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Z a c h a r j a (Zachariás), próféta a jeruzsálemi 

második Templom korában. Könyve a Tizenkét 
kisebb próféta gyűjteményébe van foglalva. 
Dárius Hyslaspes perzsa király idejében Chaggaj 
prófétával (1. o.) egyidejűleg és vele együttesen 
lépett fel a templomépítés körül észlelt közöny 
ellen. A prófécia elbágyadását és bátortalansá
gát jellemzi, hogy könyve tele van misztikus 
látomásokkal, melyekben már nem Isten, hanem 
csak a látomásokat megfejtő angyal szól a pró
fétához. Egyik ily látomásában Jósua főpap áll 
előtte, még pedig vádlottak ruháiban, Isten pedig 
elrendeli, hogy ezeket vesse le és öltsön dísz
ruhát, mert Isten immár eltörölte Izrael bűnét és 
kilátásba helyezi a Csemetének (Dávid háza sar
jadókának, a Messiásnak) eljövetelét, Egy másik 
látomásban arany gyertyatartó áll előtte, melyet 
jobbról-balról egy-egy olajfa táplál nedvével. Ezek 
a két fölkentet; a királyt és főpapot jelképezik ; 
a királyhoz pedig Így szól Isten : «Nem hadsereg
gel s nem erővel, hanem az Én szellememmel)) 
(győzöl majd). A prófétának ez időre eső szerepét 
megvilágítja a hetedik fejezet: « Dárius király 
uralkodásának negyedik évében papok és prófé
ták jelennek meg előtte és kérdezik: kell-e még 
böjtölni az ötödik hónapban (Tisó beóv napján, 
Jeruzsálem pusztulása emlékére). Erre Isten így 
felel: Ha böjtöltök és gyászoltok az Ötödik és 
hetedik hónapban (Gedaljáhu megöletésének 
napján), még pedig immár hetven esztendő óta: 
nekem bőjtöltök-e ? És ha esztek-isztok, nem 
magatoknak esztek-isztok-e ? Inkább ezt üzeni 
Isten : Igazságos jog szerint ítélkezzetek kapui
tokban, szeretetet és irgalmat tanúsítsatok kiki 
a maga testvére iránt.Özvegyet, árvát, idegent és 
szegényt ne fosztogassatok, gonoszat ne forral
jatok testvéreitek ellen.» A Messiást szerény meg
jelenésűnek tartja: «Újjongj, Cion leánya, örven
dezz Jeruzsálem hajadona, királyod jön,igazságos 
és győzedelmes, de alázatos és szamáron nyargal, 
vemhes, kiesi szamáron. Kiírtok akkorra szekér-
hada t E frájimból, hadi mént Jeruzsálemből ós pusz
tul a harc íjjá, mert békét hirdető a nemzeteknek.)) 
Korjellemző könyvének az a részlete, mely a 
prófétaság alkonyát mutatja be. Az ébredés ko
rában a papi szellem ismét túlsúlyba került és a 
törvény szigorú uralma mellett újabb, prófétai 
tanításoknak tért engedni nem lehetett, mert 
ezeknek az erkölcsöket nevelő hatása mellett az 
intézményeket felforgató erejét nem lehetett meg
tűrni. «Azon napon — szól Isten — kiirtom a bál
ványok nevét az országból, hogy ne is említtes
senek többé, a prófétákat ós a tisztátlanság szel
lemét eltávolítom az országból. De ha mégis pró
fétálna valaki, akkor saját szülei, tulajdon apja 
és anyja mondják majd neki: ne élj, mert hazug
ságot beszéltél Isten nevében». Szégyenkeznek 
majd a próféták látományaik miatt, nem öltenek 
szőrös köpenyt, hogy letagadhassák prófétai vol
tukat. Ezek a mondatok azonban csak későbbi 

korra vallanak, miért is Zacharja könyvének a 
9. fejezettől terjedő részét későbbi toldaléknak 
tartják. F. M. 

Z á d o r , 1. István, festő és grafikus, szül. 
Nagykikindán 1882. Előbb Vajda Zsigmo ídnál és 
Szablya-Prischauf iskolájában tanult festeni, az
után Parisban, majd Firenzében folytatta tanul
mányait. A Műcsarnok 1907. tárlatán szerepelt elő
ször. 1912-ben az állami illusztráció-díjat, 1913. a 
Lipótvárosi Kaszinó-díját, 1919. pedig egy enteriőr-
képével a kis aranyérmet nyerte el. Harctéren ké
szült rajzainak és arcképrajzainak egy részét az 
Ernst Múzeumban 1921. állította ki. ( Talaat pasa, 
József főherceg, Mackensen stb). Rajzait, litográ
fiáit ós rézkarcait a külföldön is elismerték. 
Német városokról 80 lapból álló rézkarc soroza
tot, magyar városokról és Budapestről litográfia-
sorozatot adott ki. 1927-ben számos rajzot ós lito
gráfiát készített szentföldi útjáról. Sok rajza és 
grafikai lapja van a bécsi Albertinaban, a lon
doni British Múzeumban, a Szépm. Múzeumban 
ós más külföldi gyűjteményben. Mint festő, főleg 
enteriőrjeivel, egyszerűen beállított arcképeivel 
(Lengyel Menyhért, Keszler József) és hangulatos 
szolnoki tájképeivel aratott sikereket. A Szinyei 
Merse Társaság tagja. F. B. 

2. Z. Jenő, zeneszerző, szül. Bátaszéken 1894 
nov. 5. Bécsben tanult, most u. o. a zeneelmé
let és zeneszerzéstan tanára. Diána c. operáját 
1923. a m. kir. Operaház adta elő. Wesen tmd 
Form der simfonischen Dichtung von Liszt 
bis Strauss c. munkájáért a bécsi egyetem filozó
fiai doktorrá avatta. Mint zenekritikus is jelen
tékeny működést fejtett ki. Szimfonikus költe
ményt szerzett Bánk-Bán címmel és egy Hannele 
c. szimfonikus előjátékot; továbbá irt dalokat és 
zongoradarabokat is. K. K. 

Zugon István, színműíró. Színpadi jelenete
ket, kabarédarabokat és operetteket irt. Marika 
és Szegény leányt nem szabad elvenni c. szín
darabjai a Belvárosi Színházban nagy sikert arat
tak. Z. jelenleg a Nemzeti Újság belső munka
társa. 

Z a h l e r Emil orvos, szül. Nádasdon (Abauj-
Torna vm.) 1875 dec. 27. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Bécsben végezte. Eleinte a Poli-
klinika gyermekosztályán volt tanársegéd, majd 
16 évig fővárosi kerületi orvos volt. Jelenleg a 
Phönix biztosító főorvosa és az Újságírók Szana
tóriumegyesületének orvosa. A zsidó közéletben 
ifjúkora óta szerepel. A VIII-ik és IX-ik kerületi 
izr. nőegyletnek 27 év óta ügyvezető elnöke, a 
Páva-utcai templomkörzet díszelnöke. Sokáig 
tagja volt a Pesti Izr. Hitközség választmányá
nak, 1924 óta pedig mint előljáró nagy hozzá
értéssel és szociális érzékkel vezeti a hitközség 
legjelentősebb ügyosztályát, a jótékonysági ügy
osztályt. Zsidó kulturális és szociális kérdésekről 
állandóan tart' előadásokat s ilyen cikkei gyak
ran jelennek meg felekezeti lapokban. v. A. 
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Záj in , a héber alfabetum hetedik betűje. 
Hangzóórtóke: z, tehát foghang. Számértéke: 7. 
Neve fegyvert jelent, alakja kardnak felel meg. 

Zakar iá s , orvos és fizikus. Pozsonyban ólt 
II. Ulászló uralkodása alatt. 1511-ben az 1510 
óta másodízben kitört dögvész idején Buzlay 
Miklós, a király főudvarmestere Budára hívta 
Z.-t, aki úgy a királynak, mint több országnagy -
nak sikeres segítséget nyújtott ez alkalommal. 
A király azzal jutalmazta meg, hogy felmen
tette a zsidó-öltözet kötelező viselete alól. Bár 
első sorban Pozsony város érdeke kívánta, hogy 
az ott működő orvos nyugalomban ós biztonság
ban járhasson a betegeihez, a város tanácsa 
mégis csak a tárnok ismételt felszólítására en
gedte el Z-nak a csuklyaviselést. u. h. 

Zalaegerszeg , rend. tan. város, Zala vm. 
13,239 lak. között 1657 zsidó. A zsidó hitközség 
alapításának pontos ideje ismeretlen, de a rendel
kezésre álló feljegyzésekből kitűnik, hogy 1750 
körül a Graner, Rosenthal, Boschan ós Kaiser csa
ládok alapították. Az első rabbi Meiseles Smelke 
volt (szül. 1754., megh. 1853.). Az első templom a 
Szenczi szombathelyi püspök által adományozott 
telken épült. Ez a telek 1848-ig a püspökség 
tulajdonát képezte, aminek jeléül a hitközség 
egy aranyat fizetett évi bór fejében. 1848-ban 
a hitközség beszüntette a bérfizetést és István 
Vilmos püspök idejében a telket átírták a hit
község nevére. A hitközség taglétszámának növe
kedése folytán szükségessé vált később egy na
gyobb befogadó képességű templom építése. Az 
építés céljaira a kormány az országos tanítói 
nyugdíjalapból 120,000 korona kölcsönt folyósí
tott a hitközségnek. 1903-ban kezdték az építke
zést és 1904. fejezték be.1820-ban létesült az elemi 
iskola egy tanerővel, 20 évvel később már három 
tanerő működött. A tanítáBi nyelv kozdettől fogva 
magyar volt. Az iskolát 1869. a város 1897. pedig 
az állam vette át. A hitközség nagyon hasznos 
tevékenységet fejtett ki a jótékonyság terén és 
különböző fontos intézményeket létesített. 1800. 
Chevra Kadisa, 1836. Bikur Cholim és Talmud-
Tóra, 1882. Nőegylet és Chanukka Egylet, 1885. 
Maskil el dal, 1892. Kenyéregylet alakult. A Nő-
egyletet Fischer Pálné, a Chanukka Egyletet 
Fttrst Bóláné és a Kenyéregyletet Gráner Gózánó 
vezeti. 1868-ig a hitközség statusquo alapon mű
ködött, mig 1868. a kongresszusi párthoz csatla
kozott s a IX. községkerülethez tartozik. Lélek
száma belterületen 1048, családszám 265, adó
fizetők 333. Foglalkozásuk: 188 kereskedő, 41 
magántisztviselő, 26 iparos, 17 köztisztvselő, 13 
orvos, 12 ügyvéd, 6 nagyiparos, 6 más szabad
pályán, 5 mérnök, 5 munkás, 4 vállalkozó, 4 gaz
dálkodó, 3 nagykereskedő, 1 tanító, 41 magánzó 
ós 36 egyéb, 8 munkanélküli és 28 közadakozás
ból él. A hitközség évi költségvetése 25,961 pengő. 
A világháborúban 205-en vettek részt, akik közül 
33 hősi halált halt. A közgazdaság terén fontos 
szerepük van Fürst Béla, Steiner Bélánó, Lövven-
stein Jakab és Ignác, Hűvös Salamon és Kemény 
Ödön birtokosoknak. Megemlítésre méltó Schütz 
Salamon, aki 1865. kékfestő gyárat létesített. 
A hitközség mai vezetősége: Junger Mózes fő
rabbi, Boschan Gyula díszelnök, Rosenthal Jenő 

elnök, Löwenstein Ignác alelnök, Sándor Zsig
mond Talmud-Tóra elnök, Fenyvesi Simon Chevra 
Kadisa elnök, Grosz Győző Maszkil el dal gond
nok ós Gerő Simon titkár. 

Zala i Béla, filozófiai író ós tanár, szül. 1883., 
megh. 1915. A budapesti egyetemen bölcsészet-
doktori és tanári oklevelet szerzett. Több fő
városi középiskolában tanított. Mólyen szántó, 
éles elméjű vizsgálatokat folytatott a filozófiai 
rendszerek alkatáról és a különböző rendszerek 
egymástól való eltérésének okáról és lényegéről. 
Eredeti szempontjai a külföldi filozófiai iroda
lomban is figyelmet és hatást keltettek. Nagyobb 
és fontosabb értekezései: A realitás-fogalom 
típusairól; Etikai rendszerezés; A filozófiai 
rendszerezés problémája; Untersuchungen zur 
Gegenstandstheorie. Hagyatékában maradt ós 
eddig kiadásra még nem került, a filozófiai rend
szerezésről vallott nézeteit összefoglaló terjedel
mes munkája: Allgemeine Theorie der Systeme. 

Zala lövő , kisk. Zala vm., 1398 lak. Mint 
a hitközség levéltárában levő feljegyzésekből 
kitűnik, a hitközség 1797. alakult. Alapítói 
Popper Jakab szabó és Reehnitzer Henrik gaz
dálkodó voltak. Első rabbija Anhalzer Jakab, aki 
hosszú ideig nagy szeretettel vezette a hitközsé
get. 1868-ban a hitközség a kongresszushoz csat
lakozott. Temploma a hitközség tagjainak ado
mányaiból 1830. épült. Iskolája, Talmud-Tórája 
nincs, csak Chevra Kadisája, melynek Neufeld 
Lajos az elnöke és Nőegylete, amelynek elnök
női széke jelenleg betöltetlen. A hitközség tagjai 
közül Küffler Dezsőné 1600 holdas saját birto
kon gazdálkodik. A hitközség évi költségvetése 
5000 pengő, melynek egyötödét fordítja szoci
ális ós filantrópiku8 célokra. A hitközség lélek
száma 305, a családok száma 61, adót 61-en fizet
nek. Foglalkozásuk szerint: 5 gazdálkodó, 44 
kereskedő, 1 köztisztviselő. 2 nagyiparos, 1 orvos, 
1 magántisztviselő és 6 iparos. A hitközség tagjai 
közül 60-an vettek részt a világháborúban és 9-en 
estek el. A hitközség mai vezetősége: Bander 
Adolf rabbi, László Henrik elnök, Deutsch Árpád 
alelnök, Kálmán Vilmos pénztárnok, Kripka Dezső 
ellenőr, Weltlinger Jenő gondnok. 

Z a l a s z e n t g r ó t , nagyk. Zala vm. 2168 lak., 
ebből 113 családban 315 zsidó. A (kongresszusi) 
hitközség adótizetőinek száma 127. Foglalkozás 
szerint: 43 kereskedő, 10 iparos, 10 gazdálkodó, 
1 nagybirtokos, 3 gyáros, 5 malomtulajdonos, 1 
ügyvéd, 3 orvos, 6 magántisztviselő, 2 mérnök, 
lmagánzó, 1 tanító, a többi más foglalkozási ágak
ban. A hitközség anyakönyvi területéhez tartoz
nak : Kisszentgrót, Zalaudvarnok, Csáford, Ara
nyod, Tüskeszentpéter, Tekénye, Zalaszentlászló, 
Gyülevész, Kustány, Kehida, Barátsziget, Kallós, 
Bezeród, Padár, Zalakoppány, Gyürüs, Vándorszöl-
lős, Zalaistvánd,Kemend, Pókafa,Szepetk,Pakod, 
Zalabér, Batyk, Zalavóg és Tűrje községek. A kis 
hitközség tagjainak tevékenysége kiterjed a mező
gazdaságra és ipari vállalkozásra is. Országos hír
névre tett szert gelsei és belistyei báró Guttmann 
László mintaszerűen vezetett zalabéri birtoka 
(3000 hold) ós a türjei 400 holdas bérlet, amelyen 
Keszler Mór és Böhm Ferenc gazdálkodnak. Az 
ipar szolgálatában állnak Keszler Mór tüskeszent-
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péteri, Keszler Bernát zalabéri, Keszler Márton 
báty ki gőz-és műhengermalmai, továbbá Kod Zsig
mond pokodi és Rosenthal J ózsef tür jei vizimalmai. 
A hitközség alapítása 1670-re tehető, bár szer
vezett keretek nélkül már azelőtt is működhetett, 
ami abból állapítható meg, hogy temetőjében 300 
évnél régibb feliratú sírkövek vannak. A XIX. 
ez.-ig való fejlődéséről csak abból következtet
hetünk, hogy a zsinagógájukat ez időben meg
nagyobbították, még pedig a földesúr, gróf 
Batthyán Ferenc engedelmével, aki ekkor a követ
kező adománylevelet adta a hitközségnek: «Ich 
Pranz, Gráf v. Batthyán Erbherr zu Güssing und 
•wirklicher Grundherr,und Besitzer der Herrschaft 
Szent-Grott, Kaiser. Königl. Kámmerer (tit.) 
urkunde für mich, und meine Érben, dass nach-
dem in Namen der gesammten Szent-Grotter Juden 
Gemeinde, Salomon Politzer, der Zeit Richter, 
Salomon Steiner, Jákob Reich, Benedek Kraus, 
Leopold Tritscher, Isak Singer, Isak Hamburger, 
Moises Schreiber, Jákob Schirer und Gezel Leeb 
Geschworene mir durch eine besondere Bittschrift 
unterthánigst vorgestellett habén; dass in der in 
hierortigen Markt Szent-Grott befindliche Synagog 
oder Tempel der Dachsthul dem Einsturz drohet 
und dass der Tempel für die durch die Zeit nahm-
haft vermehrte Judenzahl zu klein, eine Ver-
grösserug nothwendig erheischet, ich die Repa-
ration und Vergrösserung des Tempels entweder 
selbsten vorzunehmen,sodas das Tempelgebáude 
zurnothwendigenReformationund Vergrösserung 
innen Juden kauflich zu überlassen, und in Pali 
dieser gnádigen Bewilligung auch für den.freyen 
Kascha-Wein-Schank, sogenannte Schabes-Stan-
gen, und gewöbnliche Schild-KrotenrGabe einmal 
für allemal eine gewisse Tax oder jáhrliche 
Zahlung zu bestimmen die Gnade habén wolle, 
ich diese gemeinschaftlich gehorsame Bitté in Er-
"wágung genohmen und in Betracht; dass oben-
erwáhnte Juden-Gemeinde das Tempel-Gebaude 
nach ihrer eigenen Art einzurichten zu reformiren 
und nach Möglichkeit und Umstánde der Zeit, auch 
zu vergrösseren wünschet, jenes derinalen ste-
hende Tempel-Gebaude (dem Grund selbsten dahin 
nicht verstanden) der Bittstellenden-Juden-Ge-
meinde um Zwey Tausend Gulden kauflich über-
tragen, und als ihr Eigenthum übergeben habé ; 
só gestalten zwar; dass sie dem Tempel nach 
ihren Gutachten herstellen, reformiren, und nach 
Erforderniss auch erweiteren, und vergrösseren 
können mit der bedingten Versprechen; dass die 
Grundherrschaft bey ereignenden Vergrösserungs-
fall nach der vorgemachten Anzeige der dazu 
erforderlichen Grund gratis und ohne weitere 
Bezahlung überzueignen habén solle. 1809 an-
fangend anmit gnadigst dass die Gemeinde für 
obaDgesuchte Beneflcien, als freyen Kascha-Wein-
Schank, Schabes- S tangen, und übliche Sehild-Kro-
ten-Tax ohne weiteren Steigerung in künftigen 
Zeiten jáhrlichen Ein Hundér Gulden bestimmt zu 
allén habén sollen, wird aber hiemit ausdrücklich 
vorbehalten,- dass jenes Gebaude zu keiner Zeit zu 
einen anderen als Tempel-Gebrauch auf was immer 
Art und Ursache abkommen sollte der Grund der 
Herschaftlichen Obrigkeit allezeit wiederum und 
gratis zurück fallen mllsse. Zu allzeitigen Sicber-1 

heit der Juden-Gemeinden ist diese Urkunde mit 
meinem Adelichen Insigl und Handschrift be-
kráftigt worden. Gesohehen in Markt und Schloss 
Szent-Grott den Ersten Jáner, im Jahre Ein 
Tausend Acht Hundert und Neune. Franz gráf 
von Batthyán (P. H.). Ad mandátum In mi Dei 
Comitis Extrádat per Josephum Eklór mp. Bono-
rum Directorem ect. In Coltus de Zala Tabula 
judic Assorem. Ez az okirat a még ma is fennálló 
zsinagógára vonatkozik, amely a hazai zsidóság 
egyik legnevezetesebb műemléke. Az épület 168 
éves. Eredetileg a török hódoltság idejében vár 
volt. Mikor a törökök az országból kitakarodtak, 
a várból granárium lett és körülbelül 168 évvel 
ezelőtt került a hitközség tulajdonába, mely azt 
zsinagógának rendezte be. A Batthyán-féle ado-
mánylevólben felsorolt elöljárókon kívül sem a 
régebbi elöljárók, sem az alapítók nem ismerete
sek. A Chevra Kadisa alapítási ideje is ismeretlen, 
de valószínű, hogy olyan régi, mint maga a hitköz
ség. Évszázados múltra tekinthet vissza a hitköz
ségi iskola története is. Századokon át fenntartott 
iskolájában már az 1880-as évek elején magyarul 
oktattak. E nagymultú intézmény azonban 1899., 
mikor a község összes iskoláit államosították, meg
szűnt. Azóta csak a hitélet adminisztrációja köti 
le a hitközség gondjait. E célra 1928-ban 4365 P-t 
fordított. 1860-ban Ferenc József császár gyö
nyörű domborművű ezüst plakettet küldött a hit
községnek, hazafias szolgálatainak elismeréséül, 
amiről az érem szövege tanúskodik. A világ
háborúban 25 tagja vett részt és 15 elesett. A hit
község vezetősége: Hirtenstein Adolf kerületi 
rabbi, Keszler Mór malomtulajdonos, elnök, Stern 
Sándor alelnök, Politzer Mór templomgondnok, 
Stern Ferenc pénztáros, Hamburger Ernő cedókó-
pónztáros, Barta Albert titkár ; választmányi ta
gok : Fleiner Vilmos, Koréin Jenő, Koréin Miksa, 
Neumann Mór, Stern István, Weisz Sándor. A 
Chevra Kadisa elnöke Koréin Miksa, társelnökei 
Neumann Mór és Koréin Dávid. A régi alapítású 
Nőegylet Szálai Ignácné vezetése alatt áll. 

Zal in Élia, rabbi, szül. Prvicsevben, megh. 
Bátorkeszin 1786 körüL Előbb Breslauban volt 
a talmudiskola vezetője, majd Nagyváradon mű
ködött, de már 1775. Bátorkeszin volt rabbi. 
Több héber munkát írt, így : Maané Elijáhu 
(Zolkiev 1758) / Hadrasz Élijáhu (Prag 1785); 
Melechesz machsevesz (Frankfurt 1766); Mocher 
Mechoruc (Zolkiev 1772); Tesuvósz Ha-Geónim 
(Turka 1766). 

Z á l m ó n i József, rabbi. Minden valószínű
ség ezerint a XVI. sz. első negyedében viselte 
a budai rabbiságot. A század közepe felé már el
ismert tekintély hírében állott és rá hivatkoztak 
egy olyan válólevél érvényességének a kérdésé
ben, amelyet elkeseredett vita közepette számos 
akkori külföldi rabbi támadott. 

Zappert Georg*, történész és archeológus, 
szül. Óbudán 1806 dec. 7., megh. Bécsben 1859 
nov. 23. A pesti piaristáknál ós a bécsi egye
tem orvosi fakultásán tanult, de 1829. kikeresz
telkedett és a teológiai fakultásra ment át. De 
megsüketülvén nem maradhatott egyházi pályán, 
hanem visszavonulva teljesen históriai tanulmá
nyainak ólt. Müvei: Gollectaneen zur Geschichte 
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der Gultur, Litteratur und Kuiist im Mittélal-
ter ; Vita B. Petri Acotanti, (1839) és Gravure 
en bois de XII. siécle (1837). Ezeken kívül szak
folyóiratokba a keresztény archeológia, a közép
kori kultúr- és irodalomtörténet ismeretlenebb 
fejezetei köréből jelentékeny tanulmányokat írt. 
Tagja volt a császári akadémiának. Ugyanott tar
tottak felette emlékbeszédet 1860. Z. testvére J. 
L. Zappert (1795—1865) Prágában élt és az 
ottani hitközség vezetőségéhez tartozott. Igen 
gazdag és ismert filantróp volt. 

Z a r á n d o k l á s a Szent fö ldre , a zsidóság 
legrégibb tradíciói közé tartozik s alapja abban 
a bibliai rendelkezésben található, hogy minden 
zsidó férfiú évenként háromszor tartozik meg
jelenni a Templomban (Exod. 23. 17; Deuter. 
16. 16). Ez a jeruzsálemi Templom fennállása 
idején a három zarándok-ünnepen, a peszach, 
sovuósz és szukkósz ünnepén történt. A zarándok
lást regel-nek, a megjelenést reiiá-nak nevezték. 
A Misna szerint ez a zarándoklás «mindenkire 
kötelező, kivéve kiskorúakat, nőket, vakokat, 
bénákat, aggokat, nagy betegeket és elmekóro
sokat) . A mózesi törvények szerint mindenkinek 
áldoznia kellett (Exod. 33. 14; Deuter. 16. 17), 
de annak mórtékét csak később határozták meg. 
Jóllehet nők és gyermekek nem voltak kötelesek 
zarándokolni, rendszerint ők is elkísérték atyju
kat vagy férjeiket (Peszachim 89a, Gittin 25a). 
A legfőbb zarándok-ünnep természetesen a szuk-
kósz-ünnep, a «chag ha-ászif», az «összegyüjtés 
ünnepe» volt, amelyet az egész nép közösen 
ünnepelt Jeruzsálemben (Nechemia 8. 17). De 
Palesztinán kívül, a Babiloniában élő zsidóság is 
rendszeresen zarándokolt Jeruzsálembe a zsidó 
állam fennállása idején, jóllehet az számos eset
ben életveszedelemmel járt (Taánit 28a). A za
rándoklás Judaea fennállásának utolsó századá
ban oly arányokat öltött, hogy Gessius Florus 
procurátor 256,500 zarándokról tesz említést egy 
peszách alkalmával; a Toszefta pedig Agrippa 
jelentését közli az egymilliót meghaladó zarán
dokról, ami azonban túlzásnak vehető. Jeruzsá
lem akkori területén 240,000 embernél több nem 
fért el. A zarándokoknak ősidőktől fogva minden 
kényelmet biztosítottak. Először is a Jeruzsá
lembe vezető utakról és kutakról gondoskodtak 
(Sekálim 1. 1, 5. 1); az áldozati állatok bőrét át
engedték a szállásadóknak, akiknek ezenkívül 
semmit sem volt szabad a zarándokoktól elfogad
niuk (Jó-ma 12a). Jeruzsálem lakói vendégszere
tőén fogadták őket, a papság előzékeny volt, a 
nyilvános hitszónoklatok pedig dicsérték a zarán
dokokat (Szukkót 49b, Peszádúm 5b). A jeru
zsálemi ^Szentély, elpusztításával nem szűnt meg 
a 1. (Enekek-Eneke Midrús 4. 2.), sőt a ve
szély dacára a nők is elkísérték férjeiket (Ne-
dárim 23a), de az egykori öröm és vigasság 
gyásszá és panasszá változott: nemzeti függet
lenségének elvesztését gyászolta ezután a zsidó
ság zarándokünnepei alkalmával is s panaszra 
nyiltak ajkai: «Szent városaid romokban hever
nek, Cion vadonná, Jeruzsálem pusztasággá lett; 
Szentélyünk pedig, egykor az ősök büszkesége, 
földig égve, kincseink elpusztítva vannak» 
(Móéd Katán 26a). A zarándoklás sohasem szü-1 

netelt még a szétszórt zsidóságnál sem. Midőn 
Szaladin szultán elfoglalta Jeruzsálemet, ő, mint 
Maimonides jóakarója, türelmet tanúsított a zsi
dók iránt s a Z. új erőre ébredt. Ekkor megindult 
az egész keleti zsidóság Z.-a s még ötven évvel 
később Estori Farcbi feljegyzése Bzerint is állandó 
szokása volt a Z. a távoli keleten élő zsidóknak. 
A-keresztes hadjáratok idejében a nyugati zsidók 
is zarándokoltak Jeruzsálembe. Juda ha-Levi, 
Rottenburgi Meir, Maimonides, Tudelai Benjá
min és Regensburgi Patachja, Jechiel párisi 
rabbi, Nachmanides a XII—XIII. sz.-ban és szá
mos más tekintélyes tudós Spanyolországból és 
Itáliából szintén elzarándokoltak a Szentfödre. 
A spanyol zsidók kiűzése és a török terület be-
népesedése zsidókkal, valamint a Szentföld utáni 
benső vágy a XVI—XVIII. sz.-ban egyre fokoz
ták a gyakori Z.-t, nem csupán Jeruzsálem, ha
nem Sámuel próféta, R. Simeon ben Jochai a 
Zóhár (1. o.) állítólagos szerzője, továbbá R. Meir 
vélt sírjának a megtekintése végett is. Európa 
keleti zsidósága a XVI. sz.-tól kezdve indít népes 
Z.-t a Szentföldre. Még a XIX. sz.-ban az eman
cipációk következtében sem szünetelt a Z. és 
több kitűnő zsidó tudós telepedett le végkép 
a Szentföldön. A zsidó zarándokiások gyakori 
ájtatosságokkal vannak egybekapcsolva, melye
ket főképen a tradíció által megszentelt helyek 
romjainál gyakorolnak. Ezek mellett a keleti 
zsidók népies mulatságokat is szoktak rendezni. 
Jeruzsálemben a zarándokok a Salamon-templom 
megmaradt nyugati falánál gyülekeznek péntek-
és ünnep-esténként, tammuz hó 17-től áv hó9-íg, 
a Templom lerombolás gyásznapjáig köznapo
kon is. Áv 9-ón a gyászistentiszteletet éjjel tart
ják, szivan hó 6-án, sovuosz napján pedig a sze
fárd zsidó zarándokok Cion-hegyén, Juda kirá
lyainak sziklasírjain imádkoznak, a következő 
napon pedig Simon ha-Cádik (az igazságos) fő
pap sírján. Az előbbi szertartásban az askenázi 
zsidók is résztvesznek. Lag be-omer napján Jeru
zsálem zsidósága Simon ha-Cádik főpap sírja 
mellett gyülekezik ós imádkozik. Jeruzsálem és 
Bethlehem közt, Buráknál van Rachel ősanya 
sírja; ide a jeruzsálemi zsidók rajokban vonul
j ak elul-hó 30-án, különösen azonban chesvan-hó 
15-én. Sámuel próféta sírjához a zarándokok 
ijjár hó 28-án mennek Rámáhba s az éjt rend
szerint ott töltik ájtatoskodva. A Kármel-hegyén 
levő barlangba (Khaifa közelében) szombat este 
Elijáhu próféta tiszteletére zarándokolnak ki, 
míg ijjár hó 14. Palesztina és a távolabbi Kelet 
minden részéről nagyszámú zarándok jön össze 
Tibériásba R. Méir bel ha-Nesz állítólagos sírja 
mellett, ahol nagy kivilágítást ós népies ünnep
ségeket rendeznek. Szaflelben, a kabbalisták egy
kori városában peszachtól kezdve ijjár hó 18.-ig 
minden héten a közeli városokba zarándokolnak 
Dávid király hadvezérének Benaia ben Jehojada-
nak, Hosea prófétának és Joseph Saragossinnak, 
a safedi hitközség újjáalapítójának sírjához. A 
legnagyobb szabású zarándok-népünnepély Lag 
be-Omer estéjén van, amikor az egész palesztinai, 
távoli keleti, afrikai és kaukázusi zsidóság Si
mon ben Jochai kiviJágitott mauzóleumánál ün
nepel. Az askenáz zsidóság minden újholdkor, a 
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XV. századi hírneves kabbalistának, Isaac Luriá-
nak sírjához zarándokol, ljjár hó végén Szidon 
mellett Jákob pátriárka fiának, Zebulonnak sírját 
keresik fel a Palesztina minden részéről össze
jövő zarándokok. Keleten Palesztinán kívül is 
vannak zarándokösszejövetelek, így Mezopotá
miában, ahol pl. Bagdad mellett az ú. n. Kohen-
mauzoleumot, Józsua főpap sírját látogatják,. 
Babilon romjai mellett pedig sovuosz estéjén Ezé-
kiel prófétának sírját. Kurdisztánban és Perzsiá
ban is vannak zarándokhelyek, az utóbbiban leg
nevezetesebb Hamada vára mellett Eszter és Mor-
deháj sírja, melyet purimkor keresnek fel a za
rándokok. 8. R. 

Irodalom. J. D. Eisenstein és M. Franco (Jew. Encycl.); 
Carmoly, Hinéraires de la térre Sanite (Bruxelles 1847); 
Surland, Gínsé Izrsael I. (Lyck 1865); Luncz, ljuach Eree 
Iszi-ael (Jernsalem 1895): Benjámin, Maaszé Iszrael (Lyck 
1859); Bulletin Annuel de l'Alliance Israélite üniverselle 
(1888, 1898). 

Zecher c a d d i k l i v r ó c h ó (h.). Aldassék az 
igazságos emlékezete. A vallásos zsidó kegyele
tének kifejezése, mikor halottat említ, különösen 
tudóst, vagy olyant, aki szentéletű volt. Hasz
nálják még az Ólov hasalom (nyugodjék bóké
ben) kifejezést is. 

Zecher l e c h o r b a n (h). Emlékezés a pusz
tulásról. Általában a jeruzsálemi Szentély pusz
tulására való emlékezést értik alatta, amely össze
forrt a vallásos gondolkodással és legerőteljesebb 
kifejezést a Zsoltár híres fogadalmában talált: 
«Ha elfelejtenélek Jeruzsálem (im eskochóch 
Jerusolajim), sorvadjon el a jobbom, tapadjon 
nyelvem Ínyemhez, ha nem emlékszem meg ró
lad, ha nem törődöm Jeruzsálemmel még a leg
nagyobb boldogságomban is». A zsidó nép magá
évá tette ezt a fogadalmat ós sok szertartását 
ebből bontotta ki. Imáinak nagy részében a cióni 
gondolat lüktet és még a köznapi életet is meg
színezi. Az a közmondás, hogy a zsidó öröm nem 
lehet teljes öröm, szintén a Jeruzsálem miatt ér
zett gyász gondolatköréből nőtt ki. Hagyomá
nyosan vallásos házakban még ma is ügyelnek 
arra, hogy a befejezetlenség érzésével csökkent
sék le az öröm hangulatát, vagy szándékos kár
tevéssel megzavarják azt. Az újonnan épített ház 
egyik sarkát vakolatlanul hagyják, a szoba falát, 
vagy mennyezetét valamely szembetűnő részén 
feketére, sötétszürkére festik meg, vagy egyálta
lában meg sem festik, hadd emlékeztessen ez a 
szomorú folt az elpusztult Jeruzsálemre. A bús 
emlék még asszony hiúságát is lefegyverezi. Ha 
felékesíti magát, a legkedvesebb ékszerét félre
teszi, mert Jeruzsálem miatt nem lehet teljes az 
ő öröme. Lemondanak az utolsó falat ételről és 
azt érintetlenül a tányéron hagyják, mert a tel
jes jóllakottság sem illik a zsidó gyászhoz. Az 
eljegyzésen tányért törnek össze, az esküvőn 
ezek a szertartások is a Z. gondolatkörébe tar
toznak. _ F. M. 

Z e c h i j ó (h.J. Érdem; a nép nyelvén ahhoz, 
hogy az ember valamilyen szerencsét érhessen 
meg. Korrumpáltan: szchije. Az ige alakja a 
jiddis nyelvben: zóche sem: Kiérdemelni. 

Zechói- ber isz . Magyarul: Emlékezzél meg 
a szövetségről. Rós-hasónó előnapján mondott 
szelichósz. E napot is ezért így nevezik vulgári

san. Ugyanezen imát mondják, ha szelichószos 
napon templomi cirkumciziót tartanak, az is az 
isteni szövetség jele. A költemény szerzője: 
Rabénu. Górsóni, aki a X. sz.-ban élt. P. D. 

Zechusz ovósz (h. > Az atyák (ősök) érdeme. 
A zsidó felfogásban nem tudott meggyökeresedni 
a negyedíziglen bosszuló Isten képzete, hanem 
ellenkezőleg a megbocsátóé, aki az ősök érdemeit 
meg az utódokban is jutalmazza. A Talmud sze
rint is az ősök érdeme az utódok javára szolgál. 
(Sabbat. 55a.) Ezért mondják, mikor elhunyt jám
bor embert említenek : Zechuszó jogén olénu. 
Az ő érdeme nekünk is szolgáljon vódelmül, ja
vunkra. Ugyanez jiddisben: Sein Zechisz soll 
uns beistehn. P. M. 

ZelotáU (héb.: kannáim), a. m. túlbuzgók, így 
nevezik azt a zsidó nemzeti, faji és szigorúan, 
vallási alapon álló pártot, amely Judaea fennál
lásának utolsó századában, főképpen pedig Jeru
zsálem elpusztulása korában a legelszántabb ós 
legvégsőkig menő harcot hirdette és ténylegesen 
alkalmazta Róma és a pogány befolyás ellen. A Z. 
pártjának tagjait másképpen «siearii» néven is 
említik, mert mint harcosok, állandóan tőrrel 
(sicae) jártak és ha bárhol szentségtörést láttak, 
ami a zsidó érzést provokálta, kíméletlenül 
leszúrták a botránkoztató! Josephus nyomán 
Graetz és Schürer arra az eredményre jutnak, 
hogy a Z.-at negyedik pártnak kell tekinteni a 
farizeusok, szadduceusok és esszénus-chaszideu-
sok (1. az illető címszavaknál) mellett s hogy ezt 
a pártot Galileai Juda alapította (Josephus, De 
hello judaico II. 8, § 1; Antiquitates XVIII. 1. §• 
1, 6). Ennek a megállapításnak azonban ellent
mond az a tény, hogy éppen már Galileai Juda 
atyja, Ezekia guerilla-csapatot szervezett az idu-
meai Heródes ellen, mint azt Josephus állítja 
(De bello judaico I. 10, § 5; Antiquit. XIV. 9, 
§ 2), még inkább azonban az, hogy Heródes alatt 
már voltak organizált merénylő szervezetei a 
Z.-nak. A «Törvóny iránti vakbuzgalom» a mak-
kabeus korszakban a jámborság fokmérője lett 
az erőszakos hellenizálással szemben. Így magá
ról Mattáthias főpapról olvassuk, hogy Fineasz-
hoz hasonló buzgalommal cselekedett, amikor a 
zsidó bálványimádót ledöfte. Mattathias mon
dása: «Aki a Törvény buzgó védelmezője (zelota) 
s megőrzi a Szövetséget, az kövessen engem» 
(I. Maccab. II. 27. 43—45), a valóságban a Z. 
pártjának elismerése volt. A Talmud különböző 
helyei tanúskodnak arról, hogy a Z. valóban fana
tikus túlbuzgók voltak. így nem engedték meg-
semmi körülmények közt a nem-zsidó nővel való 
házasságot és érintkezést, a kép- és bálványimá
dás puszta szemlélését, a szobrokra való puszta 
rátekintést, az árnyékukban való hűsölóst. A po
gány szokások utánzását pedig a legerélyesebben 
eltiltották. De erkölcsi tartalmat nem csupán ab
ból merített az irányzatuk, hogy ők maguk ezek
től valóban őszintén undorodtak, hanem ama szó
beli hagyományból is, hogy Isten csupán bálvány
imádás esetében alkalmaz bosszút: «Amíg bál
ványimádás van a világon, addig isteni harag is 
lótezik» (Szifré Deuter. 96 ; Szanhedr. 106 ; v. ö. 
I. Makkáb. III. 8). A Z. keletkezését Josephus 
s részben elveszett műve nyomán részleteset)-
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ben Hippolytus keresztény egyházatya Originis 
Phüosophumena sive Ammium Haeresium Re-
putatio c. műve adja (9.26., ed. Dunker 1859) igen 
érdekesen : «Ezeknek (t. i. az esszénusoknak) né
melyike még szigorúbb gyakorlatot követ azáltal, 
hogy nem vesz kezébe és nem néz rá a pénzre, 
melyen kép van, mondván, hogy senkinek sem 
szabad hordania vagy néznie képet: sem nem 
lépik át egy város kapuját, amelyen szobrok van
nak, minthogy tilos a Törvénybe ütköző kép alatt 
elhaladni.» «Mások a nem-cirkumcizionált ide
geneket, akik az istentiszteletet megfigyelik s 
nem vetik magukat alá a ritusnak, vonakodás 
esetén nyomban megölik. Ezekért őket Z.-nak 
vagy «8icarii»-nek nevezik. Mások ismét senkit 
sem szólítanak Úrnak, kivéve Istent, még ha 
kínozzák vagy megölik őket, akkor sem.» 
Heródes idegen uralma robbantotta ki a Z. fana
tizmusát s alakította át őket politikai pártszerve
zetté. Josephu8 leírja, hogy míg az iskola- és 
törvényhozás-vezető Sémája és Abbalion Szan-
hedrin-ülnökök hallgatólag elismerték Heródest, 
addig yoltak olyanok, akiket torturával sem le
hetett rábírni arra, hogy királynak nevezzék azt.» 
(Antiquit. XIV., XV.). Ezekia alatt «bandává» 
szervezkedtek ezek a túlbuzgók, de valójában 
nem banditák voltak, hanem Heródes véres ural
mának rendszeres támadói. Maga Josephus, aki 
minden buzgó patriótát, aki a véres szörnyeteg
gel szembe merf szállni, banditának nevez, cso
dálattal emlékezik meg a Z. vértanuságra kész 
állhatatos8ágáról. Egy esetet mond el Josephus a 
számtalan tragédia közül: az egyik zelota ahe
lyett, hogy megadta volna magát az usurpátor-
nak, a kavernába menekült és inkább lemészá
rolta héttagú családját, semhogy gyermekei más
nak engedelmeskedjenek, mint az Úrnak, atyáik 
Istenének (Antiquit. XIV. és Bell. Jud. I.; As-
sumptio Mosis IX. 1—7). A Z. főerődítménye 
SepphorÍ8 városa volt (Antiquit. XIV.). Igen jel
lemző, hogy a «sicca», a tőr használatát a ró
maiaktól tanulták el, holott éppen azért harcol
tak ellenük, hogy a nép semmiféle szokásukat 
át ne vehesse. A siccát mégis átvették tőlük, fő
képp azzal a célzattal, hogy magát Heródest meg
öljék. Tíz zelota elhatározta, hogy az amflteá-
trumbanledöfl az usurpatort. Ez azonban kémeitől 
megtudta a szándékot és tortura után megölette 
a merénylőket. A nép mártírnak tisztelte őket és 
a besúgókat darabokra tépte. Midőn pedig Heró
des uralmának végén a Nagy-Templomra a sast 
feltétette, a Szanhedrin két előkelő tagja és negy
ven ifjú zelota ledobták azt, amiért valameny-
nyien tüzhalált szenvedtek Heródes rendeletére 
(Josephus, De belloellum judaico 1.33, § 2; Anti-
quitates XVII. 6. §§2—4). Mindazáltal a Z.moz
galma nem szünetelt e véres bűnhődés után sem. 
Heródes halála utáu Arehelaus ellen küzdöttek s 
vezetőjük a Heródes által kivégeztetett Ezekia 
fia, Galileai Juda lett, aki katonailag újból orga-
nizálta őket. Ugyanezen Galileai Juda unokái 
szervezték meg a későbbi Z. küzdelmét és sem 
kompromisszumba nem mentek bele, sem bókét 
nem akartak kötni Rómával. Juda két fiáról maga 
Josephus kénytelen megállapítani, hogy szintén 
mártírhalált haltak, míg harmadik fiát Menache-

met királynak akarták elismerni, de ellenségei 
leszárták (Bell. Jud. II. 17). Ennek rokona és kö
vetője volt Eleazar ben Jair (u. o. ós VII.), aki tel
jesegészében fenntartotta elődei megalkuvást nem 
tűrő elveit. Túlzó fanatizmusuk miatt, maguk a 
farizeus tudósok egyidőben «gyükosoknak» bé
lyegezték a Z.-at (Szóta IX. 9) s elveiket ezek a 
békeszerető ós tűrő moralista tudósok elvetették. 
Mégis, amikor Gamalai Judas Galileában Róma 
ellen szervezkedett, a farizeus R. Caook, Sam-
mai tanítványa, egyik vezetőül csatlakozott hozzá 
{Antiqu. XVIII. 1 1). A Quirinus prokurátor által ki
vetett adó fizetését megtagadták, mert a rómaiak
nak beszolgáltatott adót a rabszolgaság jeléül fog
ták fel. Főkép Sáinmai iskolájának tudósai csatla
koztak a Z.-hoz a Templom lerombolása előtti idő
ben s ezek a fegyverhasználatát is megenged
ték és alkalmazták a Törvény védelmében {Sábbát 
17a). Mikor I. Agrippa óta Judaeát provinciakép 
kezelte Róma s a jeruzsálemi Szanhedrint meg
fosztotta juriszdikciójától, nyilt forradalom tört ki 
s a Z. vezetői bejárták az egész országot, sereget 
gyűjtöttek, de minden felkelésüket a római csapa
tok levertek s vagy kivégezték vagy száműzték 
vezetőiket {Antiquitates XX. 1, § 1). Juda fiait, 
Jacobot ós Simont a prokurátor, Tiberius Alexan
der keresztre feszítette (időszám. el. 47). A leg
borzasztóbb sorsuk azonban Cumanus, Félix ós 
Florus prokurátorok alatt volt a Z.-nak. Ez idő 
alatt a Róma elleni harcot Eleazar ben Dinai, 
Amramés Tahina vezették {Antiqu. XX. 1 ; Bell. 
Jud. II.; SzotalX. 9). Forradalmaikat,úgy látszik, 
a tehetősebbek nem szívelték, mert a tulajdonjog 

'elleni merényleteik meglehetős gyakoriak voltak, 
minthogy abban római érdekeltséget láttak. Ezért 
számos panasz van ellenük feljegyezve a Talmud-
ban {Menachótbla.; Jerus- Sabbat 14a; GittinV. 
6, 55b ; Jerus. Gittin V. 47b). A római elnyoma
tással és zsarnoksággal együtt növekedett a Z. 
fanatizmusa, mellyel kapcsolatban az álmessiások 
is jelentkeztek. Végül Gessius Florus prokurátor 
vad vérengzései valósággal őrjöngőkké tették 
őket {Antiqu- XX.; Bell. Jud. II.) és a terrortól 
sem riadtak vissza. Két frakció keletkezett, egyik 
az engedékenyebb, mely engedni akart Rómának, 
a másik, amely Isten segítségével a legelszántabb 
harcot kívánta. Ennek vezetője Eleazar ben 
Anania, a nagy Templom papi kormányzója volt, 
akihez több pap csatlakozott {Bell. Jud. II. 17; 
Toszefta Sabbat 17. 6; Gittin 56a). Ezek Galileai 
Juda fiának, Menachemnek vezetésével a galileai 
Masadában lemészárolták a római várőrséget s 
elfoglalták az erődítményt, Eleazar ben Jair pedig 
a nyilt hadjárat élére állott. Másik vezér Simon 
bar Giora volt s mindketten jelentékeny hadi 
eredményeket tudtak elérni, így Cestius egész se
regét megsemmisítették 66. Galileában Giskalai 
János lett a vezető, de Josephus még mások neveit 
is megörökíti (Bell Jud. 11.21; IV. 4; Vita §• 12, 
27, 35—36). Sepphoris vára azonban nem csatla
kozott a forradalomhoz. Ekkor küldte Josephust, 
a későbbi történetírót, aki papi törzsből való had
vezér volt, a jeruzsálemi, nagyobbrészt Z.-ból álló 
Szanhedrin Sepphorisba, hogy álljanak el Róma 
támogatásától és segítsék a galileaiakat Júdea, fel
szabadításának hősi küzdelmében. Azonban Jose-
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phus Róma kezére juttatta Galileát. A Z. ember
feletti hősiességgel küzdöttek tovább a túlnyomó 
és kitűnő hadvezérekből és katonákból álló ró
maiakkal szemben V espasianus és Ti tus alatt. Maga 
Josephus kénytelen elismerni ezt a Z. utolsó ki
tűnő vezetőjének, Eleazar ben Jairnak és társainak 
tragikus ós hősies halála leírásában (Bell- Jud. 
VII. 8—9). Simon bar Giora, Eleazar ben Simon és 
Simon ben Jair, valamint Giskala i János veze
tésével különböző Z.-frakciók keletkeztek s ezek 
esztelenül feldúlták a városi lakosság gabona-
tárházait (Bell. Jud. V. 1 ; Alt. de R. N. VI.). 
Simon bar Giorát és Giskalai Jochanant a Titus 
császár diadalive alatt hurcolták végig kötéllel 
nyakuk körül, majd az előbbit a tarpei szikláról 
ledobták (Bell. Jud. V. 5). Másokat kínoztak, 
ismét másokat kegyetlenül kivégeztek. A Z. túl
zásait a késői történetírás is csak elítélni tudja, 
de hősiességük ós jellemszilárdságuk még ma is 
csodálatot ébreszthet. s. R. 

Irodalom. Kanfmann, Kohler, Zaelotg (Jew. Encycl. 
1904); Grátz, Geschichte der Juden III. ; u. a. Jahrea-
bericht (1892) ; Schürer, Geschichte des Volkes Ierael 
(3. kiad. I.) ; Rosenthal, (Monatsschrift 1893); Kraugs Sámuel, 
(Byzantinische Zschr. II.); u. a., Lehnwörter; J. Derem-
bourg, Egsai sur l'Histoire et Géographie de Paleatiiie (1867). 

Zemiirósz (h.). Dalok. A péntek esti ós szom
bat déli étkezést követőleg énekelt dalok köz
keletű neve. 

Z e m p l é n i P. Gyula*, író, hírlapíró és mű
fordító, szül. Tállyán 1856., megh. Budapesten 
1902. Miután Kassán elvégezte a gimnáziumot 
és a jogakadémiát, a hírlapírói pályára lépett. 
Előbb kassai lapoknak dolgozott. Több évtizeden 
át a Magyarország külpolitikai rovatát vezette, 
ezenkívül a Magyar Ifjúság c. lapot is szerkesz
tette. Sok idegen regényt és színművet fordított. 
A legértékesebbek Verne- és Maupassant-fordítá
sai. — Felesége Z. P. Gyuláné Elek Irma, írónő, 
szintén számos regényt és színművet fordított 
magyarra. Önálló munkái: Idegenben (ifjúsági 
regény); Judit néni iskolája. 

Zerá, k o d e s (h.). Szent ivadék. Rendszerint 
a hitükért halt zsidó vértanuk leszármazottjára 
alkalmazzák. 

Zerfí i (Hirsch) Gusztáv*, szabadságharcos, 
és író, szül. 1820. Eleinte németül írogatott, majd 
1846-tól a Honderűben cdrodalmi levelek dr. Laube 
Henrikhez» c. cikksorozatot írt. A szabadságharc 
évében «Der Ungar» címen lapot indított és szer
kesztett s ezenkívül 1848. a «Reform» c. heti
lapot is megalapította és részben szerkesztette. 
Lapja megszűntével önként beállott honvédnek 
és Schweidel tábornok segédtisztje lett. A szabad
ságharc leveretésóvel előbb Belgrádba menekült, 
majd Parisba s onnan 1853. Londonba ment, ahol 
a Royal Medical College tagja volt. Tíz évi ottani 
tartózkodás után Bukarestbe kellett mennie egy 
becsületsértési Ügyből kifolyólag. Innen támadó 
cikkeket irt az osztrák kormányzat ellen az Augs-
burger Allgemeine Zeitungba. Halálának sem he
lyét, sem idejét nem ismerjük. Z. legfontosabb 
munkája Kossuth írásainak német fordítása, 
mely Gesammelle Werke Kossuth's címmel 3 
kötetben Lipcsében jelent meg 1850—51. Egyéb 
munkái: Wiener Lichibilder und ScMttenspiele 
(1844); Kunterbunt (2 k. 1846 és 2. kiad. 1847); 

Wespen (1846). Magyarul irott érdekes müvei: 
Mátyás fia mint Corvin és törvénytelen vér. 
Kritikai adalék irodalmunk erkölcstörtónetéhez 
(Buda, 1847); Mártius 15-ike (1848); Pesten egy 
lap, néptörténet (1848., németül is.) s. R. 

Zerkovi tz , 1. Béla, zeneszerző, szül. Szege
den 1881 jún. 11. Budapesten végezte a műegyete
met és építészmérnöki oklevelet szerzett. 1925-ben 
a Városi Színház igazgatója volt, jelenleg a 
Royal Orfeum művészeti igazgatója. Számos nép
szerűvé vált dalt ós operettet írt. Utóbbiak: 
Aranyeső (1911); Katonadolog; Százszorszép; 
Aranymadár; Árvácska; A nóta vége; Csókos-
asszony ; Die Wundermühle; Finanzgenie; La 
bombolla delfu Prateria (1922, előadták Milanó
ban). Pólezren felüli zeneszáma jelent meg nyom
tatásban. Magyarország egyik legnépszerűbb dal
szerzője volt főként a világháborút megelőző 
években. K. K. 

2. Z. Emil, közgazdász, szül. Szegeden 1870 
okt. 15., megh. Newyorkban 1923 márc. 1. (elte
mették Budapesten). Mérnöki oklevelet szerzett, 
majd nagyobb lapok közgazdasági rovataiba dol
gozott, később a Magyarország, majd a Pesti 
Hírlap közgazdasági rovatának vezetője lett. 
Megalapítója és elnöke volt a Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Egyesületének. Mint a 
Kereskedelmi Múzeum levelezője, majd mint ke
reskedelmi miniszteri tanácsos s utóbb, mint a 
magyar kormánytól kinevezett kivándorlási fel
ügyelő hat évet töltött az Egyesült-Államokban. 
1918-ban hajózási kormánybiztossá, a kommün 
alatt pedig a hadügyi népbiztosság hajózási osz
tályának vezetőjévé nevezték ki. Tiszteletbeli 
tagja volt a legelőkelőbb amerikai magyar 
egyesületeknek. Egyik kezdeményezője volt az 
Egyestilt-Államok és Magyarország közt létesült 
postaforgalomnak és a washingtoni kormánynál 
fáradozásaival elérte, hogy az amerikai posta
ügyi hivatal külön a magyarországi forgalom 
céljaira pénzutalványi Űrlapokat bocsátott ki. 
A merikai kereskedők (1905) címen könyvet is írt. 
Másik eredeti és hasznos munkája: A konzul a 
külkereskedelemben (1914). 

3. Z. Szidónia, író szül. Tobitschauban (Morva
ország) 1858. Atyja orvos volt s a II. Rudolf 
alatt nemesített Z.-családból, míg anyja maran
nusoktól származott. Iskoláit Becsben végezte, 
onnan nevelőnőnek Magyarországra került. Rö
videsen megtanult magyarul és állami tanítónői 
oklevelet nyert. Trefort kinevezte egy állami 
polgári iskolához tanárnak, majd ösztöndíjjal 
Münchenbe küldték, ahol színésznőnek képezte 
ki magát s mint ilyennek rendkívüli jövőt jósol
tak. Konlokotronisz görög főúr kedvéért, aki meg
kérte, konvertált 8 Velencében a Márkus-székes
egyházban házasságot kötött. Nem sokára ott
hagyta Athént, visszatért a zsidó vallásra és 
Bécsben férjhez ment egy Grünwald nevű keres
kedőhöz. Nagyobb pedagógiai munkája: A ma
gyar irodalom története, költészettannal női 
tanintézetek számára (1874), azonkívül németre 
fordította Tóth Kálmán verseit (1874). Később 
Bécsben valóságos divat-szociológiát teremtett 
meg írásaival. Szerkesztett egy «La Mode» c. 
folyóiratot, mely éveken át a divat-reform szolga-
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latáhan állott és gyakran túlmerósz újításokat 
hirdetett. Éppen ez újítások miatt a Das Gr eteken 
von heute» c. művét az osztrák államügyészség 
akkoriban betiltotta. 8. R. 

Zichrónó l é v r ó c h ó (h.). Áldássá váljék 
az emlékezete. Szólásforma, ha halottat, főleg ha 
elhunyt tudós rabbit említenek. 

Ziefer Jechiél Michóél, rabbi, Megh. 1844 
Először Lengyelországban működött, majd a ma
gyarországi Ciferbe került rabbinak. 1820-ban 
Wienben jelentek meg talmudi glosszái Ghájé 
Ólom címmel, Derech Ghájim kommentárját a 
kódexhez Pozsonyban adta ki 1837. 

Ziegler Ignác, főrabbi, szül. Alsókubinban 
1861 szept. 29, Tanulmányait a budapesti rabbi
szemináriumban és egyetemen végezte, 1905 óta 
karlsbadi főrabbi. Müvei: Malachius próféta 
(1888); Religiöse Disputationen im Mittelalter 
(1894); Geschichte des Judentums (1900); Die 
Königsgleichnisseim Midrasch (1903); Die sitt-
liche Welt des Judentums von Abschluss des 
Kanons bis Saadjah (Leipzig, 1928). Z. híres egy
házi szónok. 

Ziffer Sándor*, festő, szül. Egerben 1880. 
Tanulmányait Budapesten az iparművészeti is
kolában kezdte, azután Münchenben, Parisban, 
majd Nagybányán tanult. Résztvett a MIÉNK, 
a Művészház (Kereszthegy, Nagybányán, Lu
xembourg kert) és a Műcsarnok 1914. évi ki
állításán (Pihenő modellek). Kisebb gyűjtemé
nyes kiállítása.1927. volt az Ernst Múzeumban 
(Olvasó nők, Önarckép) Ugyanez évben a Kút-
kiállításán is szerepelt. Legutóbbi képein az egy
kori naturalista dekoratív hatásokra törekszik. 

Zil-eer 1. Antal, festő, szül. Budapesten 1861., 
megh. u. o. 1921. Művészeti tanulmányait a buda
pesti mintarajziskolán kezdte, azután a müncheni 
akadémián, Parisban, Berlinben és Londonban 
folytatta. Főleg arcképeket és tájképeket festett. 
Münchenben Miksa bajor herceg arcképével arany
érmet nyert. Az 1896-iki millennáris kiállításon 
két tájképet és Ibsen arcképét állította ki. «Erdei 
magánya és a Erdei idilU képeit I. Ferenc József 
vette meg. Arcképei közül a legjelentékenyeb
bek : Budenz, Wahrmann Mór, Munkácsy (M. Tört. 
Képcsarnok). 1907-ben megvakult. P. B. 

2. Z. Gyula, festő és grafikus, szül. Buda
pesten 1898. Z. Antal festő unokaöccse. A buda
pesti műegyetemen gépészmérnöknek indult, de 
tanulmányait abbahagyva festeni kezdett. Előbb 
a Képzőművészeti Főiskolán, aztán Münchenben 
tanult.1 924-ben Parisban telepedett le. Kiállított 
Parisban, Londonban, Zürichben, Moszkvában a 
nemzetközi kiállításon, itt az orosz állam nyolc 
festményét megvette. Előbb grafikával foglalko
zott. Ilyenekkel szerepelt Budapesten a Kut 
1927-iki kiállításán a Nemzeti Szalonban. Kalei
doszkóp c. litográfiái mappát adott ki irodalmi 
hatások alatt keletkezett szimbolikus kompozí
ciókkal, azután rózkarcsorozatot (Bretagnei ha
lászok). p.B. 

3. Z. Hajnalka, szobrász és keramikus, szül. 
Budapesten 1893. Z. Antal festő (1. o.) leánya. Az 
Iparművészeti Iskolában tanult. Jellegzetes arc-
képfejeket mintáz (Benedict Henrik). Figurális, 
színes kerámiákat (Kleopátra, Hindu táncosnő)^ 

vázákat és dísztárgyakat készít. Gyűjteményes 
kiállítása volt a Nemzeti Szalonban (1924). F. B. 

Z i m m e r m a n n Gusti (Augustine), színésznő, 
szül. Nagyváradon 1865., megh. Bécsben. Linzben 
játszott először, majd a Theater an der Wien is
mert ós népszerű tagja lett. 

