensőbb jóviszony fejlődött ki. A
operottszövegjei és vígjátékai: A
diurnista; K.-at fehér, a magyarokat fekete ugoroknak ne
Goldsteirí Számi, az új honpolgár; A talmi vezik az orosz évkönyvek. A nyelvüket is egy
hercegnő; Diplomás kisasszonyok;
Háromláb mástól tanulhatták, mert az csak ezójárásilag kü
kapitány: Nincsenek már gyermekek;
Keserű lönbözött egya ástól A két nép közti szövetség
mézeshetek; Lipi; A gólem; Tengerre magyar még szorosabbá fűződött, mikor a kozár khágán
(SzenesBélával); Jogot a nőknek.
8. R. a Hét Vezér egyikének, Elődnek, Álmos után a
K ö z a l a p . Teljes nevén Országos Magyar magyarok legtekintélyesebb vezérének egy elő
Izraelita Közalap, amely a recepció műve volt. kelő kozár nőt adott feleségül. Mikor a magya
1896 jan. 5. Budapesten tartott országos értekez rokat a besenyők Lebédiából kiszorították és
leten, mely a recepció folytán a hazai zsidóságra azok Etelközbe költözködtek, a kozár khágán
váró feladatokról tanácskozott, terjesztette elő Si azt tanácsolta a magyaroknak, hogy egy feje
mon József (l.o ) a következő indítványt: « Annak delem alatt egyesüljenek. A magyarok a ta
emlékére, hogy az izraelita vallása törvényesen nácsra hallgatva, meg is választották kozár
bevett vallások sorába felvétetett, a magyar módra, paizsra emelve Árpádot vezérökké és
országi izraeliták közalapot alkossanak; a köz fejedelmükké. A VIII. sz. második felében a K.
alap rendeltetése legyen azon célok megvalósí nagyrésze a zsidó vallásra tért át. Országukban
tásának elősegítése, amelyek által a, magyar nagy vallási türelmességben éltek együtt moha
zsidóságnak nemzeti szellemben való fejlődése medánokkal, pogányokkal és később kereszté
előmozdíttatik». Nagy lelkesedéssel fogadták az nyekkel is. A két kozár államfő, a khágán, és a
indítványt, melynek keresztülvitelét a kerületi pech (bég), az egész udvar, az állami hivatalnokok
elnökök testületére bízták. Ez a közalap elnö és tisztviselők, a törzsfők és vezérek, valamint a
kének Schweiger Mártont (1. o.) választotta meg. fegyveresek vezetői mind felvették a zsidó hitet.
A közalap első tette az volt, hogy a Ludovika A pogány magyarok így kerültek össze LebédiáAkadémia javára 150,000 koronás alapítványt ban zsidókkal és a zsidó vallással így ismerkedtek
tett azzal a meghagyással, hogy az vallás- meg kozár szövetségeseiknél. Mikor már a ma
különbségre való tekintet nélkül adományozandó. gyarok Etelközben laktak — tehát kevéssel az
A közalap, mely Kőrösmezőn magyar iskolát ala előtt, hogy útnak indultak Pannónia felé — a
pított, mindaddig, míg vagyona el nem értékte K. közt belső viszályok támadtak, aminek követ
lenedett, hitközségeket segélyezett, özvegyeket keztében a legyőzőitek a magyaroknál kerestek
és árvákat gyámolított, tudományos és művészi menedéket, hozzájuk csatlakoztak és így az eddigi
pályára készülő ifjaknak ösztöndíjakat adomá hét magyar törzs egy nyolcadikkal erősödött.
nyozott. Élén Schweiger halála óta Kotmer Egykorú följegyzés szerint ezeket a lázadó K.-at
Adolf báró (1. o.) elnök áll. Ügyvezető elöljárója «holmi kabaroknak)), magyarul talán kóboroknak
Mezey Ferenc (1. o.) volt.
F. D. nevezték (1. Kabarok). Egy más tudósítás alapján
utóbb még hét kozár törzs csatlakozott a magya
Kozftri. Helynév, amely történetírók szerint rokhoz és ezek is mind elkísérték a magyarokat
a magyarokkal bevándorolt kozárokiól ered.
Pannóniába. Bizonyos, hogy ebben a honfog
Ko-e4ri Gyula*, filozófiai írő, szül. Marcali lalásban nekik is nagy részük volt, mert erős
ban 1864., megh. Kőszegen 1925. Már kora ifjú és vitéz harcosok voltak. A honfoglaló magya
ságában a katolikus papi pályára szánta magát. rokkal együtt Pannóniába bejött K. emlékét több
Pappá szentelése előtt hadapródiskolai tanár volt család- és helynév őrzi még ma is (1. Kozárnevek;
Pécsen és Nagyváradon. 19L2-től fogva pedig Kozár tel epek). Némely feltevés szerint Árpád
honvédségi plébános. Sok irodalmi, filozófiai és honszerző magyarjai között voltak olyanok is,
vallásbölcseleti munkát írt, amelyekben nem |
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akik a K.-tól átvették a zsidó hitet, bár feltehető
az is, hogy a zsidó vallású harcosok nem befolyá
solták egyáltalán a magyarok szokásait. Azoknál
is, akik a zsidó hitet vallották, nem gyökerez
hetett mélyen, mert amilyen könnyen felvették
annakidején, olyan könnyen cserélték fel a keresz
ténységgel, midőn az megkezdte hódítását közöt
tük. Többen a kunokat ós a palócokat tartják a
K. leszármazottjainak. (V. ö. Kohn, «A zsi
dók története Magyarországon)).) A fentebbiek
kel ellentétben egy másik történelmi felfogás
is kialakult ós ez bizalmatlanul fogadja azt
a tudósítást, amely a kozároknak zsidó hitre
való áttérését említi. Ugyancsak ellentétet vél
felfedezni a kabarok, illetve fekete K., ahogy
másszóval jelölik őket, áttérési ideje és a ma
gyarok honfoglalási útjának ideje között. A K.
áttérését a VIII. sz. közepére, végére, sőt a IX. sz.
második felére is teszik. Ez esetben viszont szó
sem lehet arról, hogy a fekete K. közt a zsidó
hit elterjedhetett, mert hiszamagyárokkal együtt
honfoglaló úton voltak. Ha mégis a VIII. sz.-ot
vesszük időhatárul, akkor meg kell állapítani,
hogy a K.-nak politikai, vagy nemzeti alkatrészét
kópeztók-e a kabarok, mert csak a nemzet szer
ves részéről lehet feltételezni az azonos szándé
kokat, amit politikai kapcsolat meg nem magya
rázhat. A végső és megdönthetetlen feleletet ez
a történelmi felfogás sem tudja megadni a kozár
problémára. V. ö. Büchler, «A zsidók története
Budapesten».
ü. L.
K o z á r t e l e p e k . Erdélyben a Maros és Sza
mos között még ma is vannak olyan helységek,
amelyek az egykori K.-re emlékeztetnek. Ilyen
Kozárvár és Kozárd helység. Ezeket a helysége
ket még a kozárok alapították, nyilván azok,
akik a magyarokkal együtt bejöttek, de némely
forrás azt tartja, hogy a honfoglaló magyarok
már letelepült kozárokat találtak ezeken a helye
ken Erdélyben. A kozárokra vezethetők vissza
Kozár és Kozári helységnevek is.
u. L.
K o z á r v á r . A Maros és Szamos közt fekvő
helység, históriai kutatók feltevése szerint élne
vezésót még abban az időben nyerte, mikor állí
tólag még kozárok lakták, a magyarok bejöve
tele előtt.
u. L.
Kozárv&ri. A «kozár» szóval képzett családi
név. Az Árpádházi kiráiyok ideje alatt, kozár
leszármazású ősi magyar családok viselték
(1. Családnevek).
u. L.
K ö z g a z d a s á g . A zsidóság gazdasági életben
való szerepe az ókori diasporában kezdődik, még
a jeruzsálemi Nagy Templom lerombolása előtt.
Maga Judaea agrárállam volt, bár nem oly kizá
rólagos mértékben, mint ahogyan azt régebben
hitték, másrészt a Judaea fennállása idején
Alexandriában. Kis-Ázsiában és főképen a Babilonia-Perzsiában élő zsidók a kereskedelmi élet
nek a már akkor szokásos hitelgazdasági formá
ját is ismerték. A zsidók foglalkozása az ókor
végén a hellén-római világban egyrészt földtnívelés, főképen szőlészet volt, másrészt különböző
iparágak művelése. így pl. tudjuk, hogy Szíriá
ban az üvegcsiszolás és ttlkörkószítés specialis
tái hosszú évszázadokon át zsidók voltak, míg a
bizánci császárság területén ugyancsak a föld-
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mívelés mellett még a VI. sz.-ban is a szövetfestóst valósággal monopolizálták s a tulajdonkénen!
