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A kecsegétől az önreprezentációig
A zsidó identitás társadalmi keretei

a 19. század elejének Magyarországán

„A ma gyar zsi dók asszi mi lá ló dá sá nak első jele, mi kor Chorin Áron ara di rab bi 1798-ban
hé ber nyel vű mun ká já ban hir det ni kez di, hogy a zsi dók is ehet nek ke cse gét. Nem sej tet te
sen ki, hogy a lát szó lag táp lál ko zá si kér dés fel ve té se első hír nö ke egy las san meg in du ló új
kor szak nak, mely ben a zsi dó ság mű velt sé get és nem ze ti sé get cse rél ve, szá má ra me rő ben új
élet for mák közé ke rül”1 – írja Kom lós Ala dár Ma gyar-zsi dó szel lem tör té net a re form kor -
tól a ho lo ca us tig cím mel és A ma gyar zsi dó ság iro dal mi te vé keny sé ge a XIX. szá zad ban
al cím mel meg je lent ha tal mas össze fog la ló mun ká já nak leg ele jén. En nek az „új
kor szak nak” a tár sa dal mi ke re te it és meg élé sé nek ránk ma radt nyo ma it kí vá nom
az aláb bi ak ban be mu tat ni. Dol go za tom alap já ul szol gá ló ku ta tá sa im so rán az
1900 előtt Ma gyar or szá gon szü le tett vagy élt – te hát a Mo nar chia össze om lá sa ide -
jén leg alább 18 éves – szer zők ön élet raj za it, vissza em lé ke zé se it vizs gál va azt kí -
ván tam fel tár ni, mi lyen ké pet mu tat nak ma guk ról, ho gyan je le ní tik meg (zsi dó)
iden ti tá su kat azok a szer zők, akik az önéletrajziság va la mely for má ját vá laszt va
nyo mot hagy tak ma guk után, azaz hogy mi lyen volt zsi dó nak len ni Ma gyar or szá -
gon 1918 előtt az egyé ni él mény, a meg élt va ló ság szint jén. Ugyan csak meg vá la -
szo lan dó kér dés volt szá mom ra, hogy ho gyan ár nyal ják ezek a for rá sok a
ma gyar or szá gi zsi dók tör té ne té re vo nat ko zó köz ke le tű el be szé lé se ket: mennyi -
ben egyez nek a ben nük meg je le nő él mé nyek a kol lek tív em lé ke zet és a tu do má -
nyos dis kur zus narratíváival, és/vagy mennyi ben kü lön böz nek azok tól?2

Vizs gá ló dás cél já ból a for rá sok több cso port ját vet tem fi gye lem be: a Szinnyei
Jó zsef Ma gyar írók éle te című élet raj zi le xi kon ja szá má ra le adott ön élet rajz ok ké pe -
zik az egyi ket, és a napi, az idő sza ki és a szak saj tó ban meg je lent rö vi debb-
hosszabb ter je del mű cik kek, il let ve és fő ként az önál ló kö tet ben meg je lent ön élet-
raj zok és vissza em lé ke zé sek a má si kat.

A Szinnyei 30 000 cím sza vát össze ve tet tem a Ma gyar Zsi dó Le xi kon tel jes név -
anya gá val, az „iz ra e li ta” hall ga tók nak a ko lozs vá ri és a pes ti egye tem mat ri ku la -
köny ve i ből ki gyűj tött név so rá val és Bo ros La jos nak a ma gyar or szá gi zsi dó
te me tők ada ta it tar tal ma zó Örök lét című internetes ol da lá val. En nek ered mé nye -
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1 KOM LÓS, 1997. 15. A mun ka a holokauszt ár nyé ká ban író dott, Kom lós va ló szí nű leg a negy ve -
nes évek ele jén lát ha tott hoz zá – s mint azt a fen ti idé zet foly ta tá sa is mu tat ja, ez ha tá roz ta meg
hang vé tel ét és szem lé le tét. („Egy ide ig mód ja van ké pes sé gei pá rat lan ki bon tá sá ra, de vé gül min den di -
cső ség össze om lik. A ke cse ge-kér dés fel me rü lé sé től egye nes út ve zet Kiss Jó zse fig, Simonyi Zsig mon dig és
Marczaliig, Vázsonyi Vil mo sig és Jászi Osz ká rig, Mik lós An do rig és, ha tet szik, az 1939-es zsi dó tör vé -
nyig. Ma gas szel le mi ér té kek hez, fé nyes si ke rek hez és vé gül a tra gi kus csőd höz…”)

2 Írá som A zsi dó iden ti tás alak vál to za tai a szá zad for du ló Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á já ban. Autobiogra-
fikus ön rep re zen tá ci ók cím mel az ELTE BTK Társadalom- és gaz da ság tör té ne ti dok to ri prog ram ke -
re té ben 2008-ban meg vé dett PhD-dolgozatom egyik fe je ze té nek át dol go zott vál to za ta.



ként 1425 olyan cím szót ta lál tam, amely el len őriz he tő en zsi dó szü le té sű szer ző -
re vo nat ko zik, ezek kö zül 317 író dott ön élet raj zi ada tok alap ján. Mind azo nál tal
egy 317 fős cso port ese té ben va la mi kép pen biz to sí ta ni kel lett a sok szor igen kü -
lön bö ző kép pen meg fo gal ma zott ada lé kok össze ha son lít ha tó sá gát, és erre a ha -
gyo má nyos szo ci o ló gi ai kér dő ív fel fek te té se és az en nek alap ján el vég zett
kó do lás kí nált mó dot.

Az így ki ala kí tott adat so rok alap ján nem ze dé ki bon tás ban vált összehason-
líthatóvá az ön élet raj zi ön rep re zen tá ció né hány fon tos ele me. Nyil ván va ló, hogy
az ezek alap ján el vég zett sta tisz ti kai szá mí tá sok nem azt tük rö zik, hány szer ző nek 
volt nem ma gyar az anya nyel ve, há nyan jár tak va ló ban héderbe vagy jesívába,
mek ko ra volt az idő le ge sen ma gán ta nár ként meg él ni kény sze rü lők szá ma, és így
to vább. Az így nyert ará nyok in kább azt jel zik ten den ci a sze rű en, mely idő szak -
ban mely ön élet raj zi ada lé ko kat tar tot ták ön be mu ta tá suk szem pont já ból re le -
váns nak a szer zők. A ki vá lasz tott kor szak ön élet raj zi jel le gű iro dal ma i nak elem-
zésekor te hát öt na gyobb té ma kör meg je le né sét vizs gál tam az egyes ge ne rá ci ók
mun ká i ban: a név re és a nyelv(ek)re; a ta nul má nyok ra és a szak má ra/hi va tás ra; a
csa lád ra (szü lők re, há zas ság ra, gye re kek re, ro ko nok ra); a val lás ra, fe le ke zet re,
hit re, er kölcs re; vé gül pe dig a zsi dó és nem zsi dó kör nye zet tel (ma gya rok kal, más
nemzetiségekkel, a mindenkori állammal és a nemzettel) való érintkezésre vo nat -
ko zó adalékokat és a szerzőknek ezekhez való viszonyát, reflexióit.

A nem ze dé ki cso port ha tá rok ki je lö lé sé nél Grünwald fel fo gá sát kö vet tem, ami -
kor 1780-tól, II. Jó zsef ural ko dá sá tól és az „újhéber fel vi lá go so dás” ma gyar or szá gi 
el ter je dé sé nek év ti ze dé től szá mí tot tam a ma gyar or szá gi zsi dók első ér tel mi sé gi
nem ze dé két, míg az 1750 és 1780 kö zött szü le tet te ket, akik mind ha gyo má nyos
zsi dó fog lal ko zá so kat űz tek, és mint rab bik, ta ní tók, or vo sok a fel vi lá go so dás első
ter jesz tői vol tak, írá sa i kat pe dig né met és hé ber nyel ven pub li kál ták, az „előfutá-
rok” nem ze dé ké nek te kin tet tem. A kö vet ke zők ben az ő ge ne rá ci ó juk tár sa dal mi
kö rül mé nye it, a ma gyar or szá gi zsi dó ér tel mi sé gi ön rep re zen tá ció – ér tel me zé -
sem ben az ön élet raj zi jel le gű iro da lom, azaz az önéletrajz, memoár, napló mellett
a név és a publikációkban használt nyelv – kezdeteinek társadalmi kereteit kívá-
nom bemutatni.

„Zsi dó bie der mei er”

A 19. szá za di zsi dó ön élet raj zi rep re zen tá ci ók so rát kezd het nénk a mor va or szá gi
szü le té sű Chorin Áron (1766–1844) Je led Zekunim című, 1839-ben Bécs ben meg je -
lent ön élet raj zá val.3 És foly tat hat nánk leg je len tő sebb el len lá ba sá nak – a ma gyar -
or szá gi ult ra or to do xia leg ki emel ke dőbb sze mé lyi sé gé nek, a responsumgyűjte-
ménye után Hátám Szóférként em le ge tett – Moses Schreibernek (1762–1839)
gyermekeihez szó ló „er köl csi vég ren de le té vel”. Meg em lít het nénk még
Friesenhausen Dá vid ben Méir, a ba jor or szá gi szár ma zá sú Tal mud-tu dós, a ma -
gyar or szá gi hé ber fel vi lá go so dás Chorin mel lett má sik fon tos kép vi se lő je hé ber
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3  Lásd VENETIANER, 1986. 125. Szinnyei nem tud róla.



nyel vű mun ká ját4 – már amennyi ben ezek könyv tárgy ként és nyel vi leg hoz zá fér -
he tők len né nek.