Zipser Majer, rabbi, szül. Balassagyarmaton 
1815 aug. 14., megh. Rohoncon 1869 dec. 10. 
Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Prossnitz-
ban ós Nikolsburgban végezte. 1837-ben Óbudán 
a Goldberger, majd a Bobély-családnál nevelőskö
dött. 1844-ben a székesfehérvári hitközség meg
hívta főrabbinak. Itt újjászervezte a hitközséget 
s ő maga dolgozta ki az alapszabályokat, az isko
lák és az olvasóterem tervét is s valamennyit 
rövid idő alatt meg is valósította. 1851-ben a 
pesti egyetem doktorrá avatta. A Bach-korszak 
és a községében dúló viszályok elkedvetlenítet
ték s Amerikába, vagy Angliába akart kivándo
rolni, ahol inkább remélhette reformjainak meg
valósítását, mint Magyarországon, amelynek leg
több hitközsége tudni sem akart az újítások
ról. 1858-ban mégis Rohonc hitközségének meg
hívását fogadta el. Itt működött haláláig. Tanul
mányainak nagyobb része a Litteraturblatt des 
Oríentsben jelent meg s ezek a következők: 
Die jüdischen Zustánde unter der 150-jáh-
rigen Türkenherrschaft (IMQ—¥1); Zur Biog-
raphie des B. Meir Eisenstadt (1846—47); 
Baphael Meldola. Ein Bild der jüdischen Zu-
stáDde in Italien zu dessen Zeit (1846 — 47); Kri-
tische Untersuchung über die Originalitat der 
im Talmud, und Midraschim vorkommenden Pa-
rabeln u. Sentenzen (10 tanulmány); Die ma
gyar ische Sprache ti. die Juden; Über die 
talmudischen fremdsprachigen Wörtererklarun-
gen; Zur Gharaktertstik der Hittel'schen Schule 
u. derén Lehren; Über das Erbrecht des weib-
lichen Geschlechts nach dem Evangélium; Über 
das jüdische Kalenderwesen, eine Kritik des 
Luzzatto'schen Calendario ebraico. A Jevish 
Chronicleba írt tanulmányai: Eine Szene aus 
dem ungarischen Kriege, melyben a székes
fehérvári pogromot írja le; The Talmud and 
the Gospels (1851., 13 tanulmány), melyet a lon
doni hitközség külön is kiadott The Sermon ofthe 
mount címmel. Az Alig. Zeitg. d. Judentumsnakés 
a Ben ChaDanjának, Löw Lipót folyóiratának is 
munkatársa volt. Az utóbbiba í r t tanulmányai: 
Zur Zoologiedes Talmud (1858); Zur Geschichte 
d. israelitischen Gemeinde in Belgrád (1859); 
Zur Geschichte der Sabbatfeier (1859); Über 
die Ostrichtung unserer Tempel (1860); Ezen
kívül ünnepi hitszónoklatok és gyászbeszédek is 
jelentek meg tőle. Hagyatékában talált kéziratá
ból Jelűnek Adolf bécsi főrabbi adta ki. Flavius 
Josephus görög művének fordítását: Über das 
hohe A Uer desjüdischen Folkes.nach hebráischen 
OriginalqueUen erláutert und nach M. JZipsers 
Tode ausgegeben und bevorwortet(1870). Életraj
zát s arcképét Reich, Beth-El 5. füzete közli (1862). 

ZÍVUR. A zsidó néphit azt tartja, hogy házas
ságokat csak azok köthetnek jó szerencsével a föl
dön, akiknek lelkét még születésük előtt az Isten 
párosította össze. Az Isten által kiszemelt hitvest 
Z.-nak nevezik. Minthogy nem minden házasság 
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szerencsés, fel kell tenni, hogy olykor olyan 
emberpárok kötnek egymással házasságot, ame
lyek nem Isten akaratából kapcsolták egymáshoz 
a sorsukat. Ilyen házasságban természetesen nem 
Z. a házastárs és a viszonyuk ennélfogva nem 
tartós ós felbomlik. p . M. 

Zochor, 1. .Négy szombat. 
Zocl irénu l e c h á j i m , 1. Tefillő. 
Zóhar (másképen Midras ha-Z. vagy Midras 

de-Babbi Simeon ben Jochai) az ókorból szár
mazó misztikus, pszeudoepigrafikus munka, me
lyet a hagyomány R. Simeon b. Jochainak tulaj
donít. Arameus ós csekélyebb részben héber nyel
ven irt kommentárokat tartalmaz a Pentateuch 
egyes szakaszaihoz. Fejtegetései és módszerei 
azonban eltérnek a Szentírás szabványos exegesi-
sétől. A racionális írásmagyarázat helyett a Szent
írás titkos értelmét kutatja és igy bontakozik ki 
benne, ha rendszertelenül is, a kabbalisztikus teo-
zófla, kozmogónia, kozmológia és az Isten ter
mészetéről, a lélekről, a bünról, a jóról, rosszról, 
a megváltásról szóló misztikus tanítás. A leg
régibb kabbilisztiku8 iratnak tartják és a legszen
tebbnek is valamennyi között. A tudományban 
azonban nem egységes a róla való felfogás és 
úgy eredetét, mint értókét különféleképpen Ítélik 
meg. Szövege az eddigi megállapítások szerint 
legelőször Spanyolországban terjedt e l ; itt a 
XIII. sz.-ban Moses ben Sem-Tob de León kabba
lisztikus író terjesztette s ő tulajdonította azt 
először R. Simou b. Jochainak. Amidőn Moses de 
León szegénységben meghalt s egy gazdag avilai 
zsidó tudós másolatot kórt a Z.-ból, az özvegy 
azt állította, hogy férje volt a szerző, de szándé
kosan tulajdonította azt ókori szerzőnek, hogy 
az elismert, ősi név tekintélyével kerüljön a 
nyilvánosság elé. Sokan most már valóban a te
kintélynélküli Moses de Leonnak tulajdonították 
a Z.-t és elvetették, mások éppen ellenkezőleg, 
autentikusnak s R. Simon b. Jochaitól eredőnek 
ismerték el. Minthogy a Z. seholsem hivatkozik 
más iratokra, keletkezésének kiderítése igen ne
héz. A középkorban az volt a felfogás, hogy 
a Z.-nak valóban Simon b. Jochai a szerzője, de 
nem írásmű formájában, hanem szóbeli hagyo-
mányképen adta át tanítványainak és így szállt 
utódról utódra, egészen addig, amig leírták. A Z.-
ban előforduló post-talmudi históriai eseménye
ket pedig, amelyek a könyv későbbi keletkezé
sére vallottak, azzal igyekeztek mentesíteni a 
gyanú alól, hogy Simon b. Jochai jövendölései
nek tekintették. A Simon ben Jochai szerzősé
gét hirdető felfogást legelsőnek a XVI. sz.-i 
R. Elijah del Medigo, pádovai tudós támadta meg, 
aki Bahinat ha-Dath c- művében megállapítja, 
hogy a Z. nem származhat R. Simeon b. Jochai
tól, mert, 1. ha ő lett volna valóban a szerző, 
erről _ a Talmud éppenúgy említést tenne, mint 
a Szifréröl és más iratokról; 2. mert a Z. több 
oly embert említ, akik a Simon ben Jochaj 
utáni korszakban éltek; 3. ha R. Simeon lett 
volna a Z. szerzője, akkor halachikus dön
téseit a Talmud akceptálta volua; 4. ha a 
kabbalát valóban a szóbeli kinyilatkoztatás ha
gyományozta volna, akkor maguk közt a kabba-
listák közt nem lehetne véleménykülönbség al 

törvények misztikus interpretációjára vonatko
zóan. Ezeket az érveket még megtoldja a XVII. 
sz.-i velencei tudós, Leo de Modena a Z. kriti
kájával foglalkozó müvében, továbbá a XVIII. 
sz.-beli Jacob Emden altonai rabbi, aki meg
állapítja, hogy a Z. hamis szövegben idéz a 
Szentírásból; félremagyarázza és félreérti a Tal-
mudszöveget; olyan rituális rendelkezéseket em
lít, amelyek jóval a könyv állítólagos keletkezése 
után rendeltettek el; említi a mohamedánok elleni 
keresztes hadjáratokat, holotl R. Jochai korában 
az iszlám még nem is létezett; a zsinagógára az 
esnogu portugál korrupciót használja s misztikus 
magyarázatot ad a héber szavak punktuációjának, 
amelyek jóval a Talmud utáni korszakban jöttek 
létre. Ugyanezeket az érveket a francia keresz
tény teológus, Jean Morin is átveszi Exercitatio-
nes Biblicae (Paris 1669) c. művében. De mind
két érvelést megcáfolni igyekszik Moses ben 
Menachem Kunitz Ben Jochai c müvében (Óbuda 
1815), amelyben a következőket állítja: a punc-
tuatiót már a talmudi korban ismerték; a rituális 
parancsok, melyekről Emden azt állítja, hogy 
későbbi rabbik intézkedései, valójában szintén a 
talmudi korból erednek ; továbbá, hogy R. Simeon 
b. Jochait a Talmud is csodatevőnek említi és 
misztikus mondásait is közli. Dávid Luria Kad-
mut ha-Zohar (Königsberg 1855) c. müve el
veti Moses de León szerzőségét és azt állítja, 
hogy a babiloni gáónok kabbalisztikus dokriná-
kat is idéztek egy bizonyos Midras Jerusalmiböl, 
amelynek nyelve azonos a Z.-éval; továbbá, hogy 
a Z. készen volt a Talmud lezárása előtt s hogy 
azt nagyrészt valóban R. Simeon b. Jochai írta; 
azonkívül az arameus nyelvet a talmudi és gáóni 
korszakban egyaránt használták. Ezzel szemben 
Jellinek, Graetz is Moses de Leont tartják a 
szerzőnek, mert ennek más művei szószerint 
tartalmazzák a Z. egyes helyeit. Az egész vitá
nak véget vet a modern kritika következő meg
állapítása : a Z. nem lehet egy szerző műve, sem 
egy korszaké, hanem több szerzőé, több korszaké 
és többféle civilizáció hatása alatt kelettkezett, 
ami számos ellenmondásból és következetlenség
ből is kitűnik. Magas, sőt fenséges gondolatszép
ségek váltakoznak ott a régi misztikus tanítások
kal és a kabbalával. Eredetére igen fontos az a 
körülmény, hogy már az ókori zsidóság külön
böző államokban élt s egyrésze sokféle eszme
áramlásba került. Az akkor magas kultúrfokon 
élő Babiloniának hindu eredetű spiritualizmusa 
sem maradhatott rájuk hatás nélkül. Legszembe
ötlőbben valóban a hindu hatás mutatkozik meg 
a Z.-ban. Hindu felfogásra vall a következő pár 
vers is, amelyet később a XVI. sz.-ban Coper-
nicus rendszere néven ismert meg az emberiség 
s amelyet előtte Z. tanított, de amelyről be
bizonyított dolog, hogy csupán a hinduk ismer
ték : «Az idősebb Haminunah könyvéből tanultuk 
magyarázatok segítségével, hogy a főid kör alak
ban forog tengelye körül; hogy némelyek fent, 
mások alul vannak; hogy minden teremtmény, 
bár ugyanazon helyzetben van is, változtatja 
kinézósét a hely különbözőségének viszonyai 
szerint. De vannak föídségek, ahol világos van 
ugyanakkor, amikor máshol sötétség van s van-
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nak földségek, ahol állandóan nappal van, vagy 
pedig az éj csupán egészen rövid ideig tart . . . 
Ezeket a titkokat az embernek a titkoB tudomány 
teszi ismertté, nem pedig a geográfla.» (Zóhár 
III. 9b). Ez a földforgási teória, melyet Coper-
nicus előtt az időszám. előtti 1. sz. ban ismertek a 
hinduk, majd a perzsák is, nem maradhatott ter
mészetesen hatás nélkül a Perzsa-birodalom nagy-
kulturájú zsidóságára sem. A zsidó szektáriusYud-
ghaniták egyenesen a Vedanta-filozófia miszticiz
musa nyomán elvetették a Tóra betűszerinti szö
vegén alapuló értelmezést s ennek helyébe a 
misztikus magyarázatot tették; aszkézisükben is 
a hindu filozófusokat követték. Titkos irataik 
valószínűen magvát képezték a Z.-nak, ataely 
felosztásánál fogva is misztikus kommentár ja akar 
lenni a Pentateuchnak. Később, amidőn az iszlám-
kultúra zenitjén a keleti kalifátusból a nyuga
tiba (Spanyolország) nagymérvű bevándorlás tör
tént, a Z.-t is magukkal vitték és hozzátoldások-
kal elferdítették. A Z. ezen későbbi szövege pót
lékokkal is bővült, amelyek az egyes fejezetek 
függelékét képezik. Ilyenek: 1. a Szifra di-Ze-
niánta, amely öt fejezetben a teremtéssel, a vég
telenségből a végesbe, az abszolút egységből a 
sokszorosságba, a tiszta szellemiségből az anya
gibavaló átmeneteilel foglalkozik; 2. Idra Babba, 
mely az előbbiben foglalt eszméket tovább fej
leszti; 3. az Idra Zutta, amely mind két előbbit 
összefoglalja. Jellemző, hogy mindhárom az 
«Én-Szof» doktrínát mellőzi és a kilencedik Szefl-
rára a «Caddik» kifejezést használja, ami régebbi 
keletkezésükre vall. Ezeken kívül még a követ
kező függelékei vannak a Z.-nak: Eaze de-JRazin, 
amely a kabbala fiziognomiájával s a testnek a 
lélekhez való viszonyával foglalkozik; Széfer 
Hachelot, amely a hét szférát, a paradicsomot 
és poklot írja le; Raja Mehemna, amely beszél
getést tartalmaz Mózes, Elijáhu próféta és Simeon 
ben Jocbai között s a mózesi törvények allegorikus 
interpretálását adja; a Szitré Tóra, mely kü
lönböző kabbalasztikus dolgokról szól; a Midras 
ha-Neolam, amely a Biblia különböző helyeit a 
remazim (jelek) és a gematria segélyével magya
rázza misztikusan; a Sába, amely a metemp-
sychosis doktrínájáról dialógust tartalmaz Eli
jáhu próféta és Simeon b. Jochai között; a 
Janukah, Toszefta és Maszniszin, amely az 
előzők Szeflrosz-doktrináját magyarázza. Még 
mindezeken a Z. néven ismeretes műveken kí
vül van a Zohar Chadas és a Tikkunim, régebbi 
és újabb s mindannyi erős hasonlatosságot mu
tat az eredeti Z.-ral. A Z. mindanütt kihang
súlyozza azt a gondolatot, hogy a felületen nem 
látható mélyebb értelmet kell a Szentírásból 
kinyomozni: Jaj annak, — szólt Simon b. Jochai, 
aki azt állítja, hogy a Tóra csupán közhelyeket 
tartalmaz és világi olvasmányokat. Ha így volna, 
akkor a jelenkorban is lehetne Tórát írni, sok
kal vonzóbb elbeszélésekkel. A valóságban így 
áll a dolog ; a felső és az alsó világ egyugyan
azon princípiumon épültek fel; az alsó világban 
él Izrael, a felsőben az angyalok élnek. Ha 
az angyalok le óhajtanak szállni az alsó világba, 
földi ruhát öltenek; ha pedig ez áll az angya
lokra, mennyivel inkább áll a Tórára, amely

nek kedvéért teremtette meg az Isten a világot 
és az angyalokat. Nos, az elbeszélések a Tóra 
ruhái; aki azt gondolja, hogy ez a ruha maga a 
Tóra, megérdemli hogy elpusztuljon s ne legyen 
része a jövendő világban. Jaj a balgáknak, akik 
nem látnak tovább a díszes ruhánál! Sokkal 
értékesebb a ruhánál a test, amely azt hordja, 
de még értékesebb annál is a lélek, mely a testet 
életben tartja. A balgák csupán a Tóra köpenyét 
látják, a nagyobb szelleműek a testét, a bölcs 
azonban a Tóra valódi lényegét, annak lelkét 
látja. A messiási korban a Tóra ((felsőbbrendű 
lelke» fog kinyilatkozni.» (III. 152). A mélyebb 
értelemről, a kutatásról, a szellemiségről s a ma
gasabb rendű emberről való véleményét így 
fejezi ki misztikus formában, de költői lángo
lással más helyein is a Z. A biblia-exegézisnek 
négy formáját alkalmazza, ezek a pesat (betű
magyarázat), remez (célzás), deras (allegorikus 
magyarázat) és szód (misztikus magyarázat). E 
szavak achrosztikonja héberül Pardeszt, para
dicsomot jelentenek s ez a további misztikus 
magyarázatnak legfelsőbb foka. Ez utóbbi szerint 
minden látható dolgok, a természeti jelenségeket 
beleértve, exoterikus és ezoterikus realitással bír
nak s ehhez képest az embert a láthatatlanban 
instruálják. Ezen alapvető doktrína szerint a 
világegyetem emanaciók fokozatisága s az emberi 
szellem, ha felfogja őket legfelsőbb megnyilat
kozásaikban, eljuthat a végső okok megfejtéséig. 
Ezt az okozatiságot a Z. négy kategóriára osztja 
s ez megfelel a tudás ós megismerés négy fo
kának : 1. a dolgok külső észrevételéről szóló 
ismeret; 2. a dolgok lényegéről szóló tudás; 3. 
intuitív megismerés és 4. a szeretet által szerzett 
tudás, mert a Törvény csak azok előtt nyilatko
zik ki, akik szeretik azt. A tudás eme 4 foká
nak elnyerése után extázis ós vizió következik, 
mely még mozdulatlanságot, a kontemplációba 
teljes kontemplatív elmerülést, imamondást kö
vetel. Hét fokozata van az extatikus állapotnak 
s valamennyit különböző színezetű vizió kíséri 
és mind a hót extatikus állapotnál a bölcs más 
és más égi szférába jut, míg eljut a hetedikbe, 
amely színtelen; kontemplációja ekkor véget ér 
8 öntudatlanná válik. «A fekete pont fénylővé 
változott, a mélybe és a fenséges tengerbe folyt 
s kérdeztem vizióm értelmét, melyre választ kap
tam: a bűn megbocsátása az» (Simon b. Jochai 
így beszéli el a Z.-ban saját kontemplációját). A 
Z. a zsidóságban hihetetlen gyorsasággal terjedt 
el. Alig ötven évvel castiliai megjelenése után, a 
XIII. sz.-ban már több kabbalista idézi, így Me-
nachemRecanati, az olasz-zsidó misztikus. Tekin
télye oly nagy lett, hogy már a XV. sz.-ban Cas-
tiliában Joseph ibn Sem Tób alapján és a Z. 
érveivel támadja meg Maimonidest. A kabba-
listákra megigéző hatással volt misztikus poézise 
és azt hitték, hogy azt csak Istentől inspirált ha
landó írhatta s egyenesen a Bibliával egyenrangú-
sították. Még a Talmud-tudósok is szent könyvnek 
tekintették s döntéseknél, mint legfelsőbb tekin
télyre hivatkoztak a Z.-ra. Etnikai princípiumait, 
magasztos nézeteit az emberről és a halhatatlan
ságról éppen a Talmud szellemével jobban össze
egyeztethetőnek tartották, mint Maimonides és 
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a többi vallásfilozófusok elveit, mert mígMaimo-
nides és követői az embert csupán az universum 
részecskéjének fogták fel s oly lénynek tekintet
ték, amelynek halhatatlansága saját aktív intel
lektusának fejlődéBi fokától függ: a Z. az embert a 
teremtés urának, legmagasabb rendű lényének 
tekinti, olyannak, amelynek halhatatlansága sa
ját erkölcsiségétől függ; az erény gyakorlása 
és a morális tökéletesttlós által lesz az ember 
az égi kegy részese, másrészt maga a fizikai élet is 
az erény alá van rendelve. A Z.-nak ez a magasz
tos tanítása elbűvölő hatással volt a zsidó tudó
sokra, nem csupán a középkorban és nem csupán 
a szefárdoknál nyugaton és keleten, hanem egé
szen napjainkig is és főképpen Kelet-Európában. 
A Z. félretolta a formalizmust, növelte az áhítatot, 
az elmélyedést, a benső imát ós mélységes val
lásosságot, a földi lét külsőségeitől való elvonat
koztatást, a belsőnek, a szelleminek, a magasabb-
rendűségnek javára. Másrészt azonban, mint min
den nehezebben értelmezhető miszticizmus, a Z. 
károsan is hatott, mert táplálta a babonás hajla
mosságot, a misztikus álmodozást, a daemono-
lógiában s az angelológiában való hitet s a rabbi-
nikus törvénykezést misztikus kultusszal helyet
tesítette, úgy hogy az ünnepek és szertartások a 
Kelet és Kelet-Európa kabbalistáinál lassankint 
más értelmet nyertek s újfajta cerimonákkal bő
vültek az eredeti zsidó szokások rovására. A XVI. 
8z.-tól kezdve a liturgia is lassankint meg
változott a kabbalisztikus körökben; arameus 
nyelvű imáikban túltengenék a Z. allegóriái és 
szimbólumai, tartalmuk azonban magasztos, mert 
Isten és ember viszonyára, a vallás és szeretet 
összeforrt egyértelműségére vonatkozik. A Z.-
nak korán megvoltak keresztények közt is a ra
jongói, így a XV. sz.-i híres firenzei orientalista, 
Pico della Mirandola, a kölni humanista Reuchlin, 
a viterbói Aegidius és sokan mások európaszerte, 
akik a nehéz arameus nyelvet a Z. kedvéért tanul
ták meg. Korán feltűnt a Z. és némely keresztény 
dogma hasonlatossága is, így a bűnbeesés és 
a megváltás, sőt a trinitás dogmájával való ha
sonlatosság is. E Z.-részek miatt keresztény tu
dósok is propagálták a Z.-t, oly időkben is, midőn 
a Talmudot elégették (1. Cenzúra). Először 1558. 
Mantovában és Cremonában nyomtatták ki a 
Z.-t, amelynek a lélekről szóló egyes fejezeteit 
Joseph de Voisin lefordította latinra. Ehhez ké
sőbb más részek latin fordítása járult. A Z.-nak 
számos kommentárja van s ezek közül fontosab-
bak: a Torasz Emesz, melynek szerzője Dávid 
ben Ábrahám Semarjah (Salonici 1604); Jes 
Zóchór, Mckór Chochmo és Imre Binó, szerző
jük Ber ben Petachja (Prag 1610-1611); A marósz 
Tehórósz, szintén főké]) szómagyarázat, Wolf 
Leitmeritztól (Lublin 1640); Saár ha-Somáim 
Ábrahám Hérától (u. o. 1655); Cheszed le-Av-
rohom Ábrahám Azulaitól (n. o. 1685); Vaj ak
iiéi Móse, Moses ben Menachemtől (Uessau 1699) ; 
Or Jszráel Israel Jaffétól (Frankfurt a. Oder 
1711). L. Kabbala, Szefirőt és Lélek. 

Irodnlom. Isaac Broydéo, Zóhar (Jew. Ene. 1904) ; 
Zuns, Gottesdiengtliche Vortráge (2. kiad.) ; Stern I. (1. o.) 
a Ben Chananjah I.—IV. évf.-ban ; A. Franck, La Kabbala 
(Paris 18*8, alapvető mű, Bzeriső kiváló habrajsta, egy-
Bíerwnind a modem flloaófla egyetemi tanára volt. Mftvét 
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Zöld Márton (sióagárdi), honvédtábornok, 
szül. Szekszárdon 1865 ápr. 25. Középiskoláit Pé
csett és Székesfehérvárott végezte, a Lndovika 
Akadémiát és a törzstiszti iskolát Budapesten. 
A világháború kitörésekor Gyuláról 1914 aug. 
2. vonult Dalmáciába egy népfelkelő zászlóaljjal. 
Mint a Lövésen alatt fekvő Crotolle félsziget vé
dője négynapos ütközetben fölényesen verte 
vissza a montenegrói sereg támadását. Később 
Volhiniában, majd Bukovinában végigküzdötte 
ezredével az 1916. évi januári csatákat. A Ra-
rance melletti Obstgarten védelmében Z. csapa
tait személyes bátorságával buzdítva, a lövész
árokba benyomuló orosz túlerőt hősiesen vissza
szorította. Haditettéért a király magyar nemes
séggel és vaskoronarenddel tüntette ki. A Pre-
zony melletti állóharcokban, alysoniai csatákban 
(Kelet-Galícia), az ukrajnai előnyomulásban, ké
sőbb pedig az olasz fronton Z. a kiváló hadi-
tények egész sorát követte el, amelyek elisme
rése gyanánt a katonai érdemkeresztet, a máso
dik osztályú vaskeresztet, a Lipót-rendet és a 
szász Albrecht-rend tiszti keresztjét nyerte ki
tüntetésül. Ezredét teljes rendben vonta vissza 
az olasz frontról. A kommün alatt Szegeden 1918. 
belépett a Nemzeti Hadseregbe. Magyarország 
kormányzója tábornokká nevezte ki. Z. a m. kir. 
honvédség egyetlen zsidóvallású tábornoka. E le
xikon elnöki tanácsának tagja. 

ZOltli Márton, író és hírlapíró, szül. Békés
csabán 1854., rnegh. Budapesten 1919. A buda
pesti műegyetemen tanult. Csakhamar azonban 
színész lett és vidéki színtársulatoknál működött. 
Egyideig a Nemzeti Színház másodtitkára, majd 
a budapesti városligeti Dalos Színház igazgatója 
is volt. Sok tréfás rajzot és elbeszélést írt. Szín
müvei : Nana; Az Eiffel-torony kisasszonya; 
Pópa. Elbeszélő kötetei: Thália pongyolában; Szí
nészhistóriák ; Bűnös emberek; Komédiák; Bo
hémra ; Egy primadonna házassága; A nádasok 
királya; A nagy bonvivant; A pápai gróf; 
Világjáró; Lábas Péter. 

Z o l t á n Jenő, hírlapíró, szül. Nagyváradon 
1891. Tanulmányai elvégzése után újságíró lett. 
1920-ban átvette a Nagyváradi Friss Újságot és 
1924-ig felelős szerkesztője volt. 

Zombor {Sombor, SzHSz.). A (kongresszusi) 
hitközség 1827. alakult. Alapítói, mint a régi 
jegyzőkönyvekből kitűnik, Stein Jakab, Stein 
Ferenc, Herczog József és Hajduska Fülöp keres
kedők voltak. A hitközség első rabbijául Kohn 
Dávidot választotta, aki több évtizedes érdemes 
működés után 1884. halt meg. Első elöljárói Stein 
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Lipót, Löbl Henrik, Schőn Ábrahám és Hollender 
József voltak. Ma is fennálló templomát 1865 
építette a hitközség saját erejéből. 1925-ben léte
sítette Talmud Tóráját, melyet 30 növendék lá
togat. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek 
Vámosi Jenő az elnöke, a Nőegylet, amely Kabos 
Mártonnó vezetése alatt működik, a Bikur Cho-
lim egylet, mely Weidinger Frigyes elnöklete 
alatt áll, az Oblath Henrik vezetése alatt álló 
Talmud-Tóra egyesület és egy ifjúsági egylet, 
melynek Altmann Jenő az elnöke. A hitközség 
történetére vonatkozó okmányok a városi archí
vumban találhatók. A hitközség történetét Gutt-
mann Simon főrabbi írta meg. A hitközség tagjai 
közül \Vamo8cher Andor ós Vámosi Jenő vezet
nek nagyobb mintagazdaságot. A hitközség évi 
költségvetése 350,000 dinár, melyből 20,000-et 
fordít szociális ós fílantrópikus célokra. A hit
község lélekszáma 986, a családok száma 228, 
adót 240-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 20 
nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 3 tanító, 63 keres
kedő, 8 ügyvéd, 5 köztisztviselő, 15 munkás, 
5 nagyiparos, 4 orvos, 36 magántisztviselő, 15 
munkanélküli, 27 iparos, 1 mérnök, 2 hírlapíró, 
25 magánzó ós 4 egyéb. A világháborúban a hit
község 125 tagja vett részt, akik közül 13-an es
tek el a különböző harctereken. A hitközség mai 
vezetősége: Fischer Mihály és Guttmann Simon 
főrabbik, Wamoscher Andor földbirtokos és tör
vényhatósági bizottsági tag elnök, Scheer Ármin 
alelnök, Kelemen József és Turányi Zsigmond 
elöljárók, Bondi Arnold pénztárnok, Obláth Hen
rik, Wamoscher Gábor, Bergl Lipót, Breuer 
Lajos, Fischer Bernát ós Lipschitz Leó előljáró-
sági tagok, Török Sámuel titkár és Schönberger 
Miksa hitoktató. 

Zórách b e n Méir Kum Kadis, rabbi, szül. 
Prágában, innen került Magyarországba. Rohon-
con volt tanító s emellett könyvet is írt. Ócar 
hachájim c. vallástani könyve Prágában jelent 
meg 1832. 

Zord Arnold, festő, szül. Budapesten 1887. 
Művészeti tanulmányait Márk Lajos festőiskolájá
ban és a képzőművészeti főiskola esti tanfolyamán 
végezte. A Műcsarnok 1910-iki kiállításán állí
tott ki először (Mályvarózsák, lemplomrészlet). 
A Művészházban pedig ugyanez évben gyűjtemé
nyes kiállítást rendezett. Festett figurális képe
ket, tájképeket (Fák a tengerparton) és néhány 
bibliai kompozíciót is (Ádám és Evq menekül
nek az Űr haragja elöl; Káin és Ábel), F. B. 

Z u c k e r k a n d e l , 1. Emil, anatómus, szül. 
Győrben 1849., megh. u. o. 1910 máj. 28. Előbb Ut-
rechtben, majd Grácban, végül Bécsben volt ren
des egyetemi tanár és szakmájában elismert első
rendűszaktekintély. Főművei: ZurMorphologie 
des Gesichtsschadels (1877); tlber eme btsíier 
nicht beschriebene Drüse (1879); Vber das Rieh-
czentrum (1887); Normálé und pathologische 
Anatomie d. Nasenhöhle (1892); Anatomie der 
Mundhöhle (1891); Anleitungen für dm Sezier-

saal (1891). Testvére Z. Paul szintén a berni egye
temen volt a korbonctan tanára. 

2. Z. Róbert, egyetemi tanár, nemzetgazdász, 
Z. Emil (1. o.) ós Paul bécsi orvosprofesszorok 
testvéröccse, szül. Győrben 1856 dee. 3., megh. 
Prágában 1926. A bécsi egyetemen tanult és 
fiatalon iett a nemzetgazdaságtannak és statisz
tikának nyilv. rend. tanára a prágai német egye
temen, ahol haláláig működött. A német egyetem 
rektorává is megválasztották, ő a megtisztelte
tést azonban nem fogadta el, azzal a megokolás
sal, hogy az a tanulásban gátolja. Vezetője volt a 
prágai Államtudományi Intézetnek is. Főmun-
kája, amellyel világhírt szerzett szakkörökben: 
Zur TJieorie des Preises (1889), máig a legkitű
nőbb enemű munka. Egyéb művei: Die Konsum-
steuern im österreichiscli- ungarischen Ausgleich 
(1907), valamint több nagyobb tanulmány szak
folyóiratokban, továbbá a ccHandwörterbuch der 
Staatswissen8chaften» nyolc kötetének mindhá
rom kiadásában. 8. B. 

Zukor Adolf, filmgyáros, szül. Ricsón (Zem
plén vni.) 1872. Apja falusi szatócs volt. Z. Máté
szalkán elvégezte a négy polgárit, azután Abaúj-
szántóra tanulónak ment Blau Hermann vegyes-
kereskedésébe. 16 éves korában kivándorolt Ame
rikába és sok küzködés után szerény állást ka
pott egy chicagói szódagyárban. A chicagói világ
kiállítás évében szűcsműhelyt nyitott Chicagó
ban. Itt feleségül vette az erdóbényei születésű 
Kaufmann Lottit. 1904-ben megalapította az első 
moziját. Hat évvel később már filmvállalkozó 
és 35,000 dollárra] megrendezteti az Erzsébet 
angol királynő-filmet Sarah Bernharddal a fő
szerepben. A nagy erkölcsi és anyagi siker után 
egy másik filmjének főszerepére James K. Hac-
kettet szerződtette, aki akkoriban Amerika leg
népszerűbb színésze volt. Ebből a szerény kez
detből fejlődött ki az 1920. megalakult Famous 
Players Lasky Corporation, amely a Paramount-
filmeket gyártja és hozza forgalomba. Ennek a 
vállalatnak elnöke Z., aki a legtekintélyesebb 
helyet foglalja el az egész nemzetközi filmvilág
ban, mert vállalatának számtalan külföldi fiókja 
ós Amerikában mintegy 500 színháza van. Z. 
több zsidó jóléti intézményt létesített szülőfalujá
ban és Amerikábau is minden fílantrópikus moz
galmat bő támogatásban részesít. R. 1. 

Zwebner Ábrahám, rabbi, szül. Galgócon 
1880., megh. Jeruzsálemben. Z. a pozsonyi jesiván 
tanult, majd Csesztén választották meg rabbinak. 
1868-ban a szervezés alatt álló zsidó kongresszus 
ellen röpiratot írt. 1872-ben a Szentföldre költö
zött. Döntvénytárát fia, Z. Jehuda adta ki. 

ZwiMinger Ferenc, ügyvéd, műgyűjtő Esz
tergomban. Esztergomra vonatkozó látképek 
metszet-, valamint a város történetére vonatkozó 
fónyképgyüjteménye van. Élénk részt vett a zsi
dóság kultúréletóben is ós kiváló munkásságot 
fojt ki a hitközségben, melynek több év óta el
nöke. F. B. 

file:///Vamo8cher


Zsámbók — 9 7 9 — Zsidó 

Zs 
Z s á m b é k , nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm 

4223 lak. A Zs.-i (statusquo) hitközség alapításá
nak időpontja ismeretlen. A hiányos anyakönyvi 
kivonatok azonban arra engednek következtetni, 
hogy Zs.-onmár 200évvel ezelőtt is volthitközsógi 
élet. Arra vonatkozólag azonban, hogy kik vol
tak az alapítók, az első elöljárók ós rabbik, nin
csenek hiteles feljegyzések. A hitközségnek van 
Chevra Kadisája, temploma 1810. épült, iskolája 
1878. létesült, de 1920. a hitközségi tagok létszá
mának erős csökkenése következtében a rabbi
állással egyetemben megszűnt. Van még Nőegy-
lete a hitközségnek. A hitközség évi 3500 pengős 
költségvetéssel dolgozik, melyből egy részt szoci
ális célokra fordít. Lélekszáma 80, a családok 
száma 22,- adót 19-en fizetnek. Foglalkozás sze
rint: 2 nagykereskedő, 11 kereskedő, 1 orvos, 
1 gyógyszerész, 1 magántisztviselő és 3 iparos. 
A világháborúban résztvett tagjai közül négyen 
estek el. A hitközség mai vezetősége: Weisz 
Miksa elnök, Haas Samu és Fleischmann Simon 
alelnökök, Gárdonyi Vilmos pénztárnok és Basch 
Henrik gondnok. 

Zsenger i Samu, pedagógus, szül. Pápán 1840 
okt. 18., inegh. Budapesten 1924 márc. 21. Isko
láit szülővárosában és Pesten végezte. 1857-ben 
lett tanító és azóta minden nevezetesebb tanügyi 
mozgalomban részt vett. 1870 óta Budapesten mű
ködött ós itt több lap munkatársa is volt. A Nép
nevelő- és Orsz. Izr. Tanítóegylet fejlesztésében, 
a Pedagógiai Társaság alapításában érdemes 
munkásságot fejtett ki. 1878-ban önszorgalmából 
letette a gimnáziumi érettségit és elvégezte az 
egyetem filozófiai fakultását, majd doktorátust 
szerzett és az orth. zsidó polgári iskola igazga
tója lett. Sok tankönyvet írt. Szerkesztette az 
Ungarisch-jüdische Schulzeitung és Szombati 
Újság c. lapokat s vezette a Magyar Újság tan
ügyi rovatát; azonkívül szerkesztette a három 
nyelven megjelent Látogatók Lapja című folyó
iratot 8 lefordította hét kötetben Pestalozzi 
műveit. 

Zsid, Zsidó, Zsidói, Zsidóköi, Zsidov, ős
magyar családnevek, amelyek arra vallanak, 
hogy viselőik a honfoglaló magyarokkal bejött 
zsidóhitüek leszármazottjai voltak. E neveket 
régebben s betűvel írták és ilyen formában for
dulnak elő a régi okiratokban. Valószínűleg az 
1092-ig terjedő időszakban keletkeztek, amikor a 
magyar nemzet felvette már a kereszténységet 
ós a keresztény szokásokat. Ezekben a nevekben 
semmi megvetés, vagy gúny nem rejtőzött ós 
semmiféle rosszindulatú megkülönböztetést nem 
fejez ki egyik sem, mivel ekkoriban még a zsidó 

[magyarok teljes összeforrottságban eltek a po
gány és keresztény magyarokkal egyaránt, u. L. 

Zsidai;-. A honfoglaló magyarok száznyolc 
apróbb nemzetségének egyike. A régi hagyomány 
tartja ezt igy, amely nyilvánvalóan a régi ma
gyarok z8idóhitü fegyvertársainak emlékét őrzi. 

Zsidó . A héber származás magyar megjelö
lése. A szó kétségtelenül nem magyar, hanem 
orosz eredetű és a zsidov szóból származik. Az 
oroszok között már igen régi időkben éltek Zs.-k, 
elnevezésüket tőlük vették át a kozárok (1. Kozá-
rok) ós az ő közvetítésükkel kerülhetett a ma
gyarokhoz, akik a honfoglalás idején, nyilván 
csak az itt talált Zs.-kat (1. Zs. őslakók) jelölték 
ezzel az elnevezéssel és nem a kozár Zs.-kat is. Az 
1922. felfedezett és a XIII. sz.-ból való löweni 
ó-magyar Mária-siralomban fordul elő a magyar 
nyelvben a Zs. szó. Manapság azokban az orszá
gokban, ahol az asszimilációs törekvések (1. 
Asszimiláció) érvényesülnek, a Zs. szó közjogi 
és közhasználati felfogásban felekezeti, illetve 
vallási vonatkozásaiban szerepel csupán, mivel 
állampolitikai szempontok a népi, nemzetiségi, 
vagy faji elhatárolásokat mellőzték. Ennek a fel
fogásnak az elfogadása kizár minden fajelméle
tet, vagy nemzetiségi aspirációt, mert a népi 
származásnak eljelentéktelenítése azzal a kultu
rális egységgel történik, amelyet a felekezeti 
különállóságok sem bontanak meg. Felekezeti el-
osztályozása a Zs. szónak, illetve egyértelművé 
tevése az izraelita (1. Izraelita) kifejezéssel két
ségtelenül a klerikális szemlélet eredménye, ami 
még olyan országokban is tartja magát, ahol a 
klerikálizmus ereje az államvallás megszüntetése 
folytán lehanyatlott. Ez csak azt mutatja, hogy 
a mai államok szívesen élnek az egyházi poli
tika eszközeivel, amelyek az állampolitika kere
tei közt a népi egységesítésben nyilvánulnak meg, 
de a felekezeti különállóságokat domináns erőtó-
nyezőnek ismerik el. Főleg az antiszemitafajvéde
lem. (1. Fajvédelem) törekszik arra, hogy a Zs. szó
ban a leértékelt faji eredetre utaljon, így hát 
semmi esetre sem lehet az a klerikálizmusnak, 
hanem inkább annak a feltörekvő hatalmi aspi
rációnak a kihajtása, amely a zárt nemzetiségi 
keretekben akarja érvényre juttatni gazdasági 
önkényességét egy népi kisebbséggel szemben. A 
kíméletlen gazdasági programmban nem új ke
letű a Zs. szó faji értelmezésének kiélezése,mert 
hiszen azokban a középkori időkben, amikor a 
fajelmélet még ismeretlen fogalom volt, ugyan
csak a materiális mozgatóerők levegőbe dobott 
jelszava volt. Csak az erkölcsi támasztékot ke
reste a Zs.-ellenes mozgalom az egyháznál, ame
lyet gyakran megtalált a valláspolitika terüle
tén. Á Zs. szó a világháború által teremtett gaz
dasági és politikai atmoszférában minden ország
ban megkapta azt az értelmezését is, amely népi 
jellegét is kidomborítja. Ez talán nem annyira a 
külső hatások folytán jutott érvényre, mint in
kább magában a Zs.-ságban, amelynek bizonyos 
rétegei felélesztették a rég kihamvadt népi ön
tudatukat (1. Cionizmus). Ez a periódus Magyar
országon összeesett azzal a korszakkal, amely
ben a Zs. szó csak gyűlöletet váltott ki az anti
szemita izgatások következtében. A magyar bíró-
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ságok joggyakorlata azonban még ezekben az 
időkben sem változtatta meg a Zs. szóról alkotott 
és meggyökeresedett felfogást, mert a magyar ki
rályi Kúria már 1988/1924. B. I. számú ítéletében 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magyar 
Zs.-ság nem faj, nem osztály és nem nemzetiség, 
hanem a többi felekezettel egyenrangú felekezet. 
A Kúria ezt az Ítéletét így indokolja: «A Zs. szó 
ennek általánosan elfogadott értelme szerint 
Mózes vallásának s az ezen hitfelekezethez tar
tozóknak megjelölésére szolgál, más fogalmat 
nem ölel fel.» Ezt a jogfelfogást már nem követ
hetik az utódállamok joggyakorlatában, mert a 
trianoni békeszerződés következtében a más im-
périumok alá került Zs.-ság is népkisebbséggé 
lett, mint Zs. nemzetiség. A Zs. szó, mint foga
lom tehát ott hivatalosan is nemzetiségi megje
lölést jelenthet ós csak azért nem általánosítható 
minden esetben, mert a törvények megengedik, 
hogy a magyar anyanyelvű Zs. önmaga döntsön 
afölött, hogy magyar nemzetiségűnek, vagy pe
dig Zs. nemzetiségűnek vallja magát. o. L. 

Zsidó a d ó k . Elég késői intézmény, amely a 
zsidótörvények életbeléptetése után vált törvé
nyes kényszerré. Sem Szt. László, sem pedig Kál
mán király, akik némikóp foglalkoztak a zsidók 
megrendszabályozásával, nem említenek a zsidók 
számára semmiféle külön adót és azok egészen 
II. Endréig minden különösebb zaklatástól men
tesen éltek Magyarországon. Ha mégis volt vala
miféle adóterhük, az csak úgy terhelhette őket, 
mint a keresztény magyarokat és az akkori idők 
általános szokása szerint a papoknak fizetendő 
tized sem eshetett semmiféle megkülönböztetés 
alá. Valószínű, hogy mikor IV. Béla alatt a zsidók 
a királyi kamara szolgái lettek (1. Kamaraszol
gák) és közvetlenül a királyi hatalom alá kerültek, 
a kincstárnak külön fizettek bizonyos összege
ket. Az 1436-iki békekötés után, mikor Zsigmond 
király IV. Béla kiváltságlevelét megerősítette 
(1. Béla (IV.) király zsidótörvénye), kibocsátott 
egy másik királyi levelet, amelynek kiváltságo
kat tartalmazó cikkelyei között a második mégis 
újabb terheket ró a zsidókra. Ez a cikk az ország
nagyok zsidótartáei jogával kapcsolatosan az 
adózással függ össze, mert elrendeli, hogy a fő
uraknakvalósággal elajándékozott zsidók(1. Zsig-
mond királyi levele) a főuraknak tartoznak fizetni 
mindazokat az adókat, amelyeket eddig, mint a 
kamara szolgái a kincstárnak fizettek. De hogy 
a zsidók az ő számára is jövedelmezzenek, meg
hagyja, hogy neki is fizessék a különféle Zs.-at. 
így a zsidók adóterhe megkétszereződött, emiatt 
aztán főleg a királyi városokba költözködtek, 
hogy a kétszeres adótehertől megszabaduljanak, 
mivel ott csak a kincstárnak fizettek adót. Zsig
mond egyébként elrendelte, hogy zsidóktól sehol 
nem szedhetnek több adót, mint a városok vagy 
nemesi birtokok keresztény lakóitól. V. László 
már kizárólagosan királyi jognak tekintette a 
zsidók megadóztatását és ebből tetemes jövedel
met húzott. A királyi pénztárba befolyt összeg, 
amit a zsidók fizettek ki uralkodása alatt, négy
ezer arany forintra rúgott, ami tekintve a zsidók 
csekély számát ós a kincstár egyéb jövedelmeit, 
igen számottevő tétel. Ebben az összegben nin

csenek benne a rendkívüli adók, amelyeket gyak
ran vetett ki a kincstár, ha pénzállománya meg
fogyatkozott, vagy ha háborúra kellett a pénz, 
mint 1456. a törökök ellen. És nincs benne az az 
összeg sem, amit azok a zsidók fizettek, akiknek 
adóját a király valamely városnak ajándékozta. 
Tíz éven keresztül 1450-ig Erzsébet Pozsonynak 
ajándékozta az ottani zsidók adóját, Hunyadi pe
dig ezt az ajándékozást két évvel megtoldotta 
(1. Zsidó-pénz). A város falainak és az erődítések 
karbantartásához a többi polgársággal együtt 
adóztak a zsidók. Hunyadi 1452. a nagyszombati 
zsidókat, V. László 1454. a pozsonyiakat, 1456. 
pedig ismét a nagyszombatiakat keményen meg
dorgálta, hogy kötelezettségüknek nem tettek ele
get. A zsidóság adóját egyébként a rendes királyi 
adó fejében szedték, amit törvény szabályozott. 
Mátyás király huszonkét esztendős uralkodása 
alatt, ha nem is boldogan, de nyugalomban éltek 
a zsidók. A királyi kincstárnak egyenes adók, 
vagy ajándékok cimén adóztak ós tekintve a zsi
dók csekély számát, túlságosan nagy az a jöve
delem, amihez általuk a kincstár hozzájutott. 
Húszezer aranyat tett ki ez az összeg, amelyen 
kívül még városi adók terhelték őket és szokás 
szerint fizették a papi dézsmát és egyéb járandó
ságokat. Négy esztendővel később, 1494—95. II. 
Ulászló alatt már 800 forintra apadtak a Zs., nyil
ván, mert a főurak, mint az egyéb adókat, a 
zsidókét is maguk szedték fel. Más oka az adók 
huszonötöd részre való leapadásának nem lehet, 
mert a zsidók száma nem csökkent ez idő alatt. 
Már Mátyás idejében megkezdődött az általánoséi-
szegényedés, amely e korszak végóig, Buda kivé
telével, országos hatású. Érthető hát, hogy Ulászló 
már kölcsönök helyett rendkívüli adókat vett 
igénybe. 1491-ben kényszerkölcsönt, 1493., 1500. 
rendkívüli adót vetett ki, majd 1504. a nyomasztó 
pénzszükség miatt újabb rendkívüli zsidó adót 
hajtott be. 1514-ben pedig Dózsa parasztlázadásá
nak elnyomására volt szüksége újabb adókra. 
II. Lajos alatt a kincstár teljesen szegény volt ós 
ezért a zsidók még fokozottabban érezték a nyo
masztó adókat. Tőlük vehették el legkönnyebben 
a pénzt akaratuk és beleegyezésük ellenére is. 
Nagy pontossággal hajtották be tőlük a legális 
adókat is, amire igen nagy szüksége volt az or
szágnak, de a hiba ott volt, hogy csak a zsidókkal 
szemben éltek ezzel a pontossággal, olyannyira, 
hogy sokszor a határidő letelte előtt kezdték meg 
az adóbehajtásokat. Miután a királyi városok leg
nagyobb része zálogkézen volt, a városok jöve
delme a hitelezőket illette. Mindamellett 1524. 
1600 forintott tett ki a zsidóktól befolyt kincstári 
jövedelem. Valószínűleg a zsidók kétszeresen 
fizettek és az előzőleg II. Ulászló alatt évenként 
egyszer fizetendő 800 forintot kétszer szedték 
Szt. György és Szt. Mihály napján. Ezt a két-
részletbeli fizetést nyilván könnyítés céljából 
tették, merthogy az adót a kincstár felemelte. Az 
is meglehet, hogy az adóemelés az 1518-iki bácsi 
országgyűlés következménye volt, miután az el
rendelte a zálogban levő országos javak kiadását 
ós így az elzálogosított városok zsidóságának 
adója ismét a királyi kincstár jövedelmét fokozta. 
Súlyos rendkívüli adók ie terhelték n . Lajos alatt 
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a zsidókat. Erről is meglehetősen hézagosak a 
ránk maradt adatok, de még így is számos adó
kivetésről van tudomásunk. Egy esztendő vei Lajos 
tróuralépése után, 1517. már működni kezdett az 
adóprés és Mendel Jakab (1. o.) zsidó prefektus 
az adó főösszegét, amelyről nem tudjuk, mennyi 
volt, felosztotta az egyes községek között. A sop
roni községtől 80, a pozsonyitól 110 forintot haj
tottak be évenként két részletben. 1521 elején 
újabb rendkívüli adókat róttak ki a zsidóságra ós 
azt a Szt. György napján esedékes adókkal együtt 
kellett megfizetni. Ugyanez óv végén, amikor 
már Nándorfehérvár és Szabács elesett, tetomes 
rendkívüli adókat ajánlottak fel végre a rendek 
a veszedelemmel fenyegetett ország védelmére. 
Ekkor is aránytalanul nagy összegeket vetettek 
ki a zsidókra. Míg a nemesek családonként fizet
tek egy-egy arany forintot, addig a zsidóságra 
fejenként vetették ki ezt az összeget, férfiakra, 
asszonyokra, sőt gyerekekre is. A teljesen nincs
telenek helyett a vagyonosak tartoztak megfizetni 
az adót. 1524-ben újabb adót vetettek ki a zsi
dókra és így ez a negyedik olyan adókivetés, 
amelyről tudomásunk van Lajos tízesztendős ural
kodása idejéből. Mindezekről pedig törvény, vagy 
királyi levél tanúskodik és igen valószínű, hogy 
számos más adóztatás is volt, de errről azért nincs 
tudomásunk, mert nem maradt fel róluk írott bizo
nyíték. A törvényes keretekbe illesztett adókon 
kívül sokkal súlyosabbak voltak a törvénytelen 
zsarolások, amelyek Lajos uralkodásának második 
felében untalan megismétlődtek. Noha az Árpád
ház kihalása óta egy magyar király sem bánt annyi 
méltányossággal a zsidókkal ós egy sem igye
kezett annyira megvédelmezni őket, mint ő, még 
sem tudra megsemmisíteni, vagy csak legyön
gíteni is azokat a káros befolyásokat, amelyek a 
zsidók helyzetét lerontották (1. Szerencsés Imre). 
Az úgynevezett taxa, vagy cenzus adónem fize
tése mellett még bizonyos rendes adófélót, kon-
tribuciót és kollektát is kellett fizetni, e két utóbbi 
lényege azonban ismeretlen. Mindezeken kívül az 
évenként gyakran kétszer is kivetett rendkívüli 
adók mellett a korona még kónyszer-kölcsönöket 
is követelt, amelyeket nem egy esetben erőszak
kal is behajtott. A királyi kincstárba fizetett adó
kon kívül még á földesúrnak, illetve városnak is 
fizettek adót. A zsidótartási joggal felruházott 
országnagyok kedvük szerint adóztathatták meg 
zsidóikat most is ós ahogy az Zsigmond óta szo
kásban volt, a királynak is űzették az adókat. A 
városoknak sikerült megszüntetni a korona ré
gibb kiváltságát, hogy a zsidók csupán a kincs
tárnak adózzanak és kivívták, hogy ne csak a 
közterheket viseljék, mint a többi polgár, hanem 
fizessenek külön adót is a város pénztárába. Az 
ekkor dívó adó kétféle volt: egyenes ós közvetett. 
Az előbbi volt a kifejezetten zsidó adó, amit éven
kénti két részletben fizettek, Pozsonyban Szt. 
Mihálykor 50 forintot, amely a számkönyvekben 
zsidó jövedelem, zsidó-bér, vagy zsidó-pénz címen 
ezerepei (1. Zsidó pénz). Ez a zsidó pénz az egész 
községet terhelte, de kivetettek még fejenkénti 
adót is, mint a többi polgárra. Ez volt a városi 
adó, az ú. n. taxa. A zsidók által tizetett közvetett 
adók lényegükben megegyeztek a város többi 

lakóinak adóival, csakhogy ezeknél nagyobbak 
voltak. Azt az adóösszeget, amelyet a zsidóktól a 
szokványos adón túl szedtek, «Uebermasz»-nak 
hívták. Á pozsonyi zsidóktól 1471. azt erőszakkal 
hajtotta be a város. Fizettek vételjog nevű díjat 
telekkönyvi beiktatásért, beíratási pénzt új telek
könyv megnyitásakor a telekkönyvbe való fel
vételéi t, évenkénti földadót az ingatlanok után, 
boradót a vallási szertartásoknál használt bor 
után ós végiü vámpónzt, amit személyek után 
szedtek. A városi jegyzőnél Budán a többi polgá
rokra kiszabott díjak kétszeresét fizették, ahogy 
azt már Nagy Lajos alatt a Budai Törvénykönyv 
(1. o.) elrendelte. Az egyenes adókat testületileg 
kellett leróni ós a bizonyos összegben megálla
pított adóért mindnyájan felelősek voltak. A 
királyiért az egész ország zsidósága, a városiért 
az illető község, a földesúrnak fizetendő adóért 
a birtok zsidó lakói. Gyakran megtörtént, hogy 
az adókat a zsidók nem tudták fizetni és ilyenkor 
a hitközség elöljáróit és vagyonos előkelőit tú
szokul börtönbe vetették. E korszak elején az or
szágos zsidóbíró (1. Zsidóbíró), később a tárnok, 
majd a zsidó prefektus (1. Zsidó prefektura) in
tézte az adóügyeket. A mohácsi vész után (1526.), 
a török hódoltság idején sem csökkentek le a zsi
dók adóterhei. Egy 1686. elfogott zsidó ugyan 
azt állította, hogy a zsidók csupán egy aranyat 
fizettek védelmi díj fejében, a tények azonban ezt 
az állítást teljesen megcáfolják. Elsősorban fenn
állott a ráják fejadója, amelyet Budán és környé
kén, Esztergomban, a fehérvári és mohácsi 
szandzsákban bérbeadtak és ezt a fejadót a kincs
tári hivatalnokok, vagy a fej adóbérlők zsidóktól 
és keresztényektől egyaránt évenként két rész
letben, tavasszal és ősszel szedték. Ez az adó
teher 50—215 akcse közt váltakozott és fizetése 
alól csupán az özvegyek és részben az új telepe
sek kaptak felmentést. A török birodalomhoz tar
tozó zsidók a fentebbi adóztatás bevezetése előtt 
egy sokkal súlyosabb adózási kényszert sínylet
ték. Az évi fejadó hármas megkülönböztetés alá 
esett és legalacsonyabb fokát, 12 ezüst drachmát 
a legszegényebb osztályhoz tartozóknak is fizetni 
kellett. Ötezer aszpernyi vagyon után 24, a 40,000 
és az ennél nagyobbra 48 ezüst drachmát, az adó 
maximumát vetették ki. Az adószedők túlbuzgó
sága számos visszaélésre vezetett. A adószedők a 
hitközségi elöljáróságot a Tóra előtt megesket
ték, hogy az igazságot fogja vallani a hitközség 
létszámát és az egyesek vagyonát illetően. Az 
elöljáróság, hogy ezt a kényszert elkerül je, rend
szerrétette az adószedők megvesztegetését. Ezt a 
vagyonhoz mórt háromrendü fejadót váltotta fel 
később az általános fejadó, amelynél a kincstár 
évenként meghatározta egy-egy helység adóköte
lezettségét. Ez a módszer is súlyos bajokat idézett 
elő, mert gyakran megtörtént, hogy apró hit
községekre kivetettek akkora adót, mint a népes 
gyülekezetekre. Végül is sikerült elérni azt a 
méltányosabb eljárást, hogy az udvari fődefter-
dári hivatal egy összegben állapította meg a zsi
dóktól követelt fejadót, aminek terheit aztán ará
nyosan osztottak fel maguk közt az egyes hit
községek. A zsidó községek mindent elkövettek, 
hogy adójukat pontosan beszolgáltassák, mert azt 
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aki a vagyonához mért adót nem fizette, elfog
ták és kínzásokkal kényszerítették az adóbeval
lásra. Ha a megkínzott meghalt, vagyona a kincs
tárra szállt. A törökök, hogy a zsidóknak kedvét 
szegjék az adóelengedésekért való folyamodások
tól, amint nem fizettek pontosan, túszokat szedtek 
össze, kiket fogva tartottak addig, míg a község 
a?i adót meg nem fizette. Az adók sorába tarto
zott a fogyasztási és telekadó is. A feudális rend
szeren kiépült török birodalomban alföldnek a 
szultán volt a kizárólagos birtokosa. így ha egy 
zsidó házat épített, a telek sohasem ment át az ő 
tulajdonába, hanem csak haszonbérletben hasz
nálhatta évi adó fejében. Fennállott mindezen 
kívül a gabonatized, a város- és várépítési ille
ték s a véradó. Ez utóbbi olyan megváltási ösz-
szeg féle volt azon látszólagos bűnrészességórt, 
ha valakit az illető szomszédságában meggyil
koltak és ó nem sietett a segítségére, holott az 
nyilvánvalóan kiáltott segítségért. Az ilyen adóz
tatások alól csak az udvar kegyencei kaptak fel
mentést, így az udvarba bejáratos zsidók sem 
adóztak és pl. Saul budai zsidó kiáját, a kincs
tár körül szerzett érdemei elismeréséül a szultán 
felmentette a harács alól. Súlyos megadóztatás 
alá estek a zsidók, de a keresztények is, vala
hányszor háborús előkészületeket tett a török 
hadsereg. A szegény zsidótól 3—4 aranyat, a gaz
dagtól százat is kicsikartak. A török hódolt
ságon kívül eső országrészben sem tartotta szem 
előtt a zsidóság érdekeit az adópolitika. I. Fer
dinánd 1551 óta a zsidók megszorítására töre
kedett, bár az adóterhek nem voltak olyan 
súlyosak, mint a hódoltság területein, csak 
a jogbizonytalanság öltött veszedelmes mérete
ket. Az 1578-iki országgyűlés azt kívánta, hogy 
a zsidók és anabaptisták kétszeresen viseljék az 
adó- és más közterheket. Ez évben sújtja Rudolf 
kétszeres házadóval a zsidókat. 1593-ban külön 
fejadót vet ki rájuk, 1596. új adónemet rendel el, 
a katonaadót a zsidókra, anabaptistákra és egy-két 
nemzetiségre, «mint akik nem katonáskodnak)). 
Hadiadó fejében a zsidóság fejenként hat forin
tot volt köteles űzetni. A sz. kir. városok adóz
tatási rendszere érdemel még említést ebből a 
korszakból. Eleonóra Magdaléna Terézia özvegy 
császárné 1711., mikor a budai zsidókat is a vá
rosi törvényhatóság alá rendelte, kimondta,hogy 
mindazon zsidók, akik nem tartoznak a császári 
szállítók közé és adózásnak vannak alávetve, az 
ország többi zsidóival együtt évenként bizonyos 
adót tízessenek tűrésükért a királyi kamarába. A 
zsidók tehát kétféle adót űzettek, kamarait és vá
rosit. Az első nem volt új, védelmi és türelmi adó 
címén már megtelepedésük óta űzették, évi 50 
forintot minden üzlet után. A türelmi adójuk vi
szont súlyos volt és túlemelkedett a rácokén is, 
akik közösen csak 300 forintot űzettek türelmi-
adó fejében, míg egy Feit Hirsch nevű zsidó egy
maga űzetett évi 75 forintot toleraneiális taksa 
címén (1. Tolerált). A türelmi és védelmi adóhoz 
régebbenhozzá járult aporció, országgyűlési, sánc-
és követi adó is. Ez az adórendszer lényegében 
fennállott Mária Teréziáig, míg ő külön türelmi 
adót vetett ki a magyar zsidóságra törvénytelen 
önkénnyel, az országgyűlés hozzájárulása nélkül. 