Hellász területéről Sziciliába költözött zsidók ezt
az iparágat több mint félévezreden át, Nagy Ger
gely pápától kezdve a Hohenstaufenek koráié
kezükben tartották. Az itáliai félszigeten, a Baleári-szigeteken, az egész Hispániában, Dél- és
Északfranciaországban, sőt a Rajna és Duna men
tén is a keresztes hadjáratokig a zsidók főképen
szőlőgazdálkodással foglalkoztak G. Caro bizonyításaszerint. Kereskedelemmel ekkor csak szór
ványosan foglalkoztak, de. a kánonjognak a ke
resztényekre vonatkozó tilalma, a dinasztiák és
hűbéresek megbízatása, a föld zsinati és állami
törvényhozás útján történt elvétele és a gettóba
kényszeredettséy következtében a pénzváltásra
a bankárkodásra és ékszerészeire lettek utalva
(1. Uzsora). Nagy érdeme főképen a francia zsidó
ságnak, hogy a Nyugat és Kelet közti kapcsolatot
a kereskedelem terén is eredményesen kiépítet
ték már a Karolingok idején (IX—X. sz.), tehát
jóval a keresztes hadjáratok kora előtt. Mint
kereskedők, főképen a borkereskedelemben tűn
tek ki. Rendkívül jellemző és fontos, hogy a Nagy
Károly korában ólt Agobard lyoni püspök, ez az
egyébként modern gondolkodású egyházfl, aki a
zsidóság tudatos ellensége volt ós a Cordra Judaeos c. pamfletet írta ellene, vádjai közt még
egyáltalán nem említi az uzsorát, jóllehet éppen
a zsidók nagy gazdasági szerepe az, amit inkri
minál. A borkereskedés mellett főleg sóval, bőr
rel ós keleti árukkal kereskedtek a zsidók a közép
kor első felében, de állandó foglalkozásuk — mint
legalább az Árpádok korában Magyarországon is
— a mezőgazdálkodás volt. Meg kell említenünk,
hogy az adóhivatalnokság, mely a középkorban
előkelő államhivataluak felelt meg, nem csupán
Magyarországon volt zsidó foglalkozási ág, ha
nem a diaspora kezdetétől fogva a Római Biroda
lom megszűntéig annak egész területén, sőt a
Merovingok és Karolingok korában a Frank Biro
dalomban is. Igen nagy részük volt az itáliai és
franciaországi zsidóknak a tengerészetben. Pisaés
Marseille zsidó kereskedők hajóival és matrózai
val bonyolították le forgalmukat az V.—VI.
sz.-ban, Nápolyban pedig a zsidó negyed eredeti
leg közvetlen a tengerparton volt. A délitáliai
zsidók a Hohenstaufenek korában híres selyem
szövők és e tekintetben úttörők voltak, ópúgy
mint a bíborfestósben. A keresztes hadjáratok
idejétől kezdve az elnyomatás ós szörnyű jog
fosztások következtében vált a zsidóság egy
oldalúkereskedő foglalkozású néppé s német terü
leten valóban azonos lett a «Jude» és ccKaufmann»
kifejezés. A zsidó bankárok nagy súlyát számos
okmány Őrizte meg. A XII. sz.-ban R. Áron Lin
coln valóságos pénzügyminisztere volt Angliá
nak, de legalább is irányító pénzügyi szakembere.
A legnagyobb szerepet a zsidó bankárok kétség
telenül Castiliában és Aragóniában töltötték be
a középkorban. Működésük zenitjére a felfedezé
sek korában jutottak. Bebizonyított tény, hogy
nem Izabella királynő felbuzdulása eredményezte
Amerika felfedezését, hanem a zsidó Sanchez
aragoniai kincstárnok, a «Rab Mayor» (országos
nagyrabbi) címet viselő Ábrahám Senior castiliai
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kincstárnok (később kitérése után Coronel gróf),
Luiz de Santangel, valenciai bankár és kincstár
nok s Abrabanel, a valóságos pénzügyminiszternek
megfelelő kincstárnokságot betöltő tudós (bibliakommentátor) mozdították elő a felfedezést oly
módon, hogy az előbbi három építtette a három
hajót, amelynek parancsaokai a fél vér-zsidó Christophor de Colont kivéve zsidók voltak. így a
cadixi export-kereskedő Yanez Pinzon és test
vére, mindketten marannusok voltak, éppenúgy,
mint Columbus orvosa Bernal s a «Tierrá»-t az
árbocról először a meg sem keresztelt zsidó, Luiz
de Torres kiáltotta, akit héber és arameus nyelv
tudása miatt Columbus riporterként és tolmács
ként vett fel a hajóra. Torres levele Sanchezhez az Azori szigetekről máig megvan. Az újabb
bizonyítékok szerint nagyon valószínű, hogy
Columbus a XIV. sz.-i zsidó kartográfusnak Cresqueznek vagy pedig kortársának, Ábrahám Zacutonak, a salamancai egyetem kiváló astronomusának gömbalakú térképe után ment(l. Földrajz).
Ahogyan a felfedezésekben, úgy Amerika kolonizálásában is döntő szereptik van az üldözött
marannusoknak, így; az Antillákon, Dél- és
Közép-Amerikában a cukornád-ültetvények, a
tropikus faexport, a kávé és dohány meghonosí
tás ós exportá ás terén, továbbá a mai EgyesültÁllamok kolo nizálásában is oly jelentékeny részük
volt, hogy a newyorki zsidó községek háromszáz
•éves fordulóján az American Jevish Historical
Society ünnepségein ezt maga Roosewelt elnök
nyilvánosan elismerte. Az egész «wildwest» kul
túra alá vonásában zsidók voltak az úttörők s ez
főleg Californiára mondható el, úgy, hogy Werner
Sombart keresztény tudós véleménye teljesen iga
zolt, midőn kijelenti, hogy « Amerika ein durch und
durch Judenland». Az európai államok gazdaság
története is sokat tud a zsidók eminens gazdasági
8zerepéről.Wertheimer és Oppenheimer bankárok
szerepe I. Lipót császár korában az államéletre
kihatóan nagyjelentőségű volt, csakúgy, mint
a XVI —XIX. sz.-i hadsereg- és udvari szállító
zsidóké. Ilyenek voltak eredetileg a Rothechildok
is a XVIII. sz. második felében. A világgazdaság
ban a XIX. sz.-ban és részben még ma is a kö
vetkező bankházak játszanak nagyfontosságú
szerepet:

Strauss (New-York).
Strousberg (Románia, Németország).
Swaythling lord, Sassoon (London és India).
Warburg (New-York).
Zsidó tőkéből létesült bankok: Dresdener Bank;
Handelsgesellschaft (Berlin); Nationale Bankverein (Berlin); Credit Mobilier (Paris).
Magyarországon való szerepét a zsidóságnak a
gazdasági életben 1. Ipar és Kereskedelem. Aláb
biakban a K., mint teoretikus tudomány elsőrendübb zsidó művelőine'c névsorát adjuk. Az ókori
zsidó K.-ról, melynek főforrása magának a Talmudnak számos helye, Herzfeld és W. Sombart
alább idézett müvei tájékoztatnak. Alábbi névsor
hoz csupán azt jegyezzük meg, hogy Ricardo, a K.
tudomány elvitathatatlanul legnagyobb klasszi
kusa, akin máig nem tudott túljutni e tudomány
s akinek — bár autodidakta volt — példátlanul
éles és tiszta logikája az emberi gondolkodás tör
ténetének is klasszikus értéke, olas/.-zsidó ere
detű, Hollandiába, majd Londonba telepedett
zsidó atyától származott. Ricardo elméleti és par
lamenti működése a K. mindt-n ágát magában
foglalja: szabad-kereskedelem, teljes politikai
emancipáció, szociálpolitikai reformok, földjára
dék megadóztatás progresszív alapon és más
tanítások, amelyek valamennyien az emberiség
javát szolgálják.
Alábbi névsor mutatja, mily rendkívül előkelő
szerepet töltöttek be zsidó tudósok a közgazda
ságtan, a szociológia és szociálpolitika tudomá
nyának fejlődésében.
Adler Georg, kiéli v. egyet, tanár.
Ballin Albert, a H. A. P. A.-G. alapítója ós el
nöke.
Bamberger Ludwig, v. német kéviselő és va
lutapolitikus.
Bauer Ottó*, osztrák politikus.
Beaconsfleld lord (Disraeli)*, angol miniszter
elnök és pénzügyminiszter.
Bernstein Eduárd, német képviselő és szo
ciológus.
Block Maurice, a «Dictionn. de la Ecom. Pol.»
szerkesztője.
Bokanovsky M., volt francia keresk. miniszter.
Bonn J. M., berlini egyetemi tanár.
Brandes Eduárd, v. dán pénzügyminiszter.
Braun Heinrich, v. német birodalmi miniszter.
Lord Burnham (Levy Eduárd), újságkiadó.
Cohn Gusztáv, v. göttingeni egyet, tanár.
Dernburg Fr.*, v. német gyarmatügyi minisz
ter, bankigazg., közg. iró.
Durckheim Emilé, a Sorbonne v. világhírű
tanára.
Dzsavid bey, v. török pénzügyminiszter.
Ehrenberg Richárd*, rostocki egyet, tanár.
Eisler Rudolf, volt bécsi egyet, tanár.
Eulenburg Franz*, a berlini egyetem és Handelshochschule tanára.
Fould Achille, volt francia pénzügyminiszter.
Hilfording Rudolf, német birod. pénzügymi
niszter, a «Finanzkapital» világhírű szerzője.
Jaffó Edgár, müncheni egyet, tanár.
Jastrow Ignác, berlini egyet, tanár.
Kaufmann Hargon, orosz egyet, tanár.
Lassale Ferdinánd.

Bisehofsheim (Brüssel).
Bleichröder (Berlin).
Brodsky (Varsó).
Cassel Ernest, Sir (London—New-York).
Ephrussi (Brüsszel).
Guggenheim (New-York).
Günzburg báró (Oroszország).
Hirsch báró (Franciaország, Törökország).
Kuhn, Loeb et Co. (New-York).
Lazard (New-York).
Lewisohn Broth. (New-York).
Marmarosch et Blank (Románia).
Montague (London).
Mendelssohn-Bartholdy (Berlin).
Poliakoff (Oroszország).
Samuels (London).
Seligmann (New-York).
Speyer, Sir (London—New-York).
Stern báró (London).

—
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Léderer Emil, heidelbergi egyet, tanár.
Lóvi Leone, angol közgazd. iró.
Lévy Joseph Mózes, angol közgazd. író.
Loria A., padovai egyet, tanár.
Luzatti Luigi, v. olasz miniszterelnök, pénz
ügyminiszter ós egyet, tanár.
Marx Kari*.
Melchett lord (Alf. Mond.), v. angol miniszter,
az angol-amerikai banktröszt elnöke.
Neurat í-Schapira Anna, bécsi nemzetgazd. író.
Neurath 0.*, bécsi főreáliskolai tanár.
Nossig A., német agrárpolitikus.
Oppenheimer Franz, frankfurti egyet, tanár.
Palgrave* (Cohen), a «Dict.. of Pol Econ.» szer
kesztője.