De már a szer zők és a cí mek pusz ta fel so ro lá sa is ne héz sé gek be üt kö zik – a kü -
lön bö ző szak iro dal mak kö zött is el té ré sek mu tat koz nak a szer zők ön élet raj zi mű -
ve i nek cí mét és tar tal mát il le tő leg, és a fel dol go zá sok szin te egy ál ta lán nem
hoz nak köz vet len idé ze tet a szó ban for gó mun kák ból.5 Így be kell ér nünk az zal a
fel té te le zés sel, hogy az „ön élet raj zi tö re dé kek” va ló já ban „er köl csi vég ren de le -
tek”, és el ső sor ban az utó dok oku lá sát és er köl csi ne me se dé sét vol tak hi va tot tak
szol gál ni. Kö zön sé gük ként csak is a hé be rül ol va só mű vel tebb zsi dók jö het tek szá -
mí tás ba – Friesenhausen ese té ben rá adá sul a csil la gá szat és a ma te ma ti ka sze rel -
me sei, akik egyéb ként, mint ké sőbb lát ni fog juk, nem is vol tak olyan ke ve sen.
Hogy mek ko ra le he tett ez a hé ber mű velt sé gű kör, ar ról természetesen meg bíz-
ható adattal nem rendelkezünk, e tárgyban is a szakirodalom becsléseire kell
hagyatkoznunk.

Már em lí tett mun ká já ban, az 1937-ben meg je lent és az óta is egye dül ál ló Zsi dó
bie der mei erben Grünwald Mik sa er ről nem cse kély po le mi kus él lel a kö vet ke ző ket
írja: „Ha Csaplovits 1829-ben [Gemälde von Ungarn] azt ál lít ja, hogy csak a rab bik ér te -
nek Ma gyar or szá gon hé be rül, ez azt je len ti, hogy fo gal ma sem volt a ko ra be li zsi dók bel ső
éle té ről. Sem az előtt, sem az után nem volt ná lunk olyan vi rág zó hé ber nyel vű iro da lom,
mint ép pen e kor ban. En nek oka va ló szí nű leg össze függ a zsi dók erős szám be li meg nö ve ke -
dé sé vel, it te ni, a len gyel or szá gi nál jobb gaz da sá gi hely ze té vel. Kultúrgeográfiai oka is van,
az, hogy Ma gyar or szág igen kö zel volt a ro ha mo san asszi mi lá ló dó nyu ga ti zsi dó ság hoz, de
a ke le ti zsi dó ság hagyo- mányhű ré te gei is nagy tö me gek ben he lyez ked tek itt el és emi att
éle sebb küzdelem tört ki re form és ha gyo mány kö zött, mint má sutt. A rabbinizmus tu da -
to sab ban har colt a mo dern áram la tok el len. R. Szófér ta nít vá nyai szá zá val le ve le zett és
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4 Ballagi Ernő 1942–43-ban, az OMZSA Év könyv ében meg je lent A múlt szá zad re gé nye: Régi ma -
gyar zsi dó me mo á rok című írá sá ra tá masz kod va Michael Silber em lí ti David Friesenhausen
„Mosdot Tevel (1820) ön élet raj zi tö re dé kei”-t. A MZsL cím sza va azon ban [„Friesenhausen Dá vid, ma -
te ma ti kus, szül. Friesenhausenben (Ba jor or szág) 1750 kö rül, megh. Gyu la fe hér vá ron 1828 márc. 23. So ká -
ig fő képp Ber lin ben élt, azu tán Hun fa lun, Sá tor al ja új he lyen és vé gül Gyu la fe hér vá ron. Har minc éves
ko rá ig ki zá ró lag talmudtudománnyal fog lal ko zott, azu tán tel jes tíz évig fel sőbb ma te ma ti ká val, aszt ro nó -
mi á val, me cha ni ká val és op ti ká val, amely tár gyak ról több ér te ke zést írt. Tisz ta hé ber nyel vű al geb rá ja és
geo met ri á ja Kelil ha-Chesbón (Ber lin, 1796) cí men je lent meg. Má sik műve a szin tén hé ber nyel vű
Moszdosz Tevel, mely a Copernicus-féle rend szert fej te ge ti (Wien, 1820). Ez utób bi aszt ro nó mi ai ér te ke zé -
se i ben kü lön fog lal ko zik Euclides ti zen egye dik axi ó má já val. U. e. mű vé ben mel lé kel te cso dá la tos kép pen a
gyer me ke i nek szó ló vég ren de let ét is. F. volt az első szó szó ló ja Ma gyar or szá gon egy fel ál lí tan dó mo dern
rabbiszemináriumnak s egy ily irá nyú ki dol go zott ter vet Jó zsef ná dor nak adott át 1806.”] in kább arra en -
ged kö vet kez tet ni, hogy eb ben az eset ben is egy „er köl csi vég ren de let”-ről le het szó. Lásd SILBER,
2002. 350. Ugyan itt Silber Hátám Szóférnak egy Szefér zikáron cím mel 1879-ben Po zsony ban meg -
je lent, a vá ros na pó le o ni ost ro má ra való vissza em lé ke zé sét is megemlíti, míg a Grünwald ál tal
em lí tett er köl csi vég ren de le tet nem.

5 Grünwald Mik sa azért idéz egy be kez dés nyit, lásd GRÜNWALD, 1937. („A dessaui Rab bi Mó zes
(Men dels sohn) mű ve it kéz be ne ve gyé tek, hi te tek ak kor soha meg nem ren dül … Le á nya ink ol vas sák a mi
né met-zsi dó köny ve in ket, ame lyek böl cse ink pél dá za ta in épül nek, de sem mi egye bet. Szín ház ba soha ne jár -
ja tok, Is ten ti te ket at tól ment sen. Igen szi go rú ti la lom mal til tom meg ezt nek tek. Ha sza va mat kö ve ti tek, ré -
sze sül ni fog tok Is ten ke gyé ben és a Temp lom fel épí té sé nek örö mé ben.”) Az idé zet for rá sa ként Mó zes
Szófér uno ká ja, Szófér S’lomó Chut Ha-M’sullás (Hár mas szál. Há rom rab bi élet raj za) című, Mun -
ká cson 1893-ban (ere de ti leg Paks, 1887.) meg je lent mun ká ját adja meg. Er ről Jakob Katz azt írja:
„A könyv hagiografikus hang nem ben író dott, s az egész nem más, mint a Szófér csa lád nyílt töm jé ne zé se.
Sa la mon Szófér rab bi ugyan szá mos fon tos do ku men tu mot fel hasz nált a köny vé hez, ám el mu lasz tot ta eze -
ket tény sze rű en ki vo na tol ni, és ami még en nél is lé nye ge sebb, el mu lasz tot ta ezen do ku men tu mok tör té ne ti
in terp re tá lá sát is.” Lásd KATZ, 1992. 81.



több mint 1200 val lá si kér dés ben dön tött tu dá sa és te kin té lye alap ján, hogy el há rít sa a tör -
té ne ti zsi dó sá got fe nye ge tő sú lyos ve szé lye ket. Mind ez a hé ber iro da lom sík ján tör tént.”6

Ezt a hé ber nyel vű iro dal mat és kö zön sé gét a to váb bi ak ban így jel lem zi:
„A Ber lin ből ki in du ló hé ber fel vi lá go so dás Ma gyar or szá gon né hány év ti zed re vi rág zó hé -
ber iro dal mat te rem tett. Ez a vi rág zás nem utol só sor ban a rabbiniz- musnak kö szön he tő,
amely a hé ber nyel vet és a tör té ne ti zsi dó kul tú rát szé le sebb ré te gek ben ter jesz tet te el. A fel -
vi lá go so dás hé ber iro dal ma tá vol ról sem volt te o ló gu sok szűk kö ré nek tu do má nyos kedv te -
lé se, ha nem a ma gyar zsi dó ság szel le mi tö rek vé se i nek ki fe je ző je.”7 Az 1780 és 1850
kö zöt ti ma gyar or szá gi zsi dó ok ta tás ügy hely ze tét tár gya ló mun ká já ban erre Bá -
nyai Vik tó ria is ki tér: „A haszkala ma gyar or szá gi tér hó dí tá sa kap csán szót kell ej te nünk
ar ról a hé ber iro dal mi moz ga lom ról, amely a zsi dó fel vi lá go so dás ter je dé sét min de nütt kí -
sér te. En nek az iro dal mi al ko tó te vé keny ség nek csak egy sze le tét je len tet ték a tan köny vek, a
ki fe je zet ten az ok ta tás cél ja it szol gá ló mun kák […]. Ezek mel lett – még ak kor is, ha csak
szo ro san a hé ber nyel vű al ko tá so kat te kint jük – szép szám ban ta lá lunk tu do má nyos-is me -
ret ter jesz tő, szép iro dal mi, gyer mek iro dal mi mű ve ket.”8

Grünwald sze rint a zsi dó fel vi lá go so dás, a hászkála ma gyar or szá gi kép vi se lői
hé ber nyel vű írá sa ik ban a né met fel vi lá go so dás esz mé it ter jesz tet ték, így töb bek
kö zött azt a – ké sőb bi ek ben egy re nép sze rűb bé váló – fel fo gást, hogy a val lás
egyen lő a mo rál lal. És hogy e te vé keny sé gük nem ma radt ha tás ta lan, an nak bi zo -
nyí té ka ként Grünwald idé zi Fé nyes Elek 1847-ben meg je lent Ma gyar or szág le írá sa
című mun ká ját: „A’mi em lí tés re mél tó, az ara di zsi dók né mely pes ti ek kel egye tem ben
Ma gyar or szág iz ra e li tái közt leg több mű velt ség gel bír nak s szer fe lett kü lön böz nek a régi
sza bá sú, úgy ne ve zett len gyel szek tá tól.”9 Mi több Arad, Mór és Pest-Bu dán kí vül Po -
zsony ban, „a rabbinizmus leg főbb köz pont já ban is élt a hé ber aufkléristáknak egy kis cso -
port ja. Maga Rab bi Szófér, aki el ke se re det ten küz dött a val lá si re form ter vek el len, nem volt
a vi lá gi tu do má nyok el len sé ge. Fiát Südfeld Gabriel ta ní tot ta né met nyelv re, aki maga is
meg pró bál ko zott né met drá ma írás sal. Südfeld fia Max Nordau volt.”10