Az adótartozásokért börtönbe hurcolták még ek
kor is a zsidók feleségét és gyermekeit és tovább 
is fennállott a megszégyenítő zsidó személyi vám. 
A türelmi adó ügyében 1749 máj. 16. Mária Terézia 
értesítette a helytartóságot, hogy a zsidók Magyar
országon ós a kapcsolt részeken a megyéknek és 
földesuraknak fizetett adón kívül a kincstárnak 
is fizessenek évi adót. Nemsokára már összeg
szerűen is megfogalmazva került a királynői 
követelés a törvényhatóságokhoz, így eszerint a 
legkisebb összeg, amit a zsidóktól az adókivető 
bizottság elfogadhat, az 1746. összegyűlt hadiadó 
összege: 29,694 frt, kerekszámban 30,000 frt. 
A zsidók, akik nevében külön bizottság tárgyalt, 
nem tudták vállalni a súlyos anyagi terheket, 
végre is abban állapodtak meg, hogy nyolc éven 
át húszezer forintot űzetnek. Az első részlet 1750 
jan.L,arnásodikjúl.L vált esedékessé. A királynő 
ezt az összeget csak három évre állandósította, 
de utóbb még két évig érvényben tartotta. A hely
tartóság nov. 26. közölte a törvényhatóságokkal 
a királynő által jóváhagyott előterjesztést. Pest
megye felszólalt ellene az okt. 10-i gyűlésen, 
mivel a rendelet ellenkezett az országgyűlési 
határozatokkal, amelyek szerint a zsidók csak a 
megyék belső szükségleteihez kötelesek járulni. 
A türelmi adó, vagy ahogy a zsidók nevezték, a 
«Malkegeld» (királyasszony pénze) kivetését már 
megakadályozni nem lehetett. Az ötévi határidő 
letelte után pedig a zsidók egyre súlyosabb ter
heket kaptak. 1760-ban a régi 20,000 frt helyett 
30,000 frt-ot, 1772: 50,000-et, 1778: 80,000-et, 
1813: 160,000 frt-ot voltak kénytelenek fizetni. 
II. József egyenjogosító törekvésében (1. Egyen
jogúsító törekvések) 1785-ben megszüntette a 
zsidóság régi sérelmét, a zsidó személyi vámot és 
eltörölte a türelmi adónak megszégyenítő címét, 
de mert magáról az adóról a kincstár nem mond-

I hatott le, azt azontúl kamerális taksa (1. o.) címen 
szedette. A XIX. sz. elején, mikor nagyobb lendü
letet vett a zsidók küzdelme az egyenjogosítá-
sért, 1817 nov. 9. a zsidóság képviselői elhatá
rozták, hogy a 160,000 frt-nyi nyomasztó türelmi 
adó leszállítását kérik a királytól. A következő 
esztendőben ismét aktuálissá vált a kérdés és a 
zsidóság keresztül akarta vinni, hogy a türelmi 
adó felosztási kulcsát ne a helytartóság, hanem 
maga a zsidóság határozhassa meg. 1832-ben 
pedig már kifejezetten megbízottakat küldenek a 
pozsonyi országgyűlés helyszínére, hogy ott kép
viseljék a zsidóság érdekeit. Csak az 1839/40-iki 
országgyűlés emelt szót a türelmi adó ellen, de 
ekkor már az alsó és felső tábla egyhangúlag a 
türelmi adó, illetve a kamerális taksa kivetése 
ellen fordult. A király azonban az 1840-iki rezo-
luciójában még nem szüntette meg a megalázó 
terheket, de kijelentette, hogy eltörlését a kor
mányszékek nyilatkozatától teszi függővé. Az 
1840-ikiországgyülés XXIX. t.-c.-e már az ország 
törvényes lakóinak ismerte el a zsidóságot és 
ekkor a magyar zsidóság felségfolyamodványban 
kérte ismét a különös adónem megszüntetését. 
A király az országgyűlés hangulatának befolyása 
alatt hajlandó volt elengedni a türelmi adót, ha 
a zsidóság lefizeti az évek folyamán felgyülem
lett hátralékos taksáját, amely 2.554,293 frt 
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41/- kr.-ra rúgott. A zsidóságnak végül is sikerült 
1.200,000 frt-ban kiegyezni a kincstárral. Magyar
ország és kapcsolt részeinek zsidó képviseletei 
1846. elhatározták, hogy a türelmi adó örök meg
váltására megállapított összeget öt esztendő alatt 
fizetik le. Ezen az alapon köttetett meg a végső 
megállapodás is és 1846 júl. 2. a kamara elnöke 
tudatta a kezelő-bizottsággal, hogy Ferdinánd 
király jún. 24. örökre megszüntette a kamerális 
taksát. Mikor az osztrák seregek megszállták a 
magyar fővárost, a császári csapatok fővezére 
követelte az 1848 máj. és nov. 15. esedékessé vált 
ötödik és hatodik részlet megfizetését. A követe
lést súlyosan érintette a fizetési parancs, mert a 
magyar pénzügyminiszter 1848 ápr. 7.felfüggesz
tette a részletek további fizetésének kötelezett
ségét, az országgyűlés is később ezt helyben
hagyta, mire a vidéki hitközségek nem fizették 
be a rájuk eső részleteket. Időközben a türelmi 
adóváltság alapjának a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bankban elhelyezett tartaléktőkéje meg
fogyatkozott. Mikor a kezelőség a banktól a 
111,400 frt tartaléktőke folyósítását kérte, az 
azt Kossuth-bankókban akarta kifizetni. Az ügy 
törvényszék elé került, amely a pesti hitközség 
tagjait arra kötelezte, hogy Kossuth-pénzben 
fogadja el tartaléktőkéjét. A hitközség mind e 
sok nehézség ellenére márc. 13. lefizette hátralék
adóját. E súlyos terhekhez még hozzájárult az a 
hadisarc, amellyel a szabadságharc támogatásá
ért sújtották a zsidóságot. A 2.300,000 forintot, 
a lojális Pozsony és Temesvár kivételével vala
mennyi hitközség fizetni tartozott. Ezt az össze
get a zsidóság kérelmére 1850 szept. 20. a csá
szár elengedte azzal, hogy két éven belül a zsidó
ság egymillió frt iskolaalapot létesítsen. Ez időn 
túl a történelem márnem ismer kifejezetten zsidó
kat sújtó adónemeket és az 1867-iki emancipáció 
(1. o.) véglegesen megszüntette azt a különleges 
elbírálási rendszert, amely évszázadokon keresz
tül anyagi és erkölcsi megkülönböztetés alá ve
tette a zsidóságot. u. L. 

Zsidó a magyar drámairodalomban. 
A XVIII. sz. második felében halványan jelent
kező irodalmi népiesség színpadra vitte «a ma
gyar falusi zsidó típus»-át is. Ez a zsidó azonban 
kevéssé tekinthető népi alaknak, alig van benne 
élet és realitás; valójában irodalmi átültetés idegen 
talajból magyar környezetbe. Plautus római vlg-
játékíró, Mostellaria c. vígjátékának uzsorása, 
világirodalmi vándorlása közben, francia közvetí
téssel eljutott Holberg dán íróhoz, aki minden kü
lönösebb változtatás nélkül csupán külső vonások
ban zsidóvá szí nézte a római uzsorást. A XVIII. sz.-
végl magyar vígjátékírók Holberg-átdolgozásaik-
ban ezt a zsidóvá stilizált uzsorást léptetik fel, 
mint a magyar falusi zsidó típusát. A zsidó ná
luk ép úgy. mint Holbergnól, követeli kölcsön
adott pénzét, rontott nyelven beszól és tehetetle
nül tűri a szolgák gyalázkodását (Benyák Bernát 
1770., Simái Kristóf: Váratlan vendég, 1770 
körül, Füargus 1774.). Dugonics András minden 
élődét fölülmúlva, a legútszólibb durvaságokkal 
szidalmazza a zsidót ügyefogyott alakokkal tele
tömött Aranyperecek c. együgyű históriájában. 
Ezt a regényt dolgozta fel színpadra Endrődy 

János (1792). Az első becsületes, megbízható 
zsidó Hatvány István darabjában szerepel CAz 
arábiai por, 1793). Ez a vígjáték azonban szin
tén Holberg-magyarítás. Csokonai drámájában 
jelentkezik először jellegzetes és főleg sajátos 
zsidó népéleti vonásokkal felruházva a zsidó 
(Gultura), jóllehet Csokonai egy másik vígjáté
kának zsidó alakja ugyancsak visszavezetb 3tő a 
Plautua—Holberg-fóle típusra azzal a különbség
gel, hogy Csokonai a római vígjáték ravasz szol
gájának szerepét ruházta rá a zsidóra, ki kísér
tetnek öltözve akar pénzhez jutni (Gerson du 
Malheureux, 1795). Csokonai népéleti zsibvásá-
ros zsidója elszigetelt jelenség maradt. A zsidó 
alakja hagyományos tulajdonságaiban állandó
sult ; konvencionálissá lett. Még Kisfaludy Károly
nál is, bár nemesszívü, hálás zsidó mozog a szín
padon, Izsák, mégis pénzének követelésével áll elő 
(A gyilkos, 1820). Katona József érdeklődése a 
zsidók történeti múltja felé fordult. Drámává 
dolgozta fel «Jeruzsalem pusztulásá»-t. Ez a 
vallás és a haza szent eszméjéért rajongó zsidók 
tragédiája. A színpadi kellékké embertelení-
tett zsidók jellemvonásai között csak árnyalati 
különbségek vannak: ravasz,haszonleső, hízelgő 
kereskedő az egyik, ki a jó tízlet kedvéért a ki
szemelt vásárló hiúságát legyezgeti (Csató Pá l : 
Megházasodtam, 1837); kamatszedő uzsorás a 
másik, kinek magatartását a pénz és &r haszon 
nagysága határozza meg (Szigligeti: Új világ, 
1873). Szigligeti egyébként a társadalmat teszi 
felelőssé a zsidók bűneiért. Ez a tendencia ütkö
zik ki Lőrinc szerepéből, ki a tisztességes kere
settől elütve kénytelen hajhássza lenni. (Zsidó 
1844). Az efféle üzletes, boltos, kereskedő zsidó 
pedig, még ha hangoztatja is a maga becsüle
tességét, valójában csak gonosz furfangú házaló 
(Gaal: Két Júlia, 1841), vagy ha oly önérzetes 
hangon védi is a maga emberi jogait, mint 
Schnapsz Mózes kocsmáros, mégis csak hasznot 
húz a becsületességéből (Nagy Ignác: Tisztújítás, 
1843). Népszínműveinkben mind sűrűbben fordul 
elő a zagyva beszédű zsidó komikus epizód figu
rája. Hosszú sorban vonul fel: az árverési hiéna 
(Szigeti József: Kisértet és csizmadia, 1856j, a 
bőrkereskedő (Csepreghy: £árga csikó, 1877), a 
gabonaűzér (Koróda P.: A tékozló asszony, 1884), 
a pénzkufár ágens (Almási Balog Tihamér: 
Á milimári, 1880), az orgazda róvbérlő (Monos
tori K.: Utolsó kenet, 1886), a licitáló hitelező 
(Rákosi Jenő : Aripacsos Pista dolmánya 1874), 
az uradalmi árendás és cifrálkodó felesége (Lu-
kácsy S.: Árva Zsuzska, 1882), a magyarosodni 
akaró kocsmáros (Eceedy K.: A szép asszony 
leánya), a csárdás zsidó és felesége (Abonyi La
jos : Magduska öröksége, 1888). Á nagy egyfor
maságban néha találkozik egy-egy rokonszen
vesebb zsidó alak is : a becsületes, dolgos falusi 
bíró (Koróda P . : A tékozló asszony, 1884), a sza
badságharcban hősiesen viselkedő magyar zsidó 
honvéd (Lukácsy S.: A zsidó honvéd, 1875). Eb
ben a darabban már szó esik a polgári házasság
ról is, sőt a vegyesházasság adja a zsidó bérlő 
leánya és a keresztény sörügynök sok termó-
szetellenességgel megírt történetének témáját 
(Almáéi B. Tihamér : Spitzer Régi). Az önérze-
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tes városi zsidó fiatalság lép fel Tóth Ede nép
színművében (A tolonc, 1886). Bérezik Árpád da
rabjaiban újszerű zsidó alakok vonulnak a szín
padra : a tolakodó zsidó riporter (A harctérről, 
1877), a világ sorsa iránt érdeklődő, művelődő 
falusi boltos (Igmándi kis pap, 1882) a keresz
tény társaságba került jótékonykodó zsidó asz-
szonyok (Jótékony célra, 1877). A szabadelvű 
szellem merész irodalmi harcosa, Tokly István, 
már problémává szélesíti ki a zsidó t irsadalmi 
helyzetét. Az új emberek c. vígjátékában (1874) 
azt az ellentétet rajzolja, amely ott tátong a szü
letett, de léha nemesség ós a magyar kereskedelem 
terén szerzett érdemeiért nemességre emelt zsidó 
között. A népszínmű letűnésével leszorult a szín
padról a falusi zsidó alakja is. A recepció kora el
halványította az ellentéteket, a realizmus iránya 
nem kedvezett a színpad stilizált világának. Az 
új magyar dráma főleg a Szalonélet levegőjében 
jeleníti meg a főváros zsidó alakjait. Bizarr tör
ténet Szoraory Dezső drámája (Péntek este, 1896), 
a keresztény földesúr és a zsidó rabbi feleségé
nek szöktetéssel kapcsolatos életfordulása. Mu
latságos fővárosi zsidó alakokat tett élővé a 
színpadon Molnár Ferenc (Doktor úr, 1902). Szo
morúan reális képet festett a küzködő városi zsi
dóról Földes Imre (Hivatalnok urak, 1909). 
Ugyanő világította meg derűs oldalról egy kis
polgári zsidó család életét (Orün Lili, 1916). 
Romantikus szerelmi história hősévé tette a rabbi 
leányát Bródy Sándor (Lyon Lea, 1917). Általá
ban drámaíróink csak epizód szerepeket juttatnak 
a zsidónak. Legtöbbször karrikaturává, humoros 
figurává színezik (Lengyel Menyhért, Szenes 
Béla), nagyritkán célzatos elfogultsággal viszik 
színre (Harsányi: A zenélő óra, 1927). A kabaré
tréfákban sűrűn szerepel a fonákká torzított 
zsidó alakja. Zs. J. 

Zsidó a magyar regényirodalomban. 
A magyar regény- és novellairodalomnak a XIX. 
sz. elejéig nyúló bevezető korszakában, ami
dőn csak fordításokkal, átdolgozásokkal és ma
gyarításokkal találkozunk, ritkán szerepel a 
zsidó alakja. Faludi Ferenc novellagyüjtemón3ré-
ben csupán említést tesz egy pénzkölcsönző zsi
dóról (Téli éjtszakák, 1787), Mikes Kelemennél 
már cselekvő személy a zsidó, ki drágakövekkel, 
rabokkal kereskedik és bejáratos a spanyol vice
király udvarába (Mulatságos napok). Dugonics 
András: Aranyperecek c. regényeben (1790) pe
dig a cselekmény egyik mozgató eleme: Náthán, 
a szívtelen, csaló, pénzsóvár zsidó, Ákos fejede
lem udvarának gyöngy- és drágakőbecsűse. A 
Fáy Andrással kezdődő eredeti magyar regény
írás korának hangulatában már ott ól a zsidók 
egyenjogúsításának gondolata. A zsidók társa
dalmi és politikai helyzetének kérdése, az eman
cipáció problémája irányzatossá tette irodalmunk
ban a zsidó alakok szerepeltetését. Stancsics Mi
hály a jogtalanul oldozott és oknólkül gyűlölt 
zsidóvallású embertársainak ajánlja Pazar di c 
elbeszélését (1836), melyben a józanul gazdál
kodó, szorgalmas zsidót szembeállítja a tékozló 
nagybirtokossal. Fáy Andrásnak Salamon c. óletr-
képe (1838) ad alkalmat, hogy elmélkedjék a zsi
dók helyzetének javításáról. A zsidók bűne a tár

sadalom hibája és a társadalom kötelessége : em
berré tenni a zsidót. Az emancipáció kérdésének 
aktualitása érződik ki Jósika Miklós romantikus 
regényeinek zsidó rajzaiból. Kissé eszményített 
zsidó alakjaiban rámutat a méltánytalanul üldö
zöttek erényeire, az egyenjogúsítás szükségére, 
arra az embertelenségre, hogy a vallása miatt 
még mindig üldözik a zsidót. A csehek Magyar
országban c. regényében (1839) Komoróczi Pé
ter rablóvárában szenved Ábrahám, leendő veje, 
Naftáli és fogadott leánya, a szépséges, nemes
lelkű Aminha. A zsidónak nevelt Aminha keresz
tény leány, kinek Mátyás király megengedi, hogy 
a zsidó ifjú felesége legyen. Eszter c. regényé
nek (1853) hőse a szép F]szter, Lévi zsidó uno
kája, Kázmér lengyel király kedvese lesz, mert 
azt hiszi: így segíthet a sokat szenvedett, elnyo
mott zsidótestvérein. Jósika a magyar zsidóság 
szabadságharci nemes magatartását es hazafias 
szellemét Hirsch Icig kocsmáros személyében 
példázza (Egy magyar család a forradalom 
alatt, 1861—1862). Egyik novellájában a vegyes 
házasság belső életét világítja meg (Gazdagság 
nem boldogság, 1847), egy-két zsidó alakjában a 
visszataszító jellemtulajdonságokat domborítja 
k i : Roderich bűnrészes a gazul szerzett vagyon 
gyűjtésében (Akarat és hajlam, 1845), a rabló és 
uzsorás zsidó rettegteti egy pesti ház lakóit (Egy 
kétemeletes ház Pesten.1847). Az emancipáció szel
lemében íródott Ormos Zsigmond Vér és bosszú 
c. regénye (1841), melyben a gonosz, elveteme
dett zsidó apával szemben a fia képviseli a derék, 
becsületes, hazafias zsidót. Eötvös József báró 
zsidó regényalakját kedvezőtlen színben mu
tatja be. Tervszerűen, hogy igazolja a jogegyen
lőtlenség káros következményeit. A zsidók hibáiért 
a társadalomra hárítja a felelősséget. A zsidónak 
nem engedték meg, hogy tisztességes munkával 
keresse meg kenyerét, a zsidót eltiltották a ne
mesebb pályáktól. A zsidók emancipációjáról írt 
tanulmányának egy-két gondolata húzódik meg 
A falu jegyzője (1845) züllött, üveges zsidójának 
alakrajza mögött. Jósika, Eötvös, Vajda Péter 
liberalizmusával szemben Nagy Ignác bántó ci
nizmussal festi feketére az emancipáció gondola
tát. Nem híve az egyenjogúsítás eszméjének; 
fél, hogy a felszabadulás szabad utat enged a 
zsidó bűnök terjedésének, sőt szerinte még a zsi
dók magyarosodása is csak ravasz számítás, 
hogy mielőbb eljussanak a korlátlan bűnözés 
törvényszentesítette lehetőségéhez, az emancipá
cióhoz. Zsidó alakjai kevés kivétellel uzsorások 
vagy Sue-féle gonosztevők: a zsivánnyá vedlett 
Móric, kinek feleségét Sobri haramia megszök
tette (Magyar titkok, 1844), a gazdag Dávid 
zsidó orvos fia, ki kereszténnyé lett és rabló meg 
apagyilkos egy személyben (A nagyravágyó, 
1842), a zsidó uzsorás, ágens, orgazda (Torzké
pek, 1844), kikben semmi emberi vonás nincs, a 
hajhász, ki még sódart is eszik, csakhogy a kurta 
nemesnél céljához jusson (A hajhász, 1844). Tör
téneti novelláiban több emberséggel rajzolja 
zsidó alakjait: Esztert, Jósua ben Ascher zsidó 
orvos leányát (Villámhegy, 1838) és Reginát, az 
öreg Jochaj gyermekét, kit Leone, a király tör
vénytelen fia, elrabol (A hitrabság, 1843). A 
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40-es években Nagy Ignác divatossá és népsze
rűvé tette az életképeket. Ezeknek genrealakjai 
között igen gyakran tűnik fel a zsidó karrika-
turává torzított ílgurája: a bátyus zsidó, kit a 
betyár szalonnával etet (sűrűn előforduló motí
vum ez időszak irodalmában), a gazdag zsidó, 
kitől Zöld Marci elveszi a pénzét (Gaal József: 
Igaz osztály, 1846), a zsidó ügynök, ki kiforgatja 
vagyonából a földbirtokost, a gyufaárus zsidó-
gyerek, a házaló zsidó, a hajhász stb. (Varga 
Soma, Császár Ferenc, Lakner Sándor stb. élet
képeiben). Leleményes rosszindulat és antisze
mita stílus jellemzi Bernát Gáspár életképeinek 
zsidó rajzait. Kígyósszemű, mulatt-göndör zsidó 
uzsorásról beszél az író, ki még korainak tartja 
az emancipációt és rettegve látja, mint lepik el 
Budapestet a haszonleső zsidók. (Alföldi gyors
szekéren, Táblabíró, Jajvár stb., 1844). Hasonló 
elfogultsággal szerepelteti Kúthy Lajos : Hazai 
rejtehnek c. bűnügyi regényében (1846) művé
nek két gonosztevőjét: Márkot és Löblt. Löbl Si
mon : dúsgazdag kereskedő, uzsorás, szívtelen 
csaló, az emberiség söpredéke ; Márk, a zsidó or
vos, alávaló jellem, lelketlen, hitvány erkölcste
len. Kúthy határtalan zsidógyúlölete íveken ke
resztül kéjjel merül el a zsidó gazságok részlete
zésében. Ugyanez a gyalázkodó hang uralkodik 
novelláiban is. A Kúthy-féle novellaírók (Kleh Ist
ván, Nagy Sándor stb.) mellett mind gyakrabban 
találkozni a zsidó vonatkozású " iránynovellák 
szerzőivel. Az elnyomott zsidók érdekében, az elő
ítéletek ellen írják elbeszéléseiket: Ney Ferenc, 
Martonffy Ignác, Hatvani Gábor, Szegfi Mór stb. 
A szabadságharc után Jókai Mór regényköltósze-
tében gazdag sora vonul fel a zsidó alakoknak. 
A magyar zsidók hősiessége a szabadságharcban 
Jókai szemében fokozta a zsidók emberi értékét ós 
romantikus világszemléletében ez a hazafias meg
nyilatkozás örök időkre kiható jogigénnyé ma
gasodott. Müveinek zsidó szereplői és antiszemita 
figurái: gondolkodásának és erkölcsi felfogásá
nak objektivációi. Számos felejthetetlen zsidó 
alakot teremtett meg : Rotheisel Ábrahámot (Rab 
Ráby), Pelikán Samut (Sárga Rózsa), Salamon 
zsibárust (A kőszívű ember fiai) stb. s mellettük 
a zsidó könyörületesség és emberszeretet nemes 
képviselőit. Ha van is Jókai regényeiben néhány 
szemtelen vonásokkal motivált zsidó, ezek csak 
a környezet hatása alatt embertelenedtek el (Ra-
kamszar, Degond). Jókainál nem a zsidók, hanem 
az antiszemiták a leglelketlenebb uzsorások. 
Zsidógyűlölő alakjaiban a szellemi és a lelki 
kulturátlan8ágot domborította ki elsősorban ka
raktervonássá. Végzetes életzökkenőnek tar
totta a hitehagyást ós ezt éreztette is a hite
hagyó jellemének megfestésében. A vallásához 
ragaszkodó hőst ellenben igaz emberi tulajdonsá
gokkal ruházta fel (A mi lengyelünk) Vas Gereben 
novelláiban hagyományos zsidó típusokra aka
dunk, de a furfangos, humorosan megrajzoló 
zsidó alakja mellett bemutatja az új generáció 
zsidó emberét is, a szabadabb légkörben élő zsidó 
orvost. (Régi jó idők, 1855). Bérczy Károly a 
régmúltba megy vissza,, hogy igazolja a maga 
felfogását: Magyarországon jobb dolga volt a 
zsidóknak, mint a keresztényeknek. A hatalmas 

vagyonnal rendelkező Dávid még Endre királyt 
is a kezében tartotta (Egy zsidó a X11L szá
zadban, 1854). A gazdag zsidó személye egyéb
ként is kedves témája volt Íróinknak. Észrevet
ték a meggazdagodott zsidók rossz tulajdonsá
gait : Berger Simon lenézi a szerény viszonyok 
közt élő ismerőseit (Beöthy László : Goldbach et, 
Gomp. füszerkereskedése, 1858), az előneves Sa
lamon mindenáron mágnás rokonságba akar jutni 
(Vadnai Károly : Téli estékre, 1862). Abonyi La
jos regényének tendenciája még a zsidó eman
cipáció (Kenyér és becsület, 1887), de már a kor 
realista regényirodalma érdekesebb, újszerűbb 
problémák ütköző pontjába állítja a zsidót. Az 
ősi és a szerzett vagyon harcában szembe kerül 
egymással a született arisztokrácia és az újonnan 
felemelkedő zsidó bankokrácia (Ábrányi Koráéi: 
Régi és új nemesek, 1881; Kazár Emil : Ősök 
és unokák, 1881). A zsidó érvényesülésének szé
dítő pályáját rajzolja meg Tolnai Lajos: Báróné 
ténsasszony c. regénye (1882) hősének emelkedé
sében. Sehwindler, a galíciai zsidó, főorvos, kö
vet, báró lesz, majd bekövetkezik az anyagi rom
lás és a főorvosnak szöknie kell. Hasonlóan bu
kásba fullad Fridényi bankár törtetése is. Tönkre
megy a bank, amelyet feleségének ügyessége, 
hozzáértése virágzóvá tett. (Acsády Ignác : Fri
dényi bank, 1882). Egy egész zsidó család buká
sának történetét adja Csiky Gergely Atlasz csa
lád c. regényében (1890). A zsidóság életének 
egyik szomorú jelenségét tárja fel, miként lesz 
semmivé a második nemzedék kezén az apák szor
galmas munkával szerzett vagyona. Mikszáth 
Kálmán regényeiben, novelláiban a tótok és 
palócok hiven megformált alakjai mellé fel
sorakoznak a zsidó típusok is. Ezeket javarészt 
vidéki tartózkodásának emlékeiből vetítette vissza 
müvének lapjaira. A távlat fölényével szem
lélte alakjait és nem tett kivételt a zsidókkal sem. 
Általában a humor és a gúny reflektorával világít 
rájuk (Szent Péter esernyője, A körtvólyesi csiny 
stb.) s ha müve alaphangja a szatíra, zsidó figurái 
még inkább ennek a szellemnek légkörében mozog
nak (Új Zrinyiász). Néha azonban a tárgyilagos
ság választó hűvösségén némi melegség is át-
szüremlik zsidó rajzaiba (A bátyus zsidó leánya). 
A XX. sz. magyar regényírói inkább a fővárosi 
zsidók életéből sa lipótvárosi zsidóság szalonjaiból 
veszik zsidó alakjaikat. A zsidó család belső életébe 
enged bepillantástKóborTamás '.{Budapest, 1901; 
Ki a gettóból, 1911; Hamupipőke őnagysága, 
1911), a lipótvárosi gazdag zsidók társaséletének 
világát mutatja be Ambrus Zoltán : (Berzsenyi 
báró és családja, 1902), ennek a társadalmi 
rétegnek személyeit és életepizódjait tette gúny 
tárgyává Molnár Ferenc, k iAnáorc . regényében 
(1918) egy pesti zsidó fiatalember történetét írta 
meg.Molnárszívesén sző regényeibe egy-egy zsidó 
anekdotát is (A gőzoszlop, 1926). A melegséggel, 
humorosan vagy reálisan megrajzolt zsidó epi
zódalakok sorából (Rákosi Viktor, Móricz Pál, 
Farkas Pál stb.) messze kiemelkedik Heim Poldi 
zsidó tüzér, ki a szabadságharc délvidéki küzdel
meiben halt hősi halált. (Herczeg Ferenc: A hét 
sváb, 1916. Az író, midőn regényét színpadra át
dolgozta, a drámába nem vette föl a zsidó alak-
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ját. A fekete lovas 1919). A világháború utáni 
idők szellemében kapott formát Szabó Dezső Az 
elsodort falu c. regénye (1919), melyben az író 
a magyarság pusztulásának egyik legfőbb okát a 
zsidóság gazdasági ós társadalmi előretörésében 
látja. A zsidó intellektuelek szellemakarásai kap
nak tendenciát BabitsMihály regényeiben (Tímár 
Virgil fia, etb.) Móricz Zsigmond a zsidóságnak a 
vidéki magyarsággal való keveredését teszi prob
lémává (Kivilágos kivirr adatig, 1926), Erdős 
René útraindulásának helyét, a vidéki hithű zsidó 
család életét (Az új sarj, 1920) és a kikeresztel
kedett zsidók erkölcsi világát (Báró Herzfeld 
Glarisse, 1926)rajzolja meg. Hatvány Lajos pedig 
trilógiában szándékozik feldolgozni az asszimiláló 
magyar zsidóság minden kérdéskomplexumát 
(Urak és emberek). Az utolsó évek zsidó hőssel, 
zsidó miliőben játszó regényei mellett (Szirmai 
Rezső Menekülő lelkek, Földi Mihály A halasi 
Hirsch-fiú) Biró Lajos A bazini zsidók c. müvé
ben (1921). magát a zsidóságot teszi meg hőssé. 
Az iróaXVLsz.-i vérváddal kapcsolatban rámutat 
arra a haszonra, mely a zsidóság számára az 
antiszemitizmusból reakcióként fakad. Zs. J. 

Zsidó a n é p d a l b a n . A zsidó, mint a falusi 
élet egyik jellegzetes típusa, népdalainkban is ál
landóvá merevedett foglalkozásával, jellemvoná
saival jelenik meg. A népköltési gyűjtemények 
dalai a kereskedő és a kocsmáros zsidót emlege
tik legtöbbször. A bátyus, bugyros, talyigás, há
zaló, fütyülő zsidó vagy eladja portékáját, a 
szappant, pirositót, bőrt, krinolinos ruhát, vagy 
összevásárolja a gyapjút, a zabot, a dobra vert 
holmikat. A ravaszság, furfang, lelemény, hamis
ság elmaradhatatlan tulajdonsága a vén Áron
nak, a vörös zsidónak, Spiczer Nácinak, Icignek. 
A nép minden különösebb bántó célzat nélkül 
aposztrófálja a zsidót, sőt néha a gazdag kényel
mes életével szemben megénekli a szegény szo
morú küzködését is. Mózes úr, Salamon és a többi 
kocsmáros zsidó vizes bort árul, gyakran mér hi
telbe, de a tartozásért ép úgy kínozza a szegény 
adóst, mint a pap vagy a bíró. Népdalaink egyéb 
zsidó vonatkozású motívumai: a betyár agyon
veri a zsidót, mert megcsalta; megöli, mert a 
pénzére vágyik ; a zsidó örül, ha a tolvaj csak ki
rabolja ; a felénk zsidót a nép üti, veri; a gyáva 
zsidó nem való katonának; a zsidó nem eszi a ma
gyar kedves eledelét, a szalonnát; a szerelmes le
gény elnéző, ha zsidólány a babája. A zsidó ugyan 
nélkülözhetetlen tartozéka a falu életének ós az 
egyik népdal mégis azt óhajtja, bárcsak minden 
zsidó elmenne Jeruzsálembe. (V. ö. Kecskeméti 
Ármin, «Azsidóa magyar népköltészetben ós szín-
műirodalombanw, Budapest 1896.) zs. J. 

Zsidó a u t o n ó m i a . Székely Ferenc 1912. 
országos mozgalmat indított a három keretben 
el tagozódott zsidó felekezet egységesítésére. A hit
életet nem érintette ez a mozgalom, mert csak a 
keret összefoglalására törekedett, az egységes 
képviselet érdekében. Az egységes kereten belül 
minden árnyalat megtarthatta volna jellegét ós 
teljes önállóságát is a hitélet kérdéseiben. Orszá
gos bizottság is alakult Székely Ferenc elnöklete 
alatt. Az elnökség tagjai voltak: Mezei Mór, Mezei 
Ferenc, Szabolcsi Miksa, csepeli Weisz Manfréd, 

báró Dirsztay Béla. Ügyvezető főtitkár: Újvári 
Péter. A koncepció a világháború kitörése miatt 
nem valósulhatott meg és a Zs.-t előkészítő Or
szágos Bizottság 1914 feloszlott. 

Zsidóbíró . Eredetileg német, illetve osztrák 
intézmény. IV. Béla zsidó törvénye átvette és ki
sebb ügyekben a királyi hatóságot helyettesí
tette. Az egyes városokba a király nevezte ki 
rendszerint a legelőkelőbb polgárok közül. A val
lási ügyekből keletkezett perek már nem az ő 
hatáskörébe tartoztak, mert azokat a zsidók tör
vényszéke intézte el a «zsidóiskola» előtt (1. Zsidó 
törvényszék ós Bész-din). Ha kivételes esetben 
maguk a zsidók mégis kérték a Zs. közbenjárását, 
akkor se mondhatott ő maga ítéletet, hanem csak 
ő vitte az ügyet a zsidó iskola elé, ő idézte meg 
a feleket. Fontosabb ügyekben a király, vagy a 
kancellár ítélkezett. E főhatósági és védúri jo
gok gyakorlására később Nagy Lajos külön fő
hivatalnokot nevezett ki, aki az «országban 
lakó minden zsidók bírája» címet kapta. Az első 
ilyen országos Zs., akit a történelem följegyzett, 
Simon mester volt, aki 1371. foglalta el hivata
lát. 1376-ban Jakab tárnokmester, majd 1378. 
Temlinusz szt. györgyi gróf következett, 1381. 
Zámbó Miklós tárnokmester, akiről igen rossz 
emlékek maradtak fenn; fosztogatta a zsidókat 
és 1383 táján annyira visszaélt hivatalos hatal
mával, hogy több városban számos zsidót letar
tóztatott és vagyonukat lefoglalta. Erzsébet, Má
ria királynő anyja erre «hűséges zsidóihoz» ren
deletet bocsátott ki ós felmentette őket Zámbó 
Miklós főhatósága alól, míg az a károkat meg 
nem téríti ós a bántalmakért elégtételt nem ad. 
Zámbó után 1383—143 l-ig Gara Miklós nádor 
következett, majd 1435. Ország Mihály kincstár
nok és 1440. pedig Hédervári. Lőrinc nádor, aki 
valószínűleg az utolsó országos Zs. volt. Az or
szágos Zs. hivatalos minőségben a királyt helyet
tesítette. Rendszerint a király személye körül 
teljesített szolgálatot az udvarnál. Szükség ese
tén utazott csak ki a helyszínre, vagy magát ott 
ideiglenesen képviseltette. Ha teendői nagyon fel
szaporodtak al-Zs.-t vett maga mellé, mit főleg 
az olyan országos Zs. tett meg, akinek magas ál
lami teendői voltak és így nem foglalkozhatott 
az országos Zs.-i hivatal aprólékos teendőivel. 
Egyébkor t az országos Zs. szabályozta a keresz
tények ós zsidók közötti viszonyt, ő védelmezte 
a zsidók jogait és az illetékes tórumokkal ő hajt-
tatta be a követeléseiket. De ő gondoskodott ar
ról is, hogy a zsidók a koronának fizetendő adó
jukat lerójják. A városok és a zsidók közt fel
merülő viszályokat is ő intézte el. 1444-ben Má
tyás alatt végkép megszűnt a Zs. hivatala, mert 
az ekkor már vagy harmincöt esztendeje fenn
álló azon törvény mellett, mely a magánjogi és 
büntető eljárást a királyi városok hatáskörébe 
utalta, sehogyse tarthatta magát. A városok pol
gári és büntető hatósága fölött legfelsőbb fokon 
a tárnokmester állott. A városi Zs.-i intézmény 
azonban megmaradhatott, mert ez amúgy is csak 
a zsidók belügyeivel foglalkozhatott. Zsigmond 
király még ezt a hatáskörét is korlátozta és csu
pán a zsidó törvényszók ellenőrzésére adott neki 
jogot- Ez a hatásköre még Mátyás idejében is 
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fennállott, azzal a különbséggel csupán, hogy 
Mátyás által létesített zsidó prefektura szerve, il
letve alárendeltje volt. Az országos Zs.-i hivatal 
fennállása idején a városi Zs.-t az országos Zs. 
nevezte ki. Mikor azonban az országos Zs.-i in
tézmény megszűnt, a kinevezés joga nem száll ha
tott át a zsidó prefektusra (l. Zsidó prefektura), 
mert zsidóra nem ruházhatták ezt a jogot. A vá
rosok maguknak tartották fenn ezt a jogot és 
rendszerint a város nevezte ki a helyi Zs.-t a ta
nácsnokok közül. Előfordult az is, hogy a zsidók 
és keresztények közösen választották meg a Zs.-t 
és a választást csak megerősítette a város. Ekkor 
a Zs. tiszte a zsidók védelmezéséből, fölöttük való 
bíráskodásból állott és neki kellett közbejárni 
köztük és á város keresztény polgárai, illetve ha
tósága között. Ez a tisztség így inkább rendőri, 
mint bírói volt, mert neki kellett a zsidókra vo
natkozó rendeleteket végrehajtani, a bűnösöket 
kiszolgáltatni az illetékes bíróságnak. u. L. 

Zsidó-bor. A vallásos szertartások céljaira 
a hagyományos módon készített bort nevezte így 
a keresztény közvélemény a középkorban. A kü
lönféle zsidó adók között külön adót vetettek ki 
Pozsonyban a borra is. Ezt az adót vagy tíz 
esztendeig fizették még azután, hogy a Nagy 
Lajos által való száműzetésből visszatértek az 
országba (1. Kiűzetés). 1371 körül aztán meg
tagadták a boradó fizetését, mire Pozsony város 
bírája és a tanács panaszára Lajos rendelettel 
utasította Pozsony zsidóságát, ho gy az adót tovább 
fizesse. u. L. 

Zsidó h e l y n e v e k . Zsidó szóval összetett, 
vagy ebből képzett helynevek sűrűn szerepelnek 
a XIII. sz.-ból való okiratokban. A XIII. sz. előtt 
való időkben is gyakran fordulhattak elő, de ez 
idők okmányai eléggé ritkák. Ilyen helynevek: 
Zsidóvina, II. Endre egy 1207. kelt adomány
leveléből. Zsidhig, 1225. a szentmártoni apátság 
birtoka. Zsid, falu Zala vm.-ben 1256. Zsidány-
földe 1225. II. Endre alatt adományoztatott, amit 
IV. Béla 1259. megerősített. Zsidópatak, Bártfa 
mellett 1247. Zsidó-tábor, Nyitra közelében 1258. 
Az esztergomi érsekséghez tartozó Zsidód-sziget 
1266. Zsid birtok 1295. Zsid helység 1297. Zsidó-
vár 1364. E felsorolt helynevek arra vallanak, 
hogy mikor nevük keletkezett Magyarország kü
lönböző vidékein, e részeket a zsidók oly jelenté
kenyszámban lakták és olyan társadalmi elhelye-
ződésben éltek, hogy a birtok, puszta, falu, patak, 
sziget, tábor, vagy vár róluk, vagy tőlük kapta 
elnevezését. Ezek nagyrósze még a mai napig is 
fennmaradt és ugyancsak fennállanak még ezek 
a helynevek: Sid; Zeidahegy; két Zsidó-falu; 
Zsidovin, falu Krassó vm.-ben; Zsidóvár ugyan
csak Krassó vnx-ben; Zsid, falu Zalában ; Zsidó
földe, magyarfalu Vas vm.-ben; Horvát- és Nómet-
Zsidány faluk Sopron vm.-ben; Zsida, puszta 
Bács vm.-ben. (V. ö. Kohn S., «A zsidók története 
Magyarországon*). u L. 

Zsidó H í r a d ó . Orthodox zsidó felekezeti 
lap. Budapesten 1890. indult meg. Szerkesztette 
Viador. A lap rövid fennállás után megszűnt. 

Zsidó honvédé i t 1 8 4 8 . 1848 júl. 11. az 
országgyűlés egyhangúlag megszavazta a kért 
200,000 újoncot. Ezt a számot a honvédsereg! 

soha sem érte el az egész szabadságharc tartama 
alatt, de annál nagyobb az érdeme azoknak, akik 
a haza hívására önként és lelkesedéssel mentek 
a harcba ós mint félistenek küzdöttek a magyar 
szabadságért. Ezek között a magyar zsidók min
denütt ott voltak ós hagyomány szerint Kossuth 
egyik beszédében azt mondta: «Huszezeren vité
zül harcolnak seregünkben». Ezt a számot ugyan 
források hiányában nem tudjuk kimutatni, az 
azonban minden kétségen felül áll, hogy túl szám
arányukon vettek részt a zsidók a honvédség 
dicsőséges küzdelmében. Csupa töredékes forrá
sok alapján is ki tudunk még ma is névleg mu
tatni : 8 őrnagyot, 30 századost, 29 főhadnagyot, 
76 hadnagyot, 3 törzsorvost, 32 fő- és 21 alorvost, 
108 őrmestert, 116 tizedest és 1400 közhonvédet, 
akik mint zsidók vettek részt a szabadságharc
ban, majd később büntetésből besoroztattak az 
osztrák hadseregbe. Ez a szám csak egy hányada 
a tényleges résztvevőknek, akikről Klapka tábor
nok azt írta: «Mindjárt a hadjárat kezdetén vité
zül és kitüntetéssel harcoltak ós' később is, egé
szen a háború szerencsétlen kimeneteléig és a 
világosi katasztrófáig)). Bizony, a 48-as zsidó 
honvédek, írja Görgey, a fővezér: «fegyelmezett-
ségben, személyes bátorságos szívós kitartásban, 
tehát minden katonai erényben, derekasan ver
senyeztek többi bajtársaikkal*. És ha tényleg 
számuk is elég tekintélyes volt, a honvédsereg 
erejéhez képest nagyon számbavehető, még fon-
tosabb volt, hogy egyéni intelligenciájuk és tanu
lékonyságuk folytán a máról holnapra szervezett 
honvédségben különösen kitűntek használható
ságra nézve: «Tóny, tagadhatatlan tény, írja a 
honvédegyletek főtitkárja, Mikár Zsigmond, hogy 
a honvédségünkben volt zsidók között — a saját 
számarányukhoz képest — több volt a kiváló 
egyén, mint aránylag a más nópfajókból». Ott 
voltak a zsidó ifjak, 15 — 16 évesek épp úgy, mint 
a zsidó férfiak egész a hajlott korúakig ós dere
kasan megállották helyöket, vetélkedve mind a 
másvallású kortársaikkal. Nevüket és emléküket 
a balhatatlanság dicsősége illeti meg. (V. ö. 
Bernstein Béla, «Az 1848/49-iki magyar szabad
ságharc és a zsidók», Budapest 1898; «Zsidó hon
védek 1848/49-ben»; «Blau emlékkönyv)) 1927, 
90—116.1.) B.B. 

Zsidó -hús . A rituális módon kezelt hús közép
kori elnevezése. Pozsonyban 1376 körül hatósági 
beavatkozást váltott ki, mert a mészáros-céh 
nem akarta megengedni, hogy a zsidók maguk 
vágják le vallásos előírások szerint barmaikat 
és tiltakozott az ellen is, hogy azt a húst, amit 
maguk nem használnak, keresztényeknek elad
hassák. Nagy Lajos ekkor Jakab tárnokmester, 
országos zsidó bírót Pozsonyba küldte, aki létre
hozta az egyezséget, amely szerint a zsidók maguk 
vághatták lé a jószágaikat és amit nem ettek meg, 
árulhatták a házaik előtt, de mészárosnak el nem 
adhatták. u. L. 

Zs idó i r o d a l o m , mindazoknak az írásmű 
veknek a foglalatja, melyeket zsidók írtak zsidó 
szellemben (nem okvetlenül zsidók számára). 
Nem határozhat e tekintetben a nyelv, mert ha 
egy hitvédő a zsidóság védelmére valamely 
ország kormányához és közvéleményéhez fordul 
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annak a nyelvén, a nemzsidó nyelv használata 
még nem szünteti meg a munka zsidó jellegét. 
Nem lehet a Zs.-ból kirekeszteni a nem-vallá
sos jellegű müveket sem, ahogyan ezt még ille
tékes körök is hangoztatták, mert a Zsidó Szel
lem nem csupán vallásos szellem, hanem világias 
is és átfogja a nép érzelmi és gazdasági vilá
gát is. Nem rekeszthető ki természetesen a Zs.-ból 
a zsidóság által használtljiddis nyelvű munka sem, 
mert az organikusan a zsidó szellemből sarjadt ki. 
A Zs. nyelve : héber (és vele azonosnak vehető: 
aram),görÖg,arab,jüdisch-deutsch, jiddis «ladino» 
spanyol-zsidó zsargon és líjabban a nemzeti nyel
vek. A Zs. egységesebb jellegű mint más nem
zeteké, amennyiben többé-kevésbbó minden zsidó 
irodalmimű függő viszonyban van a Bibliától.Még 
az orosz felvilágosító irodalomnak vallásellenes 
hajtása is (Gordon) a Bibliával helyezkedik vala
melyes viszonyba. A Zs. áttekinthetőbb, ha nem 
korszakokra osztjuk, hanem tartalmát, vagy iro
dalmi formáját vesszük az elosztályozás alapjául. 
Mert hiába változnak a korok, a Zs. két különböző 
korában egy s ugyanazon szellem ural kodik, de egy 
periódusban valamennyi korszak szelleme lüktet. 
A Kesponzumok, pl., amelyek másfélezer évvel 
a bibliai kor után keletkeztek, teljesen a tórái papi 
törvények szellemét tükröztetik, míg magában 
a Tórában, Mózes I. könyvében olyan szellemet 
lehelnek a történeti elbeszélések, mely inkább a 
prófétákban és a talmudi aggadában, valamint a 
középkori piutokban találh ató fel. A zsidóságról el
mondható tehát, hogy irodalma az idők fölött áll és 
a korok változásaiban egyformán jellemzi a benső 
meghasonlottság, a lelki dualizmus, a cseleke
det megkötöttsége és a lélek szabad szárnyalása. 
Különösen a meghasonlás húzódik végig a papi 
és prófétai korszaktól a Halachán és Aggadánát, 
de az ütközik ki a paulinizmusnak és Luthernek 
állásfoglalásaiban is a tettek (cselekedetek) üd
vözítő hatásának kórdósében. A Zs.-nak külön 
jelleget ad még az a körülmény is, hogy benne 
helyet foglal a teológiai szakirodalom is, mely 
más irodalmakban nem esik az általános iroda
lom fogalmába és kereteibe. Onnan van ez, hogy 
a tudósok által felvetett kérdések a zsidó nép 
egészét foglalkoztatták, a tudomány problémái 
állandó tanulmány tárgyát képezték és bennük 
élte ki magát a zsidó népszellem, annyira, hogy 
egyes talmudi fejezetek és logikai normák még 
a mindennapi imába is bekerültek. A zsidó tudós
irodalom tehát népirodalommá vált. A legdöntőbb 
mozzanat a zsidó nép kialakulásában a királyság 
megalapítása lehetett. Ezt viszont olyan külpoli
tikai helyzet idézhette elő, mely a zsidó erők 
benső összevonását és központosítását tette szük
ségessé. Központosított hatalmában azután az 
államfő a vallást is hatalma alá hajtotta, a pap
ságot a maga szolgálatába rendelte és legalább 
is állandó ellenőrzése alatt tartotta, úgy hogy 
vallás ós nemzeti szellem eggyé forrt és a nemzet 
a vallási formákban találta a maga leghatható
sabb védelmét. Mindennek következtében kiala
kult egy papi irodalom, mely a nemzeti eszme 
lobogóját vitte a nép legszélesebb rétegei közé. 
Az Egyisten-hit nem volt kezdetben dogmatikus 
programm, nem volt elméleti töprengések lecsa

pódása sem, hanem óvószer a környezet csábí
tása ellen. Akkor, amikor még egész általános volt 
a hit, hogy Keinos, Milkóm ép úgy istenségeik a 
maguk népeinek mint JHVH Izraelnek, a prófétai 
harc az idegen istenségek hite ellen nem volt 
egyéb, mint nemzeii harc az idegen import ellen; 
dogmatikus irányzatot csak Jeremiásóta nyer a 
JflVH-kultu8z. C az, ki nem csupán idegen isten
ségeket lát a bálványokban, hanem haszontalan, 
népbutító eszközöket is és még a babilóniai Jesája 
idejében is elég aktuális volt a bálványimádás és 
gúny tárgyává tették a bálványokat. Legtöbb
ször azt gúnyolták ki, hogy az ács nagy fárad
sággal kivágja, körülrajzolja, kifaragcsálja a 
bálványokat, aztán maga borul le saját munkája 
előtt. A zsidó irodalomnak azt a részét, mely 
tisztán nemzeti élet talaján keletkezett, a Bibliá
ban találjuk (1. Biblia). A következő részt, mely 
még a zsidó állam fennállásának korában a gö
rög műveltséggel való érintkezés hatása alatt 
áll, hellenista irodalomnak nevezzük. A zsidóság 
egy része Egyiptomba jutva (1. Zsidó történet), 
az ott uralkodó görög kultúrával annyira meg
barátkozik, hogy saját Szentírásának nyelvét 
feledni kezdi, és kénytelen azt görögre fordí
tani (Septuaginta). Ámde a nemzeti érzés nem 
halt ki annyira belőle, hogy ne röstellette volna 
a saját szent nyelvének elhanyagolását és ezért 
irodalmi szeméremből azt a mondát költi taka
róul, hogy maga az egyiptomi király kívánta a 
Tóra fordítását, Zs.-i szempontból e fordítás 
tehát nem jelent gazdagodást, de a zsidó eszmé
nek a külvilágban való propagálására ez a leg
első s egyben a legdöntőbb lépés. Ez a görög 
fordítás Egyiptom viselt dolgainak kedvezőtlen 
megvilágításamiattellenszenvetkeltett az egyip
tomiakban és így vele indul meg az antiszemita 
áramlat. De az erre válaszoló önvédelmi irodalom 
is, mely a világ és a zsidóság előtt tisztázta a 
vallási nézeteket, ethikai és bölcseleti szférába 
vonta azokat, a bibliafordítás nyomán keletke
zett. A Septuaginta keletkezését mondai alakban 
Aristeas levele tárgyalja, mely a pseudoepigra-
fikus iratok közt egy könyvet tesz. Ezt a mon
dát a Talmud is felemlíti, de már módosítva a 
következőkben : «Beszélik, hogy Ptolomaeus 72 
tudóst maga köré gyűjtött és nem mondta előre, 
mi végből. Mindegyikhez külön lement és mondta: 
írjátok le Mózes tanítótok Tóráját. Ekkor Isten 
szelleme egy véleményre hozta őket és írták a 
következő szándékos eltéréseket: «Kezdetben 
teremtette Isten» helyett: Isten teremtette kez
detben (a görögben a szórend félreértésre adha
tott volna alkalmat). «Teremtsünk ernbert» he
lyett: Teremtsek embert. «És befejezte Isten 
a hetedik napon a művét» helyett: És befejezte 
Isten a hatodik napon müvét (Móz. 1- 1). «Bs 
fogta Mózes nejét ós gyermekeit ós ültette őket 
szamárra^ helyett: . . . ember hordó állatra (Móz. 
II. 4. 20). A szamár ugyanis szent állat volt az 
egyiptomiak előtt s így sértő lett volna rájuk. 
«Egy szamarat sem vittem el» helyett: egy érték-
darabot sem vittem el (Móz. IV. 16. lő). A tisz
tátlan állatok felsorolásában «a nyúl» helyett: 
a kurtalábú (Móz. III. 14. 7), mivel a király 
feleségének neve Nyúl volt (Megilla 9a). Való-
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jában más ós sok százra menő eltérést találunk 
a mai Septuaginta kiadásokban. Mindamellett 
a Septuaginta ma is nélkülözhetetlen segédesz
köz a bibliai szöveg magyarázatában, sok esetben 
homályos héber szö vegeket a fordítás megvilágít; 
sok szó kihalt volna a héber nyelvtudatból, ha a 
Septuaginta fordítása nem Őrizte volna meg 
jelentmónyüket. A hellenista korszaknak értékes 
terméke továbbá a Makkabeusok első könyve, 
mely Palesztinában keletkezett és így természe
tesen héber nyelven, az általa elbeszélt esemé
nyek közveti m hatása alatt Hyrkanos Jochanan 
makkabeus király idejében (kb. 100. Kr. e.), de a 
palesztinai kánonba nem jutott be, bizonyára 
amiatt az ellenséges áramlat miatt, amely a 
Dávid trónjára került új dinasztia iránt később 
megnyilvánult. A Septuaginta érdeme, hogy ezt 
legalább görög fordításban megmentette szá
munkra. A könyv a makkabeus-felkelés történe
tét mondja el, még pedig annak a kornak mon
dákra hajló történeti modorával szemben tisztán 
objektív történeti hitelességgel. (Magyarra for
dította Dercsényi Móric, megjelent a Zsidó Nép
szerű Könyvtárban, szerk. Bánóczi József és Gá
bor Ignác). A Makkabeusok második könyve az 
előbbi könyvtől független, de ugyanazon háború
nak epizódjait beszéli el. Érdekessé teszi a Cha-
nuka eredetének más beállítása. A könyv egy 
levéllel kezdődik, melyben a palesztinai zsidók 
az egyiptomi testvérekhez azt a felszólítást inté
zik, hogy ünnepeljék ők is a Chanukát. A levél 
így végződik : ((Ünnepeljétek tehát a ,Sátoros
ünnep' napjait kiszlev havában a 180. esztendő-
ben.» Egy másik hasonló átirat így szól: «Mivel 
kiszlev hó 25-én a templom megtisztítását akar
juk ünnepelni, nem mulaszthatjuk el, benneteket 
egyről értesíteni, hogy ti is ünnepeljétek meg a 
«Sátorosünnepet», ós a «tűzünnepót» üljétek, mely 
akkor rendeltetett el, mikor Nechemia a Temp
lomot az oltárral felépítette . . . Mikor ugyanis 
őseink Perzsiába vándoroltak, az akkori papok 
az oltár tüzéből parazsat vittek magukkal és egy 
kiszáradt kútba rejtették . . . visszajövet elhoz
ták, de sárrá váltan, amikor az oltárra öntötték, 
k igyul ladt . . . (1. f.). És nagy örömben 8 napos 
ünnepet tartottak, a Sátorosünnephez hasonlón, 
arról emlékezve meg, hogy röviddel ezelőtt a 
Sátoros-ünnep alatt hegyekben és barlangokban 
vadállatokhoz hasonlóan bujdostak. Ezért lomb
bal körülfont vesszőket hordoztak és hálaéne
kekre zendítettek (10. f.). E beállítás szerint tehát 
a Chanuka voltakép egy pót-sátorosünnep (a pót-
peszach mintájára). A zsidó-görög irodalom bizo
nyítványt állít ki magának a vallásos zsidóórzü-
let megrendítetlenségéröl a Ben Szira (röviden 
Szira, Sirách) példabeszédeiben, mely mógaBiblia 
utolsó könyvének, Dánielnek megiratása előtt 
keletkezett és pedig ugyancsak héber nyelven. 
A kánonból mégis kirekedt, emiatt héber erede
tije el is veszett és csak napjainkban fedezték 
újból fel egy töredékét. De mégsem részesítették 
olyan rideg bánásmódban, mint a többi apokrif 
könyvet. Az egyetlen kánonon kívüli könyv,mely
ből bőven idéz a Talmud ós pedig ugyanolyan for
mula kíséretében (amint írva van) mint a Bibliá
ból. Hogy a kanonizálásra nem méltatták, annak 

talán az lehetett az oka, hogy némely tanításában 
inkább a gyakorlatiasság érvényesül, mint a val
lásosság (pl. a szolgával szemben szükség esetére 
kemény bánásmódot ajánl, bár nyomban utána 
megbecsülését ajánlja). A Salamon-példabeszédek
hez viszonyítva irodalmi fejlődést észlelünk látó
körének tágulásában s a nagyobb szakaszokban, 
melyek a gondolat kifejtésére bővebb alkalmat 
adnak. Korának haladottabb gondolkodásmódját 
tükrözteti vissza a kővetkező tanítása: «Ha valakid 
meghalt, engedj szabad folyást könnyeidnek és mi
vel szörnyen szenvedsz, gyászénekre zendíthetsz. 
A halottat öt megillető módon takarítsd el és ne 
légy gondatlan vele szemben. Keservesen sirasd... 
rangjához illően egy-két napig, hogy a megszó-
lásnak elejét vedd, aztán pedig vidulj föl, vess 
véget a gyásznak. Mert a gyász újabb halált 
okozhat, a szívbeli gyász ugyanis lenyomja az 
életerőt. A gyászkísérettel együtt oszlik a bánat 
is, de az élet, melyet a szegénynek viselnie kell, 
az életet emész t i . . . Ne feledd ezt, mert nincs 
visszatérés, ő neki már nem használhatsz, ma
gadnak pedig csak ártasz. Gondolj arra, hogy az 
ő sorsa vár terád is : ma nekem, holnap neked. 
Amint a halott nyugalomra tért, ne gondolj rá 
többet és vigasztalódj rajta, mivel lelke elszállott 
belőle» (88. f.). Egyébiránt szól a kísértések elleni 
küzdelemről, a szülők iránti kötelességekről, sze
rénységről, könyörületességről, szegények iránti 
gyöngédségről (mert jobb a szép szó, mint maga 
az adomány), az igaz barátság ápolásáról, gyakor
lati tanácsokat ad a hatalmasokkal szemben való 
alkalmazkodásra, elnézést ajánl a bűnösökkel 
szemben, óv a nők csábításaitól, bölcs módjára 
korholja a fecsegést és dicsőíti a hallgatást, éke
sen szól a gazdagságra való törekvés veszélyei
ről, viszont lelkére köti olvasóinak, hogy a jót
állástól tartózkodjanak. (L. Szirach). Philo (1. o.) 
az alexandriai zsidó kultúra csúcspontján álló 
filozófus Platón, Heraklitos, Parmenides, Em-
pedokles, Zeno tanítványának vallotta magát, 
de azért egy hajszálnyira sem hajlott el a zsidó 
vallástól. A két disciplinát csak úgy tudta össze
egyeztetni, hogy a szavakban rejlő ésszerű je
lentésen túl mélyebb, allegorikus értelmet is tu
lajdonított a Bibliának, itt-ott azonban azt is 
megengedi magának, hogy a szószerinti értel
met oktalanságnak mondja. A zsidóság nem 
fogadta el módszereit, a középkori zsidó írók 
nem is ismerik, csak Azarja de Rossi (1511—1578) 
a reneszánszkori nagy műveltségű zsidó régi
ségbúvár az egyetlen kivétel. Hogy mily messze 
megy Philo a bibliai szöveg átértelmezésében, 
mutassa e pár példa: Isten nevét négy betű
vel jelöli Mózes . . . a négyben benne van min
den : a pont, a vonal, a sík, a test, a Világ
egyetem méretei és a zene legjobbb hangjai. 
Áron botja mandolát termett. A mandola hár
tyája keserű, a magját körülfogó burok igen 
kemény, úgy, hogy a kettő közé zárt gyümölcs 
nem egykönnyen hámozható ki. Ez jelképezi a 
munkáló lelket. Csak keserű, kemény munkából 
fakad a jó. Akik dúsan élnek, lelküket elpuhítják, 
azoknál nem lakozik az erény (Mózes életéből, 
fordította Fischer Gyula, megjelent a Népszerű 
Zsidó Könyvtár kiadásában [17—18. sz.]. Szerk. 
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Bánóci József és Gábor Ignác). Josephus Flavius 
(37—kb. 105), női ágon a makkabeus fejedelmek 
sarja, buzgón tanulmányozta korának vallásos 
irányait: a farizeus, a szadduceus és esszénus 
gondolkodásmódot, amellett a római udvarral is 
érintkezésbe jutott; a rómaiak elleni felkelésben 
a galileai hadsereg vezérletét vállalta ós hősies 
harcok után római fogságba esett. De Vespasianus 
felszabadította és maga mellett tartotta. A csá
szári palotában tartózkodott utódja Titus ós Do-
mitianus alatt is és itt írta műveit: 1. A zsidó 
háborúról szóló könyvét eredetileg aram nyelven 
írta, később görögre fordította le. A könyv visz-
szanyúlik egészen Antiochus Epiphanes koráig 
(175 Kr. e.). 2. Antiquitates Judaicae (görögül : 
Ioudaikó Archaiologia); a zsidók története a Tó
rával és a bibliai könyvekkel párhuzamosan, de 
folytatva Nero koráig, számos oklevél közbe
iktatásával, teljesen görögös mondatfűzésben. 
3. Önéletrajz: hadvezéri működésének igazo
lása (1. Zsidók története.) 4. Apion ellen vagy 
a zsidóság magas koráról. Ez különösen az 
által vált becsessé, hogy számos elveszett iro
dalmi értékű kútfő kivonatát közli; a zsidó
ság védelmét tartalmazza a róla költött sza-
márfő-imádás s más babonás hit ellen. Csak latin 
fordításban töredékesen maradt ránk. Egyik tör
téneti órdekességű helye: «Nincsen egyetlen gö
rög vagy nemgörög város, ahová a hetedik na
punknak szokása el ne jutott volna és ahol böjt
jeinkét és gyertyaünuepünket (Chanuka ?) vala
mint étkezési tilalmainkat meg ne tartanák. Sőt 
még arra is törekszenek, hogy utánozzák a mi 
egyetértésünket, a mi adakozó hajlamunkat, a 
mi munkásságunkat és kitartásunkat a törvény
tiszteletünk miatt való szenvedéseinkben (30. f.). 
Történeti munkájának szemléltetésére 1. Jose
phus Flavius, Farizeusok, Szaddticeusok, és 
Esszénusok cikkeket, melyek magukban véve is 
jó tájékoztatást nyújtanak azon kor eszmeáram
latai felől. ASibyllák pseuchepigrafikus, azaz az 
alcímet viselő könyvek közé tartozik. Görög jós-
nőnek szájába ad zsidó prófétai tanítást, hogy ez
által a pogány világ számára elfogadhatóbbá 
tegye azt. Ebben a könyvben a zsidó gondolat 
előbb keresztény feldolgozáson ment keresztül. 
Aram biblia fordítások (Targumók). A zsidóság 
nem mindig a héber nyelvet használta társalgási 
nyelvül, a babiloni fogságból visszajövet már az 
aram dialektust hozta magával és ezt tette ke
reskedelmi és közforgalmi nyelvvé, ügy, hogy a 
Tórát is már aramra kellett lefordítani, hogy a 
nép megérthesse. Számos ilyen aram fordítás 
maradt a Biblia különböző könyveire. Ezek iro
dalmi méltatást azért igényelnek, mert bennöka 
Biblia-értei mezesnek már újabb fejlődési foka mu
tatkozik és rendszerint polémikus éllel majd a 
szaddueeusok, majd a hellonisták felfogása ellen 
irányul. 1. Onkelosz Targunui általában véve na
gyon híven követi a héber szöveget, tudatosan 
kivételt akkor tesz, mikor anthropomorphismuso-
kat(l. o.), azaz emberről vett, de Istenre vonatkozó 
kifejezéseket akarel kerülni, vagy amikor messiási 
célzatot lát a bibliai szóban és ezt világosabban 
akarja érvényre juttatni; akkor is, mikor a költői 
helyeket is már prédikáeiós alkalmazásban veszi 