Rappaport Charles, francia szocialista teo
retikus.
Rathenau Emil, az A. D. E. alapítója.
Rathenau W altér, v. német külügyminiszter.
Ricardo Dávid.
Riesser Jákob, a német birod. parlament al
elnöke, berlini egyet, tanár.
Seligmann E. R., newyorki világhírű egyet.
tanár..
Sieghardt Rudolf*, a Bodenkreditanstalt kor
mányzója.
Símmel Georg, v. strassburgi egyet, tanár,
szociológus.
Singer Izidor, v. bécsi egyetemi tanár, szer
kesztő.
Schanzer Carlo, v. olasz pénz- és külügymi
niszter.
Wolff Július*, berlini egyet, tanár.
Wollemborg Leone, v. olasz pénzügyminiszter.
Worms Émile, v. párisi egyet, tanár.
Worms Renó, a Sorbonne világhírű tanára.
Zuckerkandl Róbert, prágai egyet, tanár.
Hazaiak (részletesen 1. az ill. neveknél): Acsádi
Ignác, Bakonyi Kálmán, Beck, Lajos*, Braun
Róbert, Dániel Arnold, Dános Árpád*, Déri A.,
Deutsch Antal, Fellner Frigyes*, Fenyő Miksa*,
Ferenczi Imre*, Földes Béla*, Frey Kálmán,
Groszmann Miksa, Halasi Fischer Ödön, HatványDeutsch Sándor, Havas Miksa, Heltai Ferenc,
Horn Ede, Jónás János*, Katona Béla*, Kiss
Adolf, báró Kornfeld Zsigmond, Kőrösy József,
Kunü Zsigmond*, Kreutzer Lipót*, Láuczy Leó*,
Madarassy-Beck Gyula*, Mandel ló Gyula*, Mannheim Károly, Neumann Ármin, Pályi Ede*, Pályi
Menyhért*, Papp Dávid, Pikler Gyula*, Pikler J
Gyula*, Póiya Jakab, Sichermann Bernát, Somló
Bódog*, Somogyi Manó*, Székely Arthúr, Szende
Pál*, Szterényi József*, Tonelli Sáudor*, Trautmann Henrik*, Ullmann Adolf, Ullmann Móric,
Vágó Jenő, Varga Jenő*, Walder Gyula*, Wahrmann Mór.
s. R.
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egyik legjelentősebb képviselője. Műegyetemi
tanulmányait Budapesten végezte. A modern
építészet s a népművészet egyesítésének prob
lémája, kíséri egész pályáján. Erős architektoni.
kus szellemével, formagazdagságával új stílus*
és termékeny hatású iskolát teremtett. Butorterveit a külföld is a legnagyobb elismeréssel
fogadta. K. sikeresen fáradozott a magyar
könyvművészet és tipográfia fejlődóséért is
Könyvfedeleiben és könyvdí&zeiben, a mai mű
vészet újszerű formái találkoznak a népművé
szet primitív formáival ós archaizáló stílusele
meivel. Legnevezetesebb munkái e téren: Zsu
zsika Bergengóciában, a Klasszikusok (Kner)
és Révész Béla: Találkozás Hamupipőkével c.
könyvéhez készült rajzai.
K-r. A.
K ö z m o n d á s o k . A zsidó K. hosszú múltra
tekintenek vissza s ehhez képest irodalmuk rend
kívül nagy. A K. részint a Bibliában, részint az
apokrif iratokban, majd igen nagy számmal a
Talmudban találhatók, de külön megvannak az
arab-zsidó, a szefárd és az askenáz zsidóság köz
mondásai, melyek a zsidóság ajkán a mai napig
fennmaradtak. A bibliai K. nagy számban talál
hatók a Zsoltárokban, a Példabeszédekben s a
Prófétákban ; az apokrif Bölcsesség Könyvében
és Szirachnál; mindkét kategóriát az Új-Testa
mentum megnevezés nélkül sokszor átveszi. A tal
mudi K. főképpen az Ábót, Ábót di- Rabbi Nátán,
a Der.ech Erec Babba és a Derech Erec Zutában foglaltatnak. A későbbi K. gyűjtői: Haigáón,
Sámuel Hanágid, Mózes ibn Ezra, továbbá Sala
mon ibn Gabiről és Ábrahám bar Chiszdai. A zsidó
K. főtulajdonsága a tinóm és sohasem triviális
szatirikus él, továbbá, hogy testi tulajdonságot
sohasem tesz gúny tárgyává. Lehetetlen azon
ban fel nem ismerni a K. rendkívüli szellemes
ségét. A különböző korszakokból fennmaradt nagy
számú zsidó K. közül a Talmud és az askenáz
zsidók elterjedtebb közmondásait itt adjuk :
I. Talmudi K.
Az ember jellemét három dologról lehet meg
ismerni : a poharáról, az erszényéről és a harag
járól.
Mielőtt az ember vágyainak felét eléri, meghal.
Az öregek rombolása: építés; a fiatalok épí
tése : rombolás.
Háromféle ember önmaga okozza saját sze
rencsétlenségét : az, aki pénzt kölcsönöz tanú
nélkül; az, akit felesége vezet s, az, aki saját
elhatározása folytán szolga lesz. És kik ezek az
utóbbiak ? Azok, akik még életükben egész va
gyonukat gyermekeiknek adják.
Aki örvendeni tud osztályrészének, az gazdag.
Csupán a tudatlan ember valóban szegény.
A bölcs ember nagyobb, mint a próféta.
Aki mindenkitől tanul, az bölcs.
Irodalom, h. Herzfeld, Handelsgeschichte d e r J n d e n im
Altertum (Braunscliweig- 189-í) ; W e r n e r Hombárt, Die Juden
Az erkölcsi bűn súlyosabb, mint a rituális bűnund daa Wirtschaítsleben (2. kiad. 19-20) ; Goorg- Oaro, SocialA rossz hajlam eleinte olyan gyenge, mint a
und Wirtacliaftggegcliichtö der J u d e n im Mittelalter I.
(1908) ; Publications of the Jewish Historieal Society in pókháló, de később erős lesz, mint a kötél.
America I—XXXI. (rendkívüli é r t é k ű íorrásanyag-jal a
Tiszteld magadat, mielőtt arra vállalkoz
t á r g y r a vonatkozólag) ; v. U p p m a n n . Geschichte d e s Z u c k e r s nál, hogy másokat imádsz.
(1894) ; M. Kayserling, Chr. Colnmbns (1894) ; Garria della
Üreslelküség pokolba, mérsékletesség paradi
Riego, Christophor de Colon (1912). (A bővebb irodalmat
W. Bombart és Caro müvei adják részletesen).
csomba vezet.
Az éhség éveken át tart, de azok házát, akik.
K o z m a Lajos, építész, bútortervező és grafi
kus, szül. 1884. A modern magyar iparművészet' dolgoznak, elkerüli.
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Inkább légy bálványimádó templom szolgája,
mint hogy alamizsnából élj.
A tanulás fontosabb, mint az áldozás; jobb,
mint a papság vagy királyság.
A tanulás előmozdítja a bókét ezen a világon.
Az olyan bölcs, aki nem tanít, olyan, mint
mirtusz a sivatagban.
Nyelvvel ütni úgy, hogy az szívet érjen, súlyo
sabb, mint sok ütleg.
Aki megveri gyermekét, az bűnbe kergeti.
Inkább szeresd azokat, akik hibáidra mutatnak
rá, mint akik dicsérnek.
Aki eláll a veszekedéstől, az jó családból való.
A ezó egy dénárt, a hallgatás kettőt ér.
Mint a méhnek, akként a szónak is méz van a
fullánkjában.
A rágalmazó nyelve három embert gyilkol:
először, akit megrágalmazott, másodszor azt, aki
rágalmaz és harmadszor, aki ügyel rá.
Az igazság Isten pecsétje.
Egyél és igyál tehetséged szerint, de öltöztesd
feleségedet tehetségeden felül.
A zsidók építették a jeruzsálemi Templomot,
de aranyborjút is csináltak.
Az igazi zsidót három tulajdonság jellemzi:
szemórmetesség, mérsókletesség és jóindulat.
Ugy élj, hogy az emberek jót mondhassanak
rólad sírodnál.
Ezeken kívül meg kell említenünk néhány
közmondást, mely szószerint fordul elő a Talmudban s amelyek az európai népeknél csaknem
ugyanazon formában vannak meg. Ezek az össze
hasonlító irodalomtörténet szempontjából is fon
tosak : «A mirtus mirtus marad, még ha mind
járt dudván nőtt is» (Szanhedrin 44a); (ol. II
mirto e sempre mirto benche el ha l'ortichi) «A szamár fázik, ha éppen Tammuz-hó is van»
(Sabb. 53a ; ol. «Chi e destinato a gelare gela
del mese d'Agosto»); «Alkalom szüli a tolvajt»
(Occasio facit furem).
II. Következő askenáz-K. máig is el vannak
terjedve mindenütt, Kelet-Európában és Ameri
kában is, ahol nagyobb számban él zsidóság :
Isten sokáig vár, de kamatokkal fizet.
Isten egyik kezével üt, a másikkal gyógyít.
Egy út visz a paradicsomba, de ezer a pokolba.
Egy ember többet tud elviselni, mint tíz ökör
elcipelni.
Tíz ellenség nem árthat annyit egy embernek,
mint az sajátmagának.
Inkább egy ostoba embert, aki utazott, mint
egy bölcset, aki csupán otthon ült.
A buta ember bánatot hoz.
Ha a nép tudná, mit szándékoznak érte mások
tenni, akkor öngyilkos lenne.
Füled legyen mindenkié, kezed a barátaidé, de
ajkaid kizárólag feleségedé.
A szerelem édeslzű, de csak kenyérrel.
Kevés gyerek, kevés öröm ; sok gyerek, sok
teher.
Nincs rossz anya és nincs jó halál.
Férjhez ment leány olyan, mint egy darab
kenyér, melyet levágtak.