Minden nek ered mé nye kép pen „a vi lá gi hé ber iro da lom sze ku la ri zál ta a ma gyar zsi -
dó sá got, el ter jesz tet te a pol gá ri vi lág né ze tet és egé szen más vi szonyt te rem tett Eu ró pá hoz,
mint a rabbinizmus. […] A rabbinizmus kö ré ben el hang zot tak ugyan ké tel ke dő ki je len té sek
az eu ró pai fel vi lá go so dás em ber sze re tet ének ér té ké ről. A ma gyar or szá gi szár ma- zású Benet
Mordecháj, mor va or szá gos fő rab bi mon dot ta: »Ne bíz za tok oly na gyon a mi ,új kor sza kunk’
di cső fé nyé ben, sem azok ban a fenn költ frá zi sok ban, ame lye ket Jafet fiai (az eu ró pa i ak) sze ret -
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6 GRÜNWALD, 1937. 62.
7 GRÜNWALD, 1937. 65. A ma gyar or szá gi hé ber köl té szet ről lásd még CAMILLY–WEINBERGER, 1966.

és CAMILLY–WEINBERGER, 1991.
8 BÁNYAI, 2005. 39.
9 GRÜNWALD, 1937. 70.

10 GRÜNWALD, 1937. 71. Hátám Szófér a né met kul tú rá hoz fű ző dő vi szo nyá nak el lent mon dá sa it
elem zi BÁNYAI, 2005. 158–167. Südfeld to váb bi sor sá ról és kul tu rá lis iden ti tá sá ról ér de kes ada lé -
ko kat tar tal maz Új vá ri Hed vig Max Nordauról szó ló 2002-es írá sa (ÚJVÁRI, 2002. 156.) („Sein
Vater, Gabriel Südfeld, der bislang als deutschsprachiger Hauslehrer sein Brot erwarb und die ungarische
Kultur zutiefst verachtete, verlor seine Anstellung und die Familie Südfeld damit ihren finanziellen
Unterhalt. Die Magyarisierung erlebten sie in kultureller sowie in finanzieller Hinsicht als eine
Niedergangserscheinung. Diese bit te re Erfahrung der Jugendjahre prägte auch Nordaus Best sel ler
Entartung [1892/93], in dem jegliche Abweichung von der Kultur Goethes und Schillers ein Schritt in
Richtung Dekadenz betrachtet wurde.”)



nek han goz tat ni.« De e fi gyel mez te tés hi á ba hang zott el, a ma gyar zsi dó ság mű ve lő dő ré te ge
öröm mel és re mé nyek kel tel ve ve tet te ma gát a né met kul tú ra ra gyo gó vi lá gá ba.”11

Chorin re form el kép ze lé se i nek so rá ban je len tős sze re pet ját szott a hé ber nyel -
vű imák mel lett a né met nyel vű hit szó nok lat be ve ze té se, s jól le het ezt a ja vas la -
tát erő sen tá mad ták, Eliezer ben Far kas, a homonnai rab bi sze mé lyé ben olyan
tá mo ga tó ja is akadt, aki egy ér te ke zé sé ben ott ke res te a hit élet vál sá gá nak okát,
hogy „a zsi dó if jú ság fel ne vel ke dik anél kül, hogy is mer né hi té nek tar tal mát, s ér te né
pap já nak be szé dét”.12

Míg a hé ber fel vi lá go so dás ma gyar or szá gi je lent ke zé se Kom lós sze rint Chorin
1798-as fel lé pé sé hez köt he tő, a né met fel vi lá go so dá sé 1819-től ér vé nye sül, ami kor 
a Pannonia című ma gyar or szá gi né met fo lyó irat zsi dók előtt is meg nyit ja ha sáb ja -
it.13 (Az újabb szak iro da lom a Cseh or szág ból ér ke ző, né me tül ta ní tó fi a tal em be rek 
te vé keny sé ge mi att az 1780-as évek re te szi a hé ber fel vi lá go so dás esz mé i nek ma -
gyar or szá gi meg je le né sét.)14 Ám a szá zad na gyob bik ré szé ben a ma gyar or szá gi
zsi dó la kos ság nak tá vol ról sem a né met volt az anya nyel ve. A né met iro da lom ban 
való meg je le né sük előtt a zsi dó szer zők gon do la ta ik rög zí té sé re a hé be ren kí vül
két nyel vet hasz nál tak: a jid dist és a 18. szá zad vé gé től a latint.

„Jid di sül be szélt a ma gyar zsi dó ság a maga túl nyo mó egé szé ben a 19. szá zad kö ze pé ig,
a né met csak las san szo rí tot ta ki, a ma gyar nyelv pe dig csak a 19. szá zad utol só ne gye dé ben 
ju tott vég ső ura lom ra a ma gyar zsi dó ság ban” – írja Grünwald, aki is mét Csaplovitsot
hív ja ta nú nak. Majd hoz zá te szi: „Még 1843-ban is ar ról szá mol be a Szá za dunk egyik
szá ma, hogy a zsi dók Ma gyar or szá gon »zagy va lé kuk kal él nek«.”15 Ez a „zagy va lék”
vagy „zsar gon” az, amit ma nyu ga ti jid dis nek ne vez nek, a kor tár sak kö ré ben
azon ban az ajbelendisch el ne ve zé se dí vott: az or szág nyu ga ti ré szét ugyan is
Ajbelandnak, azaz Oberlandnak ne vez ték, míg a ke let-ma gyar or szá gi részt
Ünterlandnak, nyel vét pe dig ünterlendischnek.16

A 19. szá zad első fe lé ben a Ma gyar or szá gon élő zsi dók há rom nagy cso port ját
le het meg kü lön böz tet ni. Az észak nyu ga ti, nyu ga ti te rü le te ken cseh-mor va és
oszt rák ere de tű be ván dor lók él tek, az ő nyel vük volt az ajbelendisch, te hát a jid dis
egy nyu ga ti di a lek tu sa, míg az észak ke le ti me gyék több nyi re ga lí ci ai szár ma zá sú
zsi dói a jid dis egy ke le ti di a lek tu sát be szél ték. Az e ket tő nél ked ve zőbb gaz da sá gi
hely ze tű és ezek sze mé ben egy szer re le né zett és iri gyelt har ma dik cso por tot az or -
szág köz pon ti te rü le te in ho nos és ak kor ra már je len tős há nya duk ban né met vagy
ma gyar nyel vű, ké sőbb mamelandinak ne ve zett zsi dók ké pez ték. A szá zad kö ze pé -
re a há rom cso port nak kö zel azo nos volt a lét szá ma, ám az oberlandiak lak sű rű sé -
ge, kö ze pes és nagy mé re tű gyü le ke ze te i nek szá ma, szer ve zett sé ge, in téz mény-
há ló za ta Ha rasz ti sze rint egyes köz sé gek ben a ke let-eu ró pai stettlekét is meg kö ze -
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11 GRÜNWALD, 1937. 72. A Tol nai Nagy le xi kon sze rint Jáfet „a Szent írás ban Noé har ma dik fia; a ha -
gyo mány sze rint az eu ró pai és észak-ázsi ai né pek ős aty ja. A mo ha me dán mon dák ti zen egy né pet szár maz -
tat nak tőle, így Góg és Magóg né pét, te hát a ma gya rok mon dai őse it is.”
12 GONDA, 1992. 61. Ugyan ak kor Ha rasz ti Eliézer ben Wolf Libermannként ír a homonnai rab bi -
ról, ami is mét csak azt mu tat ja, hogy a név hasz ná lat még ko ránt sem rög zült, s nyil ván a nyel vi
kör nye zet – és a kul tu rá lis kong ru en cia – ha tá roz ta meg, me lyik vál to za tot hasz nál ták az egyes
szer zők, il let ve a ké sőb bi (iro da lom)tör té ne ti mun kák írói. Lásd HARASZTI , 2004. 166.
13 KOM LÓS, 1997. 18.
14 Lásd GONDA, 1992.; KATZBURG, 1999.; BÁNYAI, 2004 és HARASZTI, 2004.
15  GRÜNWALD, 1937. 85. („Die juden schwatzen ihr Kauderwelsch neben den Landesüblichen Sprachen
fort” – írja Csaplovits 1829-ben.)
16  VARGA, 2002. 55.



lí tet te, s ak kor még igen cse kély szá mú sze fárd zsi dó is élt Ma gyar or szá gon, akik -
nek vél he tő leg a 17. szá zad ban, a tö rö kö ket kö vet ve te le ped tek itt le az őse ik.17

A nem a zsi dó ság hoz kö tő dő nyel vek kö zül a la tin volt az első, ame lyet a zsi -
dók Ma gyar or szá gon nyom ta tás ban is hasz nál tak, még hoz zá at tól kezd ve, hogy
meg je lent a II. Jó zsef tü rel mi ren de le té nek kö vet kez té ben dip lo mát szer zett első
ma gyar or szá gi zsi dó or vos – Österreicher Jó zsef Manes, Ba la ton fü red első für dő -
or vo sa – disszer tá ci ó ja.18 A la tin azon ban a zsi dó szer zők tol lán ki zá ró lag az or -
vos tu do má nyi disszer tá ci ók nyel ve ma radt. Mind azo nál tal a la tin nyel vű or vo si
ér te ke zé sek mel lett 1835-től már ma gyar nyel vű dol go za tok is nyom dá ba ke rül -
tek,19 s az 1840-es évek ben már az is elő for dult, hogy a la tin cím ma gyar nyel vű
mun kát rejtett.20

Mind eme szel le mi áram la to kon túl azon ban a Ma gyar or szá gon élő zsi dók két
– a 18. szá zad kö ze pe és a 18–19. szá zad for du ló ja kö zött szü le tett – nem ze dé ké -
nek nyelv hasz ná lat ára és kul tú rá já ra az or szág ló ha ta lom, el ső sor ban II. Jó zsef tü -
rel mi és névrendelete volt a legnagyobb hatással.