és végül, mikor már vallásgyakorlati alkalma
zásában ismertetni akarja a tórái törvényt. Pél
dák : cdsten szelleme lebegett a víz főlött» (a szól 
fujt Isten jelenléte elöl a víz felszínére) (Móz. 
1.1, 2); «Ne főzd a kecskegödölyét anyja tejé-
ben» helyett: ne egyetek húst tejben (Móz. 2. 
34, 26); «Nem távozik a jogar Judából és a tör
vényhozó öléből, amíg el nem jut Silohba»(Nem 
lesz elragadva az, aki uralmat gyakorol, Jnda 
házából, sem pedig a tudós az ő gyermekeitől, 
míg el nem jön a Messiás, akié az uralom. . . 
Visszatér Izrael az ő városába, népek építik fel 
templomát, jámborok veszik körül, bíbor lesz a 
ruhája (Móz. I. 49,10). A Jeruzsálemi Targum a 
legrégibb, de csak töredékekben maradt ránk és 
beleolvadt a Jonccthán Targum-aba, mely már 
inkább költői fantáziákkal átszőtt midrási körül
írás. Példaképpen ezt említjük fel: «öt csoda tör
tént Jákobbal: megrövidültek a nap órái és a nap 
nem alkonyatkor szállt le, mivel Isten beszélni 
akart vele. Mikor Beér Sebából távozott, eléje 
ugrott (előre hömpölygött) a föld és ő Háránban 
találta magát (célpontján). A kövek, melyeket 
este feje alá rakott, reggelre egy kővé tömörül
tek és ezt tette emlékkővó» . . . stb. (Móz. I. 28, 
10-lí-hez) . Még szabadabb a Szentiratokhoz ké
szült Targum Séni (második Targum), mely már 
csak alapul használja a szöveget legendák hozzá-
fűzésére. így pl. ezt a mondatot: ccAzon éjjel el
tűnt a király álma» így irja körül: «Azon éjjel 
égbeszállt Izrael jajveszéklése, könyörületében 
elhatározta az Isten, hogy Izrael vesztének sor
sáról a pecsétet letépi és elküldte a nyugtalaní-
tás angyalát a királyhoz. Ez reggelre kelve nyug
talankodott és előhozatta a krónikát. Amikor az 
íródeák ahhoz a helyhez ért, hogy Mordecháj az 
ő életét megmentette, ezeket a lapokat elfordí
totta és nem akarta elolvasni, de Isten úgy ren
delte, hogy ezek a lapok mindig maguktól lapo-
zódtak vissza.» A zsidó irodalom egyik mellékter
méke az Uj-Testamentum (1. o.), mely szerzőitől 
és az olvasó közönségtől eltekintve, melvnek 
szánva volt, már csak azért is zsidó irodalmi je
lenség, mivel a zsidóságban irodalmi ellenhatást 
váltott ki, mely leginkább latens allegorikus 
alakban a talmudi Aggadáhan (1. o.) jutott szóhoz. 
(Például szolgálhat a Mózes halála e. legenda, 
1. Új-Testamentum.) A Talmud (l.o.) Izrael népé
nek legsajátosabb irodalma, mely annyira az ő 
lelkéből fakadt, hogy a zsidóság a Bibliára so
hasem fordított annyi szellemi erőt, mint a Tal-
mudra és manapság is a Talmudot mondhatjuk 
az európai irodalmak közt a legkevésbbé holt
nak, mert az elmék ezreit köti le úgy törvény-
fejtegetési (Halacha), mint szépirodalmi (Aggada) 
részeiben. Ez irodalom kevésbbé nyert művészi 
formát, mint más. A Talmudban az anyag rend
szerességéről szó sem lehet, mégis bizon3'os 
vonzóerőt ad neki az a közvetlenség és ele
venség, mely a szóbeli előadások nyomán való 
följegyzéséből ered. Eredetileg a templomi tórái 
előadáshoz fűződő apróbb megjegyzések, melye
ket leírni nem is volt szabad, nehogy az Szent
írás tekintélyével vetekedjenek, szolgáltatták a 
talmudi diskussziók tárgyát; az előadás eleve
nebbé tétele kedvéért pedig átcsaptak a val-
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lásos látókör más területére i s : az erkölcsre, 
a történetre, a bölcselkedésre. E kitérések idő
vel öncélokká lettek és terjedelemben is úgy 
megnőttek, hogy a szövegtől független elbeszé
lésekké lettek. Ezeket később a Midrások-h&a. 
külön gyűjtötték össze. Egy részük azonban 
belekerült a Tálra udba, ahol meg-megszakítják 
a törvényfejtegetéseket (Aggada). A vallásfejlő
dós iránt érdeklődőt a Halacha érdekelheti első
sorban,az irodalom szempontjából csak az Aggada 
jöhet tekintetbe. Az Aggada anyagának osztályo
zására a főszempontokat Zunz Lipót adta meg a 
XIX. sz. első felében, de még igen sok teendő vár 
e tekintetben a tudományos kutatásra. Az Aggada 
kezdetlegesebb fejlődési fokáról képet nyújt a 
következő Aggada, mely még a szövegmagyará
zat jellegével bír: «A Tíz ige két táblára volt 
írva, 5—5 ige egy táblán, úgy, hogy az első igével 
a 6-ik, a másodikkal a 7-ik stb.került egy sorba. 
Ennek pedig jelentősége a következő : 1. «Én 
vagyok az Orökkóvaló» — 6. «Ne ölj!» Mert aki 
embervért ont, az a Teremtőt is megtagadja, 
mint mikor a császárok tiszteletére szobrot állí
tanak és érmeket nyomnak, aztán ezeket meg
semmisítik . . . Az ember is Isten képmása. 2. «Ne 
legyen neked más istenséged előttem» — 7. «Ne 
légy házasságtörő*. Aki bálványt imád, olyan az, 
mintha Istennel való házasságát törné meg. 3. «Ne 
ejtsd ki Isten nevét hamisságra» — 8. «Ne lopj». 
Aki lop, később hamis esküvésre is vetemedik; — 
4. A Szombat törvénye egy sorba kerül a hamis 
tanuzás tilalmával. Mert a szombat megszentség
telenítő je nem tesz tanúságot amellett, hogy 
Isten hat nap alatt teremtette a világot. 5. ccTisz-
teld atyádat és anyádat» — 10. «Ne kívánd fele
barátod házát és nejét». Mert aki a szülők ellen 
vét, olyan gyermeket hoz majd a világra, ki a 
szülőt nem tiszteli, de tisztel mást atyául (Me-
chilta 8); 1. Talmud, Aggada, Halacha). A Tal-
mudszerzés időszaka egy évezredre terjed, ezalatt 
szünetelt minden irodalmi ág, csupán egy történeti 
krónika látott napvilágot (Megillasz Taanisz). 
A talmudi kor végén kezd derengeni a vallásos 
költészet kora. Ez voltakép még a második Temp
lom idejébe nyúlik vissza, amikor zsoltárköltők 
lélekemelő hangulatokkal igyekeztek megszépí
teni az áldozati istentiszteletet (1. Zsoltárok). De 
jóval a Templom pusztulása után, a középkornak 
volt fentartva,hogy tulajdonképeniimákat szerez
zen, melyek már a rendszeres, mindennapi ájta-
toskodás tárgyai. A kötelezővé vált imákon kí
vül (1. Liturgia) egyes jámborok még külön sze
reztek imákat. Ilyen imádság a mai imaköny
vünkben : «Minden korban legyen az ember hall
gatagon istenfélő, de az igazat hangosan vallja 
és szívében is igazat gondolva reggelenként 
mondja : Világegyetem Ura, nem a m i igazunkra 
támaszkodva ontjuk könyörgósünket eléd, hanem 
a Te végtelen irgalmadra számítva. Mert mik 
is vagyunk mi, mi a mi életünk, mi a mi szere
tetünk, mik a mi igazaink . . . Mit is mondha
tunk Előtted, hisz a hősök is csak olyanok Előt
ted, mint a semmik . . . minden tettük hiúság, 
életük csak egy lehellet Előtted és az ember fel-
sőbbsége a barom fölött semmi, minden csak 
hiúság. De mi mégis csak a Te néped vagyunk, 

Ábrahám, Izsák ós Jákob ivadékai» stb. A val
lásos költészet virágzása csak abban a korban 
következett be, amikor a zsidóság megismerkedett 
az arab kultúrával ós átvette abból a versraér-
ték ós rím alkalmazását. Az előimádkozók már 
nem érik be a régi sematikus imákkal, hanem 
csupa formagyönyörből újakat alkotnak és ezzel 
változatosságot hoznak be az istentiszteletbe. De 
egy különös zsidó szükséglet is forgott fenn 
erre. Nevezetesen szokásos volt minden isten
tiszteleten Tórát is fejtegetni s nem minden 
gyülekezetnek állottak rendelkezésére arra való 
tudós aggadisták. Gondoskodni akartak tehát 
arról, hogy ez a tóral fejtegetés, különösen az 
ünnepnapokon pótoltassék oly imaszerzemények
kel, melyek a nap aktuális témáiról szólnak és a 
Midrásnak az ünnepre vonatkozó szép, lélekemelő 
elbeszéléseit költői alakban feldolgozzák. Külö
nösen a Tízparancsolat sovuoszi és a tengeren 
való átkelésnek peszachi olvasása tette válto
zatossá a költői feldolgozást, úgy, hogy minden 
vers egy-egy külön költemény refrainjóvó vált. 
Ezt a költészetet: púdnak nevezik, a költők: 
pajtánok (a latin poéta spanyolos átírása). Az első 
pajtánok : Kaliri, Jószé ben Jószó, később a nagy 
spanyol költők: Dunas, Ibn Gabiről, Juda Halevi, 
Ibn Migas is versenyeznek a pajtáni babérért. 
A piutok egy része, mely bűnbánati tartalmú: 
Szelichő, másik része, mely a Jeruzsálem pusz
tulása és a középkori «gólusz» szenvedéseit tár
gyalja, Kinősz (gyászdal) nevet visel. A Kinósz 
között, melyek az áv hó 9-iki gyásznap litur
giáját teszik, külön csoportot alkottak a Cio-
nidák, melyeknek elseje Juda Hatévitől való: 
«Cion, immár nem kérdezed rab gyermekeid so
rát, e kicsiny maradvány, lám, pedig mennyit 
gondol reád.» (Fordították Vajda Béla, Patai 
József). Úgy a Szelichók mint a Kinók történelmi 
kútfők értékével is bírnak, amennyiben egyes oly 
eseményeket énekelnek meg a zsidóüldözések 
korából, melyekről másutt nem találunk emlí
tést. Találunk a piutokban olyan Midrásokat is 
feldolgozva, melyek elvesztek. A Szelichók for
mailag külön része a Pizmonok, éneklésre szánt 
refraines szerzemények. A szerzők rendszerint 
az achrostikonokban (versszakasz kezdőbetűiben) 
örökítették meg nevüket. 

Világi költészet. A zsidó néplélek úgy beleforrt 
a Bibliába és szellemét úgy lenyűgözte a vallá
sos költészet, hogy fantáziája meg sem sóvárogta 
a szabadabb szárnyalást. De a második Templom 
pusztulása óta egyébként is csak a gyászra és 
szenvedésre rezonált a zsidóhangulat. A Szan-
hedrin feloszlatása után még a borozókban sem 
daloltak az emberek. (Szóta 48a). A zsidóság 
egész lelkisége a tanházakba menekült és az írás
magyarázat komoly munkájában keresett fele
dóst és vigasztalást. De hosszú időre még sem 
fojthatta el költői ösztöneit. Itt-ott már a Tal-
mudban és a Midrásokban is felcsillan a poézis; 
az aforizmák, mesék és parabolák izgató fűsze
rén megmámorosodva, megárad a felhevült nép-
lélekben a gondolatritmus és ujjongó megnyi
latkozásokat követel. És már bontakozik is a 
világi költészet, de nem bízik még a saját erejé
ben és idegen szellemből táplálkozik. Egy karaita 
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zsidó arabra fordítja az indus Kahla vedimna 
mesegyűjteményt, amely elbűvöli az arabul ol
vasó zsidóságot és még Száadja gáon, a karai-
ták nagy ellenzője is magasztalja azt tanulságos 
tartalma miatt. Ezután a félénk megindulás után 
még mindig nem csattant ki a héber költőkből a 
világi dal. Mintha nem tartották volna világias 
költészetre is alkalmasnak a héber szót, vagy 
mintha attól tartottak volna, hogy profanizálnák 
azt a nem-vallásos költészettel, még az igazán 
tehetséges költők is csak arabul verseltek ez idő
ben. A Mohamed előtti arab irodalom számos zsidó 
költőt mutat fel. Haszon nélkül azért nem múlt el 
ez a periódus, mert az arab iskolában finomodott 
ki az8idó költők formaérzéke ós a hébernyelv ké
sőbbi kicsiszolására is itt kapták az első ösztön
zést. A puszta hangsúlyra támaszkodó verselés 
helyébe Dunas ben Lahrát Afrikából hozta át a 
hosszá és rövid szótag váltakozásán ós a szóta
gok szabott számán alapuló verselést. A karaira 
szakadás is előrelendítette a héber költészet fejlő
dósét. A Bibliához való visszatérés ugyanis elhá-
ríthatlanul követelte a héber nyelv alapos gram
matikai kimutatását, a gyök, tő, rag és képző 
megkülönböztetését és ezzel útját egyengette az 
új szóképzésnek a nyelvtanilag megengedhető 
keretek között. A nyelvújítás természetesen harc
cal jár és ennek eredményeit a költészet aknázta 
ki, amely szemlátomást izmosodott. A fejlődés 
mindazonáltal nem egyenletes és lassúbb, vagy 
erőteljesebb, aszerint, hogy milyen talajon teriné-
kenyttlhetett meg és mennyi szabadsággal bonta
kozhatott ki a zsidó szellem. A héber világi köl
tészet csak spanyol és provencál, később olasz föl
dön virágozhatott, ahol a zsidóság a politikai 
nyomás alól felszabadult. A zsidó ós világi szellem 
egybeolvadásának legérdekesebb tünete a muziv-
stilus megteremtése. Ez abban áll, hogy a költők 
sztereotip, a közönség előtt is ismeretes bibliai 
szólamokat használnak fel, amelyek szent vonat
kozásuknál fogva lekötik a figyelmet, de az ő 
költészetükben egész más értelmet nyernek é3 
néha nagyon is világias célzatokra éleződnek ki. 
Különösen Alcharizi mestere ennek a művészet
nek, melynek csiráit már az Aggadában is talál
juk. A világi költészet virágkorát egy zsidó mecé
nás, Chaszdaj ibn Saprut (950 körül) nyitja meg, 
aki III. Abdurraham kalifa háziorvosa és minisz
tere volt; és mindjárt e kor elején tetőpontját 
éri el Salamon ibn Gabirol-b&n (1050 körül), ki 
mint bölcselkedő főkép vallásos költeményekkel 
gazdagította a zsidó irodalmat, de mély lelkülete 
világi költészetben is kiélte magát. Egész mo
dern hangokat üt meg egyik bordala: «A. víz nyo
morúsága)). Általában véve azonban Gabiről a vi
lágfájdalom megszólaltatója. Kiss Arnold a zsidó 
Arany Jánosnak mondja, míg Juda Halévit a zsidó 
Petőfinek. (V. ö. Kiss Arnold, Salamon ibn Gabi
ről [Népszerű Zsidókönyvtár 4.J) Gabirolt már 
kora is megértette. Alcharizi az ő makamajában 
irodalomtörténeti méltatását adja ós a költők ki
rályává avatja. Magyarra fordították: Klein Mór, 
Kies Arnold, Ma kai Emil, Patai József, Kecs
keméti Lipót (Népszerű Zsidó Könyvek). Egy má
sik költő, ki a világi költészet torén is működött, 
Mózes ibn Ezra (1070—1139), Granadában ólt, I 

szerelmi viszony fűzte fivérének lányához, de ez 
másnak lett a felesége és fiatalon halt meg. A 
költő e fölötti bánatában bujdosásnak adta ma
gát. De nemcsak a szerelem oltárához merész
kedik költészetével, még a bor mámora is fel
szabadítja lelkét. Jellemző Mózes ibn Ezrára és 
kortársaira, hogy nem csupán zsidó olvasóközön
séget tartottak szem előtt, hanem arabot is, és 
ennek kedvéért írtak elegáns arab stílusban tudo
mányos munkákat. Mózes ibn Ezra egyszersmind 
Herder elődének tekinthető abban a tekintetben, 
hogy a Magyarázat és emlékeztetés c. könyvében 
a Bibliát esztétikai szempontból tárgyalja, még 
pedig Aristoteles poétikájában gyökerezve. Leg
ismertebb a spanyol költők között Juda Halévi, 
kit téves ismeretek alapján bár, Heine mutatott 
be a világirodalomban. A XI. sz. végén született 
Ka8ztiliában és orvosi gyakorlatot űzött. Híressé 
vált Ciondalain kívül világi tárgyú költeménye
ket is hagyott ránk, melyek a borról, barátságTól 
és a szerelemről énekelnek. A világi költészetben 
csillogtatta szellemét Ábrahám ibn Ezra is, ki 
különben híres exegeta is. Nyomorúsága világgá 
űzte. Bejárta Angliát, Franciaországot, Egyipto
mot, Palesztinát, Babilóniát, öreg korát Rómában 
töltötte, de végül viszszatért Toledóba, útközben 
érte utói a halál. Ibn Ezra elsősorban szellemes 
írásmagyarázó, de költői tehetségét az exegezis 
terén is ragyogtatja. A tórakommentárhoz irt be
vezetésében élesen jellemzi a keresztény, karaita 
misztikus és allegorikus magyarázatirányokat. 
A spanyol-zsidó fénykor egyik utolsó csillaga 
Juda Alcharizi. Toledóban a XII. sz. végén élt, 
ő is sokat vándorolt nyugaton és keleten. Rímes 
prózáját Tachkemóni c. gyűjteményében hagyta 
ránk. Ebben Hómán nevén ő maga szerepel, mint 
költő, aki kalandokba sodródik. E műfajt Arany 
János is utánozta a Bolha c. makamajában. Szel
lemességben, nyelvkezelósi ügyességben, a mu-
zivstilus helyes alkalmazásában utolérhetetlen. 
Alcharizi egyik makamája «A spanyol zsidó 
költők» korának nagyjait örökíti meg és iroda
lomtörténeti forrásul szolgál. Olaszországban 
Anyou Róbert nápolyi király udvarában számos 
zsidó költő és tudós héber munkákat fordított a 
király számára, ők fordították Aquinoi Tamás 
munkáit is. Ezen írók legkiválóbbja Kalonymos 
ben Kalonymos a Próbakő c. szatirikus mű szer
zője. A világi költészet egyik legnagyobbika Man-
uelló. A renaissance kori Olaszország szülötte, 
Dante kortársa, Bocaccio előde a novellalrásban, 
az első héber szonett-író s bár még a kabbalába 
is behatolt, az olasz új szellem gyermekének 
bizonyul, amikor a ledér hangnak csaknem egye
dülálló megszólaltatója a héber irodalomban. 
Dante Divina Comoediájának mintájára írja a 
Pokol és Mennyország c. makámaszerü szatírá
ját. Természetesen a bort is dicsőíti: Ura vagyok 
a világnak, korlátlan nagy hatalmam, Élet üdve, 
halál mérge Nálam vannak karjaimban. Megtil
tom az engedettet, A tilosat megengedem, Sira
tom a nevetőket, A sírókat kinevetem . . . . Sze
relmi lángja később átnemesbult; már nem a 
bűnös szerelemért hevül, hanem az erkölcsösért. 
Szonettjeiben oly hangokat üt meg, melyek 
méltán hívták ki az utókor tilalmát verseinek 
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olvasására. De tréfálkozását nem kell túlságo
san komolyan vennünk. Odaadóan foglalkozott 
komoly bibliai tanulmányokkal, melyeknek gyü
mölcsét értékes kommentárokban hagyta hátra 
és saját maga szerkesztette nekrológjában a ró
mai hitközség körül szerzett érdemeit büszke
séggel említi fel. Hatvan éves korában írta a Tó-
fet ve éden (Pokol és menyoraág) c. makamáját. 
Dante halála annyira megrendíti, hogy ezentúl 
csak Koheletszerü kesernyés elmélkedéseket írt. 
A regény terén is képviselteti magát a Zs. Áb
rahám ibn Chiszdáj halévi személyében, ki a 
Herceg és dervis makamaszerű művében a Bar-
lam és Josafát óindus regényt dolgozza át, gaz
dagítva aggadai elemekkel. Kalonymos ben Kalo-
nymos (1287) Róbert nápolyi király héber okta
tója A próbakő c. szatírában korának minden 
típusát: a hazugot, a képmutatót, a kevólykedőt 
és szédelgőt állítja pellengére. 

Az vjzsidó irodalom. A zzal a képpel szemben, 
melyet a spanyol és renaissance-kori zsidóság az 
ő magasfokú műveltségével és sokoldalú irodalmi 
munkásságával elénk tár, a XVIII. sz.-ban na
gyon sivár a zsidóság zömének kulturális álla
pota. A német zsidóságot orosz és lengyel rabbik 
árasztották él és ezek a maguk szűk látókörük
ben a nyugattal való haladásában akadályozták, 
a tudományt és műveltséget veszedelmesnek tar
tották a vallásra. Kivételt tesz e tekintetben Elia 
Wüua, ki maga ugyan minden külső behatástól 
menten kora tudományának csaknem minden 
ágába behatolt és a vallástudományok tanításá
nak szükséges reformjára is némi útmutatást 
adott, de aktivitást e tekintetben nem fejtett ki. 
A valiástanulmány is minden világi tekintet nél
kül folyt tovább ós a vallásos szellem megmere
vedett orthodox ritualításban áll; a spiritualiz
mus, a prófétai erkölcs teljesen kihalóban van és 
csak itt-ott húzódik meg a kabbalát űző chásszi-
deusok elevenebb vallásos életében. Forduló pon
tot jelent több tekintetben Mendelssohn Mézes 
fellépése (1. Zsidó történet), aki bibliafordításával 
a német zsidóságot a német nyelv ápolására és 
egyben a talmudi kazuisztikus tanulmányok mel
lett legalább a Biblia tiszta vallásos tanításaínak 
újabb átérzésére terelte. Mendelssohn irodalmi 
munkásságának egy része a világirodalomba van 
kebelezve, (Phadon, Philosophische Gespraehe). 
Zsidó vonatkozású a Jeruzsálem, mely a vallási 
türelmetlenség ellen fordul és követeli a gondolat-
szabadságot, az állam és egyház szótválasztását 
A zsidóságot a morál vallásának mondja, melynek 
nincsenek dogmái, csak óletnormái. Inti hittestvé
reit, hogy lenézés és elnyomás ellenére is tartsanak 
ki vallásuk mellett a hazaszeretetben is. E könyve 
Kant magasztalását is kivívta. A Mendelssohn 
felidézte mozgalom hullámai Magyarországra is 
átcsaptak. Irodalmi követői között Bürger Sá
muel, Dukesz Lőb, Oppenheimer Beér, Levisohn 
Salamon (1. alább) említendők fel. Magyar ellen
zői közül Szófer Mózes pozsonyi rabbi (1762— 
1839) a Ghaszam Szófer c. responzum gyűjte
mény szerzője, üa Szófer Ábrahám Sámuel Ben
jámin (1815—71) a Ketab Szófa responzum gyűj
temény szerzője, Benedikt (Benét) Mordecbáj 
(1753—1829) később Morvaország főrabbija. E 

kornak egyéb orthodox zsidó tekintélyei Magyar
országon : Deutsch Dávid az Ohel Dávid respon-
zumgyüjtemény szerzője, Minz Mózes óbudai 
rabbi, responzumíró (mh 1831), Ullmann Salamon 
(makói rabbi megh. 1863) a Jeriosz Selomó Q. 
kódexkommentár es responzumok szerzője Löw 
Eleazár a Semen Bokeach talmudi mű szerzője 
(mh. 1837 Abaujszántón) Goiten B. hőgyészi 
rabbi a Készef nivchor c. talmudi encyklopédia 
szerkesztője, Bisenstadt Meir az Imre . is res-
ponzumgylijtemény szerzője, Aszód Juc.a (mh. 
1866) szerdahelyi és szenici rabbi a Jehuda jáale 
c. responzumgyüjtemény szerzője. A zsidó tudo
mány legjelesebbjei között Löw Lipót, Rappaport 
Salamon JvLüa,Krochmal~Na,chman,Zunz Lipót, 
Geiger Ábrahám, Phüippsohn Lajos, Sachs Mi
hály, Luzatto Sámuel Dávid, Josl Mark Graetz 
Henrik között méltó helyet foglal el Böw Lipót 
pápai és szegedi rabbi, a magyar hitszónoklat 
megalapítója, a magyar zsidó történet első műve
lője, a Ben Chananja folyóirat szerkesztője és szá
mos tudományos mű írója. Ezt a korszakot rep
rezentálja Dukesz Lipót is, aki nyelvtörténeti mü
veket írt. A Mendelssohn megindította felvilágo-
sodási mozgalom új irodalmat teremtett, melyben 
teljes egészében polemikus jellegű és más jelentő
ségre alig tarthat számot. Ennek nyomába lép 
azonban a zsidóság múltját feltáró tudományos 
irodalom, melyet ugyan a felvilágosítási tenden
ciák irányítanak és így inkább destruktív jellegű 
a vallás szempontjából, de amúgy is nagy érdemet 
szerzett a zsidóság múltjának a világtörténelmi 
kapcsolatokba való helyezése által. A Hameaszéf 
c. folyóirat, melyhez még Mendelssohn is szol
gáltatott cikkeket, programmja a bibliai hóber-
sóg szépségének ismertetése volt, tehát nem a 
vallás, hanem a nemzeti kultúra kincsének ápo
lása. A világirodalom termékei mint Klopstock 
Messiás-a, Byron Héber melódiái, Racine Atha-
há-ja és Goethe Faust-ja találtak héber átülte
tőkre. A zsidó tudomány a világi tudományt és 
bölcseletet kezdi a zsidóság múltjára alkalmazni, 
Krochmal Nachman (1785—1840) a hegeli tör
ténetfilozófia kategóriáit viszi át a zsidó törté
netre. Tudományos folyóiratok mint Hechaluc, 
Kérem Chemed, Bikkuró Háittim, Ocar Nechmad, 
Hamelic egymást váltják fel a «zsidó tudomány» 
müvelésében, de meg kell vallani, hogy a zsidó 
történeti önérzet ébresztésének üdvös hatása 
mellett a fegyelemlazító hatásoktól nem maradt 
ment e nagy buzgalommal űzött munkásság. 
Csak itt-ott találkozunk a tudományos irodalom
ban olyan hangokkal is, melyek a vallás védel
mére kelnek. így Luzzattó Sámuel Dávid (1800— 
1865) korának egyik legképzettebb és legtöbb
oldalú tudósa (a páduai rabbiképző megalapítója) 
heves támadásba lép a túlzóan racionalizáló (cso
dákat észszerűen magyarázó) biblia értelmezés 
és a bibliai történet hitelességét kétségbevonó 
tanok ellen. Ő lemondott arról, hogy a vallást a 
tudománnyal összeegyeztesse, mint azt Majmuni 
is céljául kitűzte, a vallás rendeltetését nem ab
ban látta, hogy ismereteket tartson fenn, hanem 
külön, másrendű hivatást jelölt ki számára az 
érzelem és erkölcs szférájában. Míg korának tudó
sai asszimilációban az európaiasodásban látták a 
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zsidóság haladásának célját, ő magában a zsidó
ságban látta a célpontot és e tekintetben az első 
zsidó nacionalistának mondható; a vallási intéz
mények szerinte nem elavultak, mert azok is 
életben tartják a zsidó nemzeti érzést, azok képe
zik a «kanócot, mely magában véve értéktelen, 
de mely nélkül a lámpa nem világít». Volt bátor
sága a cioni vonatkozású imák fenntartását kö
vetelni akkor, mikor a német reformirány asszi
milációs okokból mellőzni akarta. (Manapság az 
orthodox irány fordul a cionizmus ellen, de fenn
tartja a cioni imákat konzervat zmusból, a reform
irány pedig a cionizmusra való tekintettel). Az 
orthodox tanok és szokások maradőknélküli fenn
tartásáért szállt sikra a különben modern filo
zófián nevelkedett nagykultúrája Hirsch Sám
son Rafael német ékesszólással megírt müveiben. 
A Mendelssohni korszak német szépirodalmi írói 
között, kik saját nemzetük irodalmában is szá
mot tesznek, kiválók: Kuh Efrajim Mózes 
(1731—90), költeményei, epigrammái megjelen
tek Rammler Múzeumában, később önállóan is. 
Falkensohn Iszachár Beér (1746) Lengyelország
ból került Németországba. Nagy tudományra és 
műveltségre tett szert, úgy hogy Lessing is ba
rátságára méttatta. Egy lengyel zsidó költemé
nyei c. kötete Goethe kritikai ismertetése által 
is lett híressé. Franki Lajos Ágost (1810—94) 
Habsburglied-je feltűnést keltett. A Kelet mon
dái; Ráchel ; A pusztulás után; Tragikus kirá
lyok stb. költeményei közül néhányat Arany 
János magyarra is átültetett (Az utolsó főpap 
stb.) Stein Leopold a Hasmoneusok c. drámájá
ban bizonyult alakító tehetségnek. Heine Henrik 
ma már a világirodalomé. Bucharachi rabbi c. 
regénye, mely a spanyol zsidó fénykorban ját
szik, töredék marad. Auerbach Berthold (1812— 
1882) Spinoza életé-i írta meg regény alakjában. 
Költő és kereskedő-ben Kuh költőt teszi hősévé. 
Philippsohn Lajos Saron-ja és Sepphoris és 
Roma; Jákob Tiradó; A folyamok mellett, há
rom évezreden át c. novellái és regényei soká 
képezték széles körök kedvelt olvasmányát ós 
még ma is hatással vannak ifjabb lelkekre. Kom-
pert Lipót (1822—1886) a Neuzeit szerkesztője 
írt regényeket: Geschichten aus dem G/ietto-ja, 
nagy feltűnést keltett. Cseh zsidók, Az ekevas 
mellett, Ujabb ghettótörténetek. Egy utca tör
ténete, Romok között, Franci és Heini c. köny
veit több nyelvre lefordították és igen sok bará
tot szereztek a zsidótörténet alakjainak. Bern-
stein A. Mendel Gibbor és Vögeleder Maggid-jé.-
ban a korfestós hűsége kedveért jargon nyelven 
is szólaltatja meg alakjait, Kohn Salamon (1824) 
Gabriel-je és a Szippurim gyűjteményben, de 
azokon kívül is megjelent prágai ghetto-képei, 
valamint Fejedelmi kegy c. regénye korának leg
jelesebb irodalmi termékéhez tartoznak. Franzos 
Károly Emil (1848) Félázsiából, a Barnovi zsi
dók, Pármai Moskó, Trachtenberg Judit c. 
művei lengyel zsidók gondolatvilágába vezet be 
és sok keresztény olvasóra is tettek szert. Keleten 
a zsidóság sokáig ösztönszerűleg borzadt a felvi
lágosítási irodalomtól ós még a héber nyelvnek 
nyelvtani alapon való tanítását is kárhoztatta, 
mert az volt a felfogása, hogy a nyelvtan a tal

mudi törvényfejtegetések alapját ássa alá. De a 
felvilágosodás rohamát már nem lehetett feltar
tóztatni és az orosz kormányok is általa akarták a 
zsidóságot elszigeteltségéből és erkölcsiségének 
elmaradottságából kiemelni. Csakhamar nagy iro
dalma sarjad ki a felvilágosodásnak (Haszkala), 
mely a vallásos szigorú fegyelem mögött meg
húzódó alantasabb erkölcsi gondolkodásról rántja 
le a leplet ós a zsidóság erkölcsi emelése körül 
érdemeket szerzett. (Lebensohn: Emeth ve-emuna 
c. drámája.) Gordon Juda Léb (1830—92), Schil
ler hatása alatt álló filozófus költő Dávid és 
Michal szerelme, Dávid és Barzilái költemé
nyeiben a mezei életet és a földművelés előnyeit 
magasztalja. De nem csak ily pozitív irányban 
igyekszik az új kor követelményeit népével meg
értetni, hanem egyenesen harcra hevíti a régi kor 
hagyományai ellen. Cidkijáhu a fogházban c. 
versében a próféták jámborsága ellenében a világi 
hatalmat szomjúhozó király pártjára áll, aki mun
kásnépet akar, mely szabadságát meg tudja vé
deni, nem pedig imádkozó chásszideusokat csupán. 
Még érdekesebb a kifakadása a talmudi obszer-
vancia túlzásai ellen az Egy kicsiségért (Patai 
magyar fordításában : Két árpaszem) c. költemé
nyében, melyben egy zsidó iparos családja bele
pusztul abba, hogy peszachkor árpaszemet talál
tak a levesben és a rabbi semmi körülmények 
között nem volt hajlandó a Sulchan Áruch rová
sára engedményt tenni. Számos ifjúsági költe
ményében a zsidóföldhöz és múlthoz érzett me
legsége a zsidó nép nevelőjévé avatta. Meséiben 
(Misié Jehuda) a tiszta esztétikai gyönyörködte
tés célja vezeti, de az Oroszlán fogai között c. 
mesterművében Jeruzsálem másodszori pusztulá
sát ecsetelve, a békepártot és főalakját Jochánán 
C. Zakkajt állítja pellengérre, amiért a nemzeti 
eszmét vallásos meggondolásoknak rendelte alá. 
Bialik a jesiva neveltje és annak értékei iránt 
megértéssel viseltetik, sőt át akarja menteni az új 
kultúrába. A nyugati egyetemeken a klasszikus 
szellem annyira megejtette az orosz zsidó ifjak 
lelkét, hogy a zsidóságból a vallásos szellemet: a 
jámborságot, békevágyat, idealizmust száműzni 
akarták. Ugy látták, hogy ez a népet testileg lel
kileg elsorvasztotta, a vallásos kötelességtudás 
állandóan lenyűgözve tartotta a lelkületét és ki
apasztotta a lélek minden egyéb erejét. Nem 
csupán az orthodox kinövéseket akarták tehát 
lenyesegetni, hanem a zsidó psycnét akarták 
megvénhedtségéből megifjitani és kórosságából 
alapjában kigyógyítani. Nietzsche hatása alá 
kerülve, ismét vissza akarják ültetni trónjára 
a természetimádó görög szellemet a maga ifjonti 
pajzánságával, játszi életkedvével. Ennek egyik 
nagy népszerűségre szert tett apostola Gserni-
chovszky Saul (1876), számos idiJlben mesterien 
írja le a zsidó népmulatságot. A Brisz milá címűt 
Klausner egyenesen Goethe Dorotheája mellé ál
lítja); de fájdalommal nélkülözi a zsidó néplélek-
ben a tiszta szép kultuszát. Apolló szobra előtt 
c. költeményében hódolatát fejezi ki a zsidóságtól 
fel nem ismert szépség istensége előtt. Cserni-
chovszky egyébként Heine óta az első dalköltő a 
zsidóságban, aki reflexió- ós cólzatmentes tiszta 
érzelmi költészetet nyújt klasszikus formában. 
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Amit CBernichovszky dalban nyújt, azzal re
gény alakjában gyönyörködtette Mapó Ábrahám 
olvasóinak ezreit. A bibliai idők idilli életét a 
maga tisztaságában, tudományos meglátással 
tárja fel Áhavasz Gion o. 1853. megjelent és azóta 
két angol-amerikai, hét jiddis és egy arab for
dítást megért regényében a zsidó királyság korá
ból. De következő hasonló tárgyú Asmasz Som-
ron (Szamária bűne) c. regényében a költészet 
tiszta teréről már a szatirikus célzatok terére 
csap át, hogy az orthodox ritualizmus túlzásait 
ostorozhassa. Teljesen határozott az irányzatos-
sága Ájit Covua (Festett karvaly, Alakoskodó) 
c. regényében, melyben már a jelen típusai sze
repelnek mesteri ecsetelésben (törtető, álszen-
teskedő rabbi, a batlan, sadchen, stb.) és egész
séges humortól átitatott előadásban. Számos új 
héber lap (Hasachar, Hamaggid, Hakarmel, Ha-
mélic) foglalkozik az új irodalom ismerteté
sével és bírálatával, sőt szocialista program
mal lépnek a porondra a Haemesz és a Hakól c. 
lapok. A felvilágosító irodalomban esztétikai ér
tékű még Brandes (1841 — 1902) Hadász veha-
chajim (A vallás és az élet) c. regénye. A hagyo-
mányrombolók divatos korán tál, eszméivel el
késve jelentkezik Snejur S., aki már nem is a 
zsidó egyoldalúságot, hanem magát a vallást 
ítéli halálra (A Szajna partján, És lészen), meg
tagadja az örök béke ideálját, az emberi egyenlő
séget is kárhozatosnak tartja, de egyik-másik 
költeményéből zsidó szív lüktetését érezzük ki. 
A Sivatag látomásá-b&n már Baudlairi nyomokon 
halad. Az emberi unalom és minden eszménynek 
relativitásában való hit őrjítő hatása ellenében a 
rosszban keresi a megváltást, de végül kiábrándul 
ez elmélet unalmasságából és úgy érzi, hogy mégis 
csak a természet ölén (A hegyek közt) találja meg 
a zsidóság is, melyet eddig a talmudi gondolkodás 
a természettől elidegenített, a maga boldogságát. 
A Mandolin hangjai mellett költői müvében 
Rómát átkozza, mely a zsidó államot feldúlta. Ezen 
sivár hagyományrombolás szelleme nem terpesz
kedhetett soká a Zs.-ban ellenhatás nélkül. A kor 
éleslátói csakhamar észrevették, hogy a felvilá-
gosodási mozgalom semmi új pozitív gondolattal 
nem gazdagítja a zsidóságot, az újmódi isten
tisztelet a maga túlrendezettségóvel csak takarója 
az ürességnek, melyet a vallástalanság vájt lel
kében és a múltnak folytonos magasztalása a 
zsidó történetben egyben lemondás a jövőről. A 
zsidó hagyomány rehabilitációjáért száll síkra 
Smolenski az általa alapított Hasachár-ban a 
balirány tévedései ellen és Am haólam (Örök nép) 
c. könyvében a nemzeti különjelleg ápolásáért, 
Ész lataasz (Ideje az ültetésnek) c. műben pedig 
a Mendelssohn! kor tana ellenében, mely szarint 
a zsidóság csak felekezet ós nem nemzet. Am 
haolómban a zsidó ideált, a jövő messiási remé
nyét ecseteli a chásszidisztikus torzításoktól meg
tisztítva és már a Zsidó Állam gondolatának veti 
meg alapját. Hatoe bedarké hachajim (Az élet 
útján tévelygő) a zsidó élet kinövéseit ecseteli 
Jókaira emlékeztető humorral ós meseszövéssel, 
úgy hogy számos európai lapban feltűnést kelt, 
de zsidó érzése annál nagyobb megértést árul el a 
hagyománynak erkölcsi értékei iránt. Számos 

más regénye mutatja még ez író nagy tehetségét 
és finomult ízlését. A kor leghivatottabb költője 
Bialik Ghajim Nachman, kinek költeményei 
orosz, olasz, német, lengyel, magyar, angol fordí
tást értek. Híressé vált Hamaszmid (a kitartó, az 
aszkéta) c. költeménye, mely Patai József fordítá
sában a «Talmudista» címet viseli. Ez bevezet a 
talmudiskolába, annak egész milieujében mutatja 
be azt a kedvelt alakját, kire nem hatottak 
sem a természet csábításai, sem az élet tév
eszméi, hanem a zsidó hagyomány mellett tart ki. 
A puszta halottai-ban ugyanazon motivum ke
rül feldolgozásra epikus alakban. E színhalotta
kon nem vesz erőt sem a prédára lecsapó sas, sem 
az alattomban öldöklő kigyó, sem pedig az állat
világ királya, az oroszlán, maga a puszta azonban 
égbekiált az ő néma lakói ellen, mire a halottak 
kitámadnak, életet kívánnak, minden szenvedély 
feléled, de a puszta ismét magába zárja őket. 
A chén cliacir haam c. költeményében elsóhajtja, 
hogy népe eltévesztette célját az idő labirintusában. 
A kisenevi pogrom (1903) borzalmainak leírása 
Az öldöklések városában c. költeményében ala
pot szolgáltat arra, hogy népe megrögzött egy
kedvűséget, cóltudatlanságát élénk színekben 
állítsa szemei elé ós a tettek mezejére szólítsa az 
eddig sóhajokban magát kiélt népet. Bialik egyéb
ként nemzeti kereten kívül is talált anyagot da
laihoz. Lewinski Léb (1887—1910) a Hasiolach c. 
folyóiratban megjelent Gondolatok és tettek c. 
szépirodalmi színvonalon álló tárcáiban a zsidó
ságminden problémáját öleli fel, Utazás Palesz
tinába 150 év múlva reális színekben nyújt Utó
piát. PersaífoH Ezsajás (1870—1908) Gél nélkül 
és Az ár ellen c. és kisebb elbeszéléseiben a mai 
ideál és hit és becsvágy nélküli zsidónak szomorú 
életét ecseteli. Hasonlóan látja népét Brenner 
Chajim, aki a léi idején ós a Pont körül és Két 
víz között c. regényeiben a Talmudon töprengő ós 
az életet meg nem látó ifjakat, másrészt pedig a 
szocializmusban új Talmudot valló ós végül a 
cionista kolonizációba is a golusz ideológiáját 
átplántáló meddő zsidóságot rajzolja. Hasonló 
sötétséget tár fel a Határon túl c. drámájában. 
A zsargonírók közül főkép Perec emelkedett vi
lágirodalmi színvonalra elbeszéléseivel, de írt ér
tékes verseket is. Morris Rosevfeld is számos oly 
költeményt irt, mely a jelenkori lírai költészetben 
számottevő. Steinberq Jákob prózában és versben 
jeleskedik az elsők között. Sálom Asch drámá
ját (Bosszúálló Isten) Budapesten is játszották. 
Az újzsidó irodalomban a magyar zsidóságot 
főkép ezek képviselik: Lewisohn Salamon (1789. 
Mórott született 33 éves korában búskomorság
ban halt meg). Kelet országá-ban Palesztinával 
foglalkozik. Jesurun költészete poétikai művé
ben néhány verset is nyújt. Ezek között A költé
szet szol (ford. Patai József) a szépségnek min
den alakban való megvalósulását énekli meg. 
JErter Izsák a budapesti egyetemen orvostudo
mányra adta magát ós később orvos létére a 
lengyelzsidó chásszidizmus babonás hite ellen 
fordul Száné Szanszané és Szemangelof c. sza
tírájában. Bacher Simon szül. 1823. Liptószent-
miklóson, megh. 1892. Budapesten. Héber költe
ményeit fla a híres tudós Bacher Vilmos gyűjtötte 

63* 



Zsidó i roda lom 9 9 6 — Zsidó Irodalom 

össze és adta ki. Ezek között számos magyar 
költő versének fordítását találjuk. Bergl József 
(1802—1885) kaposvári orvos, a Héber nyelv 
virágai c versgyűjteményt ós zsidó orvostudo
mány történeti monográfiát hagyott hátra. Bol
gár Mózes (szül. 1882. Csornán), szerkesztette a 
Zsidó Szemlét, fordított elbeszéléseket Perectől és 
írt eredeti verseket, A gólusz meséiben pedig a Mid-
rás költői remekeit ültette át magyarra. Hameiri 
Feuerstein Albert szül. Ó-Dávidházán 1886., szá
mos verset írt. Jiddis, héber és magyar verseket 
ír Holder József. A szépprózai elbeszélésben és 
rajzban a magyar irodalmat gazdagította Újvári 
Péter zsidó tárgyú regényeivel. Ugyancsak zsidó 
rajzokat írt Mezey Ferenc, zsidó regényt, novel
lát Kiss Arnold és Fényes Samu. 

A magyar-zsidó irodalom művelői között a tu
dományos írók nagy száma is helyet foglal. A 
legújabb korból felemlítendők a magyar törté
neti és irodalmi vonatkozásban : Kohn Sámuel 
A zsidók története Magyarországon e. mű szerzője 
Németnyelvű történészünk Kayserling Majer ; 
Krausz Sámuelnek néhány magyar tárgyú ma
gyar nyelven írt történelmi tanulmánya; Bacher 
"Vilmos a Magyar Zsidó Szemle szerkesztője az 
IMIT bibliafordításának egyik szerzője ; Ballagi 
Mór, a Biblia és imakönyv magyar fordítója; 
Bernstein Béla : Az 1848—49-iki magyar sza
badságharc ós a zsidók c. történeti monográfia 
szerzője (1899); Pollák Miksa : A zsidók törté
nete Sopronban 1897. és Arany és a Biblia c. 
mű szerzője. Büchler Sándor: A zsidók törté
nete Budapesten 1901. c. mű szerzője, a zsidó
történet első magántanára a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetemen. Venetianer Lajos: 
A zsidóság szervezete az európai államokban 
1902. szerzője. Dr. Prisch Ármin szerkesztette a 
Magyar-zsidó oklevéltárt I. k. 1092-1239; 
(dr. Weisz Mór közreműködésével 1903) dr. Wel-
lesz Gyula Rási élete és működése 1906, szer
zője. Kecskeméti Ármin : A zsidó irodalom tör
ténete I. és II. k. 1909. és A zsidók története c. 
mű írója. Kaufmann Dávid számos tudományos 
műve között Buda ostromának monográfiája sze
repel. Blau Lajos a Magyar Zsidó Szemle szer
kesztője, számos tudományos mű és cikk szer
zője. Makai Emil a zsidó müköltészet remekeinek 
átültetésével szerepel az irodalomtörténetben, 
hasonlóan Patai József ós Gábor Ignác. Weisz-
burg Gyula a Jövő ós a Hitközségi Szemle szer
kesztője. 

A történeti eszmélés pillanatától, a Mendels
sohntól számított újkortól kezdve a zsidó tör
ténetírás nyomon követi az egyes alkorszakok 
világszemléletét. Amint megvolt a langy reform
korszaknak Graetz-hen a maga klasszikus törté
netírója, úgy megvan a cionizmus korának is 
Dubnow-b&n a maga historiografusa, ki a zsidó
ság jövőjét azonban nem a külön zsidó területen 
megvalósítandó állam-életben, hanem a diasz
pórában élő zsidóságnak nemzetközi egyesülésé
hen látja. És meg van a Hirsch Sámson Rafael 
felidézte neoortodoxiának is a maga nagy tudo
mányú és mély látású történésze Javec szemé
lyében. A chásszidizmus is felújult ós ennek a 
neochásszidiemusnak rendszeres történetírója 

ugyan még nem akadt, de Horodeczki és Búber 
törtónetbölcseleti tanulmányai már éreztetik en
nek szükségességét. 

Misztikus irodalom. A misztikus irodalom ere
detét illetőleg eltérők a nézetek. Némelyek egy
korúnak tartják a zsidó hagyománnyal. Sőt a 
perzsafennhatóság korába nyúlónak tartják egyes 
gyökórszálait; mások viszont kimutathatni vélik, 
hogy egyetlen tanítása sem található fel sem az 
esszeus titkos tanokban, sern a zsidó nép egyéb 
hagyományaiban és így tisitán a középkor szü
löttjének kell mondanunk. A misztikus irodalom 
maga főkép R. Simon ben Jóchájra utal mint 
alapvetőre, ami azonban támaszpontot nem talál 
a Talmudnak e tanai tájára vonatkozó közléseiben. 
A misztikus tanok (kabbala) nem alkotnak össze
függő rendszert ós nem mutatható fel köztük lo
gikus kapcsolat. Nem a szemléletből felmerülő el
vont tanok, hanem a képzelet szüleményei ós 
inkább a vallásos lélek mélyén szunnyadó kívá
nalmak kifejezői. A tanok homályán keresztül is 
áttetszők azok a lelkiproblémák, melyekre vá
laszt keres a vallásos töprengés : Ha Isten végte
len ós tökéletes, hogy van az, hogy véges ós mu
landó világot teremtett ? Ha Isten tanát kihir
dette, miért nem látja át annak igazságát min
den ember és miért esik bűnbe ? Ha Isten tisztán 
szellemi lény, miért kell őt testi mozgásokkal, 
szertartásokkal szolgálni. Miért kell az ártatla
noknak szenvedniük ? Ha Izrael Isten népe, miért 
van vértanúi sorsra ítélve ? Ezek a kérdések mu
tatják mar, hogy a kabbala hivatva volt a zsi
dóságot a talmudi életrendszer merevségéből ki
emelni és vallásos lelkületét a prófétai tanítások 
melegével újból áthatni, újból visszavezetni a 
vallás eredeti tisztaságához, a lélek kultuszához. 
Ámde a kabbala sem kerülte el a vallásos töp
rengések sorsát, belefulladt az általa adott fele
letek, elméletek szövevényébe és ma már csak 
alig néhány főbb irányvonalat tudunk e tanítá
sok tömkellegében fölismerni. Ezeket a követ
kezőkben látjuk: Isten végtelen, világfölötti tö
kéletes lény, a világot nem is közvetlenül terem
tette, hanem közvetítő lények (demiurgoszok) 
által, kiknek legfelsőbb rangúit ő maga hívta 
életre, de akikre ráruházta a hatalmat tovább 
folytatni a teremtés művét. Ezek mind lejebb és 
lejebb szállanak a mennyei eszmónyisógből az 
anyagiság felé. Az első tizet (Szefirót) Isten ema-
náoiója, kisugárzása hívta életre. A 10 szeflra a 
következő: 1. a legmagasabb Korona; 2. Böl
csesség ; 3. Belátás (praktikus ész). Az eddig há
rom egy csoportot képez, melyek közül a böl-
cseség ós a gyakorlati belátás ellentétes sarko
kon helyezkednek el az ész birodalmában, de a 
«legfel8őbb korona» eszméjében kiegyenlítődnek. 
Hasonló háromszöget alkot a következő három 
szeílra: -£. Nagyság vagy Szeretet, 5. Erő vagy 
Törvény és 6. Fenség vagy Könyörület. A szeretet 
odaadásával szemben áll a törvény szigora, mely 
az enyém, tiéd, övé elvét követi, de a könyörüle
tesség ez ellentéteket feloldja. A következő szefl-
rák: 7. Győzelem (erkölcs hatalma), 8. Szépség,. 
9. Alap. A természet birodalmában észleljük, 
hogy az erkölcsiséggel a szépség szeretete ellen
kezik, kedvezést nyújt az erkölcsi igazság rová-
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sara, de az alapeszmének mélyében találkoznak. 
Az utolső szeflra Koszorú vagy Uralom, az al
sóbb lények összekötő kapcsa. B tanokban az 
arísztotelesi realisztikus és plátói idealisztikus 
filozófia összeütközését kell észlelnünk. A Kab
bala egyre több hívet hódított ós köztük talál
juk a nagy tudományú bibliamagyarázót, Nach-
mani-t is (1195—1270) és Abulafla olasz-zsidó 
filozófust (1240. szül.), aki III. Miklós pápát is a 
Kabbalának akarta megnyerni ós emiatt halálra 
ítéltetett, de a pápa hirtelen halála következté
ben megmenekült. A német misztikusoknál a 
szefirót elmélete háttérbe szorul az Istennóv je
lentőségének tana mögött. Később 10 szeflrótban 
csak jóttüajdon?ágokat látnak és ezek ellentétei-
kép a 10 Kelifot (hüvely) létezését is tanítják, 
mint az alsóbbrendű világ kategóriáit. A világok
nak egész nagy láncolata áll fönn tehát, melyek 
egymásba fűződnek ós külön rétegeződnek. Isten 
és az ember közötti végtelen réteghalmaz áttör
hető bűnbánat, imádság és jócselekedet által. Az 
Istentől eltávolodott, bűnös lélek alantasabb vi
lágba kerül, ahol bűnét levezekli, ellenben a hozzá 
emelkedő a világrendjét is megváltoztathatja: 
csodát művelhet. Mindezen tanokat a Kabbala 
irodalma a Bibliának «rejtett» értelméből véli 
levonhatni és támogatásul félhasználja a Tal-
mudnak szórványos tanításait az angyalokról, a 
túlvilágról, démonokról. Valójában azonban a 
Talmud befejezése után virágzott gáóni irodalom 
a bölcsője ezen idegenszerű fantazmagóriáknak. 
Nevezetesebb termékei e kor kabbalisztíkus iro
dalmának : R. Akiba alfabetje, mely a héber abc 
minden egyes betűjére alapít misztikus tanításo
kat a világ jövendőjéről, a Tóráról stb. Ez már 
sokat szól az emberből lett (Henoch) Metatron an
gyalról, de a tiszta valláserkölcsisóg körében mo
zog ós talán tankönyvül is volt szánva. Messze el
kalandozik e tanoktól a «Siur Kóma» c. névtele
nül ránk maradt könyv, mely Isten lényének geo
metriai méreteiről szól oly anyagias felfogásban, 
melyen joggal ütközött meg a későbbi irodalom és 
Serira gáón egy hozzá intézett kérdésre csak e vá
laszt adhatta: «Isten őrizzen feltennünk, hogy csak 
ugyan E. Jismáeltől eredne e tanítása. Hiszen 
«kihez akarnátok hasonlítani Istent és micsoda 
alakot tulajdonítanátok neki» mondja a próféta. 
A zsidó vallásos szemlélet e megtévelyedését 
csak mohamedán iskolák befolyásának feltevése 
alapján érthetjük meg. A kabbalisztíkus irodalom 
legfőbb tekintélyű műve a Zóhár (Fény), melyet 
az olasz León Mózes-nek tulajdonít a tudomány, 
ki 1250—1305. Spanyolországban tartózkodott, 
nagyelméjü ismerője a kabbalának. A mű maga 
azonban Rabbi Simon ben Jochájra vezeti vissza 
magát. Biblia-kommentár alakját ölti a régibb 
Midrások módjára és ennek tulajdonítható, hogy 
misztikus körökben valóságos kánonná avató-
dott, mely a Talmudot is háttérbe szorította. Ér
telmezése fölötte nehéz, mivel tanait nem vezeti 
le ismert tényekből, hanem éppúgy, mint a Tal
mud már közismerteknek tételezi föl, homályát 
fokozza még az aram idióma. Bölcselete gyer
mek iesen anthropocentrikus, úgy hogy a világ 
minden alakulatára átviszi a kétszerúséget, mely 
fölött az egységes közvetítő princípium lebeg. A 

hímnemű principium (szeretet) alkotó természetű, 
a nőnemű (törvény) ebből ered, befogadó termé
szetű ós anyja a könyőrületnek. A Zóhár hatása 
elterjedt Spanyolországból az egész világra, külö
nösen Palesztinában és Lengyelországban talált 
rajongó hívekre. Egyik adeptusa Luria Izsák 
(1533—1572) vitte bele a Zohár tanulását a val
lásgyakorlatba és ennek köszönhető, hogy ál-
messiások, mint Sabbataj Cevi, a vallásgyakorlat 
megváltoztatásának varázshatásával kábították 
el az elméket. L. Biblia, Zsoltárok, Talmud, To-
szefta, Midrás, Tannak, Amorák, Szaboreusok, 
Tanchuma, Akiba, Meir, Szirach, Philo, Josep-
hus Flavius, Qáónok, Toszafisták, Responsu-
mok, Rambam, Rasi, Kabbala, Zóhár, Biuris-
ták, Zsidó történetírás, Mendelssohn. P. M. 

Irodalom. Karpeleg, Geschichte d. jüdischen Literátor 
(Berlin 1886); u. a., Ein Blick in die jüdische Literatur 
(Prag 189ö); M. Steinschneider, Jewish Literature (London 
1857); u. a., Jüd. Literatur, az Esch—Gruber-íéie Ency-
clopediában; H. L. Strack, BibliographiBcher Abries d. 
neuhebráischen Literatur (1884) ; Winter—Wünsche, Dia 
jtidische Literatur ; Zunz, Gesammelte Bohriften ; Hebrew 
Literature, Comprising Talmudic Treatises, Hebrew Melo-
dieB and the Kabbalán Unveiled, with Introduction by E. 
Wilson (The Worlds Great Classics gyűjteményben, Lon
don—New-York 1901); Hebrew Literature, with Introduc
tlon by HarriB (Washington—London 1901, az Universal 
Classic Library gyűjteményben); Abrahamg, Chapters on 
Jewish. Literature (Philadelphia 1899) ; Cassel, Lehrbuch. 
d. jűdischen Geschíohte u. Literatur (2. kiad, Frankfurt 
1896); N. Sohlousz, La Renaissanoe de la Litterature 
Hebráique, 1743—1885 (Paris 1903); S. Bernfeld, Dór 
Chacham (héb. Warschau 1896): J. Fürst, Bibliotheca Ju-
daica (Leipzig 1848-63). Ez utóbbi 18,000 héber könyvet 
és kb. 86,000 Judaicát sorol fel; M. Steingchneider, Bib-
liographisches Handbuch (Leipzig 1859) ; M. Schwab, Les 
Incunables Hébreux (Paris 1881) ; J. Zedner, Catalogue of 
the Hebrew Books in the Library of the British Mnsenm 
(London 1867) ; Bartolocci, Bibliotheca Magna Eabbinica 
(Roma 1675—94); J. Chr. Wolf, Bibliotheca Hebraea (4 k. 
Hamburg 1715—1733) ; Köcher, Nova Bibliotheca Hebraica 
(Jena 1783—84) ; J. D. Azulai, Sém ha-Gedolim (Livorno 
1786—96); Annales Hebraeo-Typographici 1501—1540 (Parma 
1799); Catalogus Librornm Hebraeorum in Bibliotheca 
Bodleiana (Oxford); Neubauer, Hebrew Manuscripts in the 
Bodleian Library (u. o. 1886); M. Steinschneider, Heb-
ráische Bibliographie (1858. és köv.); Zeitschrift f. heb-
raische Bibliographie (1898. és köv.) ; W. Zeitlin, Biblio
theca Hebraica Post-Mendelssohniana (Leipzig 1891—95); 
De Rossi, Bibliotheca Judaica Antichristiana (Parma 1800). 
L. a vonatkozó címszavak irodalmát. 