Ha a pénznek piszkos is az apja, mégis nemes
nek tekintik.
Aki takarékos, többet ér, mint aki arat.
Zsidó

Lexikon.

Községkerületi biróságok

Ha pénzt adsz ki kölcsön, annyi, mint ha ellen
séget vettél volna.
A szegény mindig liberális.
A jóllakott nem hisz az éhségben.
Ha a szegény ember csirkét eszik, vagy 6
beteg, vagy a csirke volt az.
Ha a zsidó éhes, énekel; ha a nemes éhes,
fütyül; ha a paraszt éhes, elveri a feleségót.
Ha a zsidónak igaza van, akkor annál jobban
verik meg.
Ha csupán két zsidó maradna ezen a világon,
akkor az egyik a zsinagógába hívná a másikat
8 a másik odamenne.
Hozomány ós örökség nem hoznak szeren
csét,
s. R.

Községkerületi bíróságok. A K.-at az
1868—69. évi izraelita egyetemes gyűlés által
alkotott kongresszusi statútum létesítette (1.
Kongresszusi szervezet). A K. hatáskörébe tar
tozik : 1. a kerülethez tartozó községek és hiva
talnokaik között, 2. a hitközség és annak egy
része között, s 3. a kerülethez tartozó különböző
hitközségek között felmerült vitás ügyek eldön
tése. Különösen nagy jelentősége azért van a
K.-nak, mert hozzájuk tartoznak a hitközségi
alkalmazottak vitás ügyei és így ez a bíróság a
hitközségi alkalmazottak munkaügyi bírósága
is. Nem tartoznak a K. hatáskörébe a hitközségi
elemi iskolák tanszemélyzetének vitás ügyei és
az anyakönyvvezető rabbi illetményeinek behaj
tása. Rabbikra nézve még azon kivétel is áll fenn,
hogy önhatalmú birtokháborítás esetén, a tény
leges állapot fentartása végett, a rendes bíró
ságokhoz fordulhatnak. Az újabb joggyakorlat
szerint a K. a hatáskörükbe tartozó ügyekben
kizárólagos hatáskörrel járnak el, tehát akkor is,
haazórdekelt felek előzetesen nem vetik magukat
alá ezen bíróság döntésének. A K. olymódon ala
kulnak meg, hogy a községkerületi képviselet
(1 Kongresszusi szervezet) évenkénti ülésében
24 bírósági tagot választ sorshúzás útján, akik
közül az első kisorsolt 12 tag az év első felében,
a másik 12 tag az év másik felében működnek
mint bírák. A kerületi képviselet a bírák mindkét
osztálya számára saját kebeléből egy-egy elnö
köt s elnökhelyettest választ. Kisebb közsógkerületben csak 12 tagot sorsolnak ki bírónak, akik
azonban az egész éven át működnek. Per eseté
ben mindegyik félnek jogában áll a bírák közül
hármat kijelölni, kik a fennforgó esetben nem
bíráskodhatnak. A bíróságok tárgyalásai nyilvá
nosak. Érvényes határozat hozatalához legalább
5 tagnak jelenléte szükséges. A községkerületi
bíróság ítéletei végérvényesek és ellenük jog
orvoslatnak nincs helye, a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter azonban főfelügyeletet gyakorol,
hogy a községkerületi bíróság előtti eljárás alaki
szabályai betartattak-e. Amennyiben a község
kerületi bíróság előtti eljárást illetően különös
szabályok nincsenek megállapítva, ügy a gyakor
latban a Polgári Perrendtartás szabályait alkal
mazzák, per analógiám. (V. ö. Munkácsi, « Feje
zetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb jog
gyakorlatából » (Budapest 1926). «Az Izraelita
Hitközségek alkalmazottainak szolgálati jog
viszonyai (Budapest 1927.)
M. E.
33
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K r a m e r Miksa, a Pesti Chevra Kadisa al Működött egy évig Luzernben, 4 évig a Veszprém
elnöke, szül. Kisgyarmaton (Hont m.) 1852 okt. 19. megyei Nemesszalókon, 7 évig Gálszécsen 1819
Iskolái elvégzése után kereskedő lett, majd bank- óta Nagybánya főrabbija. Az egyetlen rabbi Er
pályára lépett és a Fővárosi Kereskedelmi Hitel délyben, aki városi tanácsos volt. Kiváló szónok"
intézetnek volt 40 éven át a vezérigazgatója. So több homiletikus müve jelent meg. Sajtó alatt van"
káig volt a Belváros előljáróhelyettese, majd egy rabbinikus műve a régiek operációs evófnr
&í
ugyancsak a IV. ker. képviseletében 31 évig mint módjáról.
-gf"
törvényhatósági bizottsági tag működött. A fő
6. K. Sámuel, a jelenkor egyik legkiválóbb
város politikai életében egykor nagy szerepet zsidó teológusa, a bécsi Rabbiszemináriurn tanára
játszó Saskörnek alelnöke volt. A felekezeti élet szül. a zalamegyei Ukkon 1866 febr. 18. Fiatal
ben tevékeny részt vesz, mint a Pesti Chevra Ka korában jesivákon (Jánoshalmán és Pápán) sze
disa alelnöke ós az Aggok Házának elnöke, v. A. rezte meg alapját később oly nagy eredményeket
K r a u s í , 1. Bernát, szerkesztő, szül. Kajászó- elért talmudtudásának, majd a budapesti Rabbi
szentpéteren 1851., megh. Bécsben 1916 nov. 6. képző Intézetben és az egyetemen tanult. Hosszabb
Nagyszalontáról, ahol apja rabbi volt, Bécsbe, időt töltött a berlini egyetemen és az ottani Hochmajd Berlinbe került. Főiskolai tanulmányainak schule f. Wiss. d. Judentums-on. Filozófiai dok
elvégzése után a hírlapírói pályára lépett és több torátusát 1893. a giesseni egyetemen nyerte el
berlini lap munkatársa lett. Később szerkesztette mint Harnack tanítványa. 1894-ben avatták
és kiadta az Ostasiatiscber Lloydot, értékes rabbivá és ugyanakkor az Orsz. Izr. Tanítóképző
nemzetközi összeköttetéseket szerzett és sokáig Intézetben a zsidó tudományok tanára lett, 1905
a kínai császári udvarnak legbefolyásosabb em óta pedig a bécsi Jüdisch-Theologische Lehrberei közé számított. Hosszú éveken keresztül anstalton az exegetika, héber és arameus nyelv 8
volt a berlini magyar egyesület elnöke és ál a zsidó történelem nagyhírű tanára, időnként
dozatkészen támogatta a Berlinbe került ma azonban számos tudományos előadást tart Berlin,
gyar diákokat. Lapjában annyi hozzáértéssel Paris és London zsidó tudományos testületeinek
szolgálta a magyar érdekeket, hogy politikai meghívására. A newyorki rabbiszeminárium
körök is méltányolták. Szögyén-Maricb nagykö tanárának hívta meg, azonban K. ezt nem fogadta
vet bizalmával ajándékozta meg és szívesen vette el. K. munkatársa csaknem valamennyi számot
igénybe mindig megbízható szolgálatait.
tevő zsidó ós számos nemzsidó tudományos, főkép
2. K.lgnác, rabbi,szül. Szirákon 1888mára 31. archeológiai folyóiratnak. Nagyobb tanulmányai
1902—12. volt a budapesti rabbiképző növendéke, jelentek meg több, mint három évtizede: a M. Zs.
közben egy évig a wieni Israelitische-Theolo- Szemle, a Mpnatsschrift f. Wiss. d. Judentums, a
gischeLehranstalt hallgatója volt. 1911-ben avat Revue des Études Juives, a Jewish Quarterly
ták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1913. pedig Review, Byzantinische Zeitschrif t stb. folyóiratok
rabbivá. Ugyanekkor a kecskeméti hitközség se- ban, főkép pedig a bécsi Rabbiszeminárium érte
gódrabbijává választotta meg, 1916 óta körmendi sítőinek könyvmellékleíében. Világhírt szereztek
főrabbi. Munkája: Juszuf Al Baszir Kitáb al nevének a Jewish Encyclopediában írott kitűnő
Muhtávi (Budapest 1919.)
F. D. tanulmányai, melyek főkép Jézus korára s az első
3. K. Juda, rabbi, szül. Császtán (Baranya vm.) századok történetére vonatkoznak. Főműve: Das
1858 dec. 28. Előbb a bácsmeeyei Jánoshalma Lében Jesu nach jüdischen Quellén (Berlin 1902).
község rabbija lett, innenalakompaki hitközség Mint exegóta is elsőrendű s a híres kievi héber
hez került, ahol jelenleg is működik. Következő kommentárokkal kiadott Bibliában a Jezsájásmüvei jelentek me^: Szimchasz Hanefes ; Do- kommentárt K. írta (1904). Az alexandriai kor
vor Beito; Minhogé Jiszroél;
Ben Melech s a kereszténység első századai, valamint a Római
Vekanozir; Divré Emesz; More Laderech ; Birodalom zsidósága történetének nem egy ho
Divré Solom ; Kriegshafte. Németre fordította mályos fejezetére ós problémájára ő derített elő
a Pele Jóec és Ceenó Ureenó valláserkölcsi mű ször világosságot. Külön érdemei vannak a görög
veket. Müveiben nagyrészt vallásgyakorlati tör irodalom zsidó vonatkozásainak megállapításá
vényekkel foglalkozik.