A „nyelv ren de let”

A ma gyar or szá gi zsi dók hely ze tét az auszt ri ai zsi dók ra vo nat ko zó tü rel mi ren de -
let meg je le né se után egy év vel, 1783. már ci us 31-én, a ma gyar kan cel lá ri á val és a
hely tar tó ta náccsal foly ta tott hosszas le ve le zés után ki adott Systematica Gentis
Judaicae regulatio (Rend sza bály a zsi dó nép re vo nat ko zó lag) sza bá lyoz ta át fo gó an.
Amel lett, hogy meg nyi tot ta szá muk ra a sza bad ki rá lyi vá ro so kat és le he tő vé tet te,
hogy bi zo nyos kor lá to zá sok mel lett föl det bé rel je nek, ipart űz ze nek, ke res ked je -
nek, nem csak a pe csét vé sés, a pus ka por ké szí tés és a sa lét rom nye rés ti lal mát szün -
tet te meg, de nyelv hasz ná la tuk és is ko lá zá suk kér dé se it is ren dez ni kí ván ta.

A Rend sza bály elő ször is „sem mis sé nyil vá ní tás és tör vé nyi vé de lem meg vo ná sá nak
ter he mel lett” meg til tot ta az or szág egyes te rü le te in hasz ná la tos nyel vek től el té rő
nyelv al kal ma zá sát. A ren de let szö ve gé nek má so dik be kez dé se té te le sen is ki fej ti,
me lyek a til tott nyel vek: „őfel sé ge mind a hé ber nyelv nek (csu pán az is ten tisz te let ki vé -
te lé vel), mind a zsi dók anya nyelv ének va gyis a zsi dó-né met nek, kö zön sé ge sen jüdisch-
deutschnak a hasz ná la tát min den, fő leg bí ró sá gi, de bí ró sá go kon kí vü li ügyek kel való fog -
lal ko zás ban is ki rá lyi te kin té lyé vel meg szün tet ni ren de li, és a fel so rolt meg szün te tett zsi dó
nyel vek he lyett a jö vő ben ke gye sen el ren de li, hogy a zsi dók min de nütt a tar to má nyok ban
szo ká sos nyel vet hasz nál ják, és hogy az em lí tett két esz ten dei ha tár idő nek a köz zé té te lé től
szá mí tott el tel te után min den ne mű ok mány, amely akár tisz ta hé ber, akár e nép ál tal hasz -
ná la tos zsi dó nyel ven író dott vagy lett alá ír va – s tör vény szé ken vagy azon kí vül tár gya lá -
so kon kö te le zett sé get vagy köz hi te lű sé get szo kott maga után von ni –, még ha rab bik
fo gal maz ták vagy ír ták is alá, leg fel sőbb ki rá lyi aka rat nyil vá ní tás foly tán ele ve sem mis nek
és ér vény te len nek nyilváníttassék”.
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17  HARASZTI, 2004. 120.
18 ÖSTERREICHER, 1781.
19 Lásd VENETIANER, 1986. 129. („Österreicher Jó zsef Manesz után két év ti ze dig nem tud a ma gyar
bibliographia oly or vo si disszer tá ci ó ról, mely zsi dó je lölt től szár ma zott vol na, de azon túl egy re sű rűb ben je -
lent kez nek s 1840-ig már te kin té lyes iro dal mat ké pez nek.”) Ma gyar nyel vű disszer tá ci ók: HŐNIG,
1835., KREMZIR, 1837., GRÜNWALD, 1839., RÓZSAY, 1840. – Lásd VENETIANER, 1986.
20 VENETIANER, 1986. 184–185.



E cél ból meg tilt ja min den nem val lá sos jel le gű hé ber nyel vű vagy „rom lott zsi dó 
nyel ven”, vagy akár pusz tán csak „zsi dó be tűk kel” sze dett könyv be ho za ta lát az or -
szág ba, és az alatt va lói kö zött mu tat ko zó kü lönb sé ge ket az ok ta tás ré vén kí ván ja
fel szá mol ni. En nek ér de ké ben el ren de li zsi dó nem ze ti is ko lák fel ál lí tá sát, ugyan -
ak kor a „zsi dók is me re tes meg átal ko dott sá gá val és a ve lük szü le tett el fo gult ság gal” szá -
mol va sza bad dá te szi a zsi dók gye re kei szá má ra a ke resz tény is ko lák,
kö zép is ko lák és – a te o ló gia ki vé te lé vel – az egye te mek lá to ga tá sát, meg tilt ja a zsi -
dó ta nu lók meg kü lön böz te té sét. A „zsi dó nyelv le he tő leg ha tá so sabb hát tér be szo rí tá -
sa” cél já ból a „leg szi go rúb ban tiltassék meg min den ne mű zsi dó ma gán ok ta tás”, a
ké sőbb ki sza ban dó – négy éves nek ja va solt – ha tár idő le tel té vel el kell tá vo lí ta ni
min den zsi dó „köz- és ma gán ta ní tót”, aki nem tud ja iga zol ni, hogy ren del ke zik a
zsi dó if jú ság ne ve lé sé hez elég sé ges és szük sé ges is me re tek kel, vé gül „ha son ló kép -
pen ki sza ban dó, de hosszabb ha tár idő, pél dá ul a köz zé té telt kö ve tő tíz év le tel te után a leg -
szi go rúbb bün te tés ter he alatt egyet len 25. élet év ét még be nem töl tött zsi dó nak ne
en ge dé lyez zék kéz mű ves ség foly ta tá sát, csap szék tar tá sát, ha szon bér let vál la lá sát vagy
bár mi fé le je len tő sebb hasz not haj tó – pél dá ul gyap jú val, bőr rel, do hánnyal, ga bo ná val stb.
való – ke res ke dés foly ta tá sát (ami ben tud ni il lik e nép je len tős ke re se ti for rá sai rej le nek), ki -
vé ve ha va la mely ke resz tény vagy zsi dó nem ze ti sé gi is ko la ve ze tő sé gé nek hi te les bi zony sá -
ga sze rint, amit az il le té kes köz ha tó ság előtt kell be mu tat nia, nem iga zol ja, hogy va la mely
zsi dó vagy ke resz tény nem ze ti sé gi is ko lá ba járt, s ott a szük sé ges kép zés ben ré sze sült”.21

Az ab szo lu tis ta ön kény fel vi lá go sult vál to za ta te hát egy szer re biz to sí tott szé le -
sebb körű jo go kat és so dor ta ve szély be a ha gyo má nyos zsi dó is ko láz ta tás ré vén
meg szi lár dí tott kö zös sé gi ko hé zi ót. „A ha gyo má nyos ok ta tás alap ve tő kö zös sé gi funk -
ci ó ja – mint ez a ko ra be li ke resz tény nép ok ta tás ra is igaz – a val lá si is me re tek át adá sa, il let -
ve olyan kész sé gek meg ta ní tá sa, me lyek a val lá si elő írá sok tel je sí té sé hez, a kö zös ség val lá si
éle té ben való rész vé tel hez szük sé ge sek: a zsi dó ság nál el ső sor ban a hé ber be tű is me ret a fér fi -
ak szá má ra. A fen ti célt a for má lis ok ta tá si in téz mé nyek mel lett, sőt in kább azo kat meg előz -
ve a csa lá di ne ve lés és a zsi na gó gai je len lét szol gál ta. Eze ken a szín te re ken – nem pe dig
is ko lá ban – is mer ték meg az ün ne pek szo ká sa it, a zsi dó kö zös ség in téz mé nye it, mű kö dé sét,
ta nul ták meg az ét ke zé si elő írá so kat stb.”22

Az ilyen ok ta tás el sőd le ges cél ja egy olyan ér tel me zé si ke ret ki ala kí tá sa,
amelybe a ké sőb bi ek so rán az egyén min den újabb él mé nyét el he lyez he ti.
Az anya nyel ven el sa já tí tott kö zös sé gi kul tú ra, a min den na po kat tel je sen át ha tó,
azok moz za na ta it szi go rú an sza bá lyo zó val lás ál tal kí nált nyel vi rend szer a be fo -
ga dást is be fo lyá sol ja, így ez a nyel vi rend szer több, mint ke ret: az ér zé ke lés re ható 
szű rő is. A val lá sos él mény nem csak át struk tu rál hat ja a vi lá gi ér tel me zé si ke ret
szol gál tat ta ma gya rá za to kat, de át fo gó – bib li ai, a zsi dó ság ese té ben ezen kí vül
még tal mu di – min ta kész let tel is szol gál bi zo nyos hely ze tek azo no sí tá sá ra és ke -
ze lé sé re.23 Ami kor a II. Jó zsef ren de le te ál tal el in dí tott fo lya mat el ér ke zik oda,
hogy a zsi dó gye re kek – szin te ki vé tel nél kül rend kí vül unalmasként leírt – iskolai
tantárgyként sajátítják el szüleik, il let ve nagy szü le ik vallását, az megszűnik
érzékelési-értelmezési keretként működni.