Zs idó - j e l . A középkorban viselték a zsidók 
a keresztényektől való megkülönböztetés gyanánt, 
aszerint, ahogy a törvények rájuk kényszerítet
ték. A Zs. kötelező viselésére vonatkozó rende
letet Magyarországon II. Endre adta ki 1233., 
a szentszókkel kötött beregi szerződés értelmé
ben (1. Beregi eskü). Ez a rendelkezés III. Ince 
pápának még 1215. a negyedik lateráni zsinaton 
hozott határozatából eredt, miután a Zs. viselé
sét a keresztény államokban lakó zsidók számára 
kötelezővé tette. IV. Béla alatt a zsidók kedvező 
helyzetbe kerültek és a Zs. viselésének kérdés© 
lekerült a napirendről. A zsidók V. István rövid 
uralkodása alatt ós IV. László országlásának első 
idejében háoorítlanul éltek, ezalatt azonban az 
egyház szakadatlanul folytatta külföldön a har
cot a zsidók jogai ellen. Mikor úgy látszott, hogy 
a harcot magyar területre is eredményesen ki 
lehet terjeszteni, a pápa szentszéki követ gyanánt 
Fülöp fermói püspököt küldte Magyarországba, 
aki 1279. Budán egyházi zsinatot tartott. Az egy
házi kérdések rendezése után, a 125. pontban aztán 
foglalkozott a zsidókkal is és más megszorító ós 
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megalázó rendeletek mellett (1. Budai zsinat) 
határozatot hozott a mellen látható Zs. kötelező 
viseléséről. Eszerint minden zsidó férfinek és nő
nek, ha utcán, vagy bármilyen nyilvános helyen 
mutatkozott, a felső ruha mellének baloldalán 
vörös posztóból készült kört kellett viselni. Az 
idevonatkozó határozat utolsó pontja a szaracé-
nusokra és mindennemű egyéb hitetlenekre vo
natkozik, akik kék kör helyett sárga jelet tartoz
nak viselni. A zsinati határozatnak azonban nem 
volt meg most sem a gyakorlati eredménye ós a 
zsidók az előírt vörös foltot ebben a korszakban 
nem viselték. Jóval később, 1421 körül a sárga 
folt lett aktuálissá, mert a Budai Törvénykönyv 
Zs.-nek tette meg, amelyet a zsidók számára előírt 
öltözeten arasznyi nagyságban kellett feltüntetni. 
Hogy a megalázás még súlyosabb legyen, a sárga 
foltot tette a Budai Törvénykönyv a kéjnők meg
különböztető jeléül is. A sárga folt a budai zsinat 
által elrendelt piros folttal szemben német ere
detű intézmény és csupán budai helyi törvény 
volt. A XV. századvégi Pozsonyban a zsidóöltö
zet is egészen más volt (1. Zsidó öltözet), sőt 1520 
után, mikor a Zs. viselését az ország többi váro
saiban nagynehezen megszüntették, Budán is fel
hagytak vele. Az idők során eddig is többször 
feledésbe jutottak a jelviseletek és főleg ennek 
tulajdonítható, hogy nem válhattak az országban 
egységes viseletté. Mint helyi szokás leginkább 
a németektől lakott városokban divott a vegyes
házi királyok alatt. 1520-ban Lajos szabadította 
fel a zsidókat a Zs.-ek viselete alól, mikor Pozso
nyon keresztül akart utazni, de pénz híjján ott 
rekedt. Valószínűleg ezt a szorult helyzetet hasz
nálták fel a zsidók arra, hogy Báthory nádor 
közvetítésével szabadságukat megvásárolták. Ez 
a felszabadítás azonban nem ment könnyen, mert 
a király ismételt parancsai ellenére is rákény-
szerítettók a zsidókra a Zs. viselését és ha ellen
szegültek, kényszert és erőszakot alkalmaztak 
velük szemben. Pozsonyban rengeteg atrocitás 
származott ebből, míg végre 1521. II. Lajos, Bán 
Imre nádor révén érvényt szerzett parancsainak. 
Ekkor két évi nyugalom következett, de 1523. 
újabb izgatások kezdődtek, mire udvarmesterével, 
Trepka Andrással akart rendet teremteni, de nem 
sikerült. Ekkor újból felszólította a városi taná
csot. Még nagyobb mérvű bajok voltak Sopron
ban, Nagyszombatban pedig 1522. két ízben intette 
meg Szapolyai György, az erdélyi vajda öccse a 
zsidóbírót, Schaffer Jakabot, hogy szolgáltasson 
igazságot a zsidóknak. Hosszú ós kínos küzdolem 
árán jutott csak el odáig a zsidóság, hogy vég
kép megszabadult a megbélyegző Zs.-ek visele
tétől. (V. ö. Kohn S., «A zsidók története Magyar
országon)).) ü. L. 

Zsidó k a p u . Az egykori Budavára nyugati 
bejárata. Megközelítő számítások szerint 1394 
előtt építették, nevét a mellette lévő zsidó-utcában 
lakó zsidók után kapta. Egyébként Fehérvári-
kapunak nevezték. u. i-. 

Zsidó k o n g r e s s z u s . Az izraelita hitfele-
kozet képviselőinek egyetemos közgyűlése volt 
1868. dec. 14., amelyet a magyar királyi kor
mány I. Ferenc József elhatározása alapján hí
vott egybe. A Zs. célját az egyházi ós iskolai 

ügyek rendezésének kérdése alkotta azzal a ki
fejezett törekvéssel, hogy az izraelita hitfelekezet 
autonóm testületté legyen, mint a keresztény egy
házak és ez autonómia keretében önmaga ren
dezze az ország izraelita polgárainak hitéleti és 
iskoláztatási ügyeit az ország állami ós társa
dalmi viszonyainak megfelelően. A magyar zsidó
ságot ékkor már egyenjogúsította az 1867-i eman
cipációs törvény (1. Emancipáció) és épen az 
emancipáció törvénybeiktatásával érkezett el az 
idő arra, hogy a magyar zsidóság felekezeti szer
vezkedésével a hitközségi vezetést és iskola
ügyet beillessze az államélet kereteibe. Másfél 
évtizede várt már eldöntésre, hogy milyen irány
zat érvényesüljön a hitközségek belső életében. A 
negyvenes évek elején a vallásreform problémája 
nyomult előtérbe és ez kettéválasztotta a zsidó 
hitéleti egységet. Az emancipáció érdekében, a 
magyarságba való beolvadás lehetőségeiért a re
form-csoport a hitélet terén akart áldozatot hozni, 
a tradíciókhoz ragaszkodók viszont ahhoz az ál
láspontjukhoz kötötték magukat, hogy a hitük
höz való hűség nem ütközik ellentétbe az állam
polgári lojalitással. Mikor aztán a gyülekezet ve
zetése, az iskolák rendje és szellemének irányí
tása és az ország zsidóságának megoldásra váró 
valamennyi kérdése elhatározást sürgetett, jó al
kalomnak kínálkozott a nyilt szembeállásra a 
zsidó iskolaalap fölötti rendelkezési jog körül 
támadt vita. Mindegyik irányzat a maga be
folyása körébe akarta vonni az iskolaalap fölötti 
rendelkezés jogát ós így az iskolaügy a hitközségi 
vezetés rendezésre váró kérdésével együtt az 
egész zsidóság eleven problémája lett. E kér
dések rendezésére 1868 febr. 16. Eötvös József 
báró a zsidóság bizalmi férfiait Budára kérette, 
hogy egy egybehívandó kongresszus részleteit 
megbeszélje. A bizalmi férfiak, kiknek névsorát 
Hirschler Ignác állította össze, a következők 
voltak: Adler Leó (Eperjes), Barnay Ignác (Pest), 
Baumgarten Fülöp (Pest), Diner Mór (Liptószent-
miklós), Fischer Leó (Herend), dr. Fischer La
jos (Kolozsvár), Fleischmann Mór (Pest), Fried-
lieber Albert (Sátoraljaújhely), Goldberger Ká
roly (Óbuda), Grtin Izrael (Marosújvár), Hirschl 
Lipót (Gyöngyös), dr. Hirschler Ignác (Pest), 
Holitscher Fülöp (Pest), Hollánder Leó (Eperjes), 
dr. .Kain (Eperjes), Kohen J. (Pest), Krausz Zsig
mond (Körösladány), Lányi Jakab (Pest), Löwy 
József (Nagykanizsa), Mezei Mór (Pest), Neumann 
Fülöp (Buda), Pappenheim Kálmán (Pozsony), 
dr. Pollák Henrik (Pest), Pollatscliek (Nagy
károly), dr. Popper József (Miskolc), Popper Lipót 
(Heinik), dr. Rózsay József ((Pest), Schapringer 
Joachim (Pécs), Sohermann Sámuel (Temesvár), 
Schlesinger Illés (Vágújhely), Schossberger S. 
W. (Pest), Singer Vilmos (Szeged), Steiner Lipót 
(Nagyvárad), Üllmann Károly (Pest), W ahrmann 
Mór (Pest), Wallflsch Pál (Arad). E'bizalmi fér
fiak tanácskozására egyetlen rabbit sem hívtak 
meg, amit Hirschler Ignác azzal indokolt meg, 
hogy még a látszatot is kerülni akarták, hogy 
esetleg vallásügyi kérdések is szóbakerülhetnek. 
Ez az óvatosság mit sem segített, mert a kon
ferencia másodnapján az ellentétek kiéleződtek. 
A konzervatív tagok javaslatban kérték, hogy 
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külön tanácskozhassanak, a miniszter azonban 
ezt azzal utasította el, hogy a «törvény csak egy 
izraelita vallást ismer». Végül is a konferen
cia többsége elfogadta az alábbi javaslatokat: 
1. A Mezei Mór által kidolgozott választási sza
bályzatot, melynek alapján a miniszter egybe
hívja a kongresszust; 2 hitközségi szervezet ter
vét, mely egységes központi szervezetbe akarta 
foglalni az egész magyar zsidóságot s ügyeit 
országos képviselet útján óhajtotta rendben tar
tani és 3. iskolai szabályzatot, mely szerint a 
hitközségek népiskolákat, az országos zsidóság 
rabbi- ós tanítóképző intézetet tartozik létesíteni. 
Az elfogadott javaslat ellen a konzervativek 
megint külön javaslatot terjesztettek elő azzal 
a megokolással, hogy elleneznek minden centra
lizációt ós községi autonómiát követelnek. A mi
niszter álláspontja az volt, hogy bár a külön
véleményt tudomásul veszi, nem látja be miért 
nem lehet a hitközségek vezetésének külső rendje 
és ügyvezetése egységes irányítású, Az ellen
tétek legfeljebb az istentisztelet és vallásgya
korlás körül mutatkozó felfogásoknál indokol
hatók. Röviddel ezután országszerte megindult a 
választási mozgalom a legszenvedélyesebb agi-
tációval. Az orthodoxok élén Hildesheimer Izrael 
dr. vezette a mozgalmat a rabbik kizárása ellen. 
A közhangulatot már nem csillapíthatta a szept. 
25. kiadott miniszteri rendelet sem, amely meg
változtatva a királyi leirattal aug. 5. szétkül
dött választási szabályzatot, megengedte a rabbik 
választhatóságát. 1868 nov. 18. volt a válasz
tási nap és dec. 14. a pesti megyeházán tartot
ták meg a kongresszust, amelyet Eötvös József 
kultuszminiszter nyitott meg. Kifejtette, hogy «a 
kormány a kongresszust csupán az izraelita val
lástestületek szervezetének és hatáskörének meg
állapítására hívta egybe és ezért a hitelvek és val
lástanok tanácskozásainak tárgyát nem képezik». 
Dec.16-tól jan. 28-ig tartottak a megalakulás mun
kái. A Zs. elnöke Hirschler Ignác, alelnökei Popper 
Lipót és Wahrmann Mór, jegyzői Weinberger 
Adolf, Oblath Jakab, Kohut Sándor, Mezei Mór, 
Simon József és Rosenberg Izidor (Rósa Izsó) let
tek. Jan. 28. került előterjesztésre a községszer
vezeti javaslat, majd pedig a kisebbségi külön
vélemény minden központi főhatóság mellőzésé
vel teljes községi autonómiát követelt. Pebr. 5. a 
felvetett vallásügyi kérdések elintézhetetlensége 
miatt az ellenzék negyvennyolc képviselője ki
vonult a teremből, ahol azután megszavazták a 
községszervezeti javaslatot, a további öt nap alatt 
pedig letárgyalták az iskolaszervezet ós a jövő 
kongresszus szabályzatát is. Az elfogadott szer
vezeti javaslat szerint a szervezet alapja a hit
község, amely fenntartja az istentiszteleti, szer
tartási, oktatási és jótékonysági intézményeket. 
Az a hitközség, amely ez' intézményeket nem 
tudja fenntartani, a szomszéd hitközséggel együtt 
járáshitközsóget alkot, teljes autonómiával, füg
getlenül minden más hitközségtől. Minden poli
tikai község területén csak egy izraelita hit
község állhat fenn és minden zsidó köteles 
valamely hitközséghez tartozni. E két rendelke
zés utóbb lényegesen módosult, az első már egy 
évvel a Zs. után olyképen, hogy az «egy izraelita | 

hitközsóg» helyébe «egy kongresszusi vagy egy 
orthodox» került. Az utóbbit pedig az 1895. évi 
felekezetnélküliségről hozott törvény helyezte 
hatályon kívül. A hitközség igazgatását elöljáró
ság és képviselőtestület intézi, mely a hivatalno
kokat választja és a szolgálati szabályzatot meg
állapítja. Rabbit valamennyi választó jogú tag vá
laszt és szerződéssel állapítja meg jogkörét, hogy 
összhangban álljon a következő határozatokkal: 
a rabbi jogosult és köteles felügyelni az isten
tiszteletre, köteles hitszónoklatot tartani, az 
elöljáróság felszólítására és azzal egyértelműen 
a rendkívüli istentisztelet rendjét megállapítani, 
a fiatalokat talmudra tanítani, vallási kérdésekre 
szóban vagy írásban felelni, ellenőrizni a sze
mélyzet vallásos életét, esketni vagy házassá
got felbontani, chalicát végezni, anyakönyvet 
vezetni, a hitközséget azonban csak a hitközség 
különös felhatalmazásával képviselheti és az 
elöljáróság és a közgyűlés tanácskozásaiban csak 
az esetben vehet részt, ha erre külön meghívást 
kap. Rabbi és hitközség között felmerülő peres
kedésben a kerületi bíróság ítél, de mód lehet az 
ügynek a rendes peresúton való intézésére is. Va
lamennyi hitközség 26 községkerületbe kap be
osztást és minden kerület ólén elöljáróság és kép
viselet áll. B kerületi képviselet hatáskörébe tar
tozik a közvetítés a kerület hitközségei és az or
szágos iroda útján a kormány közt, felügyelet a 
kerület tan- és jóténykonysági intézményei fö
lött, valamint a kerületben felmerült vitás ügyek 
elintézése. A kerületi képviselők közül huszon
négyet kisorsolnak a kerületi bírák hatásköré
nek ellátására. Ezeknek ítélete jogerős. A kerü
letek elnökei külön testületet alkotnak, amely 
ellenőrzi az országos iskolai alapot, előkészíti az 
egyetemes gyűlést s indítványt tesz a hitközsé
geket érintő ügyekre vonatkozólag. A kerületi 
elnököknek ez a testülete választja meg az 
országos iroda elnökét, aki a közvetítő szere
pet viszi a hitközségek és a mindenkori kormá
nyok között. 1869 jún. 14. szentesítette a király 
az elfogadott alapszabályokat, ekkor azonban 
már országszerte megnyilvánult konzervatív kö
rökben az elégedetlenség. Hiába szólította fel 
Eötvös József már nov.-ben a törvényhatóságo
kat, hogy a rabbik és elöljárók idéztessenek meg 
és magyaráztassék meg meg nekik, hogy a sza
bad választás alapján létrejött kongresszus több
sége által elfogadott és a király által szentesí
tett szabályzat rájuk nézve kötelező de ez csak 
az adminisztrációra vonatkozik, a vallásos intéz
ményekben és a hivatalnokok megválasztásában 
azonban nem állít korlátokat. A Hitőr egylet fel
folyamodására 1870 márc. 18. a képviselőház ha
tározatba hozta, hogy «tekintettel arra, hogy ellen
kezik a vallásszabadság elvével, hogy egy val
lásközösség tagjai a többség határozatával kény
szeríttessenek hozzájárulni egy elveikkel ellen
kező szervezethez, óhajtandó, hogy az ellentétek 
mielőbb kiegyenlíttessenek, amiért is utasíttatik 
a kultuszminiszter, hogy a törvényhozásnak tü
zetes határozatáig eddig kiadott összes rendele
teit füge8sze fel.» A miniszter ápr. 2. eleget is 
tett a képviselőház utasításának. A Hitőr egylet 
azonban nem elégedett meg a negatív eredmény-
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nyel és az elveit követő hitközségeket külön 
szervezetbe tömörítette. Ez volt a végső kifej-
lése a Zs. következményeinek (1. Orthodox szer
vezet és Statusquo ante szervezet). A Zs. óta el
telt hatvan év alatt nem tartottak kongresszust, 
bár az 1868-iki statútum elavult s a megválto
zott viszonyoknak megfelelő megreformálását 
csak egy újabb kongresszus végezhetné el. Az 
Országos Izraelita Iroda 1929 márc. 12 és 13. 
Kol.ner Adolf báró elnöklete alatt éppen azért tar
tott országos értekezletet, hogy a statútum meg
reformálásához szükséges Zs.-t előkészítse. 

Zsidó k ö n y v . XIII. sz.-beli francia találmány 
volt, amely Ausztriában és Németországban dívott 
Nagy Lajos idejében. A Zs.-et Magyarországon az 
Anszt riával szomszédos városokban, mint Pozsony 
ban, Sopronban és Nagyszombatban használták 
a keresztények és zsidók között kötött kölcsön
ügyletek nyilvántartására. Országszerte törvény
erőre azonban sohasem emelkedett. Ott, ahol 
érvényben volt, az adóslevelek jogerejüket vesz
tették, mert csak azt a követelést ismerték el, 
amit a Zs.-be bejegyeztek. A könyv adatai ellen 
kifogást emelni nem lehetett. A Zs.-et rendsze
rint egy keresztény esküdt, a város zsidóbírája 
őrizte, azonkívül a zsidók és keresztények egy-
egy esküdtet választottak maguk közül, akik a 
könyvet lepecsételték vagy felnyitották. u. L. 

Zsidó könyvésze t . A Zs. a tartalmától füg
getlen könyvnek a tudománya, amely a könyv 
előállításának különböző módjaival foglalkozik a 
fejlődés sorrendjében. A Zs.-ről szóló ismertetést 
a Biblián kell kezdenünk, amely az íráshoz szük
séges különböző anyagokat- sorol fel. Ezek az 
anyagok két csoportra oszlanak. Az elsőbe, 
amelynél a hetüket vésik, tartoznak a kövek és 
az érctáblák, A második csoportba tartoznak az 
írott könyvek (Széfer). Ezek nevüket egy állat
bőrről kapták, amelynek egyik oldalát levakar
ták (szipér), kifényesítették és írásra használták. 
Ez az írásanyag különbözött a görögök és a ró
maiak írásanyagától, mert ezek papirusz-cserjét 
és faháncsot használtak erre a célra. A papír hasz
nálata is csakhamar elterjedt a zsidóknál, amit 
az elefantinuszi leletek is bizonyítanak. A zsidók 
mindamellett leginkább állati bőrből cserzett per-
gamentre írtak. A Talmud szerint a pergament 
gyakran madarak, halak és kígyók -bőréből ké
szült. Szokásban volt még cseréptáblára írni, ami 
a szamariai ásatásokból is kiderült. De a cserép
táblát csak profán célokra használták, bibliai vagy 
talmudi munkákat csak pergamentre volt szabad 
írni. A zsidó könyv legrégibb formája a tekercs 
(megilla), amely úgy készült, hogy több osz
lopformában teleírott pergamentdarabot bólhúr-
ral összefűztek. Ez a tekercsforma — eltekintve 
a ma is használt Tóra-tekercstől — a Kr. utáni 
VIII. sz.-ig nagyon elterjedt volt, de már az V. 
sz.-ban használatos volt a kódexforma is. A 
Tóra-tekercset csak tintával volt szabad írni; 
Alexandriában azért volt egy arany betűkkel 
írott tekercs is. A pergament hátsó oldalára nem 
volt szabad írni. A a jeruzsálemi Szentélyben 
használt régi Tóra-tekercsek kis alakúak voltak, 
csak a középkorban kezdtek áttérni a ma már 
általános nagy alakra. Ellentótben Rómával ós 

Görögországgal, ahol az írásmunkákat csak rab
szolgák végezték, a zsidóknál az írást már a leg
régibb időkben az iskolákban tanították, úgy, hogy 
kezdetben nem is akadt közöttük analfabéta. Bár 
minden egyes zsidó vallási kötelességének tar
totta, hogy sajátkezüleg lemásoljon egy Tóra-pél
dányt, — kivéve a királyokat, akiknek számára 
az tilos volt — mégis kifejlődött egy a talmudi 
időkben livlár-nak (latinul librarius), később szo-
fer-nek nevezett osztály, melynek tagjai a Tal
mud-tanulmányozáson kívül a Tóra és általá
ban a Szentírás másolásával foglalkoztak. Ami a 
Tóra nyelvét és írásmódját illeti, az kezdetben 
héber volt, Ezra idejében az arameus nyelv és az 
asszír betűk léptek ezek helyébe, míg később 
ismét a héber lett a Tóra nyelve, de az asszír írás 
megmaradt. A legrégibb, dátummal ellátott hé
ber kéziratok a Kr. utáni X. sz.-ból származnak. 
Egész tömegét találták az ilyen kéziratoknak 
Kairóban, de sok közülük nincs keltezve. A ké
sőbbi kéziratok közül sok papírra van írva, mert 
a XV. sz.-tól kezdve a papír használata csak
nem általánossá lett. A középkorban már több 
elnevezése van a kezdetben széfer névvel je
lölt könyvnek. Ezek: chibur, maamar; a ki
sebb iratokat raag-illa-nak, később, igeresz-nek 
nevezték. A könyv lapja daf és a bibliában hasz
nált ole (latinul folium), oldala ammud, tekercs
formánál jerio és klőf. A kéziratok írásmódja 
különböző. Főcsoportjai a kvadrátírás, a rabbi-
nikus- ú. n. raei-írás és a kurzivírás. Egy másik 
csoportosítás az országok után igazodik. így is
meretes a szíriai, görög, spanyol-északafrikai, 
olasz, német ós francaországi héber írásmód,-
amelyek között azonban lényegtelen a különbség, 
íráshoz kezdetben szöget és palavesszőt, később 
nádat (kajlmajsz, görögül kalamos) használtak. 
A nem-zsidó könyvmásolók által oly sűrűn hasz
nált kaligrafiát (szépírás) a héber kéziratokban 
is megtaláljuk, amelyek gyakran művészi illusz
trációkkal vannak díszítve. Különösen állatokat, 
oroszlánokat, medvéket és különböző madarakat 
ábrázoltak ezek az illusztrációk, amelyeket néha 
olyan nagy számban alkalmaztak, hogy — mint 
a reuchlini bibliai kódexnél látjuk — ezek való
sággal elnyomták a szöveget. A leggyakrabban 
a Bibliát illusztrálták, de a zsinagógákban fel
olvasásra használt kéziratokban nem volt szabad 
illusztrációkat alkalmazni. A legváltozatosabbak 
és a legszínesebb fantáziáról tanúskodnak a 
Hagada-illusztrációk. Itt jóformán egyetlen mon
dat sincs, amelyet képekkel ne illusztrálták 
volna. A leghíresebb és művészi szempontból 
legértékesebb a szerajevói Hagada. Előszeretet
tel illusztrálták még az Eszter-könyvét és ál
talában az imakönyveket. Szokásos volt még 
az iniciálék alkalmazása, azaz a könyvek vagy 
fejezeteik első szavának, vagy betűjének dí
szes formában való ábrázolása is. Az első héber 
ősnyomtatvány (inkunabulum) 1475-ből szárma
zik. A héber inkunabulumoknak, tehát az 1500 
előtti ősnyomtatványoknak a száma 150, ami 
meglehetősen kevés az eddig ismert, mintegy 
30,000 inkunabulumhoz képest. A könyvnyomta
tás héber neve dofász, a görög tuposz szónak 
egyik változata. Más nevei: koszav ós chokak. 
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Kezdetben csak a kvadrát- és a rabbinikus írást 
használták nyomtatási célokra.a kurzív írás be
tűivel csak a XVIII. sz. végén kezdtek nyom
tatni. Már n könyvnyomtatás kezdetén a leg
változatosabb betűtípusokkal rendelkeztek, így 
a mássalhangzókon kívül a magánhangzókkal, 
a hangsúly és az interpunkció feltüntetéséhez 
szükséges jelekkel. A legrégibb könyvek folio vagy 
negyedív alakúak. Az oktáv és a kisebb formá
kat rituális könyveknél alkalmazták, míg a vita
iratok szokásos formája a folio volt. Az első 
nyomtatványok papírja nagyon erős, tartós és 
drága volt. Hogy a drága papírt jól kihasznál
ják a zsidó nyomdászok, megjegyzésekkel és 
kommentárokkal töltötték ki az üres tereket, 
ami gyakran zavart okozott a szöveg megértése 
körül. Kezdetben pergamentre is nyomtak, mint 
pl. az inkunabulumok egy részét, de a perga
mentnyomás hamar kiment a divatból. A nyom
dász héber neve madpisz, a nyomdáé bébájisz, a 
korrektort nicov al hadfusz-nák, a szedőt meco-
réf-nek vagy meszádér-nek nevezik. A nyomtatás 
helyét a könyvek fedéllapjain vagy első oldalán 
címerformájú jelek tüntették fel. A címlapot-már 
kezdetben díszes, többnyire figurális illusztrációk
kal nyomtatták. A fametszetü iniciálék továbbra 
is megmaradtak. A nyomda tulajdonosok kezdetben 
kiadók és kereskedők is voltak. A szó szoros értel
mében vett könyvkereskedelemről csak a XVIII. 
sz. ban lehet beszélni. Jól megszervezett zsidó
könyvkereskedelem azonban csak a XIX. sz. kö
zepén fejlődött ki. A legjelentősebb héber könyv 
gyűjteményeket a következő könyvtárak tartal
mazzák : az oxfordi könyvtár, amelynek a tulaj
donába került: Dávid Oppenheim, a híres prágai 
rabbi nagyértókű gyűjteménye, a British Mu-
seum, a leningrádi ázsiai múzeum és a Vatikán 
könyvtára, A legteljesebb héber könyvtár jelen
leg a newyorki Jeiuish Theological Seminary, 
amelynek 80,000 kötete van. A könyvek kö
tési anyaga többnyire bőr, pergament vagy pa
pír kéziratoknál azonban nagyon ritka a papír
kötés. A könyvkötészet művészetet a XIV. ésXV. 
sz.-ban érte el a tetőpontját. Speciális zsidó 
könyvkötészetről nem igen lehet beszélni, miután 
a héber könyvek kötésénél majdnem mindig az 
általában szokásos sémákat alkalmazták. A Zs. 
a XVIII. sz.-ig szépen fejlődött éi lépést tartott 
az általános könyvművészet fejlődésével. A XIX. 
sz.-ban a tömeggyártás elterjedésével ezen a té
ren bizonyos visszaesés volt észlelhető; a héber 
könyveknek úgy a papírja, mint betűi, nyomása 
és egész kiállítása sok kívánni valót hagytak 
hátra. A XX. sz. elején a Zs. is nagyszerű len
dületet vett, de a zsidó bibliográfia csak 1924 óta 
— mikor megalakult «A zsidó könyv barátainak 
-Soncino-társasága» — mutat fel figyelemreméltó 
eredményeket. v. A. 

Zs idók os tora . Kapisztrán Jánost, a hit
buzgó szerzetest nevezték így egykorú hívei. 
V. László alatt lépett a magyar történelmi ese
mények forgatagába. Bajorországban, Ausztriá
ban, Morvaországban és Csehországban, Szilé
ziában és Lengyelországban mindenütt fellází
totta a népeket azok ellen, akik nem hajoltak 
meg a szentszék előtt ós akiket ő a keresztény

ség ellenségeinek tekintett. Amerre csak elha
ladt, mindenütt véres zsidó pogromok jelezték az 
útját. Magyarországon azonban semmi nyoma 
nem maradt átvonulásának, fanatizmusa itt nem 
talált hálás követőkre, noha keresztes hadjáratot 
hirdetett a hitetlenek ellen, épúgy, mint V. László 
többi országaiban. Városról-városra vitte csapatait. 
aZs. 03 levonult egészen Nándorfejérvárig, hogy 
megütköztek a fenyegetően előrenyomuló törö
kökkel. És Kapisztrán, aki Boroszlóban és más 
sziléziai városokban a felkoncolt és elűzött zsi
dók vagyonán nyíltan osztozkodott, ahogy ő maga 
mondta, az Isten dicsőítésére s a kereszténység 
tiszteletére örök időkre kitiltotta a zsidókat és 
házaikat, zsinagógáikat és temetőiket a polgá
roknak ajándékozta, Magyarországon a közhan
gulat nyomása alatt megkímélte a zsidókat. A 
magyar történelmi kegyelet a világháborút kö
vető forradalmak után Budán, az egykori Zsidó 
kapu szomszédságában szobrot emelt Kapisztrán 
Jánosnak, minden bizonnyal azért, hogy a nán
dorfejérvári győző emlékét örökítse meg a har
coló szerzetesben. V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók 
története Magyarországon)). u.L. 

Zsidó k ö z s é g e k . Az Árpádházi királyok 
alatt a zsidók az ország legkülönbözőbb részeit 
lakták. Hiteles tudósítások és egykorú okiratok 
szerint jelentős számban éltek zsidók Komárom
ban, Tatán, Vasvárban, Pozsonyban, Budán, Óbu
dán, Esztergomban, Trecsónben, Nyitrán és Sop
ronban. A falvaknak is voltak zsidó lakóik, mint 
ahogy biztos tudomásunk van arról, hogy a 
Nyitrától egy órányira fekvő Üregh (írek) falu
ban is laktak zsidók. Amikor Magyarországon 
a városi élet még teljesen fejletlen volt, a zsidók 
is szétszórtan éltek az országban. A tulajdon-
képeni községek az 1000. óv után keletkeztek és 
a rablóhadjáratok megszűntével, mikor a külföldi 
zsidó kereskedők is bemerészkedtek, indult meg 
a kereskedelmi élet. Az ilyen kereskedelmi góc
pontokban keletkeztek az első Zs. Eddig a zsidók 
csak vallási szertartásokhoz jöttek össze, mivel 
a hittörvények szerint legalább, tíz férfinek kell 
jelen lenni a szertartások végzésénél. A zsidó kö
zösség első megindítója mindenképpen maga a 
vallás volt. Az első zsidó község, amelyről 
tudunk, az akkori kereskedelmi forgalom közép
pontjába esett. Ez az 1050 körüli Esztergomban 
lehetett csak, mert a feljegyzésekben a Duna 
jobbpartján fekvő községként szerepel. Marékkor 
volt ott a zsidóknak közjótékonysági pénztáruk 
és az ehhez szükséges szervezet. Zsinagógájuk 
is volt, amelyben rendes istentiszteletet tartot
tak szombatonként. A zsinagógában tartotta 
üléseit a Bészdin is, a zsidó törvényszék. Fenn
maradt okirat szerint Esztergomban ekkor már 
«zsidó negyed» is volt, ahol azonban nemcsak 
zsidók laktak, mert az említett okirat is ép
pen felemlít több olyan házat, amelyeknek ke
resztény lakói ós tulajdonosai voltak. Sopronban, 
ahol jóval később külön zsidó-utcában laktak a 
zsidók, 1379. még szétszórtan élnek a város min
den utcájában, ahogy ez kiderül az akkori telek
könyvből. A Zs.-ben, főleg a nagyobbakban, ekkor 
már mindenütt állott a község zsinagógája, volt 
rituális női fürdő és minden valószínűség szerint 
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temetkezési szentegylet. A Zs.-nektemetőik is vol
tak. A legrégibb zsidó sírkő, amit Magyarorszá
gon találtak, 1340-ből, Nagyszombatból való. A 
zsidó intézmények mindenesetre kezdetlegesek 
lehettek, ahogy az az egykorú külföldi feljegyzé
sekből kitűnik. A legrégibb községek közé tarto
zik Buda és Pozsony is, ez utóbbiban 1335. már 
új zsinagógát kellett építeni. Valószínűleg Nagy
szombaton és Nyitrán is. 1382—88 közt Erzsébet 
királynénak egyik levele öt zsidó községet em
lít: Budát, Pozsonyt, Sopront, Nagyszombatot és 
Székesfehérvárt. Ezek azonban csak a királyi vá
rosok voltak, ahol a kincstárhoz tartozó zsidók 
laktak. Székesfehérvár elöljárói 1406-ig több íz
ben intézték a zsidóság országos ügyeit. Ezt a 
szerepet később a pozsonyi, soproni, majd a budai 
község vette át és 1450 körül végleg a zsidó 
ügyek centruma lett, mert Budán kapott elhelye
zést a rendkívüli jogokkal felruházott zsidó pre-
fektura (1. Zsidó prefektura). Az említett váro
sokon kívül is voltak még Zs., részben a többi ki
rályi városban, részben pedig olyan várakban, 
városokban, vagy birtokokon, amelyeknek volt 
zsidótartási joguk. Ilyen volt az érsek főhatósága 
alá tartozó Esztergom, aztán Óbuda, Tata, Kő
szeg, Kismarton és Győr. Voltak ezeknél kisebb 
községek is, mint Nagymartonban, Kaboldon, Ba-
zinban és valószínűleg Szt.-Mártonban, Galgócon 
és Verbón. Kevés zsidó lakott Nyitrán és Tren-
csénben. Kassán már többen laktak. A mohácsi 
vész idején alaposan megcsappant a budai község 
lakóinak száma, amely pedig e tekintetben első 
helyen állott. A törökök hiróre, a Mendel-család 
példáját követve, igen sokan megszöktek. Egy
korú tudósítások szerint azonban még így is 2500 
azoknak a zsidóknak a száma, akiket a törökök 
Budáról Törökországba hurcoltak. Ebbe ugyan 
beleszámítódnak azok a zsidók is, akiket Eszter
gomból Budára hurcoltak a törökök. Az eszter
gomi község ezidőben négy-, legfeljebb nyolcszáz 
lélekből állott és ezek közül kétszázat, vagy 
négyszázat vittek a törökök Budára. A budai zsi
dóság száma a mohácsi vész előtt minden való
színűség szerint kótezerötszáz lehetett. Ezt a fel
tevést megerősíti egy a mohácsi vész után meg
jelent tudósítás. Sopron zsidó lakossága 5—600 le
hetett. Ha az 1517. kivetett taxának az adókulcsát 
veszszük figyelembe és felszámítjuk azon közsé
gek lakóit, amelyeket ismerünk, a nagyobbak lét
számát községenként nyolszáznak, a középnagy-
ságúakét ötszáznak,a kisebbekét kétszáznak véve, 
külön számítva Budát a maga háromezer lako
sával ós azon községek lakóit, amelyeket nem 
ismerünk, ágyszintén az Erdélyben szétszórtan élő 
és a földesurak birtokain lakó zsidókat, akkor 
hozzávetőlegesen megállapíthatjuk, hogy a zsidók 
száma ezidőben húszezer körül lehetett. 

A mohácsi vész utáni idők. A mohácsi vész 
utáni időkben a Zs. élete sok változáson ment át, 
mert a zsidók szívesebben laktak a török hódolt
ság területein, ahol személyi biztonságban és a 
legteljesebb vallási szabadságban élhettek. így 
igen természetesnek tűnik fel, ha a zsidók igye
keztek elkerülni azokról a részekről, ahol 1551 
óta I. Ferdinánd rájuk kónyszerítette ismét a 
sárga foltot (1. Sárga gywüsfolt). A törökök ki- i 

űzetése után I. Lipót Kolonics érsek tanácsára 
kiűzte a zsidókat a királyi városokból, 1693. pe
dig elrendelte, hogy a bányavárosok kerületében 
csak hét mérföldnyi távolságban telepedhes
senek meg. Ennek a rendeletnek az alapja való
színűleg a besztercebányai tanácsnak az az 1582. 
kiadott rendelete, hogy a város körletében senki, 
nemcsak zsidó, ne árulhasson bort, marhát, va
sat, gabonát. Zavartalanul egyedül a földesúri 
birtokokon maradtak meg. A városokból kiszorított 
zsidók a falvakban húzódtak meg, ahonnan csak 
ideiglenes tartózkodásra mehettek be a váro
sokba, a bányavárosokat pedig egyáltalán nem 
kereshették fel. Kassán most már 1840-ig nem 
is lakott zsidó, csak Rozgonyból látogatták a vá
sárokat. Esterházy Pál herceg 1690. Kismarton
ban telepített le zsidókat s a szabadkereskedel
men ós iparon kívül vallásszabaságot is biztosí
tott a számukra. Egy 1736. keltezett pozsonyi 
Ö8szeírá8i lajstrom, amely a zsidó lakosság szár
mazási helyét is megjelöli, 59 családnál feltün
teti, hogy a Pálffy-birtokról kerültek Pozsonyba, 
amely a Schlossberg Zuckermandl külvárosával 
együtt, valamint Bazin és Modor városokkal 
Pálffy-birtok volt. Egy 1735-ből való országos 
adóösszelrás a szabad királyi városokon kívül 
harminc vármegyének zsidó lakosságáról ad ki
mutatást. A szabad királyi városok, amelyek 
nagyrészt földesúri birtokok voltak és ahol a 
XVIII. sz. elején is laktak zsidók : Bártfa, Bazin, 
Buda, Kismarton, Kőszeg, Modor, Pozsony, Sza-
kolca, Szatmár-Németi, Szentgyörgy és Tren-
csén. A lajstrom meglehetősen hiányos, mert 
nincs benne Erdély és a Temesköz, hiányzik Ba
ranya, Heves, Nógrád, Túróc, Torna, Ung, Csanád, 
Csongrád, Szatmár és Toron tál vármegye, ahol 
pedig kétségtelenül laktak zsidók. Felületesek 
a feltüntetett adatok is, így Szatmár megyé
ből csak Szatmár-Németit említi a kimutatás 
17 lélekszámmal, holott ismeretes, hogy Ká
rolyi Sándor kurucgenerális már 1724. Po
zsonyból küldetett rabbit a nagykárolyi zsidók
nak, akiknek tíz évvel az összeírás előtt már jelen
tős lélekszámú hitközségük volt. Abaújszántót 
egyetlen lélekszámmal sem említi a kimutatás, 
pedig az ottani szentegyletnek egy 1790-ből fenn
maradt jegyzőkönyve említi a hitközség régi és 
megtelt temetőjét, amiből következtetni lehet a 
község népességére. Nagykállóról sincs kimuta
tás, amely pedig 1700 körül a szabolcsmegyei 
zsidóság központja volt, élén a megyei főrabbi
val. Heves, Liptó és Somogy megyéket csak 1—2 
helységgel említi. E kimutatás szerint a harminc 
vármegyében 11,621 zsidó lakott. Az említett 
hiányok figyelembevétele mellett még megköze
lítőleg sem lehet megállapítani, hogy a XVIII. sz. 
elején mennyi volt az ország lakossága. A kimu
tatás szerint megyénkónt, községek szerint a kö
vetkezőképen oszlottak meg a zsidók: Abaúj vm. 
28 községében, Arad 3, Árva 3, Bács 3, Békés 1, 
Bereg 37, Bihar 3, Borsod 19, Esztergom 4, Fejér 
10, Győr 9, Heves 2, Komárom 10, Liptó 1, Mo
són 9, Nyitra 57, Pest-Pilis-Solt 12, Pozsony 75, 
Sáros 55, Somogy 1, Sopron 7, Szepes 2, Tolna 
12, Trencsón 45, Ugocsa 16, Vas 18, Veszprém 
15, Zala 7, Zemplén 74 községében éltek zsidók. 
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Hitközségi gyülekezeteket alkottak: Arad, Alsó-
kubin, Baja, Petrovác, Bilke, Bihar-Szőllős, Bor
sod-Csaba, Miskolc, Ónod, Bátorkesz, Lovasbe-
rény, Moór, Gyöngyös, Bagotta, Komárom, Tata, 
Liptó-szent-miklós, Boldogasszony, Gáta Köp-
csény, Oroszvár, Rajka, Csejte, Galgóc, Holics, 
Kosztolány, Lubina, Miava, Ó-Tura, Pöstyén, Eo-
venszko, Sasvár, Szakolca, Szenic, Szobotist, Vág-
újhely, Verbó, Vittenc, Aszód, Buda, Isaszeg, 
Óbuda, Zsámbók, Alsókorompa, Bazin, Cseklész, 
Oseszle, Ciffer, Gajár, Galánta, Királyfa, Nagy
magyar, Pozsony, Stomfa, Szempc, Szentgyörgy, 
Szentjános, Szered, Dunaszerdahely, Tejfalu, 
Zboró, Kabold, Kismarton, Lajtaújfalu, Lakom-
pak, Nagymarton, Nómetkeresztúr, Szatmár-
Németi, Nagykároly, Kozelec, Hunfalu, Ozora, 
Paks, Trencsén-Baán, Beckó, Bosác, Dezser, Dub-
nic, Felsőozor, Illava, Nagybittse, Nemespodhrag, 
Ruttka, Pucho, Rajec, Teplic, Trenesén, Tisza
újlak, Körmend, Rohonc, Város8zalónak, Nagyvá
zsony, Pápa, Keszthely, Szentgrót, Bodrogkeresz-
túr, Mád, Nagymihály, Sátoraljaújhely, Tolcsva 
zsidó lakosai. A kimutatásban szereplő harminc 
megye zsidó lakosai, a hitközségek alkalmazásá
ban lévő rabbikon, tanítókon, sámmeszeken óssak-
tereken kívül, foglalkozások szerint a következő
képenoszlottak meg: árendások,borbélyok,fuva
rosok, szállítók, gombkötők,hamuzsirfőzök, kék
festők, korcsmárosok, könyvkötők, mészárosok, 
pálinkafőzők, szabók, szűcsök, takácsok, tímárok 
üvegesek, boltosok és házalók. A kimutatás szár
mazás-rovata szerint a 11,621 zsidó lakos 2531 
családfentartója közül 885 vallotta magát ma
gyarországi születésűnek, tehát a XVIII. sz. ele
jén harminc vármegye zsidó lakosainak 35'31 
százaléka magyar-zsidó volt. Noha országos vi
szonylatban ez a kimutatás igen hiányos és ne
héz belőle általános képet alkotni, mégis tekintve 
az ország állapotát ós a régebbi nagyarányú 
nem-zsidó idegen letelepüléseket, valószínűnek 
látszik, hogy az ország összlakosságának 35 szá
zaléka nem igen vallhatta volna magát magyar 
származásúnak. Ez a 35 százalék magyar-zeidó 
kétségtelenül beszélt is magyarul, ami a XVIII. 
sz. elején még érdemszámba is mehet, ha tekin
tetbe vesszük, hogy kétszáz év múlva az 1910-iki 
népszámlálásnál, kivévén a törvényhatósági jog
gal felruházott városokat, a vármegyei össz
lakosság közül az egész országban csak 449 
százalók vallotta magát magyar anyanyelvűnek, 
míg a zsidó Összlakosságnak 76'89 százaléka 
volt magyar anyanyelvű. Az 1735—38 között 
történt összeírás szerint a 2531 magyar zsidó 
családfő mellett szerepel 961 morva, 77 cseh és 
133 egyéb osztrák tartománybeli zsidó családfő. 
Ezek 1726 után jöttek az országba, mivel III. 
Károly császár, hogy kisebbítse az osztrák tar
tományokban a zsidók számát, elrendelte, hogy 
minden zsidó családból csak egy férfi nősülhet, 
így a nősülendő ifjak Magyarországba vándorol
tak és itt alapítottak családot. A kimutatott 4331 
százalék magyar zsidó számaránya javul, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a kimutatás csak a 
családfők származását tartotta nyilván. Viszont 
legalább 77 százalékra emeli a magyar szárma
zású zsidók arányszámát az, ha tekintetbe vesz- I 

szűk, hogy az említett cseh-morva stb. betele
pült zsidók magyar-zsidó asszonyokat vettek 
nőül és a magyar miliőben nevelt családtagok 
is magyarországi születésűek voltak. A kimuta
tott harminc vármegye közt szerepelnek a nem
zetiségi vidékek és hogy ennek ellenére is ilyen 
kedvező a magyar zsidóság arányszáma, illetve 
a zsidó lakosság magyarságának ereje, joggal 
lehet következtetni a kimutatásban nem szereplő 
színmagyar vármegyék zsidó lakosságának ma
gyarságára, amely ott csak fokozottabb lehetett. 
II. József korában 1785. megtartott népszámlá
lás 75,000 zsidó lakost mutatott ki. 

Általános statisztika. A XIX. sz.-beli orszá
gos népességi statisztikára vonatkozólag két 
könyv ad részletes útbaigazítást, az egyik Ludo-
vicusNagy, Notitiae, Politico-Geographico Sta-
tisticae inclyli regni Hungáriáé (Budae 1828), 
a másik Fényes Elek,Magyarországnak sahozzá-
kapcsolt tartományoknak mostani állapotja 
statisztikai és geographiai tekintetben (I—VI. k., 
Pest 1836—40) c. munkája. Az előbbi adatai 
1825-ből valók, az utóbbi adatai pedig 1830-tól 
kezdve kerültek feldolgozás alá. Adataik számos 
helyen egyeznek egymáésal, másutt eltérések 
észlelhetők, amit a rövid évtized alatt észlelhető 
népmozgalmi jelenség megmagyaráz. A két 
statisztika megegyezik abban, hogy e korszak 
idején Pest-Pilis-Solt vármegye következő váro
saiban nem lakott zsidó: Kalocsán, Cegléden, 
Dunavecsén, Gödöllőn, Nagykátán, Soroksáron 
ós Visegrádon. Nagykőrösön Nagy szerint ugyan
csak nem lakott zsidó, Fényes szerint viszont 
237 lélekszámuk volt. Kétségtelenül Fényes 
adata a helyes, mert a Nemzeti Múzeum könyv
tárában megtalálható Krakauer Salamonnak 
1818. Pesten megjelent Predikátziója, amit a 
nagykőrösi újjonnan épült templom felszentelése
kor tartott. Jelentős eltérés van a Bars és Hont
megyék két statisztikája között. Fényes szerint 
az előbbiben nem lakott zsidó, mig Nagy néhány 
évvel előbb 41 zsidó lakost számolt össze, az 
utóbbiban Fényes 17 zsidó lélekszámról tesz emlí
tést, míg Nagy egyről sem. Ez a két megye bánya
kerület volt és ott a törvény szerint zsidó nem 
lakhatott, bár meglehet, hogy néhány család 
mégis megkísérelte a letelepedést. A két könyv 
itt-ott eltérő adatai ellenére is nagy vonásokban 
áttekinthető képet ad az 1840-et megelőző állapo
tokról. Fényes szerint a szorosan vett Magyar
országon lakott: A dunántúli kerületben 1.993,975 
összlakosság közt 42,244 zsidó; a dunamelléki 
kerületben 2.594,541 összlakosság közt 73,268 
zsidó; a tiszamelléki kerületben 1.690,614 össz
lakosság közt 50,537 zsidó; a tiszántúli kerület
ben 2.392.597 összlakosság közt 36,827 zsidó. 
1830 körül tehát 8.671,727 összlakosság közt 
202,876 zsidó ólt, ami 2*34 százalék arányszám
nak felel meg. Fényes Elek számítása szerint 
1842. már 241,632 zsidó lakosa volt az országnak. 

Zsidók a földesúri birtokokon. A zsidó la
kosság nem a városokban, hanem a földesúri 
birtokokon oszlott meg. Alább következnek azok 
a helységek, amelyeken legalább száz zsidó lélek 
lakott. Baranya vm.: Dárda (Esterházy birtok). 
Fejér vm.: Moór (Lamberg, Lussinszky birt.), 
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Csór (Marich birt.), Cece (Szluha, Forster birt.), 
Bogárd és Tinódpuszták (Huszár, Mészöly, Páz-
mándy birt.), Lovasberóny (Cziráky birt.), Fel-
csút (Pázmándy birt.), Kajászószentpéter (And-
rássy, Szentpóteri, Szelese birt.). Győr vm.: Béri 
(Gyapaly, Zmeskál birt.), Enese (Enesey birt.), 
Győrsziget (Győri püspöki birt.), Gyömöró (Ester
házy birt.), Felpóc (Tóth, Bozzay birt.), Téth(Bó-
zsán, Noszlopy, Kisfaludy birt.), Asszonyfa (Hol-
lóssy, Sidó birt.). Komárom vm.: Bagotta (Or-
dódy birt.), Csúz (Vég, Halasy birt.), Ács (Lich-
tenstein, széntmártoni főapát birt.). Mosón vm.: 
Boldogasszony (Esterházy birt.), Köpcsény (Es
terházy birtj, Oroszvár (Zichy birt.), Gátha 
(Esterházy birt.). Somogy vm.: Nemesvid (Fes-
tetich birt.), Toponár (religio fundus), Bajom 
(Széchenyi birt.), Szili (Hunyady birt. , Tab (Len
gyel, Mórey birt.), Szigetvár (Czindery birt.), 
Gige (Somssich birt.). Sopron vm.: Kabold (Ester
házy birt.), Nómetkeresztur (u. a.), Nagymarton 
(u. a.), Lakompak (u. a.), Beled (Cziráky, Ester
házy, Potyondy birt.), Farad (csornai prépost birt.). 
Tolna vm.: Paks (Rudnyánszky, Korniss, Vigyázó 
birt.), Bölcske (Tahy birt.), Fadd (Festetich birt.), 
Hőgyész (Apponyi birt.), Gyönk (Magyari, Kossá, 
Vizsolyi birt.), Bonyhád (Perczel birt.), Tevel 
(Dőry birt.). Vas vm.: Rohonc (Batthyány "birt.), 
Szalónak (u. a.), Németújvár (u. a.), Muraszombat 
(u. a., Szapáry birt.), Hidvég (Bertha, Varga birt), 
Körmend (Batthyány birt.), Vasvár (Festetich 
birt.), Jánosháza (Zichy birt.). Veszprém vm.: 
Palota (Zichy birt), Veszprém (püspöki város), 
Szilasbalhás (Kenesey, Pázmándy birt), Csajág 
(vallási kincstár), Balatonkajár (Zichy, Révay, 
Batthyány birt.), Király-Szabadja (nemes falu), 
Pápa (Esterházy, Károlyi birt), Csögle (Barcza, 
Pethő birt.), Noszlop (Noszlopy birt.). Zala vm.: 
Kővágóörs (közbirtokosok), Csabrendek (közbir
tokosok), Keszthely (Festetich birt.), Szentgrót 
(Batthyány birt.), Mihályi a (Dóczy, Forintos bírt.), 
Nagykanizsa (Batthyány birt.), Pacsa (Festetich, 
Inkey birt.), Zalaegerszeg (szombathelyi püspöki 
birt.), Zalalövő (közbirtokosok), Csáktornya (Fes
tetich birt). Árva vm.: Námesztó (árvaiuradalom), 
Turdossin (u. a.), Alsókubin (u. a.). Bacs vm.: 
Szabadka (kir. város), Újvidék (kir. város), Zom-
bor (kir. város), Baja (Grassalkovich birt.), Bez-
dán (kamara birt.), Jankovác (Orczy birt), Zenta 
(kamara birt.), Ada (u. a.), Petrovoszello (u. a) . 
Esztergom vm.: Uny (Simonsich, Miskey birt.), 
Báttaszék (Pálffy birt.), Esztergom (kir. város). 
Liptó vm.: Liptószentmiklós (Pongrác birt.). Nóg
rád vm.: Szécsény (Forgács, Losonczy, Szemere 
birt.), Becske (Prónay birt.), Csecse (Gyiirky, 
Plathy, Almás8y birt.), Balassagyarmat (Balassa, 
Zichy birt.), Alsópetény (Szurcsányi, Somogyi 
birt.), Penc (Prónay, Podmanitzky birt.), Szügy 
(Prónay, Szerémy birt.). Nyitra vm.: Szakolca 
(kir. város), Egbell (kir. birt) , Holics (u. a.) 
Sándorfa (u. a.), Sasvár (u. a.), Szénásfalu 
(Nyáry, Amadé birt.), Popudin (kir. birt), Ver-
bőc (berencsi uradalom), Brezova (Révay, Med
nyánszky, Zay, Csáky birt.), Csejte (u. a.), Gal-
góc (Erdődy birt.), Kosztolán (csejtei uradalom), 
Miava (u. a.), Pöstyén (Erdődy birt.), Vágújhely 
(csejtei turadalom), Verbo (u. a.), Vitteno (Erdődy 

birt.), Nagytapolcsány (Traun birt.), Nagy-
Jác (több birtokos), Zsámbokrét (Simonyi birt), 
Boeány (Bossányi birt), Nyitra (püspöki város), 
Ürmény (Hunyady, Forgács birt), Báb (Zichy 
birt.), Cabaj (nyitrai püspöki birt.), Emőke (köz-
birtokosok), Kiskér (esztergomi érsek), Párutca 
(közbirtokosok), Szelőce (Hunyady birt.), Vecse 
(közbirtokosok). Pozsony vm.: Bazin (sz. kir. 
város), Pozsony (sz. kir. város), Pozsony-Vár-
alja (Pálffy birt.), Cseszte (u. a.), Cajla (u. a.), 
Rété (közbirtokosok), Ciffer (Zichy birt.) Nádas 
(Motesitzky birt.), Galantha (Esterházy birt), 
Szered (u. a.), Jóka (Farkas, Udvarnoky birt), 
Nagy-Magyar (Esterházy birt.), Tejfalu (Liesz-
novszky birt.), Szerdahely (pozsonyi várkapitány
ság, Bacsák, Petényi birt.), Gajár (Pálffy birt.), 
Szentjános (Batthyány birt), Stomfa (Pálffy birt), 
Burszentmiklós (kir. birt.), Detrekő (Pálffy birt), 
Konyha (u. a.), Kukló (kir. birt.), Szekula (Batt
hyány birt.). Turóc vm.: Szuesán (Nyáry birt.). 
Trencsén vm.: Trencsén (sz. kir. város), Csáca 
(Esterházy birt.), Varin (Pongrácz birt), Vág-
beszterce (Balassa, Szapáry birt.), Bittse (Ester-. 
házy birt.), Rajec (Perónyi, Révay Thurzó birt.), 
Hlinik (közbirtokosok), Kotassó (Esterházy birt.), 
Marikova (Szapáry birt.), Vrch Tepla (Balassa, 
Szapáry birt.), Dezsér (Bakó birt) Beckó (Révay, 
Mednyánszky birt), Illava (Kőnigsegg birt), 
Puchó (Erdődy, Marczibányi birt.), Bolesso (Vie-
torisz birt.), Luki (Marczibányi birt), Bosác (Ré
vay, Mednyánszky birt), Baán (Sinai birt.), Ozor 
(Ottlik birt.), Liesznova (Révay birt.). Pest vm.: 
Buda (sz. kir. város), Pest (sz. kir. város), Ó-Buda 
(koronauradalom, előbb Zichy birt.), Zsámbék 
(koronaurad.), Tétóny (Paksy birt.), Tinnye (Si
monsich, Fribeysz, Miskey birt), Vörösvár (Maj-
tényi birt.), Aszód (Podmanitzky birt.), Domony 
(Mátyus, Onódy, Bernáth, Perger birt.), Pócel 
(Ráday, Fáy, Szemere birt), Alberti (Almássy 
birt.), Szügyi (Bánffy, Vay birt.), Dabas (Halász, 
Sigray, Kovasóczy birt.), Gyón (Halász, Zlinszky 
birt.), Irsa (Irsay birt.), Maglód (Lipthay, Fáy 
birt.), Abony (Ürmónyi, Tallián, Gál, Vigyázó, 
Benitzky birt.), Nagykőrös (Sigray, Beretvás, 
Halász, Szila88y birt.), Kecskemét (Coburg birt.), 
Bicske (Beleznay birt.), Tápiószele (Dubravitzky 
birt.), Izsák (Kubinyi, Okoliesányi birt), Apostag 
(Fáy, Szilassy birt.), Tass (Bernáth, Földváry, 
Madara8sy birt.). Abaúj vm.: Rozgony (Károlyi, 
Menczer, Dessewffy birt.), Zsadány (Péchy, Orbán 
birt), Iskáros (Bónis, Csorna birt.), Zujta (Balog, 
Korniss birt.), Nagyida (Csáky, Perényi birt.), 
Szinna (Patay, Marjássy, Óváry birt.), Szikszó 
(Csáky, Perényi birt.), Móra (Vitéz, Fáy birt.). 
Gönc (Csáky birt), Szántó (Bretzenheim birt), 
Erdőhorváti (u. a.), Korlát (közbirtokosok), Ko
vácsvágás (u. azok), Göncruszka (Zombori, Bár-
czay birt.). Bereg vm.: Munkács (Schönborn birt), 
Beregszász (u. a.), Alsó-Verecke (u. a.), Mezőka-
szony (Dolinay, Lónyay bírt.). Borsod vm.: Mis
kolc (privil. koronaváros), Csaba (munkácsi püs
pöki birt.), Felsőábrány (közbirtokosok), Daróc 
(Okoliesányi, Draskovich birt.), Ernőd (Erdődy 
birt.), Nagy-Mihály (Tybold birt) , Szentpéter 
(Erdődy, Szirmay birt.), Kazinc (Radvánszky, 
Kubinyi, Molnár birt.), Szendró (Csáky birt.). 
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Heves vm.: Gyöngyös (Esterházy, Grassalko-
vich, Forgács, Wimpffen birt . , Pásztó (Dras-
kovich, Gyürky S.-nó birt.), Heves (Szapáry, Sze-
pessy, Bernáth birt.), Verpelét (Sztáray, Gosz-
tonyi, Bárczy birt.), Dóvaványa (Baldachy, Ocs-
kay, Orczy birt.), Tiszafüred (Pankotay, Gyulay, 
Farkas birt.), Tiszabeö (közbirtokosok), Csépa (u. 
a.)Agar(u.a.). Sáros vm.: Bártfa (sz. kir. város), 
Berzeviee (Berzeviczy birt.), Póchújfalu (Péchy 
birt.), Zboró (Erdőóy, Szirmay birt.), Ladamér (u. 
azok>. Szepes vm.: Hunsdorf-Hanuszfalva (Okoli-
csányi, Szirmay, Matyasovszky birt). (Jng vm. : 
Szobránc (Buttler, Szemero.Viczmándy birt.),Eőr 
(közbirtokosok), Jenke (Pongrác birt.), Szerednye 
(Mailáth, Ghillányi, Serényi birt.), Minay (Minay, 
Lüley birt.), Ungvár (kamara birt.). Zemplén vm.: 
Bodrogkeresztúr (Erdődy birt.), Liszka (szepesi 
püspöki birt.), Mád (Erdődy birt.), Sárospatak 
(Bretzenheim birt.), Tállya (u. a.), Tarcal (kamara 
birt.), Tolcsva (Szirmay birt.), Zombor (Andrássy, 
Erdódy, Orczy birt.), Monok (Andrássy birt.), Gál-
szécs (Fischer, Szemere, Puky birt.), Sátoralja
újhely (Bretzenheim birt.), Barancs (Barkóczy, 
Szikszay birt.), Csörgő (Bretzenheim birt.), Ho-
monna (Csáky birt.), Nagymihály (Sztáray birt.), 
Bánóc (Bánóczybirt.), Dobra (Hallerbirt), Sztrop-
kó (Pethő birt.), Varannó (Haller, Barkóczy, 
Pethő birt.). Arad vm.: Ó-Arad (sz. kir. város), 
Simánd (közbirtokosok). Békés vm.: Szentandrás 
(Horváth, Kürthy, Rudnyánszky birt.), Csaba 
(Beliczay, Simay birt.). Bihar vm.: Nagyvárad 
(püspöki város), Mezőtelegd (Haller, Korniss, 
Ugray birt.), Álmosd (Zsombory, Kölcsey, Cher
nél, Kazinczy birt.), Berettyóújfalu (Esterházy 
birt), Sámson (Budaházy, Revitzky birt.), Vértes 
(Papszász, Derzsi, Magyari birt.). Csanád vm.: 
Makó (csanádi püspöki birt.). Csongrád vm. : Sze
ged (sz. kir. város), Szentes (Károlyi birt.). Krassó 
ym.: Lúgos (kamara birt.). Máramaros vm.: 
Ökörmező (kamara birt), Hidegpatak (Teleki, Pe-
rényi birt.), Priszlop (Pogány, Ilosvay birt.), Bedő 
(közbirtokosok), Herincse (u. azok), Szeklmce (u. 
azok), Urmező (u. azok), Nagysziget (korona birt.), 
Kabalapatak (kincstári birt), Karácsonyfalva 
(Pogány birt.), Szaplonca (Szaplonczay birt.), 
Barcánfalu (Barcán, Pap birt.), Bártfalu (Kodra, 
Bátyus birt.), Mojszen (közbirtokosok), Rozavlya 
(u. azok), Felsővisó (kincstári birt.). Szabolcs 
vm.: Kisvárda (Esterházy birt.), Gemzse (Ká
rolyi, Dőry birt.), Tass (Esterházy birt.), Nagy-
káUó (Kállay birt.), Nádudvar (Vay, Perényi 
birt.), Újfehértó (Margittay birt), Balkány (több 
birtokos), Bércei (u. azok), Buly (u. azok), Dada 
(u. azok), Keresztút (Ibrányi, Vay birt), Nyírbá
tor (Károlyi birt.), Máriapócs (több birtokos). 
Szatmár vm.: Nagykároly (Károlyi birt.), Máté
szalka (több birtokos), Gebe (Teleki birt.), Ho-
dász (Eördögh, Ibrányi birt), Nyirmedgyes (Te
leki birt.), Csenger (Teleki, Károlyi birt.), Mikola 
(Mikolay, Mándy birt.), Aranyosmedgyes (Teleki, 
Wesselényi birt), Szinérváralja (Korniss, Vécsey 
birt.), Apa (u. azok), Felsőfalu (u. azok), Sárköz
újlak (közbirtokosok). Temes vm.: Nagybeeskerek 
(kamara birt.), Csóka (Marczibányi birt.), Nagy-
kikinda (Bzabad kerület), Nagyszentmiklós (Nákó 
birt). Ugoc8a vm.: Nagyszöllös (Perényi birt), 

Fancsika (Megyery, Bessenyei birt.), Halmi (Pe
rényi, Haller birt.). 