T. L nál. Szt. Jeromos ker. egyházatyáról írt mono
4. K. Mihály, zeneszerző, szül. Budapesten gráfiájával még egyet, hallgató korában egy
1894. A Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzési milanói nemzetközi pályadíjat nyert el. Egyéb
oklevelet szerzett. A budapesti Operaházban be nagyobb művei: Zur griechischen und latéiQuellén
mutatták Marika c. operáját, amelynek szövegét vischen Lexicographie aus jüdischen
(1893);
Griechische
und
latemische
Lehntoörier
Földes Imre irta. Utána Bécsbe költözött és áttért
az operettkomponálásra. Ezen a téren sok sikert im Talmud, Midrasch und Targum (2 köt. Berlin
aratott. Legtöbb operettje melodikus ós hatásos 1898-1899, Löw Immánuel jegyzeteivel. Az egész
kompoziciójú, némelyik százas szériát ért meg tudományos világban mindenütt elterjedt munka,
a színházakban. Eine Frau der Formai c. ope amely a modern talmudkutatáshoz nélkülözhetet
rettjében Massary, az ismert német prima len.) ; Dávid Kaufmann. Eine Biographie (1901);
donna az utóbbi évek legnagyobb sikerét aratta. Antonius und der Rabbi (1910); Die galilaische
Operettjei: Táncosnő (Lengyel Menyhért szö Synagogenruinen (1912); Die Mischna (1914);
Geschichte
vegére); Bajazzo's Abenteuer;
Pusztaliebchen Studien zur byzantinisch-jiidischen
(1914);
Kadmonióth
ha-Talmud
(héb.
I.—Hstb.
K. K.
1914-23); Synagogale Altertümer (1922). Ujab
5. K- Mór, főrabbi, szül. Bácspetrovoszellón ban írt legnagyobbszabású és korszakot alkotó
1886. Teológiai tanulmányait Pozsonyban, egye munkája, amellyel a zsidó archaeológiát a class.
temi tanulmányait Zürichben és Bernben végezte.
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archaeológia magas nivójára emelte, a Talmu- polgárságot. Tudásával olyan elismerést szerzett,
dische Archaeologie c. 3 kötetes monumentális hogy egyetemi tanárnak hívták meg. A gégészet
müve (1910—12). Ezenkívül kiadta a kéziratok ben korszakalkotó munkát végzett, de igen sokat
alapján Joseph, «Gibeath Saub> és «Micbe-?eth ha- foglalkozott ideggyógyászattal is. Híres műve:
Tarsisa c. héber munkákat s megírta a «Joachim De la Neropathie cerebrocardiaque (Paris 1873).
Bdler v. Popper» c. monográfiát. K. magyarul is Az általa megállapított betegséget K.-féle kór
számos értekezést írt az IMIT kiadványaiba, a M. néven ismeri az orvostudomány. Halála előtt
Zs. Sz.-be és a Múlt ós Jövőbe. Egyik főmunkatársa nyolc nappal még megkapta a francia Akadémia
volt az IMIT Bibliájának, melyet ő nézett át. Ezen 20,000 frankos díját, -amellyel a tudomány terén
kívül magyarul Rendszeres zsidó vallás- és er végzett kiváló felfedezéseket jutalmazzák meg.
kölcstan c. felsőbb iskolai tankönyvet írt.
8. R.
K r i s m e - l e i n e n , (Kriász Semá leinen), el
7. K. Simon (érdi), bankár, szül. Budapesten mondani a Séma kezdetű hitvallomást. Ez a hit
1873. Szegény szülők gyermeke volt és a saját ere vallomás legfontosabb része a mindennapi ájtatosjéből küzdötte fel magát a magyar közgazdasági ságoknak, de el kell mondani lefekvés előtt is.
élet egyik jelentékeny tényezőjévé. Iskolái elvég Csak a lefekvés előtti hitvallomás recitálását
zése után hamar önállósította magát s 1900. Bet- mondja leinen-nek a jiddis nyelvhasználat. F. M.
telheim Mórral (1. o.) együtt bankházat alapított. K r i s t á l y Jenő, festő, szül. Nagyváradon
1924-ig állott fenn a társascóg, amikor K.-t az 1877, megh. 1910-12 között. Budapesten a Képző
Angol Magyar Bank elnöki szókébe hívták meg. művészeti Főiskolán, továbbá Hollósynál tanult.
Pár év múlva leköszönt erről az állásáról és Kora fiatalságától fogva epilepsziában szenvedett,
saját bankházat nyitott, melyet ma is vezet. mely végre el is pusztította. Eredetileg címfestő
Egész fiatalon beválasztották a tőzsdetanácsba, volt. Képeinek tárgyát a bányász, munkás és
sokáig fővárosi bizottsági tag volt s ilyen minő szegény emberek életéből merítette. Munkácsy
ségében a főváros pénzügyi politikájának irányí művészete volt rá nagy hatással, de festői látása
tásában vezető szerepet játszott. Sok nagyvállalat tele volt deformációkkal, melyek betegségére
és pénzintézet igazgatósági tagja, 1929. a Magyar voltak visszavezethetők. Képei nem igen voltak
Bankárok Egyesületének elnökévé választották. kiállítva és ismeretlen tulajdonban vannak. F. B.
19L5-ben közgazdasági érdemei elismeréséül érdi
K r i s t ó f Károly, költő ós zeneesztótikus, szül.
előnévvel magyar nemességet kapott. A legkon- 1904. A Pesti Napló zenekritikusa. Költeményeit:
cepciózusabb pénzemberek egyike, akinek széles Mestercsapás (1927) c. kötetben adta ki. E lexi
körű tudását és intuitív, nagy képességeit gyak kon munkatársa.
ran a kormány is igénybe vette pénzügyi politi
K r i s z t u s h i v ő Z s i d ó k S z ö v e t s é g e . A szö
kájának irányításánál. K. a felekezeti életben is vetség célja, hogy összekötő hidat verjen a mai
előkelő szerepet játszik, mint a Pesti Izr. Hitköz zsidóság és kereszténység között. Tagjai a Názáreti
ség képviselőtestületének tagja, emberbaráti in Jézust a zsidó nép legnagyobb fiának ismerik el
tézményeinek bőkezű támogatója és a Mikéfe anélkül, hogy ezt zsidó mivoltukkal összeférhe
elnöke.
v. A. tetlennek tartanák. Számukra Jézus — meghamiK r e u t z e r Lipót*, közgazdasági író, szül. sítatlan, bibliai alakjában — az a Messiás, akinek
Tornán 1867 nov. 13. A budapesti egyetemen jogi eljövetelét a zsidóság prófétái hirdették és jöven
doktorátust és tanári diplomát szerzett, majd dölték. A szövetség tagjai minden szombat este
kinevezték a kolozsvári kereskedelmi akadémia összejövetelt tartanak a methodista egyház helyi
tanárává. Később a Magántisztviselők Orsz. Szöv. ségében és imádkozással, az Ó- ós az Újtestamen
elnöke_lett. Számos lap és folyóirat munkatársa tum olvasásával és vallásos természetű előadá
volt. Önálló alakban megjelent főbb munkái: sok tartásával töltik idejüket. Az eszme legszen
Svájc. Gazdasági és társadalmi képek (1902) ; vedélyesebb propagálója Fischer Árpád (l.o.) buda
Tanulmányút (1902); Egy kongresszus
tanul pesti orvos. A szövetség — melynek elnöke Földes
ságai (1904-); A legnagyobb kérdés. Jegyzetek Dezső budapesti ügyvéd — összeköttetést tart
az alkotmány válságról (1905); Magyar Jegy fenn hasonló vidéki és külföldi alakulatokkal. A
bank (1908); A munkaviszony a kereskedelem szövetség tagjainak létszáma nem nagy, alap
ben (a M. T. Akad. által a Széchenyi-díjjal jutal szabályait a belügyminiszter ezideig még nem
v. A.
mazott pályamű, 1912).
s. R. hagyta jóvá.
K r i ó , k r i ó s z (h-). Betépés. A gyász jele. Apa,
K r ó n , 1. Béla, grafikus, szül. Brzezanyban
anya, testvér, gyermek és hitvestárs temetésekor (Lengyelország) 1884. K. Jenő testvéröccse. Mint
a^ gyászolók ruháját meghasítják. Ezt nevezik litográfus kezdte működésót Budapesten, azután
K.-nak. A jiddis nyelvhasználatban: krie.
rajzolni tanult. Három évig Hamburgban és Ber
K r i s l i a b e r , 1. Béla, rabbi, szül. Kulán (Bács linben, 1924 óta pedig Milánóban él. Az 1909-iki
vm.) 1867 júl. 10. 1886—92-ig volt a budapesti grafikai kiállításon szerepelt először a Műcsarnok
Rabbiképző növendéke.l890-ben avatták bölcsész ban litográfiával. 1912-től kezdve főleg buda
doktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. 1895— pesti és külföldi látképeket ábrázoló rézkarcokat
F.B.
1900-ig kulai, 1900 óta pesterzsébeti főrabbi. állított ki.
2.
K.
Jenő,
grafikus,
szül.
Szobráncon
1882.
-Munkája: Kimchi József élete és müvei.
F.D.
2- K. Mór, a párisi egyetem orvostanára, szül. A mintarajziskolában, később Nagybányán tanult.
feketehegyen 1833, megh. Parisban 1883 ápr. 10. 1913-ban 10 rézkarcból álló sorozatot adott ki a
Tanulmányait Bécsben végezte, ott folytatott egy diósgyőri vasgyárból vett motívumokkal. Kiállí
ideig gyakorlatot, majd Orosházára ment, onnan tott Parisban, Londonban és az 1914-iki lipcsei
Parisba, ahol 1872. megszerezte a francia állam-1 könyv- ós grafikai kiállításon. A háború után
33*
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Kassán telepedett le, ahol magánrajziskolát veze
tett. 1924-ben Zürichben, majd a Nemzeti Sza
lonban rézkarcokat, litográfiákat 08 tusrajzokat
állított ki. Újabb munkáival az expresszionizmus
felé közeledett. Több lapja van a Szópműv. Múz.
gyűjteményében.
P.B.
K r ó n - K a r a l f i h á l y , szobrász, szül. Brzezanyban 1883. Krón Jenő és JBéla grafikusok fivére.
Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult.
A Műcsarnok 1910-iki tavaszi kiállításán szere
pelt először, aztán a Művészházban (Gyermekdombormű). Kiállított még szobrokat, arckép
szobrokat ós háborús rajzokat. 1920 óta Nagy
váradon él. Megmintázta Ferdinánd román király
nagyváradi lovasszobrát, Mária királyné és Károly
trónörökös állószobrát.