Ezt sej tet te meg a fel vi lá go so dás kü lön bö ző újí tó tö rek vé se i nek lát tán a tra dí ci -
ók el ső sé gét hir de tő rab bik nak a Hátám Szóférral kez dő dő sora, ezért tű nik meg -
ala po zott nak Jakov Katznak az a vé le mé nye, hogy fik ció az or to do xok azon
ál lí tá sa, mi sze rint ők csu pán a tisz ta, régi judaizmus őr zői: ez az or to do xia va ló já -
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21 A ren de let tel jes szö ve gét köz li GONDA, 1992. 261–268.
22 Bá nyai Vik tó ria össze fog la lá sa KATZ, 2005. alap ján. Lásd BÁNYAI, 2005. 17.
23 Lásd WIKSTRÖM, 2003.



ban nem tra di ci o ná lis, ha nem tra di ci o na lis ta. Tu da to san vá laszt ja a ha gyo mány a
ha gyo má nyos nál jó val szi go rúbb őr zé sé nek és ér vé nye sí té sé nek út ját.24 Ami kor
Moses Scheiber 1811-ben egy zsi na gó gai be szé dé ben a val lá si ta ní tá sok el sa já tí tá -
sá nak el sőd le ges sé gé hez ra gasz ko dik és a ki té rést vi zi o nál ja az újí tá sok ki ke rül -
he tet len következményeként, ugyanazokat a felismeréseket fogalmazza meg a
gyakorlat síkján, mint a 20. századi valláspszichológia.

„Így ha fi a ink és utó da ink ne ve lé sük kez de tén ta nul ják a Szent írás egy sze rű ér tel me zé -
sét és olyan vi lá gi tu do má nyo kat, ame lyek kí vül es nek a Tó rán, ak kor még mi e lőtt fel nő nek
és el jut ná nak az írás ma gya rá za tig és a szó be li ta nig – ami a lé nyeg –, az előtt vá laszt ják a
tör vény nél kü li ál la po tot: meg ta gad ják az Urat és tör vé nye it, mint eb ben a rossz nem ze -
dék ben egyes ál la mok ban lát hat juk. Fel for gat ják azt a ren det, amit az ősök meg szab tak, és
el buk nak. Egy sincs ezek kö zött a fiak kö zül, aki ki ne tér ne az el jö ven dő ben, és egy sincs, aki 
ked vel né a Tal mu dot, (…) de egyik sem fog va ló di si kert el ér ni. Ezért áld juk az Urat, Is te -
nün ket, hogy nem adta osz tály ré szün kül azt, amit ne kik, és meg for dí tot ta a sor ren det:
előbb kö ze lí tett min ket Szinaj he gyé hez, még mi e lőtt meg ta nul tuk en nek a vi lág nak az út -
ja it is, és bár ez után en nek a vi lág nak az út ja it is meg ta nul tuk, mind ket tő meg ma radt ke -
zünk ben, hála az ál dott Úr nak.”25

A nyil vá nos anya nyelv hasz ná lat til tá sa ugyan csak rend kí vül messze ható kö -
vet kez mé nyek for rá sa. A nyelv vál tás nak ál ta lá ban – kü lö nö sen a ki ej tés és az in to -
ná ció aka rat la gos el sa já tí tá sá nak le he tet len sé gé ből fa ka dó – ne ga tí vu ma it szok ta
hang sú lyoz ni a nyelv po li ti ká val fog lal ko zó szak iro da lom, ám az újabb pszi cho ló -
gi ai el mé le tek az elő nye i re is rá mu tat nak. A sok nyel vű ség ta pasz ta la ta, az egy nél
több ide gen nyelv el sa já tí tá sa nyo mán óha tat la nul ki ala kul va la mi fé le nyel vi tu -
da tos ság: bi zo nyos dol gok ról in kább az egyik, má sok ról in kább va la me lyik má sik 
nyel ven tud az em ber iga zán meg fe le lő mó don be szél ni. A tu da tos ság gal együtt
az ide gen nyelv tá vol sá got is te remt, csök ken ti a meg ne ve zett kül ső és bel ső tár -
gyak ér zel mi te lí tett sé gét. Az új nyelv ál tal kikényszerített tu da ti át szer ve ző dés
fej let tebb ön ér tel me zést hoz lét re, meg te rem ti az ál lan dó vál toz ta tás le he tő sé gét.
Ez ál tal az anya nyelv hez való vi szony is meg vál to zik, ma gá tól ér te tő dő sé ge el -
vész. Az új nyelv, ami már nem az anya nyel ve, ér zel mi leg ke vés bé te lí tett, így el -
von tabb, ugyan ak kor na gyobb sza bad sá got is biz to sít. A több nyel vű ség óha tat lan 
ve le já ró ja a be lá tás.26 És más élet fel té te lek egy ide jű vál to zá sá val ugyan csak la záb -
bá te szi az ere de ti kö zös ség hez fűző kötelékeket.

Er ről az él mény ről szá mol be az előbb rész le ges egyen jo gú sí tást és val lá si (ét -
ke zé si, ru ház ko dá si) re for mo kat sür ge tő, majd ki ke resz tel ke dett Marcus
(Mordecháj) Nissa Weiss 1808-ban, 57 éves ko rá ban Der erlöste Markus Nissa Weiss
cím mel Pes ten meg je lent vissza em lé ke zé sé ben: „Mó zes köny vei, a pró fé ták és a Tal -
mud vol tak fi a tal éve im egye dü li ta nul má nyai. 18 éve sen már mint nagy tu dá sú zsi dót be -
csül tek és sze ret tek. Fér fi ko rom ban […] még min dig ta nul má nyoz tam a Tal mu dot és a
Bib li át, gyak ran pré di kál tam a he lyi zsi na gó gá ban, tár sa im mint ki vá ló, nagy tu dá sú fér fi -
út tisz tel tek. En nek el le né re a leg ke ve sebb is me re tem sem volt a hé ber nyelv sza bá lya i ról,
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24 KATZ, 1986. 4.
25 Moses Schreiber va ló szí nű leg 1811. feb ru ár 10-én el hang zott be szé dét idé zi BÁNYAI, 2004.
159–160. (A for dí tá son a jobb ért he tő ség ked vé ért ap róbb köz pon to zá si és szó ren di vál to zá so kat
haj tot tam vég re – F. K.)
26 Lásd LUDIN, 1998. 15–28.



te hát nem vol tam olyan hely zet ben, hogy a tal mu dis ták tör vény ma gya rá za ta i nak hi bá it
fel is mer het tem vol na.”27

Weiss csak II. Jó zsef ural ko dá sa ide jén, a nyil vá nos zsi dó is ko lák lét re ho zá sa -
kor kez dett el előbb né me tül ta nul ni, majd ez után fo gott bele a hé ber nyelv tan ta -
nul má nyo zá sá ba. Ezek nek az is me re tek nek a bir to ká ban egé szen más szem mel
kezd te ol vas ni a Bib li át, a fel vi lá go so dás esz méi – és a hé ber nyelv tan – el tá vo lí tot -
ták a Tal mud tól, a rabbinikus zsi dó ság tól.28

Mind ezen kö vet kez mé nye ket azon ban a ren de let ér vény be lé pé sé nek ide jén
még nem is mer het ték, így a rend sza bály a tra di ci o na lis ták szá má ra is el fo gad ha tó
volt. En nek egyik oka, hogy a csá szár csak az alap szin tű, prak ti kus is me re tek (né -
met írás, ol va sás, szá mo lás) ok ta tá sát írta elő, a ter mé szet tu do mány ok és a tör té -
ne lem ta ní tá sát nem, a val lás ok ta tás te rén pe dig au to nó mi át ígért. „Más részt a
val lá si és vi lá gi ta nul má nyok sor rend jé nek, el sőd le ges sé gé nek kér dé sé ben is (…) úgy tűnt,
hogy az ál lam kon cep ci ó ja kö ze lít he tő az övé ké hez. Cseh or szág ban a zsi dó is ko lá kat fel -
ügye lő Ferdinand Schulsteind tá mo gat ta a rab bik igé nyét, hogy a gye re kek előbb ré sze sül -
je nek val lás ok ta tás ban, s csak tíz éve sen men je nek né met is ko lá ba”29 – azaz to vább ra is
sa ját val lá suk „nyel ve” ma rad ha tott a gye re kek szá má ra az el sőd le ges ér zé ke lé -
si-ér tel me zé si keret.