Az egyházi birtokok zsidósága. Az egyházi 
birtokokon is laktak zsidók, helyenként 500— 1000 
lélekszámban is. Megyék szerint az alábbi egy
házi birtokok adtak hajlékot a zsidóknak: Fejér 
vm.: Füle (veszprémi káptalan), Pákozd (fejér
vári káptalan), Nagyperkáta (u. a.), Etyek (u. a.), 
Sóskút (u. a.). Győr vm.: Bajcs (győri káptalan), 
Cakóháza (u. a.), Koroncsó (u. a.), Győrsziget 
(győri püspök), Kajár (szt. Benedek-rend), Ravaszd 
(szentmártom főapát). r Komárom vm.: Kolos 
(szentmartoni főapát), Ács (u. a.), Párkány (u. a.), 
Imől (prímás), Marton (u. a.), Udvard (u. a.), Piszke 
(u. a.). Mosón vm.: Vinden (ciszterciták). Somogy 
vm.: Szob (esztergomi káptalan), Mernye (piaris
ták), Toponár (religio fundus), Csepel (veszprémi 
püspök), Koppány (u. a.), Ácsa (u. a.), Bár (u. a.), 
Berény (u. a.), Attala (piaristák), Gölle (u. a.), 
Kiüti (veszprémi káptalan), Ságvár (u. a.), Csö-
köly (veszprémi püspök), Görgeteg (u. a.), Bene
dek (raposfői prépost). Sopron vm.: Szany (győri 
püspök), Farad (csornai prépost), Vásárfalu (u. a.), 
Csorna (u. a.), Keresztúr (u. a.). Tolna vm.: Szán
tód (veszprémi püspök). Vas vm.: Szombathely 
(szabad püspöki város), Ó-Perónt (szombathelyi 
püspök), Pápóc (szombathelyi káptalan), Szent
péter (u. a.), Szentmiklósfa (győri püspök). Vesz
prém vm.: Veszprém (püspöki város), Hajmáskér 
(veszprémi püspök), Kislőd (u. a.), Városlőd (u. a.), 
Siófok (veszprémi káptalan), Fokszabadi (u. a.), 
Rátót (u. a.), Nagytevel (a zirci apát), Vanyola 
(szombathelyi szeminárium), Somhegypuszta 
(Szt. Benedekrend), Tüskevár (győri püspök), Kis-
Jenő (u. a.). Zala vm.: Sümeg (veszprémi püspök), 
Tapolca (u. a.), Apáti (u. a.), Barsi (u. a.), Kálla 
(u. a.), Prága (u. a.), Tagyon (u. a.), Páhok (u. a.), 
Alsódörgicse (piaristák), Kékkút (u. a.), Lovas 
(veszprémi káptalan), Merenye (u. a.), Zalaeger
szeg (szombathelyi püspök), Nova (u. a.). Bács 
vm.: Bács (kalocsai érsek). Esztergom vm.: Pár
kány (esztergomi érsek), Nagyölyved (prímás). 
Liptó vm.: Szent-Mária (besztercei káptalan). 
Nógrád vm.: Bércei (váci káptalan). Nyitra vm.: 
Lehota (nyitrai káptalan), Pereszlény (budai pré
post), Szili (nyitrai püspök), Cabaj (u. a.), Zalka 
(u. a.), Cótóny (esztergomi érsek), Kiskér (u. a.), 
Nyitra (püspöki város). Pozsony vm.: Szerdahely 
esztergomi érsek). Abaúj vm.: Apáti (egri káp
talan), ídrány (jászói prépost), Nyésta íu. a.), Pré
post (u. a.). Borsod vm.: Csaba (munkácsi püs
pök). Szepes vm.: Ófalu (eperjesi g. k. püspök), 
Királyhelmec (leleszi prépost), Szt.-Mária (kassai 
püspök), Kolbászé (eperjesi püspök). Bihar vm.: 
Nagyvárad (püspöki város), Belényes (nagyváradi 
görögkat püspök). Csanád vm.: Makó (csanádi 
püspök). 

Népszámlálás. Az első rendszeres népszámlá
lást 1869. hajtották végre ós azt minden tizedik 
évben azóta törvényes rendelkezés alapján meg
ismételték. E sorozatos népszámlálások szerint 
1869: 553,641, 1880: 638,314, 1890: 730,342, 
1900: 846.254, 1910: 938.458, Nagy-Magyar
országon, a mai területen ugyanez évben 471.355, 
1920:473,310, 1925: 477.003 zsidó lakosa volt 
az országnak. A részletes kimutatások az Orszá-
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gos Statisztikai Hivatal adatai alapján készültek. 
(A statisztikai részt 1. bővebben Magyarország-
nál). V. ő. Kohn S., «A zsidók története Magyar-
országon». Venetianer, «A magyar zsidóság 
történetes. ü. L. 

Z s i d ó k t ö r t é n e t e . A világfejlődés nagy 
síkján az a szelet, amelyen a zsidó nép eseményei 
elsó f ellópósétól a mai napig lejátszódtak. De nem 
•csak az események okát kutatja fel a történet, 
hanem eredményeiket ós hatásaikat is. A Zs.-ben 
tehát azokat a hatásokat, amelyek kierjedlek a 
zsidó nép8zellemböl és más népek életére ömlöt
tek át. Az eseményeket azonban nem vak sors 
zúdítja a népekre, hanem többnyire tudatos esz
mékből bontakoznak ki és irányukat a törvény
szerűség jelöli meg. A zsidó törtónetkutatásnak 
tehát az a feladata, hogy az eszmék gyökeréig 
hatoljon és hosszmetszetben tárja fel a zsidóság 
néplélektani életét. De ebben a szemléletben nem 
érvényesülhet az egyoldalúság, mert nincs nép, 
amely kivonhatná magát a kölcsönhatások alól 
ós a néplélek megnyilvánulásaiban éppen a leg
döntőbbek azok, amelyek idegen hatásokból sar
jadtak ki. A zsidó nép történetében is súlyos 
tényező az idegen akarat. Sok nép és sok körül
mény vetett ki magából kényszerítő hatásokat, 
amelyek azután a zsidó népéletben tovább forrtak. 
Ezeket az erőket és hatásokat közös nevezőre 
hozhatjuk a földrajzi helyzet fogalmában. Föld
rajzi helyzetében a kelet és a nyugat (Görög
ország) kultúrájának két szélsősége közé esik a 
zsidó nép. A Kelet absztraháló: eloldja magát a 
természettől és a jelenségek nem külön-külön, 
nem egyenként jelennek meg előtte, hanem úgy, 
hogy valamennyi egyetlen legmagasabb eszmé
ben olvad össze, a semmiséggé finomult és a világ
gal szembenálló nirvánában. Ennek keresése me-
rengővé ós a természetes szenvedések iránt érzé
ketlenné, aszkétává neveli. A görög nép ellenben 
a természeti adottságokat, a konkrét jelenségeket 
móltatja figyelemre, azért válik érzésében élvezet-
vágyóvá (hedonistává), alkotásaiban művészivé, 
vallásában mitológussá és politeistává.' A görög 
az emberről mintázza isteneit, emberi gyarló
ságokkal és bűnökkel, a zsidó pedig az Isten kép
mására teremtett emberben hisz. A zsidó nép nem 
olyan merengő ós pesszimisztikus, mint az indus 
és minden ünnepe: örömünnep. De nem hasonlít 
a göröghöz sem, mert a gondolkodása nem olyan 
materiali8ztikus, mint a görögé. Innen van, hogy 
a zsidóság szellemi vezérei nem természettudósok 
és nem matematikusok, akik azt kutatják, hogy 
mi van és mi hogyan van, hanem ethikusok és 
próféták, akik arról töprengnek: minek kell 
lennie és milyen világrend felel meg Isten aka
ratának. A zsidók istensége nem Eszme csupán, 
hanem személyes Isten, aki tud haragudni ós 
szeretni, de nem él benn az élet szennyében, 
hanem abszolút magasságban fölötte áll. Mind
ezért azután nem a természet, vagy a történet 
eseményeihez tapadt epika a zsidó nép költészete, 
hanem a lélek mélyébe, az érzelem világába 
hatoló líra, amely a céltudatosságot és Isten gond
viselésszerű akaratát érzi ki a világvalóságból ós 
még természetleírásaiban is ezt énekli meg. Nem 
véletlenségből alakult ilyenre a zsidóság, hanem 

azért, mert fejlődése földrajzi helyzetének tör
vénye alatt állt. Két egymással viaskodó világ
hatalom közé szorult, Egyiptom ós Babilónia 
közé, az ő testén ütköztek állandóan össze az 
ellentétes érdekek és ez fejlődésében és történeté
ben természetesen erős nyomot hagyott. Már a 
világtörténet küszöbén (körülbelül 200Ö évvel 
Kr. előtt) világóriások mellett mint elenyésző 
tényező lép fel a zsidóság. Még pár száz évig 
élhet szabadságban saját eszméinek. Egyiptom, 
Babilónia és később más népek hatalma alá került, 
de nem merült el, sőt megérfe e hatalmak 
hanyatlását és elmúlását, őmaga pedig megtar
totta egyéniségét és ősi nópjellemének átütő 
erejét is. Négyezer esztendő óta járja történeti 
útját a zsidóság. Sok fordulója van ennek az útnak, 
sok törése is. A legnagyobb törést akkor szen
vedte, mikor (Kr. u. 70-ben) megszűnt állami 
életet élni ós más népek életében ismeretlen, 
teljesen újszerű, sőt talán lehetetlen berendez
kedésre : a diaszpórái életre ment át. Ez a törés 
két főrészre osztja tehát a Zs.-t, még pedig : I. 
az állami önállóság korára és II. a szétszóródás 
korára. Történelmi életében kevés ideig tartott 
a céltalan ide-odatántorgás. Még ki sem bonta
kozott fejlődésének első küzdelmeiből és szellemi 
energiája máris nagyjelentőségű célpontot talál, 
amely előhaladásra ösztönzi. Akkor még ho
mályos lehetett a célpont, de sejtésképen mégis 
megérezte, hogy nem elég, ha csak önmagának 
él, élnie kell más népekért is. Atyai hagyaték 
gyanánt szunnyadhatott ez a gondolat ösztönében, 
vagy úgy hullott belé, mint az isteni rendelésről 
való emlékezés, mint annak az emléke, hogy 
Ábrahám, Izsák és Jákob istene «papi népé»-vé 
avatta Izraelt, a « népek világosságá»-vá és a «nem-
zetek közvetítőjé»-vé tette meg. Ami kezdetben 
csak sejtelem volt, hitté és vezető gondolattá 
válik az idők során. A nemzet minden törekvése 
fölé tarajlott és maga alá rendelt minden más 
gondolatot. Minden dicsőség között legtöbbre 
becsülte a tanítást. És vezéreiben, prófétáiban is 
mindenek előtt ezt becsülte. Mózes a vezére, fel
szabaditója és törvényadója volt, de nem a vezért, 
a felszabadítót, a törvényadót dicsőíti az emlé
kezés, hanem a tanítót csupán. «Mózes tanítónka-
nak nevezi a zsidóság, amely maga is tanítónéppé 
erősödött. De nemcsak ebben mutatkozott meg 
elég korán az a törekvése, hogy kitisztítsa a bar
bár önzésből az emberiség céljait, de abban is, 
hogy a világtörténetben elsőnek vetkőzteti le 
kasztszervezettségét. Kíméletesen és kegyeletesen 
elismeri még a papság arisztokratikus ódon ki
váltságait, de lassan-lassan kihalni hagyja ezt a 
kiváltságot és mint népegyéniség maga veszi át 
a valláserkölcs terjesztésének misszióját. Ezzel 
világvallássá küzdötte volna fel magát a zsidó
ság, ha a történeti adottságok ennek útját nem 
állják. Az első korszaknak ez a misszió-érzetébe 
torkolló spiritualizmusa szent örökségképen száll 
át az utókorra. Az első korszak egyik utolsó 
prófétája mintegy végrendeletnek hagyja ránk: 
«nem hadsereggel és nem erővel, hanem az En 
szellememmel)), tehát államszervezet és önálló 
terület nélkül is, tisztán az eszme összefogó erejé
ből élhet meg a nép és válhat példaadásával a 
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népek tanítójává. Ettől az örökségtől azonban 
elüti a belőle kisarjadó kereszténység, amely 
szülőanyjának jogait és méltóságát magáénak 
vitatja ós hogy ezeket megszerezhesse, szövet
ségre lép az útjába kerülő idegen kultúrákkal ós 
saját elvei rovására meg is alkuszik velük. A 
politikai tevékenységből kirekesztett zsidóság 
csak éppen hivatásának örökségét mentheti meg, 
múltjának dicső hagyományaiba gubódzik és 
elmerül a talmudi irodalomba, hogy megmentse 
magát a késő jövő számára, mikor elérkezik az ő 
ideje és küzdhet igazáért, de nem fegyverrel, 
vagy politikai mesterkedéssel, hanem vértanu-
ságával csupán. El is éri ezt a stációt, vállalja a 
vértanúságot ós kitart mellette. És nem hiába, mert 
már ezzel is tanított. Történeti tudatában van a 
zsidóság legfőbb ereje és megmaradásának legfőbb 
feltétele is. Tanít, hogy megmaradhasson és hogy 
taníthasson, meg kell maradnia. Már nemcsak 
ösztönnek érzi az élethez való ragaszkodást, de 
vallásos kötelességtudásnak is, amint ez kifeje
zésre jut már a Biblia törvényében is, amely elren
deli az első történeti ünnepet: «hogy megemlékez
zél Egyiptomból való kivonulásodról életed min
den idején át». Történet-biológiai törvényszerűség 
jelöli meg tehát a zsidóság fennáMsának kor
szakait. A zsidó történetnek eddig vázolt két fő-
korszakát így oszthatjuk kisebb életszakokra: 

I. A zsidó állami élet fejlődésmenete: 
1. Az állami élet kibontakozásának ideje. 
2. Az állami élet megszilárdulása a királyság 

intézménye által. 
3. Az állami élet ideiglenes szünetelése. 
4. Az állami élet újjáalakulása a zsidó vallásos 

elv uralma alatt és újabb élethalál-harca. 
II. Az állami élet megszűnése után. 
5. Az állami életből fennmaradt nemzeti erők 

gyűjtése a vallásos önállóság fenntartásának szol
gálatában különböző országokban. 

6. A zsidó vallásos néptudat beilleszkedése az 
általános kultúrába. 

7. A zsidó néptudat védekezése az általános 
kultúrába való belemerülós ellen. 

így rétegezte egymásra különböző periódusait 
a zsidó népélet és a következő fejlődési mozgal
makat rögzítette le históriájában. 

1. Az állami élet kibontakozásának ideje. A 
zsidó népnek önálló közületként való első tör
téneti fellépését messze idők homálya borítja. 
Körülbelül a Kr. előtti 2000-ik évre esik ez a 
sejtelmes kibontakozás, arra az időre tehát, mikor 
a zsidóság őse: a sémi nép indogermán nép
családdal alkotott Palesztina földjén állami közü
leteket. De Babilónia sémi népe, amelytől az idő
ben még nem szakadt ki külön életre a héber nép 
(Izrael, Edom, Moab és Ammon együttvéve), a 
maga magasabb kultúrájával szellemileg teljesen 
meghódította egész Előázsiát, még Egyiptomot 
is. Ennek a kultúrának nagy fejlettségét nem 
csak a feltárt emlékek bizonyítják, de az is, hogy 
kánaáni területen várost teremtett, amely Eirjat 
széfer— Könyvváros néven virágzott és az akkori 
tudomány központja lehetett. Ez a tudomány nem 
omlott el a babiloni hatalommal, mert számos 
eleme: a csillagászat alapismeretek, a magasabb 
fokú matematika (a logaritmus), a szótárkészítés j 

(szumir-akkád), továbbá a csatornázás és város-
erődítés a babilóniai kor hagyatékaként került 
át a mai knlturába. A babilóniai istenképek mű
vészi tökéletességót Donatello, Leonardo da Vinci 
és Michelangelo, a reneszánsz nagy mesterei is 
csodálták és inkább ezeket utánozták, mint a 
görög mintákat. A babilóniai Gilgames-eposz 
pedig minden korok elbeszélő költészetét annyira 
megtermékenyítette, hogy az epika forrásának 
mondha juk. Babilónia kultúrájának fölényét 
még Egyiptom is érezte, úgy, hogy az egyiptomi 
udvarban is a babiloni nyelv vált a diplomáciai 
érintkezés nyelvóvó. Ékiratos táblákon őrizték 
itt meg azokat a leveleket is, melyeket az egyip
tomi hódoltság alatt álló kánaáni fejedelmek 
intéztek a fáraókhoz. A Tel el Amarnában fel
fedezett irattárból kerültek elő azok a feliratok, 
melyeken Abdichiba kánaáni vazallus felpana
szolja, hogy a fáraó előnyben részesíti a chabiri 
(héber) törzset, holott ez állandóan az (indogermán) 
emorival együtt felkelést szít (Kr. e. 1370). 
Palesztina földjón ekkor számos helységnévben 
babiloni istennóvvel találkozunk (Nebó, Istár, 
Samás), viszont Babilónia területén héber törzsek 
(Ábrám, József, Jerachmeéí, Maikiél, Jeazriól, 
Jadua) tanyáznak. Ezek le is igázzák az őslakos
ságot és az emoriakkal együtt Bábelt teszik meg 
fővárossá és itt héber dinasztiát alapítanak. Ebből 
származott a híres Hammurábi király, akinek 
máig fennmaradt n a gyobbszabású törvénygyűjte
ményéből számos intézkedés és frazeológiájának 
sok szóformája itt-ott a Tórában is megtalálható. 
A babilóniai sémi kultúra erkölcsi tekintetben is 
felette áll az akkori indogermánnak. Itt nem 
találjuk sem az állatimádást, sem az ősök 
kultuszát, ismeretlen a kasztrendszer és a nőnek 
lenézése is. De a babilóniai szellemi kultúra fej
lettségével mégsem áll egy színvonalon az 
erkölcsi kultúra. Indogermán befolyás alatt el-
züllenek az erkölcsök és elharapódzik a fajtalan
kodás. Az erkölcsi züllésnek ettől a hátterétől 
kell eloldódnia Ábrahámnak.«Mondá Isten Ábrám
nak: Menj el a te országodból, szülőföldedről ós 
atyád házából arra a földre, melyet neked 
mutatok.» (Móz. I. 12. í j . Akár történeti sze
mélynek tekintsük tehát Ábrahámot, akár pedig 
a nép összefoglaló szimbólumának, családi tör
ténet alakjában hiteles tudósítást találunk a héber 
nép történetének kezdetéről. Kibontakozva a sémi 
rokonság kötelékéből, elhagyva eddigi hazáját, 
új népnek indul, még pedig vallásos eszme alapján 
és megalapítja az Egyistenhitét. A népek vándor
útját követve Egyiptomba megy, ahol csakugyan 
találkozunk e korban ahikszosz nevű sémi nép-
törzszsel, melynek hódításai ellenében I. Tutmosis 
fáraó és utódai kénytelenekMezopotámiába betörni 
és a thebai (karnaki) templom falaira rótt krónika 
szerint Megiddó és Taanak mellett nagy vereséget 
mérnek az itt letelepült kánaáni héber törzsekre 
és Palesztinára cédrus-, bor- és mézadót rónak ki. 
1230-ban Kr. e. Merneptah fáraó így dicsekszik 
el a thebai feliraton : «Lybia elpusztítva, Kánaán
ban zsákmányoltam, Askalon foglyom, Izrael 
csekély számú, magva nincs meg.» Itt találkozunk 
először Izrael népével, mely már szakított Ammon-
nal, Móabbal, Edommal és az ó-héber közösségből 
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kilépett. Dubnow így jellemzi a zsidó nép fejlő
dését: «Izráel, mint egy dió egymás után hántja 
le maghéjait, míg maga is oikkeződik és törzsekre 
oszlik». Hogy a bibliai családi elbeszélésekben 
csakugyan a nép történetét is szem előtt tartotta 
az elbeszélő, elárulja magát abban a szóban, 
melyet Rebekához intéz Isten, mikor Ézsau és 
Jákob születését helyezi kilátásba: «Két nép van 
méhedben és két nemzet válik külön melledről, 
egyik nemzet erősebb lesz a másiknál és az 
idősbik szolgálni fogja a fiatalabbikat)) {Mőz. I. 
25.23). A leváló Jismáel, Edom, Ammon és Moáb a 
történet folyamán majd testvéri, majd hűbéri 
viszonyt ápolnak Izraellel, olykor fellázadnak és 
betörnek országába. Izrael népe ezek emlékét 
abban is megrögzíti, hogy az ősök ajkaira adott 
áldásban és kiátkozó szavakban jellemzi és meg
bélyegzi őket. így Ammont és Moábot vérfertózött 
szülőktől (Lót és leányaitól) származtatja le, 
Jismáelt (az arabokat), mint Ábrahámnak Hagar 
rabszolgával való pótházasságából származó sar
ját Isten angyalával: ((vadszamár ember»-nek 
mondatja, «kinek keze minden után nyúl, de kire 
mindenki ráteszi kezét» {Mőz. I. 16. 11); 
Edom őse: Ézsau olyan ember, ki eladja egy tál 
lencséért elsőbbségi jogát, azután visszasírja. 
Történelmi tényt örökít meg a bibliai József-el
beszélés is, amennyiben csakugyan Egyiptom 
királya látta el élelemmel a kánaáni földön élő 
Izraelt, mint hűbéresét, mikor ott éhínség ural
kodott. II. Ramses fáraó alatt a kisázsiai törzsek 
kivívták szabadságukat. Ez volt az alkalmas 
pillanat az egyiptomi héber nép felszabadítására 
is és Mózes (1. o.) volt az a férfiú, ki megértette a kor 
intelmét és a nagy történeti feladatra vállalkozott. 
Nem csekély lehetett a nehézség, mellyel meg 
kellett előbb küzdenie. Az egyiptomi rabságban a 
nép már-már teljesen feladta nemzeti tudatát. 
Mózesnek tehát a nép közönyével és akaratlan-
ságával kellett előbb csatáit megvívnia. Nem a 
maga nevében jelentkezett, hanem Ábrahám, 
Izsák és Jákob még mindig varázslatos emlékét 
idézte fel és így hatott a nép szunnyadó öntudatára. 
Ezek a nevek egyesítették a törzseket ós vonzal
mat keltettek bennük az iránt a föld iránt,amelyet 
annak idején a sírhely megvásárlásával Ábrahám 
megszentelt és lefoglalt. De az ősök emlékénél is 
mélyebb és maradandóbb hatást gyakorolt az új 
Istenfogalom, mely minden más népétől lényegé
ben elütő, sőt mondhatni azzal ellenkező. Nem az 
egység teszi e különbséget, mert ennek csak 
logikai, ismeretelméleti jelentősége volna, hanem 
a minősége. A Mózes hirdette Isten nem a ter
mészetből kinőtt, a természeti jelenségekkel vál
tozó, a természet törvényeinek alárendelt, hanem 
a természet fölött álló, abszolút lény, akinek a 
teremtett világgal szemben akarata van és ezen 
akarat teljesítésének mértékében, tehátaz erkölcsi 
érdem szerint ítéli meg az embert. Az akarat val
lása ez, nem világszemlélet, hanem világbírálat. 
Istent nem lehet sem bűvészet tel, sem szertar
tásokkal megejteni, csak jó cselekedetek számíta
nak nála. A tórái törvényben is érvényesül ez az 
új felfogás. A Hammurábi-féle, különben magas 
fejlettségű jogi felfogással szemben is haladást 
jelez a Tóra, amennyiben külön rendelkezik a 

szeretet gyakorlásáról, egyébként részben ki
mondottan, részben csak per tangentem uralkodó
nak tételezi fel a sémi ősjogi intézményeket. 
Némely esetben a Tórában utalást sem találunk 
erre, de a Talmudban felbukkan annak nyoma. 
Más érzületet is lehel a bibliai törvény. így a 
szombat a babilóniaiaknál böjtnap volt, melyen a 
pásztor nem ehet szénen sültet, nem válthat ruhát, 
a király kocsira nem ülhet, az orvos nem gyógy
kezelhet stb., a bibliai szombat ellenben a gyönyör 
és boldogság napja. A pusztában való kóborlás 
után az «igéret földje»-nek határához értek, de 
az ország elfoglalása már Jósuára várt. A dél
vidékre Juda telepedett le, mely nemsokára 
magába olvasztotta Simon törzsét és vele külön 
csoportot alkotott a többivel szemben. A hon
foglalás nem volt oly teljes, hogy egyes kánaáni 
városok meg ne tartották volna függetlenségüket, 
így maga Jeruzsálem is a jebuszi kezén maradt 
(Pír. 1. 12), míg Dávidnak nem sikerült meg
vennie (1. u. o. "végig). Ezek váltak később Izrael 
számára «tőr»-ré, Istennek pedig «csapdá»-vá 
(Pír. 2. 3). Mert Kánaán valláserkölcsi kultúrája, 
az ő természet-istenségeivel és az azok tiszteletére 
rendezett kicsapongásokkal, fajtalankodásokban 
elfúló ünnepségeivel a betóduló Izraelt meg
döbbentette. Meg is vetette emiatt és nebalának, 
gyalázatosságnak bélyegezte a kánaáni életet. 
Még törvényes intézkedéssel is védekezett ellene: 
«Egyiptom cselekedetei szerint és Kánaán csele
kedetei szerint ne cselekedjetek)) {Mózes III. 18. 3). 
Dea meghódítottak, akikkel összeházasodtak, mé
gis rájuk diktálták a szokásaikat. A törzsek letele
pedése nem volt végleges; egyesek később helyet 
cserélnek,mások a válságos pillanatokbannem siet 
nek megtámadott testvéreik segítségére és külön-
szakadási törekvések kisértenek. Debóra prófétanő 
hősies fellépése idején is {Bírák 5), mikor az 
északi törzsek területének őslakói megkísértik a 
a jövevények kiszorítását. Juda, Simon, Lévi és 
Gád törzsei távol tartják magukat, Debóra éneke 
meg sem említi nevüket; a hegemóniát Efrájim 
gyakorolja, ennek területén volta silohi Szentély. 
Egyébként pedig nagy az anarchia, «kiki azt teszi, 
amit jónak talál» (Lir. K.), csak itt-ott lép fel 
egy-egy hősies lelkületű vezér {sőfét, bíró), aki 
ideig-óráig egységet teremt és visszaveri az»ellen-
séget (pl. Sámson, Gideon). Királyválasztásra is 
történik kísérlet, Abimelech 3 éven át uralma 
alatt tartja a szichemieket, de ez a vállalkozás is 
dugába dől és a flliszteusok az egész országot el
árasztják. Ezek ellen a próféták (nábik), élükön 
Sámuel-lei, szent háborút hirdetnek. Sámuelben 
a bírói és papi tisztség egyesül. A nép azonban 
már tisztán világi hatalmat képviselő királyt akar 
maga fölé «a többi népek példájára». Sámuel 
ellenzi e gondolatot, figyelmezteti a népet annak 
balkövetkezményeire. A király népe fölé emel
kedve, magát és házát tekinti öncélnak, a népet 
pedig rabságba hajtja, eszközül használja. De 
intelme nem használt és ezért kénytelen-kelletlen 
olyan embert választott, ki testileg kimagaslott, 
de egyebet nem tudott róla. Izrael tehát elérte, 
amit kívánt: más népek mintájára királyságot 
alkotott. De a «papi birodalom és szent nóp» 
Mózesi hagyatéka nem vetkőztethette le végkép 
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Isten-uralmi jellegét, nem válhatott hasonló 
világi birodalommá, mint a keleti királyságok. 
Saul király hazafias és népéért életét kockáztató 
király volt, de Sámuel mégis megbuktatta házát 
és ezt azzal indokolta meg, hogy Saul egy ízben 
Isten tilalma ellenére hadseregét jóllakatta a 
hadi zsákmányból. (Az indokolás homályos, hiszen 
hadvezér nem válogathat, mikor élelmeznie kell 
a hadsereget.) A dinasztia-változásnak más, 
mélyebb okai lehettek. Dávid, a flliszteusok elleni 
harcok ünnepelt hőse szorította ki Saul fiát, 
Izbósetet az uralomból és trónra lépett. Meg
hódítja Jeruzsálemet és azt teszi székvárossá. 
Állandó hadsereget szervez és teljesen világiasan 
rendezkedik be. Most nyilvánul meg a nép szíve 
mélyén élő vallásos érzület a néplelkiismeretet 
képviselő próféták ajkain. Amikor Dávid pom
pázatos templom építéséhez fog, Nátán próféta 
meginti, hogy Isten eddig csak sátorban honolt, 
nem felel meg lényének az emberi ízléshez mért 
pompa. Amikor a király egy nőrablást enged meg 
magának (1. Uriás levél), ugyancsak Nátán próféta 
híressé vált hasonlatával bűnét szemére lob
bantja; egyízben pedig népszámlálás miatt Gád 
próféta sújtja isteni büntetéssel. A zsidó királyság 
tehát Isten felső uralma ós prófétai ellenőrzés 
alatt álló hatalom volt. A Sámuel személyében 
megtestesített kettős méltóság, a vezéri és papi 
tisztség csak személyekben oszlott meg, de el nem 
enyészett. Ezentúl is állandóan ott találjuk a 
királyok oldalán a vallásos lelkiismeret szószólóit: 
a prófétákat. A világi és erkölcsi hatalomnak e 
kölcsönös ellensúlyozása vált mintájává még a 
középkornak is a császárság és egyház közötti 
villongásban, azzal a különbséggel azonban, hogy 
a prófétaság nem tett szert és nem vágyott világi 
hatalomra, hanem csupán azt kívánta, hogy a 
király, kinek magának kellett a Tórát lemásolnia, 
maga is tartsa meg. Salamon még világiasabb 
uralmat honosított meg. Fejleszti a külkeres
kedelmet, új közigazgatási beosztást létesít, mely 
azonban nem néptörzsenkónti megoszlás, hanem 
tisztán adóbehajtási célzatok után indult. Hogy 
hasznos politikai támaszra szert tegyen, elveszi 
az egyiptomi király leányát és ezzel megteszi 
Palesztinát karaván korridorrá Egyiptom és 
Babilónia között. Mindez magával hozza a keleties, 
fényes udvartartást és a nép adóval való túl
terhelését. A templomépítéssel is inkább dinasz
tikus, mint vallási érdeket szolgált, azért, mert 
ezzel közvetlen felügyelete alá vonta a papságot 
és nem átallotta, hogy a költségek előteremtésére 
húsz északi várost elzálogosítson. Ez már a nép 
elégületlenségét váltotta ki, főkép az északi 
törzsekben saz efrajimi adóbehajtónak: Jerobeám-
nak hálás szerepe volt Achia prófétával, aki 
Salamont bálványimádása miatt akarta a trónról 
letaszítani: Salamon fiával, Rehabeámmal szövet
kezett. Az északi törzseket elszakadásra bírta és 
később az északi törzsekkel «Izráeb> királyává 
kiáltatta ki magát. Ezentúl két zsidó állam áll 
fenn és küzd egymás ellen. A politikai szakadást 
mélyíti Jerobeám vallási reformja is, mely a 
sátorosünnepet egy hónappal kitolja, csak azért, 
hogy a régi jeruzsálemi zarándoklat ne vonja az 
ó alattvalóit is a júdeai fővárosba, sőt annyira 

ment, hogy az istenséget is arany bikák alakjá
ban tette imádat tárgyává. A monoteizmust a 
nép hitéből kiirtani már nem lehetett, de a szom
széd népek példájára az istenséget érzékelhetővé 
és megközelíthetővé tenni még mindig sikerrel 
járt. Szerencsére a nép-egységet biztosító két 
intézményt: a nyelvet és a próféciát nem lehetett 
sem megváltoztatni, sem elnémítani, legkevésbbé 
pedig kiközösíteni. Judabeli próféták jártak át 
Izraelbe is és nagy hatással hirdette Ámosz: 
«Elesett, feltámaszthatatlanul Izrael hajadona, 
elterül a földjón, nincs ki feltámassza.)) Az északi 
királyságnak ősbüne volt a bitorló dinasztia, ez 
nem tudta úgy meggyökereztetni a királyság 
iránti hódolatot, mint a Dávid háza; megállandó
sul a trón villongás, úgy, hogy csak az egy Hosea 
próféta alatt hét király, többnyire királygyilkos 
kerül a trónra. Ilyen viszonyok között a próféta
ság köré egész új szervezet tömörül: a rechabiták 
rendje, mely a városi fényűző kultúrában látja az 
imperializmus bűnének és minden nemzeti vesze
delemnek kútforrása t és ezért a világias élettel sza
kítva, félrevonul, házakból pusztai sátrakba köl
tözködik és nemcsak a borivással szakít, hanem a 
földmíveléssel is. Aeháb király idejében ismét ne
mesen hevül a prófétai elszántság. A király meg
öletett egy polgárembert, hogy elkobozhassa a 
szöllőkertjét. Elijáhu (Illés) elébe áll és a szemébe 
vágja: ((gyilkoltál és még örökölsz». Ennek a 
prófétának működése rávilágít arra a vallásos 
ingadozásra, mely e korban a lelkeken erőt vett. 
A tiszta Egyistenhit elhomályosult, viszont a 
föníciai származású királynő által meghonosított 
idegen kultusz csak a bálványimádás formáját 
nyomta rá a meggyökeresedett Egyistenhitre. 
Elijáhu egy nyilvános «istenpróbán» kigúnyolja 
e szinkretizmust: «meddig sántikáltok még két 
ágon ?» Izrael történetét Elijáhu legszívesebben 
csendes patakként látta volna lefolyni, mely 
nyugodtan halad célja felé. A Hórebre zarándokol, 
hogy közelebbről hasson reá Mózes szelleme. Itt 
úgy észleli, hogy «nem szélviharban van az Isten, 
nem is földrengésben és nem tűzben, hanem szellő 
halk suttogásában», szerény, zajtalan állami élet
ben. De rég kizökkentette e szerény csöndessógből 
a zsidó nép életét Salamon, amikor egyiptomi 
összeköttetései kedveért tág kaput nyitott a déli 
hatalmasságnak és magára zúdította ezzel az 
északi ellenhatalomnak, Asszíriának féltékeny
ségét. Most a két ellenség Izraelen ós Judán 
keresztül száll szembe egymással. A prófétaság 
bizonyul most is annak az intézménynek, mely 
hivatva van a vallás intő szavával gátat vetni a 
királyok világias érdekű szövetkezésének és ezzel 
a pogány erkölcsök behurcolásának. Fel is tartóz
tatják ideig-óráig a veszedelmet, de a világi érdek 
felfegyverkezetten állott az ő szavukkal szemben 
ós győzött, úgy azonban, hogy örvénybe sodorta a 
nemzetet. Asszíria abban a t-örekvesében, hogy a 
tengerhez kijáratot szerezzen, Szíria és Izrael 
országára veti ki hálóját. Ezek Judát akarják 
szövetséges társul megnyerni, de ekkor Egyiptom 
zúditja ellene seregeit. Ámosz, Hósea, Micha pró
féták még csak az erkölcsök elpogányosodása 
ellen emelték fel szavukat, azonban Ezsajás 
(Jesája), Jeremiás és egy sereg más próféta már 
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az államügyek vezetésére is alkalmazták vallási 
szempontjaikat és ellenezték a dinasztikus poli
tikát, a szövetkezést. Amózesi Isteneszme védelme 
alá helyezik a birodalom sorsát. Ezsajás szerint 
Isten sem a magán-, sem az állami életben nem 
tűri el a jogtalanságot és az erőszakot Ő minden 
gőgöt megaláz, Asszur az ő rengeteg hadseregé
vel is csak «eszköz az Ó kezében » és majd ítéletet 
tart fölötte; «Egyiptom csak ember, nem Isten». 
Isten ítéletbe száll saját népével is, megtisztítja 
és az ő Messiását küldi Dávid házából való király 
személyében, aki alatt igazság ós béke fog ural
kodni. Az így megtisztult nép fennmarad és 
tanítójává lesz a világ népeinek. Ezzel ellentétben 
Micha már pesszimisztikusabban ítéli meg Izrael 
jövőjét: «Cion mezővé fog felszántatni.» Manasse 
király most Asszíriához való hűbéri viszonyban 
keres menedéket és ennek kedvéért ismét el-
pogányosítja a nép vallását. Viszont fia Jósia 
újból visszaállítja az Egyisten tiszteletét, sőt a 
most papi rejtekéből előhozott Tórát ünnepiesen 
felolvastatja, megesketi rá a népet és ennek alap
ján rendezi újból a kultuszt. De a veszedelmet fel
tartóztatni nem sikerül. Egyiptom haddal támad 
Judára és Jósia király a csatatéren találja halálát. 
Nebukadnecár babiloni király kiűzi ugyan az 
egyiptomi hadsereget Judából, de ezentúl hatalmá
ban is tartja e birodalmat, leteszi királyát, mást 
rendel helyébe és végül a felkelést megkísértő 
Cidkijáhut elfogatja, megvakítja ós a nép színe
javával együtt fogságba hurcolja, a nép alsóbb 
rétegét az országban hagyja és Gedaljahu kor
mányzósága alá helyezi, akit azonban egy királyi 
herceg meggyilkoltat. Ez rettegésbe hozza a nép 
nagy részét és Egyiptomban keres menedéket, 
ahová Jeremiás próféta is követi. 

3. Az állami élet ideiglenes szünetelése. Izrael 
pusztulásával az elpogányosodás veszedelme már 
nem kísértett, a Babiloniába került Juda pedig 
raboskodása alatt még inkább magába szállott és 
hivatására eszmélt. A prófétai tanítások itt sem 
szüneteltek, a foglyok között élt Ezékiel próféta 
és a Névtelen babilóniai, kinek szózatait Ezsajás 
könyvének 40—66. fejezeteiben találjuk; állandó 
levélbeli összeköttetésben maradt velük Jeremiás 
is. De a jövendőbe irányuló jóslatoknál is inkább 
hatottak most már a történeti könyvek tanul
ságai, melyeket ez időben állítottak össze a pró
féták (N éviim risónim, első, értsd: multakról 
szóló próféták: Jósua, Bírák, Sámuel, Királyok 
K.; szemben a nevűm achrőnim, a jövendőkre 
utaló prófétákkal). A külső bánásmód meglepően 
jó volt, Jeremiás hozzájárulásával házakat épí
tettek, szőllőket ültettek és annyira meggyökerez
tek, hogy sokan többé visszatérésről hallani sem 
akartak. Mindamellett vallásukat nem adták fel 
ezek sem, bár közel állott a kísértés, miután Isten 
segítségében, Cion rendíthetetlenségébe vetett 
hitük csalódásba sodorta a reményüket. De a 
próféták meg tudták győzni őket arról, hogy a 
fogságbajutás is Isten akarata volt és így 
Isten nem tehetetlennek bizonyult az ellen
séggel szemben, hanem fenségesnek az ítélet
ben, igazságos világkormányzónak, az erkölcs 
rószrehajlatlan urának, ellenben Izrael volt az, 
aki eddig sötétben járt és nem akarta a gond

viselés útjait felismerni. A múltjukat lezárták, 
most a jövő számára kellett újonnan berendez
kedni. Oltárt építeni valószínűleg nem lehetett, 
de nem is akarhattak idegen földön és a próféták 
nem is támogatták volna az erre irányuló moz
galmat, mivel ők csak szellemi, szívbeli isten
tiszteletet kívántak. A népvallás csakugyan itt 
alakul át szellemi vallássá: zsinagógákat, gyüle
kező házakat alakítanak, ahol a prófétai könyve
ket olvassák, áldozás helyett imádkoznak, a papok 
helyét világiak foglalják-el, kik erre személyes 
rátermettséget mutatnak fel. De a régi törvényt 
is érvényre akarják juttatni a jövőre. Ezékiel 
próféta emlékezetből összeállított könyve végé
hez szigorúan papi jellegű kódexet csatol, bár 
prófétai felfogásához híven ő is abban látja a 
megújhodást és a jövő reményét, hogy «egységea 
szívet adok beléjük ós új lelket adok beléjük ; 
eltávolítom a kőszívet keblükből és adok nekik 
hússzívet» (11. 19). A csüggedőkbe reményt kelt, 
hogy Isten még a kiszáradt csontokat is tudja 
életre kelteni, annál inkább egy élő népet, amely 
csak hiszi, hogy meghalt, mivel az ősök bűnei 
alatt kell elvesznie. Rámutat arra, hogy az ősök 
lerótták már bűneiket, az utód nem szenvedhet 
miattuk, mert Isten egyénenként ítél az emberek 
felett. Még hathatósabban működött közre a 
remény ós nemzeti érzés fentartásában a Névtelen 
próféta, aki ékesszólóan fejtegeti, hogy Istennek 
céljai vannak Izraellel, a múltban rajta kellett 
bemutatniaigazságszolgáltatását, a jövőben pedig 
általa akarja világuralmát a népek között hir
detni. Isten fáklya hordozója Izrael, Cyrus perzsa 
király pedig az ő felkentje, aki a népet kiszaba
dítja ós hivatásának teljesítésére engedi. Babiló
nia azzá vált most Izrael számára, ami régente 
Egyiptom: vaskohóvá, melyben a salaktól meg
tisztult. 

4. Az állami élet újjáalakulása a zsidó val
lásos elv uralma alatt és végső élethalálharca. 
Cyrus csakugyan megengedi a zsidóságnak, hogy 
visszatérjen hazájába. De csak 42,000 lélek él az 
engedéllyel. A hazatérés két vezér alatt megy 
végbe: az egyik pap (Jósua), a másik pedig ki
rályi herceg (Zerubábel). Ez a kettős szervezet 
mutatja már, hogy a fogságban felülkerekedik a 
vallásos meggondolás és az új állam élete már a 
teokrácia jegyében indul meg. Azóta is rajta 
maradt a zsidóságon ez a kétirányú igazodás 
(ahasmoneusok, főpapokés királyok egy személy
ben, a rabbik és gáónok mellett az exilarchák, a 
mai hitközségben pedig a rabbi mellett a hitköz
ségi elnök intézik együttesen a hitközségi ügye
ket). Legelső gondjukat a Templom helyreállítá
sára fordították, ebben azonban akadályozzák 
őket a szamaritánusok. Körülbelül száz esztendő 
múlik el és még mindig nem áll a Templom a régi 
fényében. Ekkor Ezra és Nehemia újabb csa
patokat vezetnek fel a «Gólaból» (számkivetett
ség, bujdosás). Ezek új lendületet hoznak, a 
Templom helyreáll és Jeruzsálem újból benépese
dik ; az országba betódult idegeneket kiszorítják, 
sőt a velük kötött házasságokat is felbontják, ne
hogy a régi baj, a pogány szellem elharapódzása 
ismét kiújuljon. Szociális reformokat létesítenek 
és egyszersmindenkorra intézménnyé teszik a 
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Tóra felolvasását és értelmezését. Az eddigi ál
dozati istentiszteletet lassanként háttérbe szorít
ják a demokratikus jellegű, mindenki számára 
tett Tóra-olvasás és tanulás, valamint az imád
kozás behozatalával. A zsidóság volt hivatva a 
plátói szofokrácia álmának megvalósítására. A 
Biblia megszűnt kizárólag papok jogalapja lenni 
és szabad magyarázata által a nópművelődés leg
hathatósabb eszközóvó lett. Ezt az elvet karolta 
fel újból később a reformáció, mikor, az újkori 
laikus vallásos gondolkodási szabadság magna 
chartájává tette a Biblia-olvasást. A Biblia-olva
sási szabadság nemsokára lelkiismereti köteles
séggé szentségesült és elsőnek hozta létre a kö
telező iskolázást, — valamint ugyancsak elsőnek 
a «Szentírás» fogalmát. Megindult a régi vallásos 
iratok gyűjtése (Kánon), összeegyeztetése, ide
gen szellemű könyvek kirekesztésével (apokri-
fálásj. Nemsokára előidézi ez a fordításoknak 
nagy irodalmát is, melyben a görög fordításnak 
(Septuaginta, 1. Zsidó irodalom) az a nevezetes 
szerep is jutott, hogy a görög világgal megismer
tesse és megkedveltesse a zsidó tanokat, melyek 
sok hívet szereztek a zsidóság számára a pogány 
világból is. A perzsa uralomnak véget vet Nagy 
Sándor, ki szabadságot biztosít a zsidó vallás
gyakorlat számára. Utódai alatt a nagy világbi
rodalom két részre oszlik : Egyiptomra és Szíri
ára. Mindkettőben laknak zsidók és tovább élvez
hetik a politikai szabadságot. Egyiptomban any-
nyira megkedvelik a görög műveltséget és a gö
rög uralmat, hogy saját maguk templomi hasz
nálatára lefordítják a Tórát. A történet ítélőszéke 
előtt való restelkeűésből ezt a nemzetietlen lé
pést udvariassági ténynek, vagy kényszerűség
nek tüntetik fel abban a költött mondában, me
lyet Aristeas levele c. görög apokrif könyvben 
találunk. Eszerint Ptolomaeus Philadelphus kí
vánta a fordítást és e célra 70 tudóst küldtek 
neki, kik külön zárt helyiségben csodamód szó
rói-szóra egyezően fordították. Ámde a szíriai 
Antiochus Epiphanes politikai célból erőszakkal 
hellenizálja a zsidóságot és a zsidó vallás gyakor
lását halálos büntetés terhe alatt tiltja. Ez ellen 
a Makkabeusok keltek fel és hősies küzdelemben 
előbb a vallási szabadságot vívják ki (Kr. e. 165), 
aTemplomot visszaszerzik és újjáavatják (1. Cha-
nukka), később a politikai fenhatósagot is leráz
zák (1. Makkabeusok). A zsidóság e család iránt 
való hálából a hős makkabeus üúk életben levő 
tagját, Simeont ültetik Dávid trónjára; miután 
ezt saját veje : Ptolomaeus uralomvágyból meg
öli, Hyrkanos Jochanánban az új dinasztia meg
szilárdul. A hellenizmus utóhatását azonban nem 
lehetett ellensúlyozni, a zsidóság a kultúrától 
nem akart elzárkózni, másrészt pedig a vallásos 
reakció megkívánta, hogy tiszta zsidó hagyomá
nyos élet jusson uralomra. A vallástudomány nép
szerűsítésével a nép figyelme is a vallás kérdései 
felé fordul. Ezek közül különösen azok tartják 
izgalomban a kedélyeket, melyek a görög kül
világhoz való viszonyban támasztanak nehézsé
geket. Az országnagyok politikai szükségesség
nek érezték, hogy a görög világgal úgy a dip
lomáciai, mint a társadalmi kapcsolatot ápolják, 
ebben pedig akadályozta őket a szombati munka

szünetet és étkezést szabályozó Biblia-fejtegetés, 
mely mind szűkebb és szűkebb körre szorította a 
mozgási szabadságot. Viszont a sovin hagyo
mánybarátok ép a zsidóság külön jellegének meg
óvása végett tartották szükségesnek az ily irá
nyú törvényfejtegetést. A hellenbarátok: a szad-
duceusok, a hagyományhlvek pedig a farizeusok 
pártjában (1. o.) tömörülnek. A Szanhadrin taná
csában és a kormányzatban igyekeznek elveiket 
érvényre juttatni. A harc hevétől elkedvtelenedve 
sokan félrevonulnak, a régi rechabiták módjára 
pusztai, meditáló életre adják magukat és külön 
rendet alkotnak (e'sszénusok). A pártharc nem 
maradhatott soká elméleti téren, hanem átcsapott 
a gyakorlati kormányzatra is, mikor Salome 
Alexandrában nő került a trónra, ki a főpapságot 
kénytelen Jochanan fiára ruházni, míg az ural
mat az ő nevében egy másik fia: Aristobulus 
gyakorolta. A hatalomnak ez a megosztása ve
szedelmes polgárháborút idézett fel, minek vég
zetes következménye volt a rómaiak segítségül 
hívása, Pompejus beavatkozása és az ország 
lassankénti teljes lenyügözése. Ezt még elősegí
tette egy bitorló, a Makkabeus házba beházaso
dott Heródes király, aki nem értette meg, nem is 
osztotta népének nemzeti érzéseit és csak a római 
f enhatóság elismerésétől remélhette trónja meg
szilárdulását. Árulással és gyilkosságokkal tar
totta magát Róma kegyében, mialatt a pénzsó-
vár római uralkodók mindinkább kiszipolyozták 
az ország anyagi erejét és halálra sebezték val
lásos és nemzeti érzésé ben. A zsidóság végveszély
ben érzi magát, megkísérti a lehetetlent: Róma 
ellen élet-halálharcot indít, de tízéves hősies 
küzdelemben elvérzik. Titus császárnak jutott az 
egykori Nebukadnecár szerepe, hogy a zsidó álla
mot végkép feloszlassa, a Templomot elégesse, a 
népet pedig részint rabszíjra fűzze, részint pedig 
széjjelszórja. 

II. Az állami é le t m e g s z ű n é s e u tán . 5. Az 
állami életből fenmaradt nemzeti erők gyűjtése 
a vallásos önállóság szolgálatában. Jeruzsálem 
másodszori pusztulásával véget ér a zsidó állami 

.élet, de a nemzeti szellem nem aludt ki végkép. 
Rabbi Jochanan ben Zakkaj volt e kor Jeremiása, 
aki azt hirdette, hogy a zsidóság fölötte áll az 
állami életnek és új formákat kell magából ki
termelnie, A római impérium ezért el is ismerte 
a zsidóságot nemzetnek, II. Agrippának meg
hagyta a királyi címet és birtokait. A fővárosból 
elüldözött zsidóság még mindig honi földön ma
radt, de most már nem a Templomban, hanem az 
iskolákban lüktetett a nép élete. Ez iskolák tekin
télyét a Babiloniában maradt és azóta is odaszi-
várgó zsidóság, bárha számszerint fölülmúlta az 
otthonmaradottakat, oly tisztelettel ismerte el 
egy ideig, mint magát a Szanhedrint. Tevékeny
ségükkel kiléptek az iskolák szokványos kere
teiből és olyan határozatokat is hoztak, melyek 
mintha nem is vettek volna tudomást a Templom 
pusztulásáról, a jövőben várható újjáépítésre 
számítottak és általában irredenta célzatuak vol
tak. Meg is volt e tanítások hatása : Traján és 
Hadrianus császár alatt, egy félszázaddal a ka
tasztrófa után Akiba ós tudós társai újból fel
kelésre lobbantották a zsidó kedélyeket. A kliz-
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delem, melyet JBar Kochba (1. o.) vezetett, véres 
vereséggel végződött és kegyetlen megtorlást 
vont maga után, még a tanszabadságot is elfoj
tották. A római udvarral való kapcsolatot az 
iskolafők (pátriárkák) tartották fenn ezentúl is. 
A térítést is megkísérelték a rómaiak, de ez ellen 
a lyddai határozatokban épített a Szanhedrin 
védősáneot. Ellenben nagyobb küzdelmet kell a 
zsidóságnak most a terjedő kereszténység hittórí-
té8e ellen megvívnia. Az istenségnek megérzékí-
tóse egy rokonszenves, kegyeséletű istenfla ember 
személyében nagy vonzóerőt gyakorolhatott még 
ez időben is a fantáziákra. Pál apostol pedig gon
doskodott róla, hogy az új egyház számára nagy 
engedmények árán szerezzen híveket. Elengedte 
a körülmetélést és mind a súlyos szertartásokat 
azon a címen, hogy Jézus mint istenfla, teljes 
bűntelenségben való kivógeztetóse által az 
Ádám óta öröklött ősbűnt (eredendő bűnt) kien
gesztelte s így az Isten ingyen kegyelme, melyet 
fia leküldésében nyilvánított, olyan nagy, hogy 
ehhez képest az ember jócseíekedete, szertartási 
érdeme elenyészik, hiábavalóvá lesz. «Új szövet
s ég i r e lépett Isten az emberrel: a cselekedet 
helyett a hitet kívánja csupán. Ez az ingyen ke
gyelem, mint valami váratlan örökség termé
szetesen ezreket csábított az új hit zászlaja alá. 
A zsidóságtól eltértek azonban még azontúl is 
zsidóknak vallják magukat, tartják is a zsidó 
vallási törvényeket (zsidókeresztényék). De a 
Bar Kochba-fóle felkelésben már nem vesznek 
részt, mivel ők már egy eljött Messiás mellett 
egy most eljövőben nem hihettek. Maguk a po-
gánykeresztények sem szakítanak mindenben a 
zsidósággal, vele ülik a szombatot és héberül 
imádkoznak a zsinagógákban; a törvény abro-
gálása csak elvben maradhatott, maguknak az 
apostoloknak kell észlelniök a végzetes liberti-
nizmust, melyet ez a tan előidézett és disztink
ciókkal kénytelenek a tömeget visszaterelni a 
igazság és házassági tisztaság útjaira. A zsidó
ság most az elszéledés előérzetében a törvényfej
tegetés eddigi eredményének lezárásával, a Tal-
mud írásbafoglalásával igyekszik egységét fen-
tartani. Minden ezzel szemben fellépő vagy ezt 
gyengítő törekvés idővel hiúnak bizonyul, a rab
binizmus diadalmasan áll ki minden ostromot. 
Az ezentúl következő tizennégy sz. egyetlen 
korszakká olvad össze. A zsidóság élete egyrészt 
vórtanuságba fullad, másrészt irodalmi ós val
lástörténeti mederbe terelődik. Ezt a korszakot 
csak kevéssé színezik a különböző országok 
változatai. A vértanúság a keresztény Európa 
területére szorítkozik és a keresztény ideológiá
ból ered. Történeti tényként ki kell azonban 
emelni, hogy nem a hivatalos egyház, hanem 
mindig a fellázított tömeg mérte a zsidóságra 
a legnagyobb szenvedéseket. A pápák védelembe 
is vették gyakran a zsidóságot úgy személyében, 
mint vallásos intézményeiben, noha becsülete 
iránt nem is tanúsítottak kíméletet. Sőt elvvé 
is vált, hogy a zsidóságot tűrni kell, mivel 
nyomorult helyzetében ép ez tesz tanúságot amel
lett, hogy aki Krisztust nem követi, szánalomra 
méltó sorsra jut. A legnagyobb eretnekirtó pápa 
III. Ince (1198—1216) is voltakép dogmatikus 

téren marad a zsidósággal szemben, mikor a ke
resztényektől való megkülönböztetésül sárgafolt 
viselés kényszerével bélyegzi meg, úgyszintén 
csupán dogmatikus álláspontjukat védték meg 
utódai is, akik a zsidókat hitvitákra kényszerítik 
keresztény papi tekintélyekkel (1240. Parisban, 
1263. Barcelonában, 1413. Tortosában), vagy 
akik ghettóba szorítják és külön more judaico 
esküformulát kényszerítenek a zsidókra. Pápák 
sohasem üldözték ki a zsidókat államukból, sőt 
többízben megrótták a kirilyokat, akik erővel 
keresztelték meg őket (Nagy Gergely a VI. sz.-
ban) és kárhoztatták a keresztesek mészárlásait. 
II. Galixtus pápa (1119) Gonstitutio Judaeorum 
c. bullájában megtiltja a zsidó temetők feldulását 
és ebben követi a lateráni zsinat is (1179). Pápák 
védik meg a zsidóságot a vérvád ellenében és, 
ami a pápáknál sok önmegtagadást követelhe
tett, saját elődeik rendelkezéseivel szemben el
engedik a zsidójel viselését is. Sőt tovább is 
megy III. Pál pápa, amikor saját vallása szer
tartásainak korlátok közé szorításával betiltja 
a passziójátékoknak a Colosseumban való tar
tását, nehogy innen a nagy tömeg, megmámo
rosodva a látványosságtól, a védtelen zsidók 
ellen irányuló kihágásokra adja magát. IX. Ger
gely pápa (1233) a zsidóság védelmét egye
nesen a közös bibliai alapra helyezi: «hisz egy 
atyánk van, egy Isten teremtett minket» (Ma-
leachi 2. 10). V. Márton pápa eltörli a külön zsi
dóbíróságot és a rendes bíróság elé tereli a zsi
dóság peres ügyeit (Quamquam Judaeis-bulla 
1429), megengedi zsidóknak az egyetemek láto
gatását és tiltja saját papságának, hogy hitszó-
noklataikban zsidógyűlöietet hirdessenek. X. Leo 
pápánál meghittje, a római rabbi eszközöl ki ki
hallgatást egyházi méltóságok számára. VI. Sán
dor megdorgálja a római zsidókat, kik hitsorso-
saik bevándorlását üzleti féltékenységből meg
akarják akadályozni. A zsidóság sorsára azonban 
az is döntő hatású, hogy mint kisebbség kényte
len meghúzódni a keresztény országokban abban 
az időben, mikor az egyház egyedülüdvözítő voltá
ban vetett hit uralkodik a lelkeken. A «hitetlen» 
zsidó már a megjelenésével is kihívóan hatott a 
lakosságra és azzal, hogy a kereszténység jelvé
nyeinek kijáró tiszteletadást kitartóan elkerülte, 
még fokozta az ellenséges hangulatot. Már a Bib
lia latin fordításának készítője: Jeromos egyház
atya is gyűlöletes hangon szól a zsidókról. Jus-
tianus császár (527—565) törvénykönyvében meg
tiltja a zsidóknak a Biblia eredeti szövegében 
való olvasását és érvénytelennek mondja a zsi
dók tanuzását keresztények ügyében. Németor
szágban IV. Henrik még tiltja erőszakos meg-
keresztelésüket, sőt az önkéntes kikeresztelke
det is megfosztja a családi örökségtől, de a hű
bériség korában a fejedelmek s városok tulajdo
nuk gyanánt tekintik a zsidókat (Kammer-
knecht), úgy, hogy nekik kellett védőurukat drá
gán megvásárolniuk. A keresztes hadjáratok ide
jén természetesen Krisztus állítólagos megölőire 
irányult a gyűlölet és ezrével koncolták fel a 
zsidókat. Csak a magyar zsidóságot kímélte meg 
Kálmán király, aki a keresztes hadakat nem en
gedte az országon átvonulni. A középkori babonás-
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hit vérváddal és ostyafertőzés vádjával is illette a 
zsidóságot és újabb áldozatokat prédált belőle. Zsi-
dókiüzésekközöttalegnagyobbak: Franciaország
ból Szép Fülöp alatt .1306, Angliából I. Eduárd 
alatt 1290; a legvégzetesebb Spanyolországból 
1492 és Portugáliából 1498. Az egyedülüdvözítő 
egyházban való hit mélypontjára jutott az 
inquizició intézményében. Ezt a spanyol fajtisz
taságra alapított nemzeti politika indította meg 
ugyan, de az egyház szolgáltatta hozzá az esz
közöket. Az egyház minden kéteshitű eretnek 
kikutatására kémszervezetet létesített, a zsidó 
marannosok, vagyis kereszténységre kényszerí
tőit, de titokban zsidó vallást gyakorlók ellen 
vizsgálatot indít és a gyanúsakat a legfényesebb 
egyházi ünnepségek kíséretében a világi hatósá
gok közreműködésével (autó da fé) máglyára veti, 
miután előbb még a legképtelenebb módon meg
gyalázta és megkínozta őket. Az inquizició elől me
nekülteket szerencsére a protestáns vallású Hol
landia szívesen befogadja és itt sikerül a zsidóság
nak a kereskedelem felvirágoztatásával a vendég
szeretetet meghálálni. Angliában is a puritán bib
liabarát szjellem fölülkerekedésének köszönhető, 
hogy Manasseben Izraelnek a zsidók bebocsátására 
irányuló feliratát a parlament és Cromwell Olivér 
lordprotector nagy figyelemre méltatták, őt magát 
államköltségen vendégül fogadták és utóbb kórel
mét teljesítették (1650). Lengyelországban a zsi
dóság annyira meghonosodott, bogy itt az a 
monda is talajra talált, mely szerint egy inter
regnum idején zsidó talmudistát (Saul Wáhl) 
választottak királlyá. A talmudtanulmány nagy 
virágzásnak indult, de egyszerre véget vet a 
zsidó jólétnek a Chmelnitzky-féle vérfürdő, mely 
az adóbehajtást torolta meg. Máskép alakult több 
tekintetben a zsidóság helyzete a keleti orszá
gokban. Keletről származik minden vallás és 
Keletről várja manapság is a hitében enervált 
Nyugat a lelki felfrissülést. A Kelet talaján a 
népvándorlás idejében lehetővé vált a magyarral 
rokon kazár néptörzsnek, hogy a három vallás 
között válogatva, zsidó vallásra térjen. A Kelet
ről Spanyolországba betódult mórok között éri el 
a zsidó műveltség és a zsidóság megbecsülése a 
csúcspontját. A kalifák zsidó miniszterekre bízzák 
a legfontosabb államügyek vezetését, ezek pedig 
nem szakadnak el a népüktől, hanem irányában 
róják le nagyságuk eléréséért a bálát, amennyi
ben mecénásokként ápolják a zsidó tudományt és 
irodalmat és nevelik népüket világias viselke
désre. Törökországban II. Mohamed politikai jo
gokkal ruházza fel az odamenekült zsidókat, 
Bajazet szultán, mikor Buda elfoglalása után 
megismerkedett a törökföldre menekült zsidókkal, 
kárörömét fejezte ki II. Ferdinánd császár fölött, 
hogy legjobb alattvalóitól fosztja meg magát és 
gazdagítja velük ellenségét. II. Szelim alatt 
(1519—66) zenitjét éri el a zsidóság pozíciója, 
amennyiben Don József nászi, portugál menekült, 
jelentő3 állami, diplomáciai szolgálatai fejébon 
naxosi hercegi rangot ór el, amellett, hogy hatha
tós pártfogásába veszi az odamenekült magyaros 
a pápai államból kiűzött zsidókat. A közép- és új
korra terjedő ezen hosszú, egyhangú korszak alatt 
sem aludt el a zsidó néplélek. A leírfőbb vallásos 

kérdések, melyek a Talmud körül felmerültek, a 
nép egészét is mozgalomba hozták. Keletről in
dult el a karaita lázadás a Talmudnak állítólag 
önkényes ós mesterkélt megállapításai ellen, mely 
egy külön szekta alapítására vezetett. Ez számos 
ősi intózmónyt megváltoztatott és a tefillint, 
sófárfuvást, az ünnep másodnapját, a hús és tej 
keverék tilalmát, valamint a befogadott ima
könyvnek használatát elvetette. A nyugatnak 
szellemi terméke a tudomány és bölcselet, de a 
világ bölcseleti irodalmának alapvető és máig 
sem elavult klasszikus müveit az arabok mentet
ték át a keresztény középkor tudományellenes 
sötétségén és zsidó fordítók révén jutott el a 
reneszánsz idején az európai irodalomba. Ez a 
bölcseleti irány a zsidóknál nem fordult ugyan. 
a Talmud ellen, sőt azzal igyekezett tanításait 
alátámasztani, mindamellett egy ízben a Talmu
dot féltőknek Majmuni elleni állásfoglalásából 
folyólag olyan mozgalom indult meg, mely az 
egész zsidóságot izgalomban tartotta, kiátkozá-
sokat ós hatósági közbelépéseket, sőt zsidó iro
dalomüldözést is vont maga után. Keletről indul 
el a kabbalista mozgalom is, mely a talmudi 
törvónykultuszban megmerevedő vallásos lelkü
letnek a prófétai érzület felelevenítése révén . 
való megújhodását eredményezte, mindaddig, míg 
maga is szertelenségekbe nem esett. Merengése 
rajongásba, csodák varasába csapott át. Álmessiá-
sokért hevült és ezek miatt világra szóló moz
galmakat keltett, melyekbe a szultán, a pápa és 
fejedelmek is belesodródtak (1. Álmessiások). 
E mozgalmak lelki alapja a zsidóságnak a Szent
föld iránt soha ki nem aludt kegyeletes vonzó
dása volt és ez úgy fejezte ki az ősi haza iránt 
való igényeit a középkor nyelvén, amint azt 
manapság a cionista sajtómozgalom a jelenkor 
nyelvén fejezi ki. 