F. B.
K r o n b e r g e r Lipót, közgazdász, szül. 1847.
megh. Budapesten 1924 jan. 20. Elnöke volt a
Magyar Általános Takarékpénztár Rt.-nak és a
Magyar Őstermelő Rt.-nak. Nagy szaktudása
bősóares tapasztalata és különösen példás jelleme
a közgazdasági élet vezetőinek sorába emelte.
Pályáját a híres Cohen-cégnól kezdte. MadarassyBeck Miksa báróval (1. o.) és Lánczi Leóval (1. o.)
egyetemben, onnan került a Frankó-bankon át
későbbi fontos állásaiba. Emlékének megörökí
tésére a M. Alt. Takarékpénztár Rt. igazgatósága
a bank tanácstermében márványszobrot emel
tetett s nevére ötvenmillió koronás segélyala
pot létesített.
s. B.
K r ó n i k á k K ö n y v e . A Biblia utolsó könyve
és az egyéb szentiratok csoportjába tartozik.
Héber neve: Divré hajómim; görögül: Paralipomenón; latinul: Liber chronicorum. Két
könyvből áll, az elsőnek 29, a másodiknak 36
fejezete van. Történeti kompendiumnak tartják.
Újból megirja a bibliai történetet Ádám szüle
tésétől egészen a babiloni fogságig. Utolsó verse
azonos Ézra könyvének első versével. Ebből azt
következteti a bibliakritika, hogy Ezra, Nechemia
és a K. egy szerző műve óa hogy régebben a két
előbbi a K.-nek folytatása volt, de aktuálisabb
érdekességük miatt lekapcsolták róla és önálló
könyvek gyanánt elébe helyezték. A K. szerzője
rajongója Dávidnak, kihangsúlyozza istentiszte
leti intézkedéseit, felmagasztalja emberi nagy
ságát, de hibáit, ellentótben a Királyok
Könyvé
vel, elhallgatja. A liturgiában nem kapott helyet.
Az Imit Bibliájában Herzog Manó, az ifjúsági
kiadásban Eisler Mátyás, a Frenkel-fóle kiadáshan Edelstein Bertalan fordította.
F. D.
K u M n s z k y Efráim, Árvamegye főrabbija
ós Alsó-Kubin rabbija a XIX. sz. első felében.
Negyven évig töltötte be a főrabbiállást. Tőle
származik a nemesített K. család Prágában.
K « f , a hóboralfabótum tizenkilencodik betűje.
Hangzó értéke: k, tohát ínyhang. Számértéke:
száz. Neve majmot vagy rudat jelent, alakja az
utóbbinak felel meg.
K u l a , nagyk. Báosbodrogvm., Sz. H. Sz. 9125
lak. A (kongresszusi) hitközség alapításának idő
pontja, valamint az alapítók neve ismeretlen.
Annyi a temetőben lévő sírkövek adataiból és a
hitközség irattárában lévő okmányokból minden
esetre megállapítható, hogy már a XVII. sz. vé
gén is laktak Kulán zsidók, de hitközséggé csak
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1848 táján tömörültek. A szabadságharc ideién a
hitközség több tagja bevonult katonának. Ugyan
akkor építették 8zóp,monumentális külsejű templo.
mukat, mely mais fennáll. A hitközség elsőrabbija
Hochmuth Ábrahám volt, aki később veszprémi
rabbi lett és résztvett a rabbiszeminárium meg
alapításában. 1848-ban létesült a Chevra Kadisa
melynek jelenleg Magriso Albert áz elnöke, 189o!
alakult meg a nőegylet, mely most Pollák Jakabné vezetése alatt áll. A költségvetés 81,250
dinár, szociális célokra 12J000 dinárt költ a'hitközség. Anyakönyvi területéhez Ó- és Újverbász
Veprovac, Cservenka, Novisové, Starisovó stb!
községek tartoznak. 90 a lélekszám, 30 család
él a hitközségben és 40 en fizetnek adót. A világ
háborúban 33-an vettek részt, közülök 4-en hal
tak hősi halált. A hitközség mai vezetősége:
Hollánder Dávid elnök, Deutsch M. H. alelnök,
Deutseh Ignác gondnok, Récsei Miksa és Geisel
Aladár ellenőrök, Szegő Félix titkár és Fürst
Adolf pénztárnok.
K u l i n y i Zsidmond, szerkesztő, szül. Szente
sen 1854 márc. 29-, megh. Szegeden 1905 jún. 6.
A budapesti és bécsi egyetemeken jogot tanult,
majd a hírlapírói pályára lépett és a Szegedi
Híradónak, majd a Gelléri Mór (1. o.) ál
tal alapitott Alföld c. ipari lap főmunkatársa
és társszerkesztője lett. Résztvett a Szegedi
Napló megindításában s a lapnak később felelős,
majd főszerkesztője lett. 1891 óta titkára volt a
szegedi kereskedelmi és iparkamarának és több
vidéki és fővárosi lap és folyóirat munkatársa
volt, így a Magyar Zsidó Szemlének is. Alapítója
és elnöke volt a Vidéki Hírlapírók Orsz.^Egyesü
letének, tagja a Dugonics Társaságnak. Önállóan
megjelent munkái: Árvíz után (1880); A szegedi
zsidók 1785—1885 (1885, Lőw Imánuellel közö
sen) ; Szeged újabb története (1900).
s. s.
K u n , 1. Andor*, ügyvéd és hírlapíró, szül.
Törökszentmiklóson 1882. A budapesti egyete
men megszerezte a jogi doktorátust és ügyvédi
diplomát, aztán Szolnokon nyitott ügyvédi iro
dát, de már ekkor jelentékeny hírlapírói munkás
ságot fejtett ki. Üj honatyák arcképe c. soroza
tának megjelenése után a fővárosba jött, ahol
csakhamar élénk publicisztikai tevékenységet
fejtett ki. Az Otthon írók és Hírlapírók Egyesü
letének alelnöke. Az ő tervei nyomán jött létre
az újságkiadók és újságírók választott bírósága.
Munkatársa a Pesti Hírlapnak, továbbá szerkesz
tője a Magyar Hirlap ifjúsági és irodalmi rova
tának s azonkívül állandó tudósítója több kül
földi, főleg amerikai magyar lapoknak. Önállóan
megjelent munkái: Amerikai bolyongások; Ja
nika Amerikában (ifjúsági regény); A sajtó
törvény magyarázata : Sajtókamara ; A sajtó
a R
javaslat ellen.
2. K. Béla*, a proletárdiktatúra külügyi nép
biztosa, szül. Szilágy-Csehen 1885. Kereske
delmi iskolát végzett s először Budapesten, majd
Kolozsvárott ujságíróskodott, később a kolozs
vári Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, majd
igazgatója lett. Innen azonban szabálytalanság
miatt elbocsátották. 1914-ben bevonult katoná
nak, csakhamar orosz fogságba került s onnan
1918 nov.-ben hamis útlevéllel mint bolse-
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víki agitátor került haza. Az általa irányított h. szerkesztője, vezércikkírója, majd egyszers
Vörös Újsággal a legnagyobb izgatást kezdte, mind a Szocializmus c. havi folyóirat szerkesz
melynek következtében a Népszavát is meg tője lett. 1914-ben a függetlenségi képviselőkkel
támadták s itt több rendőrt is megölt a felizga együtt amerikai agitációs körúton volt. A háború
tott tömeg. E miatt letartóztatták s a társaik elvesztése után a forradalomban vezető szerepet
halálán felbőszült rendőrök félholtra verték. töltött be. Tagja és egyik vezetője lett a Nemzeti
A gyűjtőfogházból a proletárdiktatúra kikiáltása Tanácsnak, a Károlyi-kormányban népjóléti, a
napján szabadult s átvette a külügyi nópbiztos- Berinkey-kormányban közoktatásügyi miniszter
ságot, valójában azonban az egész proletárdikta volt. A kommün első hetében még tovább vezette
túra vezére és az egész szomorú korszak spiritusz az akkori közoktatásügyi népbiztosságot, de ar
rektora volt. A diktatúra bukása után Bécsbe me ról rövidesen lemondott és Bécsbe menekült, ahol
nekült s onnan Oroszországba került, ahol poli azóta mint az Arbeiter-Zeitung főmunkatársa, je
tikai szerephez jutott. 1928-ban álnéven visszatért lentékeny publicisztikai működést fejt ki. Publi
Bécsbe, állítólag azért, hogy a magyarországi cisztikai közleményein kívül több tartalmas érte
kommunista szervezkedést onnan irányítsa, de kezést írt a Huszadik Század-ba, azonkívül fran
felismerték s letartóztatták. Büntetésónek-kitöl- ciából lefordította Anatole Francé több müvét,
tóse után visszatoloncolták Oroszországba.
továbbá angolból Norman Angel népszerűvé vált
munkáját
Rossz dolog a háború c , azonkívül Las3. K. Imre, hangversenyigazgató és müsalle
több
beszédét Alkotmány,
szocializmus,
kritikus, BZÜI. Baján 1892 jún. 27. A Koncert
hangverseny vállalat igazgatója. Több lapnak volt demokrácia c. (Világkönyvtár 1914), Marx Kom
a képzőművészeti munkatársa. Önálló kötete: munista Manifesztumát és Scháffle tanárnak a
Művészeti szótár.