II. Jó zsef ha lá lá val 1790-től a né met is ko lák rend sze re a kül ső kény szer gyen -
gü lé se és több bel ső ok (a zsi dó kö zös ség re há ru ló anya gi meg ter he lés, a tan köny -
vek, al ko tó szel le mi hát tér hi á nya, erős tra di ci o na lis ta fenn tar tá sok) együt tes
ha tá sa mi att vissza fej lő dött.30 Mér le gük még is ked ve ző: a tan kö te les zsi dó gye re -
kek 10 szá za lé ka, mint egy ké tez ren él het tek az ott ka pott ok ta tás elő nye i vel, már -
pe dig ez a szám na gyobb, mint azo ké, akik a ber li ni zsi dó fel vi lá go so dás nak
kö szön he tő en lét re ho zott is ko lák ban ta nul tak a né met te rü le te ken.31 „A józsefi
nyil vá nos zsi dó is ko lák ta gad ha tat lan ér de me, hogy a szekuláris is ko lá zás egy ál ta lán meg -
je lent a zsi dó ság kö ré ben.”32

Ami kor az ural ko dó ha lá lát kö ve tő en a vá ro sok – így Pest, Nagy szom bat, Pécs
– igye kez tek a fa la ik közé be köl tö zött zsi dó kat el tá vo lí ta ni, a ma gyar or szá gi zsi dó 
kö zös ség ve ze tői össze hív ták a zsi dó ság meg bí zot ta it, és a há rom na pos, Bu dán
tar tott nagy gyű lés tíz fős bi zott sá got ho zott lét re, hogy az fo gal maz za meg az ural -
ko dó hoz és a di é tá hoz in té zen dő kér vé nyü ket. Ám 1790 nya rán még nem akadt
köz tük sen ki, aki a 9 pon tos fo lya mod ványt la ti nul meg tud ta vol na írni.33 E fo lya -
mod vány a sza bad le te le pe dés, a föld vá sár lá si, ipar űzé si jog és az or szá gos és heti
vá sá ro kon való za var ta lan ke res ke dés mel lett 6. pont já ban azt kéri: „ké pez hes sék
ma gu kat alsó és fel ső tan in té ze tek ben anél kül, hogy a val lá suk ban aka dá lyoz tat ná nak”.34

A di é ta a zsi dók jo ga i nak meg erő sí té sét tar tal ma zó ha tá ro za tot ho zott, ame lyet a
vá ro sok újabb til ta ko zá sa el le né re II. Li pót szen te sí tett. Az ezt kö ve tő 50 év ben,
1840-ig – az ide ig le nes nek szánt – De Judaeis cí men be jegy zett XXXVIII. tc. sza bá -
lyoz ta a zsi dók hely ze tét.
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27 Fa ze kas Lászó for dí tá sá ban idé zi BÁNYAI, 2004. 204. (A for dí tá son a jobb ért he tő ség ked vé ért
ap róbb köz pon to zá si és szó ren di vál to zá so kat haj tot tam vég re – F. K.)
28 BÁNYAI, 2004. 204.
29 BÁNYAI, 2005. 47.
30 BÁNYAI, 2005. 57–59.
31 BÁNYAI, 2005. 60.
32 BÁNYAI, 2005. 61.
33 Lásd HARASZTI, 2004. 157. A fo lya mod ványt Ha rasz ti sze rint va ló szí nű leg a ma gyar új sá gok
cen zo ra, a sza bad kő mű ves Pászthory Sá mu el fo gal maz ta.
34 GONDA, 1992. 49.



A „név ren de let”

Máig ható kö vet kez mé nyei van nak vi szont II. Jó zsef má sik zsi dók kal kap cso la tos
rend sza bá lyá nak, az 1787. jú li us 23-án ki adott „Min den faj ta za var el ke rü lé sé nek ér de -
ké ben” kez de tű ren de le té nek a zsi dók ne vé ről. Ez az ab szo lu tiz mus szel le mé ben
kí vánt ren det tenni a zsi dók kö ré ben ural ko dó ren det len ség ben: csa lád ne vük ha -
gyo má nyo san ad dig nem volt, az azo nos ne vű ek meg kü lön böz te té se az apa sze -
mély ne vé nek se gít sé gé vel tör tént.35 Így min den új szü lött fiú mint a kö zös ség
va la mely tag já nak fia (Aser ben Ber, Áb ra hám ben Mó zes), min den új szü lött lány
pe dig mint a kö zös ség va la mely tag já nak lá nya (Sára bat Salomo, Miriam bat
Mordeháj) volt is mert. Ám e ha gyo mányt is fe lül ír hat ta – és igen gyak ran felül is
írta – ra gad vány ne vek (mint pél dá nak oká ért a Tyroler, Österreicher, Ungár, Pop -
per [= Frank fur ter], Krackauer, Pollák stb.) for má já ban a szo kás.36

Az ural ko dó a kö te le ző két ele mű, né met (hang zá sú és írás mó dú) csa lád név vi -
se lé sét írta elő „örök idők re” zsi dó val lá sú alatt va lói szá má ra.37 Ez zel ha so ní tot ta
ugyan név vi se lé sü ket a töb bi alatt va ló é hoz, akik ugyan csak ilyen két ele mű, csa -
lád- és sze mély ne ve ket vi sel tek, más fe lől azon ban az (egyed ural ko dói ön kényt ki -
fe je ző) tör vény vég re haj tá sa sza bad utat en ge dett a tiszt vi se lői ön ké nyes ke dés-
nek, s ez ál tal újabb meg kü lön böz te té sek hez ve ze tett. Nem is mert írás be li bi zo nyí -
té ka, ám máig ma ka csul tart ja ma gát a vé le ke dés, hogy II. Jó zsef hi va tal no kai csak
kel lő összeg ki fi ze té se fe jé ben ír tak be rö vid (egy-két szó ta gú) és je len té sé ben sem -
le ges né met csa lád ne vet a zsi dó alatt va lók nyil ván tar tá sá ba, ha pe dig nem kap tak
pénzt, igen hosszú és ne vet sé ges je len té sű (így pél dá ul Katzenelbogen vagy
Eselberg) ne vek kel bün tet ték a meg vesz te ge té sük re nem haj lan dó de lik venst.38

De a vi szony lag cse kély szá mú né met köz név csa lád név ként való túl ten gé se,va la -
mint  az a tény, hogy egyes szín ne vek, il let ve tu laj don ság jel zők (Weisz, Schwarz,
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35 A dol go zat ban a ’személynév’ ter mi nust kor lá to zott, ke reszt né vi ér tel mé ben hasz ná lom.
A zsi dó csa lád ne vek ről lásd MZsL, 178–179.
36 „A csa lád név anyag ban is meg kez dő dik a meg szi lár du lás. Ami kor II. Jó zsef ren de le te meg je le nik, egy zaj -
ló fo lya ma tot si et tet vele. […] a ne vek örök lő dő vé vá lá sa Nyu ga ton elő re ha la dot tabb fo kon volt […]. Meg fi -
gye lé se im alap ján azon ban a hely zet Nyu ga ton sem volt annyi ra ked ve ző a csa lád név-örök lő dés
szem pont já ból, mint […] a ke le ti te rü le tek kel való össze ha son lí tás fo gal ma zá sá ból ta lán gon dol hat ná va la -
ki. Még itt is túl sok az apa név, s hogy a ren de let nek volt ha tá sa a zsi dó csa lád név anyag fej lő dé sé re, azt a
mai név anyag gal való össze ve tés bi zo nyít ja.” Lásd SCHEIBERNÉ, 1981. 116–117.
37 II. Jó zsef ki rály, Ren de let a zsi dók ne vé ről, 1787. jú li us 23. Lásd KARÁDY–KOZMA, 2002. 21.
(„Min den faj ta za var el ke rü lé sé nek ér de ké ben, mely az em be rek egy osz tá lyá nak ese té ben po li ti kai vagy bí -
ró sá gi el já rá sok nál vagy a ma gán élet ben min den bi zonnyal elő áll, hogy ha a csa lá dok nak nin csen meg ha tá -
ro zott nemzettségnevük, és az egyes sze mé lyek olyan utó ne vet vi sel nek, me lyet egyéb ként nem is mer nek, az 
örö kös tar to má nyok összes sé gé re vo nat ko zó an egye te me sen el ren del jük:
1. §. A zsi dó sá got min den tar to mány ban arra kell rá bír ni, hogy min den egyes csa lád apa a csa lád ja szá má -
ra, a gyám az ár vái szá má ra, és min den egye dül ál ló, nem atyai ha ta lom vagy gyám ság, il let ve gond nok ság
alatt álló fér fi sze mély 1788. ja nu ár 1-től egy meg ha tá ro zott [bestimmten] nemzettségnevet
[Geschlechtsnamen] vi sel jen, az asszo nyi nem ből való egye dül ál ló sze mé lyek az ap juk nemzettségnevét, a
há za sok pe dig a fér jük ne vét ve gyék fel, min den sze mély azon ban ki vé tel nél kül egy né met utó ne vet
[Vornamen] ve gyen fel, ame lyet egész éle te fo lya mán nem mó do sít hat.
2. §. Min den ed di gi, a zsi dó nyel vek ben szo ká sos, il let ve azon hely re uta ló el ne ve zé se ket, ahol az il le tő ál ta -
lá ban vagy át me ne ti leg tar tóz ko dik, mint pél dá ul Schaulem Joplitz, Jochem Kollin stb., vég képp el kell
hagy ni.”)
38 Ezt a „vá ro si le gen dá nak” te kint he tő és ma is ele ven vé le ke dést nem csak töb bek től hal lot tam,
de kü lön bö ző nyel ve ken több internetes ol da lon is ter jed. Va ló szí nű sít he tő ere de tét és cá fo la tát a 
münsteri Insistut für Allgemeine Sprachwissenschaft mun ka tár sa, Joachim Mugdan pro fesszor
is mer te ti zsi dó ne vek kel kap cso la tos hon lap ján (http://www.jewishgen.org/
InfoFiles/namfaq0.htm. Utol só le töl tés: 2008. feb ru ár 12.). Sze rin te a ma gya rá za tot Karl Emil



Bra un, Blau, Roth, Grósz, Klein) és föld raj zi ne vek – szár ma zá si he lyek, mint a
Schlesinger – pél dá ul rend kí vü li mér ték ben túl ter he lőd tek a ma gyar or szá gi zsi dó
név ál lo mány ban, nyil ván nem az ön kén tes névválasztás eredménye.

A nyelv hasz ná lat, il let ve a nyel vi kul tú ra szem pont já ból e ren de let azért vált
meg ha tá ro zó vá, mert ál ta lá ban úgy ér tel mez ték, hogy né met csa lád ne vek fel vé -
tel ét te szi kö te le ző vé a zsi dók szá má ra, azaz ugyan ab ba az irány ba – a nyelv cse re
és kul tú ra vál tás irá nyá ba – mu tat, mint a tü rel mi ren de let nyil vá nos nyelv hasz ná -
la tot elő író ren del ke zé sei. Ezt erő sí ti meg 4. §-a is, mi sze rint: „1788. ja nu ár 1-től
kezd ve a körülmetélkedési és szü le té si köny vek ki vé tel nél kül né met nyel ven ve zet tes se nek,
és min den meg szü le tett, el ha lá lo zott és há zas sá got kö tött ne más ként, ha nem a né met utó -
név vel és a min den kor ra meg ha tá ro zott ként fel vett nemzettségnévvel je gyez tes sék be.”