6. A zsidó vallásos néptudat beilleszkedése az 
általános kultúrába. A XVIII. sz. felvilágoso
dása a zsidóságnak is meghozta úgy a kulturális, 
minta politikai felszabadulást. Mendelssohn Mó
zes az első zsidó, ki nagy világi műveltségre 
tesz szert, német nyelven ír általános böcsészeti 
és zsidó vonatkozású munkákat, lefordítja többed
magával a Bibliát német nyelvre és folyóiratot 
indít meg a modern zsidó iskoláztatás és művelt
ség terjesztése érdekében (1. Mendelssohn). Dohm 
révén elsőnek indítja meg a zsidóság egyenjogú
sításának európai mozgalmát is, mely Francia
országban Mirabeau felszólalására visszhangot 
keltett és XVI. Lajos ós Napóleon alatt el is érte 
célját. Napóleon az egyenjogúságot ugyan fel
függesztette, mert a zsidók uzsoráskodásának 
hírét vette, de az ügy tisztázására egy 110 tagú 
zsidó notable-gyűlést hívott egybe ós miután 
ezen a zsidóság a hazához való ragaszkodást és 
a másvallásúakhoz való jóviszonyt vallásával 
összeegyeztethetőnek, sőt erkölcsi kötelességének 
vallotta, megalakította (a régi törvényszék min
tájára) a 70 tagú Synhedriont. Ez azonban nem 
fejtett ki érdemleges munkát és a zsidók egyen
jogúsításának kiépítése is elmaradt egész Lajos 
P'Ulöp uralkodásáig (1830), amikor is az állam a 
többi egyházzal egyenlően vállalta a zsidóság 
intézményeinek fenntartását. II. József császár 
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türelmi rendelete (1782) megnyitotta birodalmá
ban a zsidók előtt az ipari, katonai ós tudományos 
pályákat, eltiltja a zsidók ellen irányuló kihágá
sokat, megszünteti a zsidófolt viselését ós a zsidó
vámot. Az egyenjogúsítás gondolatát az amerikai 
Egyesült-Államok nem is tartották szükséges
nek átvenni, mivel ott már a jogok megadását 
is sértőnek találták, lóvén a lelkiismereti sza
badság az embernek veleszületett ós kétségbevon
hatatlan joga. Azért ott a kérdést valamennyi 
egyházra vonatkozóan sokkal alaposabban oldot
ták meg, mert az állam teljesen feladta az egyhá
zakhoz való viszonyát, semmiféle különbséget 
nem tett köztük, mindegyiknek megadta a teljes 
szabadságot azon határig, ameddig az állam vagy 
a másvallású polgárság sérelmet nem szenved, 
de egyébként a vallás választását és anyagi tá
mogatását senkire nem tette kötelezővé és azt 
mindenkinek saját lelkiismeretére bízta. Ezt 
később Franciaországban is követték. Az egyen-
jogúsitási mozgalmak felszínre vetették Német
ország egyes tartományaiban, sőt Magyarorszá
gon is azt a követelést, hogy a zsidóság valljon 
szint a talmudi tanok ós azoknak az államesz
méhez való viszonya tekintetében. Ezen megalázó 
feltétellel szemben Riesser Gábor, az első zsidó 
ügyvéd és képviselőházi elnök védte meg hit
feleit (Der Jude c. folyóirat 1832-33). De ép e 
kornak kedvező hangulatát rontja meg a damasz
kuszi és rodosi vérvád (1840), mely európaszerte 
óriási izgalmat kelt és melyben az angol Monte-
íiore Mózes ós Crémieux zsidóvallású francia 
igazságügyminiszter s algiri kormányzó Viktória 
angol királynő és Lajos Fülöp pártoló közbelépé
sét eszközölték ki Ratti Mentőn francia konzul 
ármánykodásai ellen. Mindezek az egyiptomi 
alkirálynál végül a pör revizióját és a vádlottak 
felmentését eszközölték ki. A tanulságokat le
vonva Monteflore ós Crémieux a jövőbeli zsidó
védelem és egyszersmind a zsidóság földmlves 
és ipari irányú nevelése céljaira megalapítják az 
Alliance Israelit Universellet Paris központtal. 
A felvilágosodás százada visszahatást váltott ki 
a pápai udvarnál. VI. Pius pápa 1775-iki edik-
tuma minden eddigi jóindulatú pápai intézkedést 
visszavon, tiltja a keresztényeknek a Talmud 
tanulását és terjesztését, a zsidóknak pedig a sírkő
állítást és minden kegyeleti szertartás végzését. 
Viszont örvendetes jelenséget is szolgáltatnak a 
katolikus szellemű országok: Portugália 400 
éves száműzés után visszabocsátja a zsidókat, 
sőt Uganda területét hajlandó az JTO (Jewish 
Territorial Organisation) céljaira átengedni. 
Olaszországban pedig I. Viktor Emánuel, Ferenc 
Józseffel egyidejűleg szentesíti a zsidók egyen
jogúsításáról szóló törvényt (1. Emancipáció). 
A zsidóság egyenjogúsítása egész Nyugateurópá-
ban végbemegy a XIX. sz. folyamán. De Orosz
ország a cári tanácsadók rosszindulata alapján 
továbbra is középkori vadsággal kezeli a zsidó
kérdést és a háború előtti Románia sem egyen
jogúsította a zsidókat, bárha az 1878-iki berlini 
szerződésben erre kötelezettséget vállalt. A zsi
dóság most, hogy levegőhöz jutott, saját keblén 
belül létesít reformokat, melyek az istentiszte
letnek európaiasabb ízlés szerint való rende

zésére és a vallásos követelményeknek a polgári 
élet igényeivel való összeegyeztetésére töreked
nek. Megváltozik a zsidóságnak arculata és ke-
dólyvilága is, beleolvad a nemzetek egészébe és 
csak vallását tartja fenn szent örökség gyanánt. 

7. A zsidó néptudat védekezése az általános 
kultúrába való merülés ellen. Szomorúan kell 
észlelnie a zsidóságnak, hogy a világ nem hálálja 
meg neki a tőle kapott Bibliát és nem viseltetik 
bizalommal nemzeti érzése iránt. A Franciaor
szágban lejátszódott Dreyfus-pör tárgyalásai 
alatt, mikor a vádlott személyéről az egész zsidó
ságra hárították a hazaárulás különben is alap
talannak bizonyult vádját, az ott egybesereglett 
hírlapírók egyikében a magyar zsidó Herzl Tiva
darban villant fel a gondolat, hogy a zsidókérdés 
addig nem juthat nyugvópontra, míg nem kap 
egy nemzetközileg biztosított otthont Palesztina 
földjón. Az eszme oly gyújtó hatással volt, mint 
annak idején az álmessiások fellépése. A cioniz
mus mozgalma megindult, sőt sajtópropagandája 
révén meghódította a zsidóságnak, különösen az 
ifjúságnak egy részét és megnyerte jelentős ál
lamférfiak tetszését is, úgy, hogy a világháború 
zajában megérlelődött a Balfour-féle javaslat, 
mely a békekötésben el is fogadtatott. A dekla
ráció elismeri a zsidók jogait Palesztinára, amely 
angol protektorátus alatt a zsidóságnak rendel
kezésére áll. (L. Cionizmus.) A cionizmus meg
valósulásával a következő főbb kérdések várnak 
a történelem válaszára. A palesztinai zsidóság 
az arab őslakossággal szemben meg bírja-e állani 
helyét? Gazdaságilag biztosítja-e a föld a zsidó
ság kellő berendezkedését,függetleníti-e kellően 
a külföldi behozataltói? A nemzeti érzés kielégü
lése nem semmisíti-e majd meg a régi ideálokat 
és nem idézi-e elő a vallási nihilizmust? Mikép 
lehet másrésztaTórátés az ősi időkre szabott val
lásos törvényeket a modern állami élet keretébe 
beilleszteni? (Pl. mikép kell a tized törvényét 
megvalósítani stb.) Külpolitikai konflagráeiók 
esetére biztosítva van-e a zsidó állam tényleges 
semlegessége ? A csekély számú lakosság felvéte
lére korlátolt állam mikép hat vissza a szétszóró-
dásban maradó zsidóság politikai sorsára ? Nem 
minősítik-e ezeket nemzeti kisebbségekké? A 
Palesztinában megtelepülő zsidóságban nem áll-e 
be a nemzeti származás szerinti tagozódás, vagy 
pedig nem fejlődik-e ott ki oly nacionalista 
sovinizmus, mely a zsidó prófétai tanításokkal 
ellenkezésbe jut és idővel az európai zsidó vi
szonyokra is káros visszahatással lesz? L. Par 
Kochba, Giskalai János, Makkabeusok, Jézus, 
Hillel, Gamaliel, Simon ós Juda patria>chák, 
Aktba, Farizeusok, Esszénusok, Szadduceusok, 
Chásszideusok, Gáoni korszak, Exilarcha, 
Gettó, Mártírok, Kereszténység és zsidóság, 
Messiás, Álmessiások, Mendelssohn, Reform-
zsidóság. K- M-

Z s i d ó k v é d e l m e . Ulászló halála után, 1516. 
a tíz éves II. Lajos került Magyarország trónjára 
és az ország sorsát a király könnyelmű és kor
rupt gyámjai intézték. A zsidóknak is ezek osz
tották az igazságot és mert az igazságnak ára 
volt, a zsidók azt meg is vásárolták. Mendel Ja
kab zsidó prefektus (1. Mendel Jakab), a többi 
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zsidó elöljárók és a Magyarországon élő zsidóság 
1520. szerződóst kötöttek Báthory nádorral. A 
szerződést latin nyelven fogalmazták és a budai 
hitközség két titkára, mint tanú, héberül írta alá. 
A szerződésben a zsidók arra vállaltak kötele
zettséget, hogy a nádornak élete fogytáig éven
ként négyszáz forint tiszteletdíjat fizetnek négy 
részletben, mivel nem akarnak hálátlanságba 
esni a múltban irántuk tanúsított védelemért 
és a jövőben kilátásba helyezett pártfogásért. 
Amennyiben a vállalt kötelezettségnek nem ten
nének pontosan eleget, ügy a nádornak joga van 
az összeg kétszeresét tőlük behajtani és ((kicsi
karni*. 1522-ig nem is érte nagyobb üldözés a 
zsidókat, amit nemcsak ennek a szerződésnek 
köszönhettek, hanem annak is, hogy ilyen vé
delmi szerződést bizonyára más befolyásos ténye
zőkkel is kötöttek. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók 
története Magyarországon».) ö.L. 

Zsidó n a g y g y ű l é s Magyarországon . 
Brett Sámuel, angol utazó és misszionárius, 1650. 
kiadott munkája tesz először említést arról az 
állítólagos magyarországi zsidó nagygyűlésről, 
melyet 1650. Ageda mellett (Budától 30 tengeri 
mérföldnyire) tartottak a világ különböző tájé
káról összegyűlt zsidók, hogy megvizsgálják a 
Szentírást a Messiás eljövetele szempontjából. 
Brett tudósítását megerősíti Sárkány Dávid sá
rospataki tanárnak L. Vrimoet holland tudósnak 
küldött válasza, melyben közli, hogy a magyarok 
között él még emlékezete annak a zsidó zsinat
nak, mely Szt. Agata mellett, Budától délre 6 mf. 
távolban folyt le. Kármán József, a XVIII. szá
zadvégi jeles magyar író, Uránia c. folyóiratában 
(1795) leírja a gyűlés lefolyását, melynek szín
helyét ő a Kassa melletti Nagyidára helyezi át. 
Szerinte a nagygyűlés a következő kérdésekkel 
foglalkozott: 1. Eljött-e már a Messiás vagy el
jövendő-e ? 2. Mily formában jelenti ki magát a 
Messiás? 3. A kereszténység megváltása-e a 
Messiás munkája. A rabbinusi concilium (7) hét 
napig tartott és a gyűlés, melyet a Rómából ér
kezett keresztény papok megzavartak, azzal osz
lott el, hogy három év múlva újból coneiliumot 
tartanak Szíriában. Kármán után Cassel (1845), 
Löw L. is Nagyidát jelöli meg a gyűlés helyéül. 

Zsidó n e m z e t önálló állami keretben csak 
a Szentélyek fennállása idején létezett. A nem
zeti lét korai a következők: 1. A honfoglalástól 
az első Templom pusztulásáig ; ezen belül kisebb 
korszakok : a bírák kora a királyi uralom osz
tatlan birodalommal, a királyi uralom osztott 
birodalommal. Az északi 10 törzs országa fennáll 
ante 722-ig, a déli Juda törzsének országa fennáll 
ante 580-ig. 2. Ezrától a második Templom 
pusztulásáig. Állandó fennhatóság alatt: babi
loni 536-ig, perzsa 332, macedón 323, egyiptomi 
202, szír 63, római 70-ig. Közben a független 
hasmoneus királyság. L. Zsidók története. A Zs. 
megújhodását. L. Cionizmus. v. n. 

Zsidó n é p m e ^ b í z o t t a k . Zsigmond király 
alatt (1387—1437) alakult ki az a szokás, hogy 
a veszélyeztetett zsidó érdekek megvitatása és 
megvédel mezese érdek ében a jelentékenyebb zsidó 
községek tanácskozásokat hívtak egybe. Ezeken 
az üléseken aztán egyes nagytekintélyű és be

folyásos zsidókat megbíztak azzal, hogy ügyö
ket a király elé terjesszék és az uralkodó előtt a 
zsidóság szószólói ós képviselői legyenek. Ezt a 
szokást valósággal intézményesítették, úgy, hogy 
több, mint százesztendeig fennmaradt. Az ilyen 
megbízottak, az országban lakó minden zsidó ne
vében ós képviseletében léptek fel, azt azonban, 
hogy milyen megegyezés alapján jött létre ez a 
népképviselet forma, nem tudjuk. Aminthogy 
azt is homály fedi, milyen időközökben találkoz
tak a községek megbízottai, a történelem lapjain 
mindenesetre sűrűn találkozunk velük. A zsidó 
népmegbízottaknak közbejárása, tekintettel az 
akkori viszonyokra, csak jelentős anyagi áldo
zatok árán hozhatott eredményt; valószínű tehát 
az is, hogy a községek megbízottainak össze
jövetelén határozták meg a költségeket is, illetve 
az összeg felosztását az egyes községek között. 
Az első magyar Zs., akiről tudomásunk van, szé
kesfehérvári Salamon volt (1. Székesfehérvári 
Salamon ; v. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók törté
nete Magyarországon»). ü. L. 

Zsidó ö l t ö z e t . Térdig érő jellegzetes kö
peny, amelyet középkori német ós olasz zsidók 
viseltek országos vagy helyi rendelet alapján. 
Nálunk talán a keresztes háborúk és a tatárjárás 
után bevándorolt cseh, osztrák, német zsidók 
használták. Magyarországon zsidó öltözetről leg
először a Budai Törvénykönyv rendelkezik, ame
lyet 1421. fejeztek be. Ez hegyes zsidókalapot, 
vörös köpenyt ír elő, a sárga folttal együtt (1. 
Zsidójel). Ilyen hegyes zsidókalapot tettek a fe
jükbe azoknak a bűbájosoknak és boszorkányok
nak is, akiket lajtorjára ültetve büntettek és így 
mutogattak a hetivásárok népe előtt. Ez a tör
vény nem országos, hanem kifejezetten budai 
helyi törvény volt. Pozsonyban a XV. sz. vége 
felé egészen másfajta Zs.-et viseltek, amely kö
penyből és valami csuklyafóléből állott. 1520-ban 
már nem viselték sehol az országban, mert II. 
Lajos a zsidók sürgetésére felmentette őket a vi
selet alól. Ez jelentős erkölcsi eredmény volt szá
mukra a sok megaláztatás után, de rengeteg ül
döztetést idézett elő az egyes városokban és csak 
a király többszöri közbelépése teremtett ren
det esztendők multán. Pozsony mindenképen vo
nakodott a zsidók számára megadni a fölmen
tést, még akkor is, amidőn már Budán nem vi
selték a Zs.-et. Arról nincsenek biztos történelmi 
adatok, hogy engedett-e Pozsony városa a király 
rendeletének és hogy hordatta-e a zsidókkal á 
csuklyát egészen a mohácsi vész utáni kiűze
tésükig (1. Kiűzetés ; v. ö. Kohn Sámuel, «A zsi
dók története Magyarországon))). u. L. 

Zsidó ő s l a k ó k . A honfoglaló magyarokkal 
jöttek be Magyarországba 890 körül. 955-ből fenn
maradt egy spanyol zsidó tudósnak és államférfi
nek Chászdái ben Jichák ibn Sáprutnak egy fel
jegyzése, amelyben beszámol arról, hogy 953-ban 
tudomást szerzett olyan «izraelitákról», akik «a 
magyarok (Hungrin) országában laknak». Ez a 
spanyol zsidó tudós a kozár birodalom chágánjá-
val akart összeköttetésbe lépni, mert a kozáro-
kat az eltűnt zsidó törzs egyikének tartotta. A 
magyar zsidókat, akikről tudták, hogy kapcso
latuk van a kozár birodalommal, kórette fel, 
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később Chászdái a horvát király által, hogy leve
lét juttassák el a kozár chágánhoz, amit aztán 
a magyar zsidók el is küldtek azon az úton, 
amelyen a honfoglaló csapatok annakidején ke
resztül haladtak. Ezek a zsidók a magyarokkal 
a legnagyobb egyetértésben éltek, egyforma jo
gaik voltak, ugyanolyan szabadságot élveztek 
és ez az egyenjogúság fennállott egészen a ke
reszténység végleges elterjedéséig. A honfoglaló 
seregek, az új hazában talált nyugateurópai zsi
dókat és azokat, akik később származtak ide, 
idegennek tartották és ugyanúgy bántak velük, 
mint a többi benszülött népekkel: ellenállásukat 
leverték, behódolásukat elfogadták. Ezek a ben
szülött zsidók fajra és nyelvre erősen különböz
tek a honfoglalóktól, akik magyarok ós kozárok 
voltak, ha az egyrészük által elfogadott zsidó 
hitet nem tekintjük. Ezek fegyverforgató harco
sok voltak, akik az ázsiai szokásokat hoztak ma
gukkal és mint fegyveres hódítók léptek fel, a 
benszülött zsidók pedig már az ekorbeli többi 
európai zsidók módja szerint éltek, nem volt 
kenyerük a fegyverforgatás és nyugati hittest
véreikhez hasonlóan kereskedéssel, meg kéz
műiparral foglalkoztak. (V. ö. KoJin Sámuol, 
«A zsidók története Magyarországon)).) A törté
nelmi fejlődés természetesen régen elmosta a 
különböző származású magyar zsidók jellegzetes 
különbségeit ós ma már nincs magyar zsidó csa
lád, amely a zsidó őslakókig vagy a honfoglalás
kor itt talált nyugati zsidókig vezethesse vissza 
származását. Ennek következtében a fogalom is 
átalakult ós anakronizmusként hatna, ha a zsidó 
lakosság valamely rétegére a Zs. kifejezését al
kalmaznék. Az autochton zsidók kifejezéssel leg-
fölebb a tősgyökeres zsidókat azoktól a zsidóktól 
különböztetjük meg, akik a közelmúltban ván
doroltak be az országba és még nem asszimilá
lódtak a magyar zsidókhoz, vagy nem szerezték 
még meg az állampolgárságot, amely a zsidók
nak adott jogegyenlőség alapja. ü. L. 

Zsidó pénz. Zsidók után járó minden adó, 
nyereség és jövedelem megjelölésekónt használ
ták 1442. Pozsony város számkönyveiben. Albert 
özvegye Erzsébet, miután utószülött flát meg
koronáztatta, Győrből 1440. rendeletet adott ki, 
hogy a pozsonyi zsidók minden adóikat, amelyek 
a királyi kincstárt illetnék, ezentúl egy éven át 
Pozsony városának fizessék, amit a város meg
erősítésére és jókarban tartására fognak felhasz
nálni. 1441-ben újabb tíz évre Pozsonynak aján
dékozta ezt a jövedelmet, hogy így lekötelezze 
a maga számára ezt a nagyfontosságú várost, 
sőt a város polgárainak zsidókkal szemben való 
tartozását egyszerűen elengedte. A pozsonyi zsi
dókat pedig mindenben alávetette a városi ható
ságoknak ; Zs.-re 1442-ik esztendőben a Szt. Már
ton utáni pénteken három arany és négy de-
nárnyi részletet fizettek a zsidók, ahogy ez az 
akkori számkönyv bevételeiből kitűnik. A Zs.-t 
zsidó jövedelemnek, vagy zsidóbérnek is említik. 
Az 1444-i budai országgyűlés, hogy a királyi 
javadalmak ilyenforma elfecsérlésóuek véget 
vessen, szigorúan eltiltotta a zsidó-jövedelmek 
eladományozá8át is és minden eddig történt ado
mányozást és elzálogosítást törvónytelenített. 

Ez kedvező intézkedés lett volna a zsidókra nézve, 
mert megmenekültek volna a városok önkénye 
alól, mivel ismét a királyi főhatalom alá kerül
tek volna. A király, Ulászló, nemsokára az or
szággyűlés után a harctéren elesett ós utána 
gyermekkirály következett, V. László, akinek 
uralkodása alatt a zsidókat sok bántódás érte. 
A városok csak nem mondtak le a jövedelmeik
ről ós Pozsony, hogy az újból kivetett nagy adókat 
behajthassa, több zsidót börtönbe is vetett. A zsi
dók Hunyady János kormányzónál emeltek pa
naszt ós hivatkoztak Béla kiváltságlevelére (1. 
Béla zsidótörvénye), amelyet legutóbb Albert 
király is megerősített. Hunyady 1447. Ó-Budá
ról rendeletet küldött Pozsonynak, hogy a zsidók 
sérelmeit hozzák helyre. Hunyady több izben 
vette oltalmába a zsidókat, azonban az akkori 
pártvillongások és a folytonos háborúk a váro
sok támogatását nélkülözhetetlenné tették szá
mára és ezért végül is inkább a zsidóság érdekeit 
áldozta fel, mint a városokét. A budai ország
gyűlés a maga előbbi rendeleteinek ellenére is 
elismerte ós újra megerősítetteErzsóbetadomány-
levelót, amellyel a zsidó-jövedelmeket 1450-ig 
Pozsonynak ajándékozta. Hunyady újabb két évre 
Pozsonynak engedte át a zsidó jövedelmeket, 
amit Pozsony mindjárt úgy értelmezett, hogy 
miután a zsidók most már Pozsony város tulaj
donába tartoznak, a tőlük kölcsön vett pénzeket 
és egyéb adósságokat nem kötelesek visszafizetni 
és mindent letörlesztettnek tekintenek. A váro
sok pedig ebben az időben a zsidóktól kölcsönvett 
pénzen állították ki seregeiket és ezért különben 
is az volt a jutalmuk, hogy a kölesönök vissza
fizetése alól felmentest kaptak. V. ö. Kohn Sá
muel, «A zsidók története Magyarországon».u. L. 

Zsidó p r e f e k t u r a . Mátyás király létesí
tette a zsidóság érdekeinek képviseletére 1477 
körül. Ezt az időt megelőzően a zsidók a városok 
jogszolgáltatási hatáskörébe tartoztak. Noha Má
tyás erélyesen ügyelt az igazságszolgáltatás rend
jére, az mégsem volt kielégítő, mert a zsidók 
sérelmeik orvoslását hiába kérték a tárnokmes
tertől, mint elsőfokú fórumtól, vagy nehezen ju
tottak eléje, mert most nem volt országos zsidó
bíró, aki a zsidóság érdekeit képviselte az udvar
nál. Ilyen körülmények között, valószínűleg a 
zsidók kérelmére, állította fel Mátyás a Zs.-t, 
amely egyrészt a zsidóság, másrészt a kincstár 
érdekeit képviselte. A Zs. hatásköre nem csak az 
igazságügyekre terjedt ki, mint a régebben meg
szűnt országos zsidóbíró hivatalé, vagy mint a 
tárnokmesteré, hanem adókat is vethetett ki, 
így a zsidó-adó rendezésével és behajtásával öt
ször annyit jövedelmezett a zsidó adó, mint előbb 
V. László alatt. Az összeg körülbelül húszezer 
aranyat tett ki. A zsidók azonban mégis nagy 
hasznát látták ennek a hivatalnak, mert a jog
biztonság úgy személyi, mint vagyoni tekintet
ben megerősödött ós a zsidóság belügyeiben is 
rendeződtek a viszonyok. Mindent elkövettek a 
zsidók, hogy az udvarnál levő képviselőjük zsidó 
legyen, amibe Mátyás könnyen bele is egyezett, 
mert csak a zsidóság belső ügyeiben teljesen já
ratos személytől várhatta az adók megfelelő ki
vetését. Ez volt az első eset ebben az időben. 
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hogy a zsidóság ügyvivője az udvarnál zsidó le
hetett. Kizárólag erre hárult át a magyarországi 
zsidóság hivatalos képviselete. A prefektus a 
korona tisztviselője volt ós mint ilyen, közvetlenül 
érintkezett a királlyal és neki tette meg előter
jesztéseit. Emiatt Budán is lakott. A későbbi ki
rályok is mindig azon igyekeztek, hogy a pre
fektus tekintélyét megőrizzék és ha a zsidó jelek 
viselete kötelező volt, ez alól a prefektust fel
mentették, mert csak így látták biztosítva a 
Mncstári érdekeket. A prefektus az udvar min
den ünnepélyes aktusán, a díszmenetben lovas 
csapat kíséretében jelent meg, maga is fegy
veresen. Az ország zsidóságával, községekkel 
és magánosokkal szemben majdnem korlátlan 
hatalommal rendelkezett. Budán külön fogházba 
záratta a vétkeseket, de ugyancsak ebben a 
fogházban, külön helyiségben őriztette a zsi
dóknál elzálogosított holmikat is a biztonság 
okáért. Valószínűleg rendészeti tisztéhez meg
felelő közegekkel rendelkezett, s a városi zsidó
bíró és a hatóságok is kötelesek voltak őt támo
gatni. A városok nehezen akarták elismerni a 
prefektus hatóságát, ezért valahányszor ő maga, 
vagy megbízottai vidékre utaztak, mindig ki
rályi rendeletet kapott az illetékes városi ható
ság, hogy a prefektust támogassa. Később az 
egyes nagyobb községekben, mint Pozsonyban, 
állandó képviseletet tartott. A Zs. főfelügyeletet 
gyakorolt az ország valamennyi zsidó községe 
fölött és az ország zsidósága képviseletében szer
ződóseket kötött ós ha valamelyik zsidó község 
és városi hatóság között valami ellentót merült 
fel, békés úton, vagy rendeleti úton intézte azt el. 
A zsidóság sérelmeit is a prefektus közölte a 
királlyal és ebből a korból számos olyan ki
rályi rendelet maradt fenn, amelyet a prefektu
sok szereztek a zsidóság érdekeinek védelmére. A 
prefektusok gyakran vették igénybe a hitközségi 
elöljárók közreműködését, különösen akkor, lia 
valami rendkívüli adó kivetéséről volt szó és a 
prefektus fedezni akarta magát, nehogy részre
hajlással megvádolhassák. Gyakran erőszakot is 
kellett alkalmaznia, hogy az ellenszegülő közsé
gek elöljáróit ártalmatlanná tegye. Ezeket túszo
kul Budára szállíttatta. A prefektusi tisztséget 
a hivatal megalapításától kezdve egészen meg
szűnéséig a Mendel nevű előkelő budai család 
tagjai viselték. Az első királyi rendelet, amely 
a Zs.-t említi, 1482 március 12-i keletű és egé
szen a mohácsi vész utáni időkig az okiratok sza
kadatlan sorában maradt feuu emléke a Zs.-nak. 
(V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyar
országon)).) u. L. 

Zsidó p r o b l é m á k a h o n f o g l a l á s e l ő t t . 
A régi Magyarország déli részeiben a IX.sz.-ban, 
még a honfoglalás előtt a bolgárok között nem 
csak zsidók, de zsidózók is laktak, akik zsidó szo
kásokat követtek ós a zsidó vallás törvényei sze
rint éltek. Megtartották a szombatot, nem ették a 
(zsidóknál) tiltott állatok hósát és a megengedett 
állatokból is csak azt használták, amelyet zsidó 
módszer szerint levágtak. Bogor Mihály fejede
lem súlyos problémának érezhette ezt és mert 
öuliatalmúlag nem akarta alattvalóinak vallási 
szokásait megbolygatni, a lelkiismereti kérdés 

megoldását magára I. Miklós pápára bízta, akihez 
útbaigazításért fordult. Tőle kért utasítást arra 
nézve, tűrje-e ezeket a szokásokat és mit tegyen, 
ha a keresztény vallás e szokások megszünteté
sét követeli ? Tudni akarta továbbá azt is, vájjon 
szabad-e szombaton dolgozni ? Nagyon mély nyo
mokat hagyott itt a zsidó vallás, ha már a feje
delem is a pápára bízta a kérdés eldöntését. Bogor 
Mihály fejedelem problémájában nem csupán a 
kultúrhistóriai vonatkozások az érdekesek. Még 
érdekesebb ennél az a tény, hogy ez a probléma 
nem csak a zsidó vallás eszmei hatása mellett 
bizonyít, de a zsidó népnek a déli részeken való 
jelenléte mellett is, mert zsidók nélkül nem ter
jedhettek volna el a zsidó szokások. Venetianer 
Lajos, A magyar zsidóság története c. művében 
(11. old.) a bolgárok közé települt zsidókban 
zsidó vallásra áttért kozárokat sejt, akik a bol
gárok fajrokonai voltak, bár kétségtelennek 
tartja, hogy vér szerint való zsidók is lakták már 
az időben ezt a területet. u. L. 

Zsidó s i iveg . A középkori zsidó öltözet ki
egészítő része, amely reodszerint hegyes csúcs
ban végződött. L. Zsidó öltözet. 

Zsidó S z e m l e . A Magyar Cionista Szövet
ség hivatalos lapja. Már a cionista mozgalom 
kezdetén szüksége mutatkozott egy hivatalos lap-
Dak, de a Zs. csak később, 1909. indult meg. 
Közvetlen elődei voltak a Bokor Ármin (1. o.) 
által 1903. megindított Zsidó Néplap, — ez volt 
az első magyar cionista lap — amely később 
ugyancsak Bokor szerkesztésében Zsidó Élet 
címen jelent meg. 1908-ban Magyar Cionista Szer
vezet címen havonta négy oldalon jelent meg a 
hivatalos lap. Egy év múlva indult meg a Zsidó 
Szemle először mint havilap, később kéthetenként 
jelent meg,majd 1918. hetilappá alakultát . 1923 
óta ismét kéthetenként jelenik meg. Első szer
kesztője Alt Zsigmond volt, majd rövidebb-bosz-
szabb ideig Beregi Ármin, Bató Lajos, Hammer-
schlag Oszkár, Schönfeld József, Bolgár Mózes, 
Rosenberg Sándor, Richtmann Mózes, Raab Andor, 
Ungár Béla szerkesztették a lapot, melynek 1925 
óta Schönfeld József a szerkesztője. A Zs. 
megindulásakor a cionista gondolat terjesztését 
tűzte ki zászlajára s e célja mellett megalkuvás 
nélkül kitart ma is. B propaganda-munkájával 
sikerült is a magyar zsidóság számottevő töme
gét megnyerni a cionizmusnak, vagy legalább 
belekapcsolni a Palesztina-munkába. 

Z s i d ó t a r t á s . Zsidókat tartani és bírni, ez a 
német jogelven alapuló kamaraszolgaság intéz
ményéből származott, amit IV. Béla honosított 
meg Magyarországon 1251. (1. Kamaraszolgák). 
IV. Béla zsidótörvénye értelmében a Zs.-i jog azon
ban csak a királyt illette meg és a zsidók ennek 
alapján egyedül a kincstárnak adóztak és csak 
oly területen telepedhettek meg állandóan, amely 
úgy, mint ők, a korona birtokához tartoztak. Ez 
a helyzet kisebb-nagyobb ingadozásokkal fenn
állott egészen addig, míg 1360 körül Nagy Lajos 
megszüntette a zsidók kamaraszol gaságát és szám
űzte őket(l. Kiűzetés). Nagy Lajos 1382. bekövet
kezett halála után Mária, illetve anyja Erzsébet 
uralkodott, majd harminckilenc napig XII. Kis 
Károly után Mária férjének, Zsigmondnak ural-
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kodása következett egy félszázadon ét. A köny-
nyelmü ós tékozló királyt, aki állandóan pénz
szükségben szenvedett, a zsidókkal szemben nem 
vezette sem gyűlölet, sem jóindulat és csak egy 
szempont irányította, hogy hasznosítsa ókét. Ha 
kedvezményeket kaptak a zsidók, ilyen alapon 
jutottak hozzá, de ha a rovásukra történt valami, 
akkor a király ezzel is a maga javára akart hasz
not hajtani, más oldalról. Hogy a városok és or
szágnagyok támogatását megnyerje, sok enged
ményt tett nekik a zsidók hátrányára. így egyes 
főnemeseket felruházott a Zs.-i joggal. Gara 
Miklós maesói bánnak és testvérének, Jánosnak 
1393. kiváltságul adta, hogy vasmegyei Kőszeg 
városukba a Németországból, Csehországból,vagy 
a külföld más helyéről bevándorló zsidókat be
fogadhassák ós birtokukon letelepítsék. Szabad és 
korlátlan hatalmat kaptak e zsidók fölött: meg
adóztathatták őket és tetszés szerint rendelkez
hettek velük. Sem a tárnokmesternek, sem a zsi
dók bíráinak, vagy királyi hivatalnokoknak ebbe 
beleszólásuk nem lehetett. Ilyen Zs.-i joguk volt 
Kismartonban a Kanisaiaknak is. 1440-ben, mikor 
már Albert király özvegye, Erzsébet László fiát 
megkoronáztatta, egy évre elajándékozta a po
zsonyi zsidókat Pozsony városának, majd 1441., 
hogy a város hűségét még jobban megjutalmazza, 
újabb tíz évre lemondott a zsidóiról ós a velük 
együtt járó jövedelmekről. A tíz esztendő letelte 
után már Hunyadi János ajándékozta el további 
két esztendőre. Mikor V. László maga vette át a 
kormányt, a zsidók tartását ő már kizárólagos 
királyi jognak tekintette és ezt csak kivételes ese
tekben ruházta másra. Láthatjuk tehát, hogy IV. 
Béla zsidótörvénye, amely kimondja, hogy a Zs.-i 
jog kizárólag a királyt illeti, nagyon is egyéni 
elbírálás alá esett az idők folyamán, mert hiszen 
az országnagyoknak is megadták azt a jogot, hogy 
zsidókat tarthassanak. A városok sem akartak 
elesni ettől a kiváltságtól és untalan azért folyt 
a harc, hogy a zsidókat a maguk számára meg
kaparinthassák és a fenhatóságuk alá szorítsák. 
Ez legteljesebben Pozsonynak sikerült, mert_en
nek ezt a jogát Mátyás király 1459. elismerte. így, 
amikor hivatkozás történt a IV. Béla által adomá
nyozott kiváltságokra, ezek csak annyiban voltak 
valóra válthatók, amennyiben nem ellenkeztek az 
így egyeseknek, vagy közületeknek későbbi idő
közökben megszerzett jogaival. A szerzett jogot 
tehát midenkivel szemben méltányolták, csak 
éppen a zsidóval szemben nem. (V. ö. Kohn: «A 
zsidók története Magyarországon)).) ü. h. 

Zsidó - torony. A budai Zsidó-kapura építet
ték. Feltevések szerint I. Ulászló uralkodása alatt 
(1440—44-ig), hogy a várkaput megerősítsék. El
nevezését a kapu után kapta. Zsidók ekkor már 
vagy húsz esztendeje nem laktak a várnak ezen 
a nyugati részén. Történelmi feljegyzések még 
egy zsidó-tornyot említenek, ez azonban a szom
bati kapun lehetett, az északi oldalon. 1525-ben 
az ostromló törökök elől ide vonultak vissza a 
zsidók és addig védelmezték magukat, mig fel 
nem szabadították őket. Ez a torony egyébként a 
zsidó prefektura fogháza volt. L. Zsidó prefek-
túra; v. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története 
Magyarországon». u. h. 

Zsidó t ö r t é n e t í r á s . (A zsidók részét a mo
dern történetírásban 1. Történettudomány.) A 
speciális, zsidó történetre vonatkozó történetírás 
oly régi, mint maga a zsidó irodalom. A legré
gibb hébernyelvü iratok, tehát a Biblia könyvei 
nem csupán rendkívüli értékű etnikai, nyelvi, 
folklorisztikus, archaeológiai, vallás- és politikai 
törtóreti adatokat tartalmaznak, hanem e köny
vek közül nem egy történelmi műnek tekinthető, 
így elsősorban a Mózesi könyvek, Jósua, a Bírák, 
Királyok, Dániel, Nehemiás, Ezra könyvei, Kró
nikák könyve, továbbá az apokrif Makkabeusok 
könyve. E történeti könyvek sokszor régibb 
forrásművekre hivatkoznak, melyek azonban már 
nem maradtak ránk (Isten harcainak Könyve, 
Jásár Könyve, Iddó próféta krónikája, Izrael 
királyainak krónikája). A Makkabeusok Könyve 
a görög korszakból maradt ránk és ez már elve
szett forrásmunkát nevez meg (Kyrenaei Jason). 
A bibliai történeti könyvek adatainak jelentékeny 
részét a modern archaeoíógia topográfiailag is iga
zolja. Azonban nem csupán az adatok pontosságra 
való törekvése és a sokszor meglepően kímélet
len objektivitás jellemzi a régi zsidó történet
írást, hanem az elgondolás nagyszerűsége is. A 
Zs. gondolatvilága a messianizmus keretében 
mozog, nacionalizmusa mellett kozmopolita s a 
véges apró események leírása mellett a végtelent, 
az egész emberiségre kiható okokat, a lét maga
sabb célját keresi, fürkészi ós okadatolja s vég
eredményében az egész emberiségnek szeretetben 
való egyesítésére törekszik. Az Egy-Istenség 
eszmevilága éppentigy áthatja a Zs.-t, mint a 
többi zsidó iratokat s ez különbözteti meg azt a 
többi ókori népek történetírásától, melyben vezető 
princípium nincs, vagy ha kiolvasható belőle, az 
szűklátókörre s a fejlődós teljes semmibevevésére 
vall. A fejlődés modern princípiuma csupán a 
Zs.-ban van meg az őskori népeknél. A Biblián 
és apokrifákon, továbbá Josephus (1. o.) és Philo 
(1. o.) müvein kívül a talmudi kortól kezdve a 
zsidó történelem modern alapokra való helyezé
séig, tehát Zunz, illetve Jóst fellépéséig a követ
kező nevezetesebb zsidó krónikák léteznek: Sze
der Tannaim ve-Amoráim, mely 887. keletke
zett ; Szeder Ólam Rabba és Zutta, mindkettő 
a talmudi kor terméke; Megülat Ebiatár, a gáóni 
korszakból, Serira gáón kiváló történeti mono
gráfiája összes elődeiről (IX. sz.); a középkorban 
rendkívül elterjedt Joszippon, mely a második 
Templom korát adja Josef ben Goriontól, aki 
Josephus művét fordításokból használta fel 8 
primitív krónikává írta á t ; az Ahimaáz-krónika 
a délitáliai szaracén-korszaki zsidókról; Ábrahám 
ibnDaud (Toledóban 1161) Széfer ha Kabbala-ja, 
mely a késői középkor krónikáit megindította; 
Josef ha-Cadik Arevalo Széfer ha-Cadik-jn 
(1467); Ábrahám Zacuto Széfer Juchaszin-jü 
(1505, később több kiad.); Elia Capsali és Jos. 
ha-Kohen a török zsidók történetét tárgyaló kró
nikái (1554); Dávid Gans krónikája, mely 1592-ig 
terjed. Fontosabbak ezeknél a Memor-könyvek 
(1. o.), továbbá Juda ibn Verga és fia Josef Sévet 
Jehudó c (1554) megjelent hébernyelvü króni
kája, melyet németre is lefordítottak, továbbá 
Josef ha-Kohen ferrarai orvos szintén héber-
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nyelvű Érnek ha-Bóchó (Siralom völgye) c. 1575. 
megjelent krónikája, melyet szintén lefordítottak 
németre is. Mindkettő rendkívül kedvelt és elter
jedt olvasmány volt a gettók fennállása alatt. 
Ezeken kívül említésre méltó Gedaljah ibn Jachja 
Salselesz ha-Kábbóló c. krónikája. A nem-zsidó, 
sót a zsidók iránt ellenséges indulatú történet
írás termékei közül nevezetes a XVIII. Bzázadi 
Schudt Judische Merkwürdigkeiten e. korrajza, 
rendkívül értékes adataival ós metszeteivel. Nem 
volt zsidó a XVIII. sz. legelején megjelent His-
toire cles Juif's kiváló szerzője, a francia Basnage 
sem, akinek műve korszakot jelent a Zs.-ban, 
mely tulajdonképpen vele kezdődik, mert ő volt 
az első, aki a diaszpórában élő zsidóság történe
tét egységesen felölelte nagyértékű művében. 
Közvetlen utódának tekinthető a frankfurti zsidó 
Jóst, aki egyrészt Zuuz, másrészt kora tudomá
nyos törekvéseinek és módszereinek teljes ismere
tével fogott hozzá a XIX. sz. első évtizedének 
végén nagy művei megírásához. Vele kezdődik a 
speciális Zs. — Alábbiakban adjuk a zsidóság 
Magyarországon kivüleső történetére vonatkozó 
modern tudományos irodalom legkiválóbb alko
tásait. A zsidók ókori történetét tárgyaló speciális 
müvek jegyzékét 1. a vonatkozó címszavak kime
rítő Irodalom rovatában, különösen Keresztény
ség és zsidóság viszonya, Jézus, Farizeusok, 
Esszéusok stb. alatt. E helyt a különböző álla
mokban való történet irodalmát adjuk. A keresz
tény történettudósok neveit * jellel jelöljük: 

L. Zunz, Gesammelte Schriften (1875). 
M. Jóst, Allgem. Geschichte d. israelit. Volkes 

(2 k. 1832). 
u. a., Geseh. d. Judentums u. seiner Sekten 

(3 k. 1857-59). 
u. a., Neuere Geseh. d. Israeliten (3 k. 1846— 

1847). 
H. Graetz, Geseh. d. Juden I.—XII. (3. kiad. 

Branntól 1902). 
Dubnow, Weltgeschichte d. jüd. Volkes (10 k. 

1928). 
*Depping, Les Juifs dans la Moyen-age 

(1834). 
xBeugnot, Les Juifs d'Occident I.—II. (1824). 
A. Geiger, Das Judentum u. seine Geseh. 

(2. kiad. 1909). 
Louis Newman, Jewish Intluence on Christian 

Reform Movements (1924). 
J. Flirst, Geseh. d. Kariiertums. 
Harkavy, Altjüd. Denkmáler aus d. Krim 

(1876). 
u. a., Noten u. Beilagen z. Graetz, Geseh. d. 

Juden. 
P. Franki, Karáische Studien(1882—84). 
Báck, Geseh. d. jüd. Volkes u. Litteratur(1894). 
xRoscher, Stellung d. Juden im Mittelalter 

(1875). 
xHoeniger, Zur Geseh. d. Juden Deutschlands 

im frühen Mittelalter (1887). 
Georg Garo, Social- u. Wirtschaftsgesclüchte 

d. Juden im Mittelalter (1908). 
J. Guttmann, Die wirtschaítl. u. sociale Be-

deutung d. Juden im Mittelalter (1907). 
J. Schipper, Anfiinge d. Kapitalismus bei den 

abendlandisehen Juden (1907). 

xSombart, Die Juden u. d. Wirtschaftsleben 
(2. kiad. 1920). 

M. Güdemann, Das jüd. Unterrichtewesen 
wáhrend d. spanisch-arabischen Periode (1873). 

u. a., Geseh. d. Erziehungswesens u. d. Cultur 
d. abendlandisehen Juden wáhrend d. Mittelalters 
a. d. neueren Zeit (1880—88, 3 köt.). 

A. Berliner, Aus dem inneren Lében d. deut-
schen Juden im Mittelalter (2. kiad. 1900). 

Isr. Abrahams, Jewish Life in the Middle-
Ages (1896). 

Carmoly, Biographies des Israólites de Francé 
(1868). 

xRenan és Neubauer, Les Rabbins fran^ais 
du commeneement du quatorzióme siécle (1877). 

u. a-, Les Ecrivains Juifs Franeais du XIV. 
siécle (1893). 

Steinschneider, Geschichtslitteratur d. Juden 
(1905). 

A. Neubauer, Mediáéval Jewish Chronicles 
(2 k., 1887—95). 

xTovey, Anglia Judaica (1788). 
Goldschmid, Geseh. d. Juden in England(1886). 
Ch. Gross, The Exchequer of the Jews of 

England (1888). 
J. Jacobs, The Jews of Angevin England 

(1893). 
A. Hyamson, History of the Jews of England. 
Picciotto, u. a. 
M. Kayserling és Georges Al. .Kő/mt nagyszámú 

műveit a spanyol, délamerikai és délázsiai zsidó
ság történetére vonatkozólag 1. az ill. neveknél. 

Lindo, History of the Jews in Spain and Por
tugál (1849). 

J. Jacobs, An Inquiry intő the Sources of the 
History of the Jews in Spain (1894). 

x Bofarull y Sans, Los Judios en el territorio 
de Barcellona (1911). 

xMiret y Sans et Moi'se Schwab, Documents 
sur les Juifs Catalans (1914—1916). 

*P. Fidel Fita y Golomer, S. J., Estudios His-
toricos(8k. 1882—87). 

u. a.. Espana Hebrea(2 k. 1890—98). 
xAmador de los Rios, História de los Judios 

en Espana (3 k. 1875). 
xMendes dos Remedios, Os Judeus em Portugál 

(1895). 
H. Ch. Lea, History of the Inquisition in Spain 

I.—IV. (1907). 
Elkan Adler, Autó de Pé and Jews (1908). 
xFernandez y Gonzalez, a caetiliai zsidóság 

jogviszonyainak legalaposabb ismerője, több nagy 
művel. 

Bédarride, Histoire des Juifs en Francé, 
Espagne et Italie (1861). 

H Gross, Gallia Judaica (1897). 
I. Levi, Les Juifs et l'Inquisition dans la Francé 

Méridionale(1891). 
Léon Kaim monográfiái a kora-középkori 

és forradalom alatti francia zsidók történetéről. 
Malvezin, Hist. des Juifs en Bordeaux. 
xHallez, Les Juifs en Francé (1845). 
xDesmolets, Mómoire poursérvirl'Histoire des 

Juifs en Provence. 
*Adolfo Gastro, História de los Judios en 

Espaiía(1848). 
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Umberto Gassuto, Storia dei Giudei in Firenze 
(1920). 

A. Berliner. Gesch. d. Juden in Rom (2 k. 
1893). 

Vogelstein u. Rieger, Gesch. d. Juden in Rom. 
(2. k. 1895—96). 

xRodocanachi, Les Jnifs et le 
(1892). 

xFrs. B. e G. Lagumina, Codice Diplomatico 
dei Giudei di Sicilia (3 k. 1884—1909). 

M. Hoffmann, Der Geldhandel d. deutschen Ju
den wáhrend des Mittelalters (1910). 

Brann, Gesch. d. Juden in Schlesien. 
M. Stem, Urkundliche Beitrage z. Stellung d. 

Papste zu den Juden (2 k. 1893—95). 
xSchürer, Gesch. d. jüd. Volkes im Zeitalter 

Chrieti (4. kiad. 1901—11, 3 köt.). 
xJuster, Les Juifs dans l'Empire Romáin, leur 

condition juridique, économique et sociale (2 k. 
1914). 

xScherer Beitrage z. Gesch. d. Judenrechtes 
im Mittelalter. I. Rechtsverháltnisse d. Juden im 
deutsch österreichischen Lándern (1901). 

xStobbe, Die Juden in Deutschland wáhrend 
d. Mittelalters in politischer, socialer u. recht-
licher Beziehung (1866). 

Th. Reinach, Textes d'Auteurs Gróes et 
Romains relatifs au Judaisme (1895). 

u. a., Histoire des Israélites (2. kiad. (1903). 
u. a., Juifs (Üict. des Antiquités). 
J. Aronius, Regesten z. Gesch. d. Juden im 

frankischen u. deutschen Reiche (1887—1902). 
Bondy u. Dworsky, 7>. Gesch. d. Juden in 

Böhmen. Máhren u. Schlesien von 906—1620 
(1906). 

M. Phillippson, Neuere Gesch. d. Juden (2 k. 
1907—12). 

Steiriberg, Gesch. d. Juden i. d. Schweiz 
wáhrend d.' Mittelalters (1902). 

Stetnberg, Gesch. d. Juden in Polen (1878). 
Mtíller, Ürkunden z. Gesch. d. máhrischen 

Juden (1903). 
Fürst, ürkunden z. Gesch. d. Juden (1844). 
u. a., Quellén z. Ges-ch. d. Juden in Deutschld 

(1888). 
Wertheimer, Die Juden in Oestereich (1842). 
Wolf, Judentaufen in Oesterreich (18ri3). 
Markens, The Hebrews in America (1888). 
Wolf, The American Jew as Patriot, Soldier 

a. Citizen (1895). 
xMüman, History of the Jews (1863). 
Pcdmer, Hist. of the Jewish Nation (1874). 
Cazes, Hist. d Israélites de Tunisie (1888). 
xFrégier, Les Juifs Algóriens (1865). 
* Abbott, Israel in Europe(1905). 
xLeroy-Beaulien, Israól chez les Nations 

(1895). 
Ezeken kívül nagyszámú zsidó várostörté

nelmi monográfiát írtak fókép osztrák, német, 
francia, angol, amerikai és spanyol területekre 
vonatkozólag. Kiváló monográfiákat tartalmaz
nak a köv. folyóiratok és enciklopédiák: XB) itish 
Encyclopedia; -Jewish Evcyclopedia I.—XII.; 
*Ersch—Gruber,Encydopedte; Monatsschrift f. 
Gesch. u. Wzssenschaft d. Judentums; Zeü-
schrift f. Gesch. d. Juden in Deustchland; 

Jewish Quart. Review; Revue d. Études Juifs ; 
*Boletin de la Reál Academia de la História ; 
Publications of the American Jewish Histori-
cal Society; Transactions of the Jen isii Histo-
rical Society in England: Rivista Israelitica; 
Fontes Rerum Judaicarum de la Société des 
Études Juifs; Jahrb. f. jüd. Geschichte u. Lite-
ratur stb. kiadványok.— L. Judaizmus, Messiás, 
Álmessiások, Exilarcha, Gáoni korszak. Gettó, 
Mártírok, Inkvizíció és Reformzsidóság irodal
mát, továbbá Josephus, Bacher Vilmos, Kauf-
mannn Dávid, Büchler Adolf, Krauss Sámuel, 
Gross Heinrich, Kohut Georges, Kay seriing M. 
és Történettudomány címszókat. 

A magyarok közül f ontosabbak : 
Bergl, Gesch. d. ungarischen Juden (1879). 
Kohn Sámuel, A zsidók története Magyar

országon. 
Kaufmann Dávid, A zsidók utolsó kiűzése 

Budáról. 
Pollák Miksa, A zsidók története Sopronban. 
Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten. 
Venetianer Lajos, A magyar zsidóság törté

nete ; A zsidók szervezete az európai államokban. 
Bernstein Béla, A zsidók az 1848-iki szabad

ságharcban. 
Recskeméti Ármin, A zsidók története; A zsidó 

irodalom története. 
Frisch Ármin, Oklevéltár. s. R. 
Z s i d ó t ö r v é n y e k . A zsidók jogviszonyainak 

szabályozására, sokszor jogaiknak korlátozására 
különböző törvényeket állítottak fel az Árpádházi 
királyok alatt és az ezután következő időkben. A 
szabolcsi zsinattól, 1092-től kezdve a zsidókkal 
szemben állandóan az a törekvés nyilvánult meg, 
hogy jogviszonyaikat törvények keretei közé szo
rítsák. Szent László 1092. adott ki zsidótörvényt 
(1. Szabolcsi zsinat). Kálmán 1101—02 óta két 
ízben(l. Kálmán király rendelete; Kálmán zsidó
törvénye), majd IV. Béla 1251. (l.Béla 1V. király 
zsidótörvénye), amelyet ő maga kiváltságlevél
nek nevez és ép ezért kevés vonatkozása van az 
előbbi királyok törvényeivel, mert azok nem tar
talmaznak szabadalmakata zsidók számára. Való
színű, hogy a Kálmántól IV. Béláig lefolyt másfél
százados időszakban megjelentek egyéb kedvező 
törvények is a zsidókra vonatkozólag, ezekről 
azonban nincsenek történelmi adataink. Az a 
körülmény, hogy a zsidók jogviszonyait törvény 
rendezte, megakadályozott mindennemű önké-
nyeskedést a kiváltságos rendek részéről. Ezeket 
a vi8Zonyokatkedvezően támasztotta alá a magyar 
népnek gyűlölködéstől mentes természete, józan 
életszemlélete és vallási türelme. A helyzet csak 
külföldi befolyásra rosszabbodott, de még egészen 
addig az időpontig, míg Nagy Lajos 1360 körül 
ki nem űzette a zsidókat (l. Kiűzetés), helyzetük 
sokkal kedvezőbb volt, mint bárhol Európaszerte 
ebben a korban. A szabolcsi zsinattól a zsidók 
számkivetéséig eltelt harmadfélszazados korszak 
alatt a zsidók megszorítására iráuyuló törekvé
sek többször megnyilvánultak, csakhogy kevés 
sikerrel. így még Kálmán országlásának vége 
felé 1114. az esztergomi zsinat (1. Esztergomi 
zsinat) hozott korlátozó intézkedéseket, majd 
az 1222. megjelent Aranybulla (1. Aranybulla) 
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ugyancsak jogfosztást hozott a zsidók számára, 
amit utóbb még egyszer megerősített maga 
II. Endre, majd megint az egyházzal idevonat
kozó szerződését 1233. esküvel erősítette meg 
(1. Beregi eskü). Ez a rendelkezés azonban 1239. 
már érvényét vesztette. Az 1279-iki esztendő a 
budai zsinat határozatait hozta (1. Budai zsinat) 
a megalázó zsidó jelek viseléséről, amely már ez-
irányban ekkor a második kísérlete volt az egy
háznak, mert a beregi szerződés is előírja a zsidó-
jelek viselését. Csakhogy e rendeleteknek ebben-
a korban még nem volt meg a gyakorlati ered
ménye. A zsidók visszatérését követő időkben 
egész sora nyílott meg a Zs.-nek, amelyek főleg 
városok helyi törvényei voltak és a zsidók jogait, 
kötelességeit, társadalmi és üzleti viszonyait sok
féleképpen meghatározták, ami abból következett, 
hogy Lajos új kiváltságokkal ruházta fel a váro
sokat és különben is a zsidók kamaraszolgaságát 
még kiűzetésük előtt megszüntette (1. Kamara
szolgaság). Minden egyes város a maga módja sze
rint alázta és szorította a zsidókat. Ekkor már kö
telező viselet volt a zsidó öltözet és a sárga folt 
(1. Zsidó öltözet; Zsidó-jel). Az 1421. befejezett 
Budai törvénykönyv csupa ilyen megalázó és meg
szorító rendeletet tartalmaz (1. Bud,ai Törvény
könyv). Pozsonynak már 1376. volt külön zsidó
törvénye, amely nagyjában megegyezett az addigi 
törvényes gyakorlattal, de egyes határozataiban 
a zsidók rovására eltéréseket mutat. 1377-ben 
Sopron városa is nyiltan szembehelyezkedett a 
maga rendeleteivel a még IV. Bélától nyert sza
badalmakkal (1. Zsidó-vám). A zsidók ügyeiben 
az igazságszolgáltatást Béla törvénye szerint 
fontos ügyekben a király, vagy a kancellár látta 
el, kisebbekben a zsidó törvényszék és a zsidóbíró 
(1. Zsidótörvényszék; Keresztény zsidóbírók). 
A zsidóknak az országba való visszatérése után 
Nagy Lajos azután országos főbírói hivatalt állí
tott a zsidó ügyek élére (1. Zsidóbíró), azonban a 
jogszolgáltatást a városi hatóságok és legfelső 
fokon maga a király látta el. A városok bírói 
hatáskörét törvényszerűen csak az 1405-iki or
szággyűlés mondta ki, huszonhárom évvel Nagy 
Lajos halála után. V. ö. Kohn Sámuel, «A zsi
dók története Magyarországom). u.L. 