K. K. Szocializmus c. művét s valamennyihez tartal
4. K. Lajos, rabbi, szül. Tiszaigaron 1886 mas bevezetést írt. Fordításai szabatos stílusuk
dec. 9. 1903—13-ig volt a budapesti Rabbiképző kal kimagaslanak a hasonló fordítások közül. Ön
növendéke, közben egy félévig a berlini Lehr- állóan megjelent művei: Toldy Ferenc (1903);
anstalt für die Wissensehaft des Judentums hall Jókai (1905); A francia kultúrharc (1906); Nép
gatója. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá Buda oktatásunk bűnei (1908); Ki tanítja a magyar
pesten, 1914. pedig rabbivá. Előbb a Pesti Izrae népet? (1909); Az általános választójog (1911);
s. R.
lita Hitközség vallástanára volt, 1921 óta pedig A m^ísik út (1912).
jászberényi főrabbi. Munkája: A karaitok er
K u n f f y Lajos*, (somogytúri), festő, szül.
kölcsi és szentség törvényei Sámuel-El
Mag- Orcin. Előbb jogot tanult és államtudományi dok
rebbi: Mursid c. kéziratban levő munkájából, torátust szerzett. Jogi tanulmányainak elvégzése
(Budapest, 1912.) Cikkei a Reményben ós az után a f estószetre adta magát ós Münchenben, Pa
Országos Egyetértésben jelentek meg.
F. D. risban végezte tanulmányait. 1894-ben állította
5. K. László, karmester, szül. Sarkadon 1869 ki Öt órai tea c. képét a párisi Salonban, majd
aug. 12. Tanulmányait a Zeneakadémián végezte. a budapesti Műcsarnokban is. Az 1896-iki milíó1897-ben u. o. a cimbalomszak tanára lett. A Víg niumi kiállításon Vízhordó fiú c. képével szerepelt.
szí aházban, később a Nemzeti Színházban diri Vitatkozó papok c. képe a Sociótó Nationaledes
gált. A világháború kitöréséig vezette a Szim Beaux Árts kiállításán keltett feltűnést Parisban,
fonikus Zenekart. 1921-ben Amerikába utazott. hol 1913. gyűjteményes kiállítástrendezett. 1906.
Jelenleg New-Yorkban tanár ós dirigens. Dalo a francia becsületrenddel tüntették ki. Gyűjte
kat, kísérőzenéket és cimbalomdarabokat kom ményes kiállításának anyagát a Nemzeti Szalon
ponált.
K. K. ban mutatta be (1924), kisebb gyűjteményét pedig
6. K. Sámuel, filozófus, szül. Pápán 1849., a Műcsarnok 1927. kiállítása keretében. Régeb
megh. Budapesten 1910. 1889 óta az Athenaeum- ben francia tájakat, később somogyi tájakat fes
kiadóvállalat korrektora volt. Mint autodidakta tett élénk színekben, erős napsütésben e vidék
nagy filozófiai ismeretekre tett szert. Különösen jellegzetes alakjaival. Nimfa c. pasztellje és
Comte pozitivizmusával foglalkozott és sok ap Futók c. olajfestménye a Szópmüv. Múzeum
F. B,
róbb cikkben ismertette annak rendszerét. Na ban van.
K u n i t z Juda Léb, liptószentmiklósi rabbi.
gyobb önálló munkái: A pozitivizmus mint val
lásrendszer (Comte Ágost munkái nyomán, 1892); Morvaországi születésű volt és 1773-tól haláláig,
Az esztétika elvei a pozitivizmus
szempontjából 1813-ig működött községében. Neve a Nóda
(1896); Nemzeti kultúra és nyugati
civilizáió Bihudó döntvénytárban^ többször fordul elő.
(Pozitivista Könyvtár I. 1899); Egy anya intel
K u u i t z e r Moses ben Menachem, rabbi, szül.
mei, Madame de Lambert után franciából (Poziti Óbudán 1774. Leszármazottja a híres R. Lőw ben
vista könyvtár II., 1900). A Filozófiai írók Tárá Becalélnek és a felvilágosodás egyik úttörője volt
ban az ő fordításában jelent meg Diderot több a magyar zsidóságban. Óbudán, majd Prágában
kisebb bölcseleti munkája.
8z. G tanult Landau Ezékiélnél. Tanulmányait BresK u n f i Zsigmond*, publicista ós politikus, lauban fejezte be. Hazatérve a kereskedő lett,
szül. Nagykanizsán 1879 ápr. 28. A kolozsvári de tönkrement ós 1828. rabbiállást vállalt. Pest
egyetemen tanult ós u. o. nyert filozófiai dokto ekkor rabbihelyettesónek, a budai hitközség pe
rátust, majd középiskolai tanári diplomát. Ez dig rabbijának választotta meg. Csupán kilenc
után Temesvárott működött a főreáliskolában, de évig működött. Első munkája Hamoszosz cí
a szociáldemokrata politikai mozgalmakban való men jelent meg 1795., ebben Maimonidesz filo
részvétele miatt állásáról le kellett mondania s zófiai szótárát kommentálja. Ben Jochai c. munekkor 1907. a Népszava szerkesztőségének tagja, kaját 1815. fejezte be. Ez a híres tannaitának
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tanításait és azoknak magyarázatát adja és Wienben jelent meg. További művei: Bész Rabbi (Bécs
1805). Ez R. Juda ha-Nászi életrajza, továbbá:
Hamcoréf (I—II. Prága - B é c s , 1820—1857).
Responsutnai Nogah ha-Oedek c. 1818. Dessauban jelentek meg. Bész Rabi c. müve a legelső
héber színmű, amelyet magyar zsidó irt. Drámája
különösen klasszikus héber nyelvezetével tűnt ki.
Feltűnést keltett 1818. megjelent szabadelvű dön :
tése, amely megengedi, hogy a templomokban
a héber nyelv németes kiejtése helyett a szefardot használják. Megh. 1837 febr. 2. és utána
a budai rabbiteendőket Schwab pesti főrabbi vé
gezte sokáig. K. híve volt a reformnak s az or
gona használatát a templomban először ő indít
ványozta Magyarországon. Kéziratainak egy ré
széin budapesti rabbiszemináriumban őrzik. (Élet
rajzát Reich közli a Béth Él I. k.-ben.)
s. R.
K u n o s Ignác, orientalista, egyetemi tanár,
szül. Sámsonban (Debrecen mellett) 1860 szept.
21. A debreceDi ref. kollégiumban tanult s már
gyermekkorában megtanult angolul, franciául és
németül. A budapesti egyetemen finn-ugor és
török-tatár nyelveket tanulmányozott Vámbóry
és Budenz vezetése mellett, majd, miután dok
torátust és tanárvizsgát tett, 1885. megtette első
törökországi tanulmányútját. Ebben később a
M. Tud. Akadémia is támogatta, mikor látta útjá
nak ritka eredményességót. K. a távolabbi Keletet
is áttanulmányozta. Nem csak Törökországban
és Ruméliában, hanem Kis-Ázsiában, Szíriában és
Egyiptomban is járt hosszabb tanulmányúton. KisÁzsia belsejébe három nagyobb utazást tett, a
legnagyobbat 1890. a szentpétervári cári aka
démia megbízásából. A következő évben a buda
pesti egyetemen a turkológia magántanára, a
Keleti Akadémián a török nyelv rendes tanára,
majd az intézet igazgatója lett annak egész fenn
állása idején. Alelnöke a Nemzetközi Közép- és
Keletázsiai Társaságnak és szerkesztője a több
nyelvű Keleti Szemle folyóiratnak. Tagja a M.
Tud. Akadémiának, a Deutsche Morgenlándische
Gesellsehaftnak, a Corvina-bizottságnak és a
párisi Socióté Asiatiquenek. 1913-ban az akkor
megalakult konstantinápolyi Tudományos Aka
démia tiszteletbeli tagjának választotta meg.
1918-ban egyetemi nyilv. rk. tanárnak nevez
ték ki, 1920. pedig nyugalomba vonult. 1925—1926-ban a török kormány meghívására Ango
rában és a sztambuli egyetemen töröknyelvű
előadássorozatokat tartott. A világháborúban a
fogolytáborok tatár lakóinak nyelvi ós etnikai
adatait felvételezte s több kötetnyi anyagot
hordott össze. K. irodalmi munkássága rendkí
vül nagy. Számos magyar ós külföldi folyóirat
nak munkatársa évtizedek óta. Nagyobb, könyv
alakban megjelent munkái: Nyelvőr kalauz {1883);
A «ki» igekötő használata (1884); A belviszonyragok használata a magyarban (1884); Három
karagöziáték (1886); Oszmán-török
népköltési
gyűjtemény (1887—89); Orta-Ojunu, török nép
színjáték (1889); Török népmesék (1889); Ana
tóliai képek (1S91); Kisázsiai török nyelvjárá
sok (1892); Kisázsiai török népregények (1892);
Köroglu, Ázsia rablőhősének regénye (1893);
Turkish fairy tales and folk tales (London
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1896 és 1901); Eisázsia török' dialektusairól
(1896); Mundarten der Osmanen (St: PetersbniJ
1899); Naszreddinhodzsa
tréfái (1899); Chrestomatia turcica (1899); Scheich Suleiman Effendis
Tschagatai-Osmanisches
Wörterbuch (1902)Janua linguae othomanicaeOszmán-török
nyelvkönyv (1905); Türkisches
Volksmárchen
aus Stambul (Leiden, 1905); Ada-kaléhi nép
dalok (1906); Materalien z. Kenntnis d. rume>
lischen Türkisch (Leipz.—Newyork 1907, 2 k.)«
Das türkische Volksschauspiel (Leipz. 1908)'
Forty-four Turkish Fairy Tales. Iliustr. by
Willy Pogány (London 1914); Adakáleh mesekertje (1923); Boszporuszi tündérvilág (1923) ;
Hellász tündérbirodalma (1924); Nipponföldi
mondavilág (1924),- A török hodzsa tréfái, De la
Poesie populaire
Tűre, (Stambul 1925, törö
kül is); Spe'cimens de Folklóré Turc (u. o. 1925);
E két utóbbi művével és K. kutatásaival Bonellí
prof., a legkiválóbb olasz turkológus külön foglal
kozott az d l Folklóré Italiano» c. folyóiratban.
K. a felekezeti életben is élénk részt vesz. Szá
mos előadást tartott az Omikében, a törökországi
karaitákról írott munkája és számos más zsidó
vonatkozású tanulmánya pedig a Múlt és Jövő
ben jelent meg 1927.
s. B.
K u n s t a t t Izsák, nagyváradi rabbi, szül.