Igen va ló szí nű nek tű nik azon ban Karády Vik tor és Koz ma Ist ván ál lás pont ja:
„noha a ren de let két ség te le nül csu pán az utó ne vek re néz ve te szi kö te le ző vé a né met név fel -
vé tel ét, még is, a pá tens egé szé nek szel le me, a nem tel je sen egy ér tel mű meg fo gal ma zá sok,
for du la tok, az ok má nyok né met nyel ven való ki ál lí tá sá nak és a né met nyel vű anya köny ve -
zés nek a kö te le zett sé ge stb., a ren de le tet vég re haj tó köz igaz ga tá si szer vek – és nyil ván az
érin tett zsi dók több sé ge – szá má ra is azt su gall ta, hogy a né met utó ne vek mel lé né met ve ze -
ték ne vet kell fel ven ni. A né met csa lád ne vek fel vé tel ét imp li kál ta az is, hogy az ak ko ri ban
Ma gyar or szá gon élő (nagy részt be ván do rolt) zsi dó ság is in kább a né met nyel vi-kul tu rá lis
kör rel érint ke zett in ten zí veb ben.”39

Erre en ged kö vet kez tet ni a Ma gyar Zsi dó Le xi kon Ma gyar csa lád ne vek40 cím sza -
va is: „Az 1780-ból ere dő conscriptiós íve ken, ame lyek a csa lád ne vek fel vé te lé re vo nat ko zó
csá szá ri ren de let vég re haj tá sá nak alap já ul szol gál tak, a kö vet ke ző ma gyar ne ve ket ta lál juk: 
Bá rány Áb ra hám, Cson ka Izsák, Horpács Mó zes, Jónap Éli ás, Kohányi Si mon, Kos suth
Izsák, Kosz to lá nyi Sa la mon, Len gyel Ja kab, Lőrincz Ja kab, Luk ács Izsák, Má zos Mó zes,
Szar vas Já nos, Var ga Si mon. A csá szá ri ren de let vég re haj tói eze ket az ősi ne ve ket tu do má -
sul vet ték, to váb bi vi se lé sü ket meg en ged ték és amennyi ben egyik-má sik csa lád az óta ki
nem halt, a ma gyar ne vek to vább örök lőd tek.”41

A ren de let szö ve ge a – hi va ta los – név vál toz ta tás nak még a le he tő sé gét is ki -
zár ja, s így az a zsi dók szá má ra an nak el le né re több mint hat van évig le he tet len
ma radt, hogy a nem zsi dók név vál toz ta tá sát I. Fe renc 1814-ben hi va ta los el já rás -
hoz köt ve en ge dé lyez te. 1826-tól a zsi dók is meg vál toz tat hat ták ne vü ket, de csak
ak kor, ha ez zel egyi de jű leg ki is ke resz tel ked tek. A kon ver tá lás hoz ek kor még ket -
tős (ál la mi és egy há zi) jó vá ha gyás ra volt szük ség, de 1848-tól már az egy há zi be le -
egye zést is ele gen dő nek te kin tet ték. Ter mé sze te sen a név vál toz ta tás hoz még
min dig szük ség volt az ál lam en ge dé lyé re. 1849-től ki ke resz tel ke dés nél kül is le -
he tett név vál toz ta tá si kér vényt be nyúj ta ni a bel ügy mi nisz té ri um hoz. 1849-ben az
1848-as for ra da lom és sza bad ság harc előtt és alatt en ge dé lye zett név vál toz ta tás ok 
ér vé nyü ket vesz tet ték, ám so kan ra gasz kod tak az így szer zett ne vük höz, és azt
akár il le gá li san is meg tar tot ták.42
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Franzos Namensstudien című, 1880-ban meg je lent mun ká já ban kell ke res ni, ame lyet Erwin
Manuel Dreifuss cá folt (DREIFUSS, 1927. 16. ).
39 KARÁDY–KOZMA, 2002. 22.
40 En nek szer ző je Újváry Pé ter, aki Mandl Ber nát nak „A zsi dók csa lád ne ve i ről” az Egyen lő ségben 
1909-ben meg je lent öt ré szes so ro za tá ra hi vat ko zik.
41 MZSL, 1927. 540.
42 Kö szö nöm Koz ma Ju dit nak, hogy ren del ke zé sem re bo csá tot ta a Név vál toz ta tás – tár sa da lom
– tör té ne lem. Csa lád név-vál toz ta tá sok – több szem pon tú meg kö ze lí tés ben című elő adá sá nak



A 18. szá zad vé gén te hát a zöm mel jid dis anya nyel vű43 ma gyar or szá gi zsi dó -
kat a tör vé nyes ke re tek lök ték, a fel vi lá go so dás szel le me pe dig húz ta az – iro dal mi 
– né met nyelv el sa já tí tá sa és al kal ma zá sa felé. Mind ket tő – azaz II. Jó zsef ren de le -
tei és az azo kat elő ké szí tő fi lo zó fi ai-val lá si fel vi lá go so dás – ugyan azok ra a fi lo zó -
fi ai esz mék re ve zet he tő vissza, töb bek kö zött az új ko ri ra ci o na liz mus ra és
ter mé szet jo gi szem lé let re. Ez nem a Bib li á ban rög zí tett té te les is te ni tör vényt, ha -
nem a ter mé sze tes val lás vi lá gá ból szár ma zó, tisz tán ra ci o ná lis, em be ri meg fon to -
lá sok ból le ve zet he tő er köl csi el ve ket te kin ti az em be rek kö zöt ti vi szo nyo kat
sza bá lyo zó elő írá sok for rá sá nak.44

„II. Jó zsef zsi dók kal kap cso la tos ren de le tei csak a fel vi lá go so dott ab szo lu tiz mus rend -
sze ré be il leszt ve ért he tők” – írja Ha rasz ti György a ma gyar or szá gi zsi dó ság tör té ne -
té nek szak iro dal mát ed dig leg át fo gób ban fel dol go zó mun ká já ban. „Szá mu kat nem 
kí ván ta nö vel ni, de ta ní tá suk kal, fel vi lá go sí tá suk kal, mű vel teb bé té te lük kel, a gyű lö le tes
kény sze rí tő tör vé nyek és a meg ve tést oko zó meg kü lön böz te té sek el tör lé sé vel »hasz nos ál -
lam pol gár ok ká« akar ta »ne vel ni« őket.”45

Már egy 1781. ok tó ber 21-i kéz ira tá ban is ki fej tet te, hogy mind ezen in téz ke dé -
sek vég ső cél ja „e nem zet sa ját ja ként is mert elő í té le te i nek ki ir tá sa, tag ja i nak fel vi lá go sí tá -
sa, és ezek ré vén ke resz té nyek ké té te le, vagy er köl csi ka rak te rük megja- vítása és hasz nos
ál lam pol gár rá való ki ké pe zé sük, ami leg alább is a le szár ma zot ta ik ban egé szen bi zo nyo san
meg is tör té nik majd”.46

Ha e cél ki tű zés től nyil ván el is bor zad tak vol na, a ma gyar or szá gi zsi dó fel vi lá -
go so dás kép vi se lői ma guk is a hit élet kor sze rű át for má lá sá ra tö re ked tek. A Chorin
írá sa nyo mán ki rob bant ke cse ge vi ta kö zép pont já ban egy ét ke zé si elő írás kap csán a
jó zan ész, a hét köz na pi ra ci o na li tás ke rült szem be a ha gyo mány kö zös ség meg tar tó
ere jét fel is me rő szem lé let tel: a ke cse ge nyil ván va ló mó don hal, ezért a zsi dó val lás
elő írá sa it kö ve tő em ber szá má ra is ehe tő – ál lí tot ta Chorin, mi vel azon ban a pik ke -
lye it nem le het le ka par ni, ezért a fo gyasz tá sa ti los – sze gez ték vele szem be a
hagyományhű rab bik.