Zsidó törvényszé lc . Három hittudósból álló 
igazságszolgáltató fórum, amely a régi zsidó jog
elvek szerint ítélkezik. Ez az ú. n. Bész-din (1. o.). 
A középkori zsidók vallásos kötelességnek tekin
tették, hogy a közöttük fölmerülő peres ügyeiket 
a maguk ítélőszéke qlé vigyék. Ez a világszerte 
fennállott szokás érvényben volt Magyarországon 
is, olyannyira, hogy IV. Béla zsidótörvénye ezt a 
jogszokást meg is erősítette (1. Béla (IV.) király 
zsidótörvénye). A Zs., vagy ahogy Béla nevezte 
«zsidó iskola» hatáskörébe a rendes bíróságok 
nem avatkozhattak bele és még a király által ki
nevezett keresztény zsidóbíró is csak a zsidók 
egyenes felkérésére jelenhetett meg hivatalos 
minőségben a tárgyalásokon (1. Zsidóbíró). Ek
kor sem ő mondott ítéletet, hanem csak ő idézte 
meg a feleket és ő vitte ügyüket a Zs. elé. A tár
gyalásokat rendszerint a zsinagógában, vagy, 
ahogy a zsidók is nevezték, az iskolában (Sebül) 
tartottók. Innen nevezi Béla is zsidó iskolának a 

törvényszéket. A Zs. ítéleteibe a zsidók legtöbb-
nyire megnyugodtak, mert hiszen a vallási tör
vények értelmében bele is kellett nyugodniok. 
Zsigmond király, mikor IV. Bélának a zsidók szá
mára kiadott szabadságlevelét megerősítette és 
ezáltal a zsidókat függetlenítette a városi ható
ságoktól, a városi keresztény zsidóbíró hatás
körét is megszorította és csak a Zs. ellenőrzésére 
adott neki jogot. Mikor később már Mátyás király 
alatt fennállott a zsidó prefektúra intézménye 
(1. Zsidó 'prefektúra), a prefektus is valószínűleg 
a Zs. meghallgatása után hozott ítéletet. (V. ö. 
Kohn Sámuel, «A zsidék története Magyarorszá
gon)).) A Bész-din intézménye mai napig is fenn
maradt, de hatásköre csak hitéleti ügyekre szorít
kozik; némely konzervativebb hitközségben a 
zsidók polgári pereiket is viszik a Bész-din elé, 
de ilyen esetben az csak a választott bíróság jog
körében mozoghat. A mai Bész-din, vagy rabbi
kollégium élén áll a főrabbi, aki e tisztsége révén 
a rav av Bész-din címet viseli. A Bész-din tulaj
donképpeni elnöke a m? Bész-din, szavazó-bírái 
a helyettes rabbik (Dajanim). A pozsonyi zsidó
hitközség 1926. monumentális palotát építtetett 
a Bész-din számára, amely a modern Pozsony 
egyik legérdekesebb építészeti alkotása. u. L. 

Z s i d ó - v á m . A vám használatáért szedett dí
jakat nevezték így. IV. Béla királytól nyert ki
váltság alapján a zsidók csak azt a vámpénzt 
fizették, amelyet minden polgár fizetett. Később 
Nagy Lajos uralkodása alatt ezt a jogukat meg
nyirbálták, így Sopron városa a rendes vámon 
felül külön két dinárt szedett személyenként a 
zsidóktól a vám használatáért. 1377-ben Sopron 
vm.-ben fennállott egy közút, amelyet «Zs.»-nak 
hívtak, ami arra mutat, hogy a zsidóknak ott is 
külön vámpénzt kellett fizetni. V. ö. Kohn Sámuel, 
«A zsidók története Magyarországon)). u. L. 

Zsidó v á r o s n e g y e d . A középkorban azokat 
a városrészeket nevezték így, ahol a zsidók szá
mosabban laktak. Esztergomban egy 1294-ből 
való okirat szerint volt ilyen cczsidó negyed», 
azonban itt sem az összes zsidók laktak és nem 
csupán zsidók, mert éppen ez az okirat említ fel 
több olyan házat, amelynek lakói és tulajdonosai 
keresztények. Ugyanebben az időben «olasz ne
gyed)) is volt Esztergomban, amelyet az ott lakó 
olaszokról neveztek el, de ebben a negyedben sem 
csupa olasz lakott. A külön és körülhatárolt zsidó-
utca, vagy zsidó ghettó (1. Gettó), későbbi intéz
mény és még az olyan helyen is, mint Sopronban, 
ahol az idők folyamán a zsidók külön utcában 
laktak, 1379. még a város minden részében vol
tak házaik. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók törté
nete Magyarországon)).) u. L. 

Zsidózás , zsidó-eó, 1. Judaizálás. 
Z s i g m o n d k i v á l t s á g l e v e l e . Zsigmond ki

rály félszázados uralma alatt (1387—1437) a zsi
dók helyzete aszerint váltakozott, ahogyan a ki
rályi kincstár anyagi szempontjai szükségessé 
tették a zsidók hasznosítását. A királyt sem jó
indulat, sem türelmetlenség nem vezérelte elha
tározásaiban, hanem csak az az egy irányelv, 
hogy a zsidókkal szemben pénzre válthassa fel 
azt a királyi kegyet, amelyet hol a nemesek és 
a városok kértek a zsidók ellen, vagy pedig amit 
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a zsidók kértek a maguk megvédésére. A zsidók 
ezidóben sokat szenvedtek a városok elnyomatása 
alatt ós ez alól ezek úgy tudtak némileg felsza
badulni, hogy feledésbe ment régi kiváltságjogai
kat nagy fáradsággal életre keltették. (1. Zsidó 
népmegbizottak). Az eredmény azonban mind
össze az volt, hogy újra szabadalmazott nóposz-
tályt alkothattak a király fővédelme alatt. De 
sok bizonytalanság lehetett még ebben az álla
potban, mert a viszonylagos nyugalom idejét arra 
használták fel, hogy biztosabb alapra igyekeztek 
helyezni az ekzisztenciájukat. Zsigmond király 
uralkodásának vége felé, 1436. megerősítette IV. 
Béla szabadságlevelét (1. Béla IV. zsidótörvénye) 
és ezenkívül majdnem ugyanebben az időben a 
zsidók keresztülvitték nála, hogy újabb kivált
ságokat biztosítson a számukra. Ez a cseh béke
kötés után volt, mikor Zsigmond Prágában tar
tózkodott és a cseheket éppen felmentette az alól 
a kötelezettség alól, hogy a cseh zsidóknak az 
adósságaik után járó kamatokat megfizessék. 
Egy Jakab nevű pozsonyi és egy Nyúl nevű bu
dai zsidó személyesen vették át Prágában a ki
rálytól az újabb kiváltságokat tartalmazó okira
tot, amely öt cikkelybe foglalja a kiszélesített 
zsidó jogokat. Az első cikkely a zsidóbírókkal 
rendelkezik és kimondja, hogy csak a zsidó tör
vényszékkel egyetértésben tárgyalhatnak és dönt
hetnek. Ez a cikkely csak részletesebben és vilá
gosabban ismétli azt, amit már IV. Béla is elren
delt (1. Zsidó törvényszék)- A második cikkely 
már magánviseli Zsigmond kormányzásának 
szellemét, mert mindenekelőtt az anyagi érdekeit 
tartja szem előtt és a zsidókra újabb kötelezett
ségeket ró. Ezt pedig olyan formában teszi, hogy 
elrendeli azoknak a zsidóknak megadóztatását 
a kincstára javára, akiket már elajándékozott. 
Zsigmond ugyanis jogot adott némely főúrnak 
a zsidók tartására (1. Zsidótartás). Ezek a zsidók 
azután most már kétszeres adót tartoztak fizetni, 
a főúrnak is, a királynak is. Ez a kétszeres meg-
terheltetés azt vonta maga után, hogy a zsidók 
a királyi városokban igyekeztek megtelepedni, 
hogy csak a kincstári adó terhelje őket. A har
madik cikkely a hullák szállításával kapcsolatos 
vámmizériákat rendezi és a zsidók halottai után 
megtiltja az adó- és vámszedést, amikor azt vala
mely helyről a másik község temetőjébe szállít
ják. A rendeletből valószínűnek tetszik, hogy a 
zsidóknak ezidőben csak a nagyobb városokban 
volt szentegyletük és temetőjük. A negyedik 
cikkely a zálogügyletekre vonatkozólag meg
hagyja, hogy a keresztény, ha a fölvett pénz-
kölcsönre zálogot adott a zsidónak, de részlete
sebb megállapodás nem történt, vagy ha bármi 
más módon pénzt vett fel kölcsön-kamatra, he
tenként két dénár kamatot tartozik fizetni min
den száz dénár után, vagyis heti két százalékot, 
ami egy esztendőre száz százalékos kamat. Kü
lön megállapodás esetén ez a kamatláb még 
ennél is magasabb lehetett. Az ötödik, utolsó cik
kely a városok ós országnagyok önkénye ellen 
védi a zsidókat és elrendeli, hogy a zsidókat csak 
annyira lehet megadóztatni, mint a városok, 
vagy nemesi birtokok keresztény lakóit. Ezek 
a jogok fennálltak egészen Zsigmond haláláig 

ekkor azonban érvényüket vesztették, mert a ki
váltságokat nem az állam, hanem a király adta 
és míg új király nem jött, aki a régebbi jogokat 
megerősítetette, addig a középkori jogfelfogás 
szerint egyszerűen megszűntek a szabadalmak 
és az előbb nyert jogok. A király halála után a 
zsidókat egyszerűen törvényen kívülállóknak 
tekintették és ilyen esetben nem egy alkalommal 
bántalmazták és fosztogatták is a jogveszte t 
zsidókat. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók törté
nete Magyarországon;*). u. L. 

Zs inagóga (synagógé), görög eredetű héber-
arameus szó, amely gyülekezési helynek felel meg 
s amety a zsidó állam utolsó két századában az 
istentiszteleti és a vele kapcsolatos tanítást helyet 
jelentette, ma pedig a zsidó templom megneve
zésére szolgál a legtöbb modern nyelvben. A szó 
használata máig helyes, főkép azokban a nyel
vekben, amelyekben a templom fogalmára több 
kifejezés van, mert a zsidó imaház megjelölé
sére a templom, Zs., vagy iskola kifejezéseket ki
véve, más szó nemcsak nem alkalmas, hanem 
megengedetlen is, így a német Kirche, a francia 
église és az angol church nem alkalmazhatók 
semmiféle esetben eem a Zs. megjelölésére. A 
Zs. eredete sokkal régibb mint a görög elnevezés 
s valószínűen a mózesi korra megy vissza, amikor 
a frigyszekróny (1. o.) felállításával kapcsolatban 
az első rendszeres istentiszteletek és törvényma
gyarázó helyek létesültek. A Biblia legrégebbi 
kommentárjai már régi intézménynek tartják a 
Zs.-t (Jeruzsálemi Targum Exod. 18. 20, I. 
Krón. 16. 39; Philo, De vita Mosis III—27; 
Josephus, Gontra Apion II. § 13; Apóst. Cse
lek. 16. 21), melyet Jeremiás próféta «a nép 
házá»-nak nevez (39.8.). Állandó intézmény a tan
intézettel párosított templom vagyis Zs. a babi
loni fogságban lett s itt a vallásos és kultúrszük-
séglet s nemzeti összetartozás érzése hozta azt 
létre. Már a második jeruzsálemi nagy Temp
lom fennállása idején mindenütt voltak Zs.-k 
Jeruzsálemben, Palesztinában, Egyiptomban s 
mindenütt, ahol zsidók nagyobb számban éltek. 
Különösen nevezetesek voltak a Zs.-k Tiberiás-
ban ós Caesareában. Josephus és az Evangéliu
mok több más Zs.-ról tesznek említést, így Naza-
rethben és Capernaumban, a Talmud pedig töb
bet kiemel, így a Sephorisban levőt; a Makka-
beusok apokrif könyve is tanúskodik arról, 
hogy még a jelentéktelenebb vidéki városoknak, 
így Modinnak is előkelő Zs.-ja volt vezető egy
házi férfiakkal. Azt is tudjuk számos forrásból, 
hogy az alexandriai nagy templom pompa dolgá
ban a jeruzsálemivei vetekedett s hogy Alsó-Egyip
tomban a Ptolemaeusok rendelete folytán asylum-
joggal bíró Zs. volt, úgyszintén nevezetes volt még 
a zsidó állam fennállása idején az antiochiai Szí
riában, míg Kómában már Augusztus császár alatt 
volt egy, Philo feljegyzése szerint (Legatio ad 
Gaium § 23), a későbbiek alatt pedig nem keve
sebb, mint hat jól berendezett Zs.-ról tudunk. A 
provinciákban szintén mindenhol voltak Zs.-k s 
ezek egyikét Carthagóban 1883. ásták ki. A 
diaszpóra zsidósága keleten ós nyugaton egyaránt 
gondoskodott erről a legfontosabb összetartó in
tézményről, így Babiloniában az első tíz század-
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ban leghíresebb volt a nehardeai, amely iskolával 
kapcsolatosan világhírre emelkedett s ahol a pát
riárkák voltak a vezetők, fejedelmi rangban és jo
gokkal. Sok adat van arra, hogy a keresztények 
is eredetileg a Zs.-ban tartották számos helyen 
istentiszteleteiket, amíg a különválás meg nem 
történt (1. Kereszténység és zsidóság viszonya) 
s Pál is rendszerint ott prédikált. Később az el
különítést kényszerrel hajtották végre az állami 
intézkedések, ott, ahol erre szükség volt. Ale
xandriában, az V. században, magának Cyrill 
püspöknek a sugalmazására fosztották ki és ala
kították át keresztény templomokká az ottani 
Zs.-kat. A barbár pusztításoknak a római biro
dalom területén Theodosius császárnak ós fiának, 
Arcadiusnak a tilalma igyekezett véget vetni 
már a IV. sz. végén, az V. század elején azonban 
II. Theodosius megtiltja az új Zs.-k építését. 
Hasonló akadályokat találunk az V—VII. sz.-ok-
ban a meroviogi frank királyok területén is. 
Szándékos Zs.-pusztítások is bőven vannak fel
jegyezve, így az orleansi 580 körül, míg 535. 
Justinianus császár elrendeli az összes Zs.-knak 
keresztény templommá való átalakítását. Ily 
intézkedések a középkor különböző századaiban 
folytonosan jelentkeztek, hol egyik, hol másik 
állam területén s főkép a XIV—XV sz. nagy 
zsidóüldözései kapcsán előbb Franciaország, majd 
Castilia és Aragónia területén, ahol máig fennáll 
a keresztény templomokká átalakított öt neveze
tes Zs., egy Saragoesában, kettő Toledóban (ma 
már múzeum) s kettő Sevillában használatban, 
míg a nem kevósbbó híres segoviai Zs., mint ke
resztény templom 1899. égett le. A mohamedán 
világban is több moseává átalakított Zs. őrzi a 
régi Zs.-ópítkezés emlékeit. A ma is használat
ban levők közül legrégibbek a wormsi a XI. sz.-
ból s a prágai «Altneuschul», melynek alapítási 
éve ismeretlen, továbbá az 1675-iki amsterdami 
nagyszefardZs.es az 1 701-iki londoni Bevis Marki 
Zs., úgyszintén a hét velencei Zs., melyek még 
régebbiek. A francia- és olaszországi régi ghettó-
uteák megmaradt részein ma is van még számos 
középkori Zs. Külön figyelmet érdemelnek az 
orosz-és lengyelországi régi fa-Zs-k, melyek már 
a XVIII. sz.-i Bodenschatz keresztény írónak fel
tűntek s amelyeket csinosaknak mond; különö
sen Amsterdam, Hamburg, Prága és Fürth Zs.-it 
tartja .szépeknek. Érdekes az erdélyi Náznám-
falva többszáz éves fatemploma is. Nagy válto
zást a Zs.-nál az emancipáció hozott létre s ehhez 
képest a XIX. sz. közepén megkezdődtek világ
szerte a modern Zs.-i építkezések (I. Zs.-i építke
zés). A mai nagy Zs.-k többnyire akkor létesültek 
az egész Európában s így Magyarországon is, ahol 
nemcsak a főváros, hanem az Alföld legtöbb Zs.-ja 
az ötvenes évekből való. (A hazai Zs.-k pontos kelet
kezési évét 1. az_ illető hitközségeknél.) Az Ame
rikai Egyesült-Államok nagy városaiban óriási 
térfogatú és a legkülönbözőbb stílusokban épített 
Zs.-k díszlenek. Európában a legszebb modern 
Zs.-k: a párisi Rue de la Victoire-on levő főtem
plom, a firenzei, a breslaui, a bécsi Türkengasaei 
szefárd (mór stíl), a drezdai (tiszta bizánci stílus) ós 
a római nagy Zs.-k, míg Magyarországon a buda
pesti Dohány-utcai, a szegedi, szolnoki, temesvár

gyárvárosi stb.-ek a legimpozánsabbak. A Zs.-kat 
eredetileg a tószaflstákuak a Sabbat-traktátus 
Ha . helyére alapított véleménye szerint, a ren
delkezésre álló legmagasabb helyen kellett épí
teni, de ezt természetesen nem lehetett betartani. 
Másrészt a ghettók Zs.-it sem szabad volt oly4ház
ban elhelyezni, ahol felette laktak, ezért a fel
sőbb emeleteken rendezték be a Zs.-t mint az 
olaszországi ghettók megmaradt számos Zs.-ján 
látható. Ugyancsak a tószef ta szerint a Zs. kapui
nak kelet felöl kellett lenniök, de a gyakorlat
ban már a középkorban a frigyszekrónnyel szem
ben volt a kapu, míg kelet felé a frigyszekrényt 
helyezték el s azzal szemben álltak az imádko
zok. A Tórákat őrző frigyszekrény elhelyezése 
egyébként mai napig sem egységes (1. Alme-
mor) s az orthodoxoknál ós a szefárd Zs.-ban kö
zépen van, ami úgy látszik, régi keleti intézke
dés, mert Maimonides is ezen az állásponton van. 
Ezeken a helyeken tehát a rabbik és az elöljárók 
a frigyszekrény irányában helyezkednek el s 
velük szemben állanak az imádkozok. A Zs. iránt 
feltétlen tiszteletadás nyilvánulása kötelező s a 
világi ügyekkel való foglalkozás, a beszélgetés, 
a tiszteletlenség stb. a vallás tilalmaiba ütköznek. 
A Zs.-t ill. annak udvarát nem szabad átjáróház
nak használni, a használaton kivüli régi Zs.-t az 
új felépítése előtt nem szabad lerombolni s annak 
lerombolását egyáltalán csak kényszerítő körül
mények folytán engedte meg régebben a zsidóság. 

Zs.-i építkezés- Hogy a Zs-kat eredetileg 
határozott judaeai stílusban építették volna, 
illetőleg, hogy volt-e önálló Zs.-i stílus, azt 
teljes határozottsággal nem lehet állítani. Azok 
a legrégibb Zs.-k, amelyeket a mohamedán vi
lágban Tudelai Benjámin látott a XI. sz.-ban, 
többnyire csak a tradíció szerint voltak bib
liai eredetűek s az a tény, hogy némely pát
riárka s bibliai személyiség sírjánál Zs.-k vol
tak, nem bizonyít mást, mint mohamedán ha
tást, amely az építkezésben is érvényesült. Van 
azonban elvitathatatlanul régi Zs. is, amely az 
önálló zsidó államból maradt fenn romjaiban 
8 ez a Kfar Bíraimben kiásott Zs. romjai. 
Ennek három kapuja volt díszítésekkel ellátva, 
főleg a középső mely fólív alakú volt; az egész 
Zs. derékszög alakúvá lehetett tervezve s oszlo
pok tartották. A templom ajtaja nyugat felől 
állott, míg keleten a frigyszekrény volt elhelyezve 
s igen fontos, hogy már ennek az ókori palesz-
tiniai Zs.-nak az almemorja közepén feküdt 
a legnagyobb valószínűség szerint s hogy kü
lön volt a női galléria. Ennek a romokban meg
maradt ókori palesztinai Zs.-nak a stílusa is már 
vegyes s az oszlopcsarnok görög hatásra vall. 
A Zs.-építkezésnél egyébként a zsidók mindig a 
divatos stílust s a környező népek stílusát követ
ték, csupán a kereszt-tervet kerülték el. Ezért 
láthatunk tiszta és kevert mór-stílus mellett, 
tiszta bizánci-stílusú, gót-stílusú, kevert görög-
és reneszánsz-stílusú Zs.-t is. Igen jellemző, hogy 
az orosz- ós lengyelországi orthodox zsidóság 
régebben kizárólag a régi szláv templomi stílus
ban építette Zs.-it, amelyeknek bejárata ehhez 
képest az utcával egyszínvonalú s nem emelt. 
Ugyancsak a környezet hatását mutatják a régi 
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livornói, velencei és pádovai Zs.-k, melyeknek 
díszes belseje az olasz reneszánszt tükrözteti 
vissza, míg a mór-stílust a kiűzött gazdagabb 
ezefárdok tartották alkalmasnak Zs.-i építkezésre, 
s azok terjesztették el. A torony használatát 
a Zs.-i építkezésnél egyáltalán semmi szabály 
nem tiltja, s az, hogy a román államokban a Zs.-
kat nem építették tornyokkal, kizárólag abban 
találja magyarázatát, hogy a pápák nem enged
ték meg még a magasabbra emelt építkezést sem. 
Egyik legszebb Zs. az egész világon a flórenci. 
A magyarországi Zs.-k közül a szegedi és temes-
vár-gyárvárosi mutatnak ezzel bizonyos külső 
hasonlóságot. Ma már a Zs.-ban a női karzat nincs 
oly zártan elhelyezve, mint a középkorban. A kar
zat feljárata mindig az előcsarnokon kívül van. 
A frigyszekrény nem mindenhol egyforma. A 
magyarországi Zs.-knál a frigyszekrény orna
mentikája úgyszólván teljesen elhanyagolt és csu
pán a díszes takaró az egyetlen ékítmény, az 
egész pedig a falba van beillesztve, a szefardok-
nál, olaszoknál és franciáknál viszont a frigy-
szekrény külön építészeti remek. Az angol-ame
rikai és román államok zsidósága különös nagy 
gondot fordított arra, hogy az almemor ne egy
szerű elkülönített emelvény, hanem építészetileg 
külön kidolgozott díszes hely legyen. Nem egy
séges a szószék elhelyezése sem a Zs.-kban; né
hol szemben, néhol az almemoron, néhol a frigy
szekrény előtt jobbra vagy balra, néhol a Zs. köze
pén van elhelyezve. A frigyszekrénynek mindig 
magasabban kell elhelyezve lennie, mint az Alme-
mornak ; előtte a «Nér Tómid», örök mécses ég. 
Ez utóbbi is a szofardoknál díszesebb, sok helyen 
valódi műremek s mindig ezüstből vagy aranyból 
van. A frigyszekróny párkányán rendszerint dí
szes korona alatt a Tíz Parancsolat héber kezdő
szavait tartalmazó két tábla van elhelyezve ós 
ezeket jobbról, balról Juda két oroszlánja támo
gatja. Ez a két tábla egyébként a legtöbb Zs. orom
zatán is el van helyezve. Ugyancsak jellegzetes 
minden Zs.-ra a hétágú gyertya, a menóra (1. o.) 
s az almemoron elhelyezett számos kandeláber. 
Sajátossága még a Zs.-nak a felolvasandó heti 
Tóra-szakaszok címeit jelző táblák a frigyszek
rény két oldalán, az előimádkozó pulpitusát díszítő 
úgynevezett mizrach-tábla és az előcsarnokban a 
márványból vagy fémből való kézmosó. A háború
ban elesett hősi halottak márványba vésett név
sora szintén a Zs.-k előcsarnokában van elhe
lyezve. A Zs.-k falait, a frigyszekrényt, főképen 
a kapu-oromzatot a Tíz Parancsolatot tartalmazó 
táblák alatt valamely hébernyelvű bibliai mon
dás, többDyire zsoltárvers ékesíti. (YT. ö. Bacher 
Vilmos és A. W. Brunner, (Jew. Encycl.). a R. 

Zsinati h a t á r o z a t o k , 1. Kereszténység és 
zsidóság viszonya. 

Zsoldos Jenő, tanár, szül. Budapesten 1896 
ápr. 2. Tanulmányait a budapesti egyetemen vé
gezte, ugyanitt nyert doktori oklevelet. Rövid 
állami szolgálat után a pesti zsidó leánygimná
zium tanára lett. Irodalmi működésének területe: 
magyar-zsidó irodalmi kapcsolatok és vonatkozá
sok. E téren nagyon értékes munkásságot fejt ki és 
o témakörnek egyik legegyénibb és legmodernebb 
kutatója. 1925—26-ban a Zsidó Szemle segédszer

kesztője volt. Tanulmányai, cikkei a magyar 
zsidó lapokban, alkalmi kiadványokban és folyó
iratokban jelennek meg. Fontoeabb dolgozatai: 
Feleki Béla (1929); Harminc év Isten szolgá
latában (1925); Magyar nyelvű zsoltárfordítá
saink (1926); Zsidó népéleti vonatkozások Cso
konai költészetében (1928); Bibliai vonatkozá
sok Csokonai költészetében (1929); Zsidó vonat
kozások a magyar irodalomban. E lexikon mun
katársa. 

Zso ldosok . Fizetett és a szolgálatukba állí
tott fegyvereseket tartottak a zsidók közvetlenül 
a mohácsi vész előtt. Történelmi feljegyzések sze
rint Budán 1525. a véres pogrom idején {1. Budai 
pogrom) ilyen zsoldosokkal álltak ellen. Ugyan
csak a zsoldosok védelme alá helyezték magukat 
nemsokára ezután, mikor Szulejmán török serege 
elfoglalta Budát. Fennmaradt tudósítások szerint 
a zsidók csapatai a ghettó falainál szembe szálltak 
a törökkel (1. Gettó), ez azonban nem felel meg a 
tényeknek. V. ö. Kohn Sámuel: «A zsidók törté
nete Magyarországon.* U. L. 

Zsol t Béla*, költő és hírlapíró, szül. Komá
romban 1895 jan. 8. Gimnáziumi és egyetemi ta
nulmányait Budapesten végezte, majd Nagyvára
don lett hírlapíró, 1921 óta pedig a Világ, most a 
Magyar Hirlap munkatársa. Regényeinek eredeti
ségével és verseinek csiszolt, kifinomult lírájával 
az új magyar irodalom komoly munkásai közzé 
emelkedett. Verses könyvei: Zsolt Béla verses
könyven (1915); Hiába minden(192í); Igaz könyv 
(19^3); Vadvizek (1925). Regényei: Lohengrin 
bukása (1918) és Házasággal végződik (1926). 
Novelláskötete: Harmincéves férfiak (1924). 

Z s o l t á r f o r d í t á s o k . A magyarnyelvű Zs. 
története visszanyúlik a nyelvemlékek koráig. 
Legrégibb zsoltárszövegünket az Apor-kódex 
(XV. sz.) bibliamásolata őrzi. Nyelve halvány és 
színtelen. Élénkebb menetű, világosabb, sikerül
tebb fordítás is akad e korban (Festetich-, Czech-
kódex). Későbbi kódexeinkben már mutatkozik 
némi fordítói tudatosság (Döbrentei-kódex), sőt 
van olyan zsoltárfordításunk is, melynek nyelve 
emelkedettebb és az eredeti Zsoltárok hangulat
gazdagságát kifejezni igyekszik (Keszthelyi-Kul
csár kódex). Fejlődést jelölnek a Batthyány-
kódex könnyed, változatos hangú Zsoltárai. A re
formáció korának zsoltárköltészete prózában in
dul mog(GálszécsiIstván 1536). Megjelenik az első 
önálló zsoltárkönyv (Székely István 1538). Nap
világot lát Heltai Gáspár szabatos prózai fordí
tása (1560). A Zsoltárok hangulatában és a Zsol
tárok frazeológiájával megírt imádságos vallo
mások Ecsedi Bátori István zsoltárai. A század 
végén hagyta el a sajtót Károli Gáspár első tel
jes és egységes bibliafordítása (1590), melynek 
zsoltái-szövege a gondolatok közlésében világos, 
nyelvében pedig korszerűen magyar. A XVI. sz. 
verses zsoltárfordításai lényegileg paraf rázisszerű 
átdolgozások. Az egykor nemzeti költemények 
egyszerűségére, közvetlenségére ránehezedik a 
keresztény vallás terminológiája és az eredeti 
Zsoltárok tömörségét, fordulatosságát, drámai 
rövidségét a prózává szlntelenedő nehézkes vers
sorok váltják fel. (Batizi András, Siklósi Mihály 
stb.) Költői tehetségű zsoltárfordítók e korban: 
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Sztárai Mihály, Szegedi Gergely, Szkaricza Máté, 
Balassa Bálint. Bogáti Fazekas Miklós nevéhez 
fűződik az első teljes verses zsoltárfordítás (1582— 
1683). Héber szöveg alapján készítette el kelle
mes hangzású fordítását, melyből hiányzik min
den anakronisztikus betoldás. Az unitárius szerző 
zsoltárait a szombatosok is elfogadták. A XVI. sz. 
zsoltárfordításai megvannak a század folyamán 
megjelent énekeskönyvekben (Huszár Gál 1560, 
Gönczi György kis Gradualja 1590 stb.). A XV. 
sz. három teljes zsoltárfordítással gazdagította 
az irodalmat: Szenczi Molnár Albert «Psalte-
rium Ungaricum»-a 1607. jelent meg. Fordításá
ban a Marot-Béza-Goudimel francia és a Lob-
wasser Ambrus-féle német zsoltárokat tartotta 
szem előtt. Értelmes, világos fordítást adott ma
gyaros nyelven, de verstechnikája nem tudott 
megküzdeni a tartalom-forma-dallam hármas ne
hézségével. Káldi György Bibliájában (1626) vet
ték kézhez először a magyar katolikusok a Zsol
tárok egységes prózai fordítását. Nyelvében, stí
lusában Pázmány Péter prózájának utánérzője. 
Széleskörű, zsidó nyelvi és irodalmi tudással 
fordította le az eredeti héber Zsoltárokat a szom
batos vallásfelekezet legkiválóbb tagja: Péchi 
Simon. Tökéletes hűséggel fejezi ki a Zsoltárok 
értelmét, könnyed magyar nyelven hullámzik 
végig prózai fordításán a Zsoltárok hangulata. 
A XVII. sz. zsoltárfordításai kéziratos Bibliákban 
maradtak fenn. Nem önálló munkák. A már is
mert fordítások jelentéktelen átdolgozásai. (Nagy
megyeri Besnyei György, Sartorius Szabó Já
nos stb.) A nyelvújítás diadala után a régi feiblia-
és zsoltárfordítások prózájával szemközt állott a 
XIX. sz. új, élő magyar stílusa. Az idő kikezdte 
bibliaszövegeket a kor stílusszínvonalára kel
lett emelni. A katolikusok a Káldi-féle Bibliát 
dolgozták át. Ma is használatos szövege Tar
kányi Béla müve (1865). A reformátusok a Ká-
roli bibliát használják, melynek szövegén idők 
folyamán többen javítottak. (Szenczi Molnár, Bél 
Mátyás stb.) Tarkányi Béla trochaikus menetű 
verssorokban írta át a Zsoltárokat (1857), Kálmán 
Károly híven és költői hivatottsággal tolmá
csolta a Zsoltárok szépségét. Mesterkélt verse
lése azonban elüt a Zsoltárok szellemétől. Sok
szempontú kísérlet a zsoltárstílus-megoldás felé 
Sík Sándor modern magyar jambusokban írt 
zsoltárfordítása (1923). Dallamos-rímes formák
ban parafrazálja Dávid király énekeit elszórtan 
megjelenő zsoltárverseiben Telekes Béla. L. Ma
gyar-zsidó zsoltárfordítások. v. D. 

Zsoltárok (hób.: Tehillim), görögül: pszal-
inosz, latinul: psalmus, a jiddis nyelvhasználat
ban : tüem, mely zenei kísérettel előadott dalt 
jelent és azon 150 vallásos ének megjelölésére 
szolgál, mely a bibliák szentiratok» gyűjtemé
nyének első helyén található. A. Zs.-at Dávid 
királynak tulajdonítja a hagyomány. Tartalmi 
tekintetben nagyon változók e költemények; 
vannak köztük himnuszok, elégiák, történeti reci-
tációk, tan költemények. Számos Zsoltárnak van 
felirata is, de ez épenséggel nem tájékoztat semmi 
tekintetben, mert e között és a tartalom között 
kapcsolatot nem bírunk megállapítani. A «tem-
plomavatás éneke» (30. Zsoltár) felgyógyult be- | 

teg hálaadását tartalmazza. A zsoltár-címek szer
zőket is megneveznek, főkép Dávidot, de tar
talmuk későbbi korvonatkozást tartalmaznak ós 
így a címbeli szerző inkább egy későbbi gyűjtő 
véleménye szerint az. A címek még más adatokat 
is foglalnak magukban, melyek legtöbb esetben 
előttünk már megfejthetetlenek. Ilyenek pl.: «a 
liliomokra» (69. Zsoltár), «a távolsár néma ga
lambjára)) (56. Zsoltár). Valószínűleg más dalok 
kezdetét jelölik, melyeknek dallamára kellett 
ezeket is énekelni, amint ezt a keresztény egy
házban ma is találjuk a templomi énekek felira
taiban. Számos ily zsoltár-feliratban hangszert 
is találunk megnevezve, mellyel az éneket kísér
ték. Szerzőként nyolc név szerepel, egyes szerzők 
több Zsoltár címében is. Hogy a hagyomány en
nek ellenére is Dávidnak tulajdonítja általában 
a Zs.-at, mutatja egyrészt a kegyeletet a Messiást 
adó királyi ház iránt, másrészt pedig azt, hogy 
szerinte az emberiséget imádkozásra az tanította 
meg, ki a trón magasságából nézhette a világ 
folyását, de szívében mégis rágódott a bűnbánat 
és Isten előtt egyenlőnek érezhette magát a leg
utolsó emberrel is. A kánon öt könyvre osztja a 
zsoltárgyüjteményt, valószínűleg a Tóra öt köny
vének analógiájára. Hogy a zsoltárköltészet ere
dete Dávidig nyúlik vissza, erről tanúságot tesz 
a Krónikák Könyve, mely Dávid királynak kar-
szervezési munkálatairól bőven számol be és 
énekkar-mester gyanánt megemlít néhányat a 
zsoltárfeliratokban említett szerzők közül is. 
Viszont több Zsoltár tartalma a makkabeusi fel
kelést megelőző vallásüldözések korának hangu
latát juttatják kifejezésre. Az ily panasz .- «Iste-
nem, pogányok törtek be a Te birtokodba, meg
fertőztették a szentséges csarnokot, romhalmazzá 
tették Jeruzsálemet, a Te szolgáid holt tetemeit 
koncul dobták oda az ég madarainak)) (79. Zsoltár) 
alig helyezhető el más korba, mint az Antiochus 
Epiphanes korába. A következő verseket is nem 
a megpróbáltatás előtt, hanem a már kivívott 
diadal után énekelhette a zsoltárköltő : «Gyalá-
zettá tettél bennünket szomszédaink előtt, gúny
kacaj tárgyává környezőink előtt Mindez ránk 
szakadt, de mi nem feledtünk el és nem hazudtol
tuk meg szövetségedet. . . . hisz Éretted mészá
roltattunk le szüntelen, olyanok lettünk mint a 
mészárszékre vitt bárány» (44. Zsoltár). Diadal
mámortól zeng ez a pár szó is : «A szorultsá
gomban hívtam Istent, szabadsággal felelt ne
kem Isten. Isten velem, nem félek, mit tehet 
nekem ember, Isten az én segítőm és én elégtételt 
érek ellenségeimen . . . . Nem halok meg, hanem 
élek és hirdetem Isten műveit. Nyissátok meg a 
diadalkaput, hadd vonuljak át és adjak hálát Is
tennek. Kössetek ünnepi csokrot mirtusból az 
oltár csúcsáig)). (118. Zsoltár). Egy teljes ezeróven 
át nyújt tehát ez a líra betekintést a zsidó nép óha
jaiba, reményeibe, emlékeibe és keserűségébe és 
mutatja egyben azt is, hogy a zsidó vallásosság 
nem merült ki az áldozati szertartások gyakor
lásában, hanem megnemesült a próféták szelle
mének hatása alatt. Amit ők felsőbb sugallatra 
tanítottak, az visszhangot keltett a gyülekezet
ben, a nép lelkén keresztül rezdült a vallás, mikor 
égi harmatként permetezett rá a prófétai tanítás. 

Zsidó Lexikon. 65 
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Prófétai visszhangot hallunk e zsoltári szavak
ból: aTiszta szivet teremts belém, Isten s üj, erős 
jellemmel állíts helyre. Ne vess el Magadtól s 
szent szellemedet ne vond el tőlem, add vissza 
üdvözlésed örömét. Te nem kívánsz vágóáldozatot 
s égőáldozatban nem találsz gyönyörűséget: az 
én áldozatom, Isten, a töredelmes szív.» Az ókor 
népeinek imádsága kizárólag könyörgés volt, 
melyet fölemelt kezekkel kísértek az adományok 
átvételére. A prófétai sze'lemtől áthatott Zs. el
lenben már nemcsak ideális javakért esengnek, 
sőt, amikor diadalt kérnek a nemzeti zászlónak, 
akkor is cdsten szerelméért)) teszik azt: «Ne mi 
nekünk, Istenem, ne mi nekünk, hanem a Te ne
vednek szerezz dicsőséget, a Te szerelmedért, a 
Te igazságodért, nehogy mondják a népek : hol 
az ő Istenük, holott a mi Istenünk az égben van». 
Az ily isteni rendbe való belenyugvás enyhíti az 
egyéni fájdalmat, megbarátkoztat a világ viszon
tagságaival és a zsoltáros mindenkinél boldogabb
nak érzi magát, mikor így szól: «Kiesodám volna 
nekem az égben, Melletted mást nem kívánok a 
földön, enyésszen bár el testem, lelkem, szívem 
szirtje és sorsom Isten marad örökre.» (73. Zsol
tár). Mit is érnek földi javak, mikor az előtt az 
Isten előtt állunk, «kinek dicsőségét az egek hir-
detik»,kiről nap a napnak regél és éj az éjnek adja 
át az ő ismeretét, hogy nincs szó s nincs beszéd 
az egész természetben, mely nem az Ő hangját 
visszhangoztatná» (19. Zsoltár). A Zsoltár ezen Is
tenétől, aki előtt ezer esztendő annyi mint a teg
napi nap, mely már biztosan letűnt, aki a nemze
dékeket úgy elsodorja mint az ár, hogy, aki reg
gel bimbózik és virul, estére már lekaszálódik 
és elszárad, még eltiprást szenvedni is boldogság. 
És a világirodalom lírája, mely csak a fájdalom 
sóhajait, a gyötrő szerelem búját, a csalódás bá
natát szokta kifejezésre juttatni, a 23-ik Zsoltár
ban, egy optimizmustól ujjongó hanggal gazda
godik : cclsten az én pásztorom, nem szenvedek 
hiányt,... ha a halál árnyékának völgyében járok 
is, nem félek a vésztől, mert Te vagy velem.» Sok
szor természetesen a fájdalom is belekap lantjá
nak húrjaiba, de nagyon magasztos fájdalom ez, 
mert legtöbbször a hazáért szenvedi: «Mint a tip
rott fű, levert és kiaszott a szívem, még kenye
remet megenni is megfeledkezem. Hasonló va
gyok a puszta pelikánjához, olyan lettem, mint 
a romok baglya, virrasztva siránkozom, mint 
árva madár a háztetőn. Te Isten, örökké meg
maradsz . . . . Kelj fel, könyörülj Ciónon. Mert 
kegyelik a Te szolgáid Ciónnak még romköveit 
is és minden porszemét becézik. . . óshajdanában 
teremtetted a földet, de míg ezek pusztulhat
nak, Te megmaradsz örökké, mind elnyűvik, 
akár csak a ruha; öltőruhakónt váltogatod az 
emberöltőket ós ők váltakoznak, de Te ós a Te 
éveid nem telnek le, hadd maradjanak fenn tehát 
szolgáid gyermekei ós magzatuk Veled együtt 
maradjon fenn.» Még ékesebben zeng ezekben a 
versekben : «Bábel folyaminál ültünk és ugyan
csak sírtunk, mikor Ciónra gondoltunk, a fűz
fákra aggattuk hárfáinkat, mikor sanyargatóink 
énekszót kértek tőlünk s nyomorgatóink mulat-
tatóul énekeltek nekünk Cióndalokat! Hogyan 
énekelnők Isten dalait idegen földön. Ha feled

nélek Jeruzsálem, sorvadjon el (hárfázó) jobbom ; 
tapadjon nyelvem ínyemhez, ha nem emleget
nélek, ha nem helyezem föléje Jeruzsálemet örö
möm csúcspontiának is» (137. Zsoltár). A haza
szeretet észrevétlenül egybeolvad a zsoltárköl
tőknél a Templom után való sóvárgással, mert a 
Templom nem csupán az istentisztelet helye, 
hanem egyben a nemzeti érzés gócpontja, az 
ország büszkesége i s : ccMint a szarvasünő a 
vízpatak után ugrándozik, úgy ugrándozik lel
kem Te utánad, Istenem. Szomjúhozik lelkem az 
élő Istenre, mikor jutok hozzá, hogy Isten eló 
zarándokoljak)) (42. Zsoltár). «A madár is meg
találja a házát, a fecske fészket rak magának, 
ahová fiókáit költi . . . Boldogok, kik házadban 
tartózkodhatnak . . . Jobb egyetlen nap a Te pit
varaidban, mint ezer másutt, szívesebben ülök 
Isten háza küszöbén, mintsem viaskodjam a go
noszság sátorában» (84. Zsoltár). A hazán és Tem
plomon túl is terjed a zsoltárköltők tekintete: A 
természetet is belevonják Istenszemléletük kö
rébe. Az egyik Zsoltár a természetet az ember
rel állítja viszonyba; «Urunk, Istenünk, mily ha
talmas a Te szavad az egész földön, sőt az égbe 
helyezted fényedet.* «:Ha nézem egedet, ujjaid 
művét, a holdat és csillagokat, melyeket oda 
erősítettél, (kérdem): mi a halandó, hogy reá 
gondolsz és az emberfia, hogy vele törődöl ós 
mégis alig tetted kisebbé Istennél, fenséggel és 
dísszel koronáztad, úrrá tetted kezed művei fölé, 
mindent lábai aláhelyeztél.)) A világirodalomban 
páratlan a 104. Zsoltár, mely mintegy szimfóniája 
a teremtés történetének. A költő nem azt nézi a 
természetben, ami van, hanem azt, hogy mint lé
tesül minden és mint követi a maga rendeltetését, 
hogy boldogan szolgálja a föléje rendeltet, mind
annyiuk vágyainak harmóniáját pedig az Úr dicső
sége adja. «Áldd, lelkem az Urat. Uram, Istenem, 
igen nagy vagy, fenséget és fényt öltesz magadra, 
világosságba burkolózol, mint ruhába, kifeszíted 
az eget, mint sátorvásznat. . . Szilárdan alapoz
tad meg a földet oszlopaira, hogy meg ne inogjon 
soha, az ős-árt takaróul borítottad rá, hogy a 
víz áll a hegyeken is. Ám kiáltásodra szétfutnak 
a vizek . . . Porrásokat bocsátasz a völgyekbe, 
hegyek közt folydogálnak, italt nyújtanak a mező 
állatának, hogy vadszamarak is oltsák szomju
kat. Fölöttük tanyázik az ég madara, a sürü 
lombból kicsendül énekük . . . Füvet sarjasztasz 
az állatoknak, növényt az ember jószágának, 
hogy kenyeret hozzon elő a földből és bort, mely 
felvidítja az ember szivét . . . Legyen az Isten 
dicsősége örökké, találjon örömöt müveiben.» 
De ez a szép világ csak akkor éri el tökéletes
sége tetőfokát, ha erkölcsileg is megtisztul: 
«Tűnjenek el a gonoszok a földről és gonoszok 
ne legyenek többé.» Természeti és erkölcsi vi
lágrend egy szintetikus magasabb egységben 
egybeolvadnak a zsidó költő elképzelésében. JDe 
még az így elgondolt természet sem betetőzése 
Isten müvének, csak szintere annak, mit rajta 
Isten müve: az ember a történelem által véghez 
visz. A történelem páthosza legmelegebben szó
lal meg a zsoltárosok lantján, a történeti ese
ményekben sejti meg az Istent, bár útjai nem oly 
felszínesek. (-Elgondolkodom a hajdankor nap-
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jain: tengerbe visz a Te utad és ösvényed temér
dek vizeken át, de nyomdokaid fel nem ismer
h e t ő k (77. Zsoltár). A nép történetét mint Isten 
müvét mutatja futó, de színes képekben a 78., 
105., 106. és 107. Zsoltár. Mózes, Áron és Sámuel 
is meg vannak emütve bennük, de csak mint a 
nép képviselői, imádságukkal való közvetítői, 
nem pedig úgy, mint más népek epopoeáiban, 
ahol «arma virumque cano», a fegyvertények és 
hősök viselt dolgai adják meg a tárgyat. P. M. 

Z s o l t á r o k a l i t u r g i á b a n . A könyv litur
giái célt is szolgál, imáink jó része innen kerül 
ki, azonkívül magánájtatosságra is használják. 
Van, ki hetenkint egyszer mondja el az egész 
könyvet, van, ki havonta. Betegekért is Zsoltá
rokat mondanak. A gyűjtemény öt könyvre osz
lik ; 1—40-ig terjed az első, 41—71-ig a máso
dik, 72—88-ig a harmadik, 89—105-ig a negye
dik, 106—150-ig az ötödik könyv. Az egyes 
könyveket áldó formula, «ámen» zárja le. Az 
egyes Zsoltárok közül soknak külön felirata van. 
E felirat ismertetheti, a történeti helyzetet, mely 
alkalomból írták a Zsoltárt, vonatkozhatik a 
zenei előadásra, utasításokat tartalmazván a kar
mester részére a melódiát illetőleg. Sok zsoltár-
felirat tanúskodik a Zsoltárok költőiről. Az em
lített szerzők a következők: Mózes, Dávid, 
J^szaph, Sálamon, Korach fiai, Ernán, Eszan. 
Általában a gyűjtemény szerzőjének Dávid királyt 
tartják. Tartalmilag Zsoltáraink: dicsérő, hála
adó, kérő, természetleíró, messiási, eszchatoló-
gikus, történeti, tanító, bűnbánati és átok tartal
múak. A magánájtasságban beosztásuk a követ
kező. A heti felosztásban: vasárnapra 1—29, hét
főre 30—50, keddre 51-72, szerdára 73—89, csü
törtökre 90—106, péntekre 107—119, szombatra 
120—150. A napi felosztásban 1-én, 1—9, 2-án 
10—17, 3-án 18 -22 , 4-ón 23—28, 5-ón 29-34, 
6-án 35-38, 7-én 39—43, 8-án 44—48,9-én49-
54, 10-én 5 5 - 5 9 , 11-én 60—65, 12-én 66-68, 
13-án 6 9 - 7 1 , 14-én 72—76, 15-én 77-78, 16-án 
79—82,17-én83-87,18-án 88—89,19-én90-96, 
20-án 97—103, 21-én 104—105, 22-én 106-107, 
23-án 108—112,24-én 113—118,25-én 119,1—96, 
26-án 119, 97—176, 27-én 120—134, 28-án 135— 
139, 29-én 140—144, 30-án 145—150. Az egyes 
Zsoltárok tartalma ós az istentiszteleti rendben 
elfoglalt helye a következő (az összeállíts a teljes 
Zsoltárokról és nem azoknak egyes részeiről szól). 

1. Az igazság diadala. 2. Népek, királyok szol
gáljátok Istent. 3. Imádság a bajban. 4. Isten
bizalom. 5. Reggeli imádság. 6. Szenvedőnek kö
nyörgése. A tachanunban (1. o.) mondják. 7. Isten 
igaz bíró. 8. Az ember nagysága •— Istennek di
csősége. A jom kipur kóton (1. o.) imában mond
ják. 9. Hála az igazság győzelméért. 10. Reád 
bízza magát az elnyomott. 11. A kishitűek ellen. 
12. Panasz és bizalom. 13. Szeretetedben bízom 
érv. 14. Az istentelenek ellen. 15. Ki időzhet sát
radban. 16. Nincs boldogságom rajtad kívül. Te
metések és gyászistentiszteletek alkalmával 
mondják. 17. Könyörgés Isten védelméért. 18. 
A király győzelmi éneke. 19. Istent dicsőíti a 
természet és a törvénye. A szombat és ünnep 
reggeli imában mondják. 20. Könyörgés a király 
győzelméért. Mindama napokon mondják regge

lenként a 2. ásró (1. o.) után, mikor tachanunt is 
mondanak. 21. Hálaadás a királyért. 22. Istenem, 
Istenem, miért hagytál el ? 23. Az örökkévaló az 
ón pásztorom. A szombat délutáni étkezés után 
mondják (1. Solos szeudosz). 24. Ki léphet az 
örökkévaló hegyére. Vasárnapi Zsoltár (1. Napi 
zsoltárok), azonkívül köznapokon ós szomhat dél
után mondják a Tóra visszahelyezésekor. 25. Kö
nyörgés Isten gondviseléséért. 26. Az ártatlan
nak könyörgése. 27. Rendületlen istenbizalom. 
Elül (l. o.) újholdjától seminí acereezig (1. o.) 
mondják a sacharisz és maariv ima után. 28. Kö
nyörgés Isten oltalmáért. 29. Isten hangja a vi
harban. Szombat beköszöntésekor, szombat ós 
ünnep délelőttjén a Tóra visszahelyezésekor és 
oly köznapok maariv (1. o.) imája után, melyeken 
nincsen tachanun, mondják. 30. Hála a gyógyu
lásért. A reggeli imában mondják és chanuka 8 
napján a reggeli ima után, végül házavatáskor. 
31. Kezedre bízom lelkemet. 32. A bűn bevallá
sának áldása. 33. Isten dicsőítése. A szombat és 
ünnepi reggeli imában mondják ós hosanó rabbó-
kor (1. o.). 34. Isten dicsőítése, (1. 38. 35. Kö
nyörgés Isten oltalmáért. 36. A bűnös és az igaz 
ember. 37. Ne irigyeld a gonosztevők boldog
ságát. 38. Töprengő lélek segélykiáltása. 39. Ön
magával vívódó lélek feljajdulása. 40. Hála
ének. 41. Elhagyott betegnek könyörgése. 42—43. 
Vágyódás Istenre és Szentélyére. 44. Az üldözött 
nép könyörgése. 45. Királyi lakodalmi dal. 46. 
Erős várunk nekünk Jákob Istene. 47. Ti népek, 
mind tapsoljatok. A sófár (1. o.) előtt mondják 
hétszer. 48. Zarándokok dicsőítő éneke Jeruzsá
lemről. Hétfői Zsoltár. 49. Elmélkedés a bűnösök 
földi jólétéről. Gyászházban mondják. 50. Elmél
kedés Isten helyes tiszteletéről. 51. Bűnbánat és 
megújhodás. 55. Isten megbünteti a bűnöst. 53. 
U. a., mint 14. 54. Könyörgés segítségért az üldö
zők ellen. 55. Könyörgés a gonosz ellenség és a 
hűtlen barát ellen. 56. Istenbizalom nagy veszély
ben. 57. U. a., mint 56. 58. Az igazságtalan bírák 
ellen. 59. Könyörgés oltalomért kegyetlen ellen
ség ellen. 60. Súlyos vereség után. 61. Vissza-
vágyakozás a távolból. 62. Csak Istennél vau re
mény. 63. Sóvárgás Isten után. 64. Könyörgés 
alattomos üldözők ellen. 65. Hála- és dicsőítő 
ének. 66. Dicsőítsék Istent az egész földön. 67. 
Magasztaljon Téged valamennyi nép. Szombat ki
menetelekor mondják. 68. Földnek királyságai, 
énekeljetek Istenről. 69. Könyörgés oltalomért 
elkeseredett üldözők ellen. 70. ü . a., mint 40. 71. 
Ne vess el a vénség idején. 72. Ima a királyért. 
73. A töprengő lélek boldog magnyugvása. 74. 
Az elnyomott Izrael panasza a Templom elpusz
títása miatt. 75. Isten lesz a világ bírája. 76. 
Mert ítélkezésre kél Isten. 77 Panasz és vigasz-
talódás. 78. A történet tanulsága. 79. Isten, po
gányok hatoltak birtokodba. ,80. Isten, állíts 
helyre minket. 81. Ünnepi ujjongás és intés. 
Csütörtöki Zsoltár. 82. ísten pörbeszáll a bírói 
gyülekezettel. Keddi Zsoltár. 83. Isten, ne ma
radj hallgatag. Köznapok sacharisz és maariv 
imája után oly napokon, mikor van tachanun. 
84. Zarándokének. 85. Szeretet ós hűség egy
másra talál. 86. Hozzád Uram vágyakozik lel
kem. 87. Ciónnak magasztalása. 88. Ima súlyos 
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szenvedésben. 89. Isten dicsőítése, Dávid házá
nak hanyatlása. 90. Isten örökkévalósága és az 
ember gyarlósága. Szombat és ünnepnap sacha-
riszában mondják, meg hosánó rabbókor. 91. 
Aki Istenben bízik, nem csalatkozik. Szombat és 
ünnepnap és hosanó rabbó sachariszakor, szom
bat kimenetelénél és temetések alkalmával mond
ják, ha utána 6 munkanap következik. 92. Isten 
igazságosságának dicsőítése. Szombati Zsoltár, 
szombat beköszöntésekor, szembat, ünnepnap ós 
hosanó rabbó sachariszában mondják. 93. Isten a 
világ királya. Pénteki Zsoltár. Szombat beköszön
tésekor, szombat, ünnepnap és hosánó rabbó 
sachariszában mondják. 94. Isten igazságszolgál
tatása és kegyessége. Szerdai Zsoltár. 95. Jertek, 
ujjongjunk az Örökkévalónak. Szombat bekö
szöntésekor mondják. 96. Új éneket az Örökké
való tiszteletére. Szombat beköszöntésekor mond
ják. 97. Isten á világ királya. Szombat beköszön
tésekor mondják. 98. ü . a., mint 96. 99. U. a., 
mint 97. 100. Szolgáljátok az Örökkévalót. Köz
nap reggel mondják, kivéve a jom kippurt és 
peszachot megelőző napot, valamint peszach 
fél-ünnepnapjait. 101. Fáraó király jámbor foga
dalma. 102. Könyörgés a sújtott Izraelért. A 
jom kippur kótón imában mondják. 103. Isten 
atyai jóságának dicsőítése. 104. Isten fensége a 
természetben. Újhold reggelén és a téli szombat 
délutánokon mondják. 105. Isten jósága Izrael 
történetében. 106. Izrael bűnbánata. 107. Négy
féle hálaadó. A chásszid rítusban péntek délután 
mondják, 108. ü . a., mint 57. és 60. 109. Könyör
gés nagy üldöztetésben. 110. Isten kegyes kijelen
tése a királynak. 111. Isten dicsőítése. Szombat 
délután a Tóra-olvasás után mondják. 112. Az 
istenfélelem áldása. 113. Dicsőítsétek Istent. Hal-
lel-zsoltár (1. Halld). 114. Az egyiptomi kivonu
lás nagy eseménye. Hallel-zsoltár. 115. Bízzatok 
az Örökkévalóban. Hallel-zsoltár. 116. Megmen-
tettnek hálája. Hallel-zsoltár. 117. Dicsőítsétek 
az Örökkévalót. Hallel-zsoltár. 118. Ha Isten ve
lem van, nem félek. Hallel-zsoltár. 119. Isten ta
nának dicsérete. Sok helyütt a köznapi maariv 
ima után mondják. 120. Könyörgés a gyűlölkö
dők ellen. Nyári szombat délutánokon mondják, 
i 21. Nem alszik Izrael őrzője. L. 120. 122. Zarán

dok boldog üdvözlete Jeruzsálemnek. L. 120. 123. 
Könyörgés az üldözők ellen, 1. 120. 124. Hála a 
megmenekülésért, 1. 120. 125. Aki Istenben bízik, 
nem csalatkozik. 126. Ción sorsának fordulásán, 
mintha álmodtunk volna, 1.120., azonkívül szombat 
és ünnepnapokon az asztali áldás előtt. 127. Isten
nél az áldás, 1. 120. 128. Isten áldása, 1.120. 129. 
Izráel hálája, 1.120, 130. A mélységből szólítalak, 
Örökkévaló,!. 120., azonkívül a zsinagógai év első 
tíz napján Í, reggeli imában és sirkőállítások al
kalmával. 131. Nem volt gőgös a szívem, 1. 120. 
132. Ima a Dávid háza megerősödéséért, 1. 120. 
133. Testvéri egyetértés, 1. 120. 134. Éjjeli di
csőítés a templomban, 1. 120., azonkívül köznapi 
maariv ima előtt. 135. Felszólítás Isten nagy
ságának dicsőítésére. Szombat, ünnepnap és 
hosánó rabbó reggeli imájában mondják. 136. A 
nagy Hallel. Szombat, ünnepnap ós hosánó rabbó 
reggeli imájában és a Haggadában (1. o.) mond
ják. 137. Bábel folyóinál. Az asztali áldás előtt 
tamuz 17-ike ós av 9-ike között mondják. 138. 
Hálaének Isten jóságáért. 139. Csodálatos az 
Isten és müve: az ember. 140. Könyörgés go
noszok bántalmazása ellen. 141. Könyörgés is
teni támogatásért és védelemért. 142. Te vagy 
mindenségem az élők országában. 143. Könyör
gés isten, kegyelemért és védelemért. 144. Isten 
dicsőítése. Szombat kimenetelekor mondják. 145. 
Isten nagyságának ós jóságának dicsőítése. Nap
jában háromszor mondják (1. AsréX 146. Is
iét "jen, ne, emberben bizakodjatok. Reggeli ima. 
I i7 . Dicsőítsétek Isten jóságát. Reggeli ima. 
148. Dicsőítse Istent az ég ós a föld. Reggeli 
ima 149. Dicsőítse Istent Izrael. Reggeli ima. 
150. Minden lélek dicsőítse az Örökkévalót. Reg
geli ima. 

A Zsoltárok formailag általában kéttagú gon-
dolatritmusú versekből állanak, e tagozódás le
het: párhuzamos, ellentétes vagy fokozódó. A 
versek első szavai néha, ezeknek első betűi a 
héber alfabétum sorozatát adják. A Zsoltárokat 
az leraelita Magyar Irodalmi Társulat bibliájában 
Perls Ármin, a Frenkel-féle bibliában Frenkel 
Bernátfordította. A zsoltárszöveg egyesszám első 
személyű alakjaiban nem csupán a zsoltáros, ha
nem egész Izrael szól. f- D-