Pozsonyban 1850 körül. Előbb Nagyabonyban
működött, majd 1882. a különvált nagyváradi
atatusquo-hitköz8ég választotta meg rabbijául,
de két év múlva elfogadta a radautzi hitközség
meghívását. Kiváló hitszónok és a Luach Erec
(Krakkau 1885) c. igen elterjedt munka szer
zője,
s. E.
K u n s z e n t m i k l ó s , nagyk. Pest-Pilis-SoltKiskun vm., 8272 lak. A hitközség 1851. már
működött s a következőkből állott a vezetősége:
Reisz Dávid elnök, Bauer Mayland alelnök, Hacker
Márton és Bauer Ábrahám gondnokok, Fleischer
Ignác, Bauer Lázár, Bauer Éliás, Gláz Hermán,
Bauer Hermán, Büchler Antal, Bauer József,
Bauer Michael és Deutsch Jakab elöljárók. Való
színű, hogy ezek voltak az első elöljárók, az 1853.
létesült Chevra Kadisa alapítói között szereplő
Wiesel Gecl pedig az első zsidó lakos volt K.-on,
ki ott megtelepedett. A hitközség első rabbija
Abelesz Avigdor volt, aki 5 évi működés után el
költözött K.-ról. 1898-ban a hitközség önerejéből
templomot épített. 1920-ban az ellenforradalmi za
vargások következtében az akkor 92 családdal bíró
hitközség összes tagjai elmenekültek és később a
felerészük sem tért vissza. 1921-ben a hitközség az
orthodoxiához csatlakozott. 1922-ben megválasz
tották Fischer Jakab rabbit, aki 1926. meghalt.
A hitközség lélekszáma 130, családszám 44,
adófizető tag 49. Foglalkozásuk : 15 kereskedő,
5 gazdálkodó, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő,
1 iparos, és 25 egyéb. A hitközség évi költség
vetése 5840 pengő, amely összegből 2000 pengő
íiíantrópikus és szociális célokat szolgái. A világ
háborúban 44-en harcoltak, akik közül 6 hősi
halált halt. A jótékonyság munkáját a Chevra
Kadisán kívül a Nőegylet végzi. A közgazdaság
terén fontos szerepe van özv. Bauer Mózesnónek,
aki 670 holdas nagybirtok tulajdonosa. A hitköz
ség mai vezetősége: Schwartz Lipót elnök, Reisz
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Ignác alelnök, Bleier Gábor pénztárnok, Bauer
Mózes és Ladányi Ignác gondnokok, Bauer Jó
zsef, Bauer Jakab, Brett Gusztáv, Nemes József,
Gláz Miklós és id. Reisz Mór képv. testületi tagok.
K u n w a l d Cézár*, festő, szül. 1870. Grácban
magyar szülőktől. Előbb Budapesten műegyete
met végzett s a gépszerkezettan adjunktusa lett.
Azután Weimarban, Parisban festeni tanult. Bu
dapesten 1908. állított ki először nagyobb gyűjte
ményt, főleg arcképeket, figurális képeket ós né
hány csendéletet. A Műcsarnok állandó Kiállítója.
1922-ben egy arcképével elnyerte a Herbert Vik
tor díjat. Egy női arcképe és csendélete a Szép
művészeti Múzeum gyűjteményében van.
F. B.
K u r i i n a , kisk. Sáros vm., 983 lak. Az (orthodox) hitközség — a zsidó temetőben fennmaradt
régi sírkövek tanúsága szerint — mintegy két
száz éves. Minden valószínűség szerint Lengyel
országból bevándorolt zsidók alapították. Első
rabbija Peszaoh Ábrahám Schönfeld volt, aki
több évtizedes működés után 1896. halt meg
K.-n. Temploma 1810. táján épült, ezenkívül
van még egy Bész hámidrása. Talmud Tóráját,
— mely kb. a hitközséggel egyidős — 20 növen
déklátogatja. 1880-ban létesített a hitközség egytanerős népiskolát. A hitközség tagjai közül ne
vezetesebbek voltak Buchwald Sándor az ismert
budapesti gyáros és Reb Mechele Twersky, a hí
res orosz csodarabbi, aki az üldözések elől K.-ra
menekült s évtizedekig élt itt. A hitközség Chevra
Kadisája jelenleg Jákob Lion vezetése alatt mű
ködik. Van a hitközségnek értékes könyvgyűjte
ménye s 11 többszáz éves tóratekercse. A hitköz
ség 25,000 ck. évi költségvetéssel dolgozik, mely
nek nagyrészét szociális és fllantrópikus célokra
fordítja. A hitközség lélekszáma 1851-ben273 volt,
jelenleg 150, családok száma 35, adót 28-an fizet
nek. A hitközség 32 tagja vett részt a világháború
ban s közülök 2 en estek el. A hitközség mai veze
tősége : Weiss Jakab főrabbi, Weinfeld Sámuel
elnök, Rapaport Sámuel gondnok, Stern Izrael,
Stern József és Benő, Klein Hermann, id. Treibel
Izsák, Altman Márk, Hollánder Simon és Grünberger Ábrahám vezetőségi tagok.
K ú t u i é r g e z é s , a közép- és újkor folyamán
a zsidók ellen irányuló alantas szándékú vád,
mely hasonló a vérvádhoz (1. o ) s az ostyameg
szentségtelenítés vádjához. Szelídebb formában,
csupán mint a tömeghisztéria megnyilvánulása
járványok idején (így az 183I-M koleravész
alatt) Magyarországon is előfordult és sok helyt a
zsidó lakosság zaklatását vonta maga után. A kö
zép- és újkori K.-i vádak azonban európaszerte
nem ily enyhe következményekkel jártak, hanem
rendszerint bizonyos vidékek zsidó lakosságának
teljes kiirtását és tömegmészárlást idéztek elő.
A K. föhazája ugyan Német- és Lengyelország,
de Frankfurtban merül fel először 1319 , majd
kimutathatóan Délfranciaországban az 1348-iki,
egész Európát pusztító pestisjárvány idején. Itt,
mint mindenütt, nem csupán a sűrűn jelentkező
kolera, hanem a pestis is kevesebbet pusztított
;i
higiénikusán ós szeparáltan élő zsidók, mint
a nem-zsidók között, akiket valósággal megtize
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delt, sőt néhol felére apasztott. A babonás nép
nem természetes okokkal magyarázta meg ezt a
neki feltűnő jelenséget, hanemazzal, hogy a zsidók
mérgezték meg a kutakat. E szörnyű vád alatt
nem egy helyt az ördög- és boszorkánygyanusak
kategóriájába sorolták a zsidókat s koholt bűnü
ket amazokéval azonos módon bírálták el, tehát
perbe fogták s rendszerint máglyahalálra ítélték
őket. Különösen a XIV. sz.-i európai nagy pestis
járvány idején ós a reformáció korában öltött
óriási méreteket a K. vádja, mely előbbi Aragó
niára is kiterjedt s VI. Kelemen avignoni pápá
nak kellett bullát kibocsátani (valószínűen zsidó
orvosa tanácsára), a K. vádjának súlyosabb kö
vetkezményei ellen. Német területen azonban
nem lehetett a tömeges zsidómészárlásoknak ele
jét venni, mert senki nem védelmezte a zsidókat,
sem egyházi, sem világi részről. Ide Dólfranciaországból Svájcon át jutott a vád s előbb Svájc
zsidóságát irtotta ki, ahol Zürichben a zsidók tö
megesenhaltak a máglyán mártírhalált. Ugyanez
volt az eset Németországban és osztrák területen
is. A reformáció korában a vád felújult s eljutott
Lengyelországba is, ahonnan az 1830-iki kolera
járvány idején a tömegmészárlások elől menekül
niük kellett a zsidóknak. A délfelé, igy Magyar
országba való zsidó-vándorlásnak ez a K.-i vád
is egyik oka volt. (L. Mártírok,
Memorkönyv,
Ostyamegszentségtelenttés,
Inkvizíció ós a Vér
vád irodalmát.)
s. R.
K u t t n a , 1. Áron, rabbi, szül. Tatán 1814.,
megh. 1874. K József (1. o.) fia 1829-től kezdve
működött Tatán, egész haláláig. Müve: Seérisz
József c. alatt jelent meg, de a Dáász Zekénim
c. műve is ugyanazt az agadikus magyarázatgyűjteményt tartalmazza. Másik művét, a Nida
talmudtraktátushoz írott novelláit Mischasz
Áharon c. alatt fia, K. Salamon kismartoni fő
rabbi adta ki. Másik fia volt K. Mózes szabadkai
főrabbi míg unokája, Nobel József (1. o.) előbb
csongrádi rabbi, azután a rabbiszékben utóda,
majd halberstadti rabbi lett.
s. R.
2. K. József, rabbi, megh. Tatán 1829. Előbb
Pápán volt rabbisági ülnök, 1803 óta Telekén
működött tíz évig, 1813-tól haláláig pedig Tatán.
Több chalachlkus munkát írt.
s. R.
K i i n s z t l e r Mór, orvos, szül. Perecsenyben
1883 dec. 17. Orvosi tanulmányait a budapesti,
berlini és párisi egyetemeken végezte. 1922 óta
a Weiss Manfréd kórház belgyógyász főorvosa.
A cionista mozgalomban vezetőszerepet játszik.
A Makkabea alapító tagja, a magyarországi
Keren Kajemesz (1. o.) egyik megszervezője. Egyideig a Keren Hajeszod (1. o.) magyarországi dele
gátusa VOlt.
V. A.
K ü r t i Ellen, fllmszínósznő, szül. Budapesten
1903. Első filmszerepét A levágott kéz c. Seraoregényben játszotta. Később a Star-filmgyárnál
a Veszélyben a pokol c filmen játszott. 1922-ben
a müncheni Emelka-fllmgyár tagja lett, ahol sok
film főszerepót játszotta. Legnagyobb sikere
A valeni nász főszerepe volt.
R. L
K v a t e r (j., a Gevatter korrumpált formája).
Koma.