„A zsi dó ság tra di ci o na lis ta szár nya a 18. és 19. szá zad for du ló ján rész ben azért nem
tu dott meg bir kóz ni a hely zet tel, mert szó sze rint és kép le te sen nem volt kö zös nyel ve az zal
az eu ró pai kör nye zet tel, amely ben a zsi dók él tek, de amely től a get tó fa lai el vá lasz tot ták
őket. In tel lek tu á li san és ér zel mi leg is ben ne él tek a zsi dó ha gyo mány vi lá gá ban, en nek gaz -
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szö ve gét, mely a 2007. ok tó ber 22–24. kö zött meg tar tott kon fe ren ci án az „Oszt rák és ma gyar zsi -
dók név vál toz ta tá sai a 18–20. szá zad ban” té ma kör ben hang zott el. Lásd FARKAS, 2003.;
STAUDACHER, 2002.; OROSZ, 1977.
43 Bár vol tak ki vé te lek, me lyek ará nyá ról azon ban el kép ze lé sünk sem na gyon le het. Min den eset -
re a II. Jó zsef ál tal 1783-ban ki adott rend sza bály szel le mé ben Nagymartonban lét re ho zott első is -
ko la ké pe sí tett ta ní tó ja, a cseh or szá gi fel vi lá go so dás híve és pro pa gan dis tá ja, Peter Beer
1839-ben meg je lent ön élet raj zá ban így em lé ke zett vissza első – 1779-es – ma gyar or szá gi él mé -
nyé re: „Első ál lo má som Ma gyar or szág egyik fa lu já ban, Nagysseken [?Nagy sze gen], a fel ső Duna mel lett 
volt. Ezen fa lu ban egyet len egy em ber sem volt, aki a né met nyel vet ér tet te vol na, s még ab ban a ház ban is,
ahol mint ta ní tó al kal maz va vol tam, a tár sal gás tisz tán ma gyar nyel ven folyt. Csak a leg na gyobb fá rad ság
árán vol tam ké pes ta nít vá nya im mal a Pentateuchust meg is mer tet ni, ezen ta ní tás a kö zön sé ges, úgy ne ve -
zett zsi dó-né met di a lek tus ban tör tént.” Idé zi BÁNYAI, 2005. 27.
44 Lásd KISS, 2005. („A Habs burg-mo nar chi á ban és ál ta lá ban a né met nyelv te rü le ten Samuel Pufendorf
17. szá za di mun kái, majd Christian Wolf nép sze rű ter mé szet jo gi írá sai mel lett fő leg a bé csi jog fi lo zó fu sok,
P. J. Riegger, K. A. von Mar ti ni és J. H. von Justi já rul tak hoz zá a jo ze fi nis ta ide o ló gia ki ala ku lá sá hoz. A
pro tes táns kö zép is ko lás ok kö te le ző tan anyag ként sa já tí tot ták el a né met ter mé szet jo gi is me re te ket, de – ér -
de kes mó don – a pro tes táns szer zők alap mű vei a ka to li kus is ko lák tan anya gá ban is he lyet kap tak. Nagy részt 
a le en dő II. Jó zsef is eze ken ne ve lő dött.”)
45 HARASZTI, 2004. 75.
46 GRÜNWALD, 1937. 52.



dag, de na gyon bo nyo lult és sa já tos ki fe je zés rend sze rét hasz nál ták, s ezt nem le he tett köz -
ve tí te ni sen ki nek, aki nem volt ugyan olyan ott ho nos ben ne, mint ők ma guk. A
fel vi lá go so dott zsi dók nak el len ben az egyik cél ja ép pen az volt – és nem egy kö zü lük ugyan -
úgy ra gasz ko dott a val lá si elő írá sok hoz, mint akár me lyik rab bi –, hogy a zsi dó tár sa dal mat
ki emel jék kul tu rá lis el szi ge telt sé gé ből az ál tal, hogy a zsi dó ta ní tást új ra fo gal maz zák az eu -
ró pai fel vi lá go so dás nyel ve ze té ben.”47

Az erre tett első kí sér let egy faj ta nyelv újí tás: a szent nyelv, a hé ber, a lesón
ha-kódes „meg tisz tí tá sát”, meg újí tá sát, a kor magaskultúrájának ki fe je zé sé re al kal -
mas sá té te lét – és ez zel per sze vi lá gi cé lok ra való fel hasz ná lá sát, sze ku la ri zá lá sát – 
tűz te ki cél já ul. A né met fel vi lá go so dás fi lo zó fi á já val és iro dal má val kap cso lat ba
ke rült zsi dók szá má ra a hal lás után, élő nyelv ként és min den nyelv ta ni is me re tet
nél kü löz ve el sa já tí tott hé ber ugyan úgy a tu dat lan ság, a kul tu rá lat lan ság, a kor ki -
fe je zé sé vel élve a „sö tét ség”, a „zelotizmus” szim bó lu má vá vált, mint a mame-
losen, azaz az anya nyelv, a sa ját szép iro da lom mal nem ren del ke ző – rá adá sul nem
is önál ló, mert né met nyelv te rü le ten, a szá za dok fo lya mán szár ma zék nyelv ként
ki ala kult, fel né met jel le gű – és szláv ele me ket tar tal ma zó –, „rom lott”-nak, zagy -
va lék nak, zsar gon nak te kin tett jid dis.

A tra di ci o na lis ták ál tal meg ve tő en csak „desszauiként” em le ge tett – még
kimondani, le ír ni is bor zasz tó lett vol na a ne vét – Moses Men dels sohn a „rom lott
né met” iro dal mi né met tel való fel vál tá sá ban lát ta a zsi dók mű velt ség be li és tár sa-
dalmi fel emel ke dé sé nek zá lo gát, ezért tar tot ta fon tos nak Mó zes öt köny vét né -
met re for dí ta ni. S bár mint lát hat tuk, e for dí tás ol va sá sa a tra di ci o na lis ták sze mé -
ben mély sé ge sen el íté len dő nek szá mí tott, „1833-ban a Hatam Szófér app ro bál ta
Leopold Dukes mun ká ját, Mó zes öt köny vé nek né met re for dí tott, Rasi-kommentárral meg -
je lent ki adá sát. Az aján lás a mun ka hasz nát ab ban lát ta, hogy hoz zá fér he tő vé te szi a kom -
men tárt azok szá má ra is, akik már csak ide gen nyel vű köny ve ket ol vas nak.”48

Nem cso da te hát, ha a 19. szá zad leg ko ráb bi, ma is hoz zá fér he tő ma gyar or szá -
gi zsi dó ön élet írá sa i nak nyel ve a né met. Elég össze sí te ni a Szinnyeiben cím szó -
ként sze rep lő, 1750 és 1810 kö zött szü le tett 102 zsi dó szer ző pub li ká ci ó i nak
nyel vét, hogy ki de rül jön: a sta tisz ti ka is ezt va ló szí nű sí te né. Mert míg a hé be rül,
la ti nul és ma gya rul pub li ká ló szer zők ará nya igen ha son ló – hé ber 25, la tin 21, ma -
gyar 19 –, né me tül (is) ír 70. E szá mok ter mé sze te sen át fe dé se ket is tar tal maz nak:
csak hé be rül ír 15, hé be rül és né me tül 7, hé be rül, né me tül és ma gya rul 3 szer ző;
csak la ti nul 11, la ti nul és né me tül 5, la ti nul és ma gya rul 3, la ti nul, né me tül és ma -
gya rul 3; csak ma gya rul 3, né me tül és ma gya rul 8; né me tül és va la mi más nyel ven
2. A né met vezető szerepe egyértelmű, használatának gyakorisága egyedül is
meghaladja a másik három nyelv együttes előfordulását.

A csak hé be rül írók egy ta ní tó és egy Tal mud-tu dós ki vé te lé vel mind rab bik; a
csak la ti nul pub li ká lók kö zül az egy – ki tért és böl csé sze ti dok tor – tör té nész
Keresztury Jó zsef hí ján mind or vos; a csak ma gyar mun ká val sze rep lők kö zül egy
– a Sik lós vá ro sá ba ér ke ző Németh-Ujvári gróf Bat thyá ny Kázmért üd vöz lő – „iz -
ra e li ta”, egy or vos, egy pe dig ta ní tó; a csak né me tül írók kö zül a már em lí tett fog la -
la tos sá gok mű ve lői mel lett sze re pel még egy tör té net író-ban kár, két ke res ke dő,
há rom hír lap író, il let ve szer kesz tő és egy író. A 102 szer ző kö zül egyéb ként öt nek
(4,9%) a cím sza vá ban sze re pel, hogy ki tért: 3 or vos (egyi kük lap szer kesz tő ként
dol go zik), egy to váb bi lap szer kesz tő és a már em lí tett tör té nész egye te mi ta nár.
Kö zü lük hár man – Keresztury Jó zsef, va la mint az ere de ti ne vén, Klein Hermann-
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ként ugyan csak pub li ká ló Kilényi Já nos és Hugó Kár oly – a ne vü ket is ma gya ro sí -
tot ták, de Klein Gyu la Li pót nem és Cajus Gá bor sem. Ma gyar ne vet vi sel még a
Kempelen Béla sze rint 1848-ban ma gya ro sí tó és a Ma gyar Zsi dó Le xi konban – nem
ki tért ként – sze rep lő Ko rá nyi (Kornfeld) Sebald or vos,49 nyil ván ez le he tett a leg -
ko ráb bi idő pont ja az ugyan csak hi tén meg ma radt Erdey (Hirschfeld) Fü löp köz -
gaz dász-or vos dok tor név vál toz ta tá sá nak is, míg Mun kács Izsák rab bi alig ha nem
már a nyelv ren de let ide jén is e né ven is mert csa lád ba szü le tett vagy rab bi ként vált 
e né ven is mert té.50

A két ge ne rá ci ó ból össze sen 30 a Szinnyeiben sze rep lő rab bik és fő rab bik szá -
ma; 16 a ta ní tó, ta nár és is ko la igaz ga tó; 27 az or vos dok tor és se bész; 4 a böl cse let -
tu dor (köz tük az egye te mi ta nár Keresztury); 4 a (Tal mud)tu dós; 2 hit köz sé gi
jegy ző; sze re pel itt egy „Schutzjud”51 és egy „iz ra e li ta”; to váb bá egy nagy ke res ke -
dő (Blass Móritz), a bu da pes ti bank egye sü let-rész vény tár sa ság el nö ke és tör té -
nész (Ellenberger Hen rik), egy ke res ke dő (Bing Já nos) és egy „pes ti pol gár”
(Kunewalder Jó nás); va la mint a már em lí tett hír lap írók, vé gül az egyet len író ként
fel tün te tett Moritz Gottlieb Saphir. Mind há rom e kor szak ból ránk ma radt
hosszabb ön élet írás szer ző jét – Josef Bac hot, Moritz Gottlieb Saphirt és Joseph
Rosenzweiget – meg ta lál juk kö zöt tük, ám az övé ké már egy má sik tör té net: a ma -
gyar or szá gi zsi dó ér tel mi ség első nem ze dé ké nek tör té ne te.
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